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XCészira.tólca'b n e m adiiXJilr v i s s z a . 

A tanítóság egyesületi élete. 
. . . „A tanító-egyesületeket úgy kívá-

nom tekinteni, mint a magyarországi 
népoktatásügyi közvélemény szószólóit." 
így szól a többek között a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister ama 
leiratában, melylyel a tanítóság egye-
sületi életének részben új irányt kiván 
jelölni, részben pedig meg akarja őket 
erősíteni abban a munkában, melyet 
népnevelésünk javára — valljuk be 
magunknak — több igyekezettel, mint 
eredménynyel eddig is teljesítettek. 

A ki engemet közelebbről ismer, az 
valószínűleg tudja, hogy nem keresem 
az alkalmakat arra, hogy a hatalmasok 
szavait, tetteit dicsőíthessem. A mily 
nagy benső örömöt okoz nekem, ha 
emberekről, cselekedetekről magaszta-
hatok, épp annyira irtózom a jót mon-
lástól, ha erős meggyőződés nem indít 
reá; ha tehát azt a ministeri leiratot, 
melyből a jelen ezikkecskét bevezető 
szavakat kiragadtam, nagy dolognak 
tartom s ezt a véleményemet éppen 
egy olyan lapban teszem közzé, mely a 
kultuszministeriumhoz köztudomásúlag 
oly közel áll, arra engemet az ügy 
érdekében levő komoly ok indít. Ezen 
oknál fogva írom le azt a meggyőző-
désemet, hogy 30 esztendő óta nem 
látott napvilágot ministeri szó, mely-

Lapunk 1-ső számúhoz két melléklet Tan csatolva 

nek úgy a népnevelésre, mint a tanítói 
osztályra nézve hasonló jelentősége 
volna. Igaz, hogy ezek még szavak; de 
nem csak szavak: a tanítók fuvar- és 
napidíjaira adott 6000 f r t s a kilátásba 
helyezett, helyesebben megígért pálya-
díjak eltűntetik a „csak" szócskát. 
Egyébiránt, ha csak szavak volnának is 
a minister igéi, ez a körülmény keve-
set vonna le a dolog jelentőségéből; 
mer t az ilyen szavakat szükségszerűleg 
követik a tet tek. 

Miről is van ebben a leiratban szó ? 
Arról van szó, hogy a legilletékesebb 
fórum nemcsak közönséges végrehajtó 
munkásoknak t a r t már bennünket, ha-
nem a népnevelés olyan tényezőinek is, 
a kik hivatva vagyunk reá, hogy „nép-
oktatásügyi közvéleményt" teremtsünk, 
ügyünk érdekében eszméket termeljünk 
s mint tanácsadók a népnevelés irányí-
tására hatást gyakoroljunk. Ezzel a le-
irattal, t. kartársak, megkaptuk azt a 
sokat emlegetett „érettségit" ; íme, nagy-
korúakká le t tünk! 

Hogy férfisorba kerültünk, ez termé-
szetesen első sorban a mi érdemünk; 
a minister érdeme, hogy ezt a faktumot 
észrevette s az alkalmat megragadta, 
hogy az ügy javára fordítsa. 

Nagy megtisztelés ránk nézve ama 
leirat, az bizonyos; de, hogy nagy köte-
lességet is ró reánk, az sgnQjj^ssii-teffiti. könyvtár 

és Tanszermúzeum: 
G y e r t y á n f f y - k ö n y v t á r a . 
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kétséget. Eddig örültünk, ha szóbaállot-
tak velünk, ügyünk érdekében egy-egy 
szót szólhattunk; most már kötelessé-
günkké van téve, hogy szóljunk s ha 
szólunk, mondjunk is valamit. Ama le-
irat után mindenki többet vár tőlünk s 
ha többet vár, reputácziónk, erkölcsi 
létünk, anyagi jövőnk követeli, hogy se 
a minister, se a magyar társadalom 
meg ne csalatkozzék bennünk. 

A tanító-egyesületekben érdemleges 
munkát kell végeznünk. A mikéntre 
vonatkozólag kivánok ezen alkalommal 
egy-két szót mondani. Abban a hitben, 
hogy azzal, a mit mondandó vagyok, 
valamivel hozzájárulok a tanító-egye-
sületi munkálkodás sikeréhez, bátor 
vagyok szíves figyelmüket kikérni. 

A sikeres tanító-egyesületi munkál-
kodás egyik legelső feltétele az okos 
alakulás. Minden egyesületben kell lenni 
egy pár olyan mély belátású kollegának, 
a kik kartársaikat ismerik, tudják, 
melyik helyre kit kell állítani. Ezeknek 
tudniok kell, kit hol lehet megragadni 
és munkára vinni. Ha csak egy-két ilyen 
férfiú is van egy-egy tanító-egyesület-
ben, akkor a ki munkára képes, dol-
gozni fog s azok a kényszerparagrafusok, 
a melyeket oly sokszor, de olyan siker 
nélkül czitálgatunk, fölöslegesekké vál-
nak. — Az az egy-két mélyebb belátású 
kartárs, a kik az alakulást előkészítik, 
természetesen mentek kell, bogy legye-
nek a hiúságuak attól a gyermekes 
fajától, mely nem az érdemleges mun-
kában, hanem a „hivatalban" keresi 
ambicziójának kielégítését. A kinek más-
képen kevesebb hasznát lehetne venni, 
ám az kapjon „hivatalt" képességének 
és buzgalmának aránya szerint; de azok, 
a kiket az az ambiczió sarkall, hogy 
megtörténjék az, a mi t az ügyre nézve 
jónak tartanak, legyenek eléggé erősek 
arra, hogy a mikor komoly szükség 
kivánja, a háti,érben észrevétlenül tud-
janak maradni. A kiben uincs elég 
erkölcsi erő arra, hogy ha kell, akár 

évekig is észrevétlenül tudjon dirigálni, 
abból sohasem lesz hosszabb életű pri-
más. Idő folytán a kartársak észreveszik 
a mozgató erőt s ha annak az ideje 
megjő akarata ellenére is, külsőleg is, 
a dolgok élére állítják. A kanapé-pörök 
sokat ártottak a tanítóság egyesületi 
életének; az ilyenektől valahára (hiszen 
nagykorúakká lettünk!) meg kell szaba-
dulnunk. 

Az okos alakulás után következő 
teendő a munkaprogramm megállapítása 
és a gondos előkészületen nyugvó terv-
szerű munkálkodás. 

Tanító-egyesületi életünk átka volt 
eddig az ötletszerűség, a tervszerűtlen 
kapkodás. Az értekezések jobbára „sza-
badon választott" tételekről szólottak, 
voltak „országos" tételeink (pl. a magyar 
nyelv tanítása, a jeilemfejlesztés fontos-
sága, stb.), a melyek, mint valami síp-
ládabeli nóták bejárták az országot 
többször is egymásután a nélkül, hogy 
nagy ásításoknál egyebet eredményeztek 
volna. Az ilyen kedélyes állapotnak 
mindenfelé véget kell vetni. Minden 
egyesületnek van választmánya, mely 
rendesen a legkiválóbb erőket egyesíti 
magában. Ennek a testületnek köteles-
sége évről-évre a munkaprogramm 
összeállítása, részletezése és kellő alak-
ban való publikálása. 

A mi a munkaprogramm összeállítá-
sát illeti, ez a munka jelentékenyen 
megkönnyebbül azáltal, hogy a minister 
egyes kérdéseket szétküld az egyesü-
letek között; ám csupán erre támasz-
kodni s felülről várni a megkopasztandó 
madarat, sem nem lehet, sem nem 
tanácsos. A minister csak a kiválóbb 
elvi jelentőségű dolgokat s valószínűleg 
azokat is csak abban az esetben adja 
ki, ha a dolog nincs teljesen tisztába 
hozva. Csupán felülről várni a szellemi 
táplálkozás anyagát, szerfölött hiányos 
koszt lenne. Ilyen munkálkodással leg-
kevésbbé sem felelnénk meg a minister 
jogos várakozásának; mert hiszen nekünk 
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nemcsak az a hivatásunk, hogy ha kér-
deznek: feleljünk, hanem az is — és 
ez a fő —• hogy az iskolából az egye-
sület út ján eszméket adjunk, melyek a 
jog kezelői által megvalósítva, mint 
intézmények, intézkedések ismét vissza-
kerüljenek hozzáuk. A népnevelés terén 
az eszméknek a vízéhez hasonló kör-
forgását kell nekünk közvetítenünk. 

De hogy ezt tehessük, el kell készí-
tenünk a munkálkodás tervét. Thémá-
kat kell felvetnünk, a melyek 1. idő-
szerűek (alkalmiak); 2. érdemlegesek, 
azaz megvalósulások esetén tényleg 
előbbre viszik az ügyet. 

Az időszerűség, az alkalmiság lénye-
ges dolog, mert a hajánál fogva elő-
rántot t dolog szélesebb körű érdeklő-
dést nem kelt; a figyelmet le nem köti, 
termést nem igér. A mi nines a „levegő-
ben", azzal csak olykor-olykor és nagy 
vigyázattal érdemes foglalkozni. Ellen-
ben azzal, a mi iránt általános az 
érdeklődés, valami szorosan egybe nem 
függő dolgot is alkalmivá lehet tenni. 
Hogy egy példát mondjak állításom 
illusztrálására, ha azt adja fel valaki 
themául: „ Olvasmány-tárgyalás az elemi 
iskolában", ez iránt alig fog valaki 
érdeklődni; de ha ezt adja fel: „Olvas-
mány-tárgyalás az elemi iskolában a 
túlterhelés szempontjából", általános 
lesz az érdeklődés. 

Az érdemleges dologgal való foglal-
kozás fontosságát bizonyítgatni, fölös-
leges dolog; elég annyit mondani, hogy 
az egér farkának ránczigálása gyerme-
keknek és nem férfiaknak való dolog. 
Inkább arról szólok egy-két szót, melyik 
tárgy érdemleges 1 Az az érdemleges 
tárgy, mely vagy elvi jelentőségű, vagy 
valamely részletben új dolgot tartalmaz, 
tehát magát az ügyet előbbreviszi. Ha 
arról vitatkozunk pl., hogy „pótolja-e 
s ha igen, mennyiben az iskola a szülei 
házat", elvi dologról szólunk, melyről 
beszélni érdemes; ha pedig valaki vala-
mely egyszerű eszközt talált fel, mely-

nek alkalmazásával pl. a betűvetést 
megkönnyiti, ez olyan részlet, feltéve, 
hogy a dolog egy pár beavatott kar-
társ ítélete szerint is komoly, melylyel 
szintén érdemes foglalkozni. 

Az ekképen egybeállított munka-
programul sikeres feldolgozása a terv-
szerű előkészülettől függ. A gyűléseken 
gondosan elkészülve kellene megjelennie 
minden egyes tagnak. Az ötletszerüleg 
felvetődő kérdések felett ötletszerüleg 
rögtönzött viták lehetnek némelykor 
érdekesek, sokszor mulatságosak, ritkán 
tanulságosak: de sohasem kimerítők. 
Az ilyen eszmecserékben nem azé a 
babér, a kinek igazsága van, hanem 
3íZGj cl ki jobban bírja a szót. Aman-
nak rendezetlen, egyébként életrevaló 
gondolatai háttérbe szorulnak emennek 
talán üres, de jól összerakott szavai 
előtt. A határozat e szerint mondatik 
ki, melyet azonban, kitűnvén benső 
üressége, senki sem respektál. 

Egészen másképen alakul a helyzet, 
ha a kiszemelt előadó kidolgozott tételét 
jó előre bemutatja a belőle készített 
kivonattal az elnöknek, a ki az utób-
bit legalább 6 nappal előbb minden 
egyes tagnak nyomtatásban megküldi. 
Ebben az esetben mindenki tudja jó 
előre, miből és milyen irányban lesz szó, 
kiki hozzákészülhet; hozzá olvasgathat, 
rendezheti a kérdésekre vonatkozó gon-
dolatait, tapasztalatait; mindezeket rövi-
den papirra vetheti. Igazi értékes, tanul-
ságos, kimerítő eszmecsere a tanítógyű-
léseken csak ilyen eljárás mellett vár-
ható ; ebben az esetben még olyan 
kövek is kiütik a szikrát, a melyekről 
fel nem tételeztük. Tapasztalatból beszélek. 

Lényeges dolog még a sikeres egyesü-
leti munkálkodás érdekében a beszámo-
lás, vagyis alkalmi számotadás a végzett 
munkáról; kinyomatása és — első sor-
ban a tagok között való — szétküldése 
az eredménynek. 

Úgy az előkészítésnek, mint a beszá-
molásnak czélszerű eszköze lenne az 

3* 
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egyesületi közlöny. Nem tanügyi lapot 
értek, melyeknek ez idő szerint is nagy, 
talán a kelleténél is nagyobb bőségé-
ben vagyunk. Nem. Arra az egészséges 
eszmére gondolok, a melyet annak ide-
jén Bili József vetett volt fel. Ez az 
egyesületi közlöny egy olyan tanügyi 
folyóirat, mely hol 1 — 2 oldal, hol 
vastag füzet alakjában akkor jelenik 
meg, a mikor szükség van rá. 

Ha még megemlítem azt, bogy az 
egyesületek közérdekű tevékenységük-
ben egymással lehetőleg állandó össze-
köttetést törekedjenek fentartani, le-
tehetem a tollat; elmondtam röviden, a 
mit a sikeresebb egyesületi munkálko-
dás érdekében jóuak gondoltam. 

Ember János. 

A tanítói fizetés kiegészítése. 
Az 1868: 38. t.-cz. 142. §-a, mely a tanítói 

javadalmazás 300 frtnyi minimumát mondta 
ki, a nemzet számos felekezeti napszámosára 
25 esztendőn, tehát egy negyedszázadon 
keresztül, irott malaszt maradt. E tartós álla-
potot ostromoltuk szóval és Írásban eleget. 
E miatt sopánkodtunk még többet. Most 
tehát ne beszéljünk erről, annyival is inkább 
nem, mert az 1868. törvény ezen intézkedé-
sét, ha nem is kívánságaink szerint, mégis 
javította az 1893. évi 26. t.-cz. Az idézett 
t.-cz. 1. §-a az 1868: 38. t.-cz. 142. §-ának 
foganatosítására a felekezeti iskolafentartókat 
végre valahára kötelezi. Ha pedig erre a 
felekezeti iskolafentartók önerejökből nem 
képesek, a 9. §. a hiányzó összeg erejéig állam-
segély igénybevételére jogosítja őket. A 2. §. 
minden tanítónak kivétel s az élvező fizetésre 
való tekintet nélkül 50 frtnyi ötödéves kor-
pótlékot biztosít. A 16. §. értelmében meg 
van adva a lehetőség arra nézve, liogy a 
felekezeti tanító fizetése is a törvényszerű 
minimumon felül, ha más módon nem lehet-
séges, államsegély igénybevétele mellett t 400 
f r t r a felemelhető. 

Ezen törvényes intézkedés nem elégítette 
ugyan ki a tanítói jövedelem emeléséhez egy 
negyedszázadon keresztül kötött reményeket. 
Hogyan is elégítette volna ki, midőn nem 
találtatott mód arra nézve, hogy a tanítóság, 
javadalmazását tekintve, belekerült volna az 
orsz. tisztviselői rangsor XI. fizetési osztály 

legalsóbb fokozatába. Hozzászokva azonban a 
lemondáshoz és a kevésnél is kevesebbel való 
beéréshez, nem egy kartársunk, ki eddig 
csak tudta, hogy 300 fr t fizetés megilleti, 
de azt tényleg soha sem élvezte, örömmel 
gondolt a háromszázhoz hiányzó összegen 
felül még a negyedik százasra. Arra annyi-
val is inkább gondolhatott várakozó öröm-
mel, mert ha az iskolafentartó, szegénységé-
nél fogva, javadalmazásának 400 frtig való 
kiegészítésére képtelen, a hiányzó összeg 
erejéig államsegélyt kérhet s vehet igénybe. 
Erre jogosítja az idézett 16. §., mely 
ekként szól: „Az illetékes iskolai főhatóság 
kívánságára a törvényhozás által évről-évre 
engedélyezett összeg keretén belül a vallás-
és közoktatásügyi minister a 11. §-ban körül-
írt föltételek és a 13. §-ban körülírt követ-
kezmények mellett a tanítói fizetéseknek a 
törvényszerű minimumon felől 400 f r t ig 
való kiegészítésére is segélyt nyújthat". 

Annak daczára, hogy már a 9. §. inten-
czióját korlátozza a 18. §., vagyis, hogy : 
„A tanítók fizetési minimumának államsegély 
útján való kiegészítése fokozatosan, legfeljebb 
három óv alatt eszközlendő", t . i. 300 frtig, 
a kormány nem él törvény biztosította ebbeli 
jogával, hanem a törvény életbelépte első 
perczében — legyünk igazságosak és beis-
merők — derüre-borúra, boldog-boldogtalan 
iskolafentartó kérelmére egészíti ki a hiányzó 
összegre való tekintet nélkül a tanítói fize-
téseket nem csupán 300, hanem 400 fr t ig is. 

A tanítóság részéről a legmélyebb hála 
illeti a kormányt, mert ezen humánus eljárá-
sával igen sok tanító-család hajléka felől 
eloszlatta a nyomor sötét felhőit. Megható 
egyik-másik kartárs, ki eddig 150, 200 frtra 
rúgó tanítói javadalmazás mellett kenyere 
javát megette, midőn államsegélylyel 400 fr t ig 
kiegészített javadalmából a múltra és jövőre 
esedékes 120, 150 frtnyi államsegélyt egy-
szerre fölvett s örömtől könnyezve beismerte, 
hogy annyi pénznek nemcsak ura nem volt, 
de annyit életében jóformán nem is látott . 

Legjobb akarata s a leghumánusabb gon-
dolkodása daczára sem nyújthatja az állam 
minden kartársunknak a jelzett segélyt. Nem 
enyhítheti minden tanító szegénységét; mert 
egyes iskolai főhatóságok nem engednek az 
iskolafentartóknak 60 frtnál magasabb állam-
segélyt igénybe venni. Tartanak az állami 
beavatkozástól az esetre, ha 60 frtnál maga-
sabb államsegélyben részesülnek. 

Nézzünk ennek a rémnek közelebbről a 
szeme közé! Van-e okuk az egyházi főható-
ságoknak az állami beavatkozástól tartani s. 
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hogy ebbeli félelmüknek, jobban mondva 
gyanúnak, mi képezi az alapját? Ennek elbí-
rálása alkalmából felmerül az a kérdés: mik 
azok a „föltételek" és „következmények", 
melyek mellett állami segély engedélyeztetik, 
illetve milyen és hány esetben avatkozhatik 
a kormány az államilag segélyezett felekezeti 
iskola ügyeibe ? Két esetben: az államilag 
segélyezett felekezeti iskolai tanító alkalma-
zása s ugyanezen jellegű iskolai tanító fegyelmi 
ügyében, illetve fegyelmi úton való elmozdí-
tása eseteiben. 

a) Az államilag segélyezett felekezeti tanító 
alkalmazására vonatkozólag az 1893. évi 26. 
t.-cz. 11. §-ának c) pontja következőleg szól: 
„Oly tanítói állomások betöltésekor, melyek-
nél a fizetés kiegészítéséhez az állam 60 fr tnyi 
összeget meghaladó pótsegélylyel járul, a 
tanító alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi 
minister jóváhagyásától függ." Ugyanezen t.-cz. 
és d) pontja pedig így szól: „ha a c) alatt 
említett tanítói állomásokra oly egyén válasz-
tatnék, illetőleg oly egyénnek megválasztása 
terjesztetnék fel jóváhagyás végett, ki ellen 
a vallás- és közoktatásügyi minister törvényen 
alapuló, vagy állami szempontból kifogást 
emelhet, a minister 30 napra terjedő záros 
batáridő kitűzése mellett, más egyén válasz-
tására és újabb felterjesztés tételére szólítja 
fel a tanító alkalmazására jogosítottakat; ha 
pedig a felszólítás eredménytelen maradna, 
vagy ha az új fölterjesztés a fentebbi szem-
pontokból másodízben is kifogásra szolgáltatna 
oko t : azon esetben a tanítót, az iskolafentartó 
további meghallgatása nélkül, a vallás- és 
közoktatásügyi minister nevezi ki, a hitfele-
kezetek által fentartott népiskolákat illetőleg 
azonban oly korlátozással, hogy a kinevezendő 
tanító azon vallásfelekezethez tartozzék, a 
melynek jellegét az iskola viseli és hogv e 
tanító személyére nézve az illetékes egyházi 
főhatóság előlegesen záros határidő alatt, 
nyilatkozat-tételre hivassék fel." 

A mint a törvény eme félreérthetlen sza-
vaiból kitűnik, a tanítótól nem kivántatik 
egyéb, minthogy törvényszerű képesítéssel bir-
jon s hogy magatartása állami szempontból 
kifogás alá ne essék. A törvény tehát csupán 
oklevelet s hazafiságot követel. Kérdem, hogy 
bármely hazafias iskolai főhatóság nem töre-
kedett-e mindenkor arra s törekvése nem 
fog-e a jövőben is mindenkor oda irányulni, 
hogy minden tanítója képesített s jó hazafi 
legyen ? Erre különben kár több szót vesz-
tegetni. Az államsegély igénybevétele miatt a 
legcsekélyebb aggodalom megmosolyogni való. 
A törvény'világos szavaival szemben minden 
bizonyítás vagy czáfolgatás felesleges. 

i) Az államilag segélyezett felekezeti iskola 
tanítójának fegyelmi úton való elmozdítása 
vagy az iskolai főhatóság kezdeményezésére, 
vagy pegig a vall. és közokt. ministerium 
kívánságára történhetik. 

« A tanító az egyházi főhatóság által 
„az illető hitfelekezeti főhatóságok által saját 
szabványaik szerint hozott fegyelmi ítélettel 
mozdítható el, mely ítélet végrehajtás előtt 
a vallás- és közoktatási ministerhez minden-
kor fölterjesztendő s jogérvényessé csak akkor 
válik, ha a minister annak vételétől számított 
egy hó alatt a közigazgatási bizottság kikül-
dött tagja közreműködésével foganatosítandó 
vizsgálat alapján újabb ítélethozatalt nem 
kiván. 

ß Midőn pedig az egyházi főhatóság a 
kormány kivánságára a fegyelmi eljárást meg-
indítani köteles, ilyen esetekben a minister a 
felekezeti főhatósághoz intézett felhívással 
egyidejűleg vagy az eljárás folyamán bármikor 
az államsegélyt megvonhatja. A felekezeti 
hatóságok által ily esetekben hozott ítéletek, 
ha elmozdítást nem szabnak is ki, a minis-
terhez mindenkor fölterj esztendők." Ez eset-
ben vagy jóváhagyja a ministerium a hozott 
Ítéletet, vagy pedig „a közigazgatási bizott-
ság kiküldött tagja közreműködésével foga-
natosítandó vizsgálat alapján újabb ítélet-
hozatalt kíván." (1893. t.-cz.' 13. §.) 

Az elmondottakból is lehető világosan ki-
tűnik, hogy az iskolai főhatóságoknak egy-
általán nincsen okuk mitől tartani. Az már 
csak természetes, hogy az államnak a nyú j -
tott kedvezmények fejében némi beavatkozása, 
beleszólása is legyen az államilag segélyezett 
nem is iskola, hanem tanítója ügyeibe. Persze 
mindenkor tiszteletben tartva az iskolai főha-
tóság jogait és hatáskörét. Azt csak nem vár-
hatja az államtól senki, hogy a haza pénzén 
tudatlan, képzetlen, esetleg hazafiatlan tanítók 
életterhein könnyítsen. Hogy egyeseket a 
magyar haza elleni lázításban államsegélylyel 
támogasson. Hogy állami segélyt élvező taní-
tókat az iskolai hatóságok kénye-kedvétől 
teljesen függően hagyjon. 

Egyébiránt, ha bármely összeggel segélye-
zett felekezeti iskola tanítója államellenes 
irány követésével van vádolva, a minister a 
fegyelmi eljárás megindítását elrendeli s a 
fentebb jelzett módon megtartatja. (1893. t.-cz. 
13. §. 5. pont.) 

Különben az államsegély igénybevételétől 
való minden idegenkedés s az állami beavat-
kozástól való minden félelem hiába való. Az 
államsegély igénybevétele az iskolafentartók 
legnagyobb részére úgyis elkerülhetetlenné 
válik. Ha előbb nem, 1898-ban okvetlenül, 
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a midőn az ország összes tanítóságának ötöd-
éves korpótléka (lásd „Néptanítók Lapja" 
21. számát) esedékessé válik (1893. 26. t.-cz. 
2. §.) Akkor azon iskolafentartók is kényte-
lenek lesznek az államsegélyt igénybe venni, 
melyek tanítóikat jelenleg 400, 500 írt tal 
javadalmazzák. Hogy honnan vesznek az ötöd-
éves korpótlékra fedezetet azon iskolaíentartók, 
melyek a tanítói fizetést 300 frtig már most 
sem bírták kiegészíteni, arról gondolkodjanak 
ők s makacskodó egyházi főhatóságaik. Annyi 
azonban tény hogy az államsegélynek igénybe-
vételével nem kerülik el s ezért az illetékes 
egyházi főhatóságok igen okosat cselekedné-
nek, ha felülemelkedve kislelkűségükön, az 
államsegély kérését haladéktalanul elrendel-
nék, legalább nem rövidítenének meg oly sok 
tanítót még ezután is évi 100— 100 írttal . 
Elég, hogy már eddig megfosztott alaptalan 
idegenkedésük az 1894/5. és lfr9ii/6. tanévre 
igen sok szegény kartársunkat évi 100 —100, 
összesen tehát 200 —200 fr t biztos jövedelem-
től. Szálljanak magukba s ne kívánják meg-
rövidíteni azokat, kiknek oly fontos s any-
nyira terhes munkájok oly mostohán van 
díjazva. Ne rövidítsék meg a nemzet napszá-
mosait akkor, midőn áldozatkészségöket a tör-
vény intézkedése az állam terhére kiméli. 
Eddig az egyházi főhatóságok lettek volna 
hivatva a tanítók gondjain enyhíteni. Most 
azonban, hogy az állam van erre kötelezve, 
ne gördítsenek nemes szándéka elébe akadá-
lyokat. Tudjuk mindnyájan s tudják azt épen 
olyan jól az illető egyházi főhatóságok is, 
hogy az állam részére ezen beavatkozási jog 
nem a magyar ajkú vármegyékre s az azok 
területén működő hazafias tanítóság miatt 
biztosíttatott törvényileg. 

Mint az elmondottakból látjuk, a törvény 
a tanítóknak 400 frtnyi javadalmat biztosít. 
Ez idő szerint meg is van a lehetőség adva 
arra nézve, hogy minden okleveles tanító 
400 fr tnyi javadalmazásban részesüljön. Az 
állam 400 irton alóli javadalmazás mellett 
tanítót nem alkalmaz. A gör. katli., ev. ref., 
ág. liitv. ev., unitárius iskolai főhatóságok 
készséggel járultak hozzá a tanítói fizetések-
nek államsegélylyel 400 frtig való kiegészíté-
séhez. tízegény izraelita iskolafeutartók mind 
kérték a 400 írthoz hiányzó összeg erejéig a 
kiegészítést. Egyes rórn kath iskolai főható-
ságok is hozzájárultak a 400 frtig hiányzó 
összegeknek államsegélylyel való fedezéséhez. 

A kért kiegészítések az állam részéről tény-
leg mind megtörténtek vagy folyamatban 
vannak. Nem nagy már tehát azon tanítók 
száma, kik még mindig a 300 frtnyi javadal-
mazás mellett tengődnek. Ez idő >zerint csu-

pán egynehány vármegye területén működő 
rk. tanítók nélkülözik a negyedik száz frtot. 
Miután a törvény minden tanítónak 400 ir tot 
biztosít, jogos és méltányos kivánságunk 
tehát, hogy azok jav«dalmának kiegészítését 
is engedjék meg az illetékes iskolai főható-
ságok. Hadd legyen e tekintetben — ország-
szerte — egyöntetűség, egyformaság! 

Várhelyi Györyy. 

Az osztatlan népiskola tanterv**, 
i . 

Valamely intézet tanczéljának kitűzése 
előtt tisztába kell mindenekelőtt jönnünk 
annak feladatával, helyi viszonyaival, tanításra 
fordítható idejével, a belépő tanítványok 
átlagos tehetségével és házi nevelésével. o O 
Csakis e körülmények tekintetbevétele biz-
tosíthat bennünket, hogy a tanczélt sem túl-
magasra, sem alacsonyra ki nem tűzzük. 

Az elemi népiskola feladata az általános 
míveltség terjesztése. E feladat megoldásának 
mikéntjében az osztott iskola tanterve zsinór-
mértékül — tekintve az osztott és osztatlan 
iskola közötti külömbséget — nem szolgál-
hat, még ha a tanítóra bizzuk is a fontosnak 
kiválogatását s a kevésbbé fontos elhagyását. 

Az egyik ezt, a másik amazt találja fon-
tosnak, mi egyöntetű eljárásra soha sem 
vezethetett s a mi a tanító és iskolaszék 
között számos kellemetlen nézeteltérésre szol-
gáltatott már alkalmat. 

Az osztott iskolák rendszerint a városok-
ban vannak elhelyezve, miért is átlag véve 
műveltebb szülők jó nevelésű gyermekei láto-
gatják azt ; a tanév tiz hónapos és egy-egy 
osztályra külön tanító j u t : ellenben a falu-
helyeken létező osztatlan iskola növendékei 
kevésbbé művelt szülők magzatjai lévén, több-
nyire semmi, vagy épen hibás házineveléssel 
birnak, a tanév tar tama alig nyolcz hónap, 
az iskola rendesen túltömött s hat osztálynak 
jut csupán egy tanító. 

Rideg matematikával fejezve ki e külömb-
séget : az osztott népiskola úgy viszonylik az 
osztatlanhoz, mint 8 : 1 . 

Ebből következik, hogy a jelenleg érvény-
ben levő tantervet, ámbár az általános mű-
veltséghez szükséges tananyagot úgy is csak 
dióhéjba foglalta, vissza kell redukálni, a mi 
igen nehéz feladat. 

Hogy valamely tantárgy kihagyassék, arról 
természetesen szó nem lehet; vannak azonban 
részei egyes tantárgyaknak, melyeknek a 
falusi ember az életben egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon ritkán veheti hasznát; az ilyen 



'2. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

részletek tán elhagyhatók, vagy elég azokat 
érinteni. 

Az előkészítő tantárgyakból, mint : beszéd-
és értelemgyakorlat, irva-olvasásból, továbbá 
a számtanból elvenni mitsem lehet; de a 
történelmi tárgyak anyagán lehetne változ-
tatni. 

A történelemnél az egyes királyok ural-
kodásának, háborúk, békekötések évszámának 
betanultatásával vajmi keveset lendítünk a 
hazaszeretet szent ügyén. A kronológia helyett 
adjuk elő a nevezetesebb uralkodók ós hősök 
életrajzát, de lelkesen és ez elég. 

A természetrajzban a rendekre, osztályokra» 
fajokra való felosztás tisztán a feledésnek 
szól. Nekem mindeddig nem volt szerencsém 
oly falusi emberhez, kinek ezekről, ha leg-
jobb tanuló volt is valaha, a legkisebb 
fogalma is volna; azt azonban el nem feledi, 
hogy létezik oroszlán, elefánt, tigris, mely i t t 
vagy ott fordul elő s ilyen-amolyan a ter-
mészete. 

Földrajzból, megyéje és hazája tüzetes 
leirása mellett, a többi államokat és a világ-
részeket elég a térképén megmutatni; a sok 
apró-cseprő város, folyó, öböl, fensik, fok, 
hegycsúcs helyett itt tárgyalhatók az egyes 
helyeken előforduló nevezetesebb állatok, 
növények, ásványok, mi a természetrajzot, 
mint külön tantárgyat, fölöslegessé tenné. 

A természettant nem a mindennapi, hanem 
az ismétlő-iskolában lehetne tárgyalni. 

A felsőbb osztályoknak szánt tantárgyak 
anyagát legczélszerübb volna egyetlen tan-
könyvbe könnyed olvasmányok alakjában 
foglalni, hogy azt olvasmáuyokképen kezelve, 
a külön olvasási órákat feleslegessé tegye. 

A tanítási időnek meghosszabbítását nem 
tartom czélszerünek. A napi óraszámot emelni 
nem lehet, különben sem használna, mert az 
eleven gyermek figyelme lankad, a mese, dal 
vagy karlökés, melyet tanításunkba szövünk, 
nem elégíti ki a gyermek eleven természetét 
s csak időt rabol. Egy esetleges hetedik év-
folyam szervezése újabb megterhelése a szü-
lőknek, a kik ma is alig tudják gyermeküket 
házimunkájokban nélkülözni. 

Bármily módon állíttassák is össze a tan-
terv, kívánatos lenne azt részletesen pl. hetekre 
osztva adni, ki nem zárva, hogy a tanító a 
helyi viszonyokhoz mérten azon egyet-mást 
ne változtathatna. Szükséges volna ez külö-
nösen a tanévközben való tanítóváltozásoknál. 

Jtlo rornói. 

Leányaink oktatása. 
A nagy természetben minden teremtmény 

saját tulajdonokkal van felruházva s egyéni-
ségét egyik sem vetheti le és nem is cserél-
heti fel. Hanem azért mindegyiknek a czélja 
egy és ugyanaz: a természet szépségét és 
összhangzatát előmozdítani és fentartani. 

így van ez az erkölcsi világban is. Egy és 
ugyanazon felséges czélra vagyunk teremtve 
mindnyájan, mégis más téren, más eszközök-
kel és módokkal törekszünk magasztos rendel-
tetésünk felé. Az erkölcsi szépség és becs más 
vonásokkal nyilatkozik a férfinál és mással a 
nőnél. 

A férfiak kedvtelései, szórakozásai szaba-
dabbak, kifejezéseik erősebbek. A vállalkozás 
és mérés inkább illik hozzájuk; még apró 
könnyelműségeikért is elnézést nyernek. 

A nő képének egyetlen-egy kerete v a n : a 
nőiség. Ha ez a keret hiányzik, vagy bármi-
féle befolyás következtében alkotó részei 
közül csak egy is elvész : a nő letörülte sa já t 
képéről a zománczot, önmagával s a közérzü-
lettel ellenkezésbe jött. 

Sokkal nagyobb gondot kell fordítani a 
nőiség fogalmában egyesülő szép tulajdonsá-
gok fejlesztésére a jelen korban, midőn leá-
nyaink nagyrésze arra van utalva, hogy 
pályát válaszszon magának, és idegenek között 
egyedül, támasz nélkül keresse meg minden-
napi kenyerét, mint akkor, midőn a nőnek 
igazi helye, munkássága s hivatásának leghá-
lásabb s legméltóbb otthona a családi élet 
volt. A boldogság, megelégedés és övéi i rán t o O" O c5 
való szeretet s a kis szük házi kör egyenesen 
utalták a nőt, hogy zajtalanabb körbe és 
szelídebb érzelmekre van teremtve. 

Téves és természetellenes az a felfogás, 
hogy ha a nők a férfi munkájára, kenyér-
keresetre vannak utalva, férfias fellépésük 
által természetes körükön túlcsaponghatnak. 

A nő nevelő-intézetek, tanítónő- és óvónő-
képzők mindent elkövetnek, hogy növendékeik 
ne csak mint hivatalnokok, hanem mint nők 
is megállják helyüket a társadalomban; de 
nem késő-e már akkor egy rosszul kezdett s 
folytatott nevelést más irányba terelni ? A 
tudományokat, a szakismereteket elsajátí thatja 
mint felnőtt leány, de ha a nőiséget alkotó 
erényeket a felsőbb iskolába magával nem 
hozta, azt többé sajátjává nem teheti. 

Mint minden szépnek és jónak magvát, 
úgy a női erények alkíftó csíráját is az édes 
anyának kell saját példája által leánya s ívébe 
oltania, az elemi és polgári iskolának ápolnia 
és tovább fejlesztenie. 
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A tanítónő példája vonzóan hat növendé-
keire s a tisztaságot, szemérmet, hűséget, 
szelídséget, mély kedélyt, jóltevőséget és vallá-
sosságot saját lelkéből olthatja növendékeibe. 

Szoros kapcsolatba hozható a fent emlí-
tet t tulajdonságok fejlesztése az egyes tárgyak 
tanításával. 

A történelem számos példát nyúj t a kimagasló 
női alakokban a magyar nő erényeiről. 

Az igaz vallásosság, mely nélkül nem lehet 
teljes a nőiség, az élet tengerén a dúló viha-
rok között egyedüli árboczunk, megmentőnk. 
Hány fejedelmi nőt sugárzott körül égi fényé-
vel s tette „hitnek kősziklájává," mit az élet 
semmi zivatara nem volt képes megdönteni ? 

Szent István özvegye, a száműzött, az Urnák 
szentelte életét. Nagy Lajos leánya: Hedvig, 
féláldozta szívét Krisztus egyházáért. Szent 
Margit, ki már e földön megdicsőült. Lórántfi 
Zsuzsanna szent munkáival tölté élte minden 
perczét. Szent Erzsébet az üldözéseknek szívet 
rázó kínját bizalommal s égi reménységgel 
tűrte, s a vallásosság legragyogóbb sugara, a 
jótékonyság övezte körül nemes lelkét. Szilágyi 
Erzsébet, a ki t hűség, szelídség és buzgó vallá-
sosság ékesítettek, a ki a nagy világ hiú örö-
mei helyett kötelességének élt, Alamizsnáival a 
szegényeknek jóltevő angyala volt. Rozgonyi 
Istvánnét harczba vitte férjének és hazájának 
szeretete. 

Kanizsay Dorottya a hazlaszeretet tüzével 
szívében nagy volt gyásza között. A hős s 
nemes lelkű Zrinyi Ilonának magasztos alakja. 
Bornemissza Anna egyszerű lénye, a ki a 
fejedelmi széket a női erények fényével övezte. 

A bemutatott alakokhoz hasonlókat a taní-
tónő kellő időben többet is felmutathat s 
példájuk által lelkesítheti növendékeit. Hiszen 
Kant szerént: a példa a jellemképzés alapja. 

Hasonló magasztos női alakok mutathatók 
be a hittan tanításánál a Bibliából. Ilyenek a 
többek közöt t : Abigail, a kit szelídsége és 
eszességének tündöklő koronája királynévá 
tett. Séba királynője a költészet- és bölcseséggél 
teljes ábrándos lélek. Tábi tha bölcsőjét hozta 
létre azon jótékonysági egyesületeknek, melyek 
a világ minden müveit népei között virágoz-
nak. Lidia vendégszeretetével megmutatta, 
hogy a kereszténységben családias szeretet s 
testvériesig lakik. A kapernaumi nő, ki t erős 
hite meggyógyított. Mária Magdaléna, az 
evangéliumi dicső tavasz pacsirtája, a kiben 
a hit, felmagasztaltság és szeretet hatálma csodát 
mívelt, kimondatta vele a világboldogító szót: 
„Jézus feltámadott!" Végre Mária, a Meg-
váltó anyja, a ki saját lényében és nem a kül-

világban élt. Magasztos életében szent fiának 
eme szavai tükröződnek vissza: „ Én szerény 
és alázatos vagyok." 

A szelid s mély érzelmű női alakokat 
szerepeltető olvasmányok az irodalom reme-
keiből szintén elősegítenek fenn leírt czélunk 
elérésében. Ki ne emlékeznék gyermekkorára, 
midőn az ilyen erkölcsnemesítő olvasmányok 
befolyása alatt állott, melyeknek hatása soha 
sem enyészett el lelkéből ? 

A nagy költők művei s ezek közül különö-
sen Tompa, a kinek minden müvéből mély 
érzelem, szív és kedély sugárzik felénk. 

A természet szépségeinek és csudáinak 
szemlésésében tiszta, nemes és ártatlan gyö-
nyört találhat lelkük. Megtanulhatják, hogy 
a természetben minden saját helyén, törvényei-
nek határai közt és szerepében marad. rA 
büszke sas a felhők közé emelkedik s hunyo-
rítás nélkül néz a nap fényébe, míg a csalo-
gány hűs bokrok árnyába rejtőzve zengi édes 
dalát." Méltósággal emelkedik ki társai közül 
a fejedelmi rózsa, míg a szerény ibolya észre-
vétlenül hinti illatát; de azért különbség nél-
kül mindegyik megfelel rendeltetésének. 

A fű virított, illatozott, érett magvait 
elhinté, azután elszáradt. A madár felnevelte 
fiait s nyugodtan repült más tá j felé. A 
főbölcseség egyik teremtményét a másik által 
tart ja fenn és táplálja. A folyondár az erős 
fa törzse köré fonódik. A selyem- s bársony-
szárnyú magvacskák messze elrepülnek, hogy 
eledelül szolgáljanak az azt váróknak. Becses 
tudomány iskolája a nagy természet. 

Az egészségtannál a testi s lelki tisztaság, 
mely irtózik mindentől, a mi szennyes. Nem-
csak ruházata és testének tisztaságára fordít 
gondot, de őrizkedik minden szennytől, mely 
belső romlottságának jelét árulná el, (rágalom, 
pletyka stb.) „A te ruháid mindenkor legye-
nek tiszták, mert boldog a ki vigyáz és félti 
az ő ruháit." (Biblia.) 

A kézimunka-tanításnál takarékosságra és 
egyszerűségre szoktathatok a növendékek. A 
földrajznál az egyes vidékek asszonyainak 
erkölcsös szokásai és mánkásságuk tünteten-
dők fel. 

Végre, ha a művészeti tárgyakhoz (rajz, 
zene stb.) hajlamot éreznek, a maga hatás-
körében mozdítsa elő az iskola annak kikép-
zését ; de buzdítsa a szülőket is a továbbkép-
zésre, mert drága kincs lesz az gyermeküknek, 
ha majd az élet ridegsége elől annak enyhet 
adó szelleméhez menekülhetnek. 

Molnár Mária. 
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S Z Ü N O R A 
w^mMi 

Pedagógiai esetek, 
i . 

— Jaj , szaladjunk gyerekek, gyün a bolon-
dos Pali! 

Erre a kiáltásra a gyereksereg apraja-
nagyja töri magát befelé az iskolába. A tan-
teremben még a légydongást is meg lehetett 
hallani, olyan csendesség lett. Minden szem 
az ajtón függött. 

Dübögve-dobogva, félelmetes robajjal tárult 
ki az ajtó és megjelent a küszöbön: Bolon-
dos Pali. 

Szemein vérkarikák futnak keresztül s 
villámokat lövel tekintete. Karján feszülnek 
az erek s nyakát mereven szegi hátra. Osztály-
társainál egy fejjel nagyobb s a mint így 
kezében a kilincset tartva, kitárja az ajtót, 
szinte bömbölve k iá l t j a : 

— Ki volt az? 
Szél se mozdul, szél se lebben . . . Síri csönd 

fogadja a szavakat. A gyereksereg így szembe 
nézve azzal az arczából kikelt fiúval, olyan 
félénk, olyan gyáva. 

A fiú megfenyegeti öklével őket s fogai 
közül morogja : 

-—- Megálljatok ! 
. . . Aztán elrohant. 
Mikor a tanterembe léptem, a gyereksere-

get egyes csoportokba verődve találtam. Tana-
kodtak. Mindjárt sejtettem, hogy valaminek 
történnie kellett. Imádkozás után fölállt az 
első padban egy halványképű, szőke fiú s 
elmondta az esetet. 

— Tanító úr kérem, nyolcz óra előtt valaki 
Gönczöl Pált megint csúfolta; most azzal 
fenyeget, hogy mindnyájunkat megver. . . . 

Gönczöl Pali szánalomra méltó fiú volt. 
Apját nem ismerte, a mint hogy nem is ismer-
hette, mert mint ő mondta : neki nem volt 
apja. Olyan senki fia volt a szegény. Nevel-
tetése, kosztja, ruházata anyja gondjait képez-
ték, a ki a járási orvosnál szakácskodott. 
Hogy teljes mostohaságát éreztesse vele a 
rideg sors, még gyengeelműséggel is sújtotta 
a fiút. Sokszor, midőn legcsendesebben ült a 
padban, elkezdett torzképeket csinálni, nevetni, 
majd egy pontra szögezte tekintetét mereven, 
sokáig. Ilyenkor a Sata gyerek meglökte a 
szomszédját, mondván : Nézd bolondos Palit. 

— Ha valami csíny történt az iskolában, azt 
tüstént reá fogták. Azonban közelről csúfolni 
egyik se merte, mert izmos alakja imponált 
nekik. Féltek tőle. Hanem messziről annál 
inkább gúnyolták. Különösen ezért haragudott, 
ha azt mondták : 

— Bolondos Pali, nincs apád! 
Ekkor, mint a sebzett oroszlán csapott közé-

jük s ja j volt annak, a ki nem birt elfutni. 
A Palkó kezenyomát hetekig érezte a testén. 
Minden ilyen összetűzés után nekem gyűlt 
meg velők a bajom, hogy az igazságszolgál-
tatás milyen nemét alkalmazzam. A mostani 
alkalommal elhatároztam magam, hogy ezek-
nek a folyton ismétlődő állapotoknak végét 
szakítom . . . 

* 

Gönczöl Pali délután feljött az anyjával. 
Pittegett, pattogott az asszony, hogy így, 
hogy úgy! 

— Hát igen, feljöttem, hogy megtanítsam ezt 
a sok rossz kölyköt, ha a tanítója nem tud ja 
megtanítani. Melyik csúfolt fiam, mutasd meg; 
hadd szedem le a fülit. 

Pali erre vágott olyan bárgyú arczot, mely-
nél bárgyúbbat már nem lehetett. Hallgatott. 
Félt az anyjától. 

Kihallgattam Gönczöl Marit (a minthogy 
az ő nevét viselte a fia) rendre s mikor fül-
szaggatást emlegetett, akkor vágtam a szavába: 

— No, no, jó asszony; bízza csak rám a 
gyerekek dolgát, majd eligazítom valahogy; 
maga meg menjen haza — főzni, hallom, 
hogy ügyes szakácsné, a Palkó majd éhes 
lesz, ha haza kerül. Ugy-e Pali fiam ? Es 
megsimogattam a gyereket. 

Az asszonyt mintha kicserélték volna, egé-
szen megváltozott. Lépre csaltam hiúságával. 

— Biz én, tanító úr, megfőzöm az ételt, 
hogy a doktor úr megnyalja utána a száját; 
a Pali is megtömi délben a bendőt, a mikor 
is mindig tanító urat emlegeti, hogy milyen 
jó ember, adott már neki tintát, tollat, papi-
rost. Hát, mondja, tanító úr, szívlelheti az én 
fiamat ? — És anyai szeretettel nézett a 
gyerekre. 

— Hogyne, mi jó barátok vagyunk a Pali-
val, — úgy-e Pali ? 

A gyerek, gyengeelmüek szokásaként, bam-
bán nevetett. Nevetése ráragadt az anyjára is. 

•— Mégis csúfolják a többiek? 
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— Gyerekszokás, majd leszoktatom én őket 
a csúfolódásról. 

— ügy, úgy, tanító úr, az Isten áldja meg, 
viselje gondját a fiamnak, az egye t l ennek . . . 

Mikor elment, már sírt is Gönczöl Mari; 
távozáskor hogy kezet nem csókolt, nem 
raj ta mult. 

Kiadtam a parancsot a gyerekeknek. 
— Fiúk, a ki még egyszer Gönczöl Palit 

csúfolni meri, az nem jön ki velünk többet 
csütörtökön a „baltás erdőbe" játszani s ha 
ismételten csúfolódik, be is csukom ebédre. 

* 

Az együttes, szabad játéktól való megfosz-
tás és ismétlődés esetén alkalmazott becsukás 
megtennék a maguk gyümölcseit. Csak elvétve 
fordul elő, hogy egyik-másik kicsúfolta Pal i t ; 
később pedig eszükbe sem jutott a csúfoló-
dás. Az osztály hunczutja, a sánta Sata gyerek, 
szájára ütött, mikor lassan kiszalajtotta, hogy: 
Bolondos Pali 

A gyerek anyja is eljött hálálkodni hoz-
zám. Ha én akkor ezt az asszonyt kiutasítom 
az osztályból, ellenséget szerzek magamnak, 
mert a falut is tele kiabálta volna durvasá-
gommal. A gyerekek még tovább is haj togat-
ták volna, hogy: Bolondos Pali. Míg így 
kiküszöböltem az osztályból a csúfolódást és 
sütkérezhetek egy szegény, hálálkodó asszony 
szeretetében. 

Az egésznek az ára pedig: egy kis türelem. 
I I . 

— Nincs ennek raj tam kívül senkije, tanító 
úr kérem; — mutatta be a kis ujonezot az 
az összetöpörödött anyóka, a ki maga is 
istápolásra van már szorulva. 

Meg is látszott a kis Pajkó Janin, hogy 
mennyire nélkülözi a gondos anyai kezet; az 
a kis kabát, mely egyedül védte a novemberi 
hűvös idő ellen, foltoktól tarkázot t : mezítelen 
lábait vörösre marta a csipős szél s látszott, 
hogy egész testében fázik az ártatlan. Hosszúra 
nőtt haja ráhajlik apró szemeire, melyekkel 
sóvárogva pillant a zúgva égő kivörösödött 
vaskályhára. 

A gyereknép is szánakozva nézte az új 
iskolatársat. Mikor az öreganyja elment, 
leültettem közel a kályha mellett levő padba. 
Azután folytattam a tanítást. Már a harmadik 
betűt ismertettem. Pajkó Jani le nem vette 
rólam a szemét, csak úgy nyelte a szavaimat. 
Mikor a többiek írtak, olyan szomorúan nézte 
őket, mintha mondta volna: Istenem, ezek 
már mennyit tudnak, én még semmitsem! 

Láttam, mint küzd magával a gyerek, hogy 
szorítja vissza ki-kitörő könyeit; de nem birt 
szívfájdalmával, mert két alágördülő köny-

pár nedvesíté meg arczát. Kivettem a fiókom-
ból egy régi, eltévelyedett gazdátlan táblát 
és oda adtam neki. Mielőtt megakadályozhat-
tam volna, megcsókolta a kezemet. A kéz-
csókot nem tanulta senkitől, csak úgy, a 
szíve parancsára cselekedte meg azt. A szom-
szédja meg adott neki egy darab palavesszőt. 
Nyájas tekintettel köszönte meg a szívességet. 
Aztán a táblára írt betűt próbálta másolni. 
Szakasztott olyan lett az írása, mint a milyet 
én a táblára írtam. Meg voltam lepetve 
nagyon. Számoltatni kezdtem 1—-20-ig. Gon-
dolkozva, határozottan felelt — helyesen. 
Megdicsértem az egész osztály előtt. Megsimo-
gattam kóczos hajá t gyöngéden és a gazdátlan 
táblát neki adtam ajándékba. 

A gyerekek közül azok, a kik messze lak-
nak, délben rendesen benn maradnak. Egy 
kis kenyér, gyümölcs vagy hideg sült a dél-
ebédjük. Pajkó Jani is bent maradt, tízáraz 
kenyér és egy pár birsalma volt az eledele. 

Délután válogattam a fiaim ruhái között. 
Egy kabátot, nadrágot és egy pár viselt czi-
pőt tettem félre. Beleöltöztettem a fiút s úgy 
eresztettem haza. Az öreganyja el is jött 
megköszönni a jó akaratomat. 

* 

Teltek, multak a napok, már vizsgálat felé 
já r t az idő. E l alatt Pajkó Jani az egész osz-
tály kedveltje lett. A hú eszessége, jó maga-
viselete imponált nekik. Az osztályban az első 
padban második tanuló volt. Az első helyen 
a jegyző úr nagyreményű Aladárja székelt. 
A ki ugyan Pajkó Jani mellett az írva-olvasás 
tudományában meg sem állhatott, de a töb-
bieket mégis túlszárnyalta. Meg aztán hara-
got se akartam szerezni magamnak a jegyző 
úr személyében. Az árva hú sem kívánkozott 
az első helyre. 

Egyszer azonban panasz érkezett Aladárra. 
Összeveszett egyik iskolatársával, a kinek a 
képén kék foltokat hagyott az Aladár keze-
nyoma. Ez aztán határozott. Aladárt bünte-
tésül a második helyre ültettem. Pajkó Jani 
lett az első diák. A helycsere két pártot 
teremtett az osztályban. Az egyik Pajkó mel-
lett foglalt állást, a másik meg Aladárt val-
lotta vezérének. 

Történt, hogy óraközben a gyerekek kint 
játszottak az udvaron. Volt az osztályban egy 
vézna, beteges fiú, a Donka Lajos. Szaladgá-
lás közben összeütközött Aladárral, hogy 
mind a ketten elestek. Aladár mérgében rá-
vetette magát a beteges gyerekre s kezdte 
ütlegelni. A többiek nézték és nevették. Egy-
szer csak kivált a csoportból az árva fiú s 
merészen oda lépett Aladárhoz. 
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— Aladár, ne bántsd Donkát! — mondta 
kérőleg. 

Aladárban fölszökött a gőg és a bosszú s 
oda szólt neki: 

— Mit akarsz, te koldus! 
A szegény fiú elfordult és sírt keservesen 

Ugy is jöt t be az osztályba. Kérdeztem: mi 
baia ? De nem felelt, csak zokogott tovább. 
Egyik gyerek mondta el az esetet. Megdor-
gáltam Aladárt keményen. Elmondtam nekik, 
hogy ez az árva fiú nem vét senkinek, hogy 
a legszorgalmasabb mindnyájuk között, mind-
nyájukat szereti e's nem tehet arról, hogy ő 
olyan szegénynek született s most is egyik 
társának kelt a védelmére, — hát miért nem 
szeretik ő t? 

Aztán pedagógiai fogáshoz folyamodtam. 
— Álljanak föl azok, a kik szeretik Pajkó 

Janit. 
Fölállt az egész osztály. Még Aladár is 

kénytelen-kelletlen. 
— Te is, Aladár ? — kérdém tőle és merően 

a szeme közé néztem. 
A fiú kiállotta tekintetemet és mondá: 
— En is. 
Nemsokára meg is győződtem Aladár igaz-

mondásáról. Egy alkalommal az érdemsorozati 
napló kiállítása végett ott maradtam délig 
az osztályban. Egyszer nyilik az aitó és belép 
Aladár, kezében egy csomaggal. Oda ült 
Pajkó mellé és súgva mondta: 

— Egyél, Jani, neked hoztam. 
* 

Az osztályvizsgálaton fölhívtam a plébános 
tír figyelmét az éles eszű fiúra. A plébánosnak 
megtetszett a gyerek s kijelentette, hogy 
iskoláztatni fogja. Oda vette magához a 
parókiára és ellátta mindennel . . 

. . . A mint az évek röpke szárnyon vonul-
tak át fölöttem, ránczbarázdákat hagyva 
arczomon, azt vettem észre, hogy az árva hú 
már a gimnázium osztályait végzi. Az utczán 
messziről megismerem a színehagyott, de ép 
kabátban, mely. valamikor a tisztelendő úr 
porhüvelyét födte. Sohasem felejt el köszönni, 
ha meglát és — mindig meglát. 

Emlékszik még nyilván jó bánásmódomra . . . 
talán ? 

Ha én, a néptanító, nem jelölöm meg élet-
irányát a gyereknek, azért mert szegény, 
elhagyatott árva volt, vájjon lehetett volna-e 
belőle valami '-Í 

Igen: kubikos; míg így, esze után, még 
püspök is válhatik belőle. Segítse is rá az 
Isten! 

Sáyhy Mihály. 

Iskola és szoczializmus. Ez alatt a 
czím alatt foglalkozik a „Fővárosi Lapok"-
ban „Alföldi" (a ki a szerkesztőség megjegy-
zése szerint „nemzeti kulturánk egyik kiváló 
előharczosa") lapunk 51. számának vezér-
czikkével, melyet Nagy Lajos orosházi polg. 
isk. igazgató írt. „Alföldi" rámutat arra az 
ismert körülményre, hogy az alföldi szoczia-
lizmus oka nem csupán az elégtelen iskoláz-
tatásban rejlik, mint inkább a földbirtokvisz o-
nyokban. „Az említett közleményben — írja 
„Alföldi" — sötét színekkel vannak rajzolva 
a népoktatási viszonyok a 3 vármegyében. 
Tökéletesen elhiszem, hpgy helylyel-közzel 
vannak bajok, d'j mégis e viszonyok általános 
képét a közkézen forgó 25-ik minis teri 
jelentós a közoktatás állapotáról, még sem 
tünteti fel oly desperatusnak. így az 1894—5. 
tanévben iskolába j á r t : 

Békésmegyében 38,907 tanköteles (74%) 
Csanád „ 22,296 „ (84%) 
Csongrád „ 37.776 „ (10%) 

vagyis a 3 vármegye területén az összesen 
131,915 tankötelesből iskolába járt 99,029 
tanköteles, nem járt 32,^86. Távol legyen 
tőlem, hogy ezt az állapotot magasztalni 
kivánjam, nem, de annyi bizonyos, hogy ez 
az állapot nem lehet forrása a szoczializmus-
nak, hiszen, sajnos, számos más vármegyében 
sokkal rosszabbak az iskoláztatási viszonyok, 
mint az említett 3 alföldi megyében, de azért 
ott még sincs szoczializmus. De azért mégis 
azt mondom, adjon a kormány minél több áll. 
népiskolát az Alföldnek is, a mint az idézett 
közlemény írója és mások kivánják, mert 
elfér az Alföldön. Csak aztán ennek első fel-
tétele az, hogy emelni kell a közoktatásügyi 
tárcza dotáczióját, mert a nélkül nem lehet 
semmit sem csinálni. Es itt ismételten ki kell 
kelni azok ellen, kik ú j meg új teendőket és 
alkotásokat szabnak a közokt. kormány elé, 
de aztán soha sem ju t eszünkbe fölemelni 
szavukat a közokt. tárcza költségvetése érde-
kében. Végül csak arra a szemrehányásra egy 
szót, hogy az illetékes körök sohasem törődtek 
az alföldi magyar népneveléssel, mert hiszen 
az alföldön alig van állami népiskola. Nos 
hát erre nézve tudakozódtam a közoktatás-
ügyi ministeriumban, a hol azt a fölvilágo-
sítást nyertem, hogy úgy a múltban, mint ez 
idő szerint is legritkább esetekhez tartozott, 
hogy alföldi magyar községekbe állami népiskolát 
kértek volna. — Ezt én másként, mint vagy 
a felekezeti, vagy a politikai elfogultság kifo-
lyásának az alföldiek részéről magyarázni, 
nem tudom, ki magam is alföldi vagyok Van 
ugyanis tudomásom róla, hogy egyik alföldi 
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tanfelügyelő maga mozgatott meg mindent 
némely iskolák államosítása érdekében, de 
nem egy helyen meghiúsította törekvését a 
felekezeti elfogultság." 

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

(68.260. sz.) 

Az állami elemi és polgári iskolai tanító-
és taiiítőnőképző-intézetek igazgatására vonat-
kozólag 1877. évi 10.998. sz. a. kiadott Sza-
bályrendelet 10. §-a sokféle felfogásra és egy-
mástól eltérő gyakorlatra adván alkalmat: 
a szóbanforgó intézeteknél engedélyezendő 
karácsonyi és húsvéti szünnapokra nézve 
elrendelem, hogy a karácsonyi szünidő deczem-
ber hó 23-tól január hó 3-ig, a húsvéti szün-
idő pedig virágvasárnaptól kezdve bezárólag 
húsvéti ünnepek másodnapját követő keddig 
terjedjenek, a rendes vasár- és ünnepnapra, 
továbbá 0 Felségének a királynak koronázási 
és névnapjára eső szünidőn kívül pedig a 
helyenként adatni szokott vásárnapi s egyéb 
alkalmi szünidők szigorúan beszüntettessenek. 

Az 1896. évi november hó 30-án 56.100. 
sz. a. kelt rendeletnek az igazgató részéről 
engedélyezhető szünnapokra vonatkozó intéz-
kedését a jelen rendelet érintetlenül hagyja. 

Budapest, 1896. évi deczember hó 20-án. 
Wla8SÍCS. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Hruboss Carola oki. tanítónőt 

a pruszkai áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Paulinyi Gábor és Kailbach Józsa oki. taní-
tót és tanítónőt a ruttkai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá és tanítónővé; Oltean Gy. 
Antal oki. tanítót a pojánai közs. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Knbányi Etel oki. 
tanítónőt a bohumiczi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Horovicz Samu oki. tanítót a 
szlavniczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Thury Erzsébet oki. óvónőt a nagy-tapolcsá-
nyi áll. óvóhoz r. óvónővé; Fölföldi Sándor 
oki. tanítót a magyar-fenesi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Szerbu György oki. tanítót 
a petniki közs. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Czapáry Antal új-dávidházi 
áll. el. tanítót a tapazdi áll. el. iskolához. 

Megerősítette : Dómok Erzsébet nagy-
enyedi áll. polg. leányiskolái igazgató-tanító-
nőt igazgató minőségében; Tattay Irén nagy-
károlyi áll. polg. leányiskolái igazgató-tanító-
nőt igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalváuyozott: Hamsel János 
plávnói róm. kath. munkaképtelennek talált 
tanító részére évi 160 f r t o t ; liomzsa Józseí 
krajna-bisztrai munkaképtelennek talált gör. 
kath. tanító részére évi 220 frtot; Szabó 
Ignácz középhomoródi munkaképtelennek 
talált gör. kath. tanító részére évi 220 f r to t ; 
Hübner Gabriella kassai munkaképtelennek 
talált magán-iskolafentartó és tanítónő részére 
évi 120 f r to t ; Dobó Ferencz magyar-szent-
mihályi munkaképtelen közs. tanítónak évi 
320 fr tot ; Kozma János szalonai és szurdoki 
isk. egyesült munkaképtelen g. kath. tanító-
nak évi 220 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Mar-
kovica József szuchai gör. kath. volt tanító 
özv., szül. Keresztény Julia és 4 kiskorú 
árvája részére összesen 250 fr tot ; néhai Csó-
kúsy Lajos kókai r. kath. volt tanító özv., 
szül. Szürbauer Klára részére évi 217 f r t o t ; 
néhai Gärtner József sziget-monostori róm. 
kath. volt tanitó özv., szül. Oszvald Róza 
részére évi 150 frtot és egy kiskorú árvája 
részére 25 f r to t ; néhai Zsubrik Károly ottovai 
róm. kath. tanító özv., szül. Mezgolich Teréz 
részére évi 186 frt 34 k r t ; néhai Liuba Pál 
új-moldovai volt társulati tanító özv., szül. 
Gáva Juliannának évi 285 frt, 6 kiskorú 
árvájának pedig 245 f r to t ; néhai Schober 
Ignácz bajmoki nyugalmazva volt izr. tanító 
özv., szül. Brünn Johannának évi 275 frtot s 
két kiskorú árvájának együtt 91 frt 66 k r t ; 
néhai Weick Károly nemes-pórmagasi r. kath. 
tanító özv., szül. Talaber Máriának "évi 150 
frtot. 

Árvagyámpénzt utalványozott: néhai 
Kalóczy József eperjesi volt tanító 5 kiskorú 
árvája részére összesen 375 f r to t ; néhai Lóska 
János murány-hosszúréti ág. ev. volt tanító 
Aladár nevű kiskorú árvája részére évi 50 
frtot; néhai Matós István csizi volt ev. ref. 
tanító két kiskorú árvája részére együtt évi 
100 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
G.virotlii. A mióta föl van véve és fizet. 

Másik kérdésére nem tudunk választ adni, 
mert nem ismerünk hatósági rendeletet, 
mely általánosan megállapítaná, hogy a 
kéményseprő-díjak fizetése kinek a köte-
lessége : t. i. a községé-e vagy a tanítóé, 
illetve az iskolafentartó hatóságé? Egyéni 
nézetünk szerint a lakás gondozásának tekin-
tendő az iskolaház és tanítóilak kéményének 
tisztogatása s így az iskolafentartó köteles-
ségei közé sorozandó ezen költség viselése. 
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R. A. Sajó-Galgócz. Ér tesülésünk szerint 
a tanítók sincsenek a hadmentességi adó 
fizetése alól felmentve. 

St. F. 50. 1. Ön, mint r. k. iskola taní-
tója, csak a saját iskolájában köteles hittant 
tanítani; a községben levő másik iskolában 
(a községiben) nem, vagy csak külön tiszte-
letdíjért. 2. A plébános csak a saját hitfele-
kezeti iskolája tanítóival rendelkezhetik a 
törvény határain belül és az egyházi főható-
ság rendelete értelmében; a községi iskolá-
ban alkalmazott tanítóknak utasításokat nem 
adhat. 3. A tantermet gyűlés tartására fel-
használhatja; de nem a tanításra kiszabott 
időben. 4. Egy szavazattöbbséggel hozott 
határozat érvényes; de „egy ember" nem 
tarthat gyűlést s nem hozhat egymaga hatá-
rozatot. 5. A kertilletményt mindegyik tanító 
követelheti a törvény értelmében. 

X -)- Z. Ön három összevont osztályban 
tanít s azt kérdi tő lünk: minő fizetés illet, 
meg ezért ? Van-e erre törvény, rendeleti 
döntvény? A törvény azt mondja, hogy a 
tanító fizetése 300 forintnál kevesebb nem 
lehet. Ezenfelül tisztességes lakás s 7* holdnyi 
kert illeti meg. Hogy ennél többet kapjon, 
ez az iskolafentartó község vagy hatóság 
jóakaratától függ. Levelét máskor nagyobb 
figyelemmel írja. 

Í í . I . Kis-Ííapus. A gondnokság jelentse 
fel a főszolgabírónak, a ki majd megbünteti 
azt a pofoszkodó apát érdeme szerint. 

Tanítónő. Pécs. Szoros értelemben 'Vett 
nyelvtant csak a felsőbb osztályokban taní-
tunk, az első osztályban nem. Csupán „hallás 
és leírások után" a helyes írást bajos volna 
megtanulni. — Budapesten nincsenek ismétlő 
iskolák. Az ipariskolai tanítók minden egyes 
hetióra után 40 frtot kapnak egy évre. 

P. K. Bőr. Tegyen vizsgálatot előbb az 
elemi iskola IV. osztályáról; azután, ha kellő-
kép elkészült, folyamodjék valamelyik reál-
iskola igazgatóságához s ennek ajánlása mellett 
a ministerhez magánvizsgálat letehetésének o o 
engedélyezéseért. Egyszerre csak egy osztály-
ról tehet vizsgálatot; félév múlva — ha a 
tanári testület megengedhetőnek véleményezi 
és ajánlja •— a másodikról s ismét félév 
múlva a harmadik osztályról. Ez nehéz lesz 
önnek, a ki kereskedősegéd s már 25 éves. 
Jobb lenne, ha választott pályáján iparkod-
nék boldogulni. 

E. M. Nincs róla tudomásunk, hogy a lak-
bért valamely ministeri rendelet a helység 
lakóinak számától tenné függővé. 

Péter Gy. Ugy látjuk az értéket papíron 
túlbecsülték. Próbáljon folyamodni helyes-
bítésért. 

N. I . Zágon. Önök esti 6 órától 10-ig vizs-
gálták meg a három magántanulót s ezért az 
iskolaszéki elnök fejenkint 80 krt fizettetett 
az illető magántanulókkal. Ez bizony kevés. 
Hogy mennyit fizessen a magántanuló vizsga-
díj fejében, erre ministeri rendeletet nem 
ismerünk. Budapesten 17 fr t 50 krban álla-
pította meg a hatóság. Ebből az igazgató és 
iskolaszéki elnök 3—3 frtot, az osztálytanító 
és hitoktató 2 — 2 frtot kap; a többi tandíj 
czímen a főváros központi pénztárába fizetendő. 

B. I. Matj'ócz. Nincs igaza önnek. Tör-
vény, hogy a korpótlék a törzsfizetésbe nem 
számítható be. A ministerial ilyet feltételezni 
sem szabad. Ha egyes községek nem a tör-
vény értelmében járnak el, folyamodjanak a 
megkárosított tanítók a ministerhez. 

Sz. B. Tekeháza. 1. A czím helyesbíté-
seért a kiadó-hivatalhoz kell folyamodni. 
2. Az államsegély szei'intünk is önt illeti 
meg. Ha a tanfelügyelő úr nem tudott segí-
jeni baján, mi kevésbbé segíthetünk. Fordul-
ton panaszával a minister úrhoz. 

Sch. A. írjon a főszolgabiró úrhoz levél-
alakban. A közs. iskolaszéknek nincs ahhoz 
joga, hogy a közs. iskola számára telekkönyvi -
leg biztosított négy hold földet a kántornak 
adja. Tegyen ön ez ellen jelentést a kir. tan-
felügyelőhöz. Hasonlókép az ellen is, hogy 
az iskolaszék egyik osztály tanítójára, minden 
alap és fizetés nélkül, helyettes kántori minő-
séget akar az iskolaszék a pályázatban ráerő-
szakolni. 

Ny. M. Illetékes helyen való tudakozódás 
után választ fog kapni. 

J. R M. L. Megsürgettük. 
L. T. Már válaszoltunk hasonló kérdésben. 
Egy áll. poSg. leányisk. tantestületének. 

Önök ezt kérdik: „Kötelezhetők-e a polg. 
isk. tanítók arra, hogy a növendékeket egész 
éven át, tehát a téli hónapokon is, felekezeti 
megosztással templomba kisérjék?" Rendele-
tet mi erre nem ismerünk (legalább nem 
találtunk), de a középiskolai Rendtartás azt 
mondja, hogy a hol a tanuló ifjúság testületi-
leg megjelenik, ott tanárai (tanítói) kisérik. 
Ismerünk Budapesten iskolákat, a melyeknek 
iijúságát a tanári (tanítói) kar ev. ref. és 
izraelita tagjai is kötelesek a katholikus tem-
plomba elkísérni, ha rájok kerül a — sor. Szí-
veskedjenek levonni a konzekvencziát. 

Ali^nis. Az illető, ki most végzi a temp-
lomi funkeziókat, kántortanítói állásra meg 
nem választható, mert nincs tanítói qualifi-
kácziója. Ily választás a kir. tanfelügyelő köz-
benjöttével megsemmisíthető a népoktatási 
törvény 133. §-a alapján. 

Stoica. Levelet irtunk. 
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B. L. N.-Bitlse-Rovne. 1. A szünidőre csak 
egy helyen (az előbbin) kaphat fizetést. Ujabb 
helyén csak a szolgálat megkezdésétől szá-
mítva 2. Ltiköltséget, ha szerződésileg kikötve 
nem volt, nem követelhet. Az állami iskolák-
ban alkalmazottak, ha hivatalból helyeztetnek 
át más iskolához, kapnak útiköltséget. 3. Nem 
fél , hanem negyedévenkint köteles adni lakás-
pénzt előleges részletekben. 

Sz. K. Ii. 72°/o . . . Márczius havában már 
adja be kérvényét. 

Iii. J. Nem adhatunk fölvilágosítást. 
Fr. T. Nem kaphat. A fizetéscsökkenést, 

ill. állásváltoztatást szabályszerűen be kellett 
volna jelenteni. Levele másik pontját nem 
értjük. 

B. U.V. A körülményekhez képest. 
Fülbajos. Hozzávetőleg ön is kiszámíthatja. 

Nincs kizárva a lehetőség. Lapunk 1896. évi 
12-ik számát olvassa el. 

Sz. B. Megtudjuk 
Nagy J. Szabály szerül eg történt. Végkielé-

gítésre nincs igénye, mert 5 évnél kevesebb 
ideig szolgált. 

K. 1'. Y. Megpróbálhatja Az iskolaszék 
adhatja meg a választ. 

N. N. A'izkelet. Véleményünk szerint a 
tanítókat illeti meg. 

N. L., K. J., P. E. Be kell várni a hiva-
talos értesítést. 

Makay B. Igazolni az 55 évi szolgálatot 
s azt, hogy túlkorosság miatt nem vették 
fel az orsz. nyugdíjintézetbe. Szegénységi 
bizonyítvány mellett nem; egyébként nincs 
rá utasítás. A kir. tanfelügyelő ajánlatával 
küldje fel. 

ti. L. A lefoglalás ellen azon az alapon 
kellene tiltakozni, hogy ily csekély összegű 
fizetést a köztisztviselőtől nem lehet lefog-
lalni. Az állásról való eltávozásra inkább jó 
indulatból adnak engedélyt iskolai év folyama 
alatt, miután most nem könnyen lehet más 
tanítót kapni. 

H. R. Forduljon a kir. tanf. úrhoz. 
K. A. Igen, a mit lehet. 
B. F. Az iskola (óvoda) fentartó köteles 

a 12 frtot fizetni A törvény kijátszása volna 
az, a mit ön említ. Óva intjük az ilyesmi 
elkövetésétől. 

Bakay K. Erre nézve még nem tudunk 
praecedenst. Még nem tárgyalták le a költ-
ségvetésnek azt a részét. A kérvény beterjesz-
tését még halaszthatja. Bélyegeket tegven rá. 

Seil. F . Az egvházi főhatóság nélkül nem 
lehet. Egyebekre nézve is közöltünk mái-
tájékoztatást. 

S. M. Hivatalból rendezik. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A „Magyar Tanítók Turista-Egyesülete" 

megtartotta alakuló közgyűlését. A gyűlést 
Verédy Károly dr. kir. tanácsos tanfelügyelő 
nyitotta meg s meleg szavakban üdvözölte a 
nagy számban megjelent tanítókat és tanárokat. 
Hosszabb beszédben méltatja az egyesület 
megalakulásának fontosságát, kéri az előké-
szítő bizottságot, előterjesztésének megtéte-
lére. Moussong Géza az előkészítő bizottság 
vezetője bejelenti, hogv az új egyesületbe eddig 
mintegy 350 tag jelentkezett. A közgyűlés 
lelkes éljenzésére elnök kimondta az egyesü-
let megalakulását. Hermann Antal dr. az 
„Erdélyi Kárpát-Egyesület" képviseletében lel-
kes szavakban üdvözölte az újonnan alakult 
egyesületet, melynek működését hazánk köz-
művelődése szempontjából ij^en fontosnak 
ta r t j a ; azért tagjainak lelkes buzgóságot, ve-
zetőségének pedig kitartást, az egyesület mű-
ködésére pedig az Isten áldását kéri. Ezután 
a tisztikar és a választmány választása követ-
kezett. Elnök le t t : Verédy Károly dr. kir. 
tanácsos, tanfelügyelő. Társelnökök : Telete 
János, keresk. tanár és 1Velmer Gy József, el. 
és iparos tanonczisk. igazgató. Ügyvivő alel-
nök : Moussong Géza, el. és iparisk tan. Jog-
tanácsos : Wladár Tivadar dr., ügyvéd. Tit-
kár : Romhányi Sándor, el. iskolai tanító. 
Jegyzők: Drajkó István, el. isk. tanító és 
Jusztusz Eszter polg. isk tan. Ellenőr: Kréh-
nyáy Adolf, el. isk. tan. Könyvtáros : Juhász 
Károly, középisk. tanárjelölt. Választottak 
azonkívül 36 fővárosi és 24 vidéki rendes 
és 6—6 választmányi póttagot. Rendes tagja 
lehet minden a tanügy terén működő magyar 
férfi v. nő. Tagsági díj : évi 2 frt, melyért a 
.Turista Közlöny" czímü folyóirat is jár. Az 
új egyesület hivatalos helyisége VI., Aradi-u. 
10. alatt vau. 

] Tanító-egyesületek határozatai. Az 
„Aradvrdéki Tanító-Egyesület"' XXVII. ren-
des közgyűlése elhatározta, hogy: 1. mozgal-
mat indít és kérvényez a magas kormánynál 
azon czélból, hogy a tanítói karnak is meg-
adassák az állami törvényhatósági és községi 
hivatalnokokat illető mindennemű és irányú 
utazási kedvezmény; 2. felhívja a hazai társ-
egyesületeket hasonló irányzatú sürgős kér-
vényezésre a magas kormánynál; 3. megke-
resi a társegyesületeket, hogy kérvényeiket 
ne egyenesen a kormányelnökséghez nyújtsák 
be, hiinem arra czímezve ezt a „Magyaror-
szági tanítók országos Bizottsága" által esz-
közöltessék; 4. ajánlja a társegyesületeknek, 
hogy minden kérvény mellé meghatalmazást 
csatoljanak az „Országos Bizottság" számára 
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s az „Országos Bizot tságinak e meghatal-
mazások alapján kötelességévé tétessék, min-
den követ megmozdítani, hogy a czélt elér-
jük; 5. javasolni fogja minden egyesületnek, 
hogy a meghatalmazással együtt öt (5) frtot 
küldjön be az „Országos Bizottság"-nak, hogy 
ez agitáczióból folyó költségeket fedezhesse. 
A „ Marostordamegyei általános taní'ótestület" 
szintén elhatározta, hogv a vallás- és köz-
oktatásügvi minister úr ő nagyméltóságához 
folyamodni fog. hogy a „vasutakon való uta-
zásra az állami és törvényhatósági tisztviselők 
által élvezett kedvezmény kiterjesztését a fele-
kezeti és községi tanítókra és azok család-
tagjaira is kieszközölni kegyeskedjék, mivel ezek 
is éppen olyan számot tevő munkásai a nemzet 
kultúrának, mint az állami alkalmazottak." 

X A Krassó-Szörénymegyei Tanító-Egye-
sülol alapszabályai megerősítése után, decz. 
30-án tartotta végleges alakuló közgyűlését 
Karánsebesen. A jelenvoltak impozáns száma 
feltűnő jelét adta a tanítók nagy érdeklő-
désének, kiknek az egyesület megalkotása 
már régóta élénken érzett óhajtását képezte. 
A gyűlésen résztvett Dengi János dr., a 
megye kiváló tanfelügyelője is, kit igazán 
benső, szívélyes ovác-ziókkal, szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadtak. Az új egyesület 
kettős czélt tűzött maga elé; először: áta-
lánost, vagyis átalában a pedagógiai közügy 
magasabb lendületét; másodszor: különöst, 
helyit, vagyis oly tanügyi elvek és szabályok 
alkotását, melyeket e megye specziális, mond-
hatni egyedül álló és sokszorosan nehéz 
viszonyainak ismerete és tekintetbe vétele 
lesznek hivatva kiválóan gyakorlatiakká tenni. 
Az egyesület, tekintettel arra, hogv megalko-
tása elodázhatatlanúl szükséges volt, s tekin-
tettel továbbá tagjainak nagy számára, azok-
nak meleg érdeklődésére, s a választott kitűnő 
vezetőségre, bírja a szerencsés fejlődésnek 
és sikeres működésnek minden föltételeit. 
Elnökké Donszky Lukács karánsebesi polg. 
isk. igazgatót választották. Az egyesület meg-
alkotásában az érdem legnagyobb része Dengi 
tanfelügyelőt illeti, a ki Krassó-Szörény me-
gyében valóban helyén van. Nála nélkül e 
megye tanítóságának ily benső, barátságos 
és áldásos egyesülése aligha sikerült volna. 
Gyűlés után igen népes lakoma volt, melyen 
először is a királyt éltette Dengi János dr. 
Azután mondottak még tósztokat: Wlas&ics 
ministerre, a kihez táviratot is inte'ztek, Dengi 
tanfelügyelőre, Donszky elnökre, Burdia karán-
sebesi polgármesterre, Kárpáti Sándorra, mint 
a magas színvonalon álló egyesületi közlöny 
szerkesztőjére stb. A hangulat mindvégig 
valóban emelkedett és örömteljes volt. 

K Ü L Ö N F É L É K 
- Az újév alkalmából, régi szokás sze-

rint, a nyilvános életben is elhangzanak az 
üdvözlések azok között, a kiket a közéleti 
tevékenység közös tere, vagy azonos iránya 
közelebb hoz egymáshoz. A politikai pártok 
ez évben is tisztelegtek vezéreiknél s különö-
sen a ministerelnöki palotában hangzottak 
el nagyfontosságú kijelentések. A szabadelvű 
párt szónoka a ministerelnöknél, a hol a kor-
mány összes tagjai egybegyűltek, ezúttal 
Láng Lajos volt. Az üdvözlő beszédre Bánjf'y 
Dezső ministereinök válaszolt, visszapillantást 
vetve kormánya két évi működésére s a 
mult év millennáris ünnepségeire. „Létünkre, 
jövőnkre nagyfontosságú dolog, hogy a velünk 
szomszédos Ausztriával gazdasági és pénzügyi 
kiegyezésünket megalkossuk. A mint már 
egy alkalommal szerencsém volt elmondani, 
nem szabad, hogy a magyar állam érdekeit 
sértő, rövidítő megállapodásokat hozzunk 
létre, de nem szabad, hogy a magyar állam 
által elfogadandó egyezség az ajándék jelle-
gével bírjon. (Ugy van !) Itt, ezen kérdés megol-
dásánál kétségtelenül az ország szeme néz ránk 

o o 
és magatartásunktól függ, hogy a megnyugvást, 
a bizalmat biztosítsuk; mert igaz az, hogy 
a nagy, erős párttól talán még többet lehet 
kivánni és hogy annak még nehezebb elta-
lálni azon válaszfalat, a mely megállapítja a 
vonalat, a meddig elmenni kell, a melyen túl 
elmenni azonban nem szabad. Én azt gondo-
lom, hogy a ti támogatástok, hogy a ti körül-
tekintő megfontolástok, mely mérlegelni fogja 
egyedül azt, a mi a haza érdeke, mi egy 
okos politika követelménye, meg fogja velünk 
találtatni azon határt, a melyet szem előtt 
kell, hogy tartsunk, a mely Magyarország ér-
dekeit, de ennek keretében a monarkia érde-
keit is biztosítja s állandóan biztosítja azon 
alapot, a melyet mi büszkén a Deák Ferencz 
alkotásaként a 67-es odaírnak nevezünk s a 
melyre építve kell, hogy jövőnket is biztosít-
suk. (Elénk helyeslés.) A másik fontos kér-
dés, a melyet említettél, a közigazgatási reform. 
Ez is kétségtelenül olyan kérdés, a melvlyel 
már évek hosszú sora óta foglalkozunk s a 
melynek rendezését, a melynek megoldását 
közbejött akadályok, nehéz viszonyok, talán 
részben a pártnak kis száma is gátolták meg. 
Azt gondolom, ennek a kérdésnek a rende-
zése is a Nyugat és Kelet közti küzdelem, a 
nyugati törekvések és a Kelet tradicziói kö-
zötti ellentétek kiegyenlítésében áll. Kell, hogy 
eltaláljuk módját annak a rendezésnek, mely az 
államnak megadja a hatalmat, a kormánynak 
megadja az erőt, akaratát érvényesíteni, de úgy, 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2. szám. 

h o g y biztosítva legyen az önkormányzati jogkör 
is, a mely kétségtelenül mindenütt mindenkit 
meg kell, hogy illessen a maga körében. (Zajos 
helyeslés) ." A min i s t e re lnök k i r á l y 0 Fölsé'g'é-
él tetésével végez te beszédét . A zúgó éljenzés 
z a j a elveszett és a k o r m á n y t a g j a i a megje -
l e n t e k közé g y ű l v e , sokáig e lbeszé lge t tek a 
képviselőkkel , a k i k azután a képv ise lőházba 
m e n t e k Szi lágyi Dezső üdvözlésére . 

:— A k ü l f ö l d ö n is végbemennek — Olasz-
országot , m e l y n e k ki rá lya gye'ifgeíke< 1 ik, kivéve 
— a szokásos ú j év i üdvözlések . Az orosz 
czár t áv i r a tban üdvözölte a f r a u c z i a köz tá rsa-
s á g elnökét és a n a g y k ö v e t e k tisztelgése 
a lka lmával is az orosz n a g y k ö v e t intézte az 
üdvözlő beszéde t Faure e lnökhöz . A f rancz ia 
köztársaság e l n ö k e nagyon b é k é s ny i la tkoza to-
k a t te t t . „F rancz iao r szág köz reműködése •— 
m o n d t a a t ö b b i köz t — s o h a s e m fog h i á -
nyozni oly m ű v e k n é l , melyek a r r a i r ányu lnak , 
h o g y a n é p e k e t és k o r m á n y o k a t az igazság és 
béke közös é r ze t ében egyes í t sék ." N e m i ly 
békés t e rmésze tűek azonban a párisi l a p o k 
értesülései, me lyek szerint N é m e t o r s z á g egé-
szen vá ra t l anu l nagymértékű hadikészülődéseket 
tesz. — Szófiából j e len t ik , h o g y április h ó 
fo lyamán a Ba lkánfé l sz ige t va l amenny i f e j e -
delme Szóf iában t anácskozás ra gyül össze, a 
melynek czélja az, hogy m e g á l l a p o d á s r a j u s s a -
n a k asp i rácz ió iknak kö lcsönös egyetér téssel 
való érvényesí tése é rdekében . E t a lá lkozásnak 
m á r szep temberben kel le t t v o l n a m e g t ö r t é n -
nie, akkor a z o n b a n a Keleten fö lmerü l t nehéz -
ségek mia t t e lha lasz to t t ák azt . 

— Halá lozás . Gyalókai Kudrovich A n d o r , 
csanád tornya i m. kir . á l lami t a n í t ó élte 26 - ik 
és m u n k á l k o d á s á n a k 4-ik é v é b e n Szt . - Is tvánon 
jobblé t re szenderü l t . N y u g o d j é k b é k é b e n ! 

— Adakozás . N é h a i Zadravácz Anna, k a r á n -
sebesi áll. t an í tónő s í r k ö v é r e a d a k o z t a k : 
K a r á n s e b e s r ő l : Auspitz L i p ó t 50 kr., Graál 
József 50 kr . , Mátéffy K á r o l y 1 frt . , Szörényi 
Benő 1 f r t , Schöffer A n n a 1 f r t , Peja E u g é n i a 
1 f r t , Wilier Ju l ia 1 f r t , Linkh A n g é l a 
1 f r t . Az ipo lyság i l eány-po lg . isk. t a n t e s t ü -
lete 2 f r t 5 0 k r . Müllerné- Ke i th H e d v i g 
30 kr, Kelemen Katal in , N a g y - B á n y a , 50 k r , 
Csodányiné W i r t h l H e r m i n , Győr szabadhegy , 
1 fr t , Schlanger Malvin, Or sova , 1 f r t . 

A szerkesztő postája. 
A „Néptanítók Lapja" felelős szerkesztője e helyen 

mond köszönetet úgy a maga, mint a szerkesztőség 
nevében azért a számos jókivánatért, melylyel az 
új év alkalmából a magyar tanítóság fölkereste. 
Adjon Isten a magyar tanítóságnak az eddigieknél 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. 

boldogabb új esztendőt íPhogy ez úgy legyen, arra 
nézve mi csekély erőnkhöz képest az új évben is 
Ígérjük közreműködésünket, erőt merítve fenkölt 
gondolkodású ministerünknek a tanítóság iránt 

^érzett atyai jóindulatából. — T. P. Magyarbáiihegyes. 
Levelét elküldtük Röhn Józse^iirnak. — Dolácz. 
Jogos, sőt örvendetes is, hogj^B^^skolaszéki tagok 
annyira érdeklődnek a t í ^ p B ^ % y e iránt. Csak 
aztán ne avatkozzanak bel&a, tanulók előtt a tanító 
dolgába! — Felső-Körtvélyes. A közalapítványi kir. 
ügyigazgatósághoz ment. — Topor L. Ü9.343. sz. a. 
kinevezték a borzai községi iskolához. — M. Gy. 
Kulpin. Az elemi iskolai tornatanításhoz való vezér-
könyv tárgyában írjon Maurer János tornatanár 
úrnak (Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utcza 1-. sz.). 
— Cs. J. Szélnye. Szemléltetési képek kaphatók 
Lampel Róbert (Wodianer P. és fiai) könyvkereskedő-
nél (Budapest, VI., Andrássy-út '21. sz.). De írja meg 
neki, milyeneket akar a képekből ? Hogy ezt meg-
tehesse és a képeket tetszése szerint s a szükségnek 
megfelelőleg kiválaszthassa, jó lesz előbb árjegyzéket 
kérni. — T. A. B.-Mágocs. Weisz Mária tanítónőt mi 
nem ismerjük s így azt sem tud juk : hol működik. 
—• P. M. K. Aziir. Inkább társadalmi lap közölhetné ; a 
mi hasábjainkat bőségesen elfoglalják a szorosan 
vett tanügyi czikkek. — K. I). Sós-Ichota. Szabó 
Gyula Maros-Csucson lakik. — R. K. Guraboncz. 
Már számtalanszor kijelentettük, hogy a hirdetések 
a Kiadóhivatalra tartoznak. Ezt csak meg lehet 
érteni'? Levelét áttettük a kiadóhivatalhoz. — R., 
isk. sz. elnök, Olasz. Azt csak a nyugdíj osztályban 
tudnák megmondani. — V. G. Zala-Németfalu. Át-
tettük az egyetemi nyomdába. — B. J. Ipoly-Balogh 
Azt bizony nem jól tette, hogy az iskolaföntartóval 
a megrendelés előtt nem közölte a dolgot. A méltó-
nyjssácj egyébiránt azt követelné, hogy az iskola 
érdekében megrendelt tanszert iskolaföntartó hatósága 
fizesse ki. A hirdetések a kiadóhivatalra tar toznak; 
ebbe mi nem avatkozunk bele. — 1), A. Igló. A 
gőz és a villámosság korában önök egy november 
hó 18-iki határozatot deczeinber végén küldenek be 
hozzánk! — L. J. M.-Sztauna. Bélyegköteles. — 
R. A. Yocin. Folyamodnia kell a ministeriumhoz ; 
azt hiszszük, hogy megengedik. A többit egy tanító-
képző igazgatójától kérdezze meg. — Kolozsmegyei 
Tankerületi Tanítótestület. A kiadóhivatal meg-
tagadja azzal az indokolással, hogy „a Néptanítók 
Lapja a szabályzat értelmében csak a népoktatási tan-
intézeteket illeti meg díjtalanul", tehát a tanítótestüle-
teket nem. — V. Á. Tisza-Roff. Rendelje meg Lam-
pel Ii. könyvkereskedése (VI. Andrássy-út 21.) út ján 
az „Oesterreichische Lehrerzeitung"-ot, ez a leg-
olcsóbb ; egy évre 2 frt. — I. J. Csik-Taploeza. 
Az a rendelet, hogy „segéd lelkész az isk. szék 
elnökévé meg nem választható, sem más isk. széki 
tisztség rá nem ruházható'' szerintünk a róm. kath. 
iskolákra is vonatkozik. — K. J. Battonya. Gyors-
vonatokra nem adnak kedvezményes jegyeket. 

Tartalom: A tanítóság egyesületi élete. Ember 
János. — A tanítói fizetés kiegészítése. Vásárhelyi 
György. — Az osztatlan népiskola tanterve. Morovnói 
— Leányaink oktatása. Molnár M. — Szünóra: 
Pedagógiai esetek. Sái,hy Mihály. — Hivatalos rész. 
— Tanítók tanácsadója. — Egyesületi élet. —Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

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

kir. egyetemi könyvnyomdájlfibin. 
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Keyjelcnik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Hegkiiphutja c lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirJp.tési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEIIKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEH., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, i . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nein adunk vissza. 

Évfordulón. 
Ismét aláhullott egy csöpp az örökké-

valóság tengerébe. 
Ezredikét számláltuk. 
Ezt a habok játszi tündérei drága-

kővé változtatták á t ; úgy pihen maj-
dan az idők mélyében. 

Népünk fiai az emlékezet buvár-
harangjával alámerülnek majdan és 
időről-időre felszínre hozzák ezt a 
ragyogó éket. Tündöklő fénye szívüket 
fogja hevítni s általa biztatást, bátorí-
tást nyernek mindenha. . . Mert: a törté-
net az élet mestere. 

Valahány ilyen csöpp aláhull, az 
ember fölveti szemét. S hogy napi 
munkájától pillanatra elfordul, agyán 
átvillan e gondolat: mit hozott nékem 1 

Kalmárs'zellem ismertetője ugyan e 
gondolat, de az emberiség javarésze 
ilyen volt már, mielőtt még Seneca 
megírta volna az id mecséről szóló 
hires elmélkedését. Bis y gazdálkodón 
kell bánnunk ez égi ad ánynyal, mert 
ezen csöpp fénye tükr< elénk boldog-
ságunk útját . Köteless ,ünket teljesít-
jük tehát csak, a midőn kalmár módra 
mérleget készítünk, legalább minden 
évfordulón... 

A lefolyt millenniumi ünnepségekkel 
kapcsolatban ki-ki bepillantást nyerhe-
tet t a magyar állam „követel" és „tar-

tozik" rovataiba. És habár az aláhul-
lott drágakő tündöklő féri yében kedvező 
eredményt látunk, nem szabad figyel-
münket kikerülnie, hogy alaptőkénk, — 
bár dús kamatokat hoz, — kétségbe-
ejtőn csekély. 

E tőke nemzeti kultúránk. 
A legnagyobb magyar jóslata ezen a 

téren nem teljesedett még be. Jókai 
ezért csak nemrég hadviselésre buzdí-
tott bennünket. Sokat, nagyon sokat 
kell e téren még fáradoznunk. „A 
munka oroszlánrésze a tanítók-é leend, 
mert ők hivatvák a nemzet^ kultura 
alapjait megvetni", mondják államfér-
fiaink. 

Törekedtünk, buzgólkodtunk, munkál-
kodtunk tehát teljes erőnkből; ámde a 
mérleg mutatja, hogy működésünk 
eredménye aránylag nagyon csekély. 

Mi lehet ennek oka? 
A sok közül ket tőt kell főleg figyel-

münkre méltatnunk: 
Első az, hogy népoktatásunk, — mert 

e helyt csakis erről lehet szó —, eddig 
leginkább csak extensive, azaz külső 
terjedelemben fejlődött. Az iskoláknak 
egyszerű felállítása, a tanítók és tan-
termek számainak szaporítása s esetleg 
néhány betanított magyar szó még nem 
fedi a magyar kultura fogalomkörét. 
Boldogult Trefortunk ugyan váltig mon-
dogatta, hogy: „A népoktatás — a hogy 

Lapunk 2-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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az nálunk, de másutt is megy — nem 
elégít ki A népoktatást, illetőleg 
nevelést akként kell vezetni, hogy 
annak, a ki iskolába járt , általán véve 
jobb erkölcsei és szokásai legyenek, 
mint annak, a ki iskolába nem jár t" . 
De az ő vezetése alatt e czélt nem 
értük el; nem is érhetjük el mindaddig, 
míg összes erőinket a népoktatásügy 
intensiv, azaz belsőleg erősödő fejlesztésére 
nem fordítjuk! 

Közoktatásunk jelenlegi vezére nagy 
buzgósággal pótolja e téren a hiányo-
kat. Erre vall számos nagy horderejű 
intézkedése s különösen a tantervek 
javítására irányuló kezdeményezése. 

Ámde nyilvánvaló, hogy a népoktatás 
intensiv fejlődése semmiféle hivatalos 
apparátussal nem biztosítható. Lehet a 
legkitűnőbb szakfelügyelet, a legjobb 
tanterv, a legjelesebb tanítóképzés: a 
mely tanító a maga osztályában teljes 
lélekkel, az emberiség eszményi javai 
iránt hő lelkesedéssel nem szolgálja a 
nevelés magasztos eszméjét, annak osz-
tályából értelmes, nemes érzésű és a 
művelődés alapföltételeivel rendelkező 
növendékek nem kerülnek ki soha. E 
téren joggal mondhatjuk Simayuak — 
oly sokszor visszaéléssel czitált szavai-
val: „Az iskola — én vagyok!" 

A nevelés és oktatás sikere első sor-
ban a mi személyes buzgalmunktól, a 
mi jó akaratunktól függ. 

Midőn tehát népünk kulturális mér-
legét a millennium lezajlása után át-
pillantjuk, tegyünk e fordulópontnál 
fogadást, hogy a mi buzgalmunkban, a 
mi jóakaratunkban nem lészen hiány 
soha! Ha időnket eddig inkább oktatás-
ügyünk külső bővítésére használtuk, 
ezentúl fokozottabb mérvben fogunk 
annak belső erősítésén munkálkodni. 

Csalódnék azonban, a ki azt hinné, 
hogy az iskola egyedül is meg fogja 
teremteni a nemzeti kulturát. Ahhoz 
az iskola másutt sem volt elegendő, 
annál kevésbbé lesz nálunk. Az iskola 

termeli a mustot, mely csakis a tár-
sadalmi élet pezsgése által válik szin-
borrá. 

Pezsgő társadalmi életnek nagy hij-
jával vagyunk. 

Népünk kétségbeejtőn konzervatív 
természetű. Csak végig kell nézni fal-
vainkon: vasúti sinek szelik át népünk 
földjét, táviró- és telefondrótok vezet-
nek el házai fölött, de azért a nád-
fedelek alatt ugyanazon társadalmi 
keretek között mozog a lakosság, mint 
akár a harminczas, vag}' negyvenes 
években. ( ? Szerit.) 

Sok helyt minden társadalmi élet 
nélkül szűkölködünk. Az intelligensebb 
falusi elem például folyvást a városok 
felé gravitál és a mi a primitiv keret-
ban állandóan megmarad, oly csekély, 
hogy annál csak a szellemi élet cseké-
lyebb, mely e szűk körben mozog. Mert 
az iutelligenczia a mellett, hogy kevés, 
még elszigetelt is. Ha nem is kerüli, 
de nem is keresi köznépünkkel az 
állandó társadalmi érintkezést. 

Ilyen körülmények között az iskola 
nem teremthet nemzeti kulturát. 

Nyomós okok különben is kénysze-
rítnek reá, hogy figyelmünket a társa-
dalmi életre fordítsuk. 

Haladó korunk megköveteli, hogy 
bizonyos eszmék még a kunyhóba is utat 
találjanak. A megélhetési viszonyok elen-
gedhetetlenné teszik, hogy az utolsó 
napszámos, iparos vagy szatócs is helye-
sen tudj a megítélni a saját, valamint köz-
vetetten környezetének mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi és egyéb, a társadalmi 
élettel szorosan összefüggő kérdéseit. 
Pedig ezekre nézve tájékozódást csakis 
a társadalmi élet, első sorban az intel-
ligens polgárokkal való érintkezés 
nyújthat. 

Korunk megköveteli, hogy a nép 
erkölcseiben és szokásaiban is művelődjék. 
Pedig az iskoláztatás ezen gyümölcseit 
csakis az intelligencziával való állandó 
érintkezés érleli meg. 
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Korunk megköveteli a társulást az 
anyagi téren, a mi szintén csak sűrű 
érintkezés eredménye. 

Hazai viszonyaink még ezeken felül 
is két okból teszik kötelességgé a pol-
gárok sűrű érintkezését, először: mert 
ez alapfeltétele az alkotmányos állami 
életnek, másodszor: mert állami fenn-
állásunk legfőbb biztosítéka a nemzet 
tömörülése és a többi nemzetiségekkel 
való egybeforrása. 

Ha tehát nemzeti kulturánk alapjául 
erős társadalmi életet követelünk, csak 
oly követelést hangoztatunk, a mely 
haladó korunk és hazai viszonyaink 
folytán már amúgy is előtérbe tolult. 

Pedig arra, hogy még a legutolsó 
faluban is élénken pezsgő társadalmi 
életet ébreszszen, az iskola — semmi 
kétség benne, — egymaga nem elegendő. 
Ha ebben hazafias kötelességünket tel-
jesítni óhajt juk: ki kell lépnünk az iskola 
szűk falai közül és fel kell használnunk 
mindazon eszközöket, a melyek a tár-
sadalmi élet élénkítésére alkalmasak. 

Ezek az eszközök természetesen külön-
félék. Széchenyi még a lóversenyeket 
is ilyeneknek tartotta, mert : ezek is 
„alkalmat adnak az emberek összejöve-
telére, az emberek összehozása pedig 
eszmecserét idéz elő és minden eszme-
csere haladás és új tetteknek lehet 
szülőjévé". Legalkalmasabb eszközök 
czélunkra a különféle közművelődési 
egyesületek, takarék- és hitelszövet-
kezetek, a méhészek, — földművelők 
stb.-ek egyesülete, a dalárdák, de első 
sorban a kaszinók, legkivált faluhelyen. 

Sietnünk kell megjegyezni, hogy 
midőn a kaszinókról mint közművelő-
dési tényezőről szólunk, nem a legtöbb 
helyt szokásos játékbarlangokat értjük, 
hanem azt az intézményt, a melynek 
keretében intelligencziánk közvetetlenül 
érintkezésbe lép köznépünkkel. 

Ilyen kaszinóba a nép vezérférfiai, 
közöttük mi tanítók is, eljárunk üdülni. 
Hosszabb estéken gondoskodunk nép-

szerű felolvasások által népünk szellemi 
táplálékáról, gondoskodunk jó hírlapok-
ról, folyóiratokról; i t t meg fogjuk oldani 
a népkönyvtárak, a magyar dalegye-
sület és a gyermeksegélyezés vajúdó 
ügyeit. Innét kiindulva és csakis ezen 
az alapon fogjuk szervezni a felnőttek 
oktatását, az úgynevezett „népfőiskolá-
kat" . (A dán „Folkehojskoler", a német 
„Volkshochschule", az angol „Univer-
sity Extension", vagy a budapesti 
„Szabad Lyceum" mintájára.) 

Ez a második tárgy, mire évfordulói 
mérlegünk figyelmessé tesz. 

Az elmúlt millenniumi év ünnepi 
lelkesedése ne legyen muló hevülés, 
hanem állandó fényforrás, a melynek 
jótékony melegénél kulturánk plántája 
terebélyes fává izmosodjék. 

Hazafias lelkesedésünket kövesse most 
a tett, a zajtalan munka két irányban, 
a népoktatás intensiv fejlesztése, és pezsgő 
társadalmi élet teremtése tárgyában. 

(Nagybecskerek,) Goclcler Lajos. 

Szoezializiiius az Alföldön. 
„A szoczializmus terjedésének okai 

és gyógyszerei az Alföldön" czím alatt 
Nagy Lajos a Néptanítók Lapja m. é. 51 -ik 
számában egy czikket közöl. Miután előre 
bocsátja, hogy az Alföldön él, hogy a 
néppel közeli érintkezésben van, szoká-
sait, erkölcseit és gondolkodásmódját 
ismeri, sőt azt vizsgálja és tanulmá-
nyozza : áttér magának e társadalmi 
bajnak feltárására. Ezt oly igazán, oly 
hűen rajzolja, hogy minden — hazáját 
szerető — honpolgár valóján fájdalmas 
érzések nyilainak át elolvasása után s 
önkénytelenül kiált fel: Is tenem! Hát 
már ennyire sülyedtünk! S ha gondo-
latát tovább fűzi s a kétségtelenül meg-
levő s csak kitörésre váró elégületlen-
séget l á t j a : lehetetlen, hogy fölötte 
napirendre térjen és okairól, elhárításá-
nak módjáról vagy szelídebb lefolyásá-
ról s végleges megszüntetéséről ne gon-

2* 
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dolkozzék. Évek óta kisért hazánkban 
is az emberi társadalom e réme. Évek 
óta gondolkozom fölötte magam is. 
Most, hogy N. L. úr czikkét átolvastam: 
tapasztalataimnak s gondolataimnak éle-
te t adok, vagyis azt közzéteszem, annyi-
val is inkább, mert én nem értek min-
denben egyet N. L. úrral e társadalmi 
baj keletkezését és megszüntetését ille-
tőleg. Minden eszme, de különösen ily 
nagy fontosságú mozgalom megkívánja, 
hogy több oldalról helyezzük világításba. 

Hol talált alkalmas talajra a szoezialis-
mus Magyarországon? Felelet: Az értel-
mes, tősgyökeres magyar nép között: az 
Alföldön. íme e tény sok mindent meg-
magyaráz. Megmagyarázza azt, hogy e 
bajnak elterjedése — mint N. L. úr 
írja — nem egészen tudatlansághói szár-
mazott és egyedüli orvossága nem kizá-
rólag az iskolák. De állapodjunk meg i t t 
egy kissé! Igaz, hogy népoktatási tekin-
tetben ma nagyon sok i t t a tennivaló; 
igaz, hogy népes falvakban, városokban 
még ma is túlzsúfoltak a tantermek; igaz, 
hogy nagyon sok tanyán — hol 30 — 60 
tanköteles volna — nincs iskola s tudat-
lanul nő fel mindezideig a nép gyer-
meke, melyen az államkormánynak ok-
vetlen segítenie kell. De az is igaz, 
hogy a hol iskolák vannak, azok nagyon 
kevés kivétellel a mai kor színvonalán 
állanak, melyek a nemzetiséglakta vidé-
keken fölállított állami iskolákkal min-
den tekintetben megállják a versenyt. 
Ha ez nem így lenne: szomorú, nagyon 
szomorú világot vetne összes tanügy-
politikánkra. Nem tudom elképzelni, 
hogy eddigi kormányaink, ha látták 
volna, hogy nemzetünk fentartó zöme, a 
magyar faj népoktatása az Alföldön a 
nemzetiséglakta vidékekkel szemben 
elmaradt: nem itt, hanem ott állították 
volna fel a drága állami iskolákat. Sőt 
inkább, azért lettünk idáig mellőzve s 
lettünk észrevétlenül mostoha gyerme-
keivé hazánknak, mert i t t mi, különösen 
protestánsok, az „iskolát mindenkor az 

egyházak veteményes kertjének tartván" : 
a végkimerülésig menő anyagi áldozatok 
árán minden felülről jövő nyomás nél-
kül, vallásunk és hazánk igazi javát, 
boldogságát s jövőjét tekintve: százado-
kon át buzgóan szolgáltuk a népneve-
lés szent ügyét. Haladva mi, az Alföl-
dön lakó más vallásfelekezet sem marad-
hatot t e téren tétlenül, hanem velünk 
nemes versenyre kelt. Nem lehet tehát 
e nagy vádat csak úgy . . . gondolomra 
az iskolákra hárítani s minden más 
tényező kihagyásával az iskolát s taní-
tót egyedüli bűnbakul állítani. Nem 
lehet a társadalom fejlődését egyoldalú-
lag irányítani; mert arra sok, nagyon 
sok társadalmi és hivatalos tényező hat, 
melyeket számításból kihagyni legalább 
is tévedés. Tévedés, sőt elfogultság azt 
hinni, hogy nemzetünk társadalmát — a 
mai viszonyaink között — mi tanítók 
vezethetjük s hogy népnevelési törekvé-
seink mindenütt alkalmas talajra talál-
nak. Annál nagyobb tévedés volna tehát 
a tőlünk nem függő ok okozataiért 
bennünket tenni felelőssé. Nem írhatom 
alá N. L. úr azon állítását, hogy a 
szoczializmus terjedésének fő oka az 
alföldi nép tudatlansága azért sem, mert 
én annak okaiul a következőket tartom : 

a) Társadalmi válaszfalak, b) A nép 
elnyomása s magára hagyatása, a vallás-
talanság terjedése, c) Munkahiány, dj Fel-
világosodás. 

a) Nem szükség — azt hiszem —-
bőven fejtegetni, hogy még hazánkban 
a társadalmi kasztok — bár névleg nem,, 
de tényleg oly mereven elkülönítik az. 
egyéneket, hogy rendkívüli képesség 
által juthat csak valaki abba a szintén 
rendkívüli kegybe, hogy mint alsóbb 
társadalmi osztály tagja, felsőbb osztály-
nak kedvelt avagy csak le nem nézett 
tagja lehessen. S ez a képesség nagyon 
ritka esetben szellemi, legtöbb esetben 
a vagyoni állapot. És ez a hiba! Szegény 
ember, bármily képzett, bármily hasz-
nos tagja a társadalomnak, meg nem 
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jelenhet soha szellemileg vele egyen-
rangú, de vagyonilag magasabb állású 
egyének között aggodalom nélkül. Elkép-
zelhető a nép helyzete, mely szellemi 
képességét sem vetheti latba e ferde 
társadalmi rendszerrel szemben. Csoda-e, 
ha orvosságnak véli az erkölcsi halált 
rejtő tévtanokat? 

b) A nép el van hagyatva és el van 
nyomva. Nagy elfogultság azt állítani, 
hogy „hiszen a törvény nem tesz 
különbséget úr és szolga között", tehát 
miként lehetne az? A ki csak részben 
ösmeri a köznép életviszonyait, igazat 
fog adni ez állításomnak. Az 1848-ik 
év nagy vívmánya „a testvériség, egyen-
lőség", fájdalom, csak papiron van s a 
nép egy nagy része még mindig job-
bágya tényleg az uradalmaknak. „Az 
alföldi nép mindig magára volt hagyatva. 
Földesurai rendszerint távol laktak, a 
jobbágy nem érezte a gondos földesúr 
közellétének, példaadásának és vele való 
érintkezésének nevelő, nemesítő hatását, 
csak parancsai értek el hozzá, a megbí-
zottak nagy részének önző, kíméletlen 
modorában. A jobbágyság alól való fel-
szabadulás után még eddigi mostoha 
gyámolát is elvesztette, teljesen magára 
maradt. Független helyzetébe egyhamar 
nem tudta magát beletalálni s vágyai 
az egyéni függetlenség jogos határain 
is túlcsapongván, az egyenlőség eszméi 
a vagyonbirtoklásra is belopóztak lel-
kébe. Felkeltheté valóban az osztozko-
dás vágyát e népnél, mely értelmesebb, 
mint a Felföld vagy Erdély népe és 
fékezetlenebb, mint a Dunántúlé, az a 
tág látkör s a maga szegénységének a 
gazdag bőségével való összehasonlításra 
kínálkozó alkalom, mely i t t tárul eléje. 
Sehol annyi latifundium és egyéni gaz-
dagság nincs az országban, mint az 
Alföldön, sehol sem rí ki tehát mellet-
tök oly nagyon a szegénység." (Dr. Fábry: 
„Az alföldi munkásmozgalom.)" A nép 
nagy része ma is jobbágy s annyira le 
van kötve, hogy -— egyes időszakokban 

— pihenésre vagy szórakozásra, de még 
vallásos érzelmeinek nyilvánítására — a 
közönséges istentisztelet gyakorlására sem 
jut ideje. Hány meg hány ezer tanyai 
nép él úgy, mintha rájok nézve vallás, 
Isten nem léteznék? Hány meg hány 
ezer ember él a nagy magyar Alföldön, 
a ki a folytonos munkában lévén, azt 
sem tudja jóformán, mikor van vasár-
nap ! ? Elképzelhető ily helyen a köznép 
élete, a melyet a nyomorúságok, nélkülö-
zések közben eddig vallásában és Istené-
ben vetett hite s a jobb jövő reménye 
oltalmazott csak a kísértések ezerféle 
nemei közt, a melytől ma — részint 
vallási rajongók, részint a szoezializmus 
hirdetői s részint a mindinkább foko-
zódó mezei gazdálkodás következtében 
urai teljesen megfosztottak. Lehet-e ily 
körülmények között bűnül róni annak 
az elnyomott, szellemi és anyagi emelke-
dés elől elzárt, magára hagyatott nép-
nek, hogy nem tud különbséget tenni 
a látszat és valóság, az ámító és igaz 
tanok között ?! 

c) A szoezializmus terjedésének leg-
főbb oka a munkahiány. Földművelő né-
pünk ugyanis az év jelentékeny részét 
— a téli hónapokat — csaknem teljes 
tétlenségben tölti. Hazánk földmívelő lako-
sainak csak elenyésző része űz számba-
vehető iparágat, melylyel jövedelmét 
növeli. Pedig a megváltozott életviszo-
nyok között: a föld őstermő erejének 
csökkenése, a termények árhanyatlása, 
a gépek használata által kézi és igás-
napszámosok korlátolt igénybevétele, a 
sokféle járványok által szenvedett károk 
pótlása stb. mind indító okok arra, hogy 
a népnek a különféle házi ipar meghono-
sítása által hasznos és jövedelmező fog-
lalkozást teremtsünk, mely által vagyo-
nát gyarapítsa s másfelől meg legyen 
óva a pálinka és bormérésekben foly-
ta tot t tivornya élettől, pazarlástól s 
a mi fő: az i t t terjesztetni szokott tév-
tanoktól. 

d) Hogy e társadalmi mozgalom az 
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Alföldön lábrakapott, annak nem kevésbbé 
fontos oka a nép felvilágosodása. Nem a 
tudatlanság, hanem a felvilágosodás, a 
sorsa felől komolyan gondolkozni tudás 
vitte oda az Alföld népét, hogy belát-
ván elnyomott és elhagyatott helyzetét, 
a magasabb társadalmi osztályok által 
való megvettetését; belátván az óriási 
latifundiumok mellett földhöz ragadt 
szegénységét, belátván — hogy úgy 
mondjam — hasztalan küzdelmét: igyek-
szik megragadni minden alkalmat, 
hogy tűrhetetlen helyzetéből szabaduljon. 
Mindez az Alföld népének értelmességére 
vall. Hogy azonban a nép alsóbb osztálya 
mindezt nem helyesen fogja fel és állam-
ellenes nyilatkozatokra és cselekedetekre 
kész: annak okai a lelketlen vesetök, kik 
leginkább idegen nemzetiségűek lévén, 
nem is ösmerik a magyar munkás nép 
életviszonyait kellőleg, de nem is igen 
törődnek egyébbel, minthogy eszméiket 
bármily eszközökkel is minél nagyobb 
arányban eltérj eszszék; oka továbbá, 
hogy az egész mozgalom jelentőségét 
végeredményében figyelmükre nem mél-
tatják, sőt arra nem is képesek, mivel 
ahhoz magasabb szellemi képesség kell, 
mint a minőt a köznépnél föltételez-
hetünk. 

Lapunk keretéhez mérten — azt 
hiszem — eléggé kimerítően foglalkoz-
tam a szoczializmus terjedésének okai-
val, melylyel, ha tisztában vagyunk, 
könnyű megállapítani a mérséklő vagy 
megszüntető ellenszereket is, melyeket 
röviden a következőkben foglalok össze: 

A mennyire lehetséges, bánjunk a nép-
pel emberségesen. Ne tekintsük az embe-
reket csak gépeknek, csak más lába-
kezének, hanem belátva azt, hogy az 
államnak hasznos, nélkülözhetlen tagjai, 
— bár őket a születés alárendelt hely-
zetbe állította, — mérsékeljük nehéz 
sorsukat elismerésünk, méltányos bánás-
mód és szeretetünk éreztetése által. 
Gondoskodni kell arról, hogy a népnek 
minden nagyobb összejövetelén, minden 

társulásában az ő sorsukat ismerő, azért 
lelkesülő, őszinte jóakaró vezetői legye-
nek. Hogy ne csak a czímet viselje p. o. 
a polgári olvasókörök, ipartársulatok 
s más néptársulatok tisztségeire meg-
választott intelligens ember, hanem 
jogait tényleg gyakorolja s a népnek 
tanácsadója, védelmezője, szó szoros 
értelmében vezetője legyen. Gondoskodni 
kell, hogy a társadalmi válaszfalak 
minél alacsonyabbak legyenek. Értelmes, 
józan gondolkozású, becsületes polgárain-
kat ne zárjuk ki társaságunkból, hol 
magukat képezhetik. 

Gondoskodnia kell az államnak arról, 
hogy a nép legalsó rétege is elemi isko-
láztatásban, és a mi fő, igaz vallásos neve-
lésben részesüljön; mert a népnek legelső 
szellemi tápláléka, nehéz sorsában egye-
düli menedékvára az igaz vallásosság és 
Istenben helyezett rendíthetlen bizalom, 
melyre oly nagy szüksége van, mint 
halnak a vízre. 

Gondoskodjék az államkormány (a 
társadalom magában elégtelen), hogy a 
földmívelő nép minden rétege — a 
mezei munka megszűntével — alkal-
mas foglalkozást találjon. E czélból a 
helyi körülményeknek megfelelőleg min-
den községben valamely háziipart kell 
meghonosítani. Minél több gyárat állítani. 
Nem szolgálhat az aggodalomra, hogy 
ezek a munkás kezet a földmíveléstől 
elvonják; mert azok nagyobb mérvű 
működését a téli hónapokra lehetne 
fen hagyni, sőt a mezei munka idejében 
teljesen szünetelhetnek. Fájdalom 
idáig e téren vajmi keveset te t t és 
nagyon, de nagyon sokat tehetne az 
államkormány. 

A nagy szakértelemmel és bölcs czél-
lal meghozott kisdednevelésről szóló 
törvényünk úgyszólva még csak papíron 
van. Hány meg hány alföldi községünk 
van, melynek 1000 —10.000-ig menő 
lélekszáma mellett még mindig nincs 
kisdedóvodája? Pedig i t t kell nevelni; 
ez a szó valódi értelmében vett nevelő-
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intését. Az iskola már inkább tanítói 
feladatát kell, hogy érvényesítse. Ezeket 
tar tot tam szükségesnek N. L. úr czikke 
kapcsán megírni s azokat e pár sorba 
foglalom össze: — elösmerem, hogy az 
iskola e téren is nagyon sokat tehet, de 
nem mindent; mert a mi munkánk hasz-
talannak bizonyul a korszellem által fel-
színre vetett eme társadalmi bajjal szemben, 
melyet mérsékelni vagy megszüntetni nem-
csak a szűkebb körű társadalomnak, hanem 
az államkormánynak egyik fontos érdeke és 
teendője, mely munkából az iskola — mi 
tanítók — mindenesetre ki fogjuk venni 
az oroszlán-részt. 
(Füzes-Gyarmat, Békésm.) Lázár István. 

Az osztatlan népiskola tan-
tervéről, 

i i . 
Hogy e kérdéshez a „Néptanítók Lapja" 

jelszavához mérten röviden szólhassak, mel-
lőzni kívánom azon sokféle körülmények 
ismertetését, melyek által az osztatlan iskolai 
tanítás — az osztott iskolaihoz viszonyítva — 
lassúbb lépésekben történik, s melynek követ-
keztében az összegezett eredmény a tanterv 
szellemében nem elégít ki bennünket. 

Jelezni akarom azonban az eljárást, mely-
lyel nézetem szerint — ha nem is a létező 
tanterv által előírt anyag terjedelmében — 
de talán a gyakorlati életre való tekintettel 
a mostaninál fokozottabb eredményt létesít-
hetnénk. 

Mindenek előtt állítsuk szembe egymással 
ezt a két kérdést: mit kellene végezni az 
osztatlan népiskolának és mit végez jelenleg? 
Az első kérdésre megfelel a tanterv, a máso-
dikra tapasztalataink adhatják meg legjobban 
a feleletet. 

Vegyük sorjába a tantárgyakat. 
Unikum-számba megy, hogy egyik-másik 

osztatlan népiskolában az I. osztály elvégezze 
az írva-olvasásból az előírt anyagot. De józan 
észszel nem is lehet azt követelni akkor, 
midőn az ilyen iskola I. osztályában az írva-
olvasás tanítására — a csendes foglalkozást 
bele nem számítva — hetenkint 4 félóra jut . 

Ha végig gondoljuk az eljárást, mely egy 
betű — módszertanilag helyes — ismerte-
tését feltételezi, akkor arra a konklúzióra 
jutunk, hogy bizony ez a négy félóra okvet-

lenül szükséges. Kell legalább is egy félóra 
minden új betű hangoztatására és arra, hogy 
a gyermekek a betű alkotórészeit képező 
vonalakat azon sorrendben megismerjék, mely 
sorrendben a betű alakja előáll. A betűhöz 
fűzött irott és nyomtatott olvasmányok begya-
korlására, tüzetes értelmezésére vájjon az a 
3 félóra sok-e ? arra a felelet, azt hiszem, 
mindenféle iskolában működő kartársak részé-
ről az, hogy: „nem." 

Van pedig összesen 32 kis betűnk. A szor-
galmi idő faluban 9 hónap, leszámítva ebből 
a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és más eset-
leges szünnapokat (a rendetlen iskolalátogatást 
nem is említem), bizony alig marad 32 hét-
nél több a szorosan vett szorgalmi idő. A 
nagy betűket tehát nem tudjuk elvégezni. 

A számtanban igaz, hogy szabad kezet 
enged a tanterv a tanítónak, a mennyiben 
10—45 és 30 között enged neki választást a 
helyi viszonyokhoz képest. 

Igen ám! de már a második osztálytól 
akkor is megkívánja, hogy 100-ig haladjon, 
midőn az I. osztály csak 10-ig végezte. Ez 
pedig a számtantanításra rendelkezésre álló 
időből ki nem futja. 

A beszéd-értelemgyakorlatokról nem szólok, 
mert annak anyaga összefüggésbe hozható 
bármelyik tantárgygyal, s így ennek még leg-
könnyebben megfelelhet az osztatlan nép-
iskola. 

Azt tudjuk, hogy a népiskolai oktatás súly-
pontja a helyes olvasás-írásra és számolásra 
nehezedik. Az is kétségtelen dolog, hogy a 
szilárd alap megbirja a továbbépítést, a gyen-
génél ellenben rombadülés lesz minden további 
munka eredménye. S szerintem az osztatlan 
néjiiskola tantervének legnagyobb hibája, 
hogy az előírt tananyag elvégzésére nem áll 
annyi idő a tanító rendelkezésére, hogy ezt a 
szilárd alapot biztosíthatná. Ebből a hibából 
keletkezik aztán az is, hogy a felsőbb osztá-
lyokban a tanítónak hiányos ismeretalapra 
kell tanítását építenie, folyton ingadozik, 
s nem tudja, vájjon a mulasztásokat tegye-e 
jóvá, vagy a bizonytalan eredmény elérésére 
használja fel az évfolyamok között annyira 
megoszlott erejét és idejét. 

Vájjon szakiskolákban nem áldozzák-e föl 
inkább a reálismeretek anyagát a szakisme-
retek érdekében ? S vájjon az a legegyszerűbb 
falusi ember az olvasás-írás és számtani isme-
retek — avagy a földrajzi, természetrajzi és 
történelmi ismeretek nélkül boldogulhat-e 
inkább a gyakorlati életben ? Ha tehát túl-
terhelés létezik az osztatlan népiskolában, azt 
hiszem észszerűbb dolog lenne az utóbbiakból 
valamicskét föláldozni az előbbiek érdekében. 
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Lássuk szerintem a kivitel módját. 
Az I—II. évfolyam írva-olvasási anyaga 

olyan terjedelmű legyen, a mint az osztott 
iskola I. évfolyamára elő van írva. A III . osz-
tálytól kezdve a szépírás a csendes foglalko-
zások közé veendő, lietenkint azonban 2 fél-
órán át együttes ütemírás tartandó. Az olvasás-
és beszéd-értelemgyakorlatok tanításának kap-
csán szerezzék meg a növendékek azokat a 
legszükségesebb nyelvtani ismereteket, melyek 
a helyesírásnak és értelmes beszédnek föl-
tételei. A nyelvtan tehát mint külön tantárgy 
ne szerepéljen. 

A számtanítás anyaga az I—II. osztályban 
1—50-ig legyen. A III. osztály ha ladjon 
100-ig. A IV. évfolyambelieket szellemi fej-
lettségük már képesíteni fogja arra, hogy 
sebesebben haladva az 1000-es kört elérjék. 
Ennek megtörténte után a közönséges tör tek 
fogalmát kell velük megismertetni, de csak 
annyira, hogy az egész és annak részeiről 
fogalmat szerezzenek, a négy alapműveletet 
pedig a lehető legkisebb nevezőjű törteken 
kell végeztetni. 

Az V. évfolyam az 1000-en fölüli szám-
körökben a tizedes törtekkel való számfejtést 
is gyakorolhatná. 

Általában a számtanítást oly módszertani 
eljárás mellett kellene intézni, megszakítás 
nélkül olyan beruházott példákkal lehetne 
dolgoztatni, a mely eljárás által fölöslegessé 
válnék a hármasszabály, kamatszámítás, „az 
olasz számítási fogások" elkülönített tanítása. 
Ertem pedig ezt úgy, hogy ez utóbbiakat 
mintegy kis adagokban szétosztva beilleszte-
nők már a III. évfolyamtól a számtani anyag 
egyes részei közé. Mert végre is pl. a hármas-
szabály vagy kamatszámítás megérthetésének 
föltétele nincs a számkör magasságához kötve. 

A tanítás, illetve az egyes tantárgyak 
anyagának csoportosítására, egymással össze-
függésbe hozására sehol sincs nagyobb szük-
ség, mint az osztatlan népiskolában, mert 
azzal sok időt és erőt takarí tunk meg. 

Ilyen értelmi kapcsolatba volna hozandó a 
földrajz, történelem, természetrajz és termé-
szettan anyaga. Régen felhangzott óhajtás 
ugyan, — de én ismétlem — hogy az osz-
tat lan népiskola tanulóinak kezébe pedagó-
giai érzékkel szerkesztett olyan olvasóköny-
veket kellene adni, melyekben a fentebbi 
négy tantárgy által nyúj tot t ismeretkörhöz 
tartozó olvasmányok foglaltassanak. Ezeknek 
az olvasmányoknak pedig olyanoknak kellene 
lenniok, melyek egyrészt a nyelvérzéket fej-
lesztik, értelmes, hangsúlyos olvasásra alkal-
masak: másrészt szórakoztatnak, szivet, lelket 

nemesítenek, s azonfölül még a fentebbi tan-
tárgyak egyikéhez tartozó dologról tan í taná-
nak. Ebben látom én a tanítás művészetét, 
így azután elkerülhetnők azt, hogy a tör té-
nelem, természettan és természetrajz (a föld-
rajzot külön), mint önálló tantárgyak vétes-
senek fel az óratervbe, a mi nem is lehet-
séges, ha a tanítás súlypontját nem akar juk 
eltéveszteni. 

A jól- és újjászervezett ismétlő-iskola fel-
adata volna azután a szerzett ismereteket 
konczentrikus körökben bővíteni. 

(Nagy-TapolcsányJ Szalay Pál. 

HIVATALOS KÉSZ. 
Felhívás az országos tanítói nyugdíjintézet 
tagjaihoz a nyugdíjigények helyesbítése 

tárgyában. 

Több oldalról panaszos hangok emelkedtek 
a tanítói nyugdíjigények hibás megállapítása 
s evvel kapcsolatban a kirótt illetékek össze-
gének helytelen volta miatt. A vallás- és 
közoktatásügyi minister úr egyrészt hivatalos 
állásánál, másrészt egyéni érzelmeinél fogva 
minden alkalmat készséggel megragad, hogy 
a közoktatásügy hivatot t munkásainak sorsán 
a rendelkezési jogkörébe eső alkalmas esz-
közökkel lehetőleg segítsen, sérelmeiket orvo-
solja ; ezért elhatározta a sérelmesnek vallott 
nyugdíjügyek újabb felülvizsgálását s a mennyi-
ben csakugyan hibás megállapodások és a tör-
vényes állapotnak mindenben meg nem felelő 
téves kivetések fordulnának elő, azon intéz-
kedéseket kedvezőbbé tenni és a jogos igé-
nyek szerint megváltoztatni kivánja. Miután 
ez idő szerint az orsz. tanítói nyugdíjintézet-
nek mintegy 20.000 tagja van, ennélfogva 
minden egyes ügydarabot átnézni a jelenlegi 
tisztviselői létszám mellett, csak több évre 
terjedő megfeszített munkássággal s a folyó 
sürgős ügyek hát térbe szorításával lehetne, 
ezért az ilyen általános revisio csak hosszabb 
idő múlva vezetne czélhoz, sőt az ügymenet-
ben nagy zavarokat is okozhatna. Ennek 
következtében legczélszerübbnek látszik a vélt 
sérelmeknek az illetők részéről egyénenkint 
való bejelentése, melynek alapján csak a meg-
felelő ügydarabok kikeresésére és ú j ra átvizs-
gálására kell szorítkozni. — Felszólítom ennél-
fogva az Orsz. Tanítói nyugdíjintézet összes 
tagja i t , hogy mindazok, a kik az 1893. évben 
törvényhatósági közegek közbenjöttével esz-
közölt fizetés megállapításhoz képest nyug-
igényeiket s kivetet t járulékaikat nem tar t ják 
törvényesnek vagy szabályszerűnek és e tekin-
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tetben bárminő sérelmet látnak: ezen hiva-
talos intézkedés megváltoztatása végett 1897. 
évi február hó végéig, a kir. tanfelügyelősé-
gek közbenjöttével, nyugdíj igény ök helyesbí-
téseért terjeszszenek be a közokt. ministerium-
hoz bélyegmentes folyamodványt, melyben 
pontosan jelöljék meg: mit tartanak saját 
nyugdíj igény ök hivatalos megállapításában 
önmagukra nézve sérelmesnek, szabálytalan-
nak. Az ekként beérkező folyamodványok 
tüzetes újabb felülvizsgálat alá vétetnek s 
az igazoltnak tekinthető sérelmek a lehető 
legsürgősebben orvosoltatni fognak, hogy ily 
módon a nyugdíjintézet tagjai a károsodás-
tól minél előbb megóvassanak. A nyugdíj-
könyvecskékben levő tájékoztatások s a „Nép-
tanítók Lapja" 1896-ik évfolyamában meg-
jelent magyarázó közlemények alapján az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet minden egyes 
tagja önmaga is könnyen megítélheti: vájjon 
nem forog-e fenn nyugdíjigénye megállapítá-
sánál valamely tévedés? különösen, hogy az 
adóhivatalok részéről szedett évi nyugdíj-
járulékok vagy alkalmi illetékek minden 
tekintetben megfelelnek-e a tényleges álla-
pothoz képest a szabály és törvényszerű eljá-
rásnak ? Kinek-kinek saját érdeke parancsolja, 
hogy ezen alkalmat felhasználva, nyugdíj-
ügye tisztázásához a maga részéről hatha-
tósan hozzájárulni igyekezzék. Budapest, 1896 
deczember 24. A minister úr meghagyásából: 

Gömöry Oszkár, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Weiss Berthold orsz.- gyiil. képviselőnek, a 
kí választó kerülete Összes községeiben — az 
iskolába járó gyermekek felruházását czélozó — 
jótékonysági bizottságokat szervezett s a 
nemes czél megvalósítására '3700 frtot ado-
mányozott. 

Kinevezte: Barabás Ferencz és Bathó 
János oki. tanítókat az albisi áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká; Keserű Albert oki. 
tanítót a wolfsbergi közs. iskolához r. taní-
tóvá ; Kopocsány Mihály oki. tanítót a bolvas-
niezai közs. el. iskolához r. tanítóvá; Kara-
kosevits Emilia goszpodinczi közs. iskolai 
tanítónőt a bács-gyurgyevói közs. iskolához 
helyezte át s az így megüresedett goszpodinczi 
közs. tanítói állásra Joczits Onkoszáva oki. 
tanítónőt; Végler Gyula székely-keresztúri áll. 
tanítóképzői zenetanárt jelen állásában tanító-
képzői segédtanárrá véglegesen; Vákár Ella 
turócz-szent-mártoni áll. polg. iskolai segéd-
tanítónőt a sepsi-szent-györgyi áll. segélye-

zett közs. óvónőképzőhöz r. tanítónővé végle-
gesen ; Lazáreszku Zakariás oki. tanítót a 
pattási közs. el. iskolához r. tanítóvá; Bajász 
Gábor oki. tanítót a koronini közs. el. isko-
lához r. tanítóvá; Vojncsich Mária oki. tanító-
nőt a temesváraljai közs. iskolához r. tanító-
nővé ; Matós István oki. tanítót a vadászerdei 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Benke Dezső 
oki. tanítót az abrudbányai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Bagossy Piloména oki. tanító-
nőt a maroscsúcs-koppándi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; Major Károly oki. tanítót 
a hódosáni áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Marosán Czeczilia oki. tanítónőt a középlaki 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Kovács 
Zsigmond és Jákó József oki. tanítókat a 
rétyi áll. el. népiskolához r. tanítókká; Kiss 
László oki. tanítót a feketetóti áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Bauman Hermin oki. 
tanítónőt a kis-solymosi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Barbarics Győző balatonfüredi 
szeretetházi családtanítót a győrvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez a XI. fizetési osztályba 
tanfelügyelőségi tollnokká. 

Áthelyezte: Gálfalvi Ferencz eddig gerendi 
áll. tanítót a csegesi áll. el. iskolához s az 
ilykép megüresedett gerendi áll. iskolai tanítói 
állomásra pedig Pál Bálint oki. tanítót nevezte 
ki; Sándor Gizella maroscsúcs-koppándi áll. 
el. iskolai tanítónőt a nagy-somkuti áll. el. 
népiskolához; Topor László eddig krusoveczi 
közs. iskolai tanítót a borzai közs. iskolához; 
Farkas Lajos eddig domokosi áll. el. iskolai 
tanítót a komlód-oroszfájai áll. el. iskolához. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A „Magyar Tanítók Kaszinója" meg-

tartotta harmadik évi rendes közgyűlé-
sét Szatmáry György min. tanácsos elnök-
lése alatt. Szatmáry megnyitójában kifejezést 
adott általában a tanítóság, különösen pedig 
a székes-fővárosi tanítóság iránt táplált meleg-
rokonszenvének, nagyrabecsülésének. Meg-
köszöni, hogy a kaszinó közgyűlési elnökül 
őt választotta meg, majd pedig a közgyűlést 
a minister nevében is üdvözli. Száva János 
titkár jelentése következett ezután, melyből 
kitűnik, hogy a kaszinónak az év végén 
12.100 korona készpénze van. Ezt az ÖSSZP 

get a kaszinó saját házának építésére fonJ'.ja. 
A számvizsgáló-bizottság jelentése r l a n a 
felmentvényt a tisztviselőknek megadták és 
megválasztották intéző-igazgatónak Senyei 
Ferenczet, titkárnak Száva Jár.ost, igazgatók-
nak Klement Alajost, Nagy Lászlót, Révhegyi 
Ivánt és Brantner Albint. 
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Emlékezzünk meg Wesselényi 
Miklós báróról. 

Nemzetünk két nagy fia viselte a 
Wesselényi Miklós nevét; az idősb az 
1791-dik országgyűlésen tün t fel, mint 
fényes csillag közéletünk egén, és az 
1809-ik évben fejezte be politikai 
pályáját s néhány hónappal a köz-
élettől való visszavonulás után meg-
tér t őseihez. 0 volt — ír ja tanul-
mányaiban Kemény Zsigmond - - a 
magyar színészet és irodalom egyik 
támasza, az első magyar színháznak 
— a kolozsvárinak — egyik alapítója, 
igazgatója és egyedüli föntar tó szel-
leme, ki gyakori összeköttetésbe jöt t 
a két haza tekintélyesebb Íróival s még 
nagyobb tiszteletben állott a tudomány, 
mint a politika fáklyavivői előtt. 
Halálának híre megrázta a két országot 
s a legszebb fájdalom-hangokat sza-
kítá ki a költők kebeléből. 

Berzsenyi e gyönyörű és jellemző 
verssel örökíté meg az elhunyt em-
lékét: 

„Leomlom én is szent porodra, nemes! 
A jókkal együtt könyeket áldozom, 
S hamvedredet bús cziprusággal 
Illeti Melpomeném zokogva." 

„Nem úgy jelentél meg te hazád egén, 
Mint egy szökőfény, mely mosolyog s kivész, 
Mint egy szivárvány, tarka párák 
Kölcsönözött ragyogásaikkal." 

„Te mint az orkán, s mint az olympi láng 
Megráztad a gőztorlatok alpeseit; 
Villám-szavad megszégyenítő 
A gonoszok s czudarok dagályát." 

„A jók csodáltak, mint az egész javát 
Titkon segítő mennyei tüneményt, 
Neved, dicsőült Wesselényi, 
Rettenetes vala és imádott." 

„ Tekints le hozzánk hős eleid közül! 
Lebegj körültünk, légy szeretett hazád 
Védlelke, s oh add vissza fényes 
Díszeidet deli magzatodban." 

Á miért a költő esdekelt, megtörtént. 
E kérés: „Oh add vissza fényes díszei-
det deli magzatodban!'- - teljesült. 
Az 1809-ik évben elhunyt Wesselényi 
fia, Wesselényi Miklós báró, atyjának 
tulajdonságait örökölte; de magába 
szívta fenkölt szellemű anyjának, Cserey 
Ilonának angyali szelídséggel párosult 
szívjóságát, emberszeretetét is, a mely 
magasztosan nyilvánult az ,, Árvízi 
hajós" életmentő szent munkájában. 

Wesselényi báró fiát egyébként szi-
gorú spartai elveket követve nevelte. 
E nevelési rendszerről szól a következő 
kis tör ténet : 

„A komoly, a gondolkodó, oly 
rendkívül erős alkatú gyermek még 
nem vala ha t éves, midőn atyjával az 
udvaron sétált. Epen egy szilaj mént 
hoztak ki a lovászok és a háziúr felé 
vezették. A horkoló és hánykódó mént, 
a mint közelített, a gyermek növekedő 
gyönyörrel nézte. Ezt az apa észre-
vevén, mosolyogva mondá: nem ülnél-e 
föl rá? Miklós hallgatott. Az öreg féléje 
fordítá éles szemeit és ismét kérdé: 
no s nem ülsz föl 1 Nem, válaszolt a 
gyermek. Miért'! Mert félek. A Wesse-
lényieknek nem szabad félni, meny-
dörgé az apa, s feldobta gyermekét a 
szilaj ménre, megcsapván ezt ostorával. 
A zaklatott állat elrohant. Anyja, 
Ilona, ki történetesen a tornáczon volt, 
sikoltozva szaladt szobájába, s a 
kerevet vánkosai közé mély észté fejét, 
hogy zokogását elfojthassa és lélekerőt 
gyűjthessen a halálhír meghallására; 
mert egyetlen még élő gyermekének 
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vesztét bizonyosnak hitte. Telt az idő 
mindig egyenlő kinok közt. Az anya 
helyzetéből mozdulni sem mer t ; szivét 
a félelem iszonya úgy összeszorította. 
Egyszerre pajzán szava hangzik a 
gyermeknek, ki a szobába berobogva 
nevetés közt beszéli el az új életet 
nyert anyának, hogy a mén igen 
rosszul viselte m a g á t ; de ő még is a 
hátán, maradt és addig lovagolt, míg 
csak az kifáradt." (Kemény Zs.) Ehhez 
hasonló jelenetek nem lévén Zsibón 
szokatlanok, természetes, hogy a szigorú 
spartai elvek szerint nevelt Wesselényi 
Miklós báró kortársait már kora ifjú-
ságának idején fölülmulta testi erejével, 
edzettségével és ügyességeivel és így 
nem volt csuda, hogy Wesselényi már 
mint tizenkét éves gyeimek, egy 
csapat fölkelő nemességnek az élén, 
mint kapitány a legfárasztóbb hadgya-
korlatokban részt vett, és József nádor 
teljes elismerését kivívta Nagy-Károly-
ban. Az ifjú Wesselényivel a tudo-
mányokat a nagyhírű erdélyi orvosi 
nemzedéknek, a Pataky családnak egyik 
tudós tagja, kedveltette meg, a ki 
miután a gyermeknek tanítója volt, 
az iíjúnak útmutatójává, a férfinak 
barátjává vált. Pataky iránt mély tisz-
telettel viseltetett mindenkor a Wesse-
lényi család; még a halál sem választ-
hatta el őket egymástól; ott pihennek 
az ő hamvai is a két nagy Wesselényi 
koporsói között, a zsibói sírbolt ivei 
alatt. 

Tudós nevelőjének bölcs vezetése 
mellett gyorsan fejlődött Wesselényiben 
minden egyes szellemi erő és ezekkel 
együtt nemcsak a tudományok, hanem 
még a ,közügyek iránt való érdeklődés 
is. Kazinczy Ferencz. Széphalom költője 
és bölcse, a ki ebben a korban gyak-
ran meglátogatta az öreg AVesselénját 
Zsibón, naplójában följegyezte, hogy 
„egy ízben az egész éjszakát beszél-
getve töltötték hű barátjával, a gyer-
mek Wesselényi pedig szintén az asztal 

előtt ült s nagy figyelemmel hallgatta 
a komoly társalgást, míg ujjaival a 
viaszgyertya csepegéseiből lovakat ala-
kított . A hol a beszéd a gyermekre 
nézve érdekesebbé vált, közbeszólott, 
kérdéseket és észrevételeket te t t , mind 
ezt egy férfi komolyságával. Hárman 
tehá t társalgás közt üdvözlik a hajnal-
szürkületet." A kiváló pedagógiai mű-
veltséggel biró Kazinczy a gyermek-
nek különös magaviselete és érett-
sége által meglepetve próféta lelke-
sedéssel e szókra fakadt naplójában: 
meglátja a két haza. hogy mekkora 
portentum fog Wesselényi Miklósból 
válni! 

Wesselényi Miklós az 1818-ik évben 
kezdte meg működését 21 éves korában 
a politika mezején. Első föllépése 
alkalmával megyéről - megyére járva, 
erősen izgatott a közgyűléseken a 
kormány azon intézkedése ellen, a 
mely az országgyűlés mellőzésével, 
t ehá t törvénytelen úton, a jobbágyság 
ügyeinek rendezését czélozta. — Ezen 
első föllépése alkalmával már igazolta 
szónoklataiban Wesselényi Berzsenyinek 
róla í r t következő jellemzését: 

„Mint az egekbe merült Aetnának az alja 
virányos 

S a teteje'n örökös tüzörvény s aetheri küzd 
Arczaidat derülő tavaszod szép hajnala festi, 
Jég fedi homlokodat s láng csap ki sze-

medből. 
Erdély! mennyköveid forrnak bent, esküszöm, 

áldozz !" 

A nagy költő hasonlata találó volt; 
mert Wesselényi keblében, min t az 
Aetnában örökké forrt a láng; de 
külseje tudott hideg lenni, minő a 
tűzhányó ormát takaró hó. 

Később, az 1823-ik esztendőben 
újra belevegyült Wesselényi a közélet 
küzdelmeibe s magával ragadta oda a 
napi élvezetek örömei közül a két 
haza arany ifjúságának javát-savát. 

Ily előzmények után ismerkedett 
meg Wesselényi az akkoriban Debre-
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ezenben állomásozó Széchenyi István 
gróffal. Találkozásuk elhatározó befo-
lyást gyakorolt életük folyására. Bará-
tokká lettek. S ettől az időtől kezdve, 
írja Kemény, rendszeresebben űzték 
tanulmányaikat. Együtt jár ták be 
Német, Franczia- és Angol országnak jó-
részét, hogy ez országok kulturális 
viszonyaival alaposan megismerked-
hessenek. Egymással versenyezve a 
legfárasztóbb és önmegtagadást igénylő 
próbák kivitelében készültek elő a 
nagy reformátori munkára, melyet élet-
czélúl tűztek ki maguknak. 

Hazájukba visszatérve, mindketten 
megkezdték reformátori szerepöket, 
minden igyekezetüket oda irányozták, 
hogy társaskörök, egyesületek és az 
irodalom útján a halálos álomba merült 
magyar nemzetet fölébreszszék, felemel-
jék és azt az eddigelé soha még el nem 
ért nagysághoz közelebb segítsék. 

Széchenyi és Wesselényi képezték a 
felsőházi szabadelvű pártnak a magvát; 
ők csepegtették a fiatal körnek, mely 
körülöttük mozgott, a szivébe a haza-
szeretetet, Magyarország becsülését, 
a haza javát czélzó, önzetlen munka 
szeretetét. 

Eveken át együtt és teljes egyet-
értésben küzdött e két óriás a haza 
külső és belső ellenségei ellen; később 
azonban az 1 833-ik országgyűlés elején 
elvileg meghasonlottak egymással úgy 
annyira, hogy még nyilvános vitáikban 
is keserű szemrehányásokkal illették 
egymást. Hogy a kérdésekben, a meiyek 
nemzetünk e két nagy fiát egymás 
ellenfeleivé tették, az eszélyes és 
mélyen gondolkodó Széchenyinek volt 
igaza, megmutat t ta a következés. 

Wesselényi Miklós politikai diadalai-
nak korszaka az 1 SBO-ik és az 1831-ik 
országgyűlés idejére esik, mikor ő volt 
a felsőházi szabadelvű pártnak a vezére, 
a nemzet legünnepeltebb szónoka. 

Első beszéde, melyet a magyar nyelv 
ügyében tartott , már rendkívüli figyel-

met ébresztett. Tekintélyét megalapí-
totta. Híre villámgyorsan ter jedt szét 
a két hazában. Nézetei valának a poli-
t ikai divat szabályozói. És ebből sok 
baj származott. Széchenyi István gróf 
ezért is imigy nyilatkozott egykorú 
munkatársáról, Kemény Zsigmond előtt: 
„Csalódtam! pedig mit nem tehettünk 
volna, ha egymást megértjük? De 
Wesselényi hiúsága után indult. Tapsok 
által részegítette le magát. A faltörő 

•politikába szerelmes. Mindig a víz elle-
nébe úszik. Mindig csak szítja a gőz-
katlant, a nélkül, hogy a szelepet 
alkalmazná a gépre." Az lS34-ik esz-
tendőben végre megsokalta a kormány 
az ellenzék túlzásait; az erdélyi ország-
gyűlést szétoszlatta, az alkotmányt 
felfüggesztette; Wesselényi Miklós báró 
ellen két közkereset indíttaték, egyik 
a nyilvánosság, másik a szólásszabadság 
körül elkövetett visszaélések miatt. 

A magyarországi kúria Wesselényit 
börtönre Ítélte; elhatározták, hogy a 
budai várba zárják; de minek előtte 
e büntetést kihirdették volna, Wesse-
lényi az lS38-iki árviz a la t t csodákat 
mívelt, ezerek életét menté meg. Soha 
neve magasztosabb fényben nem ragyo-
gott, mint akkor, midőn a börtön ajtai 
mögötte bezárúltak. 

Budáról, hol egészségét a börtön 
egészen megrontotta, Wesselényit a fel-
sőség engedelmével Graefenbergbe vit-
ték egészségének visszaállítása ezél-
jából. Innen pedig az 1839-ik évben 
kihirdetett általános amnestia után 
visszatért Erdélybe roncsolt egészséggel, 
s a mi a legsajnosabb, félvakon. Ehhez 
j árúit az is, hogy politikai befolyását 
saját régi, érette rajongó körében is 
elvesztette oly annyira, hogy ő maga 
is „polgári halottnak" hirdeté magát. 

Ámde az ő lelkét ezek a súlyos 
csapások sem tudták megtörni. Ekkor 
í r ta meg legbecsesebb müvét, a mely 
1 S43-ban jelent meg a következő ezím-
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mel Lipcsében: .,Szózat a magyar és 
szláv nemzetiség ügyében." 

Wesselényi ebben a művében mély 
államférfiúi bölcseséggel tekint Nyűg ot-
Ewópa jövőjébe: aggodalom szállja meg 
lelkét a keleti ügyek közelgő bonyo-
dalmainak miat ta és rettegve gondol 
hazájára, azon földre, melyen képzelete 
szerint előbb-utóbb el fogják a nép-
mozgalmak és a világcsaták a czivili-
záczió sorsát dönteni; és ezután meg-
jelöli azokat a teendőket, a melyek a 
közelgő veszedelem elhárítása körül, 
Európára, Ausztriára és Magyarországra 
várakoznak. A mi édes hazánkra vára-
kozó ezen teendők közül pedig kiemelte: 
1. a magyarságnak gondozását, a magyar 
nyelv ismeretének a terjesztését; 2. az 
ország lakosságában az értelmi szín-
vonalnak emelését, a népnevelésügynek 
lelkiismeretesebb gondozása, kellő meny-
nyiségű és minőségű népoktatási intéze-
tek, kisdedóvodák, népiskolák, tanító-
képző-intézetek stb. felállítása és jókarban 
tartása által; 3. a jobbágyságnak az 
alkotmányos jogokban vaíó részesítését; 
4. az e hazában élő különböző nemzeti-
ségekben az e hazához való ragasz-
kodásnak, a nemzeti összetartozandó-
ságnak erőteljesebb kifejtését, ápolását; 
•5. a törvények és a felsőhatóságok 
iránt való tiszteletnek tervszerű és a 
a lakosság minden rétegében való meg-
erősítését. 

„Szózatában" Wesselényi a tagadás 
teréről az alkotás terére tért á t : ámde 
mi sors várakozott i t t reá! A magyar 
világ, a míg szónoklataiban Reviczky, 
Pálfi és Majlát ellen mennydörgött, 
bámulta, a rajongásig tisztelte Wesse-
lényit és követte; az alkotás terén 
azonban legbölcsebb tanácsai is hatás 
nélkül maradtak, mint a kiáltó szó a 
pusztában. 

Wesselényi pedig észre vette már 
akkor, hogy az oroszok által gondozott 
„dákoromán propaganda" Erdélyre is 
kiterjesztette izgatásainak hálózatát, és 

hogy a fiatal oláh papok és néptanítók 
közszelleme ama propaganda hatása 
alat t nemzeti életünkkel szemben ellen-
séges iránynak kezdenek hódolni. Aggo-
dalmas, intő és tanácsadó „Szózata" 
azonban nem talált régebbi bálványozói 
között hitelre. Az erdélyi ellenzék szint-
úgy, mint az erdélyi kormánypárt rém-
látásnak, a megtört, az elcsüggedt lélek 
vízióinak, látomásainak gúnyolta Wesse-
lényinek a szláv propagandára vonat-
kozó nézeteit, s fölöslegeseknek itéite a 
még csak bölcsőjében ringó veszedelem 
ellen való védekezést. 

Hogy kinek volt ebben a kérdésben 
igaza — sajnos — ezt mi már nagyon 
is tudjuk; érezzük. 

A hazájáért aggódó Wesselényi utolsó 
küzdelmeit 1848-ban vívta a rohamos 
haladásra kész szabadelvű pár t túlzásai 
ellen a felsőházban; de sikertelenül; 
népszerűsége teljesen elmállott; ezért 
aztán vissza is vonúlt a közélettől s 
kiköltözött Gräfenbergbe, honnan csak 
1850-ben tért vissza Budapestre. Nagy 
szelleme az 1850-ik évi ápril. hó 22-én 
költözött a jobb hazába. 

Wesselényi Miklós báró emlékezetét 
szent kegyelettel őrzi a magyar nemzet. 
A „Szilágymegyei tanító-testület1' az l896- ik 
évi október hó 14-dikén, Zilahon meg-
tar to t t díszgyűlése után testületileg 
megjelent Zsibón s megkoszorúzva a 
nagy Wesselényi Miklós báró sírját, 
szépen lerótta hazánk jeles fiával szem-
ben a kegyelet adóját. Fogadják ezért 
a magyar haza összes néptanítóinak hála 
elismerését; mert hiszen az 1796, avagy 
némelyek szerint az 1797-ik évi deczem-
ber hó 30-ikán születvén Wesselényi Miklós 
báró, kegyeletes tettükkel a „Szilágy-
megyei tanítói testület" tagjai bennünk e 
nemzet néptanítóit és népnevelőit arra 
figyelmeztettek, hogy nemzeti népiskolai 
ünnepet szenteljünk mi is mind annak a 
100-ik avagy 101-ik születés napján, a 
ki nemzeti közoktatásügyünk fejlesztése 
érdekében oly nemesen fáradozott, kiről 
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a tudós Scliwarcz Gyula, egyetemi tanár 
az 1869-tk évben megjelent „A közokta-
tásügyi Be form," czímü művében ezeket 
olvasliatj uk: 

„Szabadelvű politikusaink közül ki-
magaslik báró Wesselényi Miklós, fő-
uraink ezen lovagias dísze, ki „Szózat" 
czímű munkájában tüzetesen foglalkozott 
a népnevelés feladataival: kimondotta, 
hogy népiskoláink száma nem elégséges, 
hogy néptanítóink lenézett társadalmi 
helyzetén, anyagi nyomorán a törvény-
hozásnak segítenie és tanítóképezdéket, 
kisdedóvodákat állítania kell; sürgette, 
hogy népiskoláinkban politikai létünk 
ismeretének alapvonalai a serdültebb 
növendékekkel érthető nyelven közöl-
tessenek; az egyházi és világi főurakat 
arra buzdította, hogy alapítványokkal 
támogassák a népoktatás ügyét . . . . 
Wesselényi már 1843-ban azt köve-
telte, hogy a legközelebbi országgyűlés 
egy millió forintot szavazzon meg nép-
nevelési czélokra és tisztáit szabad-
elvűségének, lángoló hazaszeretetének 
gerjedelmeiben már akkor imigy szólalt 
föl: „Érdemrend is, melylyel király s 
nemzet népnevelési érdemeket jutal-
mazna, nem lenne sem a honra valódi 
dísz-, sem az ügyre tetemes haszon-
nélküli. Ki ellenséget győz le, ki ellen-
séges várat vesz meg, méltán kap dísz-
je l t a hon hálája s érdeme jeléül. Hát 
ki a hon legnagyobb ellenségéből, buta-
ságból, erkölcsi romlottságból, hazafiat-
lanságból oly sokat győz le, ki a hon 
legbecsesebb birtokát, azaz értelmes és 
hű polgárai számát, százakkal — s tet-
teinek halálán is túl való hatása által — 
ezerekkel neveli, kevesebbet érdemel-e ? 
Azon érdemjel, mit a népnevelés körüli 
érdemért hordana valaki, istenemre 
mondom, bárminő állásúnak s bármi 
fénynyel borítottnak is mellét díszítené; 
s ezen emberiség s nemzet ügyéért, 
király s nemzet által nyúj tot t díszjel 
fénye semmi másnak sugarai közt el 
nem halványodnék". 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Tanítók a ministeruél. A »Magyaror-

szági Tanítók Országos Bizotssága" f. hó 7-én 
jelent meg Wlassics Gyula dr. vallás- és 
közoktatásügyi minister úr őnagyméltóságá-
nál, — Lakits Vendel elnök vezetése alatt — 
hogy tiszteletének és hálájának adjon kifeje-
zést azokért a bölcs és hazafias intézkedése-
kért, melyeket a minister a nemzeti nép-
nevelésügy előbbrevitele s a hazai tanítóság 
erkölcsi és anyagi érdekében eddig is tenni 
méltóztatott. „Megértettük s érezni is tudjuk 
— mondá a küldöttség vezetője — azokat a 
magasztos eszméket és eszményeket, a melyek 
Nagyméltóságod nemes keblét hevítik s a 
melyeknek mi tanítók életet adni iparkodunk. 
Örömmel hallottuk Nagyméltóságod által han-
goztatni, hogy „a nemzeti közoktatásért az 
eddiginél minden irányban és minden ténye-
zőnek sokkal többet kell tennie s erélyeseb-
ben kell az eszközök megteremtéséhez lát-
nunk." Rámutatván a hibákra és hiányokra, 
Nagyméltóságod mondotta azt is, hogy „min-
dent megjavíthat a hivatásának magaslatán 
álló elégedett tanító." Ezidő szerint azonban a 
magyar tanítóság legnagyobb része nincs s 
nem is lehet megelégedve sorsával. Erős a 

ö o 
hitünk, hogy ezen a bajon segíteni fog 
Kegyelmes Urunk s nem tűri, hogy az 
a hadsereg, melynek élén áll, elégedetlen 
legyen ezután is. Ennek a szomorú állapot-
nak meg kell változnia, és pedig gyorsan, ala-
posan, hogy az iskolák az eddiginél is nagyobb 
számmal tanítók nélkül ne maradjanak." 
Köszönetet mondott ezek után az „Országos 
Bizottság" elnöke Wlassics Gyula minister 
úrnak azért az erkölcsi és anyagi támogatá-
sért, melyben a mult évi II. orsz. és egyet, 
tanügyi kongresszust, valamint a vele kap-
csolatban tartott V. egyet, tanítógyülést támo-
gatta. Az ország tanítóságának háláját fejezte 
ki azért is, hogy az öreg tanítókról, kik az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet kötelékébe felvehe-
tők nem voltak, gondoskodni kegyeskedett. 
Megköszönte, hogy a Néptanítók Lapját refor-
málta s hogy az állami tanintézetekben alkal-
mazottak fizetését fokozatosan emelni igyek-
szik. Ez — úgymond — követésre méltó 
példa a más jellegű iskolák fentartóira nézve; 
ha nem követik a jó példát, az ilyen isko-
láknak államosítása által kell a népoktatás 
ügyét fejleszteni s a szegény tanítók már-már 
elviselhetetlenné vált helyzetén is segíteni. 
Hálásan emlékezett meg a minister urnák a 
hazai tanító-egyesületek és tanító-testületekhez 
intézett rendeletéről is, melyben azok buzgó 
munkásságát magas elismerésében részesíteni 
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s őket erkölcsi és anyagi támogatásáról biz-
tosítani kegyes volt. Ezek után az Y. egye-
temes tanítógyülés több rendbeli határozatát 
részint folyamodványok, részint emlékiratok 
alakjában nyújtotta át a minister úrnak. így 
1. hogy a millennáris esztendő a nyugdíjjal 
való ellátásáról a tanítók és tanítónők j avára 
5 évnek számíttasék; 2. hogy a magyarországi 
összes tanítók — az állami és közigazgatási 
tisztviselők által élvezett kedvezményhez hason-
lóan — a magyar államvasutak összes vona-
lain félárú jegyekkel utazhassannak; 3. hogy 
a tanítói hivatal is közhivatalnak s a tanító 
is közhivatalnoknak tekintessék; 4. hogy a 
pusztai és magánosok által fentartott isko-
lákban működő tanítók sérelmei is orvoslást 
nyerjenek; 5. hogy az 1868. évi 38. t.-cz. 
értelmében az 7* kertilletmény minden vidéki 
tanítónak megadassák; 6. hogy a népiskolai 
énektanítás kérdésében és a magyar nyelv-
nek a nem magyarajkú iskolákban miként 
leendő tanítására nézve az Y. egyet, tanító-
gyülés javaslata szerint intézkedni s 7. hogy 
a „Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága" 
új alapszabályait jóváhagyni méltóztassék. 
Ezeket megelőzőleg Péterfy Sándor kir. taná-
csos, a „Tanítóképző-intézeti tanárok országos 
egyesületé"-nek elnöke üdvözölte a ministert 
s átnyújtotta neki az egyesület tiszteleti tag-
ságáról szóló díszoklevelet. A minister úr az 
együttesen tisztelgő küldöttséget igen szíve-
sen fogadta. Köszönetét nyilvánította a biza-
lomért, melyet a népoktatásügy és annak 
minden munkása érdekében teendő intézke-
désével akar kiérdemelni. Örül a tanító-egye-
sületek munkásságának, melytől sokat remél 
és vár a népoktatásügy előmozdítására nézve. 
Hasznos szolgálatot tehetnek — úgymond — 
az „Országos Közoktatási Tanács"-nak is, ha 
egyes kérdéseket az egyesületekben megvitat-
nak s tapasztalataikról azt tájékoztatják. A 
népoktatás ügyét egyesült erővel szolgálni 
minden tényezőnek kötelessége. Az átvett 
folyamodványok és emlékiratok mindegyikére 
tett megjegyzést s megígérte, hogy azokat 
figyelemmel olvassa s örülni fog, ha a taní-
tóság kérelmét teljesítheti. A millennáris esz-
tendőnek 5 szolgálati évbe leendő számítását 
kivihetetlennek tartja. Ez a tanítóságnak sem 
igen lenne hasznára, mivel a nyugdíj-alapra 
nagy összeget kellene fizetniök. Az állam 
pedig sem el nem engedheti, sem nem pótol-
hatja azt, mivel rendkívül nagy összegbe 
kerülne. A mintegy 40 tagból álló küldöttség 
a ministert lelkesen medéljenezte s azzal a 
tudattal távozott tőle, hogy Magyarország 
közoktatásügye a legjobb szívű, a legbölcsebb, 
legmunkásabb és legerősebb karakterű férfiú 

kezében van, a kitől a népoktatásügynek 
minden faktora csak jót és üdvöset várhat. 
Felkereste a küldöttség ezután Zsilinszky 
Mihály államtitkár és Szathmáry György 
ministeri tanácsos urat is. mindkettőnél a 
tanítóság tiszteletét s nagyrabecsülését tol-
mácsolta, kik ezt megköszönve Ígérték, hogy 
miként eddig, úgy ezután is teljes jóakarattal 
szolgálják a hazai népoktatás és a tanítóság 
ügyét. 

— Egy derék tanférfiú ünneplése. Léderer 
Ábrahámnak, a kittinő pedagógusnak és nyug. 
tanítóképző-intézeti tanárnak tiszteletére az 
„Orsz. Izr. Tanítóegyesület" f. hó 9-én, szü-
letése 70-ik évfordulója alkalmából, jubiláris 
ünnepséget rendezett, melyen megjelentek a 
főváros legkiválóbb tanférfiai. A közoktatás-
ügyi ministeriumot Szathmáry György min. 
tanácsos képviselte. A díszgyülést Kornfeld 
egyes, elnök nyitotta meg, röviden méltatva 
az ünnepelt érdemeit. A jubilánsért — a kit 
megjelenésekor szűnni nem akaró éljenzések 
fogadtak — küldöttség ment. A díszbeszédet 
gyönyörűen előadott ékes és tartalmas szavak-
ban Barna Jónás mondotta; beszéde végez-
tével lehullott a lepel Léderer jól talált olaj-
festésű arczképéről. A minister és a ministerium 
nevében Szathmáry György min. tanácsos 
üdvözölte az ünnepeltet. A min. tanácsos úr 
remek beszéde nagy benyomást tett a jelen-
voltakra. Következett azután az üdvözlő beszé-
dek hosszú sora. Péterfy S. az Eötvös-alap, 
Lákits V. az Orsz. Bizottság, Nagy László 
a tanítóképző tanárok orsz. egyesülete, Sret-
vízer Lajos a Népnevelők Budapesti Egyesü-
lete, György Aladár a „ Klotild-árvaház", Szőke 
István a főv. tanítóegyesület, Czike Imre a 
budai tanítóegyesület, Groó Vilmos a VI. ker. 
polg. tanítónőképző, Handler dr. rabbi a 
tata-tóvárosi izr. hitközség (melynek egykor 
Léderer tanítója volt), Csulsási Fülöp (tanító-
árvák javára tett nagyszerű alapítványt is 
jelentve be) az országos izr. tanítóegyesület, 
Ujváry Béla a Néptanítók Lapja szerkesz-
tősége nevében üdvözölték a nagyérdemű és 
e fényes kitüntetést méltán megérdemlő tan-
férfiút. Megható volt az izr. árvaház két növen-
dékének üdvözlése. Ezek után még számos 
levélbeli és sürgönyileg érkezett üdvözletet 
olvastak föl. A díszgyülés után lakoma volt, 
melyen számos pohárköszöntőben ünnepelték. 
Léderer Ábrahámot, a kire nekünk is jó okunk 
van büszkéknek lennünk, lóvén ő a Néptaní-
tók Lapjának majdnem megalapítása óta hü 
és buzgó munkatársa. Ad multos^ annos! 

— Egy tanító jubileuma. Ó-Kér bács-
megyei község róm. kath. tanítója, Töröky 
Pál, a napokban ülte meg tanítói működé-



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2. szám. 

sének negyedszázados évfordulóját. Az ünnep-
lésben az egész község népe részt vett, a 
templomban hálaadó istentiszteletet tartottak 
s az ünnepségen Futó Ferencz plébános szép 
beszédben vázolta Töröky érdemeit. 

— Az „Általános Visszatérítési Pénztár 
részvénytársaság igazgatósága 2 darab 100 
korona névértékű kötvényt küldött az „Eötvös-
alap" elnökségéhez a „Tanítók Háza" javára; 
nagylelkűen kötelezte továbbá magát, hogy 
107o-át ama szelvényeknek, melyeket az 
„Eötvös-alap" pénztárosa a részvénytársaság 
pénztáránál évenkint kötvényekre becserél, 
visszatérítési kötvényben az „Eötvös-alap" 
javára kifizeti. Midőn ezt — köszönetet 
mondva a jótékony czél nevében a Vissza-
térítési Pénztár elnökségének — örömmel 
jelentjük tisztelt olvasóinknak, egyszersmind 
kérjük a hazai összes tanítóságot, hogy vásár-
lásaik alkalmával teljesített készfizetéseikről 
szelvényt kérni s azt Roller Mátyás igazgató 
úrhoz, az „Eötvös-alap" pénztárosához (Buda-
pest, VI. Nagymező-utcza 1. sz.) beküldeni 
szíveskedjenek. Megjegyezzük egyszersmind, 
hogy a Visszatérítési Pénztár igazgatósága 
gondoskodni fog arról, hogy visszatérítési 
szelvények az ország minden iskolaszékénél 
kaphatók legyenek. Addig is, míg ez a nagy-
szabású akczió végrehaj tátik, első sorban 
fővárosi kartársaink járjanak elől jó példával 
s gondoljanak készpénzbevásárlásaiknál az 
„Eötvös-alap "-ra. A dolog csak annyi fárad-
ságukba kerül, hogy a szelvényeket elküldik 
az egyesület pénztárosához. Visszatérítési szel-
vények már minden jobb fővárosi üzletben 
vannak, csak kérni kell. A jótékony czél meg-
érdemli ezt a kis fáradságot. 

— Eltiltás a tanítói pályától. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister Tufeszk 
Vaszilie oláh-csesztvei g. kath. felek. isk. tanítót, 
ki orgazdaság vétsége miatt jogerős birói 
Ítélettel 3 heti fogház büntetésen felül egy 
évi hivatalvesztés és politikai jogainak fel-
függesztésével sújtatott, ezen időre a tanítói 
pályáról eltiltotta. — Gróza Gábor és Drimba 
Kálmán gör. kel. felek. isk. tanítókat, kik 
— magánokirat hamisítás büntette miatt — 
jogerős bíró Ítélettel és pedig I. 4 évi, II. 2 
évi fegyházbüntetésen kívül, a szabadság-
vesztés-büntetés kitöltésétől számítándó 3 évi 
hivatalvesztés és politikai jogaik gyakorlatá-
nak felfüggesztésével is sújtattak, a tanítói 
pályáról eltiltotta. 

— Halálozás. Rémay Katinka, férj. Dr. 
Veszperényi Józsefné, állami taníiónő f. é. 
január 2-án, életének 31-ik és tanítónői mű-
ködésének 13-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. 

A szerkesztő postája. 
— K. B. Balaton. Igyekezzék plébánosával meg-

értetni, hogy önnek joga van az államsegélynek fél 
évi részletekben való fölvételéhez. Ha nem hajtana rá, 
forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — S. J. Jobba-
lláza. 1. Folyamodjanak. 2. A kérvényre 50 kros, a 
mellékletekre 15—15 kros bélyeg kell. 3. Eltart 
3 - 4 hónapig. — Varga Délies, Torda. Pályázati 
hirdetést a hirek közt, az egyetemi nyomda és a 
ministerium közt létrejött szerződés értelmében, nem 
adhatunk ki. Forduljanak a kiadóhivatalhoz. — B. 
B. Temes-Moravicza. Wlassics minister arczképe kap-
ható Lampel R. kiadónál (VI., Andrássy-út 21. sz.); 
majd ott megmondják az árát. — M. P. Alsó-
Berekszó. Lev. lapját elküldtük Lampel E. könyv-
kereskedésének ; majd onnét megírják önnek a kérde-
zett könyvek árát, mi az ilyessel nem foglalkozha-
tunk. — 1. J. Kakasz. 1. Utána nézünk. 2. Nem mond-
hatunk véleményt. 3. Nyugdíjaztatási kérvények el-
intézése 3—4 hónapba kerül. Mi hogy tudjuk, az 
adatok ismerete nélkül, hogy mennyit kaphat? 4. A 
negyedik száz f r tér t az iskolaföntartó beleegyezé-
sével bármikor lehet folyamodni. — V S . Hosszú-
falu. Nincs módunkban utána járni, hanem az illető 
szerzők forduljanak az Orsz. Közoktatásügyi Tanács 
titkárához ; csakis ő adhat felvilágosítást. — M. L. 
Újvidék. Nem tudjuk s utána járni nincs időnk. — 
Hűséges olvasó. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. 
— 1». L. Beregszász. Véleményünk szerint az az 
1896. deczember végének állapotát tünteti föl. A 
másikat nem tudjuk. - Gr. E. Sürgesse meg saját 
maga imi nem zaklathatjuk a ministeriumotj; írjon 
magánlevelet Halász Ferencz kir. tanácsos úrnak a 
ministeriumba, V., Hold-utcza. — L. M S.-A.-Újhely. 
Nem érezzük magunkat indíttatva ilyen akczió meg-
indítására. Novemberben beküldött czikkének az a 
„sorsa", hogy sok a közlésre már régebben elfoga-
dott czikk. — U. B. Nyurtya. Ha a kinevezésben 
három havi kölcsönös felmondás van kikötve, akkor 
csak úgy hagyhat ja el előbb állását, ha a részvény-
társaság beleegyezik és önt fölmenti. Miért nem írta 
ki a teljes nevét 'i — B. J. Lőrinczfalra. Folyamod.-
niok kell a nagym. ministeriumhoz annak rendje 
és módja szerint. Az ily folyamodványok elintézése 
körülbelül 3 hónapot vesz igénybe. A beszámításért 
külön kellene folyamodni. — V. F. Parád-Sándorrét-
7—9 éves gyermekeknek legalkalmasabb a Pósa 
Lajos lapja: , „Az én ÚjságomVI., Andrássy-út 10. 
— Dr. Gír. Ó . . . e. Megtehetik úgy, a mint írja. A 
fölhozott okoknál fogva (ha az illető képesített tanító) 
a kir. tanfelügyelő úrnak sem lehet kifogása ellene. 
— „Lehet-e a hitet oktatni „Kollegialitás": ki 
vannak szedve, de a sok aktuálitás miatt jövő szá-
munkra kellett halasztanunk. — K. I. A.-Szölnök. A 
mint ön nekünk leírja, abban a nedves, megromlott 
levegőjű iskolaépületben egy óráig sem volna szabad 
tanítani. Nagyon csodáljuk, hogy a körorvos úr nem 
tudja, vagy (a mi még rosszabb) nem akarja tudni a 
kötelességét. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz, ő 
majd segít, mert kell segíteni a bajon. 

Tartalom : Évfordulón. Gockler Lajos. — Szoezializ-
mus az Alföldön. Lázár István. — Az osztatlan nép-
iskola tantervéről. II. Szalay Pál. — Hivatalos rész. 
— Egyesületi élet. — Sziinóra: Emlékezzünk meg 
Wesselényi Miklós báróról. Péterfy Sándor. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő-. Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdájában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 2. számához. 

Föidinivelésiigyi m. kir. Minister. 

79.7S8. szám. 
1 V/l.—1896. 

Pályázat i hirdetmény. 
A gazdasági ismétlő-iskolák czéljaira gazdasági 

vezérfonal és olvasókönyv megírására pályázatot 
nyitok. 

A két egymástól független mű közül az előbbi a 
néptanítók részére segédeszközül szolgál, utóbbi pedig 
a tanulók olvasókönyve lesz. 

A tanítók számára szolgáló „Gazdasági vezér-
fonal" rendeltetése, hogy abban a tanítók teljes 
tájékozódást szerezzenek a mezőgazdasági érteleni és 
érzék fejlesztése, a gazdaságvitel ágainak jövedel-
mező kezelése és átalán a kisgazdák részére szük-
séges tudnivalók tanítása felől. 

A gazdasági ismétlő-iskola tanulói számára szol-
gáló olvasókönyvnek, vonzó olvasmányokban tartal-
maznia kell mindazon tananyagot, a melyet a vallás-
és közoktatási minister 1896. évi 60.764. sz. alatt 
kelt rendeletével kiadott tantervben ezen iskolák 
három évfolyama számára megállapított, a szám- és 
mértan kivételével. 

A vezérfonal legfölebb 10, — az olvasókönyv leg-
fölebb 24 garmond nyomású ívre terjedhet; — 
mindkettő világosan, egyszerűen és kiválóan magya-
rosan Írandó; —- az olvasókönyv e mellett még a 
tanulók értelmi és érzelmi világához alkalmazottan, 
induktív tanítási modorban s nemesen népies 
irálylyal. 

Pályázati határidő hat hónap. 
A pályaműveket egy a földmivelés- és vallásügyi 

ministeriumok által erre felkért vegyes bizottság 
bírálja meg. 

A pályanyertes munkákat tárczám terhére adatom 
ki és az 1000, illetve 5000 példányból álló első 
kiadások tárczám kizárólagos tulajdonai lesznek; 
ezek elfogyása után a szerzők a második és a többi 
kiadásokban bármely pótlást vagy változtatást csak 
azon esetben tehetnek, ha erre a vezetésem alatt 
álló ministerium előzetes engedélyét megkapták. 

A pályadíj mindkét műnél évenkint százhatvan 
(160) korona. 

Az idegen kézzel írt és jeligés levéllel ellátott 
pályamunkák a vezetésem alatt álló ministerium 
iktátó hivatalába, a jelen hirdetmény keltétől szá-
mított 6 hónap alatt nyújtandók be. 

Budapest, 1896 deczember 27-én. 
(3/h—III—2) Földmivelésiigyi in. kir. Minister. 

PÁLYÁZATOK. 
Betöltendő a csombordi állami elemi iskolánál 

egy, évi 400 frt fizetésből és szabad lakás vagy sza-
bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
január hó 25-ig Alsó-Fehér vármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál mái-
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. A kineve-
zendő tanító az ev. ref. kántori teendőket is tartozik 
végezni, azért csak ev. ref. vallású s a kántori teen-
dők végzésében jártas pályázók vétetnek figyelembe. 
Alsó-Fehévvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-
Enyed, 1897 január 6-án. Dr. Szabó Mihály, az alsó-
fehérvármegyei kir. tanfelügyelőség vezetésével meg • 
fizott segédtanfelügyelő. (11/h—I—1) 

Az ig ló i ág. hitv. ev. polgári leányiskolánál betöl-
tendő rendes kézimunkatanítónői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Az 1897. évi február lió elején 
elfoglalandó állásra oly ág. evang. vagy ev. ref. 
vallású tanítónők pályázhatnak, kik a női kézimun-
kák ág rajz tanítására képesítéssel birnak. A meg-
választandó tanítónőnek kötelessége leend heti 23 
órában a polgári leányiskola négy osztályában a 
női kézimunkát és a rajzot, a polgári iskola III. 
osztályában a gazdaságtant és az elemi iskola négy 
osztályában a női kézimunkát tanítani, valamint a 
polgári leányiskola összes növendékeit a kertészeti 
gyakorlatokban is oktatni. Az állás jövedelme : 600 
frt évi fizetés, 150 frt lakbér, 20 köbméter tüzelőfa 
illetőleg annak kőszénben vagy készpénzben való 
egyenértéke és a felvételi és magántanulói vizsga-
díjakból befolyó összegnek egy-egy rendes tanerőre 
eső része. Hivatalban levő rendes kézi munkataní-
tónők véglegesen, hivatalban nem levők próbaévre 
alkalmaztatnak. Az oklevéllel, egészségi, valamint 
a német nyelvben való teljes jártasságot feltüntető 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok 1897. 
évi január 30-ik napjaig alúlirott egyházfelügyelő-
höz küldendők be. Igló, 1896 deczember 26. Topscher 
György, az iglói ág. hitv. ev. egyház felügyelője. 

M.-Pécska községi iskolájánál egyik tanítónői 
állás, a tanítónőnek állami iskolához történt kine-
vezése folytán üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett pályázat hirdettetik. Az állás javadalma: 
300 frt készpénz havi részletekben, természetbeni 
lakás esetleg 60 frt lakbérátalány, saját szükség-
letére 20, az iskolafűtésére 8 ürköbméter kemény 
tűzifa házhoz szállítva, fel vágattatása azonban taní-
tónőt terheli, 20 frt iskolasepertetési, s 6 frt irodai 
átalány. Megválasztott köteles az iskolaszék által 
reábízott osztályt esetleg osztályokat vezetni. Tan-
nyelv magyar. Á megválasztás egy próba évre tör-
ténik, sikeres működés esetén tanév végével vég-
legesíttetni fog. A kellőleg felszerelt pályázati kér-
vények január hó 20-ig alólirotthoz küldendők. A 
választás január hó 24-én fog megejtetni. Az állo-
más február hó 1-én elfoglalandó, mikortól fizetése 
is folyóvá tétetik. Kelt M.-Pécskán (Aradm), 1896. 
évi deczember hó 20-án tartott iskolaszéki ülésből. 
Szathmáry Geyza, s. k. iskolaszéki elnök. 

(2391—II—2) 
A folyai r. kath. kántortanítói állomására pályá-

zat hirdettetik. Javadalma: 400 frt, lakás: 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló, 300 d]-öl kert, 4. mét. tűzifa 
és 2 öl szalma. Kérvények 1897 január hó 30-ig a 
lieblingi róm. kath. plébániára küldendők. Az 
iskolaszék.^ (2394—II—2) 

A kopár-pusztai (Somogymegye) róm. kath. 
népiskolánál a tanítói állás február elsején betöl-
tendő. Fizetés: 140 frt, 8 hect. búza, 12 hekt. rozs, 
360 liter bor, 16 kilo só, 10 méter tűzifa, 3800 Q öl 
földhasználat, egy tehén-, kát sertéslegeltetés 18 q. 
széna, 10 q. szalma, fejenkint egy frt tandíj. Pályá-
zati kérvénzek jószágfelügyelőhöz Simongátra, posta 
Nagyatád küldendők. (4 -11-2 ) 

Ráczkeve község pokolhegyi osztatlan iskolájá-
nál egy férfi-tanítói állásra pályázat nyittatik. Evi 
javadalmazás 500 frt fizetés, természetbeni lakás. 
Pályázók kérvényeiket (20 kros postabélyeg mellett) 
alóiirott iskolaszéki elnökhöz küldjék január 23-ig. 
Megválasztott állását a választás után azonnal köteles 
elfoglalni. Ráczkeve, 1897 jan. 6-án. Éder, isk.-széki 
elnök. Máthé János, isk.-széki jegyző. (30—I—1) 

L a p u j t ö n (Nógrádm.) egy r. kath. másodtanítói 
állás azonnal betöltendő. Fizetés: 300 f r t ; lakás, 
kert fejében 50 frt, 12 havi előleges részletben. 
Tanítók vagy tanítónők szíveskedjenek kérvényei-
ket mielőbb alulírotthoz küldeni. Makkay György, 
tanító. (29-1—1) 
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Mosonmegyében Féltorony községben a r. kath. 
kántortanítói állás megüresedvén, erre ezennel pályá-
zat hirdettetik; ezen állás javadalmazása: 20 kat. 
hold és 1120 Q ö l szántónak haszonélvezete; 368 frt 
és 81 kr különféle czímen a község pénztárából. 
Mint kántor kap a templompénztárból 38 frt 83 krt 
és stóla fejében körülbelül 76 frtot. A teljesen fel-
szerelt pályázati kérvények 2 hét alatt nagys. s főt. 
Fürst György, t. kanonok és. esperes-plébános urnák 
Moson-Tarcsán küldendők. (24—I—1) 

Nagy-Bikáts kis-községben (Torontálm., nagy-
kikindai járás) államilag segélyezett kántortanítói 
állás üresedésbe jutott, annak betöltésére nézve a 
pályázat f. évi január hó 24-ig kiiratik. Felhivatnak 
a pályázni akarók, hogy teljesen felszerelt kérvé-
nyeiket alólirott iskolaszékhez nyújtsák be. Ezen 
állással a következő javadalmazások vannak egybe-
kötve : Készpénzfizetés mint tanítónak 400 frt, mint 
kántornak 50 frt, továbbá a temetések után befolyó 
stóla, llt holdnyi jó minőségű udvarkert, szabad 
lakás, a mely áll 2 szoba, konyha és pinczéből és 
szabad kemencze-fütés. A pályázótól megkívántatik, 
hogy a magyar és német nyelvet, úgy szóban, mint 
írásban bírja. Orgonálásban jártasak előnyben része-
sülnek. Nagy-Bikátson, 1897. évi január hó 4-én. 
Kátai János, iskolaszéki elnök. (27—III—1) 

A „háromszékvármegyei árvafiú-szeretet-
ház"-nál üresedésben levő családtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése 300 forint, teljes ellátás. 
Kötelessége: az I., II. elemi osztály tanítása. Taní-
tási órákon kívül a kertészeti, gazdasági, házi-fog-
lalkozások vezetése. Egy évben 14 napi szabadság. 
Okleveles, nőtlen tanítók egészségi bizonyítványnyal 
ellátott kérésök Sepsi-Szent-Györgyre Séra Tamás 
árvaszéki elnök úrhoz 1897 január 25-ig küldjék Le. 
Sipos Samu, igazgató. (23—I—1) 

A nádaskai róm. kath. iskola tanítójának java-
dalma : államsegélyből 320 frt, iskolafentartóktól 
80 frt, 2 hold szántóföld, új lakás tágas kerttel és 
melléképülettel. Az ismétlők és hittan oktatása, 
külön díj nélkül, kötelessége. Tannyelv: tót-magyar. 
Csak okleveles nő- vagy fitanítók pályázhatnak 
január 25-ki határnapig. Felső-Olcsvár (Kassa mellett) 
1897 jan. 3-án. Kováts Tamás, plébános. (22—1—1) 

Szomoron (Komárommegye) az altanítói állomás 
1897 január 20-án töltendő be pályázat útján. Évi 
fizetés: 300 f r t ; tűzi fára 20 f r t ; kertilletmény 
fejében 5 f r t ; a folyamodványok az iskolaszéki 
elnöknek nyújtandók be. (28—I—1) 

Oroszlán (Komárommegye) az alsóbb osztályok 
vezetésére ág. ev. másodtanítót — esetleg képezdei 
tanulót — keres. Fizetése: 315 frt havi részletek-
ben, bútorozott szoba fűtéssel. Isk.-sz. (19—II—1) 

A t isza-abádl reform, egyház pályázatot hirdet 
fitanítói s énekvezéri állásra. Javadalma tanításért 
320 frt 50 kr ; 12 hold föld évi haszonbére 150 frt, 
földadót egyház fizeti. Lakás házi kerttel. Kántor-
ságért 30 frt, stólajövedelem 50—60 frt. Pályázók-
nál előny adatik annak, ki orgonázni tud. Pályázati 
okmányok január 24-ig Takács Károly iskolaszéki 
elnökhöz beküldendők. (20—1-1) 

Betöltendő a szapáryfalval állami elemi isko-
lánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítvány-
nyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló iratok-
kal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. 
évi január hó 31-ig Krassó-Szörényvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Lúgos, 1897. jan. 2. 
Dr. Dengi János, kir. tanfelügyelő. (7/h—I—1) 

A kis-létal ev. ref. egyház tanítói hivatala betöl-
tése végett pályázatot hirdet. Fizetés : 358 frt. havon-
ként készpénzben az egyháztól pontosan kiszolgál-
tatva ; és egy 5 hektoliter bort termő szőlő használata. 
1898 évtől a fizetés 400 frtra emeltetik. Kötelesség : 
az I—VI. elemi vegyes népiskola vezetése, isteni 
tiszteletnél, temetésnél énekvezéri teendők teljesí-
tése. Pályázhatnak ev. ref. okleveles tanítók vagy 
tanító-jelöltek. Ez utóbbiak egy év alatt oklevelet 
szerezni tartoznak. A pályázati kérvények alúlirott-
hoz f. é. jan. 31-ig Kis-Létára (u. p. Mária-Pócs) 
küldendők. Az állomás legkésőbb márcz. l-ig elfog-
lalanoó. Nagymáté Albert s. k. ev. ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (33—1—1) 

Okleveles tanító kerestetik a lajosszénási róm. 
kath. vegyes elemi osztályú iskola vezetésére. Java-
dalma : Szabad lakás kerttel; 12.is hl. búza, 11.a» 
hl. árpa; 0.6« hl. kása ; 28 ko. só ; 46 mm. szalma ; 
12 méter hasábfa : 2 tehén, 2 öreg sertés, 2 süldő, 
4 malacz legeltetés ; 21/»' kat. hold szántóföld. Kész-
pénz 164 frt és 20 frt az ismétlők tanításáért. A szün-
idő alatt pedig az uradalom alkalmazza a cséplés-
nél mint felügyelőt napi 1 frt díj mellett, a mi kitesz 
circa 60 frtot. Pályázók okmányaikat Halmay József 
iskolaszéki elnök lelkészhez Csongrád-Mágoosra 
küldjék. (31—11— 1) 

Makóra 100 frt fizetés, 25 frt mellékjövedelem, 
teljes ellátással kath. segédkántor kerestetik. Pintér, 
kántor. (32—II—1) 

Betöltendő az új-dávidházal állami elemi isko-
lánál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi január 
hó 23-ig Bereg vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Beregszász, 1897. jan. 
hó 3-án. Matavovszky Béla, kir. tanfelügyelő. 

Betöltendő a szapáryfalval állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítónők képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítvány-
nyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. 
évi január hó 31-ig Krassó-Szörényvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Lúgos, 1897. jan. 2. 
Dr. Dengi János, kir. tanfelügyelő. (8/h—I--1) 

A tolna-kakasdl r. kath. népiskolához osztály-
tanító kerestetik. Fizetése: 350 frt és bútorozott 
szoba. Tannyelv: német-magyar. Ismétlő iskolát 
vezetni és kántorságban segédkezni kell. Folyamod-
ványok az iskolaszék elnökéhez — via Bonyhád — 
küldendők jan. 31-ig. Tanítónők is pályázhatnak. 

(21—II—1) 
Betöltendő az algyógyl áll. elemi iskolánál évi 

400 fr t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket, 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1897. évi január hó 25-ig, Hunyadvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott előnyben részesülnek. Déván, 1897, 
Hunyadvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Rétin 
Lajos, kir. tanfelügyelő. (9/h—I—1) 
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A muracsányi tanítói állomásra e lap mult év 
50. számában hirdetett pályázat február l-ig meg-
hosszabbíttatik. Muraesány, 1897 január 1. Kengyli-
lies János, isk.-sz. elnök. (36—1—1) 

A bottyáni ev. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Fizetés: 256 frt készpénz, 7 hold föld bemun-
kálva, 20 kiló rozs, széna, tűzifa, tandíj. Tannyelv: 
magyar és tót. Jelentkezhetni: Zvarinyi János, lel-
késznél, Csornádon, u. p. Veresegyháza. (39—1—1) 

Betöltendő a nagy-paczali állami elemi iskolá-
nál egy, évi 400 fr t fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1897. évi február hó l-ig Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott ev. ref. vallású tanítók 
előnyben részesülnek. A kinevezendő tanító az ev. 
ref. egyháznál, külön díj mellett, esetleg a kántori 
teendőket tartozik végezni. Szilágynármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Zilah, 1897. évi január 6-án. 
Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (10'h —I —1) 

A bánkeszll (Nyitram.) róm. kath. magyar tan-
nyelvű iskolánál két tanító állomásra január 24-ére 
pályázat hirdettetik. Fizetés külön-külön: polgári 
évre 300 forint előleges 25 forintos havi részletek-
ben, bútorozott szoba és két köbméter tűzifa kert-
illetmény helyett. Azonkívül az egyik 100 forint, 
a másik 92 forint államsegélyben részesül. Köteles-
ség : mindennapi és ismétlő iskolásokat tanítani. 
Csak okleveles egyének, kellően felszerelt kérvé-
nyekkel pályázhatnak. Flägler János, plébános. 

( 3 8 - 1 - 1 ) 
A borsodi (Borsodm.) ref. kántor-tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése : 25 — 30 köböl gabona; 
8—10 frt mustpénz; stóla"; 3'/a öl fa; 7'/s hold 
kitűnő minőségű szántóföld, melynek adóját kevés 
kivétellel az egyház fizeti és munkáltatja is ; 4 hold 
317 p - ö l kitönő ré t ; 360 frt tőkének kamatja; 
tandíj : kezdőktől 20 kr ; haladóktól 40 kr, 1 csirke, 
6 tojás, 1 véka zab; ismétlőktől 1 f r t ; 6 drb legel-
tetési jog a közösben, 101 frt államsegély. Kényel-
mes lakás kerttel. Hivatalba lépés ideje április 24. 
Pályázók oklevéllel ellátott kérvényöket február 
15-ig Dakó Lajos lelkészhez küldjék. (40—II—1) 

A kenderest reform, egyház hat osztályú leány-
iskolájába ideiglenes tanítót keres ; díjazása havon-
ként 33 frt 33 kr. Az állomás február elsején elfog-
lalandó. Kedvező eredmény mellett állandósításra 
számíthat. Ekkor évi fizetése 400 frt készpénz, 7 hold 
föld, melynek jövedelme 50—60 forint, tisztességes 
lakás és kert helyett Q-öl kenderföld. Ismétlő 
iskolásoktól 15—20 frt. A kellőleg felszerelt pályá-
zatok folyó hó 27-ig nyújtandók be a kenderesi ref. 
lelkészi hivatalhoz, Győry Lajos, lelkész. (41—1—1) 

A mohácsi r. kath. népiskolánál egy osztályta-
nítónői állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése a 
róm. kath. hitközségi pénztápból 300 fst és 100 frt 
lakbér, esetleg a hitközség tulajdonát képező ház-
ban természetbeni lakás. Minden öt év után — 
korpótlék czímén — fizetése 50 frttal emelkedik, míg 
az 550 frtot el nem éri. A lakbér azonban változat-
lan marad, vagy természetbeni lakással pótoltatik. 
Tartozik az iskolaszék által meghatározandó osztá-
lyokat és ismétlő iskolát vezetni, nemkülönben a 
kézimunkatanítást az iskolaszék által megállapí-
tandó mérvben és módo díjtalanul végezni. Tannyelv 
magyar-horvát. A horvát nyelv, ha némi tudása is, 
de okvetlenül megkívántatik. A kellően felszerelt 
foly amodványok f. évi január 31-ig a mohácsi r. kath. 
iskolaszék elnökéhez beterjesztendők. (35—1—1) 

Hencsepusztán az államilag segélyezett községi 
népiskolához pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
okleveles tanítók vagy tanítónők. Javadalmazása: 
évi 360 forint, 1000 Q ö l föld, két szobás lakás 
283 méter tűzifa, melyből a tanterem is fütendő; 
végül képessége szerint kilátásba helyezhető némi 
mellékjövedelem. Kérvények Geisz László iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Pósta Nagy-Dorogh. Tolna-

(42—1—1) 
Kis-Kun-Majsán a róm. kath. városi fiúiskolá-

nál és az ágasegyház pusztai iskolánál üresedés-
ben levő tanítói állásokra pályázat hirdettetik. Az 
előbbinek jövedelme 4U0 frt, az utóbbié 300 frt és 
szabad lakás. A pályázati kérvények 1897. évi jan. 
20-ig a képviselő-testülethez intézendő. Kun-Majsa, 
1896 deczember 21. Terbe Mátyás, főbiró. 

(2378—II—2) 
Csanád-Palota községben üresedésben levő 4U0 

forint törzsfizetés, természetbeni lakás és a tör-
vényben biztosított ötödéves korpótlék javadalma-
zással egybekötött tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. A kellőleg felszerelt kérvények alúlirt iskola-
széknél 1897. január 23-ig beadhatók. A választás 
ugyanezen napon délelőtt 10 órakor fog megtartatni. 
Ca.-Palotán, 1896. deczember 28-án, Iskolaszéki 
elnökség. (2390—III—2) 

Handlova (Nyitravármegye) községi elemi isko-
lánál rendszeresített három tanítói állásra ezennel 
pályázat nyittatik. Javadalmazása: 66.659 számú 
magas rendelettel engedélyezett államsegély folytán 
egyenként évi 400—400 frt fizetés. A pályázni óhaj-
tók felhivatnak, hogy tanítói oklevéllel és a magyar 
nyelven kívül a német nyelvben tökéletes jártas-
sággal bírjanak. A pályázati kérvények a kivánt 
okmányokkal felszerelten folyó 1897. évi január hó 
30-ig Handlova község elöljáróságához intézendők. 
Kelt Handlován, 1897. évi január hó 9-én. Schur-
mann Gyula, körjegyző. Pősz György, biró. 

(49-11-1) 
Betöltendő az alvincz-borbereki állami elemi 

iskolánál egy, évi 400 ^ t fizetésből és 100 fr t lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1897 január hó 25-ig Alsó-Fehér 
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Alsó-Fehér vármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Nagy-Enyed, 1897 január 6. Dr. Szabó Mihály, 
az alsó-fehérvármegyei kir. tanfelügyelőség vezeté-
sével megbízott s.-tanfelügyelő. (13/h—I—1) 

Bács-Baracska községi iskolájánál lemondás 
folytán üresedésbe jött tanítói állásra, mely a 
„iíéptanítók Lapja" 53. és 1-ső számában tévesen 
közöltetett, újból pályázat nyittatik. Javadalma: 
300 frt készpénz, 3 öl lágy hasábfa, szabad lakás 
házi kerttel. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt 
osztályban tanítani, az ismétlő iskolát vezetni és 
állását azonnal elfoglalni. A kérvények az iskola-
székre czímezve 1897 január 30-ig nyújtandók be. 
Bari Imre, iskolaszéki elnök. (51—I—1) 

A német-bencsekl rk. iskola 142 évfolyamnál 
a tanítói állás betöltendő. Járulék: 400 frt kész-
pénz, 5 frt irodaátalány; 24 m. hasábfa, melyből 
az iskola is fütendő; lakása: 2 szoba, konyha, 
kamara, padlás. Folyamodhatnak okleveles tanítók, 
de tanítónők is. Az előbbi köteles az istenitisztele-
ten segédkezni, az utóbbi a leányokat a legszüksé-
gesebb kézimunkában oktatni, mindkettő köteles 
ismétlő előadást tartani. Folyamodványok e hó 
30-ig intézendők iíj. Gózsy Mátyás elnökhöz. 
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Somogy-Szent-Miklósra róm. kath. segédtanító 
kerestetik. Fizetése : polgári évre 120 frt, élelmezés, 
bútorozott szoba, íutés- és tisztogatással. Teendők : 
leány-osztály vezetése, ismétlők oktatása és kánto-
riakban segédkezni. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Dömölky László, főtanító. (54—I 1) 

A csallÓkHz-csütörtöki magyarajkú tanítói 
állomásra — melyre csak nőtlenek tarthatnak 
igényt — pályázat folyó hó 28-ra tűzetik ki. Jöve-
delme: 360 f r t Csütörtök mezőváros községi pénz-
tárából és egy öl tüzelő lágy fa. Lakása egy búto-
rozott szobából áll. Köteles egy osztályt önállóan 
vezetni, az ismétlő iskolát kezelni és a kántortanítói 
teendőkben segédkezni. A megválasztott csak egy 
sikeresen eltöltött próbaév után fog állandósíttatni. 
Az iskolaszékre czímzett folyamodványok főtiszt. 
Kudlik János, ker. h. alesperes, tanfelügyelő és 
püspöki plébános úrnál nyújtandók be. (-56—II—1) 

Makó város községi iskolaszéke egyik tanyai 
tanítói állásra f. évi január hó 20-ig terjedő határ-
idővel pályázatot hirdet. Javadalom: 400, azaz 
„négyszáz" forint törzsfizetés előleges havi részle-
tekben, 2 szoba és mellékhelyiségekből álló lakás 
és egy hold (1100 CTöl) házi kert, 2 öl puha tűzifa 
és 40 frt fűtési általány, melyből a tanterem is 
fütendő. A megválasztandó tanító köteles lesz a 
reá bizandó osztatlan vegyes községi jellegű nép-
iskolában úgy a mindennapi mint az ismétlőiskolai 
oktatást végezni, s a kérvények Major Miklós isko-
laszéki alelnök úrhoz intézendők. Makón, 1897 
lanuár hó 6. Major Miklós, iszkolaszéki elnök. 

(48—II —1) 
A következő államilag segélyezett római katho-

likus népiskoláknál létesített tanítói állásokra név-
leg: Alsó-Mostenczen ; Milochón; Podmanin-
ban; Praznón, Vághévén és Zászkaljen, (Tren-
csénmegye) január 26-ára pályázat hirdettetik. 
Mindegyiknél jövedelem : négyszáz frt lakás nélkül. 
Pályázói óhajtó okleveles tanítók folyamodványaikat 
..iáhrotthoz küldjék. Vágbeszterczén, 1897. jan. 8. 
Cálfy Pál, iskollszéki elnök. . (45—1—1) 

A dobozi (Fehérm.) községi iskolai tanítóságra 
1897 február 8-ig pályázhatnak okleveles reform, 
tanítók. Fizetés: 300 fr t készpénz. Kántori teendők-
ért, vallástanításért az egyháztól 50 frtnyi járandó-
ság. Lakás : két szoba, konyha, pincze, istálló. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. Nagy 
József, iskolaszéki elnök. (54 — 1—1) 

Aszögl iget i (Abaúj-Tornam.)reform, előkönyörgő-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
168 frt, államsegélylyel 400 frt. Az állomás azonnal 
legkésőbb április végén elfoglalandó. Kovács Endre, 
lelkész Színben. (46—I—1) 

Betöltendő az alamori állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt fizetésből és 100 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1897. évi január hó 26-ig Alsó-Fehér vár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. A kinevezendő tanító az ev. ref. kántori 
teendőket is tartozik végezni, ezért csak ev. ref. 
vallású s kántori teendőkben is jártas pályázók 
vétetnek figyelembe, A kántori teendőkért az egyház 
évenként 50 frt díjt fizet a tanítónak, Alsó-Fehér 
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy - Enyed, 
1897 január 9-én. Dr. Szabó Mihály, az alsó-fehér-
vármegyei kir. tanfelügyelőség vezetésével megbízott 
íegédtanfelügy elő. (12/ h—I— 1) 

Hankovára evang. kántortanító kerestetik. Az 
iskola osztatlan. Javadalom : 444 frt, rendes lakás. 
Folyamodványok Nádassy János lelkészhez Felső-
Sajóra öömörmegyébe. (53—II—1) 

Az oraviczai „Aranykör" magyar nyelvterjesztő-
egyesület óvó-intézetében elhalálozás következtében 
üresedésbe jöt t óvónői állásra pályázat nyittatik. 
Fizetése: 300 frt havi részletekben; a tandíjnak 
10%-a; 120 frt dadasegély ; szabad lakás az intézet-
ben, mely áll: 2 szoba, konyha, kamra és pinczéből. 
Lehetőleg arczképpel ellátott kérvények a kör 
igazgató-választmányához czímezve, február hó 20-ig 
Oraviczára alúlirthoz küldendők. Az állás ápril hó 
1-én okvetlen elfoglalandó. Dr. Fitz Pál, elnök, kir. 
közjegyző. (52—11—1) 

Pályázat. Tengeliczen (Tolnamegyében) pusztai 
népiskolához nőtlen kath. tanító azonnal állást nyer. 
Javadalma: 300 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Csapó 
Vilmos, kir. kamarás úr intézősége, u. p. Tengelicz. 

(58—1-1) 
Jász-Alsó-Szent-Györgyün, (Jásznagykún-Szol-

nokmegye) a róm. kath. népiskola I—II. vegyes osztá-
lyában lemondás folytáji egy tanítói állomás meg-
üresedvén, arra ezennel pályázat nyittatik Készpénz-
fizetés évi 400 frt. A község pénztárából évnegye-
denkint előre fizetve. Pályázhatni f. évi január hó 
31-ig. A megválasztot állomását február hó 5-én 
elfoglalni tartozik. A pályázati kérvények, melyek-
hez egyéb okmányokon kívül a keresztlevél is csato-
landó, a helyi iskolaszékhez küldendők. Személye-
sen megjelenőknek előny adatik. Jász-Alsó-Szent-
György, 1897. január 8-án. Pósta helyben. Lippay 
Lajos, isksz. egyh. elnök. (50—I—1) 

g ^ r - Figyelmeztetés! " ^ j f 
A. „NéptanítókLapjában* a pályázat i—ugy 

egyéb hirdetések csak a dijak előleges bekül-
dése esetén közöltetnek, ennélfogva a dijakat 
a hirdetésekkel egyidejűleg teljes összegben 
és készpénzben beküldeni kérjük, mert egyéb-
kint a hirdetés közzététele késedelmet szenved. 

Ezen dijak nem a szerkesztőséghez, hanem 
az egyetemi nyomda igazgatóságához (Budapest, 
I. ker. Iskolatér 3. sz.) küldendők be. 

A Magyar Paedagogia 
általános érdekű, legolcsóbb havi folyóirat. 

Kiadja a 
Magyar J?aed.agogiai Társaság. 

Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő kar-
társ se legyen kénytelen azt nélkülözni, mint a 
Paedagogiai Társaság tagja évi 3 forint tagdíj 
fejében kaphatja, ha belépési szándékát dr. Deineczky 
-Mihálynak, a társaság titkárának (Budapest, II. ker., 
Ilona-utcza 4. sz.) bejelenti (a fizetést később is 
teljesítheti). Intézetek részére az évi előfizetés 5 frt 
s ez összeg a Franklin-társulathoz (IV. ker., 
Egyetem-utcza 4 sz.) küldendő. Elnök: dr. Heinrich 
Gusztáv, szerkesztő : dr. ííégyesy László. Minthogy 
pedig a társaságnak irányadó akadémiai tárgya-
lásain az elméleti és gyakorlati paedagogia minden 
része, az iskolák minden faja előfordúl; kívánatos, 
hogy a társaságba a tanítóságnak legalább fele 
belépjen s ekkép az általa kimondott véleménynek 
erkölcsi súlya is minél nagyobb legyen. (2379-II-2 
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H I R D E T É S E K . 

•Tek. Tanító Urak! 
3 -t'ói: 90 holdig bé iűs íc t keresek 1897. tavaszra, 
fölvételre. A ki tud szerezni, tudassa yélem lev. 
L'Hfö'f)= jantuívius'2'.7-ir. aé-aífölvi'.télkrtr 10,— tífc 
forintot kap, tiszteletdíjat. Levelet „Bérlő" czímen, 
poste restante, Zala-Egerszegre kérek. (14—1—1) 

Okleveles gyermekkertésznö 
kerestetik 2<|w«rróek,rap|lévidékre, ki a népisko-
lai tantárgyakban jártas! Németül tudók előny-
ben részesülnek. Czim a kiadóban. (37—1—1) 

F J 3 
r 

elemi és polgári, tanító-, tanitónöképezdék, 
valamint az összes tanintézetek számára ft leg-
. 21-51 újabb kiadásban. XII 9 

Valamint: földrajzi j egyze tek Röhn J. tanártői, 
irálytani jegyzetek Király Pál tanártól 

a polgári iskolai tanítóképző ' számára kapható: 

T d L B I L A J O i 
k ö n y t k c r c s k c ( l é s é b e n 

B U D A P E S T ( B u d a ) , 

f l - i k k e r ü l e t , F ő - u t e z a 2 - l k s z á m . 
ä^T" Részletes könyvjegyzék ingyen! 

rekedtség és e lnyálkásodás ttüen- legjobb' hatású 
szfer a RÉTHY-féle. (1921-X.—'7) 

P E M E T E F Ű - C Z U K O R K A . 
•mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr., 

5 dobozzal 1 frt 50 krért bérmentve küld: 

Réthy Méla, fiESSS. 
A tanítók legkedvesebb újsága a 

Nemzeti Isk 
politikai tanügyi lap. IV. évfolyam. Szerkeszti 

I S e n e d e k K l e k - - é s F ö l d e s G é / a . 
A tanítók érdekét ez a lap védi a IcgbAträftbau. 

— Iriii.ven rt>g$xiy melléklet, — 
Előfizetése:- Egész évre 4- frt ; félévre Ä fi'f": 
nigvedévre 1 frt. Mutatvány számot késséggel Is üld 

a k i a d ó h i v a t a l . (12,—V —2) 
Budapest, VII., Roltenbiller utcza 5 a. 

E g y hat ' változatú új és egy nyolcz válto-
zatú átjátszott pedálos orgona jutányos áron 
eladó. Peppert Nándor és fia, J orgonakészítők. 
Szombathely. (17-I I I -1 ) 

mm*® hm 

Előfizetési felhívás 
• Tv»T 

•ITAMHiK LAPJA,.• 
E l ő f i z e t é s i á r : 

E g é s z é v r e . . . , ' . . . .. . . . 5 f r t — k r . 
F é l é v r e 2 f r t 5 0 k r . 
N e g y e d é v r e . . . . . . . . . . 1 f r t 2 5 k r . 

Egy évnegyednél kevesebb időre . előfizetést nem 
fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz 
küldendők' be. 

A m, kir. ind. egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, T. )kér. Vár, Iskola-tér 3 sz. 
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T u t t f f r r . 

A budapesti állami polgári iskolai tanitóképzö-intézet 
tanterve megjelent, 80 krért kapható minden könyvkereskedő-
nél, az egyetemi nyomdánál pedig 65 kr beküldése mellett 
rendelhető meg. 

T 
A tanító urak szives figyelmébe 

ajánljuk a következő 

FALI ÉS KÉZI TÉRKÉPEKET. 
Bolti-ár Netto-ár 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, vászonra húzva 5 frt 75 kr. 4 frt 75 kr. 
— Magyarország fuli térképe, vászonra húzva és liczékkel ellátva 7 „ — „ 6 „ — „ 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva 5 „ 75 „ 4 „ 75 „ 
—Magyarország hegy-ésvi/.rajzi fali térképe, vászonra luizvíi és léczekkel ellátva 7 „ — „ 6 „ — „ 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia fali térképe, vászonra húzva 5 „ 75 „ 4 „ 75 „ 
— Osztrák-Magyar monarchia fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva 7 „ — „ ,, — n 
— Európa fali térképe, vászonra húzva 6 „ 25 „ 5 „ — „ 
— Európa fali térképe, vászonra h uzvci, léczczöl ellátva 7 „ 25 „ 6 5) 25 „ 
— Európa fali térképe. (Történeti —honfoglalás-kor.) Vászonra húzva . . . . — „ — „ 7 „ 50 „ 
— Afrika fali térképe, vászonra húzva 6 „ 50 „ 5 „ 50 „ 
— Afrika fali térképe, vászonra húzva és léczekkel ellátva 7 „ 50 „ 6 „ 50 „ 
— Palesztina fali térképe, vászonra húzva, magyarázó szöveggel 7 „ — „ <> „ — „ 

Palesztina fali térképe, vászonra húzva és léczekkel ellátva 8 ,, — „ 7 „ — „ 
Kogutovicz és Társa. Föld képe (öt része) féltekében, vászonra húzva, szöveggel 8 „ 50 „ 7 „ 50 „ 
— Föld képe (öt része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva . . . . 10 „ 50 n 9 „ 50 „ 

Magyarország kézi térképe — „ 18 „ — „ 15 „ 
— Palesztina kézi térképe — „ 18 „ — „ 15 „ 

Ilcrecz Antal és Kogutovicz Manó. Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisko-
lák számára, 16 térképpel — „ 60 „ — „ 50 „ 

Ezen térképeket az iskolák és iskolai hatóságoknak, a netto-ár előleges beküldése mellett, portó-
mentesen küldjük meg. 

— t -
Földrajzi és történelmi taneszközök 

beszerzése. 
Az elemi nép-, polgári és felső népiskolák, továbbá az óvónő-, tanítónő- és 

tanítóképző-intézetek és a felsőbb leányiskoláknak van szerencsénk szíves tudomására 
hozni, hogy a földrajzi és történelmi oktatáshoz szükséges mind-
azon tanszerek, melyek Kogutoivicz és Társa budapesti földrajzi intézetében meg-
jelentelt, s melyeket a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
magyar kir. ministerium a f . éri 41.479. sz. a. kelt rendelet-
tel a kir. tanfelügyelők utján a fölsorolt tanintézeteknek beszerzés végett 
ajánl, intézetünknél is kaphatók, azok árai időről-időre a „Néptanítók Lapja"-hoz 
•mellékelt ár jegyzék linkben bennfoglaltatnak s az azokra tett megrende-
léseket gyorsan és pontosan expediáljuk. 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A vfefcLLÁS- 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 T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre ö frt; félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egybasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMA.MCZKY-ÜTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., 1SKOLA-TÉB 3. 

Iieziratoltat nem adujuk: vissza. 

Rajzoktatásii i ik. 
A legnagyobb erkölcsi bátorság az, 

ha ódon, de sokak által védelmezett 
rendszerekre ráteszi valaki a kést és 
fölkonczolja, vagy egy hatalmas toll-
vonással megsemmisíti azokat, hogy 
újat , jobbat léptessen helyettük életbe. 

Népoktatásunk bajai közt tudvalevő-
leg nem utolsó helyet foglal el a tanu-
lók megterhelése. Panaszkodnak e fölött 
a tanítók, a szülők és a tanügyi ható-
ságok egyiránt; és bár igaz az, hogy e 
túlterheltségben nagyrészt a tanítók is 
hibásak, a kik sokszor nem tudják a 
rendszert, a tantervet, a tananyagot, 
szóval a megszabott, körülírt és kimért 
tanítani valót a pedagógiai ügyesség és 
a lélektani ismeretek által konczentrálni 
annyira és földolgozni, valamint föl-
dolgoztatni a növendék által akképen, 
hogy az meg ne terheltessék, — mégis 
sokszor, nagyon sokszor, az anyag 
mennyiségében és a rendszerben van a 
hiba. 

Nem szólok ezúttal az elemi iskolai 
oktatás körében való rajzoktatásról, a 
mint nem szólok általában véve sem 
az elemi iskolai megterhelésről, mert 
az elemi iskolai tanterv revíziója az 
országos közoktatási tanácsnál munká-
ban van s minthogy Wlassics Gyula 
ministerünk egyik zseniális intézkedése 

folytán módjában lesz a tantervhez a 
végleges megállapítás előtt a nyilvá-
nosságnak és a tanító-egyesületeknek 
is hozzászólni, biztos reménységünk 
lehet arra nézve, hogy az osztatlan 
elemi népiskola új tanterve ki fogja 
szórni magából azt, a mit a hosszas 
gyakorlat nem talált abba valónak és 
viszont az egyes tantárgyak terjedel-
mét a gyermeki lélek erejéhez és jövő 
életczéljának megfelelő arányban fogja 
megállapítani. 

Nem állhatjuk meg azonban, hogy a 
felsőbb népoktatási intézeteknek, u. m. 
a felső nép-, polgári, felsőbb leányisko-
lák, tanító- és tanítónőképzőknek egy 
fontos tantárgyáról, — a rajzról ne szól-
junk és az illetékes körök figyelmét e 
helyről is föl ne hívjuk arra a rémséges 
ok és czél nélkül való megterhelésre, a mi t 
a rajzoktatás mostani módszere, terje-
delme és anyaga ez intézetek tanulóira, 
különösen a polgári és felsőbb leány-
iskolákéira nézve előidéz: s meg vagyunk 
róla győződve, hogy közoktatásunk 
nemes ambicziójú vezére minden aggo-
dalom nélkül teszi a kést ennek a 
gyermekkínzó és időrabló rendszernek a 
nyakára. 

Sem a polgári iskola, sem a felsőbb 
leányiskola ma nincs egyáltalában tisz-
tában a rajztanítás igazi czéljával. 
Ennek oka jórészt abban rejlik, hogy 

Lapunk 3-ik számához két melléklet van csatolva. 
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maguk a tantervek sem fejezik azt ki 
egyöntetűen és helyesen; s a nem 
helyesen kifejezett czél sok félreértésre 
ad okot és a félreértéseknek a tanuló 
iszsza meg a levét. 

A rajz czélja nem lehet más az igazi 
nevelés és oktatásban, minthogy a szép-
érzék fejlesztésének egyik gyakorlati 
eszköze legyen, vagyis: a szép utánzá-
sára képesítő kézügyesség elsajátítása, a 
forma- és főleg a szépérzék fejlesztése a 
látottak utánzása áltál, és ezzel a kedély 
nemesbítése. 

A rajznak ezt a czélját nem hang-
súlyozza eléggé világosan egyik tanterv 
sem. így a polgári fiúiskola tanterve a 
rajz czéljáról nem is beszél; a polgári 
leányiskoláé pedig a czél meghatározá-
sát egészen helytelenül egyes, a rajz-
oktatásban előforduló stádiumok leírá-
sával adja, mondván: hogy a rajzolás 
czélja: „az ékítmények stilbeli ismerete 
és némi ügyesség a rajzolásukban, a szép-
érzéknek, a tisztaság, a rendszeretet és 
a színérzék fölébresztése és művelése 
szempontjából." 

Ezek pedig mind nem czéljai a rajz-
tanításnak, ezek csak egyes apró fázisai 
a rajztanítás módszerének. Igen sajno-
san kiérzik ebből az, hogy a tulajdon-
képeni rajzolni tudást nem jelöli meg a 
tanterv maga sem czél gyanánt. Ezt 
pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A rajzoktatás aztán, főleg az utóbbi 
idők nagyszámú tudálékos és nagyképű 
rajztanítói által, a helytelen czélkijelölés 
folytán, tényleg oda sülyedt, hogy a 
tulajdonképeni rajzolási ügyesség elsajá-
títására igazán csak némi kis gondot 
fordítanak s főczéljok az ékítmények 
stilbeli ismertetése, a színezés mester-
ségszerű, gépies végeztetése, a kigum-
mizott, kenyérrel hófehérre t isztí t tatott 
rajzlapok előállításával a tisztaságnak 
tettetése. 

Óriási tévedés ez, mely főleg- abban 
nyilvánul, hogy a ki nem tud rajzolni, 
az nem is tanulja meg a diszitési stílu-

sokat, s annak lassabban fejlődik a 
szépérzéke, és a mi fő: annak a kedé-
lyét a rajzolás nem fogja foglalkoztatni. 
A rajzoktatásnak nem szabad lemon-
dania arról a természetes czélról, hogy 
a növendék rajzolni tanuljon; azon egy-
szerű oknál fogva, hogy a ki növendé-
két rajzolni megtanítja, az soha a raj-
zolás igazi ezélját el nem tévesztheti, az 
tanítványát a szépnek szemléletében 
fogékonynyá, érzékenynyé és választé-
kossá, a szépnek utánzásában ügyessé, 
gyakorlottá teszi és megadta neki raj-
zolásbeli ügyességével a módot, hogy a 
legtisztább gyönyört élvezhesse, a mit 
serdülő ember lelke érezhet. 

A nevelőnek nem szabad elfelejtenie, 
hogy a gyermeki lélek legtisztább gyö-
nyöre az az öröm, a mit saját alkotásai 
fölött élvez: az alkotás terén pedig a 
legkönnyebbek közé tartozik természeti 
tárgyaknak, vagy azok részleteinek 
utánzása rajzolás által. 

De ez a tétel sok nagy pedagógus-
nak nem fog tetszeni, mert nagyon 
egyszerű; azt fogják mondani, hogy azt 
mi is tudjuk, hogy a rajztanítás czélja, 
a rajzolásra tanítani, de azt kérdezzük, 
hogy mi által érjük el ezt a czélt 
A feleletem is egyszerű lesz: semmi-
esetre sem azzal a módszerrel, a mit 
a rajztanítás, mint módszert a rajz-
tanítás helytelenül meghatározott czéljá-
ból plagizált. 

A rajztanítás ma ugyanis: a stílusok 
ismertetésével foglalkozik, mielőtt a 
tanuló bármely, akár A, akár B, akár C 
stilű ékítményt le tudna rajzolni; tehát 
mielőtt a keze ügyességével szemléletét és 
emlékezetét támogatni képes lenne, már 
egy magasabb lelki és szellemi munkát 
akarnak vele végeztetni: a stílszerű 
ékítmény megtanulását. Semmi szép a 
világon nem rejlik a kizárólagos stil-
szerűségben, annál kevésbbé a rajzolási 
ügyesség. Azonkívül is a stílusok isme-
rete sok más előismeretet tételez föl, 
megértésük, tehát pedagógiai értékük 
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kiforrott, kijegecződött nézeteket kiván, 
a mi a tanulónak többnyire nincs meg, 
s a vége az, a mi természetes is, hogy 
sem a stílust nem tanulja meg, sem a 
rajzolást, s í g y s e m a z e g y i k b e n , s e m a 
másikban nem talál gyönyörűséget. 
Rajzoltatni kell a növendéket, s ha le 
tud rajzolni valami stílszerűt, akkor 
elhiszi, megjegyzi és megtanulja, sőt mi 
több, meg is becsüli annak stílszerű 
voltát. De ez csak a rajzolás későbbi 
stádiuma s inkább a szakirányú rajz-
oktatásnak lehet feladata, ezt előbb a 
legegyszerűbb természeti tárgyak leraj-
zoltatásával lehet fokozatosan elérni. 
A fokozatot pedig eléggé megjelöli az, 
hogy ha embert akarok rajzoltatni, 
előbb annak tagjait , az egyes tagok 
jellemző vonásait, a természeti tárgyak 
rajzolásánál ismét az alkotó részek 
természetes alkotó részeit és jellemző 
vonásait kell rajzban begyakoroltatni. 
Ismétlem: a stílszerű díszítések tanítása 
a rajznak, mint tantárgynak, csak maga-
sabb fokon lehet czélja: ennek fordított 
rendszerű alkalmazása oka jórészt rajz-
tanításunk meddő és terhes voltának. 
Nem a bölcsészeten kezdjük a tudomá-
nyokat sem, pedig a stílusok a művé-
szetek bölcsészeti rendszereit jelölik meg. 

A színérzék fölkeltésével is foglal-
kozik továbbá a mai rajzoktatás. 

Ez a munka a legnagyobb baja és 
átka a felsőbb népoktatási intézetek 
rajzoktatásának. Először azért, mert a 
színérzék fölkeltésére, ezekben az inté-
zetekben semmi különös szükség nincs, 
mert hiszen a tanulónak még sem a 
távlatról, sem az árnyékolásról nincs 
fogalma, mikor már az u. n. színérzéket 
akarják festéssel fölkelteni; másodszor 
meg azért, mert, hogyha volna is erre 
szükség, a színérzék fölkeltésének épen-
séggel nem az a módja, mint a hogy 
ezt a feladatot el akarják érai. A szín-
érzék fölkeltését illetőleg a feladat nem 
áll tisztán: azt értik ugyanis alatta 
égész egyszerűen, hogy a tanuló meg-

tanuljon színekkel bánni, holott azt 
kellene érteni, hogy a tanuló az egy-
más mellett kellemesen ható színeket 
meg tudja választani és a színek har-
móniáját, a színharmóniának a lélekre 
gyakorolt hatását értse, tudja és gya-
korlatilag megvalósítani is képes legyen. 
Pedagógusok és rajztanítók, tegyétek 
szivetekre kezeiteket és kérdezzétek 
meg, polgári iskolába való feladat ez? 
polgári iskolai vagy felsőbb leányiskolái 
12 —14 éves gyermek szellemi erejét 
gyümölcsözően foglalkoztató feladat ez ? 
Istenkísértés annak tar tani : még nagyobb 
istenkísértés ezért kínozni a növendéket 
s ezért kinozóan odajuttatni, hogy sem 
rajzolni, sem színezni nem tud, meg-
átkozza, a ki kitalálta ezt az ördöngös 
lélekölő robotmunkát: a mi t a szín-
érzék fölkeltése czéljából vele végez-
tetnek. Nem hiszem, hogy volna szak-
ember, a ki nem tudná mit értek én 
a robotmunka a la t t : azt a munkát, a 
mi a tanulóktól naponkint 2 — 3 órát 
elvesz testi- lelki épségük rovására, 
akkor, mikor házi feladványképen, 
gégiesen kiczikornyázott, stílszerű díszí-
téseket otthon, lámpavilágításnál, leg-
többször az ilyen munkához hiányzó 
minden kényelem nélkül, vízfestékkel 
ki kell festeni, kirajzolni és pedig men-
tül többet, mert ettől függ a rajzbeli 
osztályzat, ezt pedig szigorúan veszik, 
mert hiszen, a mint kell is, a rajz 
mindenütt, mint rendes tantárgy sze-
repel. Arról nem is szólok, hogy a 
középiskolákban épen így nyomorítják 
az ifjúságot a módszeres rajzolás szent 
nevében, csak azt kell hangsúlyoznom, 
hogy ez a faj tájú rajzoktatás, mely 
mellett a tanuló sem formaérzéket nem 
sajátít el, mert még vonalat sem lát, 
csak vízfestéket, nemhogy összefüggő 
alakokban gyönyörködhetnék, mer t mire 
elkészül egy rajzával, a miben öröme 
telnék, háta kipúposodik, szeme kiszá-
rad és melle behorpad, sem kézügyes-
séget nem tanul látott szép dolog után-
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zásában, sem kedélye nem nemesbiil, 
mert az a kedély, melynek összes vágya 
az, bogy a rárótt terhes feladatot lelki-
ismerete megnyugtatására megoldja, 
munkája befejeztével a világfájdalom 
és a korai érettség egy-egy magjának 
csiráját keltette életre, de korántsem 
azt a kedélyvilágot gyarapította tiszta 
örömökből fölsarj adzó tartalommal, a 
mire minden idők ifjúságának szüksége 
volt s annálinkább szüksége van a mi 
ifjúságunknak, melynek szívéből az élet 
úgyis olyan hamar kiöli az ideálokat. 

Aztán ez a gépies otthoni munka a 
nevelés szempontjából is határozottan 
káros. Megtéveszti sokszor a szülőt, 
megtéveszti a tanítót. Czifra ákom-
bákom vonalak, színes festékkel kihúzva, 
fenve, — azt a benyomást keltik, hogy 
a fiú vagy a leány nagy talentum, — 
s későn veszi észre sok szülő, sok 
csalódott ifjú szív, hogy tévedésbe 
ejtet te . . . . a karmin. — A tanár 
pedig ugyancsak éles eszű legyen, ha 
ezek után az egyforma czifra lapok 
után akarja megítélni növendékeinek 
szép- és formaérzékét, rajzolásbeli 
ügyességét, a színérzéket stb., stb. Hát 
arról szóljak-e, hogy ez a rajzolási 
módszer olyan szegény családapára, 
kinek három gyermeke j á r polgári-
vagy közép-iskolába, s átlag mindegyik 
elront két papírlapot napjában, elhasz-
nál lietenkint egy kilogramm kenyeret 
a rajz tisztítására, ecsetet, festéket 
nem is számítva, — mily elviselhetet-
len terhet ró a többi sok-sok kiadás 
tetézésére. 

Mondjak-e még többet? Említsem-e 
azt, hogy az a 12 — 14 éves fiú vagy 
leány magának, kedélyének és egyéb 
tanulmányainak, kiszámíthatlan előnyére 
és evvel együtt a rajzoktatás czél-
jainak is naponkint 2 órát visszanyerne 
egészséges üdülésre, kedélye fölfrissí-
tésére, ha a stílszerű díszítések meg-
ismerésére és azok lerajzolásában némi 
ügyesség elsajátítására fordított lélek-

ölő és kimerítő munka helyett igazán 
rajzolni taníttatnék, rajzolni emberfejet, 
arczot, kezet, levelet, virágot, madarat, 
tá j képecskét, s más egyebet a mi szép, 
a mit látni, a mit lerajzolni jól esik, azzal 
a czélzattal, hogy a szépet helyes forma-
érzékkel utánozni tudja és az önkezűleg 
előállított természeti utánzatban gyö-
nyörködve kedélyét fölfrissítse? Nem 
volna-e nagy nyereség az egész ifjú-
ságra, ha ezen egészségügyileg is kár-
hozatos mázoló munka alól emanczipál-
tatnék és a helyett a távlat megisme-
résébe s az árnyékolás művészetének 
elemeibe bevezettetnék; és nem volna-e 
ezek által a rajzoktatás czélja elérve a 
középfokú népiskolákban teljesen; a hol 
a rajzból ma szakirányú rajzolást csi-
náltak, mielőtt az egyáltalán rajzzá is 
lett volna? 

A rajzoktatást gyökeresen reformálni 
kell: szabatosan, de egyszerűen körül 
kell irni annak czélját, — irgalmat-
lanul kiküszöbölni onnét mindent, a mi 
az illető intézet növendékének szellemi 
tőkéjével és kedély világával szoros 
összhangzásban nincs, aztán pedig szi-
gorúan ellenőrizni az iskolákat, hogy 
a rajzoktatással ne kiöljék a növen-
dékben a szép és formaérzéket gépies, 
kinzó házi feladványaikkal, hanem az 
ifjúságban egészséges kedély világ fej-
lesztésének tegyenek szolgálatot. 

(Budapest.) Mosilósy Imre. 

Az osztatlan népiskola tanterve, 
n i . 

A nép általános és egységes műveltségének 
vagyok híve. A népiskolák között tehát elvi 
szempontból, lényegileg különbséget tenni 
nem tudok. A népiskolának — lényegtelenebb 
eltéréseket megengedve — ugyanazt az álta-
lános műveltséget kell nyújtania a legutolsó 
falusi iskolában, mint a fővárosban. Ez az én 
alapelvem s ebből következik, hogy az osztat-
lan és osztott népiskola számára, az általános 
müveltségettekintve,egyenlő tantervet kívánok. 

En nem úgy fognám fel a dolgot, a mint 
ma általában felfogják, hogy t. i. bizonyos. 
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helyeken csak osztatlan, egy tanítóval ellátott 
iskolát bírnak fentartani: tehát az ilyen isko-
lák számára alaposan redukálandó a tanítás 
anyaga. Az én felfogásom ez: a népnek bizo-
nyos fokú általános műveltségre szüksége 
van ; a nép gondolkodásmódban, érzelmekben, 
erkölcsökben egységesre nevelendő: tehát 
olyan iskolákat kell fentartanunk s olyan 
tanítás-anyagot kell megszabnunk, a melyek 
ezt a feladatot megoldják. A nép műveltségi 
fokát nem sülyesztenünk kell, hanem emel-
nünk. Ezt parancsolja nálunk nem csupán a 
haladás törvénye, hanem nemzeti létünk, meg-
izmosodásunk is. 

Nem azt keresném első sorban, hogy mit 
lehet a népoktatásügy terén a mai fogyaté-
kos eszközökkel elérnünk, hanem ezt: hogyan 
kellene és lehetne az eszközöket javítanunk ? 
Nem adhatna-e az állam évről-évre 1—2 mil-
lió frttal többet az osztatlan, egy tanítóval 
ellátott népiskoláknak fokozatosan, de folyto-
nosan történő osztottá átalakítására P Nem 
adhatna ? Hiszen adnia kell! 

Addig pedig, míg ezt a czélt, a mely felé 
erősen törekszünk, elérhetnők, szintén nem 
tennék egyebet, mint a mit a czél elérése 
u t án ; u. i. egységes tantervet adnék a nép-
iskolák számára, de ebben a tantervben azt 
a minimumot szabnám meg, a melyet minden 
népiskolából megkövetelhetnék. Ezt a mini-
mumot a kedvezőbb körülmények közt levő 
iskolák, tanítótestületek bővíthetik, bővítsék 
is, de a minimumot minden iskola nyújtsa 
növendékeinek. 

Ha nem így járunk el, hanem elsőben is 
a körülményekhez akarunk alkalmazkodni, 
akkor csináljunk sok, nagyon sok tantervet; 
pl. egyet az egy tanítóval ellátott tanyai 
iskola számára, a melybe 40 gyermek jár, 
egyet ugyanolyan iskola számára, de a melybe 
már 80 gyermek já r s egyet, a melybe 100-
nál több gyermek j á r ; aztán még a tanyai 
iskolánál maradva, csináljunk külön tanter-
vet annak számára, a hol 6 hónapig, a hol 
8 hónapig járnak a gyermekek iskolába. Es 
így mehetnénk tovább a végtelenségig, mert 
hiszen ezekben az iskolákban ép úgy nem 
érhető el ugyanegy czél, mint nem az osztat-
lan és osztott iskolában. Mert nem kell ám 
azt hinni, hogy az a tanító, a ki egymaga 
tanít 6 osztályban 60 gyermeket, ha tudja 
módját és a csendes foglalkoztatással, a 
fegyelmezéssel nem öli magát, idejét és erejét, 
hogy — mondom — az a tanító olyan rette-
netesen messze elmaradna tanításban és neve-
lésben a mellett a tanító mellett, a ki egy 
osztályt tanít, de ebben 80—100 gyermeket. 

Évekkel ezelőtt nevelésügyi sajtónk azokat 

a módozatokat kutat ta , a melyek lehetővé 
teszik azt, hogy osztott és osztatlan iskoláink 
lehetőleg egyenlően megfeleljenek tantervünk 
követelményeinek. Beszéltünk sokat arról, 
hogy egy tanítóval ellátott iskoláinkban 60-
nál több tanuló ne legyen, legyen félnapos 
tanítási rendszer, legyen pontosabb és tan-
évenként huzamosabb ideig tartó iskolába 
járás, legyen helyesebben beosztva a szünidő, 
legyen két terem és egy segédtanítónő stb. 
Ma is azt tartom, hogy nekünk, néptanítók-
nak ma sem kellene azok közé állanunk, a 
kik csupán gyakorlati s főként pénzkérdésből 
a nép nagyrészének csekélyebb fokú művelt-
séget akarnak adni, hanem azok közé, a kik 
a körülmények javítására, az akadályok elhárí-
tására törekesznek azért, hogy a népet egysé-
ges és minél magasabb fokú általános művelt-
ségben részesítsük. 

Ha ellene vagyok annak, hogy népisko-
láink számára az általános műveltséget tekintve 
különböző tanterveket alkossunk, nem lehetek 
ellene annak, hogy népiskolai tantervünket 
javítsuk. Ebből a szempontból — elhallgatva 
azt, a mit mások már elmondtak — részem-
ről a következőket ajánlom figyelembe: 

1. Különböztessük meg a tantervben az 
általános és egységes műveltség érdekéből 
szükséges tanításanyagot attól, a mely a helyi 
körülmények szerint (pl. osztott, osztat lan; 
csak magyar, avagy más nyelvű; falusi, városi 
iskola) változhatik. Ezt a változtatást, a 
keretnek több-kevesebb betöltését bízzuk a 
hivatalos tanítóegyesületekre. 

2. A tanítás-tárgyak számát lehetőleg csök-
kentsük. 

3. A magyar nemzeti és a kedélyi, erkölcsi 
nevelésre nagyobb gondot fordítsunk. 

4. A népiskola semmi tekintetben se akar ja 
végezni a népiskola fölé állítandó szaktan-
folyamok feladatát ; maradjon és legyen álta-
lános képző, művelő, nevelő intézet. 

5. Az időt ne fecséreljük; a meglevő kép-
zeteket csak azért ismételjük, hogy ú j a k a t 
kapcsoljunk hozzájok s a meglevő készségeket 
csak azért gyakoroljuk, hogy több oldalúvá, 
tökéletesebbé tegyük. Éppen ezért vegyük 
számításba az ovodát, az ebben szerzett 
képzetkört és készségeket is. 

Rövidre fogtam a szót; nagyon sajnálnám, 
ha e miatt a velő kiaszott volna czikkemből. 

Ujfalussy Sándor. 

IV. 
Kellemes megnyugvással tölt el bennünket, 

osztatlan népiskolában működő tanítókat az 
a gondolat, hogy tantervünk revíziójánál az 
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orsz. közokt. tanács állandó bizottsága első 
sorban is a mi véleményadásunkat kéri. így 
tehát nem mondhatjuk majdan, hogy a kik 
elkészítik a tan terve t : „olympusi magaslatról 
szemlélik a tantalusi kínokra kárhoztatott 
szegény néptanító kínos vergődését." 

Bizony, e vádban volt is némi igazság. De 
erről most bővebben szólani nem czélom, 
csupán néhány vonással mutatok egyik-másik 
dologra; annál is inkább, minthogy az 1868-ik 
évben megalkotott elemi népiskolai tanterv 
tarthatatlansága — különösen az osztatlan 
iskolákra vonatkozólag — nemcsak tanügyi 
körökben, de általánosan elismert tény. 

A tanterv revíziójának kérdése keretében 
már eddig is e lap hasábjain, többé-kevésbbé 
helyes értekezéseket olvastunk a falusi és 
városi egykorú gyermekek különböző testi, 
szellemi fejlettségére vonatkozólag; úgyszintén 
a tanítóképzésnél fennálló fogyatkozásokról. 
Mindnyájan tudjuk, hogy jelenlegi viszonyaink 
mellett mily kevéssé lehet az általános tan-
kötelezettségnek érvényt szerezni, az igazolat-
lan iskolamulasztásokat megtorolni stb. Jól-
lehet ez utóbbiakra nézve igen szépen hangzó 
törvényeink vannak, de hát sajnos, nincs a 
ki végrehajtsa. 

Hát tanítóképzésünk hogyan áll? Állami 
képzőben történt , a midőn a jelölt tanítási 
gyakorlatán ügyetlenül fejtegette az egyetem 
fogalmát, az igazgató türelmetlenül odakiáll-
t o t t : „mondja már neki: universitás!" Kell-e 
ehhez bővebb magyarázat? (Sajnos, bizony 
megtörtént ez és nem mese.) S vájjon hol 
i t t a hiba ? 

A régi tanterv a nem magyarajkú, osztat-
lan iskola tanítójára 32 órát szab hetenkint; 
ehhez járul majdnem mindenütt, hogy a hit-
tan-oktatás is a tanítóra nehezül; hát még 
az ismétlők oktatása! 

Hetenkint 40 óra, nem ritkán 100—150 
gyermeknek egy teremben. Yaljon hány tanító 
birja meg ez idegromboló munkát s mennyi 
ideig? A túlterhelt hajó, ha el nem sülyed, 
veszteg marad. S ha aztán az ily helyen 
működő tanító feladatának emberfeletti erővel 
mégis megfelel, mivel van több anyagi, vagy 
erkölcsi jutalma, mint a városi, osztott isko-
lában működő kartársának ? 

Másfelől azonban tagadhatatlan, hogy az 
osztatlan iskolának előnye is van az osztott 
iskola felett, ha abban ügybuzgó, hivatását 
komolyan méltányolni tudó szakember mű-
ködik. 

A nevelési előnyökről nem is szólva, köny-
nyen beláthatjuk, hogy bár oly teijedelmesen 
nem közölheti az egyes ismereteket, mint az 
osztott népiskola, de a főczélt — egységes 

eljárása által — könnyebben érheti el, t. i. 
hazafias, vallásos, áldozatkész s mindenek-
fölött értelmesen gondolkodó hazafiakat és hon-
leányokat bocsáthat ki kebeléből. (Itt a 
gyermek nincs kitéve a rendszerint változó 
tanítói „saját módszerének.") 

Tudomásom szerint a népiskolának nincsen 
is más czélja. 

Mindnyájan lelkesülten, örömmel üdvözöl-
tük II. Eötvösünk, mindnyájunktól szeretett 
jelenlegi ministerünk által megteremtett gazda-
sági irányú ismétlő iskolákat. S váljon miért? 
Miért talált ez az eszme mindenütt rokon-
szenves fogadtatásra ? Hisz meglevő tanter-
vünk szerint az ismétlő iskola czélja, feladata, 
mondhatjuk, majdnem azonos a gazdasági 
irányú ism. iskolával, csupán szervezete más. 
Lelkes, buzgó tanítók eddig is csak azt és 
úgy tanítottak ismétlő iskoláikban, mint a 
mit és a hogyan a most már részletesen 
kidolgozott tanterv előírja. A többség azon-
ban mindig csak „nyűgnek" tekintette azt. 

Bölcs ministerünk nem akarta újabb nyűg-
gel terhelni az ő munkásai t ; tudja ő jól, 
hogy „a munkás méltó az ő bérére" s a 
midőn a gazdaságtan tanítására csupán szak-
képzett tanítót alkalmaz, egyszersmind illően 
meg is jidalmazza azt. 

A fentebbiekben el is mondtam volna véle-
ményemet, bár mindez nem tartozik szorosan 
a tárgyhoz ; de hát tulajonképen a ruházat sem 
tartozik az ember fogalmához s mégis mily 
fontos szerepe van. 

A tanterv revideálásánál igen fontos dolog 
volna az i t t vázolt körülményeket is lehetőleg 
szem előtt tartani. 

Ezek után röviden körvonalozni óhajtom a 
tantervet, mely — szerintem s hiszem, hogy 
igen sok kartársaim szerint is — az osztat-
lan (vegyes ajkú) iskolák számára ez idő 
szerint megfelelne. 

Tekintettel arra, hogy az 1894/5-ik évi 
ministeri jelentés szerint 1.047,036 óvóköteles 
gyermek közül csupán 99,781 gyermek já r t 
rendes óvóba, tehát még mindig elenyésző 
csekélység ; a többiek csekély számmal 
menedékházakba, de a legtöbben a köznépünk-
nél tapasztalható nem egészen megfelelő 
családi körből lépik át az iskola küszöbét: 
az iskolai első év, de különösen az első félév 
nagyon szükséges az elhanyagolt gyermeki 
lélek kellő előkészítésére, mintegy óvóbeli 
gyakorlatokra.*) 

*) Már csak ebből a szemportból is czélszerű 
volna az óvó- és tanítóképzést egyesíteni. Nem 
magyar a jkú, osztatlan iskolákban eiőkészítő gyakor-
latokra, illetve a magyar nyelv tanulására 2 évet 
lehetne fordítani, vagyis a 6 évre szánt tananyagot, 
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Ezzel nem lesz az iskola színvonala az 
óvóéval egyenlő, vagy ahhoz hasonló, hanem 
igenis, annak hiányát a lehetőségig pótolni 
fogja. 

Régi tantervünk azt kívánja, (még a 
nem magyarajkú iskolák tanterve is), hogy 
egy év alatt a gyermek tanuljon meg írni és 
olvasni is. Tudom, próbáltam, megtehetjük; 
ámde mily áldozat árán! A ki osztatlan s 
épen vegyes ajkú iskolában próbálta, az 
tudja . . . 

Az első évben, (a mely tehát előkészítő 
osztályt képezne), elég volna az összetett 
betűkig haladni, vagy legfölebb a nagy betű-
kig. 10-ig számolni elég, csak ebben a szám-
körben nyerjen teljes készséget a gyermek. 

A második évben (s ez volna a tulajdon-
képeni I. osztály) játszva elsajátítják a gyer-
mekek az irást és olvasást. A további évfolya-
mok osztály szerint rendesen haladnának. 

így tehát (mindig osztatlan iskoláról van 
szó) a tanterv lényege csupán annyiban változ-
nék, hogy a 6 évre szánt anyag 7 évre osz-
tatnék be s a mindennapi tankötelezettség a 
13 év betöltéséig, az ismétlő tankötelezettség 
pedig a 16 év betöltéseig tar tana. 

Tehát a meglevő tantárgyakból semmit 
sem szükséges, sőt nem is szabad elhagyni, 
de igenis azoknak terjedelmét a gyermeki lélek 
felfogási képességéhez és a gyakorlati élet 
szükségleteihez mérten határozottan megszabni, 
a rokon tárgyakat az eddiginél kapcsolatosabban, 
értelem fejlesztő módon tanítani. 

S ehhez jó tankönyvek volnának szüksé-
gesek, mert jóllehet mindent csakis szellem-
képző módon óhajtom, hogy tanítsunk; de nép-
iskoláinkban még sok ideig jelentékeny tért 
fog elfoglalni az úgynevezett „magolás", (tör-
ténelmi s természettudományi tárgyak), de 
nem a léleknélküli magolás. Senki sem szüle-
tett Demosthenes, (még ő sem született annak) 
s ismereteit a gyermek, bármennyire értse is, 
magától ritkán képes szabatosan kifejezni. 
(Yaljon nekünk nem kell-e készülni, bár mi 
sem szószerint készülünk és senkitől sem 
kívánjuk azt.) 

Hogy mely tárgyakból mit és mennyit 
kellene fölvenni a tantervbe, az már a rész-
letezéshez tartoznék; hogy hogyan tanítsunk, 
azt úgy hiszem, eléggé hangsúlyoztam. 

Végül csupán azt jegyzem meg, hogy bár-
mily körültekintéssel alkotják is meg az osz-
tatlan népiskola tantervét, az minden egyes 

mint Schőn J. kartársunk megjegyzi 8 évfolyamra 
lehetne beosztani. Ámde így a tankötelesek száma 
nagyon megnövekednék : ilyen helyeken kellene V. 
és VI. osztályú állami iskolát fölállítani. 

iskolánál tökéletesen kivihető nem lesz (talán, 
még a minimum sem), mert még, ha tanító-
képzésünk egységes volna i s : sem a tanítók, 
sem a gyermekek nem volnának mindenütt 
egyformák s a viszonyok, körülmények egy-
mástól többnyire eltérők, tehát a népoktatás-
hoz értő, a körülményekkel és viszonyokkal 
számolni tudó felettes hatóságot kérünk s így 
haladjunk a tökéletesedés felé. 

(Fucjyi.J Klosz Benedek. 

Természettan tanítása számtani 
órán. 

Egyik legnehezebb emésztetü anyaga a kis 
tanuló szellemi táplálékának a természettan. 
No, meg — valljuk meg — szabály-szabályra 
halmozva, száraz előadással gárnirozva, bizony 
nem is kelt nagy étvágyat, érdéklődést, sőt 
még csak a tudásvágyat sem ingerli. 

A legtöbb népiskola, a legprimitívebb ter-
mészettani eszközökön kivül teljesen nélkü-
lözi a kísérletezéshez s ebből kifolyólag az 
érdekes előadáshoz szükséges eszközöket. 

Hogy segítsen hát ezen a bajon a tanító ? 
Keltse fel a gyermek érdeklődését úgy, hogy 
más tárgygyal kapcsolja össze előadását: 
például számtannal, mely legalább végered-
ményében a tudásvágyat ingerli . Igaz, hogy 
számtannal összekötve a természettant, két 
nehéz tárgyat kezelünk; de ha érdeklődést 
tudunk kelteni, kész az eredmény. 

Példával bizonyítom be ez állításomat. íme : 
Te Sándor ! Hallom, hogy édes apád kerekes 

kutat csináltat. Vigyázzatok, nehéz vödröt ne 
csináltassatok ám, mert te nem tudod — abból 
a mély kútból — felhajtani! En szívesen 
megmagyaráznám, hogy hogyan tud gyenge 
gyermek is, nehéz terhet ilyen keréken fel-
hajtani, ha megígérnéd, hogy kedves atyád-
nak is elmondod, a mit tőlem tanultál. ígéred ? 
Nos ! figyeljetek! . . . . 

Tanultatok ti úgy-e bár a hengerkerékről 
a természettanból ? Mondd el csak J., mit 
tanultatok róla ? 

(A gyermek elmondja.) 
K Mondd csak, fiam! miért van a kerék a 

hengeren ? 
F. Hogy könnyebben lehessen hajtani. 
K. Mikor lehet könnyebben ha j t an i : ha a 

kerék kisebb, vagy ha nagyobb ? 
F. Nagy kerékkel könnyebb hajtani, mint 

kicsivel. 
K. Mit jegyeztél meg magadnak erre nézve 

a természettanból ? 
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F. Azt, liogy ahányszor akkora a kerék 
átmérete, mint a hengeré, annyiszor akkora 
terhet tudok ^felhúzni, mint a mekkora az 
erőm. 

K. No lásd, Sándor! Ti ku ta t csináltok; ki 
tudnád-e számítani, hogy milyen vastagnak 
kell lenni a hengernek és mekkora kerék kell 
arra, hogy te, a te 20 kilo erőddel, egy 120 
kilos vedret húzhass fel a kútból ? 

F. I gen ! Azt kell tudnom, hogy hányszor 
akkora a teher, mint az erő. I t t hatszor 
akkora, mint amekkora az erő, úgy a kerék 
átmérőjének is hatszor akkorának kell lenni, 
mint a hengeré. 

K. E szerint, ha egy 120 cm. átmérőjű 
kereket akarok hajtókeréknek használni, milyen 
vastag hengerre kell azt illesztenem? O O 

F. A 120 cm.-t 6 felé elosztom és meg-
nyerem a korong átméretét . 120 : 6 — 20. 
A húsz a százhúsznak hatodrésze. A 120 kilos 
vödröt is hatodrész erővel, vagyis 20 kilo 
erővel tudom tehát felhúzni a kútból. 

Ha a tanulóval az emeltyűről is így egy 
példát számíttatok ki, mely rávezeti a gyer-
meket arra, hogy: a támpontból számítva, 
ahányszor akkora az emelő rúdnak kezünk-
ben levő része, mint mekkorát a megemelendő 
test alá teszünk, annyiszor akkora terhet 
emelünk meg, mint amekkora erőnk, ú g y a 
gyermek nemcsak tudja, de érti is azt, amit 
tanul. 

De i t t egy másik példa, mely fényesen 
igazolja, mily szépen összefér a természettan 
a számtannal. 

F iúk! Melyitek tudja, mi az a v i szhang? 
Miként keletkezik az ? . . . . 

F. Úgy keletkezik, hogy a hang által moz-
gásba hozott levegő valami előtte álló nagyobb 
tárgyba, hegy, erdő vagy épületbe ütközik és 
ugyanoly húllámzással, mint a milyennel oda 
ment, vissza is jő. 

K. Hány méternyire halad a h a n g egy 
m. perez alatt ? 

F. A hang 1 m. perez alatt 333 méternyi 
úta t tesz meg. 

K. Ki tudnád-e már most ebből számítani, 
hogy mikor te egy nagyo t kiáltasz és a hang 
5 másodpercz alatt ér vissza te hozzád, mily 
messzire esik tőled az a hely, hol a hang 
vieszaütődött. 

F. I gen ! Mert ha a hang perez enkint 
33:i mnyi útat tesz meg, úgy 5 perez alatt 
5 X 333 — 1665 méternyi ú ta t f u t o t t be. 
Mivel pedig ez az 1665 méternyi ú t az oda-
és visszavezető út hosszaságát muta t ja , ha ez 
összeget kétfelé osztom, megnyerem az odáig 

terjedő út hosszát. 1665 : 2 — 832*5. Y a g v i s : 
az a hely, honnét a h a n g kiindul, 832"5 
mnyire van akhoz a helyhez, mely a hango t 
visszaveri. 

íme! míg egyfelől a számítástanulást teszem 
a gyermek előtt érdekessé, kedvet keltek 
lelkében a természettan tanulására is. 

Csáyoly József. 

Lehet-e „hitet oktatni"? 
Meg vagyok róla győződve, hogy a szóban 

levő kérdésre minden ép nyelvérzékü magyar 
ember csakis tagadólag felelhet. És mégis 
lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a hibás 
összetételű hitoktató, hitoktatás jóformán teljesen 
kiszorították az egyedül helyes hit- vagy val-
lás-tanító, hittanítás kitételeket. 

így pl. a „Népt. Lap ja" 52. számában 
Stark M. úr is az ismétlő „ hitoktatás" -ról szól, 
noha folyóiratokban és napilapokban ismé-
telve k imuta t ták már, hogy oktatni (azaz: 
„eszközölni, hogy valaki oftjék", okuljon vagy 
okosodjék) csak személyt lehet, de nem tárgyat 
vagy tudományt s így hit-et sem. Hisz elég 
bőséges választékunk van az idevágó helyes 
kifejezésekben, mint föntebb lá t tuk ; minek 
szaporítsuk a számukat korcsszavakkal ? 

Azok számára, a kiknek az én csekély-
ségem nem imponál, ide iktatom, a mit 
Czuczor-Fogarasi nagy szótára oktat czímszó 
alatt m o n d : „ Szoros értelemben valakit rend-
szeres ismeretekre taní t , midőn előtte az okok 
és okozatok közti viszonyokat fejtegeti s őt 
helyes gondolkozásra szoktatja. Szélesebb 
értelemben tanítás és példa által eszközli, 
hogy valaki okjék, különösen az élet külön-
böző viszonyaiban cselekvési ügyességet szerez-
zen. — Csak személyt lehet oktatni, s nem 
mondjuk, hogy valamely tudományt, mesterséget 
oktat, hanem tudományra, mesterségre oktat 
valakit. Továbbá rosszra oktatni nem lehet, 
hanem tanítani, pl. oktatni a gyermeket, 
hogy mit szabad, mit tilos, mit hasznos, mit 
káros tennie." 

Ebből kiviláglik, hogy a tárgyviszonyú ösz-
szetételű hit-oktató v. hit-oktatás (mint pl. 
nép-nevelő népet-nevelő) a magyar nyelv 
szellemének meg nem felel s így kerülve 
kerülendő. 

Ugyan ilyen értelemben nyilatkozik hazánk 
egyik elsőrendű szaktekintélye (Simonyi Zs. 
egyetemi tanár) a „M. Nyelvőr" deczemberi 
füzetében (548. 1.), mondván: „Gerely József, 
fővárosi hit tanító, nem hitoktató, mint ő 
nevezi magát, mert a tárgyat csak tanítani 
lehet, nem oktatni 

Füredi Ignáez. 
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Mire megvénülünk. 
Édes Öcsém! 

Előbb, hogysem panaszszal búsítanálak, 
Istennek ajállak ösmeretlen, kedves feleséged-
del együtt, meg azontúl köszöntöm a lelkem 
kis gyerekeiteket és minden otthonvalótokat. 

Annakutána bocsáss meg a te öreg mes-
terednek, hahogy panaszával tehozzád fordul, 
dehát anyó hozzá van már szokva, hogy addig 
békémét nem hagy, még neked meg nem 
írom, ha keserűség környékez meg bennünket; 
mert — úgymond — te bár a te szépen 
szóló szavaddal el tudod ámítani a búbajun-
kát, hahogy másképp nem segíthetnél. 

Hát pedig a keserűségünk nagyon meg-
áradt iljfent. Ha beszélhetnél a tanfelügyelőnk-
kel, hiszen majd megmondaná az is, a ki 
hiszen: Isten megáldja, rossz embernek nem 
rossz ember, meg el se felejtett engem sose, 
egész azótátul óta, mikor ő is velem egy 
kenyeret evett még, mikor ő is tanító volt. 

Tudja, tudod, — látom, nézd, hogy azt is 
becsüli bennem, miképp harminczötesztendeje : 
egyhuzomban, zúgolódás, mozgolódás nélkül 
meg tudtam maradni ezen a szegény, Isten 
háta megett való stáczión. Soha még a fize-
tésem megjobbítását se kértem. 

Harminczöt esztendő ! Édes öcsém: harmincz-
ötesztendő! Mikor a te édes apád megholt, 
azon á tavaszon jöttem ide. Gyalog jöttem. 
Vállamon, egy görbe boton (tán ösmerted is ?) 
hoztam a kisded bútyorkámat: egy kopottas 
ünneplő, két pár fehér ruha meg egy búcsúz-
tatós könyv volt benne. A zsebemben pedig 
az Írásaim és tizennégy krajczár. 

A kalendárjom tavaszt irt akkor, mondom, 
de igazábul tél volt még, kutya, költözködős 
tél utója. Fene fölszél fúj t , szemközt éppen, 
százszor is megállított. Olyankor há ta t for-
dítottam neki és kifújtam magamat^ 

Sötét este volt, mikor beértem a faluba, 
szó nélkül, kérdezés nélkül tartottam a temp-
lomnak, a melyet csakúgy nem láttam, mint 
semmi egyebet olyik világos ablaknál, de 
hallotam az estéli harangozást. Azok a haran-
gok voltak, a melyek a mostaniak s hogy 
szombat volt éppen, há t a legöregebbikkel 
húzták az ávét. 

Mikor a templom elé értem, akkor csukta 

be éppen a harangozó a templomajtót. 
Köszöntem neki, megszólítottam: 

— Békeséges jóestét kívánok kigyelmed-
nek. Nagyon megköszönném, ha eligazítana: 
erre van-é valahol az iskola? 

Az ember (a te anyai nagybátyád: Márton 
Péter) — végignézett rajtam a sötétben, 
aztán hátrább lépett, mintha félne. 

— Az iskola, hiszen, itt van szemközt; 
hanem a herberg az alvégen van Salamon 
Ber tóknál . . . 

Szegény vándorlegénynek nézett, tudod. 
— De én az ú j mester volnék, édes bátyám 

uram, mondék. 
Más emberek voltak azok édes fiam, akkor, 

azok az emberek. Tudod-e, hogy erőnek ere-
jével lehúzta mindjár t a vállamról a bútyor-
kámat, — hogy azt de bizony ő viszi most 
már hazáig, ő hozzájukig. 

— Mert, lássa, a boldogult mesterünk 
asszonya, nagy, szép eladó lánya még ott 
tanyázik a mesterházba a, hát az oszt egy 
kicsit furcsa volna, no, ha most if jú mester 
uram ott hálálna. Há t csak ihol lakunk mink 
is, nézze, negyedik ház ellen . . . 

Aztán ott lakosgattam, igen, a harangozó-
nál — hiszen tudod: eladdig, hogy elvettem 
Juditot. Se nekiek nem kölletett kiköltözniek 
az iskolaházból, — se nekem lelketlenkednem, 
hogy de bizony eltelt a félesztendő: ajánlom 
magamat. No meg, szerettük egymást, édes 
öcsém, és szeretjük most is, mikor megesett 
bennünket a hó. 

Harminczöt esztendő, édes öcsém ! Annyi 
ideje, hogy itt vagyok. Harminczötödfél, hogy 
ezt a hajlékot lakom. Testünk, lelkünk, min-
den érzékenységünk ide tövesedett. 

Sok alkalom kínálkozott pedig, kivált elein: 
hogy menjek, hogy menjünk. Nem mentünk. 
Egy az, hogy Judit i t t született, itt, ebben 
a házban. A méhest még az apja fundálta, 
az öregje fákat az ültette, oltotta, szemezte. 
Esztendőre rá kis fiúnk született, az ipam 
nevére : Gáborka. Akkor még kevésbbé kíván-
koztunk el. Söt olyan Isten rendelésinek vesz-
szük, hogy ni, milyen igazán jó az Isten, milyen 
bölcs, milyen gondoskodó. Ni, milyen szép 
ez: hogy száll ez a ház ágról-ágra, nagyapá-
ról unokára, lejjebb, lejjebb. 

Hogy oszt a lelkem Gáboromnak még se 
szánta biz ezt a haj lékot az Úristen, azt 
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megint csak tudod, édes öcsém, hiszen te 
vitted a lelkemnek a keresztjét. Más hajlékot 
szánt az Isten nekie, — áldassék. 

Azontúl aztán még úgy se cserélhettünk 
stácziót. Nem eresztett el az a drága örök-
birtokunk, az a kis s i r . . . 

De meg, hogy az Isten életünk fájának 
több bünbaját nem adta, — hát így csupán 
kettőnknek nem is köllött valami nagyon 
aggódnunk az élés miatt. Mi köll ilyen két 
szomorú, szegény embernek ? Kevés köll, édes 
fiam. Mé<? a kicsiből is marad. 

Azt mondtam Judi tnak: 
— Nézd, édes szivem, a mi kis egy-két 

krajczárunk ingyen megmarad, sose rakjak 
azt, lelkem, holmi hiú áriktomba, mibe, — 
minek az úgyis minékünk ? — ha nem ver-
jük élire, édes szivem: még úgy össze nem 
gyülekszik, hogy egy kis házat ragaszszunk 
raj ta . Csak egy kicsike kis házat, valahol a 
gyepszélen, (nem akartam mondani, hogy 
közel a temetőhöz) — a hol olcsóbb, a hol 
a telek kertnek való. Lásd, ha majd a napunk 
elkezd aláereszkedni, legyen hol meghúzód-
nunk. Mert h a j h : nem lesz, a ki megvárja, 
hogy ez alatt a gerenda alatt aludjunk el 
végkép, mind, a mit apád telepített, a mit 
én gyarapítottam, ez az udvar, ez a kert, 
ezek a fák idegenre száll m i n d . . . 

A mit én nem akartam kimondani, kimondta 
Judi t nénéd: 

— Ugy, édes uram, úgy. Egy kis házat 
ragasztunk. Ott, édes uram, ott, a gyepszélen: 
közel Gáborkához. 

Tudod-e mi idő köll hozzá, még háromszáz 
fr tnak a megzsugorgatott fölöslegéből nyolcz-
száz frt lesz, tudod-e? Huszonöt esztendő kell 
hozzá, édes öcsém. 

No de hát megadta érnünk az Isten. Ha 
tudtad a gyepszélen a Bóna Dávid házát, 
há t azt vettem meg hét százasért. Rogyott 
kis fesztung, de nagy a portája, nekem meg 
az köllött: kert. Száz frtot ráköltöttem az 
átíratásra, a kerítésre, mire, — s még a házat 
kiadtam bérbe (esztendőre ötvenöt forintért) 
— a kertet megtartottam magunknak. Felit 
beültettem szőllővel, negyedit fával, negyedit 
meghagytam Judi tnak: hogy legyen mivel 
elmotyogjon. A szőllő már terem, a fák is 
emberedtiek, a Judit parczellája igazi kis 
paradicsom. Az árendácskát meg arra szán-
tam, tudod, hogy azt a rogyottas kis épületre 
szentölöm. Lepadoltatom a konyháját, kidesz-
káztatom bár az egyik szobát, meg a nád-
födél hegyibe zsindelyszegést csináltatok. De 
mi azaz ötvenöt frt, tudod-e, ha valamit csinál-
tatni köll ? Semmi se. Hátha még az adót is, 
tűzbiztosítást is annak köll kibirni. 

Hanem hát csak mégis: most ezt, tavaly 
amazt, minden esztendőben csináltattam vala-
mit. Most egy üveges ajtót, most két dupla 
ablakot, ezelőtt egy kis faoszlopos ereszetet: 
csak a szobapadolás, meg a szegés, az maradt 
el mindég, mert az tetemes, tudod. Hanem 
most, ez a jó mézelő mult esztendő biztatott, 
hogy az egyik meglesz, a zsindelyszegés. A 
minthogy meg is lesz csakugyan. 

Es ládd, édes öcsém, most, éppen most 
ütött meg a keserűség, mikor egy kis buk-
ros örömem lett volna. 

Es ezt akartam csupádon megírni, az Isten 
tudja, hogy is nyúlt ilyen hosszúra a levelem. 

A bajom pedig, a melyet ime fölpanaszlok, 
úgyesett, hogy az őszön itt volt a tanfelügyelő. 
Aztán, hogy az iskolát ellátta, gyülekezésbe 
hitta az iskolai széket és azt találta kérdeni, 
hogy csak mondják el bízvást, hahogy valami 
kívánni valójuk volna. (Hiszen, mondtam is, 
jó ember, tudom is, hogy nem kérdezett 
volna semmit se, ha netán gondolta volna, 
mi kerekszik belőle.) 

Mert a kérdésre felállott volt a fia Molnár 
János, egykor való tanítványom, ilyetén 
szóval: 

— Nincsen nekünk, nagy uram más kíván-
ságunk, hanemha rendelne nekünk másik 
tanítót. 

Majd mind rámondta, hogy: helyes. 
A nagyságos úr megütközött: 
— Nono, édes barátim! hanem hát mi 

okon? Tán, hogy öreg? 
•— Öregnek, nem olyan túlságos öreg. 
— Vagy hogy nem tanít? 
— Tanítani, taní t . 
— Hát tán rossz ember? 
— Rossz embernek, nem rossz ember. 
A nagyságos úr megharagudott, rájuk szólt 

keményen: 
— E szerint mi bajuk kendteknek ? 
Megint csak a fölyülmondott fia Molnár 

János állott fel szólásra. 
—• Alásan kérjük, nagy uram! ezt már ki-

gazdagítottuk, hagy gazdagítanánk már mási-
kat is ... 

így, édes öcsém, így mondta, ezt mondta. 
A nagyságos úr lekisebbítette, aztán otthagyta 
őket, nekem meg megveregette a vállamat: 

— Ne féljen, édes öregem! egy hajaszálát 
se hagyom meggörbülni . . . 

De mégis csak fáj, nagyon fáj . Hogy ezek 
az emberek, te, a kiket én neveltem föl 
Isten és az apjok után, hogy ezek az embe-
rek irigylik tőlem azt a szegetlen, csurgóra 
álló kis házfödelet, harminczöt esztendőm 
izzadságának a gerezdjét . . . 
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Vigasztalj meg, édes fiam, avval a te szépen 
szóló szavaddal. Aztán, ha beszélsz a tanfel-
ügyelővel, mondd meg neki, hogy köszönöm 
és szépen az akkori hozzám való szívességét. 
E n nehéz keserűségemben egy zokszót se 
tudtam mondani. 

Kisíratos, 1897 j a n u á r 3-án. 

Szerető bátyád és mestered: 
Kotogán Mihály. 

NB. Judi t nénéd külön is csókolja ösmeret-
len kedves feleségedet, meg a lelkem gyere-
keidet. Majd ha az idő enged egy kicsit, 
hogy hozzányúlhatok: küldök nekik egy kis 
sejtes mézet. 

Lemásolta: Móra István. 

„Kollegialitás." 
A tanítók szótárában ez egy teljesen isme-

retlen fogalom. Mit ? . . . Hogy ez nem, igaz ? 
A tiltakozásnak kont ra és rekontra. Es még 
sem hiszitek? Üssük h á t fel Verédy úr „Paed. 
encyclopediá"-ját! Ebben megvan minden a 
tanügy körében közkézen forgó szó. Nos, 
úgy-e, há t nincs benne ? Ha már az encyclo-
pediánkban sincs, hogy volna feltalálható ez 
a pedagógusokban ? S mivel ismeretlen, nekem 
jogom van e fogalom „jelveit" ismertetni és a 
második ezredév kezdetén ezt a fogalmat for-
galomba adni. 

Kedves baj társa im! Is ten és a tanítványaim 
segítségével szürkébe i ramodot t már a fe jem; 
de én még nem hallottam, hogy orvos az 
orvost rág ja ; nem tudok esetet többet kettő-
nél, hogy pap a másik papot ha rapdá l t a ; 
hogy ügyvéd az ügyvédet kisebbítse, bíró a 
birót alacsonyítsa, katonatiszt a baj társá t 
meg ne védelmezze, szóval: hogy holló a holló-
nak szemét kivájja. Mi t a r t j a vájjon ezeknél 
féken az indulatot, a nyelvet, a to l la t? Az 
együvé-tartozás eleven érzete, a — kollegia-
litás. 

Katonatisztek között annyira fejlett a baj-
társág, a kollegialitás, hogy ha egyik a 
másikát a veszedelemben nem segíti, magára 
hagyja, az — becstelen, gyáva ficzkó, kiről 
a hadbíróság letépi a sarzsit, vagy kiöli a 
hadseregből. Pap, ha sérteget papot, rögtön 
ott áll a püspök a pásztorbottal. Ügyvéd az 
ügyvéd ellen ? . . Az ügyvédi kamara is bizo-
nyosan a dolgukba avatkozik. 

Es a tanítók egymás között ? . . . Nézzetek 
szét a tanügyi szaklapokban! Mi az a szak-
dolog, a miben a tanítók egymással vetélked-
nek a tollaikkal? A személyes gyűlölködés, 
kisebbítése egymás egyéniségének, tudásának. 

Nézzetek be a tanítógyűlésekbe! Az elmé-
leti dolgozatok és gyakorlat i tanítások bírá-
latain veres fonalként húzódik végig az egy-
más i ránt i rosszakarat, szeretetlenség r í ki a 
hangból, a modorból. Nem volna csoda, ha 
egyszer csak nem akadna előadó. 

Nézzétek a városi tanítók szétmüködését, 
azt a férfiatlan alattomosságot, a vakondok-
munkát , a fenekedést, kofálkodást! Elmennek 
egymás vizsgálatára év végén. Tanulmányozni 
talán ? I g e n , . . . hogy kilessék a kolléga vala-
melyik ped. vagy módszerbeli tévedését, hogy 
aztán . . . laikusoknak is feltálalják, ezzel emelni 
hivén önön nagyságukat. Ha két kisvárosi 
kolléga együtt sétál, miről foly az eszmecsere ? . . 
Hát ri tkaság, ha nem egy — harmadik kol-
légáról, a ki nincs je len. Tisztelet a kevés 
kivételnek. 

— Szerencsés emberek önök, urambátyám, 
— mondtam egyszer egy városi öreg baj társ-
nak, — tele van a taní tói könyvtár érdekes 
müvekkel, olvashatnak; gyönyörű és fölsze-
relt tantermeik vannak, szívesen dolgozhatnak. 

— Cseréljünk h á t ! Becsületemre, i t t a 
kezem. Jöj jön a helyembe, én kimegyek 
fa lu ra ! 

Es — kicsordult a köny a szemeiből. Aztán 
panaszkodott. A hátam megborzongott annyi 
hiéfiaság hallatára. Hiszen akkor a falusi 
tanító megtestesült szeretet, valóságos angyal. 

Ügy bizony, a falun angyalok a taní tók, 
csakhogy — kevély angyalok. Ellett néme-
lyik „főtanító"-nak a riska tehene egy ta rka 
borjút, a maglója kilenczet malaczozott, sa já t 
lovain j á r ; a szomszéd kolléga meg véletlenül 
csak 400 f r tnak az igazgatója, négy gyermek 
miatt kopottas a kabá t j a , foltot is vetet t 
czipőjére az a hunczut va rga : hát az ilyen 
előtt a borjas kolléga okvetetlen kell, hogy 
magasabban tartsa a fejét, a mely — az 
ilyeneknél rendszerint — persze üres a szi-
vével együtt. Pedig az a borjú még nem is 
aranyból való, hogy imádnunk muszáj volna ; 
hát még akkor! 

A falusi főtanító úr ? Es a segédtanító ? . . . 
Ritka princzipális az, a ki a segédtanítót ne 
úgy szeretné, hogy csakhogy meg nem eszi, 
és — viszont. De há t micsoda berzenkedés 
ez ? Kiütne az anarchia, ha a 800 f r tnak 
nagyobb respektus nem dukálna, m i n t a 
300 f r tnak . Hal l já tok? Nem az embernek, 
hanem a — pénznek. Ismét csak: tisztelet a 
kivételnek. 

Csúnya dolog, förtelmes. Tagadjátok, hogy 
általában nem így vagyunk! Es — niég j a j -
gatunk, hogy a sa já t falunkban, a s a j á t 
népünk előtt is kevés a becsületünk, nincs 
tekintélyünk s hogy súlytalanok vagyunk. 
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Persze, azt hiszitek ti kevély angyalok, hogy 
a ti alattomos, egymás ellen való harczai-
toka t nem lá t ja meg a nép, a társadalom? 
Millió szeme van annak. Há t hogy becsül-
j enek egy rendet , mikor azok magok sem 
ölelik egymást ? Súlytalanok leszünk mindad-
dig, míg az együvétartozás, a szeretet, a kol-
legialitás nem dominálja tet teinket , egymás-
sal váló érintkezésünket. 

Nézzetek, figyeljetek meg egy kas méhet ! 
Tanuljatok ezektől az „oktalan" állatoktól 
kollegialitást! N e m bántja az egy kasba tar-
tozó dolgozó egymást soha. De fogjatok meg, 
nyomjatok meg ellenséges kézzel közülök a 
kas előtt csak egyet, egyetlen egyet! Az egy-
nek vészjelzésére mind kirohan a kasból az 
egyér t ; kiölik az egyért a szemed világát, 
beléd eresztik fegyvereiket, habár tudják, 
hogy az nekik halál. De a halállal sem törőd-
nek az egyért, „mindnyája egyért." Gyönyö-
rűség, lélekemelő gyönyörűség! 

Es a tanítók ? Dehogy támadnak fel — 
ha csak föl nem verik őket — tömegesen 
egyért. „A kinek nem forró, ne fújja", azt 
tar t ják. Sőt t i tkos megelégedés fut ja végig 
olyikat-némelyiket, hogy nem az ő i rháján 
verik a port, nem őt rövidítik. Hát ez a 
kollegialitás ? 

Vannak tanító-egyesületeink járásonkint, 
megyénkint; t a r t juk a drága pénzbe kerülő 
gyűléseket. Az elnök beszámol báromévenkint 
az egyesület működéséről. De azt nem hallod, 
hogy ő a testület nevében közbevetette volna 
magát valakinek a sorsa javításáért , vagy ha 
valamelyik t ag csávába került, hogy sietett 
volna a zaklatot t kollega kenyerének elvenni 
a keserűségét. Milyen súlyunk, milyen tekin-
télyünk volna, Istenem, ha így volna! 

Miért ne lehetne így ? Legyen h á t ! Tegyünk 
esküt egymás kezébe, hogy megtart juk a 
következőket: 

1. Tanítóról semmi • körülmények közt 
rosszat nem mondunk sem szóval, sem írásban. 

2. A tanítót védelmezni fogjuk bárhol és 
bármikor. 

3. Becstelen, gyáva az, a ki ezeket meg 
nem tartja, — Isten minket úgy segéljen! 

De ez még nem elég. Szükséges, hogy a 
képezdei t anárok is ebben a szellemben nevel-
jék a jövő tanítóságát. Talán a papnevelők-
ben nem így tesznek? Há t honnét akkor az 
az erős kollegialitás, az a fej let t testvériség 
közöttük, az az erősség a támadások idején ? . . . 

„Fiacskáim! Szeressétek egymást!" 
ltéztolli M. 

eD(K3e 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 71.811. sz.) 

A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi 
XXVIII. t.-cz. 5. §-a a tanfelügyelő főbb teen-
dőit sorolja fel és ezek között első helyen 
azt rendeli, hogy köteles a tanfelügyelő a 
tankerületében levő összes népoktatási tan-
intézeteket és kisdedóvodákat vagy maga, 
vagy segéde minél gyakrabban, évenként 
azonban legalább egyszer meglátogatni és 
azokban a népoktatási törvény pontos végre-
haj tására felügyelni. 

Hivatali elődeim több ízben irányították a 
tanfelügyelők figyelmét a törvény ezen sar-
kalatos rendelkezésére, komolyan kívánván 
annak pontos, lelkiismeretes végrehaj tásá t ; így 
az 1895. évi 18.035., és az 1889. évi 411. ein. 
számú körrendeletben. 

A mult évi október hó 17-én 45.254. számú 
körrendeletemben én is utas í tot tam a tanfel-
ügyelőket, hogy működésükben különösen a 
taní tás sikerének fokozására, a valláserkölcsi 
nevelés biztosítására helyezzek a fősúlyt, e 
végből elengedhetetlenül megköveteltem, hogy 
a tanfelügyelők ós helyetteseik (a kir. segéd-
tanfelügyelők, a feljogosított tollnokok stb.) 
látogassanak meg évenként annyi iskolát, a 
mennyi a rendelkezésükre álló úti-átalányból 
kitelik. Köteleztem a tanfelügyelőségeket, hogy 
az iskolalátogatások alkalmával szerzett ta-
pasztalataikat egy rendszeres iskolalátogatási 
naplóba jegyezzék be s ezen naplót minden 
tanév végén hozzám terjeszszék fel. 

Ezen intézkedésemből kifolyólag szerzett 
tapasztalataim nyomán szükségesnek tar tom 
ismételve és most már a leghatározottabban 
felhívni a kir . tanfelügyelőséget, hogy műkö-
désében — a törvény rendeletéhez híven — 
első sorban az iskolalátogatásokra helyezze a 
fősúlyt. Elengedhetetlenül megkövetelem, hogy 
a kir. tanfelügyelő vir, valamint a melléje 
rendelt segédtanfelügyelő és tollnok felváltva, 
az egész szorgalom időnek nagyobb részét a 
székhelyen kívül eső iskolák alapos megláto-
gatására fordítsák. . n 

Kötelességévé teszem a kir . tanfelügyelő-
ségnek, hogy minden egyes iskolalátogatás-
nál kellő tapintat ta l , fennálló viszonyok figye-
lembe vétele mellett, különösen az ide mellé-
kelt íven említett körülményekre terjeszsze 
ki figyelmét. 

Vegye szemügyre az iskolaépületet, annak 
felszerelését s a felismert hiányok megszün-
tetése i ránt az iskolafentartónál ott helyben 
és nyomban intézkedjék.. Azután vizsgálja 
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ínég a tankötelezettség érvényre emelését, s 
ha mulasztást tapasztal, a községi elöljáró-
ságot rögtön utasítsa, intézkedéseit és ren-
delkezéseit az ív első lapján jegyezze fel. 

Most térjen át a kir. tanfelügyelőség az 
iskola beléletének, a tanítás eredményének 
megvizsgálására. Igyekezzék világos képet 
nyerni arról, vájjon a népokt. törvény 11., 
illetve 55. §-ban elrendelt tantárgyak a tan-
terv szellemében és kellő sikerrel taníttat-
nak-e? A nem magyar tannyelvű népiskolá-
ban a magyar beszéd gyakorlása mutat-e 
olyan eredményt, a mely az életre is meg-
marad? Fölismerhető-e az iskolában a haza-
fias szellem és a valláserkölcsi oktatás hatása ? 
Az iskola beléletének vizsgálásánál tartsa 
szem előtt a kir. tanfelügyelőség hivatali elő-
dömnek 1880. évi augusztus hó 9-én 1046. ein. 
szám alatt kelt körrendeletét, melyben az 
elemi népiskolai oktatás irányelvei körvona-
lozvák. A tapasztalatok az iskolalátogatási ív 
2-ik lapján röviden feljegyzendők és ehhez 
képest a szükséges útbaigazítások a tanító-
nak, illetve tantestületnek megadandók. 7 O 

Különös súlyt helyezek arra, hogy a taní-
tók fizetésének rendelkezéséről szóló 1893. évi 
26. t.-cz. valójában végre legyen hajtva. V izs-
gálja meg tehát a tanfelügyelőség, vájjon a 
tanítók fizetése a törvény rendelkezései szerint 
pontosan és kivánt mértékben van-e kiszol-
gáltatva. Ha a tanfelügyelőség mulasztást, 
vagy épen visszaélést tapasztal, az 1894. évi 
10.000 sz. a. kiadott utasítás, illetve a f. é. 
7548. sz. a. körrendeletem értelmében nyom-
ban intézkedjék s ezt az iskolalátogatási ív 
3-ik oldalán jegyezze fel. 

Az iskolalátogatás befejeztével, a mennyi-
ben a tanfelügyelőség szükségesnek találja, 
értekezzék a község népoktatási ügyeinek 
rendezése iránt a helyi tényezőkkel s a tett 
vagy teendő intézkedéseket az iskolalátoga-
tási ív negyedik oldalán jegyezze fel. 

Láthatja a fennebbiekből a tanfelügyelőség, 
hogy az iskolalátogatást a lehetőség szerint 
egységes elvek szerint kívánom rendezni s azt 
akarom, hogy a tanfelügyelő a szükséghez 
képest mindjárt a helyszínén intézkedjék, 
tehát hogy látogatásának nyoma, eredménye 
legyen. Ily módon a tanfelügyeletet, a mind-
inkább lábrakapó bürokratikus irányzattól el-
terelni s hatáskörét a törvényes határokig 
kiterjeszteni, fokozni kívánom. 

Minden oly tankerületben, a hol segédtan-
felügyelő, avagy iskolalátogatásra feljogosított 
tollnok van alkalmazva, az iskolalátogatásban 
ezek is rendesen segédkezzenek s úti költsé-
gük a tanfelügyelőség úti átalányából fede-
zendő. 

Minden iskolalátogatásról a mellékelt „Jegy-
zék" rovatai a helyszínén kitöltendők (Kap-
ható ezen nyomtatvány a m. kir. tud. egye-
tem nyomdában) s a jegyzékek összegyűjtve 
minden év augusztus hó végéig egy össze-
sítettkimutatás kíséretében ide bemutatandók. 

Kötelességévé teszem a tanfelügyelőségnek, 
hogy a közigazgatási bizottságban minden 
hónapban havi jelentéseiben névszerint sorolja 
fel, hogy az előző hónapban, mely községekben 
teljesített a tanfelügyelőség iskolalátogatást. 

Budapest, 1896. deczember hó 31-én. 
Wlassics. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilviíuította: 

gróf Karátsonyi Jenő nagybirtokosnak, a ki 
a széchénfalvi közs. iskolának taneszközökre 
100 frtot adott. 

Kinevezte: Papp Gusztáv oki. tanítót a 
mezőtelegdi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Bevilaqua Irén oki. óvónőt a nagy-bereznai 
áll. óvóhoz r. óvónővé; Péterfy Ferencz oki. 
tanítót a gogán-gogánváraljai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Szpevár János lestyéni 
áll. vándortanítót és Brázda Hermin oki. 
tanítónőt a lestyéni önálló áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá, illetőleg tanítónővé; Tompos 
Sándor és Baitz-Osváld Erzsébet oki. tanítót 
és tanítónőt a paráczi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Németh Szil-
veszter oki. tanítót a rempe-hollósi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Túpák Paula oki. 
óvónőt az ilosvai áll. óvóhoz r. óvónővé. 

Áthelyezte: Szakács Károly eddig mohai 
áll. el. tanítót a mező-záhi áll. el. iskolához ; 
Weber Ida magyar-óvári áll. el. iskolai r. 
tanítónőt a nagy-tétényi áll. el. népiskolához; 
dr. Pintér Gábor kis-küküllővármegyei kir. 
tanfelügyelőt a szebenvármegyei tankerületbe ; 
Szász Sándor eddig bádoki áll. el. iskolai 
tanítót a patai áll. el. iskolához; Velksy Zol-
tán ríjvidéki áll. polg. iskolai r. tanítót a 
dobsinai áll. polg. iskolához; Ábrahám Gyula 
dobsinai áll. polg. iskolai segédtanítót a titeli 
áll. polg. iskolához; Kovács Samu titeli áll. 
polg. iskolai segédtanítót a szegedi áll. segé-
lyezett közs. I-ső polg. iskolához; Miklós 
Antal nagy-devecseri áll. iskolai tanítót a 
naszódi áll. el. iskolához; Bacskó Gyula pere-
csei áll. el. tanítót a kelemenfalvai áll. el. 
iskolához; Meskó Erzsébet oki. tanítónőt a 
türei áll. el. iskolához; Eötvös Mihály oki. 
tanítót a pákéi áll. el. iskolához. 

Megerősítette: Pákh Bertát a budapesti 
VI. ker. áll. polg. iskolai tanítónőképző-inté-
zettel kapcsolatos felsőbb leányiskola segéd-
tanítónőjét jelen állásában; Mangesius Mária, 
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kolozsvári áll. tanítónőképző-intézeti segéd-
tanítónőt, jelen állásában; Barkáts Máriát a 
budapesti VI. ker. áll. polg. iskolai tanítónő-
képző-intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskola 
segédtanítónőjét jelen állásában. 

Jóváhagyta: az ó-becsei polgári leány-
iskolát fentartó társulat alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Kucsera János 
mácsai róm. kath. munkaképtelennek talált 
tanító részére évi 290 fr tot ; Petrovics Sámuel 
szelczi és Vregyik Jakab ozdini ág. hitv. ev. 
tanítók részére évi 220—220 frtot; Stoica 
Péter réva-újfalui munkaképtelennek talált 
közs. tanító részére évi 290 fr tot ; Kálmán 
Sándor szécsényi munkaképtelennek talált 
ág. hitv. ev. tanító részére évi 170 fr tot ; 
Szabó Mihály marczaltői munkaképtelen róm. 
kath. kántortanítónak évi 220 frtot; Molnár 
István rinya-szentkirályi munkaképtelen ev. 
ref. kántortanítónak évi 550 f r to t ; Markovits 
Ferencz magyar-lukafai munkaképtelen róm. 
kath. kántortanítónak évi 220 fr tot ; Belevári 
Ferencz eddei munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 300 f r to t ; Szikszay Károly piskii 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 220 
frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Cseslyár 
Sándor kátyi közs. volt tanító özv., szül. 
Lazics Melánia részére évi 304 frt 60 krt és 
4 kiskorú árvája részére együtt évi 203 frt 
06 kr t ; néhai Szalma József ny.-balavásári 
ev. ref. tanító özv., szül. Horváth Anna részére 
évi 130 irtot; néhai Furdanics Mihály petró-
czi g. kath. tanító özv., szül. Baltovics Helena 
részére évi 150 frtot és Aladár nevű kiskorú 
árvája részére 25 frtot, együtt 175 fr tot ; 
néhai Bóczy Imre bot-paládi ev. ref. tanító 
özv., szül. Nagy Julianna részére 214 frtot és 
Gyula nevű árvája részére 35 frt 67 kr t ; 
néhai Berky Ferencz nyárádi róm. kath. kán-
tortanító özv., szül. Koller Idának évi 156 frt 
50 krt ; néhai Janka Péter ér-endrédi volt 
ev. ref. tanító özv., szül. Vogronics Emiliának 
175 frt 50 krt, 4 kiskorú árvájának 117 
f r to t ; néhai Bozzay István beremendi ev. ref. 
kántortanító özv., szül. Dus Krisztinának évi 
194 frt 50 k r t ; néhai Pintér Pál marczalii 
róm. kath. kántortanító özv., szül. Konkolyi 
Máriának évi 303 frt 80 k r t ; néhai Tömöry 
József ócsárdi róm. kath. kántortanító özv., 
szül. Sporer Karóimnak évi 150 frtot; néhai 
Bajkovich Mihály péterhidai róm. kath. nyug. 
tanító özv., szül. Baráthy Rozáliának évi 105 
frtot; néhai Klein Ernő sztanisicsi r. kath. 
volt tanító özv., szül. Skerlanicz Evanak évi 
274 frtot. 

Gyámpénzt utalványozott: néhai Karabás 
Miklós szecsányi gör. kel. volt tanító Szilárd 

nevű kiskorú árvája részére évi 53 f r to t ; 
néhai Bene Ferencz ilyefalvi volt tanító Anna 
nevű kiskorú árvájának évi 50 frtot. 

Végkielégítést utalványozott : Nisztor 
Miklós szászújfalusi munkaképtelen gör. kath. 
tanító részére 300 fr tot ; Unger Irén munkácsi 
mnnkaképtelen áll. polg. iskolai volt tanító-
nőnek 550 frtot egyszersmindenkorra. 

Tanítúk tanácsadó]'a. 
R. I. Wekerlefalva. Ha nincs iparostanoncz-

iskolájok, kötelesek az ismétlő-iskolába járni, 
mivel még nem töltötték be életök 15. évét. 

F. F. Igaza van. Az iparostanonczok is 
kötelesek az ismétlő-iskolába járni. A tanítás 
ezért külön díjazást érdemel. Sajnos, hogy 
nem mindenütt részesítik ebben. 

M. A. Cs. Csütörtök. Megérdemelné, hogy 
a helyettesítésért külön díjazásban részesít-
sék. Ezt azonban csak az elöljáróság jóaka-
ratának megnyerésével érheti el ; követelés-
sel, perrel, alig. Kérjen tanácsot a kir. tan-
felügyelő úrtól. 

Délvidéki. A tanító fizetésének felemelését 
az iskolaszék javasolhatja; de megszavazási 
joga erre a képviselő-testületnek van. Igye-
kezzék ez utóbbinak is megnyerni a jó aka-
ratát. 

B. J. 1. Ha működésével meg vannak 
elégedve, nem fogják állásától megfosztani. 
Ezt nem is tehetik. 2. A harangoztatásért 
járó 20 frtot nem számíthatják be 300 frt 
tanítói fizetésébe, hanem csak a kántori jöve-
delembe. 3. Államsegélyért folyamodhatnak; 
de hogy megkapják-e, mi nem tudhatjuk. 

Sell. J. Nagy-Teremia. Egy teremben 161 
tanuló nem maradhat. Az egyesített IH.—IV. 
osztályt válaszszák ketté, miként azt a tanf. 
úr is javasolta, s a félnapos rendszer alkal-
mazásával tanítsanak a IV. osztályban dél-
előtt, a III. osztályban délután. A tantárgyakat 
talán két tanító között oszthatnák meg az 
egyik osztályban s ezért őket külön díjazás-
ban is részesítsék, míg az új tanítói állás 
betölthető lesz. 

G. Ii. Maklár. Készséggel. K. S. lelkész 
úrat az iskolaügy jó barátjaként ismerjük. El-
küldjük a tájékoztató szabályzatot. 

B. P. Azt hiszszük, ha az iskolaszék hite-
lesíti az illető r. sz. okmány fordítását, azt 
is elfogadják. A belépés tárgyában lapunk 
1896. évi 10-ik számában találja meg az útba-
igazítást. 

Cs. S. N. Dobrony. Az iskolakút készítése 
tárgyában nem tudunk adni részletesebb infor-
macziót. 
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N. F. föhgi urad. tan. Igen. Annak idején 
részletesebb választ küldünk. 

R. Cs. Az ismétlő-iskolában ingyen is köte-
lesek tanítani, ínég ba nem volt is szó erről 
a pályázati hirdetésben. Ez ellen nem feleb-
bezhetnek. Ha az iskolaszék erre kötelezi 
önöket, az nem „brutális parancs". Az ismétlő-
óráknak — az iskolában való — adását is 
megtilthatja. Ha ezt az önök tantestületi kép-
viselője indítványozta, nem jól cselekedett; 
de ezért tőle a mandátumot nem vonhatják 
vissza. Az elemi iskolákra vonatkozólag e 
tekintetben ministeri rendelet nem létezik. 

I i . H. Nem hiszszük, hogy pör útján elérné 
czélját, mert maga is elismeri, hogy díj leve-
lében lakás nincs biztosítva, hanem csak 
450 f r t fizetés s ön 1865-től 1892-ik évig 
mindig fizette a lakásbérletet. A nyugdíj-
illetmény kiszámításának módját nem ismé-
telhetjük minduntalan. 

Bácz J. Próbáljon segélyt kérni az árvák 
részére. Mi sem tartjuk valószinönek, hogy 
rendszeres neveltetési pótlékban részesíttet-
nének. 

Müller K. Miért nem fizette tovább a 
10 fr t 20 kr t? Csak a közokt. ministerium-
hoz czímzett folyamodvány alapján intézhe-
tik el. Ez a mi hatáskörünkön kívül esik. 

Szabó Elek. Közbenjártunk. 
B.-né Makón. Kérdést intéztünk. Válaszun-

kat levélben fogjuk küldeni. 
GÖrik L. A horvátországi szolgálati viszonyra 

már adtunk fölvilágosítást; azt azonban egye-
nesen jogtalannak tartanok, hogy ön itt vég-
kielégítést kapna s ugyanazon éveit meg 
beszámítanák Szlavóniában. Különben a vég-
kielégítésre is törvényesen elfogadható oknak 
kell lenni. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza jelen-

leg a költségvetés tárgyalásával foglalkozik. 
E tárgyalások során Major Ferencz, néppárti 
képviselő, a ki Wlassics ministernek két 
kerületben ellenjelöltje volt, hosszabb beszé-
det mondott s beszédében főkép a minister-
nek nagyszabású és annak idejében lapunkban 
is közölt beszédével foglalkozott. A minister 
erre a beszédre válaszolt s a többi közt a 
következő érdekes dolgokat mondotta: „A 
néppárt által használt eszközökre alapítom 
abbeli hitemet, hogy a néppárt el fog tűnni, 
mert éppen ezen eszközöknek tartalmatlan-
ságáról, valótlanságáról, félrevezető tenden-
cziáiról meg fog győződni a mi józan népünk 
s épp ezért az urakat, meggyőződve vastag 
félrevezetésükről, még egyszer nem fogják a 

vállaikra emelni. Például a szombathelyi 
választókerületben arra figyelmeztették a 
néppárt főkortesei és lelkészek is a válasz-
tókat, hogy a kormánypárti jelölt, tehát én 
vagyok, „az a férfiú, ki a vallás tönkretételé-
vel együtt járó istentelen irányt meghonosítottam, 
ki a felekezeti iskolák államosítása útján egye-
nesen arra törekszem, hogy a katholihus érzelem 
az ifjúság lelkében gyökeret ne verhessen". (Egy 
hang balfelől: Igaz !) — Nem igaz ! S ugyan-
azért oly iskolákat állítok fel, mélyekben 
zsidótanítók alkalmaztatnak azzal a rendelte-
téssel, hogy a katholikus gyermekeket vallás-
talanságban neveljék fél. (Nagy zaj.) Ilyen s 
ehhez hasonló agitácziónális eszközökkel 
élnek. (Felkiáltások balfelől: Kicsoda?) A 
néppárt kortesei. Méltóztassanak elhinni, hogy 
ez a legnagyobb bizonyíték az én diagnózisom 
igazsága mellett, hogy önök el fognak tűnni 
mert vallásfelekezeti alapon Mapyarországon 
pártot csinálni, (Elénk helyeslés a jobb és a 
szélső baloldalon.) vallásfelekezeti államot 
restituálni akarni, oly lehetetlenség, mély a 
kor széllemébe ütközik 

— Wlassics minister ünneplése. F. hó 
14-én délután volt két esztendeje, hogy 
Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi 
minister, hivatalát elfoglalta. A ministerium 
tisztviselőkara megragadta az alkalmat, hogy 
Wlassics iránt érzett tiszteletének és önzetlen 
szeretetének kifejezést adjon s a következő 
üdvözlő-iratot intézte hozzá: „Második év-
fordulóját ünnepeljük a mai napon annak, 
hogy nagyméltóságod vallás- és közoktatásügyi 
ministerünk lett. Ezen rövid időt a reformok 
minden terén eltöltött fáradhatlan munkásság 
és odaadó tevékenység jellemzi. Adja az ég, 
hogy nagyméltóságod, mint kulturánk hivatott 
és lankadatlan vezére, sokáig éljen magyar 
közmívelődésünk javára." 

— Czímadományozás. A hivatalos „Buda-
pesti Közlöny" f. hó 15-ki száma a következő 
legfelsőbb kéziratot közli: „Vallás- és köz-
oktatásügyimagyar ministerem előterjesztésére 
Vjváry Béla budapesti állami főreáliskolai 
tanárnak a főreáliskolai igazgatói czímet ado-
mányozom. Kelt Bécsben, 1897. évi január 
hó 3-án. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics 
Gyula s. k." 

— Világ folyása a külföldön. Az utóbbi 
hét külföldi eseményei közt kétségkívül a 
legfontosabb Muraviev grófnak orosz külügy-
miniszterré való kinevezése, a melyet a 
németországi hivatalos körök és sajtó nagyon 
kedvezőtlenül fogadtak, mert Muravievet 
a németek ellenségének ismerik. Azt is 
hiresztették Londonból, hogy az új külügy-
minister a czárnak a keleti kérdés radi-
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kalis megoldását ajánlotta. Muraviev Mihály 
gróf 52 éves ember s kora fiatalsága óta a 
diplomácziai pályán van. Három év óta volt 
Muraviev koppenhágai követ. Ebben a minő-
ségben sokat érintkezett az orosz császári 
család tagjaival. Az özvegy czárné nagy párt-
fogója, ő hivta föl rá a mostani czár figyel-
mét. II. Miklós, a mikor nagyszüleinél Koppen-
hágában járt, sokat volt együtt Muraviev vei. 
Ámbár Lobanov még élt, ügy lehet, hogy a 
császár már akkor kiszemelte mostani fényes 
állására. Az ú j külügyministert fényes tehet-
ségű es nagy energiájú diplomatának mond-
ják. O-oroszpárti moszkovita, Pobjedonoszcev 
főprokurátor embere, de a mellett, bécsi je-
lentés szerint, sohasem adott okot arra a 
föltevésre, hogy ellenséges érzéssel van 
Ausztria-Magyarország és Németországhoz. 
— A mult hét másik érdekes külföldi ese-
ménye az, hogy Nelidov konstantinápolyi nagy-
követet, a ki sok zavart csinált az Arany-
szarv mellett, a czár fölmentette állásától és 
helyébe Siskint, a külügyminister eddigi he-
lyettesítőjét nevezte ki. Siskin a béke barátja. 

— A magyar földhitelintézet által a gyü-
mölcsészet és fatenyésztés terén szerzett érdemek 
elismerésére az 1896. évre adományozott 
2500 frtból létesített 21 jutalomdíjra, az 
e czélból alakított bíráló bizottság a követ-
kező pályázó faiskolakezelő tanítókat találta 
jutalomra érdemeseknek: a 300 frtos első 
pályadíjra: 1. Kondor Ferencz haliuosi (Vas-
vármegye) állami tanítót; a két 200 frtos 
második pályadíjra: 1. Steierlein Gábor kőszegi 
(Vasvármegye) polgári iskolai igazgatót, 2. 
Orosházy Péter szuchányi (Hontvármegye) 
ág. ev. tanítót, fatenyésztési vándortanítót; 
a 18, egyenkint 100 frtos harmadik pálya-
díjra: 1 .Pap Takab naszódi (Besztercze-Naszód-
vármegye), 2. Palencsár J. Vidor bártfai 
(Sárosvármegye), 3. Marosi Pál antalóczi 
(Ungvármegye), 4. Kerekes Imre diósgyőri 
(Borsodvármegye), 5. Magyar György dunkó-
falvi (Beregvármegye), 6. Juhász Pál váraszói 
(Hevesvármegye), 7. Tl. Fucsek Gyula jász-a.-
szt-györgyi (Szolnokmegye), 8. Lázár Gergely 
füzesgyarmati (Békésvármegye), 9. Kuzmányi 
György sziráki (Nógrádvármegye), 10. Tatár 
József h.-böszörményi (Hajdúvármegye), 11. 
Boldizsár László szakáli (Nógrádvármegye), 
12. Márkus János csiktusnádi (Csíkvármegye), 
13. Pataky Béla csékuti (Veszprémvármegye), 
14. Csízy Miklós g.-simoni (Gömörvármegye), 
15. Kovalik Nándor kubachi (Szepesvármegye), 
16. Szám József bátaszéki (Tolnavármegye), 
17. Csík Mihály viski (Máramarosvármegye), 
18. Kovács Ferencz bolhói (Somogyvármegye) 
tanítót. 

A szerkesztő postája. 
— Szives figyelembe. Az utóbbi Hőben oly tömér-

dek levél és czikk érkezett be lapunkhoz, hogy teljes lehe-
tetlenség a válaszokat egyszerre közölnünk; türelmet 
kérünk. A sürgősebbekre úgyis válaszolunk. — B. I. 
Marikó. — H. I. Torzsa. Talán közölhetjük. — H. 
I. Feketeér. — M. S. Rakovicz. — L. J. Baja. — 
Cz. J. Girált. — K. N. Gy. Bogártelke. — M. J. 
Itke. — M. Gy. Tördeinicz. — S. M. B. Csalta. 
— „Az öreg tanító és a régi tanmód." Czikkeiket 
nem közölhetjük. — O. O. K. Cs.-Garl)ó. A magyar 
nyelv sikeres tanításáért a kir. tanfelügyelőség előter-
jesztésére adnak jutalmat. Forduljon hát — egyéb 
kérdéseivel is — a kir. tanfelügyelő úrhoz. A kor-
pótlék, mint már több ízben megírtuk, 1898-ban 
válik esedékessé. — G. S. Felsö-Muzslya. Még nem; 
csak a költségvetés törvényerőre emelkedése után. — 
H. I. Borzavár. Már többször megírtuk, hogy az 
államsegély elnyeréséhez az iskolaföntartó beleegye-
zése szükséges. Második kérdésére legközelebb bővebb 
választ fog a lapban találni. — W. P. Panyora. 
Örökösödési jogait nem veszti el. Csak „ Váraii"-1 
engedélyeznek. A másiknak utána nézetünk a niinis-
teriumban. de ez időbe kerül. — P. isksz. elnök, 
Salamon. Köteles, mert a nyugdíjjárulékot az iskola 
és nem a tanitó után fizetik. — H. I. Hánta. Aján-
lottuk az egyet, nyomda igazgatóságának, az ered-
ményről majd értesítjük. — Pacdagogus. Csak iskola-
föntartó hatósága beleegyezésével lehet folyamodni; 
a kérvényt a nagym. ministeriumhoz kell intézni s 
a kir. tanfelügyelőségnél beadni. — S. K. D. 
I. Fizetik. 2. Olvassa el a rendeletet. — St. A. Bellas. 
Magániskoláknak nem igen adnak államsegélyt. — 
E. G. Magy.-Gy.-Monostor. Minden mellékletre 
15—15 kros bélyeg kell. — P. J. Mohács, Torda-
Aranyos. Elintézés alatt, de ott sok a teendő. — 
T. J. ,,0-Becse. Sajnáljuk, de már többször megírtuk, 
hogy útadó dolgában, a minister ide vonatkozó 
válasza után nem adunk fölvilágosítást. — K. E. 
K.-Szt.-Miklós. Czégeket elvből nem ajánlunk. 
H. J. Mátészalka. Levele a segéd-szerkesztő úrnál 
van, a ki válaszolni fog rá. — Paedagogus, Tapolcza. 
Az sajtóhiba volt; „évenkint" helyett „ízenkint'' 
olvasandó. Különben a pályázati hirdetések a kiadó-
hivatalra tartoznak. — H. K. Sarkó. Követelheti, de 
azt mi nem tudhat juk: megadják-e ? — Tanítók, 
Y.-Sz.-Lászlö. Kérdezzék meg a kir. tanfelügyelő úrtól. 
— Sell. J. Csesztelek. 1. Megválasztható isk.-széki 
tagnak. 2. Forduljon levelező lapon a kiadóhivatalhoz. 
— K. A. Máriahavas. Ha a kir. tanfelügyelő urnák 
nincs ön ellen kiíogása : át. Vele kell beszélnie. — 
P. 1. Sikló. Mi nem ártjuk magunkat a bíróságok 
dolgába; ön se tegye. — Sz. J. Laborcz. Sajnáljuk, 
de eljegyzési hireket nem közlünk. — Tanítónak. 
Tollnoki állásra nem hirdetnek pályázatot; összesen 
hat helyet fognak betölteni f. é. junius havában; 
máris tömérdek a pályázó. 

Tartalom: Rajzoktatásunk. Mosdóssy Imre. — Az 
osztatlan népiskola tanterve. III. U,'jfalusy Sándor. — 
IV. Klosz Benedek. — Természettan tanítása szám-
tani órán. Cságoly József. — Lehet-e a hitet oktatni ? 
Füredi Ignácz. — Sz linóra: Mire megvénülünk. Móra 
István. — A kollegialitás. Béztolli M. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A 
szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Goőz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja c lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési ár : Egy évre 5 frt; félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 80 kr. Ezek a dijak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEBKESZTÖSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA Só. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB 3. 

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

Az iskolai munkaidő. 
A szeretettel, a kedvvel végzett 

munkán Istennek áldása vagyon, melyet 
az avatatlan szemek is észrevesznek. 
Nagy tényező a munkában a képesség 
is. A természeti adomány segélyével 
könnyebben legyőzi az ember a munka 
fáradalmait. 

A szeretettel, kedvvel dolgozó képes 
emberre nézve a munkaidőnek nincs 
akkora jelentősége, mint a közepes 
vagy gyenge észtehetséggel biró, keve-
sebb kedvvel dolgozóra nézve; mert 
munkája ugyanazon idő alatt ered-
ményesebb. A hivatásszeretettel mun-
kálkodó tehetséges ember kisebb mulasz-
tása — általánosságban szólva — nem 
esik oly súlyos beszámítás alá, mint a 
gyengébbé, mert amannak egy kissé 
nagyobb igyekezettel sikerül a mulasz-
tást helyrehoznia, holott ennek már 
nagy erőfeszítésre van szüksége a kisebb 
mulasztások helyrehozására is, ha pedig 
nagyobb a mulasztása, összecsap feje 
fölött a munka árja és rázúdul a köte-
lesség-mulasztás vádja. 

A munkaidő felhasználásának ezen 
általános szabálya alól a nevelés munkása 
kivételt képez. Talán ez az egyetlen élet-
pálya, melyen a mulasztást pótolni nem 
lehet. A kézműves, a más irányban el-
foglalt szellemi munkás a mának mulasz-

tását holnap a munkaidő meghosszab-
bításával, izom- és idegerejének meg-
feszítésével pótolja, a nevelés munkása 
ezt nem teheti, az ő mulasztása helyre-
hozhatatlan ; mert a munkaidőt meg 
nem hosszabbíthatja s a mennyiben 
meghosszabbíthatná és erejét túlfeszítené, 
czélt nem érhetne, mert nincs hatal-
mában az anyag, a melylyel dolgozik. 
Ha a kovács erejének teljes megfeszí-
tésével ugyanazon idő alatt, melylyel 
tegnap egyet ütött, ma kettőt üt a 
kalapácsával, ha a hivatalnok ugyan-
azon idő alat t , melylyel tegnap egy 
betűt írt le, ma kettőnek az alakját 
veti papirra, úgy az egyik mint a 
másik kétszerannyi munkát végzett ma, 
mint tegnap: ha tegnap mulasztott, ma 
helyrehozta mulasztását. Teheti, mer t 
holt anyaggal dolgozik, mely enged; a 
nevelés munkása nem teheti, mert lelket 
alakít, mely az ő kényének nem enged. A 
ki a holt anyagokat alakítja, saját te t -
szése szerint dolgozhatik, a ki a lelket 
formálja, annak növelésén munkál, kény-
telen a lélek növésének feltételeit, törvé-
nyeit figyelembe venni. Ha nem veszi 
figyelembe, ha önkénykedik, az az eleven 
lélek bosszút áll rajta. 

A gyermek lelke éberségének, tanu-
lásra képességének a tapasztalat segélyé-
vel megállapított idejét túllépni nem 
lehet, nem szabad. Az iskolában a túl-

Lnpunk 4-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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magas óraszámból nincsen haszon; mer t 
az elfáradt, a kimerült lélekre az utolsó 
órák már elvesznek. Ezért nem lehet 
az iskolában a ma mulasztását holnap 
pótolni. De helyrehozhatatlan a mai 
nap mulasztása a nevelő kétszeres erő-
feszítésével, sietségével is. Hogy a sietés 
eredményre vezessen, nemcsak a taní-
tónak, hanem a gyermeknek is sietnie 
kellene; például egy fél óra alatt egy 
egész óra szellemi táplálékát kellene 
megemésztenie; lelkének egyik óráról 
a másikra meg kellene nőnie. A lélek 
azonban nem szökdösve, hanem külső-
leg észrevehetetlenül nő, miként a test. 
A gyermek úgy testileg, mint lelkileg 
nagyobb délben, mint a minő reggel 
volt (természetesen, ha fizikai és lelki 
növésének föltételeit biztosítottuk), de 
ezt a növést sem testi, sem lelki 
szemünkkel észre nem veszszük. 

Ha a munka idejét meghosszabbítjuk, 
vagy erőszakoskodva a gyermeket 
ugyanazon idő alatt kétszeres munkára 
akarjuk szorítani, e vakmerőségünkért 
keservesen meglakolunk. Az erőszakolt, 
tépett lélek megzavarodik, elveszti ru-
gékonyságát, felfogó képességét. A nagy 
erőfeszítés annyira kárba vész, hogy a 
gyermekek félannyit sem gyarapodnak, 
mint a mikor nem siettettük őket. 

Az iskolában elmulasztott munkaidő 
örökre elveszett; a mulasztottakat (ne 
ámítsuk vele magunkat), nem hozhatjuk 
helyre soha. Alig van tanító, a kinek e 
tekintetben szomorú tapasztalatai ne 
volnának. A fiatalabb tanítónak — kora 
menti — túlságos sok az önbizalma; 
a tanév elején hajlandó könnyedén 
venni a dolgot; azaz 5 —10 perez, 
néha egy fél óra is nem sokat határoz, 
hisz van még idő elég, majd helyre-
hozza. Azonban az elmulasztott perczek-
ből órák, az órákból napok, ebből 
hetek lesznek, s úgy karácsony táján, 
talán később is, azon veszi észre magát, 
hogy a tanítás anyagával ő még mindig 
a tanév elején van. Ekkor már a „kis-

bíró" is beleszól a dologba; nekibuzdul 
és elkezd rohanni, de a gyermeksereg 
nem képes utána futni. Jó, ha vissza-
tér eléjök és szép csendesen vezeti őket 
és nem erőszakolja, nem mérgezi meg 
a maga és. tanítványai lelkét. 

Ha valahol, a nevelés munkájában 
betű szerint való igazság: minden nap-
nak meg van a maga terhe. Az isko-
lában a mulasztás: a gyermek lelki 
életének megrövidítése. Azért kell attól 
óvakodnia a tanítónak s óvakodásra 
bírnia a szüléket is. 

Ne kicsinyelje há t a nevelő a pilla-
natot, ne a pótolhatatlan perczeket, ne 
még a tanítás előtti 10 — 15 perczet 
se. E perezek alatt érheti egyik vagy 
másik gyermeket valami baj; a felelős-
ség őt terheli. Egy-két pereznyi mulasz-
tás örökös önvádnak lehet csirája. A 
pontosság, az erős kötelességérzet a 
nevelő legfőbb erényei közé tartozik. 

Ember János. 

A gazdasági ismétlő-iskolák 
érdekében. 

Közoktatásügyi ministerünk a nép anyagi 
érdekeinek előmozdítására s hazánk közgazda-
sági viszonyainak kedvezőbbé tételére messzire 
kiható és rendkívül fontos intézkedést tett, 
midőn népoktatásunknak a legtöbb helyen 
valóban meddő tagozatá t , az úgynevezett 
ismétlő-iskolát, a földmívelő, gazdálkodó köz-
népnek úgyszólván szakiskolájává tet te az 
által, hogy ezen iskolák czéljául a szakszerű 
gazdálkodás iránti érzék és értelem fejlesz-
tését, a különböző gazdálkodási ágak szak-
szerű kezelési módjának megismertetését, az 
észszerű háztartás legszükségesebb elveinek 
közlését tűzte ki — s a földmívelési minis-
terrel egyetértőleg megállapítván a gazdasági 
ismétlő-iskolák szervezetét és tantervét , elren-
delte ezen iskolák felállítását és a megyéknek 
s a megyékben létező gazdasági egyesületek-
nek leikökre kötötte ezen iskolák erkölcsi és 
anyagi támogatását. 

A tantervnek áttekintése mindenkit meg-
győzhet arról, hogy 1868 óta hazánkban 
egyetlen egy intézkedés sem történt , melyben 
köznépünk vitális érdekeinek felkarolása oly 
eklatáns kifejezésre j u t o t t volna, min t a gaz-
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dasági ismétlő-iskolák intézményében. A tan-
terv szelleme mindenkit meggyőzhet arról, 
hogy ezen iskoláknak általános és lehető 
gyors felállítása s a tanterv vezérelveinek 
minél lelkiismeretesebb megvalósítása múlha-
tatlanul meg fogják teremteni hazánkban a 
mindnyájunk által annyira óhajtott közjólétet. 

Köznépünk nagy részénél hiányzik azon 
érzék és értelem, mely éppen a kisebb birtok-
nak kellő felhasználásához és minél jövedel-
mezőbbé tételéhez múlhatatlanul szükséges. 

Köznépünk nagy része nem mérlegeli az 
éghajlati viszonyokat és a különböző talajok-
nak egymástól nagyon eltérő és sokszor merő-
ben ellentétes tulajdonságait; nem veszi tekin-
tetbe a gazdálkodás különböző produktumai-
nak ilyen vagy amolyan jövedelmezőségét; 
nem gondol arra, hogy a gazdálkodás által 
előállítandó nyers termények díszléséhez mik 
az elengedhetlen alapföltételek; nem veszi 
számításba a rendelkezésre álló tőkét és 
munkaerőt; nem gondol arra, hogy álló, 
ingó és forgó tőkéje között helyes arányt 
állítson föl ; nem gondol arra, hogy nyers 
terményeit ilyen vagy amolyan úton sokkal 
jobban értékesíthetné; nem kutat ja a vidék 
fogyasztóközönségének igényeit: hanem míveli 
földjét, vezeti gazdaságát úgy, a mint azt 
őseitől lá t ta ; termeszti ra j ta azokat a javakat, 
a miket ősei is termesztettek. Még argumen-
tumot is tud felhozni álláspontjának védel-
mére, midőn így kiált fel : „ A nagyapám is 
csak így csinálta, mégis jó volt; úti módon élt 
és még szerzett is. Ma már akár az orrával 
túrhatja a szegény ember a földet, még sem 
boldogulhat." Az a szegény ember nem gondol 
arra, hogy azóta megszaporodtunk s hogy az, 
a mi régebben sok volt a kevesebbnek, ma 
szűken is alig elég a többnek; nem tudja 
belátni, hogy azóta a legegyszerűbb ember-
nek igényei is úgyszólván megtizszeresedtek; 
nem tudja meggondolni, hogy a magasztalt 
régi időnek kilenczede, tizedje, robotja és uri 
szolgálmányai stb. legalább háromszorosát 
tették annak az adónak, melylyel a mostani 
kormány a szegény népet — szerinte — 
„ agy on terheli." Népünk nem gondol vissza 
arra, hogy a visszasóvárgott boldog kor a 
kilenczedért, tizedért, robotért és uri szolgál-
mányokért hajdút, botos ispánt, kalodát és 
derest adott nagyapáinknak, — ma pedig az 
állam, cserében a reánk rótt terhekért, pol-
gári jogokat ad édes mindnyájunknak; gon-
doskodik minden névvel nevezendő tulajdon-
jogunknak megvédelmezéséről, jogsérelmeink-
nek gyors és lehető olcsó orvoslásáról; módot 
nyújt arra, hogy terményeinket, iparczikkein-
ket rövid idő alatt és kevés költséggel oda 

vihessük, a hol azokat legjobban e ladha t juk ; 
az állam a reánk rótt adókért cserében isko-
lákat állíttat gyermekeink számára, gondos-
kodik gyermekeink kellő oktatásáról s ha 
valamelyikben rendkívüli tehetséget, szorgal-
mat lát, azt segélyezi, kiképezteti. 

Az észszerű gazdálkodás elveiről, a gazdaság 
helyes berendezéséről, a különböző talajok 
tulajdonságairól, az éghajlati viszonyoknak 
befolyásáról, a termesztendő javaknak meg-
választásánál a talaj és éghajlati viszonyok-
nak s a fogyasztóközönség szükségleteinek 
tekintetbe, számításba vételéről, 6—12 éves 
gyermekeknek, tehát a mindennapi iskolában 
beszélni édes-kevés haszonnal járna és semmi 
esetre sem vezetne az óhaj to t t eredményhez; 
de annál több haszonnal fog járni, annál 
biztosabb eredményhez fogunk jutni, ha mind-
ezekről a 12—15, esetleg 16 éves i f jakat 
igyekszünk felvilágosítani. 

Ezért rendkívül üdvös közoktatásügyi minis-
terünknek azon intézkedése, hogy a gazda-
sági ismeretek megtanítására az ismétlő-isko-o ö 
Iákat jelölte ki és ezzel ezen iskolákba új 
életet, új lelket kiván önteni. 

Köznépünk előítéleteinek megszüntetésére, 
konzervatív hajlamainak megváltoztatására; 
zavart fogalmainak tisztázására, a közterhek-
nek és az ezek fejében élvezett jogoknak és 
előnyöknek összehasonlítására és mérlegelé-
sére szintén hasonlíthatlanul alkalmasabb az 
ismétlő, mint a mindennapi iskola. 

A gazdasági ismereteknek és gazdálkodási 
helyes elveknek közlése, ha ez a közlés tisz-
tán, avagy csak túlnyomólag is, az elméletre 
szorítkoznék: még az ismétlő-iskolában sem 
hozná meg a kellő eredményt. 

Éppen ezért rendkívül fontos és üdvös a 
tantervnek azon intézkedése, mely a gazda-
sági ismétlő-iskolák részére a különböző vidé-
keken űzött földmívelési ágak szakszerű keze-
lésének kellő begyakorlását tűzi ki főczélul. 

Üdvöseknek, czélhoz vezetőknek t a r tom a 
tervbe vett kirándulásokat az egyes vidékeken 
létező, vagy létesítendő mintagazdaságokra, 
szakszerűen kezelt szőllőterületekre, kellőleg 
berendezett és felszerelt méh- vagy selyem-
bogár-telepekre, hol azoknak kezelője szíves 
készséggel fogja bemutatni a különböző el-
járások eredményét, az újításokkal te t t kísér-
letek sikerét. Ezen kirándulások útján az iijú 
teljes képét nyerné a kellőleg berendezett és 
okszerűen kezelt gazdaságnak ; tiszta fogalmat 
nyerne arról, hogy hol és mily körülmények 
között kell kül- avagy ^belterjes gazdálkodást 
folytatni. Alkalma nyílnék arra, hogy a látot-
tak alapján összehasonlíthassa a különböző 
beosztásokat, eljárási módokat, gazdálkodási 
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rendszert és ezeknek eredményét azokkal, 
miket saját községében, vagy éppen édes atyja 
birtokán nap-nap után tapasztalhat. Termé-
szetes, hogy az ilyen kirándulásoknak, a minta-
gazdaságok megtekintésének egy évben nem-
csak egyszer, hanem a fontosabb munkák 
idejében többször kellene megtörténniük. H a 
a kirándulás csak egyszer tehető meg egy 
évben, erre mindenesetre olyan időt kell 
kiválasztani, a midőn legtöbbet lehet bemu-
tatni s legalább arra kell törekedni, hogy a 
második és harmadik évben más meg más 
munka folyama alatt mutassuk be a minta-
gazdaságot, szőllőterületet stb. Ha az i f jú 
tapasztalni fogja, hogy ez a kirándulás haszon-
nal járt, később, midőn az ismétlő-iskolából 
kikerült, keresni fogja az alkalmat ezen minta-
gazdaságok megtekintésére, sőt kész lesz egy-
két napig ingyen, vagy csak a kosztjáért dol-
gozni ott azért, hogy megtanulhasson, elsajá-
títhasson valami olyast, a mit otthon haszon-
nal alkalmazhat. 

Köznépünk nagy részénél hiányzik az idő 
becsének, a helyes munkabeosztás rendkívüli 
fontosságának tuda ta ; hiányzik az ezerféle 
alakban nyilvánuló rend- és tisztaságszeretet, 
a mi pedig úgy a földmívelő gazdának, mint 
a háztartás vezetőjének legnélkülözhetlenebb 
kelléke. 

Ezek is mind olyan dolgok, miket — a 
mindennapi iskolában megkezdett alapokon 
— folytonos figyelmeztetés, példaadás és szok-
tatás útján tovább kell fejlesztenünk és részint 
ezen nevelési eszközök által, részint pedig 
megfelelő olvasmányokban nyújtandó példá-
zatok által a népbe annyira bele kell olta-
nunk, hogy azok mintegy természetévé, vérévé 
váljanak a népnek. Erre is legalkalmasabbak 
a gazdasági ismétlő-iskolák. 

Minden kezdet nehéz és nem lehetetlen, 
hogy népünk, vagy annak egy része, eleinte 
éppen úgy idegenkedni fog a gazdasági 
ismétlő-iskoláktól, melyek, habár rövidke kis 
időre, de mégis korlátozni fogják a 12—15 
éves munkaerők felett gyakorolt szabad ren-
delkezési jogát, mint a mennyire idegenkedett 
eleinte kisvárosi iparosainknak nagy része az 
alsófokú iparostanoncz-iskoláktól, melyek szin-
tén korlátolták és korlátolják a munkaadó 
mesternek szabad rendelkezési jogát tanulói 
felett. 

Az alsóiokú, úgynevezett iparostanoncz-
iskolák felállítása óta 8—10 év telt el s ma 
már ugyanazon iparosok, kiket csak hosszas 
rábeszélés után vagy éppen kényszerrel lehe-
tett csak rábírni arra, hogy tanonczaikat az 
esti órákban iskolába küldjék, — a dolgot 
egészen természetesnek találják s tanonczaik-

nak iskoláztatásában saját magukra nem hát-
rányt, hanem előnyt, hasznot látnak. 

Ilyen, sőt hiszem, hogy még kedvezőbb 
helyzetben leszünk a gazdasági ismétlő-isko-
lákkal is. 

Ha a megyék és a megyei gazdasági egye-
sületek — a min nem kételkedem — az ügy 
fontosságához mért buzgalommal látnak hozzá 
ezen iskolák mielőbbi felállításának és kellő 
felszerelésének szorgalmazásához; ha Magyar-
ország tanítósága — a min még kevésbbé 
kételkedem — az új intézménynyel szemben 
is megmutatja azt, hogy ott, hol a magyar 
nép jól felfogott érdekeinek előmozdításáról 
van szó, a nélkülözésekhez hozzászoktatott 
magyar néptanító hazafias kötelességének 
ismeri az ügy érdekében áldozatot hozni, a 
terhekhez újabb terhet venni ; ha a megyei 
előkelőségeknek meleg érdeklődése s a magyar 
tanítóságnak áldozatokban oly sokszor és oly 
fényesen nyilvánult lángbuzgalma megterem-
tik ezen iskolákat és megvalósítják ezeknek 
üdvös czéljait: józan gondolkozású köznépünk 
csakhamar be fogja látni ezen iskolák nagy 
hasznát és rövid idő alat t a legmelegebben 
fogja azokat felkarolni. 

Ezen iskoláknál az elméleti és gyakorlati 
gazdasági ismereteket erre képességet igazoló 
gazdasági szaktanítók fogják tanítani; a többi 
ismeretek tanítása azonban az elemi iskolai 
tanítók vállaira fog nehezedni. Ezt a terhet 
a magyar néptanítóság készséggel és öröm-
teljes megnyugvással veendi vállaira; kész-
séggel, mert érezni fogja, hogy a legfontosabb 
hazafiúi szolgálatokat teljesíti általa, és öröm-
mel és megnyugvással, mert ezen iskolák 
szervezetében gondoskodva van a külön díja-
zásról, a megfelelő tiszteletdíjról, sőt határo-
zottan meg vannak jelölve azon források is, 
melyekből ezen tiszteletdíjak fedezendők. 

E tekintetben rendkívül fontosn.ak tartom 
a közigazgatási bizottságokhoz és kir. tanfel-
ügyelőségekhez intézett körrendeletnek azon 
részét, melyben ki van mondva, hogy a gaz-
dasági ismétlő-iskolák részére utalványozandó 
államsegély első sorban csak a tanítók tisztelet-
díjának fedezésére fordítandó, tehát a gazda-
sági szaktanítók javadalmazására sem, mert 
ezen állások — a szervezet szerint — önállóan 
lesznek rendszeresítve. 

Ezen iskolák szervezete a tanítói állással 
szorosan összefüggő új munkakört jelöl ki a 
magyar néptanítóság részére és egyúttal gon-
doskodik a megfelelő külön díjazásról is. 
Teendőnk valamivel több lesz, mint eddig 
volt, de párhuzamban növekedni fog szolgá-
lataink fontosságának tudata önmagunkban és 
a nép szemében, növekedni fog jövedelmünk 
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és kevesbedni fognak életgondjaink. E szerint 
a gazdasági ismétlő-iskolák felállításával kettős 
czél lesz elérve: először kedvezőbbekké fog-
nak válni közgazdasági viszonyaink; másod-
szor emelkedni fog a néptanítók jövedelme s 
a néptanítók becse a köznép szemében. Ezen 
intézmény szervezői nemcsak a népről, de a 
néptanítókról is atyailag igyekeztek gondos-
kodni. Jutalmazza meg az ő jóakaratukat a 
mindnyájunk által forrón óhajtott siker úgy 
az egyik, mint a másik téren! 

így fogva fel a dolgot, nekünk néptanítók-
nak, nemcsak a haza, de önmagunk iránt is 
kötelességünk : saját hatáskörünkben mindent 
megtenni arra, hogy a gazdasági ismétlő-
iskolák minél előbb felállíttassanak. Legyünk 
rajta, hogy a szükséges telek vagy legalább 
annak egy része azonnal kijelöltessék. Magon-
czokat, erdei vad alma-, körte-, rózsaalanyokat 
már kora tavaszszal szerezzünk és ültessünk, 
hogy az idei szeptemberben meg lehessen 
kezdeni úgy az elméleti, mint a gyakorlati 
tanítást. Ezt kis telken is megtehetjük, később 
lehet a telket bővíttetni, vagy bővebbel fel-
cserélni, lehet a fontosabb eszközöket aprán-
ként is beszerezgetni. Fődolognak tartom, 
hogy ezen iskolák minél előbb felállíttassanak, 
hacld ismerkedjék meg népünk annak műkö-
désével. En hiszem, hogy el fog jönni az idő, 
midőn köznépünket erővel sem lehet majd 
ez iskoláktól eltiltani. 

Nézetem szerint szó sem lehet arról, hogy 
az első években minden gazdasági ismétlő-
iskola külön gazdasági szaktanítót kapjon. 
Ezen állásokat minden iskolánál szervezni és 
rendszeresíteni kell, de mindjárt az első évben 
valamennyit betölteni lehetetlen. Óhajtandó 
azonban, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák 
már f. évi szeptemberben valamennyi község-
ben felállíttassanak. Szeptemberig elég idő 
van arra, hogy az elemi iskolai tanítók részint 
olvasgatás, részint tudakozódás, megfigyelés, 
valamely közel eső mintagazdaság megtekin-
tése, stb. által annyira gyarapítsák gazdasági 
ismereteiket, hogy szeptemberben, mint ideig-
lenes alkalmazottak, elláthassák ezen iskolá-
kat. Egy-két évi gyakorlat után és esetleg 
póttanfolyam hallgatása mellett, könnyen meg-
szerezhetni azt a képesítést is, mely mellett, 
a külön szervezett és rendszeresített gazdasági 
szaktanítói állás megnyílik előttünk. 

Tehát az ügyhöz méltó lelkesedéssel és 
jobb jövőnk iránt táplált teljes bizalommal 
munkára fel! 

(Keszthely•) Bird József. 

Az osztatlan népiskola tanterve, 
v. 

Egy bölcs szerint a vallás lényege : szeresd 
felebarátodat mint tenmagadat. Minden egyéb 
ennek csak magyarázata vagy kibővítése. Ha 
a népiskola czélját tekintjük, a mi nem egyéb, 
mint az életre való előkészítés, akkor úgy 
találjuk, hogy tulajdonképen lényegileg csak 
3 tantárgy az, a mely hivatva van a feladat 
megoldására vezetni, u. m.: az olvasás, írás 
és számolás. A többi tárgyak e három szolgá-
latában azok kibővítésére szolgálnak csak. 

Tekintve az osztatlan iskolának általában 
kedvezőtlen viszonyait (túltömöttség, kedve-
zőtlen iskolalátogatás stb.), a revíziónak azon 
kell lennie, hogy az említett 3 tantárgy annak 
keretében minél könnyebben és tökéleteseb-
ben legyen elsajátítható. Meg kell azért szaba-
dítani a tantervet minden olyan tantárgytól, 
mely okvetlenül nem kell és a három lénye-
ges tantárgy elsajátításának út jában áll. 

Az első, a mit törölnék a tantervből, a 
beszéd- és értélemgyakorlat volna az I—II. 
osztály tárgyaiból. Okok: 1. Sok időt fecsér-
liink olyan dolgok megbeszélésével, a mit a 
gyermek korának növekedésével 1—2 évvel 
később közvetlen szemléletből és tapasztalat-
ból úgyis megtud. 2. Már az ABC-és könyv-
ben is előfordulnak olvasmányok, fogalmak, 
a melyek sorra kerülésénél a tanító úgyis szem-
léltet, magyaráz, kifejt. 3. A felsőbb osztályú 
olvasókönyvek alapján a fogalomszerzésre 
újabb és újabb alkalom nyilik. 4. Akárhány 
müveit külföldi országban a beszéd- és érte-
lemgyakorlat mint külön tantárgy nélkül is 
eredményes a tanítás. (Félreértés kikerülése 
végett megjegyzem, hogy az idegen ajkú 
iskolából nem óhajtanám a beszéd- és értelem-
gyakorlatot száműzni.) 

Nem tartozik szorosan a revízióhoz, de 
minthogy — nézetem szerint — az osztatlan 
iskola nehéz munkáján könnyít és czélját 
elérni segíti: fölemlítem, hogy az írva-olva-
sásnál a hangoztatási és írási előgyakorlato-
kat lehetőleg minimumra kell leszállítani és 
a kis betűknél csak annyi gyakorlat volna 
veendő, a mennyi az illető betű alakjának és 
hangjának helyes fölismerésére okvetlenül szük-
séges (körülbelül 2—3 sor). Ilyen irányban 
volnának az ABC-és könyvek átalakítandók. 
Ok: Helytelen, hogy értelmetlen szótagokon, 
összefüggéstelen szavakon és semmit mondó 
mondatokon gyakoroljuk az olvasás készségét. 
Iparkodjunk a betűk megismerésén átesni és 
az olvasást azután vonzó olvasmányokon 
gyakorolni, a mi által minden tekintetben 
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képzőbb lebet tanításunk, de az olvasás 
készségének elsajátításában is könnyebben 
haladhatunk előre. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy az 
olvasókönyvet kívánnám az oktatás központ-
jává tenni. Legyen azért az olvasókönyv töké-
letes és fokozatosan ölelje föl mindazt, ami 
által a felsőbb osztályokban a sok külön 
tantárgy vagy teljesen nélkülözhető legyen, 
vagy csak minimumra szorítkozzék. 

A földrajzot, történetet megtartanám külön 
tantárgynak is, azonban szorosan körvonalo-
zandó volna, hogy minden mellőztessék, a mi 
lényegtelen és a mit a gyermek a mellett, 
hogy hasznát úgysem veszi, hamar el is felejt. 
E két tárgynál a hazafiúi tekinteteknek kell a 
főszerepet játszani ok, azontúl csak annyi volna 
veendő, a mennyi az általános kép tiszta meg-
értéséhez vezet. 

A nyelvtan e lapok mult évi évfolyamában 
alapos megvitatásban részesült. Részemről is 
csak annyit óhajtanék a nyelvtanból venni, 
a mennyi a helyes írás és fogalmazás mint 
czél elérésére vezet. Talán egy tárgy tanítása 
sem olyan meddő, mint a nyelvtané: a sok 
elemzésnek és nyelvtani szabályok tanításának 
daczára, az elért siker nincsen arányban a 
fáradsággal. Kár a sok drága időt üres szalma 
csépelésére fordítani; ehelyett tanítsunk fogal-
mazni a helyesírás figyelembevételével. 

A számolásnál a közönséges törtekkel való 
számolást mellőzném. Elégségesnek tartom, 
bogy ha a törtnek fogalmát nyujt juk, hogy 
azután tudja a tanuló, hány k r .— fél, negyed, 
ötöd, stb. frt, vagy mennyi ennek vagy aman-
nak a magasabb egységnek kevesebbet jelen-
tő nevezete az egynemű egységeknél, pl. fél, 
negyed, stb. óra hány perez ; fél, ötöd, stb. 
méter hány deci-, centiméter stb. Tekintve, 
hogy pénzünk és mértékrendszerünk a tizes 
számrendszerre van alapítva, a tizedes tör-
tekkel való számolás elégséges. A közönséges 
törtekkel való számolás tehát nemcsak hogy 
fölösleges, de mivel hamar elfelejtik, azért is 
mellőzendő. 

Végül még csak az idegen ajkú iskoláról 
akarok néhány szót mondani. Tíz évig mű-
ködtem ilyenben is, én is illetékesnek tartom 
magamat hozzászólni, mert a gyakorlat mellett 
minden e téren fölmerült mozgalmat figye-
lemmel kisértem és kisérem most is. En is a 
magyar írva-olvasással kezdeném itt is a 
tanítást. E mellett a gyermekkel való érint-
kezésben az első percztől fogva, a mint isko-
lába lép, magyarul leéli beszélni, magyarul 
tanítani és nem fordítani. Ilyen módszer mellett, 
azt következetesen alkalmazva, nem kell attól 
tartani, hogy akár a gyermek, akár a tanító 

tói erőlteti magát vagy hogy a magyar nyelv 
tanítása a tanuló értelmi képesítésének rová-
sára esik; mert tapasztalható lesz, hogy a 
fogalmak megmagyarázása egyszerű nyelve-
zettel a magyar nyelven sem okoz semmi 
nehézséget. Hogy ez nemcsak ideális czél, de 
könnyen meg is valósítható, hivatkozom a 
magam gyakorlatán kívül igen sok kisded-
óvodára, a hol a gyermek — bár a mikor be-
lépett, egy szót sem tudott magyarul — 1—2 
év múlva folyékonyan beszél magyarul, akár 
mintha anyanyelve volna. Miért ? Mert más 
szót ott az^első percztől fogva nein hall a ma-
gyarnál. Es a mit az óvoda megtenni képes, 
azt a népiskola nem volna képes megtenni ? 

Lapunk elve: „röviden, velősen." Azért 
inkább csak ötletszerűen mondhatjuk el néze-
teinket és a bővebb fejtegetést, megokolást 
mellőznünk kell. De ennyi is elég, hogy föl-
vetett nézeteink az irányadó körök figyelmét 
fölkeltsék. 

(Bezdán.) Nagy József. 

VI. 
Ha valahol, úgy a népiskolai oktatásnál 

tűnik ki legjobban annak a közmondásnak 
az igazsága, hogy : „a ki sokat markol, 
keveset szorít!" 

Az a baj, hogy a feledésnek tanítunk s 
mire a gyermekek kikerülnek a hatodik osz-
tályból, egy-két hónap múlva már csak a 
nyoma marad meg a lelkükben azoknak, a 
mikről az iskolában tanultak. Ennek pedig 
jórészben nem a tanító, hanem a tanterv az 
oka. A mostani tanterv hibás, mert sokkal 
többet ölel föl, mint a mennyire szükség 
volna. Kevesbítsük meg az anyagot s a tapasz-
talás be fogja bizonyítani, hogy sokkal köny-
nyebben és biztosabban czélt érünk, mint 
eddig. 

A mai népiskolának nemzeti isJcolává kell 
átváltoznia, a melyben az általános és nél-
külözhetetlen ismeretek közlése mellett, főleg 
a hazaszeretetet kell a gyermekek lelkébe 
belecsepegtetni, beleoltani, hogy kikerülve az 
életbe, mindig szeressék e hazát s érte dol-
gozni, fáradni, ha kell, szenvedni és tűrni is 
tudjanak! Ezt pedig csak úgy érhetjük el, 
ha rajta leszünk, hogy a népiskola tantervé-
ben a nemzeti élem (földrajz, történelem, 
alkotmánytan, néprajzi olvasmányok, mondák 
és népmesék, egy-két hazafias költemény) 
domináljon. 

Az osztatlan népiskola tantervének meg-
állapításánál különösen azt kell tekintetbe 
vennünk, hogy a tanulóknak később, ha az 
életbe kilépnek, mire lesz szükségük ? Ki ne 
látná be, hogy egy egyszerű falusi embernek 
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aránylag nein kell annyit és oly terjedelemben 
tudnia, mint egy városinak ? De azért bizo-
nyos mennyiségű alapismeretre feltétlenül szük-
sége van mindenkinek. A népiskola czélja 
ezeket az alapismereteket megadni; mert 
ezek nélkül az ember a mai világban igen 
nehezen boldogul s úgyszólván egy lépést 
sem tehet előre. 

A népiskolát hasonlíthatjuk az édes anyá-
hoz, a ki gyermekeit ellátja útravalóval, hogy 
az életben szükséget ne lássanak s tudjanak 
magukon segíteni. Szó sincs róla, hogy ez 
az útravaló, ezek az ismeretek az egész életre 
elegendők. Nem; mert hiszen a népiskolának 
nem az a czélja, hogy a gyermekeket egész 
életükre ellássa tudnivalóval, hanem az,hogy 
módot nyújtson nekik arra, hogy belőlük 
értelmes, jószívű s hazájukat igazán szerető 
polgárok váljanak. 

Ennek a gyakorlati és nemzeti iránynak 
kell érvényesülnie az osztatlan népiskola tan-
tervének megállapításánál. A mai tanterv 
részben túlmegy, részben innen marad a 
határon. Az a legnagyobb hibája, hogy nem 
eléggé gyakorlati. 

Sok olyasfélét tanítunk még most, a mire 
a gyermeknek soha sem lesz szüksége. Vegyük 
pl. a nyelvtant. Mennyi szabályt kell betaní-
tanunk és czélt a legtöbb esetben még sem 
érünk. A gyermekek sem helyesen írni, sem 
fogalmazni, sem értelmesen, okosan beszélni 
nem tudnak. És miért nem ? Mert a tan-
tervben előirt anyagot nem vagyunk képesek 
kellőképen féldolgozni s a gyermek a „sok fa 
miatt nem láthatja meg az erdőt", azaz nem 
tanul meg helyesen beszélni és írni. 

„Keveset, de jól", ezt az aranyigazságot 
kellene szem előtt tartanunk. A most tanított 
tárgyak közül egyet sem lehet elhagynunk, 
még a természettant sem, mint M. úr hiszi. 
Hanem az egyes tantárgyak anyagát azután 
jól ki kellene válogatni, helyesen csoportosí-
tani, és mindent, a mire a gyakorlati életben 
szükség nincsen, egyszerűen el lehetne hagyni. 
Valamely tárgynak, pl. a természettannak a 
tanítását egészen az ismétlő-iskolára hagyni, 
nem volna czélszerű dolog; mert, a ki a mi 
viszonyainkat ismeri, be fogja látni, hogy az 
ismétlő-iskolai oktatásnak más czélja nem 
lehet, mint, hogy a gyermekek lelkében az 
addig tanultakat felújítsa és némileg kibővítse. 

A jövő ismétlő-iskolájának, „a gazdasági 
ismétlő-iskolának" pedig egészen más fel-
adattal kell megbirkóznia. 

Most még időelőtti dolog volna, részletekbe 
bocsátkozni, (? Szerk.) azért az egyes tár-
gyakkal külön nem is foglalkozom. 

Csak még egy dologra óhajtom becses 
figyelmüket felhívni. A gyermek kikerül az 
iskolából, tanult egyszerű és tizedes törtekről, 
egyszerű és összetett hármas-szabályról, kamat-
számításról, lánczszabályról és még egy sereg 
más egyébbről, de azért az édes apja nem 
merne egy forintot reábízni, hogy bevásároljon 
belőle. Miért nem ? Mert a helyett, hogy 
helyes következtetésre, okszerű számolásra 
szoktattuk volna, kénytelenek voltunk x-ekre 
meg képletekre tanítani, mert különben szó 
érte volna működésünket, talán meg is róttak 
volfia bennünket. 

Ezen a bajon okvetlenül segíteni kell a 
jövőbem Ha az osztatlan népiskola tanter-
vének megalkotásában következetesen keresz-
tülvisszük a gyakorlatiasság elvét, egyszeriben 
segítve lesz a bajon. 

Nem elég azonban a tantervet megállapí-
tani, hanem egy jó órarendet is kell hozzá 
készíteni, a mélyben a csendes foglalkozások is 
pontosan ki legyenek tüntetve, mert csak az 
osztatlan iskolában működő tanító tudja, hogy 
a rend és iskolai fegyelem szempontjából 
mily áldásos, ha a gyermekek kellőképen el 
vannak foglalva. 

(Somogy-Berzencze) Vajthó Jenö. 

I Az országgyűlés képviselőháza a költ-
ségvetés általános tárgyalását bevégezte ; most 
a részletes tárgyalás foly. A közoktatásügyi 
tárcza költségvetésének tárgyalását annak 
idejében ismertetni fogjuk. 

Az országos közoktatási tanács állandó 
bizottsága Beöthy Zsolt elnöklete alatt ülést 
tartott. Az ülés az elnökség szövegezésében 
elfogadta az iskola-látogatásokra vonatkozó 
szabályzatot, melynek főelve, hogy a tanács 
tagjai iskola-látogatásokra tanulmány czéljá-
ból s intézkedési jog nélkül küldetnek ki. 
A tanácskozás főtárgya Bokor József előadó 
tanácsos terjedelmes javaslata volt arra a 
módra nézve, melyen a polgári iskolák 
reformjára vonatkozó munkálatok a tanácsban 
megindítandók 3 vezetendők lennének. Hosz-
szabb tárgyalás után Bokor tanácsost meg-
bízták, hogy, a polgári iskolák fejlődésének 
és mai állásának ismertetéséhez csatolva, 
javaslatot dolgozzon ki feladatuk és helyzetük 
elvi megállapítására vonatkozólag. Tájékoz-
tatás czéljából, König indítványára, fölkérik 
a kormányt, hogy gyűjtse össze az adatokat 
arra nézve, hogy a polgári iskolák negyedik 
osztályába járó tanulók, mily életpályára 
készülnek. 
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ISI 1 a „ .. r A : 

L S Z U N O R A J | ® ® : :BÍS 
Vajda János. 

1827, május 7. — 1897, január 17. 

Egymásután dőlnek ki azok a nagy, 
lángoló tehetségek, a kik századunk első 
felében mély nyomokat hagytak poli-
tikai, társadalmi s irodalmi életünkben. 

A régi gárda legnagyobb lirikusa, 
Vajda János, nincs többé! 

Halála mély gyászba borította egész 
irodalmunkat s megrendítette azokat a 
még élő kitűnőségeket, a kik — a vég-
czélt tekintve — vele egy csapáson 
haladtak s a kiknek most fájdalmasan 
kell érezniök a „mementó mori" lesújtó 
Ítéletét. 

Vajda János, a nagy, a lángoló, a szen-
vedélyes, a világgyülölő, az excentrikus 
költő, a borongó fájdalom, az örökké 
problematikus eszmék lángeszű lantosa 
— nincs többé! 

Lelkét nem unszolja már a lenni 
vagy nem lenni kérdése. Felszállt az 
atmoszférák végtelenségébe, hogy foly-
tassa, ami t i t t befejezetlenül megkezdett, 
hogy kielégítse lelke örök szomjúságát, 
a mit itt ki nem elégített. 

Nines már az, a ki csöndes zárkózott-
ságából időnként fölemelte hatalmas 
szavát a haldokló nemzeti önállóság, a 
hanyatló nemzeti nyelv s eszme mellett; 
nincs, ak i keserű igazságokkal odameny-
dörögje magának, az imádott magyar 
nemzetnek, hogy: korcsosodunk! 

Lelke fönt szárnyal. De ott sem 
nyugszik; egyedül, egymagában is für-
készi a végtelenséget, hogy igazat adjon 
halála után is önmagának, a mit 
„Üstökös" czímű költeményében oly 
megkapóan mondott el saját magáról: 

„Fenséges Nióbéja az égboltnak, 
Lobogó gyász, én neked hódolok. 

Magasztos csillag, élet átkom képe, 
Sugár ecset, mely festi végzetem. 
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe, 
Te mindenütt egyetlen, idegen . . . " 

Vajda János 1827, május 7-én szü-
letett Pesten. Gyermekéveit Vaálon, 
Fehérmegyében, töltötte. Tanulmányait 
Székesfehérvárott, majd Pesten végezte; 
ez utóbbi helyen Yajda Péternél, a 
természetimádó költőnél lakott, ki mély 
hatást gyakorolt reá. Tanulmányait 
azonban be sem fejezve, szinészszé lett 
s bejárta az ország nagy részét. Később, 
visszakerülvén Pestre, a Magyar Gazda-
sági Egyesületnél állást kapott. Ez idő-
tá j t kezdett verselgetui. Első versei a 
„Pesti Divatlap "-ban jelentek meg. 
Később más lapokba is irogatott s meg-
ismerkedett Jókai, Vas Gerében, Begré, 
Lauka, Lisznyai stb. irótársaival, kik 
barátságukkal ajándékozták meg. 

A szabadságharcz ideje alat t élénk 
részt vett a fiatalság mozgalmaiban. 
Majd a harcz kitörése után beállt 
honvédnek, hol tisztségig vitte föl. 

Nagyobb munkássága 1855-től kez-
dődik, a mikor két kötet munkával 
lépett a nyilvánosság elé, melylyel az 
irodalmat s a nagy közönséget egy-
szerre meghódította. 

Működött mint hirlapiró is. Előbb a 
„Magyar Sajtót", utóbb a „Nővilág"-ot 
szerkesztette. 1858 és 1860-ban ^ ismét 
kiadta újabb verseit. (Előbbenit Új dalok, 
utóbbit Viszhangok czímen). E két kötet 
verset azután 1872-ben néhány újjal 
megtoldva a Kisfaludy-társaság adta ki. 
Legnagyobb hatás t azonban a Költe-
mények és Próza czímű köteteivel ért 
el, melyet 1886-ban egy erre a czélra 
alakult irói társaság adott ki, s mely 
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erkölcsi és anyagi jutalmat nyúj tot t a 
költőnek. 

Félszázados irói működését 1894-ben 
hálásan megünnepelte az egész irodalom. 
Vajda J. költeményeken kívül drámai 
s újabban nyelvészeti tételekkel is fog-
lalkozott. De ezeket is a mély érzés, a 
nagy hazafiság s a zabolátlan csapongás 
jellemzi. Hazafiúi fájdalmát az Önbírálat 
s újabban a Magyarság s a nemzeti 
önérzet foglalják magukban. Érdekes az 
is, hogy a míg a Polgárosodás-h&n európai 
polgárosodásra sarkallja nemzetét, a 
Magyarságban éppen ez ellen küzd. 
Utolsó hónapjaiban szorgalmas s egyik 
főmunkatársa volt a „Jelenkor" czimü 
kritikai lapnak, mely több epés érte-
kezést közölt tőle a nemzeti korcsosodás 
ellen. 

Temetése f. hó 19-én nagy részvét 
mellett ment végbe. A temetés költ-
ségeit Wlassics minister födözte saját 
tárczája terhére, ki a haláleset napján 
gyönyörű részvétlevélet írt Yajda Rózá-
hoz, a költő nővéréhez. Áldás emlékére! 

(Szeged) Sassi Nayxj Lajos. 

Wesselényi Miklós báró „Szóza-
tából" szedett gondolatok. 

Nemzetünk öregbítésére fő és mellőzhetlen 
eszköz az értéimi műveltségre való törekvés. Az 
értelmi műveltség oly súly, mely nemzetünk 
számbeli nagyságát pótolni, erejét fokozni és 
túlnyomóvá tenni képes. 

Tudomány, ipar és a művészet mezején, 
baladjon előre s tűnjék ki a magyar s a 
műveltség legyen bélyege, főjellemvonása! 

Valamint létező alkotmányunk s még üdvö-
sebbé teendő polgári intézményeink adták és 
adják meg nemzetünknek a jogot arra nézve, 
hogy államunk a világ többi államai között 
helyet foglalhatott és ezt ott meg is tarthatta, 
úgy csakis a műveltség biztosíthatja nemze-
tünk számára a kulturnépeknek azt a rokon-
szenvét, azt a testvéries közérzületét, a mely 
szükség esetén a védelemben is kész nemze-
tünket részesíteni. 

Nincsen nemzetünknek ártalmasabb ellen-
sége a betyáros magyarságnál. A magyarok 

Istene előtt kedves tettet követ el, ki közöttünk 
a durvaság, a darabosság, a tudatlanság kiir-
tásán fáradozik, ki a magyart az értelmiség, 
az ipar és a társadalmi élet dolgaiban előbbre 
segíti. Előkelő magatartás, szépizlés, válasz-
tékosság még a külsőségekben is nagy jelen-
tőséggel birnak nemcsak az egyes emberek, 
hanem a népek életében is; ezeket kellene 
nemzetünk előkelő tagjainak a mi népünk 
között terjesztenie, meghonosítania. 

Ne a fölszínes, a félszeg, hanem az alapos, 
a szilárd, a valódi szellemi műveltség terjesz-
tése legyen irodalmunk és egyesületeink 
főczélja. Köznevelési intézményeink által pedig 
oda kell hatnunk, hogy az értelmi műveltség 
nemzetünk minden egyes néprétegét minél 
inkább áthathassa. 

Nemzeti létünk legbiztosabb alapjául a 
mvüeltség tekintendő. „ Aristokráczia" alatt az 
államéletben a legjobbak uralkodását, első-
ségét ért jük. Ily értelemben az aristokrácziát 
lehet a legészszerübb, a legkívánatosabb 
államformául tekintenünk; mert semmi sem 
lehet a polgárságra nézve üdvösebb, hasz-
nosabb, mint az, hogy az állam életének irá-
nyozásában, ügyeinek a vezetésében minden-
ben a legjobbak, ciztiz az erkölcsileg és értel-
mileg legműveltebb egyének gyakoroljanak 
felelősséggel járó befolyást. És ez természetes 
is; mert az erkölcsi és az értelmi elsőség 
mindig könnyen kivívhatj a a felsőséget, minthogy 
ennek mindenkor önként meghódolnak azok, 
a kik az erkölcsiségnek és az értelmiségnek 
alsóbb fokán állanak. Ily értelemben legyen 
hazánk az aristokráczia hona! 

A ki a becsületesség mellett értelmileg is 
művelt, annak meg kell adni az alkotmány 
által biztosított összes jogokat is. Ezen felfo-
gásnak természetes és helyes voltát bizonyítani 
felesleges; mert valamint a polgári jogok 
birhatása szellemi műveltségünk következése, 
úgy ez a polgári terhek viselésének s a polgári 
kötelességek teljesítésének legtermészetesebb 
és legszebb jutalmául is szolgál. 

Alkotmányos jogokat e haza polgárai csak 
az esetben gyakoroljanak, ha bizonyos s a 
törvény által szorosan meghatározandó értelmi 
műveltséggel birnak. 

Hajdan, ki izmos karral néhány törököt 
letudott győzni, ki vitézsége által tüntette ki 
magát, nemesi rangra emeltetett, azaz felvé-
tetett e hazában az alkotmányos jogokat 
gyakorolható honpolgárok sorába. Ez akkor 
helyes volt ; mert a honnak elsősorban izmos 
karokra s vitézségre volt szüksége. Ma jó 
fejekre s értelmi műveltségre van a legnagyobb 
szükség. Az értelmi műveltség képezze tehá t 
azt a tulajdonságot, a mely az alkotmányos 
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jogok gyakorolhatásának az első föltételeül 
tekintessék a magyar államban. 

Hazánkban meg kell adni az alkotmányos 
jogok gyakorolhatásának a jogát mindazoknak, 
a kik nemzetünk történeti alapokon nyugvó 
alkotmányát megismerik, felfogják s a kik e 
mellett a magyar nyelvet, hazánk törvényes 
és hivatalos nyelvét birják, s a kik írni, 
olvasni tudnak. Gondoskodni is kell tehát 
arról, hogy az alkotmány malasztjában része-
sülhetők és részesítendők száma évről-évre 
nagyobb legyen. 

Ebből könnyen megértheti kiki, hogy nemze-
tünk öregbítésének, államunk fentartásának 
az ügye a legszorosabb kapcsolatban van a 
nevelés és főként a népnevelés kérdéseivel. 
Ezért nem lehet és nem szabad a népnevelés-
ügy érdekében meghozandó áldozatokat sem 
az egyes egyéneknek, sem a törvényhatóságok-
nak, sem az egyháznak sem az államnak 
szükmarokkal mérnie, sokallania. 

Csakis a jól gondozott népiskolák felel-
hetnek meg a magyar államban reájuk vára-
kozó nemes, de nehéz feladatoknak; mert 
csak müveit néptanítók lehetnek képesek 
arra, hogy a serdülő növendékek lelkében az 
igazi hit-erkölcsi életet gondozták, hogy velük 
a gyakorlati élet által megkívántató isme-
reteket és ügyességeket közöljék, hogy bennük 
a törvények és a törvényes felső hatóságok 
iránt való tiszteletet és engedelmességet föléb-
resszék és fejlesszék. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister; 

Elismerését és köszönetét (nyilvánította: 
Szentiványi Kálmán országgyűlési képviselő 
útján a volt „Marosszéki havasbirtokosság 
nak azon alkalomból, hogy működését be-
szüntetve a mikeházi római kath. iskolának 
kettőezer (2000) frtot adományozott. — Özv. 
gróf Forgách Sándornének, a ki a nádaskai 
községi iskolának egy 1000 fr t értékű telket 
s az iskolaépület felépítéséhez egyezerötszáz 
(1500) frt készpénzzel és megfelelő építési 
anyaggal járult . — A temesvári kereskedelmi 
cs iparkamarának azon hazafias áldozatkész-
ségeért, hogy Magyarország ezeréves fenn-
állásának emlékére a lippai állami polgári 
iskolával kapcsolatos felső keresked. iskolánál 
minden évben egy jeles tanuló jutalmazására 
adandó öt drb 10, azaz tízkoronás aranyból 
álló millenniumi ösztöndíjat alapított. — 
Stabvasser Mária pozsonyi lakos úrhölgynek, 
a ki a pozsonyi római kath. el. isk. tanulói 
részére kettőszáz (200) frtot, két ezüst órát 

lánczczal és két arany nyaklánczot ado-
mányozott. — Dr. Markó László miskolczi 
orvosnak, a ki ,,A ragály- és védekezésünk" 
czímü munkájából 300 példányt ajándékozott, 
a megyebeli iskolák közt való kiosztásra. — 
Hieronymi Károlyné úrnő útján a „Teréz-
városi Jótékony-Egyesület"-nek, mely a mult 
évben a fő- és szék városi VI. kerület községi 
elemi iskoláit látogató szegény gyermekek 
felsegélyezésére kettőezerhárom (2003) fr t 
60 kr. értékű téli ruhaneműt adományozott. 
— A lupényi bányatársulati olvasókörnek, a 
mely az ottani állami iskola 32 szegény-
sorsú növendékét 450 frt értékben téli ruhával 
látta el. — Dr. Ováry Ferencz orsz. kép-
viselőnek , a ki iskolai czélokra (9258) 
kilenczezerkétszázötvennyolcz frtot adományo-
zott. — Grószberger Adolf salgó-tarjáni 
lakosnak, a ki a salgó-tarjáni izr. el. isk. 
építési költségeinek fedezésére 200 frtot, 
azaz : kettőszáz frtot adományozott. 

Kinevezte: Hitter Ferencz központi szol-
gálattételre berendelt kir. segédtanfelügyelőt 
a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába; Szamosi 
József polg. iskolai tanítójelöltet a hoinonnai 
áll. segélyezett közs. polg. fiúiskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítóvá; Bertalan 
Károly polg. iskolai tanítójelöltet a nagy-
rőczei áll. polg. iskolához a XI. fizetési osz-
tályba segédtanítóvá; Sóváry Béla oki. polg. 
iskolai tanítót a fiumei áll. polg. fiúiskolához 
a X. fizetési osztályba r. tanítóvá; Tadler 
János oki. tanítót a turczi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Tóth Gizella torontál-vásár-
helyi közs. iskolai oki. tanítónőt a keresztesi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Máthé 
Albert törökbecsei közs. iskolai oki. tanítót 
az antalfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Zsemhai István csontosfalvai róm. kath. oki. 
tanítót az újvárosi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Hegyi Pál oki. tanítót a felső-szállás-
pataki áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Sze-
gedi Sándor körtvefájai ev. ref oki. tanítót 
a beresztelki áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Szakosán Péter oki. tanítót a petrovoszellói 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Neuwirth D. 
Anna oki. tanítónőt a gálszécsi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Kovacsevits Angelina 
oki. tanítónőt a torontál-szigeti közs. el. isko-
lához r. tanítónővé; Jmrich János új-szent-
annai közs. oki. tanítót a tornyai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Czúnya Traj án oki. 
tanítót a dubovai közs. iskolához r. tanítóvá; 
Hosszú Ferencz oki. tanítót a káinoki áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Nagy Árpád pávai 
volt közs. iskolai tanítót a lisznyói, Bartha 
Károly közs. iskolai tanítót a pávai áll. el. 
iskolához. 



4. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

Áthelyezte: Nagy Adél lisznyói áll. el. 
iskolai tanítónőt a pávai áll. el. iskolához; 
Horovicz Sámuel szlavniczi áll. el. tanítót a 
munkácsi, Podhráczky Dezső timorházi áll. el. 
tanítót pedig a szlavniczi áll. el. iskolához; 
Jodál Rezső magyar-légeni áll. tanítót a szász-
honvhai áll. el. iskolához; Hegedűs István 
halmágyi áll. tanítót a szobránczi áll. el. 
iskolához; Novotny Ede, Szabó Teréz, Elgetz 
Vilma oki. tanítót, illetve tanítónőket a csej-
thei áll. el. iskolához r. tanítóvá, illetőleg 
tanítónőkké s ugyanezen iskolához Michna 
Mihály miavai áll. el. iskolai tanítót hason 
minőségben; Molnár János nagy-rőczei áll. 
polg. iskolai r. tanítót a czeglédi áll. polg. 
fiúiskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Haderián László 
mező-szengyeli gör. kath. munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 190 frtnyi ideiglenes; 
John Ferencz temesvári közs. tanító részére 
évi 550 f r to t ; Trisehler János olaszi közs. 
tanító részére évi 310 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Bóra 
György körtvélyesi nyug. gör. kath. tanító 
özv., szül. Waschmann Lina részére évi 150 
fr tot ; néhai Schmögner Antal hobgárti róm. 
kath. volt tanító özv., szül. Falticskó Rozália 
részére évi 181 fr tot ; néhai Pietka János 
alsó-felső-töröki áll. el. iskolai volt tanító 
özv., szül. Gáspár Karolina részére évi 200 
fr tot ; néhai Spieler József pöstyéni izr. volt 
tanító özv., szül. Szidon Johanna részére évi 
250 fr tot ; néhai Gyuriim Alajos garam-soly-
mosi r. kath. tanító özv., szül. Truszka Teréz 
részére évi 193 frt 39 krt, Margit, Anna és 
Etelka kiskorú árvái részére együtt évi 96 fr t 
69 kr t ; néhai Lukács Sándor turonyi ev. ref. 
kántortanító özv., szül. Arany Vilma részére 
évi 150 fr t s 1 kiskorú árvája részére évi 
25 fr tot ; néhai Varga János újfalusi r. kath. 
volt tanító özv., szül. Thullner Erzsébet részére 
évi 150 frt s 1 kiskorú árvája részére évi 
25 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
K. J. Megsürgetjük. 
St. P. . r. 1. Nincs joga. 2. Ha a tiizi-

járandóság saját személyét illeti, s nem az 
iskolafütésre adják. 

Sz. Ii "én. Folyamodjék helyesbítésért a 
közokt. ministeriumhoz. 

Molnár T. A pénzügyigazgatóságnak dön-
tenie kell. Talán csak késik a dolog. Legjobb 
volna személyesen megsürgetni. Ez lesz a 
legrövidebb eljárás. 

S. L. V. Az iskolaföntartó hatóság nem 
köteles azonnal elbocsátani. 

Sz. A. pléb. Levélben adtunk választ. 
Sz. M. isk.-sz. elnök. Tudomásunk szerint 

van joga. 
K. S. Nagy-Kálna. Bár nem volt az osz-

tálynak rendes tanítója, a 15 kros iskolaadót 
mégis meg kell fizetni arra az évre is. 

Jákó Hodos. Követelheti; de hogy meg-
adják-e, azt jó lesz az iskolafentartó ható-
ságtól előre megkérdezni. 

B. M. Gyoma. Miért nem kötötte ki előre ? 
Nem utólagosan kellene a hatósággal alku-
dozni. Attól függ a véglegesítés, hogy meg 
lesznek-e működésével elégedve. Ez esetben 
kérhet fizetést a szünidőre is, ha előbb meg-
választják. 

B. S. Talán csak nem komolyan kérdi 
tőlünk, hogy „mely törvény kötelezi a tanítót 
arra, hogy üres falaknak is tanítson?" Hogyan 
történhetett az, hogy tanítványai mind 
elhagyták önt és a másik iskolába iratkoztak ? 
Nem önben van a hiba ? 

It. S. Ny.-Zsámbék. 1. A lakbérátalány 
minimuma 20 százalék. 2. Az 1868. évi 38. 
t. cz. 65. §-a. 3. A heti tanórák maximuma a 
taaítóra nézve 30. 

M. A. Kárász. A fővárosban deczember 
23-tól január 3-ig, húsvétkor pedig virág-
vasárnaptól kezdve husvétutáni keddig tar t 
az iskolai szünet. Önöknél az iskolaszék álla-
píthatja meg. Alkalmazkodjék ahhoz; így 
nem lesz baj. Alig hihető, hogy róm. kath. 
plébános még a nagyhét három utolsó nap-
ján is taníttatni akarna. 

H. S. Székelykeve. Már hogyne volna 
köteles az első oszt. tanítónő a III. vegyes 
osztályban a leányokat kézimunkára tanítani ? 
Hiszen a férfi csak nem taníthatja azt! A 
gondnokság figyelmeztesse, hogy ez köte-
lessége. 

W. Y. Dr. Ha nem foglalta el állását, 
az lítiköltséget azonban felvette, köteles ezt 
visszaadni. — A tandíj az iskolafentartót 
illeti, hacsak a díjlevélben másképen nem 
intézkedtek. 

K. T. 1889. Mi készséggel adunk igazat 
önnek, hogy az eddig használt két szobás 
lakás teljességében önt illeti meg; de ha a 
hitközség az egyik szobának felét a rabbi 
lakásához akarja csatolni, az ellen misemmit 
sem tehetünk. Igaz, hogy még így is két 
szobája lesz; de ez már nem olyan „tisztes-
séges", minőt a törvény rendel. Iparkodjék 
elöljáróit erről szép szóval meggyőzni, szük-
ség esetén pedig a tanfelügyelő úr tanácsát 
és támogatását is kikérni. 

Y. Ha a körülmények eugedik, február 
havában. 

K. Z. Igen. Kívánsága szerint levélben. 
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K. A. Megteszszük. A közig, bizottsági 
határozatot levélben az ön czimére küldöttük. 

Jesztrebényi K. Próbáljanak levele értel-
mében folyamodni a közokt. ministeriumhoz 
özvegyi segélyért és nev. pótlékért, vagy ha 
ez teljesíthető nem volna, rendkívüli segély-
ért. Ha így sem sikerülne, akkor az Eötvös-
alaphoz. Lapunkban könyöradományok gyűj-
tésére csak rendkívül súlyos esetben vállal-
kozhatnánk. 

F . D. A mit lehet. Az eredményt esetleg 
levélben tudatjuk. Addig türelem. 

K. J. A közokt. költségvetés megszavazása 
után. Levélben közelebbi tájékozást küldtünk, 

Sz. B. 1. Erre nézve nem ismerünk §-t. 
2. Nem kell rá 50 kros bélyeg. 

Tanító Y-falvii. Beszéljen kir. tanfelügye-
lőjével. A szolg. bizonyítványokat okvetlenül 
ki kell szolgáltatni. Ilyen panaszok — véle-
ményünk szerint — első sorban a közigaz-
gatási bizottság elé tartoznak. Intézkedett-e 
a főszolgabíró úr julius havában? Végső 
esetben — ha másutt nem kapna elégtételt 
— forduljon ebbeli kérvényével a közokt. 
minister úrhoz. Levél ment. 

B. M. N. Megyer. Helyi körülményektől 
függ. Az a főkérdés: köteles-e ön díjlevele 
szerint földje után a belvíz és ármentesítési 
díjat s egyéb adószerű terhet fizetni. A fő-
szolgabíróhoz forduljon. 

Nagy M. A közokt. ministeriumhoz. Elég 
a fölemelést igazoló isk.-széki jegyzőkönyv. 

R. J . igazg. t . K. 12 éves korukig, mint 
mindennapi iskolázásra kötelezettek az 1868. 
évi XXXVIII. törv. büntető intézkedése alá 
tartoznak; azontúl a heti órák összegével 
fölérő mulasztást szoktuk tekintetbe venni 
akként, a mint ön írja. Ez nálunk a gya-
korlat. 

(Jz. Ii. áll. tan. Mint áll. tanítónak lakása 
már biztosítva van; az iskoláját átadó fele-
kezettel kötött szerződésben nem illetheti 
tehát külön lakbér is. 

J. M. Számítsa ki 14 év után, 300 f r t 
alapján, 48°/o-al. 

Halka M. Atyja ügyében mindenesetre 
folyamodjék minélelőbb a közokt. minis-
teriumhoz. 

Princzinger M. Illetékes helyen közben-
jártunk. 

Miksa Gy. Megyéjök kir. tanfelügyelőjénél 
szorgalmazza. 

lltő A. E tárgyban nem mondhatunk 
egyebet, mint a mennyit lapunkban részint 
önálló czikkekben, részint a tanácsadóban 
közöltünk. Ha esetleg újabbat tudunk, értesí-
teni fogjuk. 

N. D. Közbenjártunk. 
B. S. (Pest-T.) Az az irányadó: miként 

szól a nyugdíjalapba való fölvételt elintéző 
végzés. 

St . . r. 1). Ha 7 frt 20 krt fizet, akkor 
csak 360 f r t fizetést számítottak be. Az 1870. 
év előttti hosszú (29 évi) szolgálati beszá-
mítása attól függ: milyen felekezeti isko-
lánál működött. Nyugdíjazási kérvényét 
adja be 2—3 hónap múlva. Utasítást talál 
lapunk mult évi márcz. és ápr. számaiban. 

Pintye Sz. Nincs arra semmi mód, hogy 
300 frt fizetésű tanító nyugdíjigényét 600 
frtra emeltesse föl. A 400 frtra való fizetés-
kiegészítésért egyházi főhatósága útján folya-
modjék. Meg fogja kapni. A levele végén 
mondott állítás szomorú igazság. 

B. L. E. H. Lassabban megy ez a dolog, 
mert tömérdek a munka, kevés a személyzet. 
Utána tudakozódtunk. Talán rendkívüli segély-
ért folyamodhatnék az illető világtalan és 
idegbeteg tanítóért. Azt hiszszük, ennek 
lenne sikere. 

Szieber Paula. Az illető számtanácsos 
úrnak figyelmébe ajánlottuk az ügyet. 

Milialovich S. Folyamodjanak részére rend-
kív. segélyért. Tagja-e az Eötvös-alapnak? 
Ott biztosan remélhetne támogatást. 

Br. J. S. A. A főszolgabírói hivatalban 
megtudhatja a kívánt fölvilágosítást. 

A. B. C. Olvassa el lapunk mult évi márcz. 
és ápr. számait. Ne kívánja, hogy még egyszer 
elmondjuk a részleteket. 

W. J. Döntő lépés előtt kérdezze meg 
bizalommal a kir. tanfelügyelőt. 

Egyenértéki illeték. ígéretünkhöz képest 
tudakozódtunk ebben az ügyben s B. S. 
pénzügyministeri oszt. tan. úrtól a következő 
választ nyer tük: 

„Tartoznak-e a tanítók egyenértéki illetéket 
fitetni ? 

Igen, ha ingatlanokat haszonélveznek s ha 
nem az egyház fizeti helyettük." 

Szolgáljon ez válaszul több érdekeltnek s 
így Holczinger István úrnak is, kinek e tárgy-
ban ajánlott levelet is küldtünk. 

Gartsik S. J. H. M. V. Jogosan, mert a 
polg. isk. vizsg. szabályzat, mely 1895. évi 
5009. sz. a jelent meg, a képezde 1—II. oszt. 
elvégzését nem tekinti a polg. isk. V-ik osz-
tályával egvenértékűnek a magánvizsgálatok 
szempontjából. De nem is lehet a tantervbeli 
nagy különbségnél fogva. Legfeljebb folya-
modás útján magánvizsgálatra bocsátották 
volna s ennek sikeres letevése esetén azonnal 
a polg. VI-ikba léphetett volna. 

Lask.v Jeiiö. Ha kívánják, terjeszsze be 
az eredeti kinevezését. Más orvosság nincsen. 
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Sz. J. A tanítói alapból nincs igénye. 
Nyácsik E., lelkész és isk. sz. elnök. 

A női kézimunka-képesítésre vonatkozó pon-
tozatok megtalálhatók a „Szabályzat a felső 
nép- és polg. isk. tanítók és tanítónők képe-
sítő vizsgálatáról" cz. a. 1893. évi 13.071. 
sz. a. rendelettel kiadott műben, mely Buda-
pesten az egyetemi nyomdában 20 krért kap-
ható. Annyit e helyütt is megjegyzünk. hogy 
polg. isk. IV. oszt. elvégzésén kívül valamely 
felsőbb női iparisk. szabályszerű bevégzését 
is megkivánják a vizsgálatra bocsátás alap-
föltételeül. 

Zoltán E. A közokt. ministeriumhoz. Iskola-
széki határozattal igazolja, mennyi föld haszon-
élvezetével emelték fizetését egy évvel ez 
előtt? Adóhivatali vagy közs. jegyzői hív. 
kimutatással igazolja annak a földnek katasz-
teri jövedelmét. 

Tóth L. Próbálja meg a közokt. minis-
teriumnál. Mellékeljen oly értelmű bizonyít-
ványt az iskolaszéki elnöktől aláírva, mely 
az ön működésével való teljes megelégedést, 
munkakörét, fizetését igazolja s azt is, hogy 
a helyi viszonyoknál fogva rászorult a segélyre. 

B. S. Megengedhetőnek tartjuk. Csak helyi 
szokásokat ismerünk erre nézve. 

Csesztve. Tanító. Azt az „erdélyi" gyárat 
nem ismerjük. Azt hiszszük, bármely gőz-
fűrészgyár készít megrendelés folytán kívánt 
méretű deszkákat a méhészet és selyemhernyó-
tenyésztéssel foglalkozók számára. 

F. J. Ó-Lnbló. Az orsz. nyugdíjalapból 
nem kaphat ; ellenben folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz azon az alapon, hogy a tanítói 
pályán 56 évig működött s annak idején 
túlkorossága miatt nem vétetett föl a nyugdíj-
alap kötelékébe. 

Tomcsányi J. Próbálja megkérni a helyes-
bítést a közokt. minister úrhoz czímzett 
folyamodván ynyal. 

Majzik Lajos. Olvassa el a korpótlék 
ügyében mult évben megjelent közleményün-
ket. A másik kérdésére válaszunk ez: 450 
forintnak 60 százaléka. 

K. R. Polg. isk. kézimunka-tanítónői tan-
folyam az Andrássy-uti polg. isk. tanítónő-
képző-intézetben van azok számára, kik 
egyszersmind nyelvészettörténelmi vagy meny-
nyiségtan-természettudományi csoportból ké-
szülnek polg. isk. tanítónői képesítőre, a 
rendes osztályok elvégzése mellett. Óvónő-
képzőbe esetleg fölvételi vizsgálat alapján 
lehetne elemi isk. VI. oszt. bizonyítványnyal 
bejutni. 

Phil ipp P. Ne úgy magyarázza. Az 1875. 
évi XXXII. t.-cz értelmében az azon törvény 
szerint megállapított nyugdíjnál s özvegyi tégely-
nél nagyobb összeget is lehetett biztosítani külön 
ráfizetéssel. (25% egyszersmindenkor s éven-
kint 10% befizetéssel.) Ezen §. (1875. XXXII. 
t.-cz. 38., 39. §.) az 1891. évi nyugdíjtörvény 
által megszűnt. Ezért nem lehet ezentúl 100,. 
200, 300, 400 frtos többleteket s ennek meg-
felelő 40% özvegyi segély többletet biztosítani. 

H. P. Hiba volt. Ajánlott levelet küldtünk. 
B. Z. Miután ily esetről a törvény nem 

szól, nem tehet az elutasítás ellen semmit sem. 
Szabó Antal. 1. Lehet a kir. tanf. ú t ján . 

2. Igen. 3. Levél ment. 
T. O. Duna-Bogdány. Nem tudunk rá §-t; 

de helytelen volt a dolog természeténél fogva. 
Legjobb lenne, ha a kir. tanf. úrnak jelen-
tené be az ügyet. 

Szopoliga M. Folyamodjék azonnal a kir. 
tanf. xítján. Levelet küldtünk. 

H. J. Mátészalka. A dolog magyarázatát 
abban találjuk, hogy önnek lakbére nem volt 
megállapítva 1896. év elejéig. A nyugdíj-
igény megállapításánál lakbérre leszámítottak^ 
s így maradt 550 frt. 1896-ban 50 f r t lak-
bérpótlékot kapván, a helyesbítésnél az előbbi 
605 f r t most már mind beszámítandó volt. 
Úgy de ön ezáltal 55 frt fizetési többletet 
kapott, tehát ez után szabályszerűleg ki 
kellett vetni az 50% utánfizetési díjat, vagyis. 
27 f r t 50 krt. Fizesse le. Fölebbezésnek 
nincs alapja. 

B. S. Nagy-Kanizsa. Azt kérdi: „Fel-
vehető-e az elemi iskola első osztályába SVs 
éven alúli tanuló?" Az 1868. évi 38. t.-cz. 
1. §-a világosan megmondja, hogy nem. Be 
kell töltenie a 6-ik évet is. 

D. (*. P.-Kalán. A helyreigazítás már meg-
történt. Kivánságára kibővítjük még azzal, 
hogy a hadmentességre vonatkozó intézkedés 
megtalálható a Magyarországi Rendeletek Tá-
rának 1888. évi negyedik füzetében is, a 299. 
lapon, mely szerint a tanítók hadmentességi 
adót nem fizetnek. 

Egy tanítónak. Már megírtuk, hogy el-
küldhetik, mivel csak helyettesítőül alkalmaz-
ták 40 fr t havi fizetéssel. A szünidőre sem 
kötelesek fizetni. 

S. A. A népiskolai törvények a tanköte-
lezettség idejére vonatkozó rendelkezése a fe-
lekezeti iskolákra is kötelező. 

M. T. Szt.-Hubert. Ha a plébános beteg 
és adminisztrátora van, ez helyettesíti őt az 
iskolaszékben is. 

R. J. Wekerlefalva. Nem volna köteles; 
de saját érdekében cselekszik, ha látogatja az 
ismétlő iskolát. 
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Sz. Zs. Bánk. Az ismétlő iskolai tanulók 
nem fizetnek tandíjat ; hasonlókép az iparos-
tanoncziskolai tanulók sem. 

Y. I. Detta. Ha nem kántor is egyszersmind, 
vasár- és ünnepnapokon való távozását nem 
köteles bejelenteni az iskolaszék elnökének. 

F. ti. Tarján. Az oki. tanító is bír egy-
éves önkéntességi joggal. Forduljon bővebb 
tanácsért a főszolgabíró úrhoz. 

K. I. A<la. A törvény azt mondja, hogy 
„tisztes lakáson és legalább egy negyed holdnyi 
kerten kívül a rendes tanító fizetése 300 frtnál 
kevesebb nem lehet". Ebből az következik, 
hogy a nagyobb fizetést élvezőknek is dukál 
az 1 i hold kert. Sajnos, hogy csak kevés 
helyen adják ezt meg. A minapi tévedést 
többször helyreigazítottuk már. 

Alignis. A kántortanítói fizetést, melyet 
eddig egy személy élvezett, nem szabad ketté 
osztani. Legkevésbbé sem adható pedig annak 
fele a „jelenleg kántori teendőket végző jó-
hangú paraszt embernek". 

T. I). Halmágy. Az iskolaszéki elnök Buda-
pesten 8 napi szabadságot engedélyezhet a 
tanítónak. 

M. Gy. Komárom. Készséggel közöljük azt 
is, hogy nemcsak az elemi, de a földmive-
lési kereskedelmi és ipariskolai, felső nép-
és polgári iskolai, valamint a tanítóképző-
intézeteknél s ezekkel kapcsolatos gyakorló 
iskoláknál és a felsőbb leányiskoláknál mű-
ködő tanárok s tanítók sem kötelesek fizetni 
hadmentességi adót. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetés. Ö Fölsége legkegyelmesebb 

királyunk Molnár Viktor osztálytanácsosnak, 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium elnöki 
osztálya vezetőjének a harmadosztályú vas-
korona-rendet adományozta. A legfelsőbb ki-
tüntetés az osztálytanácsos úrban oly érdemes 
férfiút ért, a ki már hosszú évek óta lanka-
datlanúl fáradozik hazai oktatásügyünk eme-
lésén s a kiben e lapok szerkesztője, a ki hiva-
talos állásából kifolyólag szerencsés a kitün-
tetettel sűrűbben érintkezni, a népoktatás és 
a néptanítók lelkes, igaz barátját ismerte meg. 
A mindenkitől szeretett és becsült kitünte-
tettet tisztelői a szó szoros értelmében elhal-
mozták szerencsekívánatokkal, melyekhez csa-
toljuk mi is a magunk szerény gratuláczióját. 

— Alapítvány Wlassics minister nevére. 
Homolic torontálmegyei község elöljárósága 
és községi iskolaszéke a magyar nyelv elsa-
játításában legjobb előmenetelt tanúsító homo-
lici tanulók megjutalmazására kétszáz forint 

tőkével Wlassics Gyula dr. neve alatt alapít-
ványt tett. A kultuszminister e hazafias 
áldozatkészségért köszönetét fejezte ki a 
homolici elöljáróságnak és iskolaszéknek. 

— Világ folyása a külföldön. Az utóbbi 
napok legfontosabb külföldi eseménye Golu-
chowskyközös külügyministerünknek s Muraviev 
gróf orosz külügyministernek berlini látoga-
tása volt. Goluchowsky előbb já r t Berlinben 
mint az orosz külügyminister, a ki csak f. 
hó 22-én érkezett oda. A mi külügyminíste-
rünk berlini útja sokféle találgatásra adott 
okot, a legvalószínűbb egy bécsi félhivatalos 
hírlelése, a mely szerint kitűnt, hogy a német-
osztrák szövetség védelmi jellegét nem állapítot-
ták meg kielégítően azzal a föltevéssel, hogy 
ha a két birodalom közül valamelyik „meg-
támadtatnékE tekintetben nagyon kívánatos 
a megváltozott európai helyzethez képest az 
új megállapodás. Mert különben Németország-
ban úgy foghatnák fel a dolgot, hogy ha 
Oroszország megszállja Konstantinápolyt — 
ez nem támadás Ausztria-Magyarország ellen. 
A szövetség a régi szövegben téves felfogásra 
adhat okot, nem ugyan a szövetségesek előtt, 
hanem kifelé. Ennek a téves felfogásnak kel-
lett elejét venni az új megegyezés megálla-
pításával. Egy angol lap szerint is Goluchowsky 
berlini látogatásának fontos diplomácziai alapja 
volt. Tisztázni kellett a Németország és Ausztria-
Magyarország között kissé megzavart viszonyt, 
a mire különösen Németországnak volt szük-
sége, miután az az igyekezete, hogy Orosz-
országot barátságosabban hangolja maga iránt, 
eddigelé sehogysem sikerült. Külügyminis-
terünket 0 Fölsége visszatérése után hosszabb 
kihallgatáson fogadta. A politikai világ most 
nagy érdeklődéssel kiséri az orosz külügy-
minister berlini látogatását. A világ e láto-
gatások igazi oka felől, természetesen, csak 
később fog értesülni a — tényekből. 

— A népiskolai tanterv revíziója foglal-
koztatja jelenleg a Népnevelők Budapesti Egye-
sületét is. Ebben a vezér-egyesületben az utóbb 
Eadó Vilmos tanítóképző-intézeti tanár, kiváló 
pedagógusunk tartott magvas előadást, melyet 
beható és élénk eszmecsere követett. Az okta-
tásügyi szakosztály kimondotta, hogy szüksé-
gesnek tartja, hogy az elemi iskola szabad-
ságát, illetőleg önállóságát megtartsa. Az elemi 
iskola adjon növendékeinek befejezett képzett-
séget, melylyel az életben boldogulhassanak. 
Nem kívánja, hogy az elemi iskola a közép-
iskola előkészítő intézménye legyen, de az 
egész vonalon egységes tantervet kiván. 
A falusi és városi iskolák között ne legyen 
különbség s az osztott és osztatlan iskolák 
tantervei különbözősége csak a módszerben 
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nyilvánuljon. Végül a tanügyi szakosztályban 
alelnököknek Böngérfi Jánost és Nemecskay 
Irmát, jegyzőnek Csáky Józsefet választották 
meg. 

— Az elemi népiskolai tanterv revíziója 
tárgyában sok czikk érkezik hozzánk. Bár 
nem mindegyik üti meg a közölhetés mér-
tékét s lapunk szűk keretét tekintve, sem 
adhatjuk mindegyiket, mégis igen örülünk az 
általános felbuzdulásnak és nagy érdeklődésnek, 
melyet kartársaink e fontos kérdés iránt 
tanúsítanak. Még azok is használnak a tanterv-
revizió ügyének, a kiknek czikkelyeit nem 
közöljük ; mert van rá gondunk, hogy tapasz-
talathói merített javaslataikat figyelembe 
vegyék azok, kik a tanterv-revizió kérdésével 
foglalkoznak s erre nézve határozni hivatva 
vannak. Szívesen vennők, ha — kivált az 
ismertebb nevű s gyakorlott tanférfiak — 
az osztott népiskola tantervéhez is többen 
szólnának. 

— Egy tanfelügyelő jubileuma. Salamon 
József, baranyamegyei tanfelügyelő csütör-
tökön ünnepelte meg huszonötéves tanfel-
ügyelői jubileumát. Ez alkalomból a baranya-
megyei tanítóság a pécsi megyeház székter-
mében fényes ünnepséget rendezett tiszteletére, 
melyet — a városi és megyei, állami és 
törvényhatósági képviselők, a nőegyesület, az 
iskolaszékek, a középiskolák küldöttei és az 
egyházi férfiak — jelenlétében Réberics Imre 
igazgató nyitott meg, értesítve a tanfelügyelőt, 
hogy a baranyamegyei tanítótestület dísztag-
jává választotta. Ezután Kulcsár József és 
Bodonyi Nándor kiválóan sikerült ünnepi 
verseket, Schmidt Boldizsár igazgató pedig 
beszédet mondott, melyre Salamon József 
meghatva válaszolt, majd a tanítók gyűjtése-
ként kétezerforintos Salamon-alapítványt tettek. 
A hatóságok tisztelgése után lakoma volt. 

— A kassai jubileum. Erdődi János kir. 
kath. tanítóképző-intézeti igazgató tanítós-
kodásának harminczadik évfordulóját ünne-
pelték meg a jubiláns érdemeihez méltó mó-
don Kassán. Erdődi János 1866-ban a sáros-
pataki népiskolában kezdette a tanítóskodást 
s innét került Kassára a tanítóképzőhöz 
1871-ben; öt évvel később, 1876-ban ennek 
az intézetnek igazgatásával bizták meg s azóta 
ott működik lankadatlanul, férfias kitartással 
s dicséretes buzgalommal. Erdődi szervezte a 
kassai tanítóképzőinternátusát, ő teremtette 
meg az ifjúsági segélyegyesületet, melynek 
ma már 6.000 fr t vagyona van. A jubileumon 
nemcsak a tanügyi körök, de a város előkelő 
polgárai is megjelentek. A képzőintézeti 
tanárok és tanítványok 1.250 frtot gyűjtöttek 
s ezt Erdődi-alap czímen a káptalanhoz tették 

le. A jubileumi ünnepség után lakoma volt, 
melyen mintegy kétszázan vettek részt. 

— A „Magyar Nyelvőr" pályázata. A 
Magyar Nyelvőr egy száz-koronás és két ötven-
koronás díjat tűzött ki valamely helyi nyelv-
járás leírására, a mely eddig tüzetesen nincs 
még leírva. A dolgozatot akár sajátkezűleg 
s névaláírással, akár idegen kéztől másolva 
s zárt jeligés levélkével küldhetni be. Terje-
delme ne legyen több egy nyomtatott ívnél. 
Határidő f. évi szeptember 1. A bírálók: 
Balassa József, Szinnyei József és Vikár Béla. 
Minden nyertes munka a M. Nyelvőr tulaj-
dona marad. A pályázó írja le pontosan és 
világosan az illető helység vagy vidék hangjai t 
s a köznyelvtől való rendes hangtani eltéré-
seit. Mutassa be a szóképzést vagy ragozást 
minél teljesebben. Állítsa össze a feltűnőbb 
mondattani sajatságokat. G-yüjtse össze egyes 
jelentéstani s műveltségi csoportok szerint 
a fontosabb tájszókat (pl. ruhanevek, mester-
műszók, helynevek, együgyűség s büszkeség 
szavai stb.). Végül csatoljon dolgozatához egy 
kis összefüggő szöveget, pl. mesét vagy párbeszé-
det, a kiejtést pontosan feltüntető Írásmóddal. 
A szerző ne törekedjék nyelvtörténeti fejte-
getésekre s az egyes jelenségek bővebb magya-
rázgatására, hanem csakis a mai nyelvállapot 
minél bívebb föltüntetését tűzze ki czéljául. 

— A resiczabányai áldozatok nyomorban 
élő családjai sorsának némi enyhítésére Resicza-
bánya község könyöradományokat gyűjt, me-
lyek Schneider, ottani községi bíróhoz kül-
dendők. 

— Halálozások. Velkey Angela jászbe-
rényi. el. tanítónő, f. é. jan. 6-án, buzgó 
működésének 10-ik évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Stuiber Antal verseczi 
községi népiskolai tanító életének 27 évében 
történt gyászos elhunyta. — Bilchler Salamon 
kaposvári nyug. tanító élete 64-ik évében 
elhunyt. Béke lengjen poraik felett! 

— A tanító-árvák karácsonyfájára újab-
ban adakoztak: Röessemann és Kühnemann 
budapesti gépüzlettulajdonosoktól 2 frt, Léde-
rer Ábrahám budapesti nyug. tanítóképezdei 
tanártól 1 frt, Gőbel János György székes-
fehérvári közs. isk. igazgatótól 1 frt, Werner 
Adolf budapesti gyárostól 2 frt, Rédei János 
orosházai tanítótól 1 frt, Zielinszky Szilárd 
budapesti építési vállalkozótól 1 frt, Deutsch 
Simon budapesti bútorraktárostól 2 frt, Malin 
József budapesti élesztő gyárostól 1 frt, Szieberth 
Róbert pécsi tanító 1 frt, Kogutowicz Károly, 
Lajos és Imre testvérek 3 frt , Schüler József 
budapesti papírkereskedő 5 frt, Bíró György 
budapesti háztulajdonos 2 frt, Schúlcz Ferencz 
budapesti asztalostól 1 frt, Salzmann és Társa 
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budapesti gyárosoktól 2 frt , Salamon József 
székesfehérvári tanító tanítványaitól 2 frt 4 kr., 
Steiner Armin és Társa budapesti gyárosoktól 
5 frt, Hornyik János gyáli róni. kath. tanító 
tanítványaitól 70 kr., Csodányiné Wirthl Her-
min győrszabadhegyi tanítónő 1 frt, Petro 
Erzsébet miskolezi tanítónő 1 frt, Almási 
János fővárosi igazgató tanító 1 frt, Boros 
József budapesti füszerkereskedő 2 frt, első 
budapesti gőzmalmi részvénytársaság 20 frt . 

(Folytatása következik.) 

A szerkesztő postája. 
Nyilvános köszönet. Lapunk felelős szerkesztője 

úgy legfelsőbb kitüntetése, valamint a Nemzeti 
Színházban szinrekeriilt történeti vígjátékának elő-
adása alkalmából a „Néptanítók Lapja" t. olvasóitól 
oly számos üdvözletet kapott, hogy teljes lehetet-
lenség azok mindegyikére külön-külön válaszolnia s 
azért e helytt mond hálás köszönetet mindazoknak, 
a kik róla szeretettel megemlékeztek. — Kv. T., 
Sztavna. Fáhry körjegyző érdemeit mi is elismerjük, 
de ez érdemek hosszabb méltatása nem a mi lapunkba 
való. — P. 0 . 1. A múltra, úgy tudjuk, nem vonat-
kozik. 2. A kir. tanfelügyelőtől lehet megtudni. — 
Pesti. A fővárosi iskolákhoz a pályázatokat rendesen 
május havában írják ki és régi (bár furcsa) szokás sze-
rint a „Budapesti Közlöny"-ben teszik közzé. — Sz. P . 
Kuttin. Kérdéseikre a kir. tanfelügyelőség van 
hivatva választ adni. — 31. K.-né, Monor. Mi ilyes 
rendeletet nem ismerünk. — Jf. J. B.-Félegyliáza. 
Sajnáljuk, de mi azt nem mondhatjuk meg előre, 
hogy egy kérvényt kedvezőleg fognak-e elintézni a 
ministeriumban. Kisértse meg, indokolja jól, nem 
lehetetlen, hogy megadják. Mi megadnók. 50 kros 
bélyeg, a mellékletekre 15—15 kros. — N. E. K. 
Vatli. Folyamodjék. — Mezö-Kövfsd. Azt mi nem 
tehetjük, hogy a „nyugdíj-intézetnél megnézzük: 
mily összegű nyugdíjra vannak önök fölvéve." Nem 
oly egyszerű ám ez a dolog ! —• K. L. Májer. Tár-
gyalás alatt van. — J. J. Bozsok. A törvény ön 
melleit szól: követelhet. — R. Gy. Mulli. Annak 
idejében benne lesz a lapban; az idejét még mi 
sem tudjuk. — Jí. Gy. Sz.-Szt-Király. A képviselő 
úr csak többet tehetne az ön érdekeben, mint mi ! 
És a kir. tanfelügyelő úr? — J. Gy. Zsip. Hogy 
tudhassuk meg azt, hogy a ministeriumnál mit és 
mennyit adtak meg önnek? Oda evenkint öO— 
00.000 ügy darab érkezik be. Forduljon a kir. tan-
felügyelő úrhoz. — M. F. Nagy-Atád. Abban a ren-
deletben csak az államiakra van kimondva, de követ-
hetik a községi iskolák is. - Községi tanítónc. 
Már a mult hó 30-án a sárbogárdi adóhivatalhoz 
ment 54.207. sz. a. — K. Gy. Edva. A sopronmegyei 
közigazgatási bizottsághoz ment október 13-án 55.709. 
sz. a. — M. P. Dióshalom. 60.321. sz. a. harmad 
ízben a számvevőséghez ment. — 1). M. Gerény. 
Az ottani tanfelügyelőségtől megtudhatja, mert 
62 085. sz. a. még november 17-én odaküldték. — 
Izsák J. 64.122. sz. a. nyilvántartásban van. — Pr. 
E. Szerb-Keresztúr. Velünk azt közölték, hogy 
elintézés alatt áll. — Sz. E. üjszékely. A nyugdíj-
osztályban van (27.347. sz. a.); megsürgettük, de ott 
tömérdek a munka. — Sz. K. Balmaz-Újváros. 
71.616. sz. a. tárgyalás alatt van. — B. G. Mezőlak. 
Elintézés alat t van. — H. F. Bakony-Ságli. Be ; 
72.948. sz. a,, van. — M. M. Mezö-Zombor. 68.141. 
sz. a. a számvevőségnél van. — H. J. M.-Jánosi. 

65.509. sz. a. tárgyalás alatt van. — B. M. B.-
Aranyos. A velünk közölt szám alatt mult év deczem-
ber 1-én Szabolcsmegye közigazgatási bizottságához 
küldöttek. — P. J. Bilin. Csodáljuk, hogy még 
most sem kapta meg; velünk azt közölték, hogy 
még 1896 november 10-én a munkácsi adóhivatalhoz 
küldötték (52.661. sz. a.). — F. M. Oroszfalu. A 
nyugdíj-osztályban van (68.678. sz. a.); megsürget-
tük. — M. J. Jfagy-Németegyháza. Itt semmi nyoma 
annak a kérvénynek. Postán küldte vagy a tanfel-
ügyelőség ú t ján ? — M. J. Nógrád-Szenna. Nincs 
módunkban azt „megnézni." — T. J. Pálfala. Kér-
vényükről mitsem tudnak i t t ; nyoma sincs a mi-
nisteriumban. — Dévai. Olyan hosszú lélekzetü 
munka közlésére — az aktualitások miatt — nincs 
terünk. De meg ha már „egy része vázlatosabb ki-
dolgozásban" megjelent a N. L.-ban! — M. B. Ber-
liidii. 1. Megsürgettük. 2. Hat tollnoki állást f. é. 
juniusában töltenek be, de már eddig is tízszer 
annyi a folyamodó, mint a mennyi a betölthető hely. 
— G. Fr. Nagy-Kikinda. A fizetés-kiegészítésről mi 
terjedelmes czikket közöltünk 1896-iki évfolyamunk-
ban ; tessék olvasni a lapot. — B. T. Oláh-Keczel. 
A nyugdíj-ügyről mi három terjedelmes czikket kö-
zöltünk ; ha nem tartotta érdemesnek elolvasni, 
nem tehetünk róla. Forduljon a kir. tanfelügyelő 
úrhoz. — T. I. Bosszúmezö. 1. De hányszor benne 
volt a lapban, hogy az Eötvös-alapba való fölvételért 
Lakits Vendelnél (VI. Éi sek-utcza 4. sz.) kell jelent-
kezni ! Tehetni, tehet; de vájjon megteszi-e ? Azok 
az urak sokat Ígérnek a választás — előtt. 3. Ha 
áll. iskolához pályázatot írnak ki, adja be kérvényét 
a kir. tanfelügyelő útján. 4. Ön nem olvassa lapun-
kat ! — K. J. Szászrégen. A polytechnikuni főiskola, 
oda csak éretttségi bizonyítvány alapján vesznek föl. 
— L. S. Ér-Mindszent. „Kárpótlást" nem adnak, 
de ön kérhet megfelelő lakást ; csakhogy azon a kir. 
tanfelügyelő úr segíthet, nem mi. — P. Gyöngyös. 
Lampel R. könyvkereskedése. VI. Andrássy-út 2i. sz. 
— Zv. J. Sebesír. Légrádynál, Váczi-körút. — F. S. 
Poklostelek. I. Előlegért a ministeriumhoz kell fo-
lyamodni. 2. Kell. — T. M. Vas-Jobbágyi. L. Á. 
lakása: IV. Váczi-u. 8. sz. H. J. Kisbér-Apátlii. 
A Budapesti Hírlap kiadóhivatalában, VIII. Kökk-
Szilárd-u. 4. — V. Gy. Kis-Maros. írja meg nekünk 
levelező lapon, hogy mi az a „nógrádmegyei nemzeti 
intézet" s hol székel, mert mi nem ismerjük. Mért 
nem közli velünk ezt maga az a „nemzeti intézet"? 
— P. Jí. Gács. A 15 kr. beszedendő, ha az illető 
tanító nem is tagja a nyugdíjintézetnek. — I'. A. 
Lukafalva. Forduljon kérésével a „Tornaügy" szer-
kesztőjéhez, Kovács Rezső úrhoz. Budapest, III. Lajos-
utcza 130 sz. — K. T. Podola. A tantervet meg-
kaphatja a m. kir. egyetemi nyomdában. Budapest, 
I. ker. Vár, Iskola tér 3. sz. — V. J. Falun és 
városon egyaránt 4—5 óra, mint a körülményekhez 
képest megállapítani jónak látják. Egy-két napon 
adhat 3 órát is. — Seil. I). K. Oklevél nélküli tanítót 
nem illeti meg az a jog. 

Tartalom : Az iskolai munkaidő. Ember János. — 
A gazdasági ismétlő-iskolák érdekében. Biró József. 
— Az osztatlan népiskola tanterve. IV. Nagy József. 
— V. Vajthó Jenő. — Szünóra: Vajda János. Sassi 
Nagy Lajos. — Wesselényi Miklós báró „Szózatá"-
ból szedett gondolatok. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M ; . 

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

Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felsó nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljáróságí bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr.; 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirde.tési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEH., PODMAMCZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TKB 3. 

Kéziratokat nem adunlc vissza. 

Az eg}réves önkéntesség és a nép-
tanítók. 

Még alig néhány hét választja el 
hadköteles ifjabb kartársaimat az ujon-
ezozás nagy eseményétől. 

Nekünk tanítóknak kétféle jogot biz-
tosít a hadügyi törvény. És pedig: 

1. A nyolezheti póttartalékosságot 
a nagy szünidőben. 

2. Az egyévi önkéntességet. 
Az első esetben, t. i. ha póttartalékos 

lesz a tanító, örökös közlegénységre van 
kárhoztatva s így örökös alárendeltségi 
viszonyban van még a tizedessel szemben 
is. Ebből a közlegénységből kell tehát 
kiemelkednünk! En — az igaz, hogy 
terhesebb, mert hosszabb, de — a tanítói 
tekintélyt nagyban emelő és a megaláz-
tatások ellen teljesen biztosító módot 
ajánlok kartársaim figyelmébe: Legyen 
minden tanító egyéves önkéntessé, a mihez 
a tanítónak is Jogot ad az 1889. évi VI. 
t.-cz. 62. §-a. így már külsőleg is van a 
ruházaton megkülönböztetés (nem fog 
lyukas nadrágot faszolni), nem fog közön-
séges infanterist számba menni, külön 
lakik, külön étkezik s megbecsülik. 

Sokan nem tudják kartársaim közül, 
hogy ehhez a tanítónak is joga van s épen 
azért vetem fel e fontos kérdést ebben 
a minden tanító és tanítóképző-intézeti 
tanuló kezében is megforduló lapban, 

hogy az, a kit az érdekel, megismervén, 
igénybe is vehesse; a képző-intézeti 
tanulók figyelme pedig erre mindenkor 
felhívandó. 

Ne mondja senki azt, hogy mire való 
egy álló esztendeig szolgálni, mikor 
nyolez hét múlva is ledobhatja a katona-
mundért? — mert a tanítói tekintély, 
a mindnyájunk tekintélye megérdemli, 
hogy a tanító-katona egy évig alaposan 
tanulmányozza a tiszti vizsgálat leté-
teléhez szükséges hadi tudományt. Nem 
olyan nehéz az! 

Ne mondjuk azt se : Hát pénzt hol 
veszek; hisz ahhoz pénz is kell! Nem 
kell, csak igaz, őszinte akarat. Szolgál-
junk államköltségen. Az igaz, hogy ez 
sem valami fényes élet, de mentve van 
az ember a megalázó szolgai munkától. 

Attól se féljünk, hogy elveszítjük 
tanítói állásunkat. Hagyján az az egy 
év! A katonai szolgálat után bizonyára 
ismét ju t egy. No de ez hazafiúi köte-
lesség is, kell tehát, hogy minden iskola-
fentartó megadja erre az alkalmat a 
szabadságolás által. 

Attól st féljünk, hogy nem kapjuk 
meg az államköltséget. Ha ki tudjuk 
mutatni szegénységünket, (hogyan is 
lehetne tanító gazdag!), bizonyára meg 
is kapjuk. A törvény megadja erre nézve 
a jogot a tanítónak is, t ehá t el sem veheti. 
És azután nem olyan nagy költségbe kerül 

Lapunk 5-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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az az államnak. De az állam érdeke is 
úgy kívánja, hogy minél több intelligens 
és szakképzett katonája legyen. 

De most nézzük meg az egyévi önkén-
tesség végeredményét. Ha a tanító egy évi 
katonáskodás után leteszi a tiszti vizsgálatot, 
tartálékos tisztté neveztetvén ki, a tényleges 
szolgálatban álló tiszteknek kollegája leszen. 
Már szolgálatba lépésekor a tanítóban 
tekinteni fogja a jövendő tiszttársat s bizo-
nyára nem fog vele lealázó módon bánni, 
de megmenekül még a mindenféle al-
tisztek zaklatásától is. Es vájjon nem 
lenne-e ez hathatós eszköze tanítói tekin-
télyünk emelésének'? Nem érdemes-e 
ezért többet szenvedni és fáradni1? Ha 
már a törvény megadta erre a lehető-
séget, megadta a jogot, ne vessük el 
azt magunktól. Ragadjuk meg tehát az 
alkalmat és : legyünk egyéves önkén-
tesek. 

íme az e tekintetben követendő el-
járás. 

A kérvény elengedhetlen mellékletei 
a következők: keresztlevél; legalább elég-
séges tanítói oklevél; (ha az illető 
esetleg a képezde utolsó évfolyamában 
van, az arról szóló bizonyítvány;) családi 
értesítő; a szülők, esetleg a folyamodó 
szegénységét, vagyontalanságát igazoló 
(városi, községi) hatósági bizonyítvány; 
ezekhez csatolhatok esetleg egyéo bizo-
nyítványok is, a melyek a kért kedvez-
mény megadását indokolhatják. Pl. az 
atyának katonai szolgálati érdemei, szol-
gálati (működési) bizonyítvány stb. A 
kérvény mellékleteivel együtt — min t 
katonaügy — bélyegmentes. 

Az így felszerelt s az illető ezred 
hadkiegészítő paran csnokságához czimzett 
kérvény beadható előbb is a közigazga-
tási ' hatóság (szolgabíró, polgármester) 
útján is, de legczélszerűbb azt a sorozás 
alkalmával — de mindenesetre a sorozás 
előtt — a sorozó bizottság elnökéhez 
benyújtani, megjelölvén benne azon 
csapatnemet (gyalogság, honvédség, stb.) 
és ezredet, a melyben a folyamodó önkén-

tességi évét szolgálni óhajtja. Nagyon 
természetesen megjelölendő az is, hogy 
önkéntességi évét államköltségen óhaj t ja 
szolgálni. Megjelölendő egyszersmind az 
az év is, a melyben katonai szolgálatát 
megkezdeni akarja. Ez fontos különösen 
ama tanító-jelöltekre, ak ik tanulmányai-
kat a polgári-iskolai tanító-képzőben 
folytatni, illetve befejezni óhajtják. A 
kérvény elintézéséről vagy akkor mind-
járt, vagy később történik az értesítés. 
Az esetleges sérelmes határozat ellen a 
felszólamlás az illetékes közigazgatási 
hatóságnál nyújtandó be. Yégül meg-
jegyzem, hogy ez igényét az is érvé-
nyesítheti, a ki illetőségi sorozó járásán 
kívül állí t tatja magát; de ez az igény 
már akkor bejelentendő, mikor avató-
iveinek az idegen sorozó járásba való 
áttételét kérelmezi. 

Nem érdektelen felemlítenem azt sem, 
hogy a tanítók az 1880. évi XXVII. 
t.-cz. 3. §-a szerint hadmentességi díjat 
nem kötelesek fizetni. 

Hozzuk meg a saját és a tanitói te-
kintélyt emelő 10 havi áldozatot: 
Legyünk egyéves önkéntesek! 

(Nagyág.) Brózsik Pál. 

A hazugság okai, mint a neve és 
bűnei. 

Minden tanító tudja, hogy hazudozásaikkal 
a tanulók sokszor próbára teszik az ő nevelői 
bölcseségét. Jó tanító az, a ki ilyenkor magára 
is gondol, de a család felől is gondolkozzék. 
Az okok keresése fogja megtanítani helyes 
gyógyítómódok alkalmazására. 

Mindenesetre legelső gondolata legyen, nem 
ő maga-e az, a kinek befolyása ilyen jellem-
alakulásra vezette a gyermeket? 

Sok a kérdés. Nem kivánja-e meg, túl-
haj tot t aprólékossággal minden csekélység 
feljelentését is? Nem huny-e szemet olykor, 
ha a (bár kicsiny) mulasztás bebizonyult is 
valakire ? Nem kétkedő módorú-e, s viszont 
ha hitelt ad valakinek, tapintatos körültekin-
téssel meggyőződik az igazságról? Tudja-e 
mindig, kivel szemben kell kétkedőnek lennie ? 
Tesz-e kivételt bármikép, habár alig észre-
vehetően ? A lehetőségig alapos és gyors vizs-
gálat után, az igazság és méltányosság emle-
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getése alapján szabja-e ki a büntetést ; annak 
helyesen megválasztott alakja, ideje és módja 
szerint osztja-e elismeréseit a t an í tó? 

Gondolkodjunk. E kérdések a gyermek er-
kölcsi érzete nevelésének dolgához tartoznak. 
A legnagyobb kérdés azonban bátra van. A 
nevelés minden pontjánál a szeretet az első 
föltétel. Felméri szerint: „A tanító csak akkor 
nevelő az iskolában, ha esze mellett szivét is 
magával viszi." Hogy különösen az erkölcsi 
érzet nevelése kérdésében nagy fontosságú ez 
az igazság, azt fejtegetni nem szükséges. Elég 
arra a tapasztalatra hivatkoznunk, hogy az 
irigynek, kárörvendőnek, boszúállónak neve-
lődött tanuló társa iránt tanúsított elnézésé-
ben van valami a tanítója iránt táplált szere-
tetből, kíméletből is. 

Ha tehát keressük a gyermek hazudozása 
motívumait, a melyek számtalanok, sőt minden 
gyermeknél nem is azonosak: először is lelki-
ösmeretünket vizsgáljuk meg. Talán rá fogunk 
jönni, hogy a gyermek a hozzánkvaló alkal-
mazkodásából ered-e a hiba, vagy a család-
ban van jelleme ezen alakulásának forrása? 

Kényes dolog a szülőket e tekintetben fele-
lősségre vonni, s jól gondoljuk át, midőn 
megfigyeléseink közlése alkalmával következte-
téseink helyességéről a családot meggyőzni 
vállalkozunk. Mert sok esetben a hálásan vett 
figyelmeztetéseket keserű gondolatok közben 
veszik tudomásul, s a tanító rovására írják a 
szülők. Gyarlók vagyunk. Nem egyszer fülem 
hallatára meutette a mama a kis gonoszt: 
„Tessék elhinni, nem oly rossz, otthon legalább 
nem," s a szeretettel védett szemembe mosoly-
gott a — bajusza alatt. 

Népünk egy része nem látja be az iskola1 

tanítás megszakításából származó károkat, s 
jobbára csak ismeretszerzésre való helyet és 
időt lát benne. Sokszor aztán elégséges ok 
nélkül és hamis bizonyítás sikerének remé-
nyében marad otthon a gyermek. 

Mindenfelé olvassuk a psychologok munkái-
ban, de tapasztaljuk is az életben, hogy a 
szülők a gyermeket használják fel holmi 
csalárd taktikájuk eszközéül. 

íme egy életteljes példa. (Olvasható Varga 
„Házinevelés"-ében.) Kolduló barát kopogtat 
be a házba. A megriadt asszony odasúgja 
lánykájának, mondja, hogy az édesanya 
nincs otthon. 0 maga pedig hamarosan az 
épen nyiló ajtó mögé bújik. 

— Jól van, lányom; de mondd meg anyád-
nak, hogy ha újra elmegy, ne feledje magával 
vinni a lábait is, — szólt a barát, miközben 
botjával ütögette az asszonynak az ajtó alól 
kikandikáló lábait. 

Emlegessük-e az otthon körében történő 
leszólásokat, kapcsolatban azzal az alattomos-
ságra nevelő magaviselettel, hogy az elébb 
legyalázott, megszólt ismerősöket azok láto-
gatása idején agyba-főbe dicsérik, nekik 
minden kitelhető módon kedvükben járnak ? 

Hogyan maradjon a gyermek őszinte, ha 
szülei jellemét kénytelen magára venni ? S 
ezzel kénytelen, mert hány helyen veszik lelki-
ösmeretükre, hogy pl. a kis leánynak nem 
lenneszabadilyenutasítást adni: „Erről azonban 
apádnak tudnia nem szabad." 

Hát ahhoz mit szóljunk, hogy sok — külö-
nösen fővárosi •—- mama van, a ki naponkint 
azzal a búcsúszóval válik meg gyermekétől, 
hogy látogatóba megy; pedig az Erzsébet-téri 
kioszkban udvaroltat magának. Gyermeke 
cseléd vagy aféle oldalán szintén arra já r s 
nem így monologízál-e gyermek is, cseléd i s : 
„Ah igen . . . látogatóban van a m a m a . . . " 

Az okok keresésében gondolnunk kell a 
cselédekre, mint a gyermek lelkének egyik 
legveszedelmesebb irányitóira. Ne is említ-
sünk mást, mint azt, hogy különösen városon, 
a szülők gyakran bízzák cselédre a gyerme-
küket. 

Éppen a hazudásra szoktatják a gyermeket. 
Az indirekt mód bennük van. 

Föltéve, hogy a gondozóul magára maradt 
cselédnek van annyi erkölcsi érzéke s 
erkölcstelen fogalmakat ez ártatlanokkal 
nem is sejtet, rendesen nincsen annyi intel-
ligencziája, hogy a gyermek kedélyének, érzé-
seinek és fogalmainak kárt ne okozna. Ha 
pedig tovább megyünk s a gyermek erős 
kedélyhullámzására gondolunk, még több 
aggodalom fog el. Hogy a gyermek indula-
tait, helytelen kívánságait fékezni tudja, 
gorombaságait és erőszakosságait kikerülné, 
az nagy ritkaság. 

Legyen példa egy közepes cseléd. A mama 
hazajőve lá t ja : a gyermek ép, a házban semmi 
baj . A panaszok, a melyek mindkét fél részéről 
kijárnak, semmik. Legfölebb akkor van há-
ború, ha a gyereket bántalmazták tettlegesen ; 
hogy ennek erkölcsi érzete is szenvedhetett, 
kardcsörtetésre is alig érdemes. Ha a pana-
szok mégis meghökkentik, a szülő vallat. Ezzel 
rendesen hazudozás jár. Talán a gyermek a 
győztes, ha az anyai szívet bántot ta az eset. 
Lehet, hogy a cseléd igaza sül ki, nem ritkán 
a gyermek igaza daczára. Ez a gyermekre 
nézve ingerlő vagy elkeserítő is. 

Bizalmatlanságból eredt szokás az, hogy a 
gyermeket küldik el ellenőrzés czéljából a 
cseléddel pl. bevásárolni. Ez se nem bölcseség, 
se nem emberség. 

4* 
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Nem bölcseség, mert hitvány mód a csalárd-
ság ellen. Ez ellen okos gazda nem így véde-
kezik. 

Embertelen e módszer pedig azért, mert 
egyenesen csalárdságra ingerel. 

Ezenkívül, mire való a gyermekbe belé-
oltani a bizalmatlanságot ? Miért kényszerít-
jük a csalfaság ellen való védekezésre a 
gyermeket, sőt nem hívjuk-e fel élénk képzelő-
tehetségét, hogy ő is valamelyes furfanggal 
iparkodjék a csalárdság út jába állani? 

Hány eset nem történt már, hogy a cseléd 
ilyenféle ellenőrzés daczára (nem-e éppen 
ezért) kijátszotta gazdáját, s az élesen figyelő 
gyermeket is meghazudtolta! 

A cselédek könnyen érthető okokból híze-
legnek a gyermeknek a szülők előtt ; bezzeg 
ezek távollétében máskép áll a dolog! 

Naponkint hallja a gyermek, hogy a cse-
lédet gyanúsítják elhányódott dolgokért, életbe 
való pazarlásáért, sok másér t . . . A cseléd 
méltatlankodik, mentegetődzik, tagad. A 
gazda azonban elnevezi csalónak stb. A gyer-
mekre nézve elrettentő lehetne ez, ha a vád 
bebizonyulna, a mi ritkaság. 

Egyáltalában a cselédnek hatalmában van, 
hogy a naponkint előforduló perpatvarokban 
merő szívós tagadásával és furfangjával ki-
bújhat a vád bebizonyulása alól s a tanús-
kodó gyermek az ő elméje gyöngeségével 
győzni nem képes. Természetes, hogy érezvén 
igazát, elkeseredik, de nem okul-e károsan 
mindenképen ? 

Sok meggondolatlanság neveli a családban 
a gyermeket hazuggá. A néptanító bölcsesége 
szükséges az iskolában, de szükséges a társa-
dalommal való érintkezése közben is. Figyel-
meztessük a szülőket, az élet mely epizódjai 
nem valók a gyermek lelki szemei elé. Figyel-
meztessük pedig akkor és azokat, a mikor és 
a kikkel szemben az alkalom éppen kínálkozik. 

(Budapest.) Gerlcy Szuverén. 

Eajzoktatásunk. 
A „Néptanítók Lapja" folyó évi január 

21-én megjelent számában a fönnebbi czím 
alatt egy czikk jelent meg, melyet figyelmesen 
elolvasva, meggyőződhetünk arról,hogy íróját : 
Mosdósy Imre urat, az ügy iránt való lelke-
sedés és jóindulat vezérelte. Mindazáltal lehe-
tetlen válasz nélkül hagynom e czikket. 

Hogy a legtöbb iskolának a rajzoktatásra 
vonatkozó tanterve rossz, az igaz. Ez okból 
már nem egy oldalról hangzottak panaszok. 
Kérem figyelembe venni a tanügyi kongresz-
szus tanácskozásait. 

A rossz tanterv ellen legtöbbet panaszol-
nak maguk a rajztanárok, de nem azért, 
mintha ők a rajztanítás czéljával tisztában 
nem volnának, de éppen azért, mert e czéllal 
teljesen tisztában vannak. Mosdósy úr szerint 
a czél ez volna: „a szépérzék fejlesztésének 
egyik gyakorlati eszköze, vagyis: a szép után-
zására képesítő kézügyesség elsajátítása, a 
forma és főleg a szépérzék fejlesztése a látot-
tak utánzása által és ezzel a kedély nemes-
bítése. " 

Ez azonban nem sokkal jobb meghatározás, 
mint a mit a czikk t. írója is elitéi a polgári 
leányiskolák tantervében: „az ékítmények 
stilbeli ismerete és némi ügyesség a rajzolás-
ban, a szépérzéknek, a tisztaság, a rendsze-
retet és színérzék fölébresztése és müvelése 
szempontjából." 

Mi rajztanárok Ítéljük el az ilyen szak-
értelem nélkül megszületett tanterv kijelölé-
seket a leginkább. Ugyanazért kérem, ne tulaj-
donítsa a t. czikkíró azok létrejöttét nekünk. 
Nekünk az ilyen tantervek létrejötténél igen 
csekély vagy inkább semmi szerep sem jidott 
soka. S ha néha meg is hívtak az ily témák 
fölött való értekezésre, nem azért, hogy ott 
minket meghallgassanak. — Nem kutatom 
miért, — de valószínűleg azért, mert a mint 
a jogászok is univerzális lángelmék szoktak 
lenni, úgy a pedagógusok között is vannak 
ilyen univerzális tehetségek, a kik a rajz 
tanításához is jobban értenek, mint azok, a 
kik életük javarészét annak tanulmányozására 
szentelték. A polgári leányiskoláknak a rajz-
oktatásra vonatkozó tantervét tudtommal egy 
geometrista készítette, a polgári fiúiskolákét 
nem tudom, de valószínűleg azt is olyan; a 
gimnáziumnak ezen szakra vonatkozó tan-
terve az ott divatozó rajzoló-geometriával 
valóságos szörnyszülött; ezt is geometrista 
készítette. 

Lehet azonban, hogy őket is a viszonyok 
és mások befolyása sodorta. 

Nem mi rajztanárok vagyunk „nagyképüs-
ködők", hanem azok, a kik eléggé vakmerők 
az olyan feladatokat magukra vállalni, a 
mihez nem értenek és nagyképűen játszák a 
szaktekintélyt. 

Ez a kútforrása igen sok hibának, a mit 
magam is nagyon szeretnék a nagyméltóságú 
Minister úr és a magas ministerium becses 
figyelmébe ajánlani. Erről sokat lehetne írni, 
de hagyjuk. — Térjünk a dologra: — Mos-
dósy úr megbotránkozik azon, hogy a rajz-
tanítás odasülyedt, hogy a tulajdonképpeni 
rajzolási ügyesség — mondjuk: tudás — 
elsajátítására csak némi kis gondot fordíta-
nak s főczéljok az ékítmények stilbeli ismer-
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tetése. Nos hát ezen megbotránkozunk mi is. 
Nem egyszer hangoztattuk, hogy ama stilbeli 
ismertetések nem egyebek, mint csakugyan 
tudálékoskodások, mert egy pár stílszerű 
elemnek bemutatása és lerajzoltatása állal a 
stílt éppen úgy nem lehet megismerni s annak 
lényegébe behatolni, mint a hogy egy pár 
szó vagy mondat hangoztatása által a nyel-
veket sem lehet megtanulni. Teljes igazsága 
van M. úrnak abban is, hogy a stilek tulaj-
donképeni tanulmányoztatása csak felsőbb 
iskolák hatáskörébe való. Ha azonban a taní-
tás közben alkalomszerüleg némi rövid magya-
rázatot tartunk a stílekről a fiatalabb nem-
zedéknek is, de úgy, hogy az által maga a 
rajzolás háttérbe ne szoruljon, akkor ezzel 
sem követünk el hibát, mert a stilek ismer-
tetése szoros összefüggésben áll az emberi 
művelődés történetével s ebből egy kis izelítés 
bizony nem árt már a 13—14 éves gyerme-
keknek sem, mert ez fontosabb tényező az 
emberiség polgáriosodása érdekéből, mint ama 
csaták leírása, miket a történelem bőséggel 
tanít, a hol az emberek között az a legkivá-
lóbb, a ki legtöbb embertársát üti agyon. 

De méltán megbotránkozhatunk azon, hogy 
midőn a képzőművészet tanítására középisko-
láinkban hely adatott, akkor ezen tárgynak 
czéljául némi kézügyesség, tisztaság és rend-
szeretet tüzetett ki, akár csak a konyha-
művészet kezelésének gyakorlása végett. 
Kevésbbé botránkoztató, de nem sokkal 
helyesebb az sem, midőn: „a szép utánzására 
képesítő kézügyesség elsaját í tásáét tűzik ki 
czélul. I t t is ama dilletáns felfogást jellemző 
kézügyesség szerepel. 

Ha a rajztanításnak ezek volnának a czéljaii 
akkor bátran kidobhatnók azt az általános 
műveltségre képesítő iskoláinkból. A szép-
érzéket lehet fejleszteni pusztán a szemléleti 
magyarázatok és összehasonlítások útján is. 
Annyival inkább, mivel a szépség hatása 
kevésbbé függ a részlet, mint inkább az 
összehasonlítás szépségétől, erre a fokra pedig 
a rajztanítás terén nagyon későn juthatunk. 
A kéz pedig ügyesedik mindennemű csele-
kedet, talán legjobban a bűvészkedés által. 

A képzőművészet s az e téren kifejthető 
mindennemű munkálkodási kör azonban sok-
kal fontosabb szerepet játszik az emberiség 
művelődési történetében, mintsem, hogy azt, 
első sorban a kéz ügyesítése tekintetéből 
itélhetnők meg, a mi a művészetnél éppen 
nem a lényeges, hanem inkább a mesterséges 
fogások halmaza. 

S a mint mondám, a szépérzék magasabb 
fokú fejlesztése is csak későbbi eredmény 

lehet, éppen úgy, mint a nyelvtan tanításánál 
a szépirodalom. 

Ha azonban a nyelvtan tanításánál egy 
helyesen szerkesztett mondatot már a szép-
irodalom tanításának alapjául tekinthetünk, 
akkor a rajz tanításánál is elfogadhatjuk, 
hogy egy helyes arányokban és törvényszerű 
fejlődésében rajzolt akár természetes, akár 
stílszerű levél már a szépérzék fejlesztésére 
is szolgál. De míg a mondatszerkezet taní-
tásánál is megkövetelik a szerkezet logikus 
indokolását, éppen úgy egy levél rajzoltatása 
is csak úgy bir értékkel, ha az a cselekedet 
a tanuló által nemcsak találomra végeztetik, 
hanem okos, indokolt, öntudatos felfogással, 
vagyis a mint mondám: a törvényszerűségek 
ismerete s a feladat megfejtése közben meg-
kivánandó észszerű eljárás alapján. Lehet, 
hogy ok nélkül, de mivel mégis attól tar tok, 
hogy esetleg valaki félreért s azt hiszi, hogy 
midőn én a fennebbieket írom, valami a 
tanuló erejét fölülmúló kívánalmakra gondo-
lok : ez okból illusztrálni óhajtom állításaimat. 

Például: megkívánom a tanulóktól, hogy 
rajzlapjaikat felezzék függő és vízszintes irá-
nyokkal. Nos, már ezen a kezdő fokon álló, 
de a magasabb fokon is mindig szükséges 
feladat megoldásánál is a következő észszerű 
eljárásra kell a rajzolókat figyelmeztetnünk: 
a) a határszél felezése közben tartsd a czeruza 
rúdját úgy, hogy annak előre nyújtott fara-
gott vége a felezendő résznek csak egyetlen 
pontját födje e l ; óvakodjál tehát a felezendő 
rész egyik vagy másik felét kezeddel, karod-
dal vagy a czeruza rűdjával eltakarni, mer t 
akkor helyesen látni és ítélni nem tudsz; 
b) vond meg a felező vonalakat ; e közben 
karodat mozgasd egész hosszában és ne ra j -
zold vonalaidat az izületekben mozgó új j a k 
vagy csuklóban mozgó kéz által, mert a 
mozgó újjak és kéz által töredezett ívdarabok-
ból fogod vonalaidat összerakni; c) miért kell 
feleznünk a l apo t? Azért, hogy a feladatot a 
lap közepére állithassuk. Es így tovább, 
fokról-fokra. 

A levél tagozatainak arányossága, külső 
részeinek a belsőkkel való összefüggő viszo-
nya, erezeteinek fejlődése, a bimbó, virág és 
csésze összefüggései, a szirmok arányossága és 
elhelyezkedésök viszonya; mind oly dolgok, 
melyeket törvényszerűen alkotott maga a 
természet s törvényszerűen utánozta őket az 
ember minden időben és korban. Ha pedig 
valaki csak ezeket is öntudatlanul másolgatja, 
éppen oly hamis érzék fejlődik szemeiben s 
badar gondolkozás agyában, mint a hogy a 
rossz irányban tanult zenész nem érzi a hamis 
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hangokat s fogalma sem lehet a helyes dal-
lamról. 

A tájkép-rajzolás távlati tudást követel, a 
nélkül értelmetlen játék, naplopás vagy ön-
kínzás. Az állat és az emberi test rajzolása 
már nemcsak távlati érzést és tudást, (nem 
is említve az árnyék és világosság, valamint 
a szín összhangzó hatásának érzését és tudását, 
a mi néha igen nehéz probléma) de bizonyos 
mértékben^ a tagok arányainak ismeretét is 
követeli. És így tovább. 

A képzőművészet tanításánál tehát az alap-
czél határozottan más, mint a mit Mosdósy 
úr képzel és a mit tanterveink is ki tűznek; 
mert a képzőművészet azon parányi csirából, 
melynek képében a barlangban lakó ember-
nél megjelent s az az ő kőkalapácsára szarvas 
fejet rajzolt, a hosszú évezredek alatt oly 
terebélyes fává nőtt, hogy az eredmények 
alapján elmondhatjuk, hogy : ez tette az 
embert emberré. I t t nyilvánul az emberben 
az ő nagymestere: a természet iránt való 
meleg érdeklődés s az azt tanulmányozni 
törekvő megfigyelő képesség. Már pedig a 
tudományok összesége sem más, mint a meg-
figyelések alapján létre jött tudások halmaza. 
Mentől élesebben fog fejlődni az emberben a 
megfigyelő képesség, annál előbbre fog haladni 
a kutatások, találmányok és ismeretek terén ; 
míg ha elvesztené e képességét, értelmetlenné 
válnék előtte a könyvtárak halmaza is. 

Az okos megfigyelés azonban nem ösztön-
szerűleg jő, hanem okos észnek kell azt kor-
mányoznia. Ennélfogva a rajztanítás czélja 
nem lehet más, mint : a rajzolás terén szük-
séges észszerű gondolkozó képesség lehető kimű-
velése, a rajzolandó formák törvényszerűségének 
megtanulása s így az okosan vezérelt szem meg-
figyelő és itélő képességének a kiművelése. így, 
és csakis így fog bele találni minden iskola 
tanítási körébe, a hol az iskola az agy és 
érzéki tehetségek összhangzatos kiművelésére 
törekszik. A fennebbiekkel kapcsolatosan 
említhető a kéz alkalmazkodásának, s a tek-
nikai gyakorlatoknak a művelése is, hogy az 
ész okos parancsát a kéz, mint engedelmes 
szolga végre hajthassa. 

Ezek nélkül nincs és nem is lehet okos, 
szellemes és valódi élvezetet gerjesztő munka, 
legfennebb szánalmas utánozgatása annak, a 
mit egy szellemes embertársunk alkotott. 

MegvaJlom, hogy Mosdósy úr elveiben azon 
irányt látom, mely minták másoltatására 
törekszik; mert a mint í r j a : emberfejeket, 
arczot, kezet, levelet, virágot, madarat, táj-
képet stb. akar rajzoltatni, mert há t ezek 
szépek. Hogy ezek szépek lehetnek, ha csak-
ugyan értelemmel vannak rajzolva, abban 

nem kételkedik senki; de, hogy ezek másol-
tatása által a szellemi és érzéki tehetségeket 
okszerűen fejleszthetnők : az ma már nem kér-
dés, hanem túlhaladott álláspont. 

Azt pedig még sem gondolhatom, hogy 
Mosdósy úr ezen feladatokat a polgári fiú- és 
leányiskolákban természet után akarná rajzol-
tatni ? Talán csak nem gondolt erre ? — 
Nem! nem! mert ha valaki csak egy egyszerű 
szögletes testet, csak egy koczkát valaha 
természet után helyes távlattal, helyes vilá-
gossági és homályossági fokozattal rajzolt s 
megtanulta, hogy ilynemű feladatoknál mily 
mértékben kell összes szellemi és szemléleti 
tehetségünket összpontosított figyelemmel 
igénybe vennünk; ha látta, hogy mily nehéz-
ségekkel küzd a tanár, midőn tanítványait 
ily feladatok megfejtésére tanítja, hogy nehe-
zebb és fárasztóbb, de egyúttal határozottan 
élesebb képző erővel bir ez, némely más, még 
a társadalomban mindig többre becsült tan-
tárgyaknál : úgy semmi esetre sem lehetséges 
az, hogy tájképecskéknek és emberi fejeknek 
természet után való rajzolására gondolhatna. 

Mivel pedig Mosdósy úr czikkében főként 
az apának feljajdulását kell látnom, köteles-
ségemnek tartom azt teljes mértékben mél-
tányolni. I t t már nagyon sok igazság rejlik 
soraiban s minden kifogás nélkül aláírom 
czikkének utolsó kis szakaszát, mely ezeket 
mondja: „A rajzoktatást gyökeresen reformálni 
kell: szabatosan, de egyszerűen körül kell 
írni annak czélját, (nemcsak, de kellő utasí-
tásokat adni és körülírni a czél miként való 
értelmezését s meggátolni úgy a léhaságokat, 
mint a túlkapásokat) szigorúan ellenőrizni az 
iskolát." 

(Budapest) Lányi Ernő. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
VII. 

Ugyhiszem felesleges bővebben fejtegetni, 
hogy az osztott és osztatlan iskola között 
óriási különbség van. 

Be van bizonyítva, hogy az osztott iskola 
növendékei rendszerint jobb nevelésű és értel-
mesebb gyermekek. Az osztott iskolák — 
körülményeiknél fogva — szorosan betart-
hat ják a törvényes 10 havi tanidőt, s egy-
egy tanító csak egy osztályt tanít. Az osztat-
lan iskoláknál még a 8 havi tanidő is csak 
elméletben létezik, gyakorlatban alig van 
6—7 hónap; s mindemellett egy tanító 6 
osztályt tanít s a szegény gyermekek V5-öd 
részének sem tankönyve, sem írószere nincs. 

A falusi vagy pusztai iskolában, ha szép-
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tember elején kezdjük is el a tanítást, rend-
szeres tanításról október végéig — míg a 
külső gazdasági munkák meg nem szűnnek — 
szó sem lehet. Április és május hónapokban 
már ismét csak a tanulók harmad- vagy 
negyedrésze j á r rendesen iskolába. Azt mond-
ha t ja erre valamelyik t. városi ka r t á r sam: 
ott a törvény, a múlasztókat büntettesse meg! 
Igen ám, de a parasztnak is van ám annyi 
esze, hogy a törvényt kijátszhassa! Tudja 
jól , hogy 15 napi mulasztás után megintik, 
a másik 15 nap után is csak 50 krra bün-
tetik. Egy hónapi mulasztásért fel sem vesz 
50 kr. büntetést , mert iskolaköteles fia annyi t 
két nap alat t is megkereshet, — lévén 
uraságoknál egy „szántógyerek" napszáma 
25 kr. 

Ha tehát van különbség az osztott és osz-
tat lan iskolák viszonyai között, igen helyes 
és szükséges, hogy a tanterv is tegyen különb-
séget. 

Általában csak annyit és olyant kellene az 
osztatlan iskolában taní tani , a mennyire, s 
a mire a gyermeknek az életben szüksége lesz. 

A tantárgyak közül a természettan és 
gazdaságtan az 5—6. osztályból kihagyandó 
s az ismétlő iskolába kell áttenni, s így az 
ismétlő iskola nem lenne szorosan ismétlő, 
hanem folytatása a mindennapi iskolának, s 
mivel ú ja t is tanulnának, nem lenne nekik 
oly unalmas a többi tantárgyak ismétlése. 
Nagyobb kedvvel jönnének az iskolába. Ekkor 
a mindennapi iskolások heti tanórájából 2 
órát (egy délutánt) az ismétlő-iskolások taní-
tására fordí tanánk. 

A számtannál teljesen elég, ha az I. osztály 
1—10., 15-ig, a l l - i k osztály'50-ig, a III. osztály 
100-ig terjedő számkörig halad. A IV-ik év-
folyam a négy alapműveletet különnevii szá-
mokkal 1000-ig végezheti. Ezek után a tizedes-
törteket veheti a tanító tárgyalás alá. 

Az Y. és VI. osztályban lenne tárgyalandó az 
előbbeni években tanultak ismétlése nagyobb 
számkörben; továbbá a közönséges törtek, 
egyszerű hármas-szabály és a kamatszámolás, 
e két utóbbi csak következtetés, nem pedig 
száraz szabályok utján. Az összetett hármas-
szabályt, a társaság, vegyítés és lánczszabályt 
nein tartom szükségesnek egy falusi osztatlan 
népiiskolában, tehát egyszerűen mellőzendő. 

A nyelvtannál kiküszöbölendő a sok czél-
nélküli száraz szabály, — csupán azok a 
nyelvtani alapismeretek tárgyalandók, melyek-
ből az értelmes beszédet és helyesírást sajá-
t í that ják el a növendékek. A sok nyelvtani 
szabály bemagolásával túl terhelt növendék az 
eddigi általános panaszok szerint nem képes 

gondolatait helyesen szerkesztett mondatok-
ban, helyes összefüggéssel kifejezni; mert a 
sok nyelvtani anyag közül valami kevésnek 
sem tud ja hasznát venni. Mi haszna van p. o. 

/á gyermeknek ha tudja , hogy a „&a" „öe" 
beható, a „ban" „ben" pedig marasztaló rag. 
Vagy mire való a sor-, osztó-, sokszorozó stb. 
számokkal bajlódni, mindezek nélkül bizony 
el lehet akár a legnagyobb tudós is. 

A történelemből elég, ha a népvándorlásról: 
a kunok, avarok és a magyarok bejöveteléről; 
továbbá egyes nevezetesebb uralkodók vagy 
hősökről hallanak a gyermekek hazafias szel-
lemű életrajzokat. Egyes urralkodók sorrendjét 
s azok uralkodásának évszámait be t anu l t a tn i : 
haszontalan időrablás. 

A termény rajznál a tndományos és apró-
lékos osztályozásnak nincs helye egy falusi 
népiskolában. Az osztályozást csak azon elvek 
szerint kell megejteni, melyeket a gyermekek 
maguk is könnyen észrevesznek, a fősúlyt a 
népet közelebbről érdeklő állatok és növények 
ismertetésére fordítsuk. 

A földrajzból ismerje meg a gyermek me-
gyéjét és hazáját tüzetesen; a többi orszá-
gokról elég, ha megmutatni tud ja a térképen 
s hogy merre esik tőlünk, továbbá annak 
fővárosát, esetleg pár nevezetes helyét. Az 
egyes világrészekről is csak általánosságban. 
Végül a földről mint égitestről, alakjáról , 
mozgásáról, természetéről, a nap és holdhoz 
való viszonyáról kell a tanulókat megismer-
tetni, s a többi közhasznú alapismereteket 
elsajátíttatni. 

A természettan, gazdaságtan, alkotmány és 
egészségtan az osztatlan iskolákban olvas-
mányok alapján t an í t andó ; de az ismétlő 
iskolában mint külön tan tárgy lenne keze-
lendő. 

Nem mulaszthatom el még a figyelmet a 
két tanítóval biró falusi népiskolák viszo-
nyaira is felhívni, a mennyiben a tanterv-
reviziónál igen nagy botlás lenne annak t an -
tervét a városi rendezett viszonyú osztott 
iskoláéval egyenlővé tenni. Szerintem a ké t 
tanítóval biró falusi iskola is csak rende-
zettebb viszonyú osztatlan iskola. Tananyaga 
a városi osztott iskolák tananyagánál kevesebb, 
az egy tanítóval biró osztatlan iskolákénál 
több lehet. 

Ily felosztás mellett, ha a sablonszerű 
magoltató záróvizsgálat beszüntetve lenne, s 
így minden tanító nem a vizsgálatnak hanem 
az életnek taníthatna, túlterhelésről nem lenne 
többé panasz. 

(Zamárdi) Csizmadia J. Oyiila. 
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Lapunk utóbbi számában hírt adtunk 
már arról a jól megérdemelt kitünte-
tésről, melyben a föiségi kegy részesítő 
Molnár Yiktor osz-
tálytanácsost, a val-
lás- és közoktatás-

ügyi ministerium 
elnöki osztályának 
vezetőjét. Most ez 
érdemes férfiú jól 
talált arczképét mu-
ta t juk be olvasóink-
nak, bogy ismerjék 
meg a magj rar taní-
tók vonásait is an-
nak, a ki a tanítóság-
nak és a népoktatás 
ügyének őszinte, igaz 
barátja. 

Molnár Yiktor osz-
tálytanácsos 1859. 
augusztus 9-én szüle-
tet t Brassóban. Nép-
iskolai és gymná-
ziumi tanulmányait 
szülővárosában vé-
gezte, jogi tanulmá-
nyait— kitűnő siker-
rel — részben a kolozsvári, részben a 
budapesti egyetemen. 

Főiskolai tanulmányai bevégzése után 
külföldi tanulmány-útra indult; meg-
fordult négy országban s mindenütt 
kulturális és művészeti kérdésekkel 
foglalkozott. 

Külföldi tanúimány-útjáról visszatérve? 
a közoktatásügyi ministerium szolgála-
tába lépett. Abban az osztályban, mely-
nek jelenleg ő a vezetője: az elnö-
kiben immár tizenöt év óta működik. 

Tapintat, bámulatos munkabírás, a 
tanítás és általában a kultúra ügyei 
iránt érzett lángoló szeretet, erős haza-

fias érzés, humánus 
gondolkodás, szere-

tetreméltó, finom 
modor jellemezték 
Molnár Yiktor osz-
tálytanácsost mindig 
s így csak természe-
tes, hogy az imént 
említett tulajdonsá-
gokat megbecsülni 
nagyon tudó minis-
terünk teljes bizal-
mát birja. A Fölség 
kegye Molnár Vik-
torban kiváló érde-
meket jutalmazott. 

Molnár Viktornak 
az irodalomban is 
voltak sikerei s nem 
jsak ő maga, de mi 
is sajnáljuk, hogy 
nagy hivatalos elfog-
laltsága (hiszen mi 
tudjuk,hogy délután-
j a i t , sőt gyakran 

estéit is a ministeriumban tölti) jelen-
leg elvonja őt az irodalmi munkálko-
dástól, mert — van okunk remélni — 
e nélkül a „Néptanítók Lapjának" is 
volna módjában kitűnő tollából nagy-
becsű dolgozatokat közölni. 

Első munkája a „Genfi conventio" 
czímű nemzetközi jogtörténeti dolgozat 
volt, melylyel a kolozsvári egyetemen 
pályadíjat nyert. A középiskolák reform-
járól ír t tanügyi és a Húsvéti tojások 
czímű néprajzi munkái méltó föltűnést 
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keltettek, hasonlóképen legújabb mun-
kája: Csáki/ Albin gróf élet- és jellem-
rajza is. 

Az említetteken kívül írt számos 
publiczisztikai dolgozatot, melyeket 
egytől-egyig éles megfigyelés és a köz-
művelődés ügye iránt érzett igaz lel-
kesedés jellemez. 

Már Trefort minister is nagyon ked-
velte az akkor még fiatal tisztviselőt 
s Molnár Viktor szívjóságáról mi sem 
tehet ékesebben szóló tanúbizonyságot, 
mint az, hogy Trefort Ágoston beteg-
sége alatt éjjelét és nappalát a nagy 
beteg minister oldala mellett töltötte. 
Falk Miksa Emlékezetében meleg szavak-
ban emlékezik meg Molnár Viktor e 
nemes önfeláldozásáról, a többi közt 
ezeket írván: „Ez nem volt a hiva-
talnoknak magaviselete főnökével szem-
ben, hanem egy fiatal embernek önfel-
áldozó odaadása egy aggastyán irányá-
ban, a kit szíve mélyéből szeretett és 
tisztelt." 

Magyar tanítók! — véssétek Molnár 
Viktor nevét és jóságos arczának voná-
sait a szívetekbe: igaz barátunk öl 

(Budapest.) Sz. 
o-^o 

ê o L 

Ködös világ. 
Édes Rózám! 

Ma reggel kiálltam az ablakhoz és kinéztem 
az utczára. Ködös idő volt odakinn, alig 
tudtam az utcza má^ik oldalára látni. Nem 
szép a köd itt ebben a nagy városban! — 
S egyszerre csak eszembe jutot t a maga kis 
faluja, a hol mégis szebb az ilyen ködös idő. 
Milyen gyönyörűen fest ilyenkor például az 
ósdi kastély, mely a falu közepén áll; a 
fasor a nagy tapolyfákkal! Mintha nagy, 
tündér-várak volnának ott sorban. Beh sze-
rettem ezt nézni! S az emlékeim egyszer 
csak egészen odavezettek magukhoz, persze 
képzeletben és eszembe jutot t a maga histó-
riája is, édes Rózám. Vagyis nem annyira a 
magáé, mint a kollégájáé. (A tanítóra: 
Szillassy Laczira emlékszik még ? Hogyne!) 
Ne haragudjon kérem, hogy most épen ezt 
a történetet irom meg. Nem irom semmi 
mellékes czélból, csak a tanulság okáért. 

I. 
Török-Berényben az állami leányiskolához 

új tanítónőt neveztek ki. A herényiek csak 
annyit tudtak róla még, hogy lány. Csinos-e, 
szellemes-e, vagy milyen ? — erre voltak 
kíváncsiak, mert ezt még nem tudták. A tan-
év elején a kis tanítónő meg is jöt t . Csinos 
volt, szép volt, meg víg is. Hivták pedig 
Pataky Rózának. A kis falu egész intelli-
gencziája nagy szívességgel fogadta; csak a 
jegyzőné nézte az egészet bizonyos fokú 
irigységgel, mert ő is szép asszony volt. 
Legkivált akkor haragudott meg, mikor a 
„jövevényt" Berény csillagának nevezték el. 
Eh, hát melyik szép asszony is szereti azt 
tudni, hogy ő nála még szebb is van! Hanem 
ez a harag nem volt azért olyan veszedelmes. 

Szegény Pataky Rózának mindjárt a máso-
dik iskolai napon akadt már kellemetlensége. 
Valami nagyhangú atyafinak hazaküldte a 
kis lányát, mert még nem volt ha t éves. 
Haza küldte másnap is, mikor az újra meg-
jelent. Akkor eljött az apja — egy nagy-
szájú kortes — és gorombáskodni kezdett a 
védtelen tanítónővel. 

— Az én lányomat kidobja! Hát tudja ki 
vagyok é n ? ! . . Es tudja, ki maga, gyütt-
m e n t ! . . . Es ordítozott. A nagy iskolaépület 
másik végében volt a fiú-iskola. Ott taní tot t 
Szilassy Laczi is, és az ablaka éppen úgy 
szolgált, hogy oda látott a „lányokhoz". Most 
is látta a gorombáskodó atyafit s a szegény 
könyező Pataky Rózát. Személyesen ugyan 
még nem ismerte, de sietett a védelmére 
mindjárt. Az atyafit lehordta és kiutasította, 
s bemutatta magát az ú j „tag"-nak. Csak 
most látta még igazán, hogy milyen szép 
lányrka. S hogy most még egy könnyű is csil-
logott a szemében, csak előnyére vált. 

— Köszönöm, igazán köszönöm, — mondta 
a kis lány. 

— Óh kérem, csak kötelességet tettem. 
Vigasztalódjék azonban, kevés ilyen goromba 
ember van itt. Elég tisztesség-tudó nép, nem 
lesz egyhamar baja velük. 

— Megszökném rögtön, ha mind ilyen 
volna. 

— No, nem fogja tenni! 
Pataky Róza nem is tette meg. Szilassy 

Laczi legalább mindent elkövetett, hogy meg 
ne tegye. Pataky Róza hálás is volt iránta, 
a mi végtelenül jól esett neki. Hányszor gon-
dolta magában, hogy milyen szerencsés, mer t 
ezzel a kedves kis lánynyal találkozott. 

A falusi élet egyszerűségében, csendes ma-
gányában hamarább fejlődik ki az emberi 
szivekben a szerelem, mint falán a városi 
élet örökös zajában, sietségében. És mélyeb-
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ben is! A mező virága, az erdő susogó lombja, 
minden erre emlékezteti az embert. A páros 
galamb a házon, bánatos, turbékoló gerle, 
kicsiny fecskefészek az eresz a la t t : Istenem, 
beh szép, beh szép ! . . . Itt meg a város za-
jában, lázas sietségében egyebet hall, lát az 
ember, csakhogy siessen élni, élni hamar, 
mert elsodor az az utálatos á r ! . . . Szilassy 
Laczi azon fogta magát egyszer, hogy azt a 
kis lányt ő szereti. Hiába minden, így van! 
S mert ő komolyan fogta föl az életet: eleinte 
gondolkodott, vájjon való-e, lehet-e neki szere-
lemre s ennek szükséges következményére: 
a házasságra gondolnia. Nem igen mert rá 
gondolni. A szerelem azonban nem alkuszik. 

II. 
A törökberényi grófi uradalmat és az ósdi 

kastélyt megvette egy gazdag gyáros. Künn, 
az egyik major helyén czukorgyárat építtetett, 
s ő maga is Berénybe költözött. A gyár ve-
zetésével ugyan nem sokat törődött, mert azt 
elvégezte kitűnő tehetségű titkárja, ő csak a 
levegő miatt jö t t ide. Orvosai ajánlották: 
menjen falura. Az az egyszerű élet, a jó le-
vegő helyre hozza idegei munkásságát; a me-
lyek megcsömörlöttek az élvezettől, a gyö-
nyörtől. Pár hét múlva érezte is ennek a jó 
levegőnek a hatását. Sokat sétált kint. Egy 
ilyen gyógy-séta alkalmával találkozott a szép 
tanítónővel, a Berény csillagával. 

Föltűnt neki nagyon ez a szép leány. Új, 
szokatlan volt előtte az a boldog megelégedés, 
az a megkapó egyszerűség, a mit ebben a 
leányban tapasztalt. 0 , a ki idáig csak a 
gazdag, szőnyeges paloták világát élte, puha-
ságát, csinált boldogságát és kényelmeit lá t ta: 
egyszerre új világban találta magát. Idillikus, 
szép világ! S íme: egyszerű iparkodott lenni 
ő is, nemesebb indulatú, mint bármikor 
valaha. 

Kezdett érdeklődni az iskola ügye iránt, 
az épületet megiíjíttatta, hozatott drága, ügyes 
taneszközöket, és elment az iskolába is, hogy 
lássa, mikép tanulnak azok a pajkos apró 
fiúk és leányok. 

Legtovább időzött mindig a Pataky Róza 
osztályában. IJgy tetszett neki az a kitartó 
fáradság, az a szép siker és haladás, a mit 
itt látott. Csodálkozott is sokat. És milyen 
szeretetreméltóan elbeszélgetett a szép tanító-
nővel ! 

Elment egyszer hozzájuk is, azután többször 
is, később mindennap. Szilassy Laczit bántotta 
ez a látogatás, valamint az a lassú elidege-
nedés is, a mit Róza részéről tapasztalt. Nem 
volt többé olyan őszinte köztük az érintkezés. 
Szilassy Laczi, a ki nagyon szerette már Rózát, 

kezdett féltékeny lenni. Elhatározta magát, 
hogy tisztába jön Róza érzelmeivel. 

Szegény Laczi! Nem remélt, hideg választ 
kapott. A Berény csillaga is lány volt, mint 
a többi: számító, és a gazdag gyáros üdülési 
szórakozásait komolyabbaknak vette, mint a 
milyenek valóban voltak. Azt mondta Laczinak, 
hogy így meg amúgy, nem kötheti le magát 
hozzá, bár sajnálja nagyon és tehetséges, szép 
jövőjű embernek is tartja, stb. 

Hát ez elég volt Laczinak. 
Egyszerre csak eltűnt Berényből. Őszinte 

sajnálattal fogadták a hírt mindenütt, mert 
szerették nagyon a komoly tanítót. A Róza 
szemeiben is fölcsillant egy könny, hanem 
mihamar fölszáradt. 

A második könny azonban, mely nemsokára 
követte ezt, mélyebb nyomot hagyott lelkében. 
A gazdag gyáros — a kiről már mindenki 
azt gondolta, hogy elveszi Rózát — egyszer 
csak sietve elutazott. Bécsbe ment, mint 
mondá: 

— Menyaszonyomhoz megyek. Nemsokára 
lesz az esküvőm! 

III. 
Pataky Róza a minap egy levelet kapott. Egy 

régi ismerőse írta. írt erről is, arról is; nagy-
városról, a hol az ember úgy felejt, felejt, 
még ha nem is akarná. Magáról csak annyit 
ír, hogy hál1 Isten: jobbra fordult már a 
sorsa, a szebb jövő küszöbén van. Epen most 
lép be; de nem örül úgy, a hogyan azt régen 
gondolta, — s óh, felejtett régi szép idők! — 
a hogy azt akkor á lmodta . . . 0 így van! — 
Hogyan vannak Berényben ? ! . . . 

* * 
* 

. . . . Róza, Róza, Pataky Róza, olvasd el 
azt a levelet, aztán dobd a tűzbe! Égjen el 
hamuvá, legyen semmivé! Az az ember, a 
ki írta, aligha tudna még egyszer úgy szeretni, 
mint akkor, régen. Ha tudna, elmenne hozzád, 
megbocsájtaná iránta való vétkedet. De az 
ember, — csalódásai közt s zajában a világ-
nak, —- idővel közömbös, hideg lesz. Az 
emlékei sem hevítik többé. 

Én rám meg ne haragudj kérlek, hogy 
ezt a történetet megírtam. Csak a tanulság 
okáért tettem. 

(Buiapest.) Havas István. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Turjay János ungvári gör. kath. iskolás 
kanonoknak, a ki az ungvári pap-árvaleány-
nevelő-intézet czéljaira 1000 koronát, az ung-
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vári papfi- árvaintézet czéljára 1000 koronát, 
az ungvári papfi táp-intézet czéljára 1000 
koronát, az ungvári kántortanító-tápintézet 
czéljára 1000 koronát és az ungvári kántor-
tanító-árvaleányház czéljára 1000 koronát 
adományozott. — A salgó-tarjáni bányaigaz-
gatóságnak, a mely a petrozsényi és petrillai 
áll. iskoláknál működő összesen hat tanító 
részére az ezredéves ünnepély alkalmából 
rendezett országos kiállítás megtekintésére 
120 frtot adományozott. 

Kinevezte: Magyar Gyula uraji róm. kath. 
oki. tanítót a józseffalvai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Raijs Mária oki. tanítónőt a 
borziki áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Guthy Ilona oki. tanítónőt a turócz-szent-
mártoni áll. polg. leányiskolához a XI. fize-
tési osztályba segédtanítónővé. 

Áthelyezte: Szíjártó György hegyhát- saáli 
áll. el. tanítót a kuzmai áll. el. iskolához, az 
ilykép megüresedő hegyhát-saáli áll. iskolai 
tanítói állomásra pedig Szalag Béla oki. taní-
tót nevezte ki. 

Nyugdíjat utalványozott: Grád Illés felső-
visói munkaképtelennek talált g. kath. tanító 
részére évi 130 ir tot ; llátz Fiion mező-szilvási 
munkaképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 150 fr tot ; Riboss György hajniki munka-
képtelen r. kath. tanító részére évi 220 fr tot ; 
Tap Demeter faragói munkaképtelennek talált 
g. kath. tanító részére évi 180 f r to t ; Dévény 
Janka balassa-gyarmati munkaképtelennek 
talált közs. óvónő részére évi 290 f r to t ; 
Jovanovicsné - Zimra Katalin temes-kubini 
munkaképtelennek talált közs. tanítónő részére 
évi 430 fr tot ; Jovanovics János temes-kubini 
munkaképtelennek talált közs. tanító részére 
évi 500 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai 1lykovics 
Miklós nagy-bocskói nyug. g. kath. tanító 
özv., szül. Tódori Lujza részére évi 150 frtot 
és Anna nevű kiskorú árvája részére 25 frtot 
mindössze 175 f r to t ; néhai Rudolf József 
nagy-ölvedi r. kath. volt tanító özv., szül. 
Kopetniczky Katalin részére évi 302 frt 40 
kr t ; néhai Tapp Ágoston szilágy-szigeti gör. 
kath. volt tanító özv., szül. Negyiszán Parászka 
és 4 kiskorú árvája részére összesen évi 250 
f r to t ; néhai Czingel Endre deméndi r. kath. 
volt tanító özv., szül. Stefan Anna részére évi 
150 f r to t ; néhai Rozinay László ipoly-balohi 
r. kath. el. iskolai volt tanító özv., szül. 
Kovács Sarolta részére évi 150 frtot, Béla, 
Aranka, Sarolta és Szidónia nevű kiskorú 
árvái részére pedig egyenként évi 25 frtot, 
együtt 100 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Általános tájékozásai. Kartársaink nyug-

díjügyi sérelmeinek orvoslása végett tőlünk telhe-
tőleg iparkodtunk közbenjárni. A panaszok a 
min. úr előtt sem maradtak eltitkolva, igazólja 
ezt Ő nagy méltóságának lapunk f . évi 2. számá-
ban közlött magas rendélete, mélyben érző 
szívének és nemes gondolkozásának legfényesebb 
bizonyítékául egyenesein fölszólítja mind-
azokat, kiknek az 1893. évi összeírásból 
kifolyólag nyugdíjügyi sérelmük van, 
febr. hó végéig folyamodvány beterjesztésére. 
Eme kedvező intézkedés lehetővé teszi, hogy ezen-
túl a nyugdíjügyi sérelmekkel lapunk ne foglal-
kozzék, hanem e helyett mindinkább közéledve 
kitűzött ezélunkhoz, „tanácsadó" ez. rovatunkban 
lehetőleg általános érdekű, válóban elvi jelen-
tőségű kérdésékre nyujtsunk fölvilágosítást. Az 
egyéni érdekek körébe tartozó levélek százai, sőt 
ezrei eltérítenék lapunkat általános irányától; 
éppen ezért kérjük olvasóinkat, hogy ezentúl csak 
elvi jelentőségű dolgokban forduljanak hozzánk 
tanácskérő leveleikkel. Ezt kell szem előtt tar-
tanunk, másként a Népt. Lapja agentura lenne 
ped. szaklap helyett. 

H.D. Nedozseri tanító. Az iskolai alapvagyon 
kérdésében első sorban az 1868. XXXVIII. 
t.-cz. 38., 39., 40., 41. §-ai irányadók. Külö-
nösen fontosak a 39. és 41. §., melyek így 
szólnak: 

„39. §. Ez isk. alapvagyon gyarapítása végett 
mindenütt, a hol a tagosítás és legelő-elkülönítés még 
ezentúl fog megtörténni a felosztandó közös 
területnek mindenki illetményébe aránylag beszá-
mítandó legalább Vioo része elkülöníttetik." 

41. §. A közs. birtok rendezésnél a közös terü-
letből a 39. §. rendelete szerint isk. czélokra elkü-
lönített rész jövedelme, a hol községi iskola jelenleg 
nem létezik, a törv. kellékeinek megfelelő felekezeti 
iskola vagy iskolák segélyzésére fordíttathatik. Azon 
esetre, ha ilyen községbe utóbb községi iskola állít-
tatik, a törvény 40-ik §-a irányadó. 

A 40-ik §. alapján csak a közs. iskola 
fentartására fordíttatik az ily közös vagyon; 
tehát a fel. iskola a később nyitandó közs. 
isk. javára ezt tartozik visszaadni. 

Viszkocsil J. L. Mult évi márcz. és ápr. 
számainkban közlött tanácsok alapján választ 
kaphat. Levele alapján senki sem mondhatja 
meg biztosan, mert mellék-körülményektől 
függ, melyeket nem említett. Pl. ha fel. tan. 

B. P. Nem hiszszük, hogy az Amerikában 
töltött, plane csak „kántori" működését beszá-
mítsák, sőt az előző évek beszámítása is 
nagyon kétséges. A püspöki bizonyítványból 
az tűnik ki, hogy önként lépett le a „tanítói 
pályáról." Evvel leszámolt a következmé-
nyekkel. 

11. M. M Pár hét múlva levélben. 
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Iskolaszéki eliiök. Törvényesen mennyi 
szabadságidő igénybevétele illeti meg az orvosi 
rendelettel a tanítástól eltiltott tanítót? ki tar-
tozik helyettesíteni ? 

Az ilyen tanító ideiglenes munkaképtelen-
ségét erre hivatott bizottság által állapíttassa 
meg. Ez a bizottság: 

a) községi tanítóknál az ideiglenes szolgálatképte-
lenség esetén egyúttal intézkedik a fenforgó helyi 
körülmények és szokások számbavételével, az ideig-
lenesség tartamára (mi egy évnél többre nem terjed-
het) a tanító helyettesítése iránt s az ebből eredő 
költség fedezésére a szabadságolt tanító javadalmá-
nak megszorítását is kimondhatja, de csak oly mér-
tékben, hogy az illető szabadságolt tanítónak leg-
alább annyi fizetése, szabad élvezetére maradjon, 
mennyit esetleg nyugdíja tehetne. Ezen eljárásáról 
a legköz. közigazgatásnak a kir. tanfelügyelő hely-
benhagyás végett jelentést tesz. 

b) Felekezeti tanítóknál előforduló hasonló esetek-
ben az ideiglenesség tartamára teendő intézkedés 
végett az illetékes egyházhatóságot kiküldöttei által 
rögtön megkeresi Az egyházhatóság által teendő 
intézkedés eredményét a tanfelügyelő figyelemmel 
kiséri és szükség esetén a ministeri um hoz jelentést 
tesz (L. Ib79. évi 35.111 sz. közokt. min. r. 4. aj, 
b) pontjait.) 

Majoros. Próbáljon közvetetlenül folyamodni 
a közokt. ministeriumhoz. 

Szalay P. 1. Folyamodni kell. 2. Igen, 
leszáll a fizetéssel együtt. S ez önre nézve új 
dolog ? 

Siiiioiitoruyai iskolaszék. Á. J. t. kérdé-
sére tudatjuk, hogy 1817-ben pengő (konven-
cziós) forint volt forgalomban. 1 pengő frt = 
60 pengő krajczár. Jelenlegi pénzértékben 
pengő forint 2 korona 10 fillér. Ez az oka 
annak, hogy papi és tanítói régi díjlevelekben 
jelzett 1 frtot, 1 frt 5 kr. értékben szednek be. 

Kaszás K. Miért ne lehetne? Forduljon 
Gyertyánffy István igazgató úrhoz, Budapest, 
I. ker Győri-út Paedagogium cz. a. 

Halmi J. Ha biztos abban, hogy csakugyan 
sérelem történt, akkor igen. De nem téved-e 
ön? 

Sz. M. és S. J. Olyan emberrel, ki még 
nevét sem hajlandó megmondani, nem áll-
hatunk szóba. 

Horeczky Gy. Próbálja meg. Levelet 
küldtünk. 

L. Gy. 1. Nincs kilátás a sikerre. 2. A 
pótlékokról már szóltunk. 3. Igen, ha hiva-
talosan biztosítják a tiszteletdíjat. 4. Nem 
tudjuk. 5. Azt ön is tudhatja. 

N. D. . . . 1. Ad acta decz. 15. 
Cs. J. Lehetne az iskolafentartó hatóság, 

esetleg ha felek. isk. vagyonról van szó, az 
egyházi főhatóság engedelmével. A felelőssé-
get a hatóság veszi magára. Más részről az isko-
lára nézve ez nyereséget jelentene, inert az 
isk. vagyon gyarapodnék. 

Gráf Görzsöny. 1. Mit jelent: „lukmát" 
fizetni ? 2. Ha az iskolaszék abból a szem-
pontból cselekszik, hogy az özvegy jogos köve-
telése megrövidüljön, ez helytelen tett, mely 
ellen a közigazgatási bizottsághoz lehet föleb-
bezni. 

Jakab L. Folyamodás utján tisztázhatja. 
Bizonyosan meg is kapja. Az ily eset ellen 
már volt felszólalás. Kollegáink nem tar t ják 
méltányosnak, hogy a földmiv. tárcza terhére 
ellátott tanítók az orsz. tanítói nyugdíj-alap-
ból részesedjenek. Yalószinüleg levelet is 
küldünk. 

Kolumban S. Egy tanító, ki 3 év óta nyu-
galomban van, mily arányban kaphatna nyug-
díja helyett, végkielégítést ? Várható-e 2 évi 
nyugdíjjal fölérő végkielégítés? 

Végkielégítés csak az 1875. XXXII.' t.-cz. 
6. és 14. § értelmében adható. Az állandóan 
folyósított nyugdíj helyett végkielégítést nem 
lehet adni, mert az orsz. nyugdíjalap czélja az, 
hogy a tanító részére életfentartása, illetve 
ellátása, éltefogytáig biztosítva legyen. 

Az 1885. évi XI. t.-cz. 31. §-a szerint az 
államkincstár terhére nyugdíjazott egyén 
nyugdíjának megváltását kérelmezheti minden 
további igényről való lemondás mellett; de 
ha nős, hitestársának beleegyezése kívánandó 
meg, mert a nyugdíj megváltása esetén 
özvegyének segélypénzre való igénye is tel-
jesen megszűnik. 

A megváltást az illető minister figyelmet 
érdemlő esetekben elrendelheti, ez az összeg 
azonban a nyugdíjmegállapításnál alapul vett 
javadalmazás 2 évi összegét sohasem halad-
hatja meg. 

Gerecs J., Németh F., Beluch A. Levelet 
irtunk. 

St. P. Elintéztetett. A pancsovai adóhiva-
talnál és a kir. tanf. úrnál megtalálhatja. 

Baka J. Sajnáljuk, még nincs eredmény. 
Horváth A. Nyugtassa meg B. F. t. özve-

gyét, hogy ügye elintéztetett s e hónap 13-án 
a pápai adóhivatal utasíttatott. 

Princzinger M. Még nincs elintézve. Nem 
tudjuk, mikor kerülhet reá a sor a munka-
halmaz miatt. 

Cs. J. Naszvad. Többször megírtuk már, 
hogy az ismétlő iskolában is köteles tanítani. 
Hasonlókép a tanítónő is; ez utóbbi azonban 
csak az ismétlő leányiskolában. 

L. A. Abaúj-Szántó. Az 1880. évi XXVII. 
t.-cz. 3. §-ához csatolt utasítás 2. pontjában 
kimondatott, hogy a papok, tanítók sat. a 
hadmentességi díj fizetése alól fel vannak 
mentve. Erre vonatkozó előbbi üzenetünket 
ezzel igazítjuk helyre. A figyelmeztetést kö-
szönjük. 
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B. G. N.-Tótfalu. Miféle „okmányokat" 
sorol fel az 1879. évi 35 111. sz. rendelet d) 
pontja ? 

Ez a §., melyre nyugdíjügyi kérvény elinté-
zésénél gyakran kell hivatkozni, ekként 
hangzik: 

„Oly tanítók, kik a tanítói nyugdíjtörvény (44. §.) 
alapján az 1870. év előtti szolgálatok után az állam 
vagy az orsz. tanítói nyugdíjalapon kívül, a régebben 
fennállott kormányrendeletek, gyakorlat vagy vala-
mely egyházi, községi szabályzat, avagy magánszer-
ződés értelmében, más alap vagy község avagy testü-
lettel szemben végellátásuk tekintetében igényt 
formálhatnak, ezen igényük érvényesítésére vonat-
kozó okmányt, legyen az szerződés, alapszabály, 
gyakorlatra vagy szabályra vonatkozó bizonyítvány. 
. . a nyugdíj vagy végkielégítés iránt való kérvény-
hez szintén mellékeljék. 

Ha valaki nyugdíj befizetéseit igazoló köny-
vecskéjét elvesztette, hol kaphat helyette hiteles 
másolatot ? Mennyibe kerül ez a másolat ? 
Kihez kell ezért folyamodni ? 

Közvetetlenül s legközelebb kapott infor-
mácziónk szerint ekkép kell eljárni: 

Forduljon egy pár sorral a ministeriumhoz. 
A nyugdíj intéző-bizottság csak a nyomtat-
vány árának megtérítését (10 kr) kívánja; 
a könyvecskét azon adóhivatalnak adja ki, a 
hol a tanító jelenleg elő van írva s oly utasí-
tással küldik oda, hogy az adóhivatal a tanító 
befizetett járulékait a könyvecskében mutassa 
ki. Ha a tanító azelőtt már, esetleg külön-
böző adóhivatalnál fizetett, az ő saját dolga 
azoktól is kérni az ott befizetett járulékok 
bevezetését. Különben az orsz. tanítói nyug-
díjalapnál a nyugdíjazás alkalmával a befize-
téseket az itteni számlakönyvek alapján álla-
pítják meg; a nyugdíjkönyv másolat hiánya 
tehát nem akadályozza meg a nyugdíj kiutal-
ványozását. 

B, A. Yily. Hosszabb magyarázatba nem 
bocsátkozhatunk. Örüljön, hogy fölemelték. 
Bizonyára jogosan történt. 

K. J. J. 1. Hasonló kérdésben már számta-
lanszor nyilatkoztunk. 2. Az iskolaügy rende-
zése érdekében forduljon bizalommal a kir. 
tanfelügyelőhöz. 3. A kántor nem tanító. 
Kántori és tanítói fiz. összesítése csak a 300 
frt minimális tanítói fizetés bizonyítása végett 
történt. 

Spitz A. A mit lehet szívesen. 
B. A. Tanítónői kép. fölvételnél megkívánják 

a fölv. vizsgálatot. A pályázati hirdetés annak 
idején megszokott jelenni (isk. év végén) a 
Népt. Lapjában. Abból megtudhatja a kellé-
keket. Államsegély mellett való fölvétel nincs 
kizárva; de első évesek ritkán kapják, vagy 
legalább bentlakással együtt teljes ellátást 
ritkán kapnak. Jó volna tudakozódni Sepsi-
Szt.-Györgyön. 

K. L. Csepreg. Törvényt, ministeri rende-
letet mi sem ismerünk arra, hogy az iskola 
feloszlatása következtében állás nélkül maradt 
tanítóval mi történjék. De méltányos dolog-
nak tartjuk, hogy az ilyen tanító legalább is 
félévi fizetést kapjon végkielégítésképen, míg 
újabb alkalmazást nyerhet. Budapesten (persze 
nem iskola feloszlatása miatt) egy évig ter-
jedő szolgálati idő után a rendes évi fizetés-
nek 3 havi részét, 2 évig 6 havi, 3 évig 7 
havi, 4 évig 8 havi, 5 évig 10 havi, 6 évig 
12 havi, 7 évig 15 havi, 8 évig 18 havi, 9 
évig 21 havi, 9 évet meghaladó, de 10 évig 
nem terjedő szolgálati idő után 24 havi ré-
szét kapja rendszeres évi fizetésének a tanító. 

M.F.Nyír-Adony. A fentebbi nyilatkozattal 
helyre van igazítva, mit azzal egészítünk ki, 
hogy a tanítókra vonatkozó kedvezmény meg-
szűnik, ha hivatalukat elhagyják s más pá-
lyára lépnek, Ha a jegyzők mégis kivetnék 
a hadmentességi díjat a tanítókra, hivatkoz-
zanak ezek a fentidézett törvényre s a m. 
kir. pénzügyministernek 1882. évi május 22-én 
23.268. sz. a. ez ügyben kiadott körrendele-
tére. Köszönet! 

H. F. Az 1893. évi XXYI. t.-cz. 2 §-a sze-
rint „a korpótlék a 300 frtnál nagyobb fize-
tésbe be nem számítható". Például, ha vala-
kinek 350—400 frt vagy ennél nagyobb fize-
tése van s 5 év múlva esedékessé válik kor-
pótléka, ezt nem tagadhatják még tőle azon 
a czímen, hogy több a fizetése 300 f r tná l ; 
az első vagy esetleg újabb korpótlék neki 
dukál. Ez világos. Így értettük e tárgyban 
eddig adott tanácsunkat. Most csak ismételjük. 
Nem azért csupán, mert a tanítók minden 
igaz ügyét és érdekét védelmezni és előmoz-
dítani kedves kötelességünk, hanem azért is, 
mivel a törvény idézett szakasza is így ren-
delkezik és mellettünk bizonyít. A korpótlék 
a rendes fizetéshez tartozván, mely a nyug-
díjba is beszámíttatik: az a kérdés, hogy a 
korpótlékkal együtt 400 frtnál nagyobb fize-
tést élvező számíthat-e államsegélyre ? Mert 
csak a 300 vagy 400 frtnál kevesebb fizetés-
nek a kiegészítésére tett Ígéretet a kormány, 
ha ezt azt iskolafentartók kérelmezik. 

063. 1. A fentebbi üzenet részben önnek 
is szól. 360 frt fizetésének 400 frtra való ki-
egészítését kérhetik. Hogy a folyamodványt 
mivel kell felszerelni, már közöltük, olvassa el 
vagy kérdezze meg a tanfesügyelő úrtól. 2. 
Ha korpótlékot nem képes adni hitközsége, 
ezért is folyamodkatik a ministeriumhoz; de 
külön és csak majd 1898-ban. 3. Ha nem 
tarthatják fenn az iskolát s államosítani sze-
retnék, folyamodjanak érte a ministeriumhoz 
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s mutassák ki az iskola jelenlegi jövedelmét 
és kiadását is. í r ják meg azt is, hogy az álla-
mosítandó iskola költségeihez mennyivel haj-
landók járulni évenkint? 

= Ö Felsége legkegyelmesebb királyunk 
Jókai Mór koszorús költőnket a felsőház tag-
jává nevezte k i ; ugyancsak 0 FelségeSzuppán 
Vilmosnak, a kitűnő paedagogusnak s a buda-
pesti áll. felsőbb leányiskola igazgatójának a 
királyi tanácsosi czímet és Gyulányi Adolf 
székesfővárosi el. isk. igazgatónak a koronás 
arany érdemkeresztet adományozta. 

• Az országgyűlés képviselőháza, mely 
jelenleg tudvalevőleg az 1897-iki költségvetést 
tárgyalja, szombaton, jan. 30-án megszakította 
e tárgyalásokat és a beérkezett kérvényeket 
vette elő. Kőszeghy Sándor előadó a többi 
közt hat rendbeli kérvényről tett jelentést, 
melyek Magyarország fennállása ezredik évének 
a tanítók nyugdíjába 3—5 évnek leendő beszá-
mítását kérik ; a kérvényi bizottság azt java-
solja, hogy azok a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek adassanak ki. Komtóssy Ferencz 
kéri a képviselőházat, hogy tekintettel a 
tanítók szomorú helyzetére, pártolólag adja ki 
a kérvényt a ministernek. Polonyi Géza azt 
mondja, hogy nem jogos e kérés elutasítása 
pénzügyi okokból. Nem hivatkozik Bismarkra, 
a ki szerint a nagy hadjáratot a Schulmeisterek 
nyerték meg, de kétségtelen, hogy mindaddig, 
a míg az elemi oktatás nem lesz megbizható 
hazafias férfiak kezébe letéve, a míg a tanítók 
a megélhetésért ilyen nehéz küzdelmet kell, 
hogy folytassanak, nem felelhet meg a köz-
oktatásügy fontos hivatásának. A szoczialista 
izgatásoknál látjuk, hogy a vezérek az írni-
olvasni nem tudó tömegeket mindenre képe-
sek elragadni. Egészséges oktatásügyre van 
szükségünk. Használjuk fel az alkalmat arra, 
hogy a tanítók hazafias munkásságát meg-
jutalmazzuk. (Helyeslés a baloldalon.) Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi minister: 
Osztja azt a felfogást, hogy a tanítók hazafias 
működésükért megérdemlik a megjutalmaz-
tatást. De tekintettel kell lenni a kérdés 
pénzügyi oldalára s első sorban arra, hogy a 
nyugdíj-alap mély forrásokból kerül ki. A kér-
vényben hangoztatott kívánalom megvalósítása a 
mostani nyugdíjtörvény mellett lehetetlen, de 
nincs az ellen kifogása, hogy a kérvény pár-
totólag adassék ki, hogy a kormány majd 
annak idején a nyuggíjtörvény revíziójánál 
figyelembe vehesse. (Helyeslés.) A Ház a kér-
vényi bizottság javaslatának mellőzésével 
Komlóssy Ferencz indítványát fogadta el. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az Eötvös-alap Orsz. Tanítóegyesület 

f. év február 2-án Eötvös József báró halála 
évfordulója alkalmából a tud. akadémia kis-
termében ünnepies gyűlést tartott, melyen 
díszes közönség jelent meg. Az I. ker. Peda-
gógium ifjúságnak karéneke után Szatmáry 
György ministeri tanácsos, az egyesület tisz-
teletbeli tagja mondott elnöki megnyitót, 
majd Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő tartot t 
emlékbeszédet. Endrődy Sándor ünnepi költe-
ményének elszavalása után a pályázatokat hir-
dették ki s az egyesület működéséről szóló 
jelentést olvasták föl. Az ünnepi gyűlés után 
a Tanítók Háza ügyében kiküldött igazgató-
tanács tartott ülést. Mind a két ülésre lapunk 
legközelebbi számában visszatérünk. 

— A kartársak elismerése. Vass Mátyás 
érdemes szegedi tanító, a „Csongrádmegyei 
tanító-testület" buzgó elnöke iránti szere-
tetüknek és tiszteletöknek elismerő, meleg 
szavakban adtak kifejezést szegedi kartársai, 
azon alkalommal, hogy őt iskolaszéki képvi-
selőjüknek első helyen megválasztották. Neve-
zett a tanító-testület javára, tanügyirodalmi 
munkássága útján, már eddig is csaknem 
ezer frtra menő alapítványt tett s ezt folyton 
gyarapítja. De ennél is értékesebb szellemi 
támogatásban részesíti ő már több mint 
három évtized óta az ottani tanügyet. 

— Az állami tanítókhoz. Állami tanító 
kartársainkat egyelőre ez úton értesítjük, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
ő nagyméltósága a „Magyarországi állami 
elemi iskolai tanítók Országos Egyesületének" 
alpszabályait 72.626/96. sz. a. magas jóvá-
hagyásával megerősítette. Ez által megvalósul 
az állami tanítók régi óhajtása, hogy közös 
érdekeik előmozdíthatása végett Országos 
Egyesületté tömörüljenek. Az első szervező-
közgyűlés megtartását a húsvéti szünidőre, 
ápril 14-ére tűzi ki az ideiglenes elnökség, 
miről az egyesület tagjai külön felhivás útján 
is fognak értesíttetni. Az egyesület alap-
szabályainak kinyomatása most van folya-
matban s február hó 15-én már szétküldhető 
lesz a tagoknak. Ezúttal is felkérjük mind-
azon állami tanító kartársainkat, kik sem az 
alakuló-gyűlésen nem vettek részt, sem azzal 
egyidejűleg nem jelentették be az egyesületbe 
való belépésöket, de belépni kivánnak: ez 
iránti szándékukat február hó 15-ig az elnök-
séggel tudassák, hogy az alapszabály és a 
közgyűlési meghivó a kellő időben minden-
kinek megküldhető legyen. Reméljük, egyet-
len kartársunk sem fog hiányozni sorainkból. 
Vajha úgy lenne! Az egyesületi tagságidíj 
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(2 korona) Bánffy-Hunyadra Mező Dániel 
ideiglenes pénztárnokhoz küldendő. Bánffy-
Hunyad, 1897 január 25. Bács György, ideig-
lenes elnök. 

— A Magyar Pedagógiai Társaságba 
kültagul belépni kívánó kartársak szívesked-
jenek egy levelezőlapon jelentkezni a tit-
kárnál (dr. Kovács János , Budapest, I., 
Németvölgy, Hantos-út.) A kültagok 2 frt. 
tagság' díjuk fejében kapják a „Magyar 
Pedagógia" cz. folyóiratot, évenként mintegy 
40 ívnyi terjedelemben; tarthatnak fölolva-
sásokat; a fölolvasó üléseken indítványozó és 
tanácskozó joguk van. 

— Pályatételek. A maros-tordamegyei 
általános tanító-testület a következő pálya-
tételeket tűzte ki : a) -Mik azok a fontosabb 
módok és eszközök, melyek által a nemes 
érzelmek a növendékek lelkében felébreszt-
hetők?" b) „Mik azok az akadályok, melyek 
az iskola nevelési czéljait gátolják s miféle 
eszközökkel lehet azok ellen legsikeresebben 
küzdeni?" Előbbi tétel pályadíja 20 frt az 
egylet pénztárából, az utóbbié 3 drb. cs. 
arany, Deák Lajos, kir. tanácsos, tanfelügyelő 
és Nemes Ödön, elnök, szíves adományaiból. 
Pályázati határidő: f. é. junius 1-je. 

— A Tanítók Házára újabban a követ-
kezők küldtek visszatérítési szélvényeket: Bön-
gérfi János 3 kor. 4 fii., Czenger Ede (Szkáros) 
3 kr. 80 fii, Kis Péter 3 kor. 2 fii., özvegy 
Csányi Józsefné 12 kor. 4 fii., Tóth Mariska 
4 kor., Kállay László 2 kor., Wein Bernát 
1 kor. Schuszter Mariska 6 kor. 2 fii., Kohn 
Béla 5 kor., Kotier Frigyes 10 kor. Ujváry 
Béla 96 kor., Kubicza György (Arva-Novoty) 
8 kor., Kapy Rezső 2 kor., „Tanügy barát" 
146 kor. 2 fii. Visszatérítési szelvényekben 
a Tanítók Házára eddig összesen 1443 korona 
és 54 fillér folyt be. Ezúttal újból kérjük 
első sorban fővárosi kartársainkat (a mennyi-
ben itt visszatérítési szelvények már minden 
jobb üzletben kaphatók), hogv készpénzfize-
téseknél az illető üzletemberektől visszatérí-
tési szelvényeket kérjenek és azokat küldjék 
be az Eötvös-alap pénztárosához: Holler 
Mátyás úrhoz (VI. Nagymező-utcza 1. szám.) 

— Felhívás a zivatarok megfigyelésére. 
A zivatarok geográfiai elterjedésének, évi és 
napi periódusának, húzódásának ismerete első 
sorban ugyan csak a tudomány emberét érde-
kelheti, de a zivatarokkal járó záporesők 
(felhőszakadások), jégverések, villámcsapások 
tanulmányozása a gyakorlati életbe is erősen 
belevág. Mindeme tanulmányokhoz azonban 
elengedhetetlen feltétel a sűrű észlelési hálózat 
megbízható észlelőkkel. Európa nyugoti álla-
maiban már évek óta működnek ily zivatar-

megfigyelő hálózatok. Hazánkban e téren szin-
tén megtörtént az idén az első lépés. A m. 
kir. országos meteorologiai és földmágnességi 
intézet igazgatója, clr. Konkoly 'Thege Miklós, 
hogy a vezetése alatt álló intézet tevékeny-
ségét ily irányban is kiterjeszsze, rendes me-
teorológiai hálózatának észlelőit levelezőlapok-
kal látta el a zivatarok jelentésére. Ez a 
hálózat — sajnos — még igen gyér. Hogy a 
hálózatot hazánkban is lehető sűrűvé tegyük, 
nem marad más hátra, mint a nagy közön-
ségben keresni munkatársakat. A természet 
minden igazi barátjához s első sorban a ma-
gyar néptanítókhoz fordulunk kérésünkkel, 
a kik közül máris számosan szép eredménynyel 
buzgólkodnak ezen a téren: lépjenek be mentől 
számosabban a meteorologiai intézet zivatar-
megfigyelői közé, avagy legalább kíséreljék 
meg ezt a csekély fáradsággal járó s vég-
eredményében annyira tanulságos munkát. Az 
egész munka pár sor írásból áll s egy egész 
évben legfeljebb 30—40-szer ismétlődik. A m. 
kir. országos meteorológiai és földmágnességi 
intézet még e tél folyamán készséggel küld 
kellő számú portómentes levelezőlapot és uta-
sítást mindazoknak, a kik az intézet igazgató-
ságához (Budapest, H. ker. Fő-utcza 6. szám) 
czímzett egyszerű levelezőlapon abbeli szán-
dékukat bejelentik, hogy belépnek a magyar 
zivatarmegfigyelő hálózat észlelői közé. A vál-
lalkozás — a természetes erkölcsi kötelezett-
ségen kívül —• semmi egyébre nem kötelez és 
semmi kiadással nem jár. 

— A hnnyadmegyei tanítóegyesület dévai 
járásköre f. évi január hó 16-án Piskin tar-
totta meg körülését nagy érdeklődés mellett. 
Úgy a nő, mint a férfi tagok, csaknem teljes 
számmal jelentek meg. Meglátszott, hogy 
utalványozva lettek a napidíjak és fuvar-
bérek. De a tagok érdeklődésöket nemcsak 
a megjelenés, hanem a tárgyalásra kitűzött 
tételek alapos megvitatása által is kimutat-
ták. A gyűlés lefolyása a következő volt: 
d. e. 8 órakor tartattak meg a teljes sikerre 
vezető próbaelőadások öt tanteremben. — 
Elnökké: Kiss József dévai, alelnökké: JJrózsik 
Pál nagyági igazgató- taní tók, jegyzővé: 
Péterfy János dévai tanító választattak meg. 
Az első tárgy Ulrich Márton piskii ig.-tanító 
„Az én kiállításom" czímű felolvasása volt. 
A második felolvasó Lampe Ferencz piskii 
tanító volt. Tárgya: Az elemi iskolai torna-
tanítás. Ezután Szathmáry Elek piskii tanító 
következett, ki „Pedagógiai eseteket" adott 
elő jó humorral és élvezetes előadással. Iszlay 
István nagyági tanító mutatta be ezután ABC 
könyvét, ismertetve a főbb irányelveket a 
melyek őt a tankönyv megírására vezérelték. 
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Megbirálás végett egy négytagú bizottságnak 
adatott ki. Brózsik Pál alelnök végül azon 
indítványt tette, bogy nem lenne-e czél és 
időszerű Hunyadmegyében, mint az ország 
egyik legszebb megyéjében, a M. T. T. E. 
helyi körét megalakítani. Az egyesület rövid 
ismertetése után a közgyűlés az indítványt 
elfogadta s a megyei tantestület választmá-
nyát felkéri, hogy az indítványt a közgyűlés 
tárgysorozatába vegye fel, a kérdés előadójául 
indítványozó jelöltetvén. 

A szerkesztő postája. 
K. Á. S.-A.-Újhely. Hogy volt igazgatóját, a k i t 

mi is nagyra becsülünk, megvédeni igyekszik : elis-
merésre méltó, de mi elvből nem polemizálunk más 
lapokban megjelent közlemények íróival. — Többek-
nek. Czikkekkel oly bőségesen el vagyunk látva, 
hogy akár két évre is volna közölni valónk, azért 
csak aktuális és gyakorlati közleményeket kérünk. 
Még a mult év elején elfogadott közleményeknek 
sem tudunk helyet szorítani. — L. J. N. D. Szívesen 
adunk útbaigazítást vagy tanácsot mindenkinek, de 
ily jelentéktelen kérdésekre nem szívesen reflektálunk. 
Aztán meg már többször megírtuk, hogy egy és 
ugyanazon dologra minduntalan nem térhetünk 
vissza és hogy a „legközelebbi számban" nem vála-
szolhatunk. Ha egyéni szeszélyek után indulva szer-
kesztenék a lapot, nem volna benne egyéb., mint 
„tanácsadó" és „szerk. pos tá ja" ! — Antonius I. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Sz. F. 
Pereszteg. Már megüzentük, hogy nem közölhet jük. 
— N. F. Nagy-Dém. Mért nem olvassa figyelmeseb-
ben a lapot ? Hiszen már több ízben megírtuk, hogy 
az ötödéves korpótlék 1898-ban válik esedékessé. 
A többi ne aggaszsza; annak idején majd meg-
tudja ! — N. Gy. Sz.-Sz.-Király. Mi semmit sem 
tehe tünk a ministerium határozata ellen. — B. A. 
Tótfalva. Benn volt lapunk m. évfolyamának egyik 
számában. 50 kros bélyeg a folyamodványra, 15—15 
kros a mellékletekre. A kir. tanfelügyelőség ú t ján 
kell fölterjeszteni. — L. M. S.-A.-Űjhely. Szives 
megemlékezéséért és szép leveléért fogadja a fel. 
szerkesztő hálás köszönetét. — Egon. Mind a két 
kérdésre kir. tanfelügyelője adhat ja meg a kellő 
választ. I t t — a ministerium rengeteg gépezetében 
— nagyon bajos az ilyes kikeresése; ott , a kir. 
tanfelügyelőségnél, kéznél van. — K. B. I. Rozítony. 
M. J. P.-Kajmád. M. B. Bánffy-Hunyad. J. F. 
Periasz : Közölhetők. — J. L. Lakompak. H. B. 
Sárospatak. Sell. D. Karkócz. J. B. Halmágy. 
y . J. Vitnye. (Másról beszél Bodóné.) F. J. Eger. 
„Mit, tehet a tanítónő a szoczializuius ellen?" Ny. 
J. M. Köblös: nem közölhető. — T. L. Krusoveez. 
Elintézés a la t t van. — (69:343. sz. a.) — G. J. 
Benedike. A XII. ügyosztályban elintézés a la t t van. 
— Marosmeutiek. Ö nagyméltósága rendesen csütör-
tökön fogad, folyamodni a kihallgatásért nem kell, 
csak jelentkezni a kihallgatás napjának délelőtt jén 
a ministeriumban. Vasúti jegykedvezrnényért a 
vasúti igazgatósághoz kell folyamodni, de aligha 
adják meg. — Sz. N. K. Forduljon úgy ebben, mint 
másik két kérdése ügyében, a kir. tanfelügyelő 
úrhoz. — M. Folyamodhatik önkéntességért állam-
költségen, illető katonai hatóságához. — T. M. 
Vas-Jobbágyi. Léderer Ábrahám lakása : IV. Váczi-
utcza 8. sz. — „Áttekintés tanügyi életünkön." A I 

földolgozás nem sikerült; sok frázis közt kevés a 
mag. Nem közölhetjük. — K. J. Horvát gural. 
1. Negyven év alat t tényleg elévül ily jog, de kér-
vényezni lehe t megújítását. 2. Forduljon Vámosy 
Mihály igazgatóhoz (Budapest, Lónyay-utcza ref. 
gymn.) — B. L. Bozsok. Személyesen forduljon az 
egyházmegyei tanfelügyelőhöz. — G. I. Salgótarján. 
Igaza van. Szerzett jogai megmaradnak. A pécsi 
esetről nincs tudomásunk. — G. B. Idvov. Forduljon 
sérelmével a kir. tanfelügyelőhöz. — K. G. Nagy-
asszony. Nyugdí ja t nem kaphat , csak végkielégítést. 
A helyettesítési díj fizetése jogos. — 1. I. Alsó-
Kubin. Nem számítják be. — B. L. Dorogháza. 
Ha a férj nem volt tagja a nyugdíjalapnak 10 évig, 
a kegydíj jogosan nem illeti az özvegyet. — Sz. K. 
Sorkitótfalu. A község semmi esetre sem tartozik 
fizetni, de F. kérhet államsegélyt, ezt a tanfelügyelő 
kieszközölheti, tekintve, hogy a tanító fizetését 
leszállítani nem szabad — E. E. Dombróil. Űj 
osztály nyi tása helyes volt, de ön tartozik 80-nál 
több gyermeket is tanítani. Korpótlékért rögtön 
folyamodhatik. — 1, I. Száldobos. Szomorú sorsuk-
ban a tanfelügyelő hivatva van segíteni, ha nem 
teszi, forduljanak a közigazgatási bizottsághoz. — 
W. F. Guta. Sürgesse meg ismételve ; azután perel-
jen. — B. 1. Alsó-Sófalva. A tanfelügyelőség ú t ján 
a ministeriumtól kérjen segélyt a Rökk-alapból. — 
B. F. B.-Poszkle. Beléphet, a tanfelügyelő megadja 
a részletes utasítást. Összes éveit nem számítják be. 

— Ö. I. Kis-Zombor. Kivételesen 6%-ra kaphatnak, 
de csak utánjárás mellett — a képviselőt, főispánt 
kell megkeresni. — F. Gy. Csík. A pályázatot 
májusban í r ják ki, de ily korú gyermeket már 
nehezen lehet i t t elhelyezni. Jobb lesz a debreczeni 
árvaházba folyamodni a nyáron. — Fr. N. Ákos. 
Mi sem tudjuk. — K. I. Vereb. Törvényt vagy 
„paragrafus"-t erre nem ismerünk, de szerintünk az 
a hitközség kötelessége. — P. J. Lapunkban már 
ismételten benne volt, hogy a minister úr ő nagy-
méltósága minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; 
jelentkezni az nap d. e. kell a ministeriumban. — 
Komárom-Tarján. Már több ízben megüzentük, hogy 
a Néptanítók Lapja az iskolát illeti és nem az isk. 
széki elnököt. Mondják meg ezt az il lető elnök 
úrnak és kérjék meg őt, hogy ne — okvetetlenkedjék. 
— „Tanítványaink." Nem közölhetjük. — Megye-
kerék T. L. 1898-ban. — S. Gy.-né Üllö. Lehet. 
Forduljon Vámossy M. ig. úrhoz, mint a méhész-
egyesület elnökéhez, Budapest, Lónyay-u. ev. ref. 
gymn. — B. I. Zenta. M. R. („Korunk vívmányai") 
I. J. Katymár. B. A. („Néhány szó az ism. iskolá-
ról") — K. I. Tevel. (Helytelen indítvány, mert 
részben a törvény ellen van.): nem közölhetők. — 
L. Sz. K. Nádudvar. A „Nyelvőr" szerkesztősége : 
VII Erzsébet-körút New-York palota. Az „ Ethno-
grapliia" szerkesztője a tud. akadémiában megkapja 
a leveleket. 

Tartalom : Az egyéves önkéntesség és a néptaní-
tók. Brózsik Pál. — A hazugság okai, mint a nevelés 
bűnei. Oerley Szeverin. — Rajzoktatásunk. Lányi 
Ernő. — Az osztatlan népiskola tanterve. VII. Csiz-
madia J. Gyula. — Szünóra: Molnár Viktor. Sz. 
(Arczképpel.) — Ködös világ. Havas István. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
— A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő-. Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatot t a m. kir. 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 B . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 5 frt; félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk cl. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdfttési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 80 kr. Ezek a dijak is előre 
a kimlüiiivatalim küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMAXICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISK0LA-TÉ1Í 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acluixlc v i s s z a . 

A társadalmi tevékenység a nép-
oktatás szolgálatában .*) 

A magyar társadalom tevékenységé-
nek legtermészetesebb és ez időszerint 
legkiemelkedőbb tere: az egyesületi élet; 
a mely részint közvetlenül, részint köz-
vetve van befolyással a népnevelésügy 
előmozdítására és fejlesztésére. Közvet-
lenül azok az egyesületek hatnak az ügy 
előmozdítására, melyek iskolák szerve-
zésével foglalkoznak, iskola - szervezé-
sekre gyenge községek vagy bitközségek 
segélyezésére, tanítók jutalmazására irá-
nyozzák tevékenységüket, vagy a sze-
gény gyermekeknek könnyítik meg jó-
tékonysággal az iskolába járást. Másik 
részük pedig közvetve hat a népoktatás 
színvonalának emelésére, a tanítók szel-
lemi műveltségének fejlesztése által: 
ezek a tanító-egyesületek. 

Mérlegeljük azonban egykissé a nép-
oktatás nagy feladatát. Ez a tanköte-
lezettség végrehajtásában nyilvánul, első-
sorban az extensiv fejlesztést tekintve. 
E téren sok a tenni való. 

Ha azonban ügyelem >e veszszük azt, 
hog}r a XXV-ik ministeri jelentés adatai 
szerint 390,580 gyermek, vagy kerek, 
számban 400 ezer mindennapi tanköteles 
gyermek nem jár t iskolába, ennek a 

*) Az „Eötvös-ünnepen" elmondott beszédből. 

gyermek-tömegnek iskolába járatására 
legalább 5000 tanterem, — ugyanannyi 
tanító, — ugyanannyi épület és föl-
szerelése stb., tehát egy-egy tantermes 
iskola föntartását bérházban 400 frtos 
tanító állással számítva, circa 800 ír t -
tal fölvéve: 4,000.000 f r t évi állandó 
kiadás kellene, a mi 80 millió forint 
tőkének felel meg; ezenkívül kellene 
ezen iskolák fölszerelésére egyszersmin-
denkorra körülbelül 800.000 forint; s 
akkor egy tanítóra 80 gyermeket szá-
mítottunk, holott, ma is sok a túlzsú-
folt tanterem. E mellett legalább 5000 
tanítót kellene képeznünk: ezeknek kép-
zése ugyancsak a XXV-ik ministeri 
jelentés adatait számítva, mely szerint 
egy éven át egy növendék képzése a 
tanítóképzőkben átlag 259 forintba ke-
rült, négy éven át pedig 1036, kerek 
összeggel 1000 forintba: s így az 5000 
tanító képzése nem kevesebb mint 
000.0000 forintot venne igénybe; vilá-
gos dolog ezekből a számadatokból, hogy 
a népoktatásügy általánosságban való 
rendezése nem társadalmi, hanem a tá r -
sadalom összerejét egybefoglaló hatalom: 
az államhatalom feladata annál ig inkább, 
mert : a népoktatásügy kellő rendezésé-
nek idejét közelebb eső, előbb befeje-
zendő feladatnak kell tekintenünk, mint 
a meddig ez a legbuzgóbb és a társa-
dalom minden rétegére kiterjedő társa-

Lapunk (i-ik számához két melléklet van csatolva. 
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dalmi tevékenység mellett is megtör-
ténhetnék. 

Bármily hálás is a magyar nemzet 
a társadalom azon tevékenysége iránt, 
a mit a közművelődési egyesületek va-
gyonával mint iskola-alapító végbevisz, 
és segít ott, a hol a szükség a legna-
gyobb, — mindazonáltal a népoktatás 
belterjes fejlődésére eredményesebb mun-
kát várhatnánk a társadalomtól, ha erő-
forrássá, élesztővé alakulna át egyrészt 
azon irányban, hogy az iskola hatását a 
vallás-erkölcsi nevelés és oktatás szem-
pontjából segítse, fokozza; másrészt, hogy 
az iskola hatását állandósítsa: megkösse 
a népiskolai tanuló lelkében azután is, 
a mikor az már elhagyta az iskolát. 

Ne gondolja senki, hogy ezzel azt 
akarom mondani, hogy a meglevő köz-
művelődési egyesületek szüntessék be 
áldásos működésüket, a mi t az iskolák 
fejlesztésében, fölszerelésében, a szegény 
gyermekek fölsegítésében, tanítók jutal-
mazásában, iskolai fölszerelések ajándé-
kozásában kifejtenek és meglévő erejü-
ket és a rendelkezésükre álló tőkéket 
az imént körvonalazott czélok érdeké-
ben mozgósítsák és érvényesítsék, — 
távol leg}Ten tőlem; gyümölcsöztessék 
ezek a közművelődési egyesületek tőkéi-
ket ezután is, sőt gyarapodjanak is mentül 
jobban: munkásságukra szükség van, és 
hivatásuk igen fontos: az a hivatás, mely 
enyhíti a tanügyi nyomort ott, a hova 
az állam, község vagy egyházközség 
segítő keze még el nem érhet; — az 
első segítséget nyújtják ezek, míg az orvos 
megérkezik; az utat készítik elő olyan in-
tézmények megértésére, megkedvelésére 
és befogadására, melyek máskép ta lán 
ellenszenvesek volnának. 

Ezek mellé, ezek kiegészítőjeképen és a 
meglevő iskolák támogatására kivánók én 
társadalmi intézményeket. Fájdalom, még 
mindig van sok olyan hely szerte az 
országban, a hol bár vannak iskolák, 
mert azokat részint a közigazgatási 
kényszer, részint esetleg az állam meg-

alkotta, — de hiányzik a lakosságban 
az iskola üdvös voltának kellő meg-
értése, hiányzik továbbá az az értelmi 
fok az iskolába járó gyermekek szülői-
ben, mely segítségére van a tanítónak 
az oktatásban és a nevelésben. Az iskolába 
járó gyermekek jelentékeny része a mint 
kiteszi a lábát az iskolából, — elfelejti 
az iskolát, az ott hallottakat, a tanítót, 
tanulótársait, és egész más világba zök-
ken bele otthon a család körében. Ezek 
a hirtelen átmenetek azután kárára van-
nak az iskolai nevelésnek, a lelki élet 
természetes fejlődésének is ártanak, és 
föltétlenül az iskola megunására vezet-
nek. Az a gyermek, a ki otthon tar-
tózkodása alatt nem hallja emlegetni 
szülői és hozzátartozóitól az iskolát, 
annak szép és üdvös voltát, dicsérni 
tanítóját, nem hallja a tanulótársai iránt 
való érdeklődést, a felebaráti szeretetre 
buzdítást, szóval a tanítónak oktatását 
nem lá t ja szülői által is támogatva: 
arra r i tkán gyakorolhat az iskolai neve-
lés maradandóbb hatást. — A család 
az a hely, a hol az iskolai életnek, — 
a tanulás hasznának és a tanítónak a 
legtöbb dicséretet kell kapnia; sőt ez 
az a hely, a hol a tanítónak csupán 
csak dicsértetnie szabad. 

Hány család van olyan, a hol az 
iskola állandó szapulás, állandó meg-
szólás, — a hol a tanító állandó gáncs 
tárgya? Nem értek egyet azokkal, a kik 
a tanítókat örökké és mindenütt csak 
dicsérni tudják és merik, de azt 
iskolaellenes és nevelésellenes állapot-
nak és nagy társadalmi bajnak tartom, 
ha a tanítót a családban éri gáncs.. .'És a 
tanítóság jól fölfogott érdekében nem 
azok az emberek, nem azok az irók, s 
nem azok a lapok munkálkodnak, a kik 
hamis jelszavak a la t t tanítóval szemben 
nem engednek semmi kritikát künt a 
világ előtt, ellenben tétlenül nézik ezer, 
meg ezer megaláztatását a tanítónak a csa-
lád tűzhelyénél, — hanem azokat tartom 
én a tanítóság barátjának, a kik a maga 
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helyén leplezetlenül feltárják a tanítók 
hibáit, de viszont mindent elkövetnek 
arra nézve, hogy a tanító nevet min-
denkor nimbus vegye körül, ha a szüle, 
vagy a testvér a családban tanítványa előtt 
kiejti azt. 

Azokat az egyszerű embereket, a kik 
foglalkozásuk, munkakörük, nevelésük és 
életmódjuknál fogva nem képesek föl-
emelkedni arra a magaslatra, hogy az 
iskola üdvös voltát megismerhessék, föl 
kell ide emelni, — társadalmi úton 
nevelni kell arra az érettségre, melyben 
a családi nevelés és az iskola közti szo-
ros kapcsolatot először megérteni, az-
után az iskolával karöltve annak segít-
ségére menni képes legyen. Igen érdemes 
volna azért felolvasásokat, nyilvános 
előadásokat tar tani vonzó alakban; vagy 
összeolvadni a néppel, hogy megtanítsuk 
csak annyira is a gyerekes apát, hogy 
ha gyermeke haza jő az iskolából, min-
dig megkérdezze, nos gyermekem, jó 
voltál-e, mit magyarázott a tanító úr? 
ki felelt? Tudott-e? Yan-e sokleczkéd? 
Megtanuld ám, mert akkor lesz belőled 
derék ember, akkor foglak szeretni én, 
akkor fog megdicsérni a tisztelendő úr 
és a tanitó úr, ha szorgalmasan tanulsz! 
Érdemes volna a szószékről ezt hirdetni 
és nem a politikát, mert ez a szeretet, 
s nem a gyűlölet csíráit ápolná. Érdemes 
volna arra tanítani a népet, hogy az 
iskola mire jó, és hogy kell azt ápolni, 
hasznossá és igazán üdvössé tenni, nem 
pedig, ha néha napján szólnak is egyesek 
az iskoláról, csak az iskolafentartásnak 
nagy terheiről beszélni. 

Minden községben, a hol a körülmé-
nyek szükségessé teszik, pedig sok ilyen 
község van, egy-egy iskola-egyesület létre-
jöt tét óhajtanám, a mely a pap és 
tanító, továbbá az intelligenczia veze-
tése alatt egyedüli feladatává tűzné ki 
azt, hogy az iskola hasznát az emberekkel 
megismertesse, hogy nevelje a lakosságot 
.azza, hogy gyermekei nevelésében mikép 
segédkezzék maga is. Ilyen egyesületek 

működésének hatása igen üdvös volna: 
egy-két év alatt jelentékeny haladást 
érne el az illető község népoktatásügye.. 
az egyesületek megalakításának nem is 
volnának jelentékeny akadályai: olyan 
czélokat nem munkál, a mely pénz-
áldozatokat kiván a néptől, — tehá t 
a népnek ilyesmitől idegenkedőbb réte-
geit is meg lehetne nyerni az eszmének; 
ha olyan emberek állanának az élére, a 
kiket a nép kedvel. 

Minthogy pedig az ilyen egyesület-
nek működése és az általa kitűzött 
czélnak elérése a tanító közreműködése 
nélkül képzelhetetlen, a tanító népszerű-
sége az az egyedüli és első kellék, mely 
a társadalmi munkásság ilyen irányí-
tását és gyümölcsöztetését lehetővé 
teszi. 

A tanító népszerűségének pedig mi a 
titka ? Semmi esetre sem az, a mi t 
profán értelemben népszerűségnek nevez-
nek, a mi t az öndicséret, a feltűnni 
vágyás és a nagyhangú, de eredmény 
nélküli, csak külsőségekben nyilatkozó 
szereplés teremt, hanem az a népszerű-
ség, a mit a kötelességtudás, a lelkiisme-
retes munkásság, a szelíd lelkület, a lelki 
jóságban gyökerező sima, megnyerő modor, 
— és az önzetlen emberszeretet és lelke-
sedés ad meg a tanítónak. 

Az a tanító, ki hanyagul telj esi té 
kötelességét, kit tanítványai nem sze-
retnek, mert ő se szereti azokat, a ki 
maga be nem hatol növendékeinek 
lelkébe, — figyelemmel nem kiséri azok 
életét künnt az iskola falain kívül, — 
az nem lesz népszerűvé soha, az nem 
lesz a nemzet napszámosa, az a nemzet 
anyagának: szellemi és testi erejének 
megrontója lesz s a társadalmi tevé-
kenység sorompóba vitelére nem lesz 
képes. 

Azokhoz a tanítókhoz intézem én 
szavaimat, a kik megértenek engem, 
mikor arra kérem őket, hogy első sor-
ban az ő fáradhatlan munkásságuk lesz 
hivatva az iskolát összeolvasztani a család-

4* 
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dal, ha igyekeznek maguk nemcsak jó 
tanítóknak látszani, hanem azt szemmel 
láthatólag és kézzel foghatólag be is 
bizonyítani akkép, hogy a mikor csak 
tehetik, betekintenek a családba is, s 
ezzel megteszik az első, de hatásos 
lépést az iskola és család közti szoros 
kapocs létesítésére. 

Ezek a tanítók alakítsák meg azt az 
egyesületet, mely czélul ne tűzzön ki 
mást: mint a család és iskola harmo-
nikus működésében rejlő haszonnak meg-
értetését és azon egyszerű, minden szülő 
által könnyen fölfogható módoknak meg-
ismertetését, melyek ezen legtöbbször 
hiányzó összhangzatos működést az iskola 
és család között megteremtik. 

Ezek az egyesületek lesznek az igazi 
iskola-egyesiiletek, ezek lelkes és önzetlen 
működésükkel sokkal nagyobb fontos-
ságú feladatokat lesznek képesek meg-
oldani, mint első pillanatra látszik; 
mert hogy többet ne említsek, az iskolai 
nevelésben a valláserkölcsi elemnek háttérbe 
szorulását semmi sem segíti elő annyira, 
mint, ha a család nem ismer közösséget 
az iskolával. Az iskola tanít erkölcsi és 
vallási igazságokat: a család hozzá a 
kísérleti terem; de a kísérleti terem 
eseteit és lelki tüneményeit vonatko-
zásba kell hozni az iskola igazságaival, 
hogy a szivet, lelket azok megértésére 
fogékonynyá és az erkölcsi tanok köve-
tésére, a családban látott példa által, 
készségessé tegyék. 

Említettem, hogy a társadalom mun-
kásságának igen jelentékeny feladatát 
képezi az is, hogy az iskolai nevelés és 
oktatás hatását állandósítsa és megkösse 
a népiskolát végző tanuló lelkében 
azután is, mikor már elhagyta az 
iskolát. 

Hogy ezen czélt vannak hivatva 
munkálni az ismétlő-iskolák, az újabban 
szervezett gazdasági ismétlő-iskola, — 
az mindenki előtt ismeretes; azt hiszem, 
azt sem kell bővebben fejtegetnem, 
hogy ha a fönnebb jelzett feladatot 

sikerül megoldanunk, nagy szolgálatot 
tettünk a társadalomnak és a hazának. 
Különösen fontos feladat az iskolai 
nevelés hatásának ébrentartása a nem-
zetiségi vidékeken állami szempontból, 
mert az iskolában a növendékekbe öntött 
magyar szellemet, a közös anyához, édes 
magyar hazánkhoz való vonzódást való-
ságos és értékes érzelemmé lehet változ-
tatni. Nagy szolgálatot teszünk ezzel a 
családnak, — értelmes, józan és szor-
galmas családapák és családanyák neve-
lésével, — de főleg azáltal, hogy a 
serdülő ifjúságot elvonjuk legalább egy 
időre a zajos élvezetektől, még pedig 
oly időben, mikor a kedély nevelését, 
az értelmi és erkölcsi öntudat fölébresz-
tését a legsikeresebben lehet végezni. 

A helyi iskola-egyesületeknek fel-
adata legyen a szülőknek egyenes bevoná-
sával megalakítani az ifjúsági énekkarokat 
és olvasóköröket, melyek közül az utób-
biak lehetőleg olyan körök legyenek, a 
hol többet fölolvasnak, mint olvasnak 
és pedig azért, mer t ha az ifjúsági 
olvasóköröket csak mint szoros értelemben 
vett olvasóköröket alakítjuk meg, nehe-
zebben leszünk képesek a serdülő ifjú-
ságot, sőt a szülőket is odaédesgetni, 
ha azonban az olvasókörökben az ifjúság 
és a szülők gondolat - világához alkal-
mazott fölolvasásokat és előadásokat 
tar tunk: ez az érdeklődést leköti és az 
olvasó kört látogatottá teszi. Az ifjú-
sági énekkarok alakításának jelentőségét 
szintén nem kell külön fejtegetni. A 
helyi iskola-egyesületek feladatához tar-
toznék ezenkívül még egy rendkívüli 
fontos, az iskolát és családot szorosan 
egybefűző munkakör: iskolai ünnepségek 
rendezése. Igen háladatos tér ez abban 
az irányban, a melyben a társadalom 
az iskolával karöltve munkálkodhatik, 
azon egyszerű oknál fogva, mert leg-
könnyebben föl lehet kelteni vala-
mennyi szülő érdeklődését és sok alka-
lom van arra. hogy a hazafias érzésben, 
a honfiúi kegyeletben s általában a. 
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nagyok emlékének ünneplésében, az 
emberi erények tiszteletében gyakorol-
junk aggot és gyermeket s ezzel a gya-
korlattal, azzal a szívbeli gyarapodással, 
melylyel a szülő egy-egy iskolai ünnep-
ből távozik, önkéntelenül megismeri a 
mi józan népünk az iskola üdvös voltát 
és érdeklődni. — az iskoláért szívesen 
áldozni lesz képes. 

Kultuszministereink mindannyian is-
merték és tudták, bogy az ifjúságot az 
iskolán tiíl is nevelni kell, — erre 
vonatkozott intézkedésük az ifjúsági 
körök megalakítása iránt — karolják 
fel ezt az eszmét a tanító-egyesületek 
és legyenek rajta, hogy ezek a helyi 
közművelődési egyesületek, melyek iga-
zán csekély anyagi erővel bámulatos 
eredményeket lesznek képesek elérni, 
— minél előbb létesüljenek: a tanító-
egyesületektől várjuk, hogy útbaigazítást 
adjon a tanítónak ezen egyesület szer-
vezésére és vezetésére. Azután a lelkes 
felhívás után, a mit Wlassics Gyula 
közoktatásügyi ministerünk legközelebbi 
mult hetekben a tanító-egyesületekhez 
intézett, az az erkölcsi, sőt anyagi 
támogatás, a mit hazafias és nagy fel-
adataik elérésében nekik megígért és 
fog is nyújtani, fokozni fogja munkás-
ságukat és reméljük, hogy hazafiúi elmé-
vel nem fogják kicsinyelni a feladatot, 
melyet vázolni rnegkisérlettem: bőven 
kifejteni és megállapítani pedig az ő 
hivatásuk leend. 

Nagynevű ministerünk dr. Wlassics 
Gyula, csáktornyai programmbeszédében 
azt mondja a többek között: „A nem-
zet millióinak vér éhe menjen át a nemzet 
jövőjét leghatalmasabban biztosító kultur-
problemák iránt az érdeklődés és tettvágy. 
Míg a kultúrpolitika csak szak- és tárcza-
politika lesz és nem válik általános politi-
kává, mely mindenkit közelről érdekel, a 
nemzet zöme nem látja be a kultúrpolitika 
nagy nemzet fen tartó fontosságát." Közok-
tatásunk éleseszű és erőskezű vezető-
jének ez aranyigazságokat tartalmazó 

szavaiban van egy kérdés is, a melyre 
én visszapillantva elmondott szavaimra 
úgy adom meg a választ, hogy a kultúr-
politika akkor szűnik meg csak tárcza-
politika lenni, akkor fog mindenkit 
közelről érdekelni, hogy ha a családot 
összefűzzük az iskolával . . . a láncz 
szövését lent kell kezdenünk a legalsó 
tagozatnál és a ki az első két láncz-
szemet egybekapcsolja, — az a tanító 
. . . lesz, — de az a tanító, a kinek 
arczképét akkor lát ják lelki szemeim, 
a mikor ifjúkorom szép, felejthetetlen 
olvasmányára: „Boldogházára" vissza-
gondolok és ennek lelkes, szorgalmas és 
derék tanítójának alakja megjelen 
előttem. 

(Budapest.) Mosdósy Jmre. 

• Wlassics Gyula dr. vallás- és közok-
tatásügyi ministerről a Politikai Hetiszemle, 
ez a jól szerkesztett és előkelő színvonalon 
álló politikai hetilap, visszapillantást vetve a 
minister kétévi működésére, nagyon elismerő 
czikket közöl. Egyik legnagyobb érdeme 
Wlassics ministernek az említett lap szerint 
(és szerintünk is), hogy sikerült fölkeltenie 
„ munkatársainak": a tanférfiaknak bizalmát s 
már-már ellankadt munkakedvét és ambiczióját. 
Ez pedig nagyon fontos, mert megdönthetetlen 
igazság az, hogy az iskola: a tanító. Majd így 
folytatja: „Wlassics minister újra szervezte a 
közoktatásügyi tanácsot s levévén róla a 
taflkönyvbirálat kölönczét, azzá tette, a minek 
kezdettől fogva lennie kellett volna: tanügyi 
kérdésekben tanácsadó közegévé. Utasította 
is már e testületet, hogy tegye tanácskozása 
tárgyává úgy a közép-, mint a népiskola 
tantervének revízióját. A régi épület ott is, 
itt is rászorul a tatarozásra. Egyik nagy 
reformja volt az, hogy az arra hivatott s 
képességűket valóban igazoló nők előtt megnyi-
totta az egyetem kapuit. Ezt a nagy reformot 
is, melylyel megelőzte a külföldi kulturálla-
mokat, bölcs mérséklettel, államférfiúi belá-
tással valósította meg. Hogy mivel nyerte 
meg a tanító-világ bizalmát ? íme: az állami 
tanítóknak a XI. díjosztályba sorolását föl-
vette a f. évi költségvetésbe; a nyugdíjból 
kiszorult, elaggott s 40 — 50 évi szolgálatukért 
cserébe koldusbotot kapott tanítók fölsegí-
tésére 10.000 frtot vett föl a költségvetésbe; 
megíratta összes közoktatásügyi intézeteink-
nek monográfiáját, 2000 írttal segélyezte a 
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tanító-egyesületek történetének megírását; napi-
rendre tűzte a tanfelügyelői állás reformálását 
és a tanfelügyelői szakvizsgálatok kérdését; a 
tanítói fizetések fölvételénél annak idejében 
számos tévedés esett meg, a melyek a tanítói 
nyugdíjak megállapításánál a tanítókra nézve 
sérelmesek, illetőleg hátrányosak voltak: 
kiadott tehát egy rendeletet, melylyel meg-
engedi, hogy az érdekükben magukat megrö-
vidítetteknek érző tanítók záros határidőn 
belül orvoslást kereshetnek; mint igazi libe-
rális államférfiú, egy rendeletével a tanítói 
egyesületeket pezsgőbb munkásságra sarkalta, 
megadván az egyesületeknek az eszközöket 
is tevékenységük sikeresebbé tételére, egyrészt 
a fuvardíjak kiutalványozásával,másrészt pálya-
díjak kitűzésével. Egyik legfontosabb reformja a 
népoktatás terén azonban a gazdasági ismétlő-
iskolák szervezése, melyen földmívelésügyi 
ministertársával egyetértőleg dolgozik. A 
gazdasági ismétlő-iskolák — helyes vezetés, 
kellő fölügyelet és szakszerű ellenőrzés mellett 
— hivatva lesznek egyrészt hazai földmívelési 
viszonyainkat megjavítani, másrészt a még 
mindig szegényesen dotált tanítóknak volta-
képeni hivatásukkal teljesen összefüggő mellék-
keresetet nyújtani. Erre a czélra a költség-
vetésbe máris 400,000 fr tot vett föl. íme, 
ennyi mindenre ért rá Wlassics Gyula rövid 
két év alatt, ü tényékkel mutat ta meg, hogy 
van benne tettvágy, erős akarat és hogy 
vannak — eszméi." A Politikai Hetiszemle 
„Cassius" álnevű czikkírója azt kívánja, hogy 
a vallásügyeket válaszszák el a közoktatás-
ügyeitől. Ez ugyan még csak a jövő zenéje, 
de azért úgy a kívánsághoz, valamint az argu-
mentáczióhoz — úgy véljük — szívesen járul 
hozzá minden magyar tanító. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
VIII. 

A népiskolai tanterv revíziója, vagy helye-
sebben az osztatlan népiskola tantervének 
megalkotása égető szükséggé vált. Szükséggé 
vált, mert az intéző körök és a tanférfiak 
(a tanítók már régen) azon meggyőződésre 
jutottak, hogy az érvényben levő tanterv az 
osztatlan népiskolában keresztül nem vihető. 

Itt — nézetem szerint — a kérdés nem 
azon fordulhat meg, hogy mennyit bir el a 
gyermek, mint inkább azon, hogy egy ember 
fizikuma mennyit képes feldolgozni. Mert ha 
ezt nem veszik tekintetbe, akkor a megalko-
tandó tanterv is csak theoria lesz. 

Mindenekelőtt abban kell — nézetem sze-
rint — megállapodni, hogy az eddig előírt 

tantárgyak valamelyikét elhagyjuk, elhagy-
hatjuk-e az osztatlan népiskolából ? Ügy gon-
dolom, hogy egyet sem szabad kiküszöbölnünk, 
mert bármelyiknek a kihagyása is nagy hé-
zagot hagyna a nép művelődésében. Tehát 
csak arról lehet szó, hogy minden tantárgyból 
mit és mennyit vegyünk, illetve mit és meny-
nyit lehet és kell feldolgoznunk? 

Mielőtt azonban erről szerény véleményemet 
elmondanám, előbb még egy nem kevésbbé 
fontos kérdéssel kell számolnunk. Ez az osz-
tályok helyes csoportosítása. 

Lépjünk csak be egy olyan falusi osztatlan 
iskolába, melynek számára a tanterv készül. 
60—100 gyermek ül a padokban 6 osztályra 
osztva. Hol, melyik osztálynál kezdje a tanító 
a tanítást, hogyan foglalkoztathat 5 osztályt 
hallgatagon, űgy, hogy azok ne zavarják a 
tanítást? Ezt tenni teljes lehetetlenség, mert 
míg 5 osztálynak foglalkozást ad, eltelik jó-
kora drága idő, még mielőtt a tanítást meg-
kezdhetné. 

I t t más mód nincs, mint csoportosítani az 
osztályokat a mennyire lehet, és minden cso-
portban egy tantárgy egy óránál kevesebb 
időt ne vegyen igénybe. 

Összevonható pl. a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításánál az I-ső és 11. osztály; 
az irás- és olvasásnál a 111., IV., V. és VI. 
osztály; a magyar nyelvtannál a II., III. és 
IV. osztály egy, az V. és VI. osztály ismét 
egy csoportot képezzen. Számtannál a III., 
IV., V. és VI. osztály együtt, úgy, hogy míg 
az egyik osztálylyal foglalkozik, a többiek 
ugyancsak számolnak a számoló-könyvben 
levő feladatokból, minden nap más-más osz-
tálynak tar tván belőle előadást. Mert egy 
osztálynak okvetetlen annyi idő kell a tanultak 
begyakorlására, míg reá ismét sor kerül. 
A földrajzt valamennyi osztály t. i. III., IV., 
V. és VI. egyszerre tanulja, úgy, hogy míg 
egy osztálylyal foglalkozik, addig a többiek 
térképeiken felkeresik halkan az illető föld-
rajzi helyeket, vagy az illető megye, ország 
vagy vidék térképét rajzolják tábláikra. így 
egy földrajzi óra alatt két osztálylyal foglal-
kozhatni, jövő földrajzi órán ismét más ket-
tővel. 

így csóportosítván az osztályokat, azt éri 
el a taaító, hogy az idő szétforgácsolása he-
lyett huzamosb ideig időzhet egy tantárgynál, 
tehát abban okvetetlen pozitív eredményt 
érhet el. 

Ez esetben, véleményem szerint, az egyes tan-
tárgyakban a következő eredményt érheti el : 

1. Hit- és erkölcstan minden felekezet saját 
ügye lévén, a mértéket ők maguk szabják 
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2. Beszéd- és értelemgyakorlatok: Az isko-
lában, házban, udvaron, utczán és mezőn elő-
forduló tárgyak ismertetése. Rövid, szabatos 
mondatok ezen tárgyak tulajdonságairól, 
cselekvéseiről és színeiről. 

3. í rás és olvasás: I. osztály: a kis ABC; 
II. osztály: a nagy ABC; a többi osztályok: 
fokozatosan értelmes olvasás és az olvasottak 
saját szavakban való előadása. 

4. Magyar nyelvtan: II . osztály: a beszéd-
és értelem gyakorlatok alapján főnév, mellék-
név, ige, alany, állítmány. III . osztály: magán-
és mássalhangzó, közös- és tulajdonnév, sze-
mélyes- és mutató névmás mint alanyok, 
fokragok, egyes és többes szám, az ige három 
ideje, bővített mondat tárgvgyal, h e l y , idő-
és mód határozóval. IV. osztály: Bővített mon-
dat jelzőkkel, ok- és czélhatározó, az ige 
három módja, tárgyatlan és tárgyas ragozás, 
számnevek, névmások, névragok, névutók. 
V. osztály: összetett mondat, bővített mon-
dat összetetté átváltoztatása, a szóképzés főbb 
nemei, az ige 4 ideje, kötőszók, egyszerű, 
rövid leírások. VI. osztály: képes kifejezések, 
az igék vonzatai, levelek, okiratok u. m. : 
nyugta, elismervény, bizonyítvány, kötelez-
vény, engedmény és utalvány. 

5. Számtan: I. osztály: 10-ig. II. osztály: 
•")0-ig. III. osztály: 1000-ig szorzás és osztás 
egy jegygyei. IV. osztály: szorzás, osztás két-
három jegy gyei, hazai mértékek, tizedes rend-
szer, illetve tizedes törtek. V. osztály: közön-
séges egynemű törtek s ezek átváltoztatása 
tizedes törtekké, időszámítás. VI. osztály: 
különnemű törtek, olasz gyakorlat, arányok, 
egyszerű kamatszámítások, arányos osztás 
a gyakorlati életből. 

(). Mértan: VI. osztály, hetenkénti 1 órá-
ban, a három-, négy- és sokszögek és a kör 
területének, a hasáb henger, kúp, gala és 
gömb térfogatának kiszámítása. 

7. Földra jz : III. osztály: saját helysége és 
környéke, térkép-magyarázat, négy világtáj, 
község, járás. IV. osztály: a megye, a szom-
szédmegyék, Magyarország hegyei, vizei, 
határai. V. osztály: osztrák-magyar biroda-
lom, korinányforma, a szomszéd államok, 
Európa és a környező tengerek. VI. osztály: 
A földrészek átalában, különös tekintettel a 
néprajzra, a naprendszer, a föld alakja, for-
gása, nappal és éjjel, négy évszakok, a hold 
változatai, a tenger mozgása: ár, apály, áram-
lás és hullámzás. 

8. Történelem: V. osztály: chronologia 
nélkül a legnagyobb hősök és királyok élet-
rajzai. VI. osztály: folytatás a főalakok élet-
rajzai, a legnevezetesebb események részlete-
sebb leírása. 

9. Polgár i jogok és kötelességek: VI . osz-
tály : a legfontosabb kérdések a tör ténelem 
nyomán. 

10. Természetrajz: V. osztály: a legfonto-
sabb állatok leírása. VI. osztály: a közéletben 
előforduló ásványok ismertetése. A növény-
tan az ismétlő vagy gazdasági iskolára marad. 

11. Természet tan: VI . osztály: a meleg, 
hőmérő, kiterjedés, a levegő nyomása és ezen 
alapuló eszközök, villamosság, mágnesség, 
zivatar, telegraf, az emeltyű. 

A levegő és víz alkotó részei, szénsav, 
szénéleg, salétrom, ammoniak, erjedés, kemény 
és lágy víz. 

Helyes osztálycsoportosítás mellett ez a terv 
kivihető, de többet elérni nem lehet. 

Azonban elengedhetetlen feltételnek gon-
dolom azt, hogy a tanterv hetekre legyen fel-
osztva, mert csak így érhető el az egyöntetűség. 

(Ábnúj-Szávtó). Lövy Isidor. 

Egy tanító találmánya. 
Egy magyar tanító tanítóskodása hosszú 

idején át szerzett tapasztalatai nyomán egy 
oly praktikus találmánynyal lepte m e g a 
tanítással foglalkozó világot, a melylyel n e m -
csak hogy tetemesen megkönnyíti a taní tóság 
nehéz, fáradságos munká já t , hanem talál-
mánya közvetítésével minden nehézség nélkül, 
játszva, csaknem kézzelfogható érzékeltetéssel 
sajátítja el a zsengekorú, ke<dő iskolás 
gyermek az irvaolvasás taní tásának iegne-
hezebb részét : a már megismert hangképek 
(betűk) hangoztatás ú t ján való összetűzését, 
vagyis az egyes hangok szótagokká v a g y 
szavakká való egybefoglalását. 

Mikor a régi silabizáló rendszer helyett az 
írvaolvasási módszer lépett életbe, kétségkívül 
óriási haladást te t t a népokta tás ügye az 
egész világon. Csak egy nehézség m a r a d t 
fen, a melyet mindezideig nem sikerült 
legyőzni: nem lehetett a gyenge, fejletlen 
gyermek előtt kellőleg érzékeltetni a külön-
külön megismert hangok együvé fűzését, nem 
lehetett szemmel láthatólag bemutatni azt a 
folyamatot, miként kell követnie egyik hangnak 
a másikat, egymásból folyólag, minden megsza-
kítás nélkül, úgy, a hogy azt a beszédben 
tényleg alkalmazzuk. 

Hogy ezt a mozgóbetük alkalmazása s ide-
odatologatása csak hézagosan pótolta eddig, 
azt talán felesleges is megjegyeznünk. 

Most már ezen a bajon is segítve van. 
Jzsépy Béla egri községi taní tó oly szemlél-

tető eszközt ta lá l t fel, melynek használatával 
a gyermek tiszta fogalmat nyer a haugfü-
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zésről s egy csapással eltűnik az írvaolvasás 
tanításának ez az egyetlen nehézsége is. 

A találmány óriási időmegtakarítást fog 
eszközölni s nagyban megkönnyíti a tan í tó 
munkáját . Az országos tanszermúzeum bíráló-
bizottsága már megbirálta a találmányt és 
jónak találta, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister iskolai használatra engedélyezte 
és ajánlotta. 

Izsépy Béla ú j szemléltető eszköze vékony 
vaslemezből készült, dobozhoz hasonló henger, 
mely vékony, hajl í tot t vaslábakon áll. Magas-
sága (a lábakkal együtt) 78, keresztmetszete 
32 cm., súlya 472 kg. Szerkezetére nézve a 
következő három részből áll: 1. a vaslábakon 
nyugvó külső boríték, melybe 2. egy szintén 
vékony vaslemezből készült korong van illesztve 
úgy, hogy az tengelyének felső végénél köny-
nyen kiemelhető a külső borítékból, végül 
3. a korong oldalait egy fekete, vörössel vona-
lozott, papírlapból készült körszalag övezi, 
mely tetszés szerint a korongra fel vagy le 
csatolható. 

Az új szemléltető eszköz e három része 
közül a papírlapnak van legfontosabb szerepe, 
mert e papír lap vonalai közé írja fel a t an í tó 
a szemléltetésre szánt tananyagot . 

A külső boríték előrészén középtájt , egy 
nyílás van alkalmazva, mely két oldalról egy-
egy kis ajtócskával tetszés szerint szűkebbre 
vagy tágabbra szabályozható. E nyiláson 
keresztül lesz látható a belső korongra erő-
sített papírlap, mely a korong tengelyének 
balról jobb félé való lassú forgatása által 
a nyílás elé hozza a szemléltetendő betűket , 
melyeket mind já r t megjelenésük pi l lanatában 
hangoztatnia kell a gyermeknek. 

A papír lapra két sorban í rhat ja fel a t an í tó 
azokat a szótagokat vagy szavakat, a melyeket 
a már megismertetett be tűkből alkotni lehet, 
de a felirásnál vigyázni kell arra, hogy az 
egyes szavak között annyi üres tér maradjon , 
hogy a szemléltető eszköz borítékán levő 
nyiláson egyszerre csak egy szó vagy szótag 
legyen látható, hogy a másik szó egyes 
kilátszó betűi ne hassanak zavarólag a gyer-
mekre. Az így elkészített papírlapot azután 
felcsatoljuk a korongra, a melyet a bor í tékba 
helyezünk. A korong behelyezésekor a papí r lap 
felső sora áll egyenközüen a nyílással. Ha 
az ezen sorban levő szavak vagy szótagok 
hangoztatását már kellőleg begyakorolták a 
gyermekek, akkor a korongot a tengelyénél 
fogva egy kissé felemeljük s a talapzatban 
elhelyezett tolózárt a tengely alsó végpont ja 
alá helyezzük, így a korong magasabb állásba 
j u t s a reáesatolt papír lap alsósora lesz 

látható a nyíláson keresztül, a melyre szintén 
újabb szavak vagy szótagok vannak írva. 

A szemléltető eszközt használatközben leg-
czélszerűbb az iskola asztalára helyezni, még 
pedig úgy, hogy a tanító a tengely forgatását 
balkézzel végezhesse, a jobb kezét pedig 
szabadon használhassa. Különösen ügyelni kell 
arra, hogy a borítékon levő nyílás ajtócs-
káinak fel tárása pi l lanatában a gyermekek 
szemei elé semmi se kerüljön a papírlapon 
írottakból; egyszersmind figyelmeztessük taní t -
ványainkat, hogy figyeljenek jól a szemlél-
tető eszköz nyilására, a melyben mindazok a 
betűk fognak elétünni, a melyeket ők már 
ismernek a nagytábláról, de a melyeket megje-
lenésük u tán azonnal nevezzenek meg s addig 
hangoztassák, míg egy másik utána követ-
kező betű elő nem tűnik . (Ha a szó véget 
ér, természetesen a hangoztatás is megszűnik, 
mert több betű nem következik a papírlapon.) 
Mikor a gyermekek már ügyesebbek két, sőt 
három betűből álló szavakat vagy szótagokat 
is lehet egyszerre előtüntetni a nyiláson s a 
gyermekeket eleve figyelmeztetjük, hogy az 
együtt előjövő betűket együtt kell kimondani 
vagyis hangoztatni . 

Kiváló előnye abban áll Izsépy szemléltető 
eszközének, hogy kezelése semmiféle nehéz-
séggel sem já r s bármely tannyelvű isko-
lában, bármely tankönyv vagy tanmód mellett 
is, sikeresen használhatja a tanító. 

Vasszerkezete elpusztíthatlanná teszi ez új 
tanszert s e mellett olcsó, mert felszereléssel 
csak 6 f r tba kerül s így a legszegényebb 
iskolák is megszerezhetik. 

Hisszük, hogy Izsépy Béla tanítótársunk 
ez új ta lálmányú taneszköze csakhamar álta-
lános közkedveltségnek fog örvendeni. 

(Eger.) Iíolacskovszky János. 

„Tanítók Ferencz-József Háza." 
A „Tanítók Ferencz-József H á z á " - n a k 

igazgató-tanácsa február hó 2-án, az Eötvös-o o 7 

ünnepély befejezése u tán , Eötvös Lóránd báró 
őnagyméltósága elnöklete alatt, igen láto-
gatott s rendkívül érdekes ülést tar tot t . 

A jelenlevők nagyszáma, a tárgyalásban 
tanúsított élénk érdeklődés és eszmecsere, 
mind bizonysága annak, hogy a Tanítók 
Házá-nak megvalósítása immár erős kezekben 
van. Ad ja Isten, hogy a helyes utat eltalálva, 
a fáradságot siker koronázza. Az igazgató-
tanács elfogadta az elnökség következő javas-
latait : 

1. Az igazgató-tanács haladéktalanul 
kéi*vényt intéz Wlassics minister úr őnagy-
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méltóságához, hogy Ö Felségének legkegyel-
mesebb engedélyét kieszközölni kegyes legyen, 
0 Felsége nevének viselhetésére. 

2. Végleg megállapodott abban, hogy az 
engedély elnyerése esetén a hivatalos czím: 
„ Tanítók Ferencz-József Háza" legyen. 

3. Kimondotta, hogy a törvényhozásnál 
kérni fogja az engedélyt sorsjegy-kölcsönre 
nézve. A kérvény szerkesztésére fölkéretett 
Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesztője, 
a pénzügyi tervezet elkészítésére Bogyó Samu 
tanár, a kik Péterfy Sándor elnöklete alatt 
fogják a munkálatot elkészíteni. 

Egyúttal fölkéretett e bizottság, hogy munká-
latát lehetőleg még e hó folyamán készítse 
el, hogy az a márczius havában tartandó 
igazgató-tanácsi ülésen bemutatva, azonnal 
az országgyűlés elé terjesztessék. 

4. A „Tanítók Háza" végleges szervezetének 
megállapítását egyelőre függőben hagyták, 
de kimondotta az igazgató-tanács már ezúttal 
azt, hogy a tervezett három tagozatot megváltoz-
tatja, a tanítói kaszinót abból végleg kihagyja, 
az egyesületek otthonairól szóló tagozatot is 
alapos megfontolás tárgyává teszi s a fősúlyt 
arra helyezi, hogy a tanítók háza igazi inter-
nátus, a tanítók fiainak otthona legyen. 

Ezt a határozatot alapos és heves vita 
előzte meg, melyben résztvettek Péterfy 
Sándor, György Aladár, Nagy László, Kovács 
János dr. s mások, de az igazgató-tanács 
azután csakuem egyhangúlag hozta előbbi 
határozatát. 

Péterfy Sándor, az „Eötvös-alap" örökké 
ifjú elnöke fölvetette azt a kérdést is, valljon 
az igazgató-tanács, nem várva más testületek 
csatlakozását, maga óhajtja-e az Eötvös-alap-
pal a szükséges intézkedéseket eszközölni, 
avagy szövetkezeti alapon óhajt-e eljárni a 
más tagozatú tanító- s tanár-egyesületekkel? 
Erre határozatilag kimondatott, hogy minden 
várakozás csak halasztása volna az ügy 
megvalósításának, s így az igazgató-tanács 
haladéktalanul intézkedik. 

5. A székesfőváros hatóságához, az igaz-o ' O 
gató-tanács most már újabb kérvényben fog 
a szükséges telek adományozásáért folyamodni 
s ezen kérvény megszerkesztésére Göőz József 
dr., Lakits Vendel és Moussong Géza tagok-
ból álló bizottság küldetett ki. 

Nevezetes eseménye volt még az ülésnek 
az, hogy Eötvös Lóránd báró 500 frtot adott 
át a „Tanítók Háza" javára. Midőn ezt a 
nemes szívről tanúskodó tettet az igazgató-O ö 
tanács észrevette, szűnni nem akaró éljen-
zéssel fejezte ki háláját nagylelkű elnökének. 
— Isten fizesse meg a nagylelkű adományt. 

Még a jegyző mutatta ki a pénztáros ^ m u -

tatása alapján, a „Tanítók Háza" vagyoni 
állapotát, mely szerint van: 

Értékpapírokban 447'28 frt, 
Takarékpénztárban 14439'54 „ 

Összesen t ehá t " 14886"82 frt, ~ 
melyhez azonban hozzászámítva az Eötvös 
Lóránd báró 500 frtos alapítványát, a Tanítók 
Háza vagyona 15386'82 frtot tesz ki. Van 
ezenkívül visszatérítési kötvényekben és szelvé-
nyekben 721-77 frt. 

Az 1896. évi gyűjtések és adományok 
összege kitesz 202178 frtot, mely kimutatás-
ból igen érdekes adatokat közölhetnék egyesek 
buzgólkodásairól, de azt e lapok tere már nem 
engedheti meg. Majd megtudják hazánk tanítói 
más úton! Merítsenek erőt az adatokból a 
jövőre, ne szűnjék lelkesedésük, tömörüljenek 
az „Eötvös-alap" s vele testvériességben levő 
„Tanítók Háza" zászlaja alá, melyeknek üdvös 
gyümölcseit szakadatlanúl élvezik az árvák 
és özvegyek s majdan a tanítók diák gyermekei! 

(Budapest.) Monssoiif/ Géza. 

— Az „Eötvös-alap" orsz. tanító-egyesület 
február 2-iki ünnepies gyűlése, melyről lapunk 
m. számában már röviden megemlékeztünk, 
nagy és díszes közönség jelenlétében folyt 
le, ezúttal a tud. akadémia kis termében. 
A díszgyülésnek különös fényt kölcsönzött 
az, hogy Wlassics Gyula dr. vallás- és köz-
oktatásügyi minister és Eötvös Lóránd báró 
ő nagyméltóságaik ismét megjelentek a magyar 
tanítók közt A sok kiváló tanférfiú közt ott 
voltak még: Gyertyánffy István igazgató, 
Halász Ferencz kir. tanácsos, Verédy Károly 
dr. kir. tanfelügyelő, Hofer Károly főigazgató, 
Groó Vilmos kir. tanácsos, Suppán Vilmos, 
Polin József árvaatya, György Aladár, Szőke 
István, Sretvizer Lajos, Nagy László és Roller 
Mátyás igazgatók, sok tanító, tanítónők és 
mások Az ülést Szathmáry György min. 
tanácsos, az egyesület tiszteletbeli tagja, mint 
díszelnök nyitotta meg s alig monda el 
rövid, de gyönyörű megnyitó beszédének első 
mondatát, midőn megjelent a minister, kit 
lelkesült éljenzés fogadott. A minister nevé-
nek említésére az ülés folyamán még több-
ször is felhangzott a lelkes éljenzés, melyet 
örömmel fog visszhangoztatni a magyar haza 
mind a 26 ezer néptanítója, mert hiszen 
a nagy Eötvös József báró óta még nem volt 
oly közoktatásügyi minister link, a ki annyi-
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szor adta volna nyilvános jelét is a tanítóság 
iránt érzett rokonszenvének, mint jelenlegi 
ministerünk. Az elnöki megnyitó beszéd után 
Mosdósy Imre kir. tanfelügyelő mondotta el 
gondolatokban gazdag emlókbeszédét, melynek 
nagy részét lapunk élén közöljük. A Paeda-
gogium ifjúságának szabatos, szép éneke után 
Endrudi Sándor, a kitűnő költő, szavalta el 
azt a gyönyörű költeményt, melyet lapunk 
mai számának Szünóra rovatábau közlünk. 
A „Szózat" eléneklése után az „Eötvös-alap" 
nagyérdemű elnöke: Péterfy Sándor, kir. 
tanácsos, mondott köszönetet a ministernek, 
a közreműködőknek, az „Eötvös-alap" jótevői-
nek, a gyűjtőknek és a megjelent közönség-
nek, majd a leendő tanítókat — a Paeda-
gogium ifjúságát — szólította föl szívhez 
szóló szavakban, hogy Eötvös József báró 
eszméit véssék jól a szivükbe és kövessék 
egész életükben. Végül Szathmáry György 
díszelnök néhány lelkes szóval berekesztette 
a kitűnően sikerült ünnepi gyűlést, mely 
után a „Tanítók Háza" igazgató-tanácsa tar-
totta meg látogatott, nagy fontosságú ülését. 
Erről külön czikkben referálunk. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Schuster Konstantin váczi püspöknek, a ki a 
nagy-kőrösi róm. kath. iskola építési és fel-
szerelési költségeihez 14.300 frtot, továbbá 
Nagy-Kőrös város közönségének, a mely a 
fenti czélra Összesen 11.000 frtot adományo-
zott. — A „Beregszászi és Vidéki Nőegytetnek" 
s ezen egyesület elnökének, Szeles Károlyné 
úrhölgynek azon alkalomból, hogy a nevezett 
egyesület a beregszászi áll. iskolába járó 90 
tanulót 216 f r t értékű ruhaneműben része-
sített. — B. Bánff'y Albertné szül. pechani 
Montbach Sarolta úrnőnek, a ki a karácsonyi 
ünnep alkalmából a válaszúti áll. el. iskola 
összes tanulóit és tanítóit megajándékozván, 
39 szegény tanulót felruházott. 

Kinevezte: Jakab Gyula, Balogh Albert, 
Csekme Mózes és Baloghné-Blénessy Antónia 
oki. tanítókat, illetőleg tanítónőt a zabolai 
áll. el. népiskolához r. tanítókká és tanító-
nővé ; Sojka Mihály oki. tanítót a globuzeni 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Ziman Ede 
derecsényi ág. ev. oki. tanítót a rédovai áll. 

el. népiskolához r. tanítóvá; Gyarmathy József 
rimóeri róm. kath. főtanítót a losonczi áll. 
tanítóképző-intézethez végleges minőségben 
gyakorló-iskolai tanítóvá; Jovanovics Gergely 
oki. tanítót és Popovics Hajnalka oki. tanító-
nőt a vracsevgáji közs. iskolához r. tanítóvá, 
illetőleg tanítónővé; Toman Lujza marikovai 
róm. kath. oki. tanítónőt a lédeczi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Szeracsin Anna 
oki. tanítónőt a mehádiai közs. iskolához r. 
tanítónővé; Muntyán Péter oki. tanítót az 
orsovai áll. el. népiskolához r. tanítóvá kine-
vezte s ugyanezen iskolához Mimtyánné-Pósch 
Mária az ó-bébai közs. el. iskolához szolgálatra 
beosztva volt áll. tanítónőt helyezte át. 

Áthelyezte: Schmidtné-Ulrich Ida mező-
livádiai áll. el. tanítónőt a ponori áll. el. 
iskolához; Kátai István lajosfalvi áll. iskolai 
tanítót a inagyar-nemegyei áll. el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Fischer József 
baranyavári róm. kath kántortanító részére 
évi 300 fr tot ; Turjanicza János oláh-csertészi 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 130 fr tot ; Simon Lajos munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
220 fr tot ; Székely Endre felső-regmeczi munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
220 fr tot ; Csolóka Gergely dedród-széplaki 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 220 fr tot ; Kuralszky István kis-
csernai munkaképtelennek talált róm. kath. 
tanító részére évi 210 fr tot ; Szekér Imre 
döröskei róm. kath. tanító részére évi 220 
frtot; id. Jnga Simon felső-szelistyei munka-
képtelen gör. kath. tanító részére évi 220 
f r to t ; Biró László bocsi munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 220 f r to t ; 
Bak Joakim temesvári közs. tanító részére évi 
550 fr tot ; id. Fodor István zsadányi r. kath. 
tanító részére évi 220 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Szénfy 
Gyula nyíregyházi ág. hitv. ev. tanító özv., 
szül. Bartkó Paula részére évi 300 frtot, egy 
kiskorú árvája részére pedig évi 50 f r to t ; 
néhai Lengyel József brassói róm. kath. volt 
tanító özv., szül. Antal Borbála részére évi 
225 f r to t ; néhai Matz József mária-gyüdi 
r. kath. kántortanító özvegye, szül. Petertil 
Eleonóra részére évi 150 frtot. 

Gyámpénzt utalványozott: néhai Russu 
János gothátyai volt gör. kel. tanító egy kis-
korú árvája részére évi 50 frtot. 

Végkielégítést engedélyezett: Stefanidesz 
Pál kapii munkaképtelennek talált róm. kath. 
tanítónak 300 frtot egyszersmindenkorra. 
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A „Tanítók Háza" felé. 
— 1897 február 2. — 

Gyere velem te szegény kis árva, 
Szegény magyar tanító árvája! 
Eltemetted apádat, anyádat, 
Legfólébb a szél zokog utánad, 
Se betevőd, se takaród nincsen, 
Gondviselőd egyedül az Isten. — 
De az Isten mindnyájunknak atyja, 
Kit lesújtott: meg is vigasztalja; 
0 gyújt fölénk csillagot az éjben, 
S áttündöklik minden sötétségen, 
Zord felhőkből fényt hint az utadra — 
Arra menjünk, merre 0 mutatja. — 

Arra menjünk . . . Rengeteg erdőn át, 
llol a fákat viharok zúggatják, 
Éles szirtek, vad kőszálak élén: 
Az erények sivatag ösvényén — 
Tiszta hittel s napfényben vagy éjjel 
A becsület száraz kenyerével. —-

Arra menjünk . . . Az apád is ott járt 
S győzelmesen megharczolta sorsát. 
Termő hanttá törte a göröngyöt 
És vetette mag gyanánt a gyöngyöt; 
Ragyogott is a sötét barázda 
S hála Isten, fény lett aratása! 
Nem irigyélt léha gazdagságot: 
Szegényen is a munkának állott, 
Irtotta a butaság dudváját 
S kiben láng volt, növelte a lángját. 
Gyertya volt ő, a ki, míg csuk égett, 
Sugarával űzte a sötétet — 
Egy szó mint száz, nem élt ő magának, 
Tette a mit kellett, a — hazának! 

Arra menjünk . . . Nézd, amott az árnyban 
Messze, messze, milyen forrongás van! 
Ügy tűnik fel össze-vissza képe 
Mint egy álom rajzó tüneménye-. 
Sürgő-forgó emberek csoportja 
Égi fénytől reszkető gomolyba, — 
Valamely nagy gondolat ábrándja, 
Melynek még nincs látható formája, 
De azért a maga erejéből 
Fölfelé tör s idomulni készül. — 
Tűnődő gond, áldozat és készség, 
Csüggedezőt biztató reménység, 

Sarokkövek szanaszét gurítva, 
Itt egy tégla, — ott egy pár gerenda . . . 
Istenem! mily zűrzavarnak látszik; 
De nem marad zűrzavar sokáig: 
Majd akad egy nagyerejű férfi, 
A ki rajzát merészen kiméri, 
A ki mindezt nem nézi álomnak, 
De tenni fog — ha ma nem, hát holnap •— 
S lesz a tettre akarata, módja, 
Hogy az álmot válósággá rójja, 
Valósággá, tündérpalotává, 
Könyettörlő hála templomává, 
S ama dicső lángszellem nevében 
— Élő eszme mindnyájunk szivében — 
Föl is vési márvány homlokába: 
.Pihenj meg itt, tanító árvája!' 

Szép lassacskán majd csak oda érünk, 
Bízzál, fiam! menjünk, mendegéljünk . . . 

Endrödi Sándor. 

A színvakságról. 
Oda lépett Gábor a tanító úr elé. A zavar 

kirí t t okos szeméből, mert érezte, bogy az 
egész osztály csak őt figyeli meg. Feszült 
érdeklődéssel n várták ugyanis tanulótársai a 
jövendőket. 0 azonban nem állott ot t sem 
mint makacs, sem mint töredelmes bűnös, 
jóllehet a tanító úr maga rendelte oda, de 
nem is azért ám, mert talán az iskolai fegyel-
met megzavarta volna; azért sem, mert ta lán 
a házi feladatot óraközben írta volna . . . 
csupán azért állott ő most ott, mert tanuló-
társai azt jelentették még tegnap róla, hogy 
ő minden színes könyv vagy írófüzet fedelé-
ről, legyen az akár piros, akár kék, azt 
mondja , hogy fekete. 

A taní tó felbontott egy jókora papír-
tekercset, és odaterjesztett Gáborunk elé 

! különféle színű papíríveket a főszínek sora 
szerint, de a különben okos és buzgó tanuló-
nak ismert fiú, csak a fehér és fekete színt 
tudta hamarosan felismerni, a barnát már 
ügy gyei-bajjal. A többi szín létezéséről nem 
volt tudomása, ezeket világossági árnyalataik 
szerint egyenkint fehérnek, feketének vagy 
barnának mondta. 

Most tisztán látta a tanító, hogy a fiú 
színvak, nincsen benne a képesség a színeket 
egymástól megkülönböztetni. 
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Dálton János, angol fizikus, volt az első, 
a ki ezt a fogyatkozást saját magán észre-
vette; azért „daltonizmus" név alatt is isme-
retes a színvakság. Nem irigyelni való álla-
pot a viruló rózsát, mely dalra bírta a kelet 
költőit és a szerény violát egyenlő színűnek 
látni holmi bur ján és kóró virágaival; a 
hazai erdők zamatos, zöld sátra alatt oly 
hidegen-ridegen érezni magát mint az ausz-
tráliai encalvptusok búskomolyságra hangoló 
szürke lombja alatt, a pirosló vért, melynek 
láttára az ember fia természete szerint ájul-
doz, megrémül, részvételt érez, hamvas színű-
nek látni. A szánalom érzelmeivel gondolunk 
a színvak anyára, ki az üde rózsákat piros-
pozsgás gyermekének orczáján úgy látja mint 
tintafoltokat, melyek itatós papiros után 
még fenmaradtak. 

Ujabb keletű vizsgálódások kiderítették, 
hogy a színvakság sokkal gyakoribb jelen-
ség az iskolában, mint gondolnók. Az eddigi 
tapasztalatokból tudjuk, hogy 5000 tanuló 
között 77 a színvak. Nemre nézve úgy osz-
lik meg az arány, hogy 2700 fiútanulóra esik 
76 színvak, 2300 leánytanulóra ellenben csak 
egyetlenegy. Ez a merő eltérés azt mutatja, 
hogy a leányok színérzékét ruházatuk és fog-
lalkozásuk tarka-barka kézi munkájával job-
ban fejlesztették. A szakemberek állítása sze-
rint van:benntermett színvakság, mely vele szü-
letik a gyermekekkel és a látóidegben gyö-
kerezik és szerzett színvalcság, mely a színérzék 
gyakorlatlanságában leledzik. 

Hogy mekkora fontossága van az ép szín-
érzéknek gyakorlati tekintetben, mutatja az 
a körülmény, hogy a vasúti igazgatóságok 
megvizsgáltatják a mozdonyvezetőket a szín-
érzék ép állapotára nézve, mert a piros és 
zöld jelző lámpák felcserélése végzetes katasz-
trófák okozója lehetne. 

A nevelésnek szerepe a színvaksággal szem-
ben az, hogy eszközöket és módokat kell 
találnia a színérzék fejlesztésére, de különö-
sen a szerzett színvakság leküzdésére. 

Már az óvóintézettől elváijuk, hogy a 
kisded érzékeit tervszerűen fejleszsze, s nem-
hogy szemrontó kézimunkával a látást elsat-
nyítsa. A színérzék fölkeltésére és ápolására 
jó szolgálatot tesz ezen a fokon a szekrény 
színes labdákkal. 

Az elemi iskolában is nagyon üdvös, lia a 
tanító alkalom adtán a mértéken túl járó 
írási, nyelvtani, számtani és rajzoló gyakorla-
tok helyett, színfelismerő gyakorlatokat végez-
tet. Több engedélyezett franczia tankönyv-
ben ott találjuk a színtáblázatot a főszínekről 
szóló olvasó gyakorlattal, mi is rendelkezünk 
már képes táblákkal, különösen szép az állami 

nyomdából kikerült Gönczy-féle technikai 
kivitelre nézve, de egy szép színtábla meg-
felelő olvasógyakorlattal még emelné az érté-
két. A rajztanár urak a polg. és középisko-
lákban sem végeznének meddő munkát, ha 
egy-két ékítménynyel kevesebbet rajzoltatná-
nak és ezek helyett skálaszerü chromografikus 
táblázatokat készíttetnének, melyek nagy 
hatással vannak a színérzék kultiválására. 

A színvaksághoz hasonló fogyatkozás a 
kotta-siketség, mely abból áll, hogy a fül a 
legnagyobb figyelemmel sem képes a skálá-
ban az egymás mellett levő hangokat egy-
mástól megkülönböztetni és általában zene 
iránti közönyben nyilvánul. A mennyiben ez 
a fogyatkozás nem természeti tény, leküzd-
hető szakszerű zene- és énekgyakorlatokkal. 

A boncz- és élettan haladásának daczára 
még mindig titok az ember fizikuma, sok O O ' 
finom érzék szunnyadoz benne, ezeknek fel-
keltése, ápolása, a tökéletesség felé vitele, 
egyenlő azzal, hogy az emberi nemet képes-
ségek dolgában egy-egy lépéssel előre viszik 
és ez a nevelés ideális feladatai közé tartozik. 

(Nagy-Kanizsa). Altmann Mór. 

Az „Eötvös-alap" jótéteményei. 
A „Magyarországi tanítók Eötvös-alapját 

gyűjtő és kezelő országos bizottság" az 18!>G. 
évben befolyt tiszta jövedelemből és a „Taní-
tók háza" alaptőkéjének 1896-ik évi kamat-
jából néhány száz és több ötven forintos 
ösztöndíjat és segélyösszeget alkotott s ezen-
nel felhívja az ezen ösztöndíjakra és segély-
összegekre jogos igényt tartható egyéneket, 
hogy e jótétemények elnyerése czéljából folya-
modványaikat Lakits Vendel egyesületi t i t-
kárhoz (Budapest, VI. Brsek-utcza 4. sz.) 
legkésőbb f. évi julius 10-ig küldjék be. 

Ugyancsak a fentnevezett bizottsághoz inté-
zendők az „Eötvös-alap"-pal szoros kapcso-
latban álló Majthényi-féle 200 frtos, Zirzen 
Janka, Léderer Ábrahám, Orley János, Rökk 
Szilárd, liökk Pál, Jordán Ferencz és Péterfy 
Sándor-fele alapítványok 50—50 forintnyi 
jótéteményeinek elnyerése czéljából benyúj-
tandó folyamodványok is. 

1. A magyarországi tanítók „Eötvös-alap-
jának", valamint a vele s/oros kapcsolatban 
álló alapítványoknak jótéteményeiben, ösz-
töndíjaiban és segélyösszegeiben csak azon 
egyének részesülhetnek, a kik az „alap" sza-
bályainak 1. §-a értelmében az „Eötvös-alap" 
rendes tagjaiul felvétették magukat, kik az 
egyforintnyi tagsági évdíjat már legalább is öt 
izben beszolgáltatták, vagy a Lik a 20 frt örö-
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kös tagsági tőkét teljesen befizették; avagy a kik 
az elhunyt rendes tagoknak özvegyei vagy 
árvái, esetleg kenyérkeresetre képtelen, nyo-
morék utódai. 

Az „Eötvös-alap" rendes tagjai közé szá-
míttatnak azon magyarországi népiskolák, 
tanítóképzőintézetek, polgári és felső - nép-
iskolák, kisdedóvodák és gyermekkertek tanítói, 
tanárai és nevelői, illetőleg tanítónői, valamint 
a népoktatási kir. tanfelügyelők és tanfelügye-
lőségi hivatalnokok, a kik az „Eötvös-alap"-
lioz az egy forintnyi évdíjat rendesen beszol-
gáltatták, avagy a 20 frtnyi tagsági tőkét 
befizették. 

Senki sem részesülhet az „ Eötvös-alap" jó-
téteményében, a ki ahlioz nem járult az alap-
szabályokban előírt mértékben. 

2. Néhány 100 frtos és több 50 frtos ösz-
töndíjra hazai egyetemeinken tanuló oly if jak 
folyamodhatnak, a kiknek szülei az „Eötvös-
a l a p i n a k rendes tagjaiul felvétettek és köte-
lezettségeiknek eleget tettek. 

3. Néhány 100 frtos és több 50 forintos 
ösztöndíjért pályázhatnak a hazai tudo-
mány-egyetemeken, akadémiákon, tanító- és 
tanítónőképző intézetekben, középtanodák 
felső osztályaiban, polgári iskolák V. és VI. 
osztályaiban tanuló azon növendékek, kiknek 
szülői az „Eötvös-alapnak" rendes tagjaiul 
felvétettek és kötelezettségeiknek eleget tettek. 
A pályázatból az ezen pontban fel nem sorolt 
azon tanintézetek növendékei sem záratnak 
ki, a melyek tanulóiktól a fölvételnél meg-
követelik, hogy a középtanodák vagy polgári 
iskolák négy alsó osztályaiból bizonyítványo-
kat mutassanak fel. 

4. Az 50 frtos segélyösszegért folyamod-
hatnak a kiérdemült, de kellő nyugdíjban 
nem részesülhető rendes tagok, a rendes tagok O 7 o 
özvegyei, árvái és keresetre képtelen nyomo-
rék utódai; rendes állomáson levő tagokat 
az „Eötvös-alap" csak hosszasan tartó beteg-
ség beigazolása esetén segélyezhet. 

5. Az „Eötvös-alap ösztöndíjaiért folyamo-
dók mellékelni tar toznak: a) 1895 —96-ik 
tanévről szóló iskolai bizonyítványaikat; 

b) a jelen 1896—97. évről szóló bizonyít-
ványt; az illetékes tanári karnak ajánló leve-
lét, melyben ki legyen tüntetve, hogy része-
sül-e folyamodó valamely más ösztöndíjban, 
vagy segélyben; c) azon iskolai hatóságnak 
és tanítóegyletnek vagy testületnek ajánló 
levelét, melyhez szüleik tartoznak, illetőleg 
tartoztak; d) azon okmányt, mely igazolja, 
hogy folyamodó szülői az „Eötvös-alap" ren-
des tagjai közé tartoznak, vagy tartoztak és 
az alap iránt való kötelezettségeket pontosan 
teljesítették. 

6. Az ösztöndíjakért folyamodók folyamod-
ványaikat lehetőleg az illetékes tanintézet 
igazgatósága útján küldjék az „Eötvös-alap" 
kezelő és gyüjtőbizottságához. 

7. A segélyösszegekért folyamodók kérvé-
nyüket az illetékes tanítóegyesület elnöksége 
vagy az iskolai hatóság útján tartoznak be-
küldeni ; mellékelniük kell: a) szegénységi, 
illetőleg orvosi bizonyítványt, b) az illetékes 
tanítói egyletnek, vagy az iskolai hatóságnak 
ajánló levelét és c) azon okmányt, mely iga-
zolja, hogy vagy maguk, vagy az övéik az 
„Eötvös-alap" rendes tagjai közé felvétettek 
és kötelezettségeiknek eleget tettek. O o 

8. Az „Eötvös-alap" rendes tagságáról 
szóló igazolványt esetleg az alap pénztárnoka 
állítja ki és hivatalból mellékli a folyamod-
ványokhoz. 

9. Oly egyének, kik csak ezen pályázat 
hirdetése után lépnek az „Eötvös-alap" ren-
des tagjai közé, a jelen 1897. évben még 
nem tarthatnak igényt az alap jótéteményeire. 

10. Az „Eötvös-alap" jótéteményeiért folya-
modók közül előnyben x-észesülnek azon tagok, 
a kik az intézetnek már régebben rendes 
tagjaivá lettek. Figyelembe veendők azon új 
tagok is, a kik négy évi rendes 1 frtnyi 
évdíjakon kívül a 20 frtos örökös tagsági 
tőkének legalább a felét az alap központi 
pénztárába hiány nélkül beszolgáltatták. Ez 
idő szerint még, a kik már három izben 
részesültek az alap jótéteményében, nem szá-
míthatnak segélyösszegre. 

11. Az „Eötvös-alap"-pal szoros kapcsolat-
ban álló alapítványok jótéteményeit azoknak 
szolgáltatja ki a bizottság, a kiket a jogo-
sult folyamodók közül az illető jótétemé-
nyekre az alapítók méltónak találnak. 

12. A magyarországi tanítók „Eötvös-al ap-
jával" kapcsolatban álló „Gyertyánffy Is tván"-
féle alapítvány 50 frtnyi segélyösszegét az 
„Eötvös-alap" jótéteményeinek kiosztásával 
meghatalmazott országos bizottság az alapító 
levél értelmében csak oly tanítóknak, illetőleg 
tanítónőknek, esetleg ezek tanulógyermekei-
nek adományozhatván, a kik az .Eötvös-alap-
nak" rendes tagjai, a kik az 1 frtnyi tag-
sági évdíjat már legalább is öt izben beszol-
gáltatták, vagy a kik a 20 frtnyi örökös 
tugsági tőkét teljesen befizették és a kiket 
ezen felül az „Erdélyrészi közművelődési 
egyesület" saját szempontjából véve és kivá-
lóan érdemesnek ajánl a megjutalmazásra: 
ezennel felhívjuk az ezen segélyösszegre igényt 
tartható kartársakat, hogy kellően felszerelt 
folyamodványaikat folyó évi julius l - ig az 
„Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesü-
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let" központi választmányához. (Kolozsvár) 
nyújtsák he. 

13. Az „Eötvös-alap" jótéteményeiért folya-
modók kérvényeit a folyó évi augusztus 
havában tartandó országos osztó-bizottság 
intézi el. 

14. A folyamodókat az eredmény felől az 
„Eötvös-alap" kezelő és gyűjtő orsz. bizottság 
elnöksége f. évi szeptember l - ig fogja érte-
síteni. 

Budapest, 1897. február hó 2-án. 
Zichy Antal tiszteleti elnök, Péterfy Sándor 

elnök, dr. Göőz József és Vajdafy Gusztáv 
alelnökök, Lakits Vendel titkár, Roller Mátyás 
pénztárnok; Kurz Sámuel ellenőr. 

Tanítök tanácsadója. 
J. G. Solt. Ha az ön által eddig használt 

2 4 hold földet most az új tanítóval meg-
felezni akarja az iskolaszék, ezt megteheti, 
mivel mindegyiknek csak lU holdhoz van a 
törvény értelmében joga. 

Loukai. Sokszor írtuk már, hogy ismétlő-
iskolában is köteles tanítani, akár volt erről 
a pályázati hirdetésben szó, akár nem. Min-
denkor hozzátettük, hogy a tanító ezért is 
érdemes a méltó díjazásra. Sajnos, hogy nem 
mindenütt adják meg. Okvetlenül kérjen tisz-
teletdíjat. Reméljük, kívánjuk is, hogy meg-
adják. 

A. V. 1. Csak nem gondolják, hogy az, a 
ki mult évi októberben már „férjhezment", 
bár még nem volt 15 éves (mert csak 1882-
ben született), még most is köteles volna 
ismétlő-iskolába járni? 2. Nem köteles járni 
ismétlő-iskolába az a „felszabadult mester-
legény" sem. 3. Jól idézett. „Kérni" köteles 
az egynapi távozásra engedélyt és nem elég 
.csak bejelenteni azt. A kérelmet, ha nincs 
indokolva, meg is lehet tagadni. 

Iván K. Az orsz. nyugdíjintézet tagjai 
közé törvényes alapon (1875. XXX11. t.-cz. 
2. §.) olyanok is sokan vétettek föl, kiknek 
oklevelük ugyan még nem volt, de képessé-
güketvagy gyakorlatilag az állami tanfelügyelő 
előtt vagy valamely nyilvános képezdében 
letett vizsga által, igazolták a népokt. törv. ki-
hirdetése óta. Az ekként nyert bizonyítvány szol-
gált alapul a fölvételhez. Sokan csak 8—10, sőt 
több évig tartó szolgálat után, gondolták rá 
magukat az orsz. nyugdíjalapba fölvételért 
való folyamodásra; aztán panaszkodtak, hogy 
miért nem számítják nekik előbbi éveiket is, 
hiszen készek egész évtizedre a díjakat után-
fizetni. Az ilyen önhibából eredő veszteségek 
kárpótlására nem nyújt alkalmat a nyugdíj-
intéző bizottság s az alap érdekében helye-

sen teszi, mert hiszen ellenkező esetben 
valaki ki is játszhatná a nyugdíj alapot, pl. 
úgy hogy 10 évig nem lépne be, de akkor 
valami testi fogyatkozás áll be nála s belátja 
a tanítói pályára már rövid idő alatt bekö-
vetkezendő alkalmatlanságát, folyamodik — 
10 évi utánfizetés kötelezettségének Ígérete 
mellett — fölvételért. Ha az illetőt fölvennék, 
rövid idő múlva nyugdíjaztatná magát és 
önmaga részére jó gseftet csinálna. Ez hatá-
rozott visszaélés volna. Szolgáljon ez általá-
nos tájékoztatásul. Iván úr is 9 évvel utóbb 
vétetett föl, mert alkalmatlan körülmények 
folytán előbb nem felelt meg a nyugdíj fel-
vétel követelményeinek; ebből kifolyólag nem 
remélheti, hogy utánfizetéssel beszámítandó 
szolg. éveinek számát növelhesse. 

K. S. A M. T. Akadémia helyesírási sza-
bályai szerint így kell í rni : Török-Szent-
Miklós, Jász-Nagykún-Szolnokmegye. De ha 
melléknevekké válnak, mellőzzük a kötőjelt: 
törökszentmiklósi stb. 

H. Gy. Jó lesz, ha egy egyszerű kérvény-
nyel megsürgeti az elintézését. Mi egyebet 
már nem tehetünk. 

P. J. Miután 2 önállóan szervezett állás 
van, nem hiszszük, hogy ön saját akarata 
ellenére kényszeríthető volna a másik tanító-
állás terhének viselésére is s így 160 gyer-
mek oktatására. Már korára és hosszas szol-
gálatára való tekintetből sem kívánhatják 
ezt öntől, mert különben ön is belebetegszik 
s akkor még nagy baj lesz, ha sem egyik, 
sem másik iskola növendékei nem részesül-
nek oktatásban. — Utóbb említette ügyben — 
kijelentésünkhöz képest — nem nyilatkozunk. 

R. K. Alapos átnézés után nyilatkozunk 
róla. 

D—k. G—n. Elvállalhatja-e érte a felelős-
séget ? 

H. F. Redukálni semmi esetre sem szabad; 
de viszont az ismétlő iskolát sem lehet „al-
bérletbe" adni állandó „helyettesítés" czímén. 

Y. S. Nem hiszszük, bogy egészben adni 
lehessen. 

J. E. Valószínűleg, de csak türelemmel. 
Ii. J. Szedje be az iskolafentartó hatóság. 

Ha nem teszik, forduljon a főszolgabiróhoz, 
ki majd segít a dolgon. 

M. J. Teljesen megfelelőt nem ajanlhatunk, 
mert ilyen szakmunka nincsen. Több mun-
kából lehetne kombinálni. IIa anyagi ereje 
több ilyen mű beszerzését is megengedi, 
egyik szakértő kollegánk utasításait szívesen 
közölni fogjuk önnel. 

Nyugdíj. Tanfelügyelőjükhöz forduljanak 
nehogy hibát kövessenek el. 
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I R 0 1) A L 0 M. 
Brassóvármegye magyar tannyelvű népok-

tatási tanintézeteinek monographiája és a 
Brassómegyei tanítótestület 25 éves története 
cz. munka jelent meg Brassóban, Józsa Mihály 
tauítóegyesületi titkár tollából. A derék, 340 
oldalra terjedő munka, Kakit jay Károly tanfel-
ügyelőnek van ajánlva. A kitűnően szerkesz-
tett monographia első részének első fejezete 
a megyei magyar népoktatás ügyének átte-
kintését adja a régibb időktől a szabadság-
harcz végéig. A második fejezet a szabadság-
harcz idejétől az 1868-iki népisk. törvény 
meghozatáláig terjed. A harmadik rész az 
1868-iki törvény utáni állapotokat tárgyalja. 
A második rész a magyar nyelvű népoktatási 
intézetek vázlatos történeteit adja. Ezután 
következik a tanító-egyesület gonddal megírt 
története. Jó lelkiismerettel ajánljuk e derék 
monograpkiát kartársaink figyelmébe. Ara 
1 frt. —a. 

Szerkesztőségünkhöz beküldettek : , Emlék-
könyv"' a mezőtúri ev. ref. egyház újvárosi 
templomának 1896 május 2-án tartott fel-
avatási ünnepélyéről. Szerkesztette: Kecske-
métiig László. Ára 1 korona.^— rA mérték-
letes élet;" ír ta: Haugg Leo. Ára 20 kr. 

Képes ministrácziós könyvecske czímmel egy 
valóban hézagpótló müvecske fekszik előttünk, 
mely a Freiburgban már 9 kiadást nyert „Regel-
büchlein für Ministranten" czímü könyvecske 
magyar átdolgozása, az egri főegyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával. Tartalmazza: I. Az 
általános szabályokat a szent mise körül való 
szolgálatra vonatkozólag. 11. A különös sza-
bályokat a szent misénél való felszolgálásra 
vonatkozólag. Bolti ára 20 kr. 

Beküldetett szerkesztőségünkhöz: „Dal-
lamos és k:innyű előjátékok és figurák" orgonára 
vagy harmóniumra, templomi, és magánhasz-
nálatra szerzé Berecz Ede. Ára 1 frt 20 kr. 
Kapható a szerzőnél Temesvárott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Yilág folyása a külföldön. Kréta 

szigetéről aggasztó hirek érkeznek: Kanea 
főváros keresztény városnegyedének három-
negyedrésze lángokban áll, az utczákon f. hó 
6-án 300-nál több embert gyilkoltak meg. A 
muzulmán lakosság állítólag megtámadta a 
franczia matrózokat, a kiket a katholikus tem-
plomok és iskolák védelmére szállítottak partra. 
A kormányzó palotáját háromezer török tartja 

körülzárva. A görög kormány két hadihajót 
és három torpedónaszádot küldött Kaneába. 
Egy szóval: még ki sem tavaszodott és a 
Keleten máris aggasztó felhők mutatkoznak. 

— Értesítők a tanító- és tanítónőkép-
zőkben. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister (1897. évi 930. sz. a.) elrendelte, 
hogy a fönnebb megnevezett intézetekben 
minden év deczember hó 15-én és márczius 
hó 31-én előzetes tanári értekezleten meg-
állapított, s úgy az előmenetelre, valamint a 
szorgalomra és magaviseletre vonatkozó ér-
demjegyekkel, esetleg az észrevételek rova-
tában megjegyzésekkel kiállított és az igaz-
gató névaláírással, valamint az intézeti pe-
cséttel ellátott szabályszerű „Értesítők" adas-
sanak ki a szülőknek tudomás és láttamozás 
végett. Ez a rendelet a folyó tanév II. idő-
szakával lép érvénybe. 

— Szabadasztalok tanítók gyermekeinek. 
Az Eötvös-alap országos tanítói egyesület" az 
alapszabályaiban kitűzött czél érdekében s 
hogy tagjaival nemcsak ösztöndíjak és segé-
lyek nyújtásával tegyen jót, hanem vidéki 
tagtársainknak a budapesti tudomány-egye-
temeken vagy egyéb fő- és szakiskolákban 
tanuló gyermekeinek kiképeztetését is meg-
könnyítse : a „Budapesti szállodások, vendég-
lősök és korcsmárosok ipartestületéhez" min-
den évben folyamodik, hogy annak tagjai egy-
egy vidéki tanító gyermeke számára a tanév 
tartama alatt ingyen déli ebédet adni szíves-
kedjenek. Ezen megkeresésére a folyó tan-
évben 54 szállodás ós vendéglős úr volt szíves 
tagtársaink gyermekeit ingyen déli ebéddel 
ellátni, hogy azok tudományos kiképeztetését 
elősegítsék. Abban a reményben, hogy ezt a 
jövő évben is megteszik s jótékonyságaikat 
vidéki kartársaink gyermekeitől ezután sem 
vonják meg: a szabadasztalok elnyerésére az 
„Eötvös-alap" pályázatot nyit. Az ilyen sza-
badasztalok jótéteményeiben is csak azok 
részesülhetnek, a kik az Eötvös-alap egyéb 
jótéteményeinek elnyerésére jogosultsággal 
birnak, tehát a kinek apja vagy anyja az 
„Eötvös-alapnak" rendes fizető tagja. A jóté-
konyságban részesülni kívánók az „Eötvös-
alap" elnökségéhez czimzett folyamodványai-
kat folyó évi szeptember hó 15-ig Lakits V. 
titkárhoz (Budapest, VI. ker. Ersek-utcza 4. 
szám.) küldjék be. Melléklendő az 1896/7. 
tanévről szóló iskolai bizonyítvány vagy Index 
és az igazolvány arról, hogy a folyamodó 
melyik intézetbe vétetett fel. A jótétemény 
odaítélésére nézve a központi gyűjtő és kezelő 
orsz. bizottság fog határozni s erről a folya-
modókat szeptember 20-ig az egyesület tit-
kára értesíti. 
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— Pályatétel. A vasmegyei tanítótestület 
„szombathely-sárvár, kis-czelli járásköre" a 
következő pályatételt tűzte ki : „Mi módon 
lehet értékesíteni az ezredéves kiállítás tanul-
ságait az iskolában?* Első jutalom egy drb 
20 koi-odás arany, a második egy drb 10 
koronás. A dolgozatokat május l-ig kell be-
küldeni Csizmadia Pál járásköri elnökhöz 
Acsádra. 

A szerkesztő postája. 
B. Á. Osdola. Levelező-lapját elküldtük az illető 

kiadóhivatalnak. — H. K. Vácz. Kérvényének száma 
63.564. — H. S. Gy. Tata. Kérvényükre nem akadtak 
rá a ministeriumban; ebben részben ön is hibás, 
mert nem írta ki világosan községe nevét. — Többek-
nek. Szíveskedjenek leveleikben a helység nevét, a 
megyét és az utolsó postát olvashatóiéig kiírni. — 
B. Á. Karám. Velünk azt közölték, hogy deczember 
l26-án a műegyetemi rectori hivatalhoz küldöttek. — 
Nagybegány. (Beregmegye) A közigazgatási bizott-
sághoz ment ; 178 frt államsegélyt kaptak. — G. B. 
Maklár. 48.230. sz. a. elintézés alatt a számvevőség-
nél van. — W. P. Panyova. Ha eddig vissza nem 
kapta, kérje bélyegtelen kérvénynyel a ministerium-
tól. — G. I. Cs. Kenéz. Még aug. 30-án 4:3.134. sz. 
alatt a tiszántúli ref. püspökséghez küldték. — B. G. 
Batizán. A ministeriumhoz, mint velünk közlik, ez 
ideig nem érkezett. — L. B. Bercg-Berczeu. Az 
előbbi üzenet őrnek is szól. B. K. Ér-Hatvan. 
Azt az értesítést kaptuk, hogy a többi évekre eddig 
kérvény nem érkezett be. K. F. Felső-Szeleste. 
Január végéig nem érkezett be. — B. B. Ulics-Kri-
ván. Megkapta már V 65.591. sz. a. deczember 14-én 
a homonnai adóhivatalhoz ment. — Szabó. Jíémet-
Diószeg. Ha lesznek, lapunk közölni fogja Folya-
modni a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
kell. Másik kérdésére a Tanácsadóban fog választ 
találni. — Sz. D. Bodrog-Szerdahely. Az úgy van, 
hogy a hol állami iskola van, ott az állam felekezeti 
iskolát nem segélyez. — L. Pancsova. Sem az elemi 
iskolai, sem az ovodai igazgató-tanítók, sem a gond-
noksági jegyző nem kap irodai átalányt. — Többek-
nek. Gönczi Ferencz „Muraköz és népe" czimű nép-
rajzi munkáját tanárok- s tanítóinak 2 f r t bolti ár 
helyett, a pénz előleges beküldése ellenében 1 f r t 
5 kiért küldi meg. Megrendelhető a szerzőnél Buda-
pesten. Vallás- és közoktatásügyi mini.-terium. (V. 
ilold-utcza 8. sz.) — 11. T. Bereg-Rákos. Tegyen 
sürgős jelentést a kir. tanfelügyelő úrnak, a ki — 
meg vagyunk győződve — rögtön fog intézkedni; 
addig azonban járjon el az iskolaszék határozata 
értelmében. Dicséretes dolog, hogy az ottani kör-
orvos úr érdeklődik az isk. egészségügye iránt. Fáj-
dalom ! — nem mindenütt van így ! — B. S. Sáta. 
Nem uram, arra, hogy mi egy kéziratot, melyet ön 
„volt képviselőjüknek" adott át, nyomozzunk : nem vál-
lalkozunk. Talán volt képviselőjük már föl is hasz-
nálta azóta — fidibusznak ? — V. D. B. Ivánka. 
Tollnoki állást folyó évi junius havában hatot fognak 
betölteni; már eddig is nagy a folyamodók száma. 
Czikkekkel bőven el vagyunk látva; nem kérjük. 
— L. J. Tasnád. Kérjenek levelező-lapon Lampel R. 
könyvkereskedőtől (VI. Andrássy-út 21. sz.) könyv-
jegyzéket és válszszák ki maguk. Ilyen dolgokba 
nem szeretünk beleavatkozni. — Sz. I. Magyar-
Bagó. Megérdemelni, kétségkívül megérdemli, de 
aligha adják meg. Egyébiránt forduljon kir. tanfel-

ügyelőjéhez, mert úgyis az ő közvetítésével kell fo-
lyamodnia. — Parison L. Kérheti a tanító is, de az 
iskolaföntartó beleegyezése okvetlenül szükséges s 
azért egyszerűbb, ha mindjárt az iskolaföntartó kéri. 
— B. L. Kurd. Rendkívüli segélyért bármikor fo-
lyamodhatok, megjelölve a czélt: fia neveltetését. 
Még inkább tanácsoljuk azt, hogy (a mennyiben 
még nem volna tagja) lépjen be rögtön az Eötvös-
alap orsz. egyes, tagjai közé s fia, ha a jövő iskolai 
évben följön ide, ingyen kaphat kosztot az Eötvös-
alap gondoskodásából. „Értesítőt" talán küld az 
állatorvosi akadémia igazgatósága : VIII. Rottenbiller-
utcza. — Orákulum. Mint igazgató-tanító a tanítást 
az egyes osztályokban ellenőrizheti. Egyebekben pe-
dig, ne engedjen az „orra alá borsot törni" ; uta-
sítsa rendre azt az ipsét s ha nem használ, forduljon 
a kir. tanfelügyelő úrhoz. Zs. J. Orsova. K. M. 
Fiatfalva. L. J. Tisza-Sz.-Márton. J. B. Gy.-Vásár-
liely. Jí. I. Buziás. J. L. Zsurnócza. G. 1. Pöstyén. 
S. S. Szilágy-Cscb. P. F. Retteg. N. P. Vöniic/.k. 
L. A. Abaúj-Szina. R. K. P.-Földes. R. J. B.-Sz.-
Miliály : sajnáljuk, de nem közölhetjük. — N. J. 
Alsó-Breznicz. Sz. K. Balmaz-Üj város. E. Á. Kol-
luth. Sehr. B. Horvát Nádiilla. B. P. Nagyág. Sz. 
T. Csórván. P. T. Álibunár. K. G. Kismarton: a 
közlendők közzé tettük. — F. B. Jí.-Szeben. Meg-
érkezett, de rengeteg sok a közlésre váró czikk! 
— Többeknek. A mely czikkről nem üzenjük meg 
határozottan, hogy „nem közölhető", azt közölni 
szándékozunk, de hogy mikor : magunk sem tudjuk, 
nagy lóvén a közlésre váró czikkek száma. — J. Ii. 
B. Eddig mintegy 50-en. — K. L. 1. Majd ha a 
pályázati hirdetés megjelenik lapunkban. 2. Épen 
most olvasható hirdetéseink közt. 3. Úgy halljuk, 
hogy már nem adnak. — A. J. Iványi. Forduljon, 
ajánlot t levélben dr. Axaméthy Lajos osztály-tanácsos 
úr őnagyságához. V. Hold-utcza. Ministerium. — 
1). S. Mező-Vári. 1. Be. 2. Számít. 3. Nem. 4. Lesz 

- Hátralékos. Forduljon ügyével a ministerium-
hoz, a hol majd megvizsgálják s igazságot látnak. 
Ezzel nem azt mondjuk, hogy a dolog föltétlenül 
az ön javára fog eldőlni, mert mi a határozatot 
előre nem tudhatjuk s pusztán az ön levelére nem 
ítélkezhetünk. — 0 . 22. G. Követelheti, de erről, 
úgy hallottuk, nem sokára rendelet fog intézkedni. 
K. M. T.-Sz.-Miklós. 1. Mi előre nem tudhatjuk 
a ministerium határozatát. 2. A két mellékletért, ha 
észreveszik, megleletezik. 3. Kérdezze meg a kör-
jegyző úrtól. — M. 1). Bánlfy-Hunyad. „A tanítók 
nyári teendői" májusban vagy juniusban meg fog 
jelenni ; a másikat alkalmasint nem közölhetjük. 
Kéziratot nem küldünk vissza (állandóan olvasható 
a lap ú. n. fején) s e tekintetben senkivel sem teszünk 
kivételt. Budy István, Hantán. Most egyelőre 
nem alkalmazhatták, de előjegyzésbe vették s üre-
sedés esetén alkalmazni fogják. 

Tartalom : A társadalmi tevékenység a népoktatás 
szolgálatában. Mosdósy Imre. — Az osztatlan nép-
iskola tanterve. VIII. Lővy Izidor. — Egy tanító 
találmánya. Kolacskovszky János. — „Tanítók Ferencz-
József Háza." Moussong Géza. — Hivatalos rész. — 
Szünóra: A „Tanítók Háza" felé. Endrődi Sándor. 
— A színvakságról. Altmann Mór. — Az „Eötvös-alap" 
jótéteményei. — Tanítók tanácsadója. — Irodalom. 
— Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud . -egyetemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, ískolatér 3. sz.) 
megje lent tankönyvek ós taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek iugyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az ál lam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Günczy 1'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
f r t 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75A iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és eleini olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeii mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/a iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/i iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakoríókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakoríókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8", 7*/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

I)i-. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jeuö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/s iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Br. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/« 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8", 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő AB<J I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 'iv, kötve, boíti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és 11. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 lcr, netto ára 10 kr. 

B r . Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8", 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára í frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmiuták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 fr t 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8", 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A liorgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütenx és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) N é m e t nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali 
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
t a to t t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr 

Gáspár J. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die I i i . Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36 Vs 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. IL Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'A 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I .és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibuugen für die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

l)r. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8", 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. and Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanitáshoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dein Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszálc H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t nyelven. 
Eleini népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenová citacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy 1'. Slovensky slabikár a prvá cítanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.)8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie poliyblivépísmeny.(írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlacové pohyblivé písmeuy.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

GroóV.Návodná knihak vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9 '/a iv, köt ve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyarnyelv tanítására, a t ó t ajkuaksz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních sköl prednásaí mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnó vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv ) 
8°, l l ' /s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
11'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár <1. Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovjeh skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanítók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeinepisnych vys-
ledkov pre V-tu potazne Vi-tu triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávaniu a upotrebovaniu 
zemekuli pre národních ucitelov. Utas í tása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
lociatoénícli skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák II. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. ILVzorky z papiéra 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és S z e p e s m e g y e i t ó t 
nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár a persá cítanka pre per-

su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1\ Návodná kniha ku slovenskému slabikáru 
a persejcitance. Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8", 9'/i iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
11 "A iv, kötve, bol t iára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 11'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reM v persej a druhej 
kíasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viuéovánu ínluvííici pre 
1. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8°, 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná kiiiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára. 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku ludos-
kolskeiuu zemepisucenu pre uéiteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, nettg ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národních skol a pr« 
opakujucu skolu. (Földrajzi predménytár), 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaiíu a upotrjbovánu 
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zemekuli pre národních ufiiteloch. (Utasítás a fold-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kiíizka ka viucovaíia his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a tör ténet tanításához). 8°, 23'/2 iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) S z e r b nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHua. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt . 

CpncKii ByKBap ca ochobhoji yhtuukom 3a npBu pa3pe^ 
HapoAHe uiKOJie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 75/» 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a iiacraBy y cpncicoM őysisapy ca inraiiKOM 
HáMea.CH0 HapoAHHM yiHieAHMa. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. UapoAiia ittbiira 3a cpócKii pa3pej 1. ojueJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'/a iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pyma KHHra k MyiaBatby ual/apcKora je3iiKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
V/t iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

I'poo B. Mal^apcKa 'imaiiKa h BeacóoBHa KB>H;Knii,a 
cpöcKux HapoAuax uiKo.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/j iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a iipeaaBaiLe Be?öan>a y roßopy n pa3yMeBafby. 
3a iipBii n jipyru paspeA napojiUHx rnKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y npejaBaity cpucrce ['panamice y I. a II. 
pa3peay napomé inrco.ie. (Nyelvt. vezérk. F., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y npeaaisatby cpiicne rpaManme y III. n IV. 
pa3p. uiKO.ie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Cpncsa rpajianiíita BOJKÓennua 3a II. paspeA Hapojuie 
niKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8", V/t 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpaMaTHiKa iieJKŐemma 3a III. h IV. pa3p. 
nap. niKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'/« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Cpncua HHranica 3a Apyi'H pa3pej; napomé wKo.'ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Cpncita 'in'raHKa 3a Tpehn pa3peA iiapojHe mitojie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8", 10V« iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Cpncica HH'ranKa 3a HeTBpra paspea napomé uiKOJie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpncKa 'inranKa 3a nera n mecm pa3pei napomé 
uiKoie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30Vs iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

y),p. EMepnu.ii r . n Kapnani E. ynyTCTBO y 3eMjtoiiHC 
3a yinre&e n yinrejtcite Kaiuiuare aapojiinx mito.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Ap. EMepimn T. íi Kapnara E. Csyn 3eM.koiincHnx 
pe3yjiTara 3a napomé uiKOJie V., a y cjiyiajy h 3a 
VI. pa3pea h 3a iioBTopaBajyhy niKOJiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Kuni h Majep. IIoRecTimna Ma^apa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, net to ára 24 kr. 

Kbiu íi Majep. P j 'koboäctbo k yieay noBecTHHne y 
HapoAHüM uiKo.iajia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'/»iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

ynyTCTBO y nacianii npraita. Pyma iui.nra 3a uapojHe 
yurre&e. C o o i i h o Xyro MacaK. (Maszák 11. Útmutató 
rajztanításban.) Nagy 8°, 4'/t iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacraBH ocuobhoi' upTaaa. II. H3pe3aHe 
iiper.ieja.THne os xapriije. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) R o m á n nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt . 

Gönczy P. Elementar!u sén ABG'-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere serise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instruct!line la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Maintain de coiuliicere in instructiuiiea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv. kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Maintain d e cserei tie ír ramatica Ii pentru clas'a 
a 11-a ascólelorupoporale.(Nyelvt.gyakorlók, anép-
isk.II.o. sz.)8°, 2'/;iv, kötve, bolti 8 kr, netto á r a ö k r . 

Groó V. Maiiudncerea gramaticei limbei itiagliiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására, 
román ajkúak számára.) t. rész. 8°, 9Vs iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Maiiudncerea grainaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, lO'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu ronianescii pentru clas 'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, l l ' /a iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanesen pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IFI. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanesen pentru clas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14V= iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Carte couducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pent ru 
invetiatori siaspirantideinvetiatori .(Dr.Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'/< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr . 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geograllce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. instructiune la tractarea si iutrebuiu-
tiarea globului pamentului pentru invetiatori! 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Ki ss-Mayer. Maiiuducere pentru instriictiuiiea 
istoriei iuscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas' a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8", 81/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propunerea desemiiului 
elemeiitnriii. Instructiune pentru invetiatori. — 
F. Instructiune. (Útmutató a rajztanításban.) Nagy 
8°. 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Formule taiatae din papiru. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) H o r v á t nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a -vasmegyei horvát a jkúak sz. I. r.) 8", 97s 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Vezérk. a magyar nyelv taní tá-
sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. II. r.) 8", 
9'/s iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II. , 
III. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) M u r a k ö z i - h o r v á t nyelven. 
Gönczy P. Pocetnica za inedjiinurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8", 
47s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka inedjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 8", 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Hargitai J. Horvatska citanka za Hl . IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 ki, netto ára 24 kr. 

Hargitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 
30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai ű. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 f r t 
50 kr , netto ára 2 frt . 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát a jkú 
iskolák számára. 8°, 5 'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend vidéki 
iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 15 
kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) R u t é n nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
l'eHUH 11. C'rliHHa raß ia A'b.ia imaiia (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 f r t . 
TeuuH H. PycbKa a3Óyna u iiepisa Haramia at.ia nepiiOH 

KJiacu uapoAnu.vb uikoib. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

TeHUH II. PyKOHOACTBO kő yviiín pycuaiítKot a3Óyita 
n iiepnoHa'iajiuoli iHTaHKH. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Haflb A. yupaiKiieiiie őectAH u p03y.ua. BoAirre.ibiia 
KHura i ' t i « yquTeJiböBt iso I . h I I . K . iacci i iapöAimxb 
uiiíöji'b. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8", 11'/» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

raimiap'i. iL Pyci.ica niraHKa A'fcJia Apyroii K.iacu 
iiapöAHHX'i, NiKö.vi». (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoAureJitna KHiira ko aayieHio JiaAspcKora a3HKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyma Kunra ko yiiíu» JiaAtfpcKoro a3UKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MaAJipcKa iirrauKa n yiipajrairreiibna KHtira. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolt i 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

BoAHTeAbua Kuura ko yriiiiio HCTopií; v uapoAimxb 
uiKoiaxb. (Vezérkönyv a történettanitáshoz.) 8", 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr . 

Hcxopia MaAapÖBi. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJiKOBCKii MnxasJi'b. llcropia VropmaHU. (Magyarország 
története.) 8°,4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to 12 kr. 
b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 

Pycsa a3ÓyKa u nepBa uuraiiKa a m nepsoü s.iacu 
uapoAUHXb niKOA'b. BeA-'ia MaAapcKoä a3ŐyM naB.ia 

remiin nepepoó.ieHO. — 1889. CK.ienona nlma e i 
íiepeiiJierfc. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) V e n d nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznicski sől prvi zlócs. (Gönczy P. ABC olvasó-
könyv.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, ne t to 
ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szloveitszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Piszmeni gíbni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, net to ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Nőve knige cstenyá za vesznicski söl driigi 
zlócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nicski söl 111. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nóve knige cstenyá za vesz-
nicski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vend vidéki nép-
iskolák számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., 
netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na flíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznicski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznicski söl 
1. i II. zlócs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8", 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, ne t to ára 16 kr. 

Nagy L. Jezicsna flíszanya za vesznicski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák ll.Pótikazácsnazacsétno rovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papi nie obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
27'A iv, fűzve, bolti ára 2 f r t , netto ára 1 f r t 60 kr. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 
1 frt . 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan ós jogi isme-

i'etek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vs iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 2ő kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 f r t 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 f r t 50 kr., netto ára 2 frt . 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 97« 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
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tanítóképezdék számára) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4®/« 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv 
bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 f r t 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. l í -én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dák szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33561. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35-327. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1803. szept. 4-én. 24784. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Nöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1877. 10998. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanító- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-

lamivagy államilag segély zett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIIL 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tani tók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr . 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Ut-ftsitás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, net to ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, net to ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
„ községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t .-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, net to ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesitése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati ét magán felső 
nép- és polgári flu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3A iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

I I . Jegyzők. Ugyanazokról. 'A iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

I I I . Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Net to ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr . 
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T i l l . Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. az. j 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 
VII. Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagyon éri jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 1868. évi XXXVUI. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló A) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló 1)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—11. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. I iv netto ára 3 kr. 
Taudij mentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'/s kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
liázi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézctek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvóiiöképző-intézetck tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. A) minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? IV» kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'/:, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'/a kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. G minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtat-
ványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l '/a kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ara 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári lluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld .netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára .2 kr. netto ára Vh. kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára I '/j kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

net to ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 80 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

XIV. Felsőbb kereskedelmi iskolai nyomtat-
ványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 5 kr. 
Zárvizsgálati érettségi bizonyítvány. 1 ivnettoáraökr. 
Kimutatás a záró (érettségi) vizsgálatokról. (Kül- éa 

beliv.) 1 iv netto ára 5 kr. 
Osztály-névkönyv. 1 iv netto ára 5 kr. 

XV. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesí tő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
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Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 
kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 
59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöattó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l 'A kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piaez. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tíz kép bolti 
ára 6 fr t 50 kr, netto ára 5 f r t 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: l .Légi tünemények. 2. 
Alma- ós körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tizkép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 fr t 85 kr. 

A I il-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

lV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tíz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 f r t 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 fr t 50 kr. 
A hazai mérges növények ("12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 f r t 60 kr. 
Az elietö és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
líétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., | 

netto ára 1 frt. 
3. Baseli-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-

zett t áb la ; állat-, növény- és ásványtan, tábla- j 

papírra felhúzva és 4'/< ívre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 fr t 60 kr. 

4. Bopp-féle természettani ábrák. (10 drb színe-
zett tábla szöveggel, felliuzatlan), netto ára 4 írt. 

5. Hopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy 1'. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 2) kr. 

7. Gönczy I'. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°. 7'A iv,fűzve, bolti 75 kr. netto ára 60 kr. 

8. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 fr t 20 kr. netto ára 1 frt. 

9. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 18 frt. 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

T é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt , 
netto ár 0 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
7ó kr. netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz ós Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt. netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
i'ali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár (i frt 25 kr, netto ár 5 frt . 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 2"> kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra lmzva, netto ár 
7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és T. rsa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 fr t 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt , 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt , 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld ké|ie. (öt része) félteké-
ben, vászonra húzva szöveggel, bolti ár 8 f r t 
50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe, (öt része) félte-
kében, vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ár 
10 frt 50 kr, nett) ár 9 f r t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa, Magyarország kézi térképe, 
bolti ár 18 kr, netto ár 15 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina kézi térképe, bolti 
ár 18 kr, netto ár 15 kr. 

Berecz Antal és Kogutovicz Manó. Elemi iskolai 
atlasz, elemi és felső népiskolák számára, 16 tér-
képpel, bolti ár 60 kr, netto ár 50 kr. 

Gönczy 1'. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt H0 kr. 

Gönczy P . Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Gönczy P . Amerika kézi térképe, netto ár 15 kr. 
Gönczy P . Ausztrália kézi térképe, netto ár 15 kr. 
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B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8", 

6'/» iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8", 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8", 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 10 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelveli. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német "nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes p é l d á n y i 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
HfpKOKNOE n'Kni'í 3A OynOTpEKAÉNIE cépKtKHXX NAp̂ A" 

iikiX* ovMHAiupx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X ^AATiipa nepisoNAWNoe oynpAJKNENi'E kz ovno-
TpEEAENÜO KZ £AAKEMOC£pECKH\X NApÓAHl»'XZ OyMII-
AHipA\*/>. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

I13Z HaCOCAOKA UEpKONANAANOE 0\f npAíKNENi'E KZ OynO-
•rpEKAÉNÜO KZ CAASÉHŰCEpECKHXZ NApÓA"W\'Z oyHI1-
ahi|jax*. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KatHXHCICX MÁAhlií 5i HEÖNÍTEKAfCO Gv*nÓAA KZ KÁp-
aoku'6. (A karlóezai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BOCTOIIIOI'L B-kpoacuoBÍAaina Iíarnxiicici. 3a nuiue 
yieHuine pa3peje y BorocnacaeMoü Enapxiü Iia'i-
KOH. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8 'h 1 v, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cplijunií Kanixiicic'b. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Maiiuft Karaxiicict. (Kis Katekizmus.) 8", l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KatHXÍiÍCX MHKZ, CAS CKÖpTZ A\ZpTgpHCHpE APEHT KpE-

AÍHHÍOCZ nENTpS CKOAAEAE NESNiÍtE pOMSNÉipÜ. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. számu, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó |M>s(át is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi február hó 1. 
A . m . kir. tud. e g y e t e m i n y o m d a 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 6. számához. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y 
Keszthelyen és Kolozsmonostoron tartandó gyümölcsészeti 

tanfolyamra. 
Keszthelyen (a m. kir. gazdasági tanintézetben) 

folyó évi márczius 22-étől márezius 31-ig, — Kolozs-
monostoron (a m. kir. gazdasági tanintézetben) április 
5-étöl 14-ig gyümölcsészeti tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamoknak: 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő faiskolakezelő-tanítók 
a faiskolakezelés- és gyümölcstenyésztésben úgy 
elméletileg mint gyakorlatilag szakszerű kiképez-
tetést nyerjenek ; 

hj hogy a tanfolyamot sikerrel végzett faiskola-
kezelő-tanítók közül a községi faiskolákhoz alkalmas 
járási felügyelők legyenek a vármegyék által kisze-
melhetők; és végül : 

c) hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó földbir-
tokosoknak alkalom adassék arra, hogy a gyümölcsfa-
nemesítés, kezelés és ápolásban kellő útmutatást 
nyerhessenek. 

Úgy a keszthelyi mint a kolozsmonostori tanfo-
lyamra csakis 16 tanító fog az állam költségére 
felvétetni, a kik egyenkint 15 frt úti átalányban és 
napi 1 f r t 50 kr. ellátási díjban fognak részesíttetni. 
Oly tanító, ki már ily tanfolyamban résztvett, a 
folyó évben nem pályázhatik. 

Felhivatnak azon községi faiskolakezelő népta-
nítók, kik ezen tanfolyamban résztvenni óhajtanak, 
hogy 50 kros bélyeggel felszerelt kérvényeiket, a 
melyben életkoruk, nyelvismeretük s a faiskolában 
töl töt t eddigi működésük felemlítendő ós ezen körül-
mények közvetlen iskolai hatóságuk által is iga-
zolandó, folyó évi február 28-ig közvetlenül hozzám 
felterjeszszék. Ezen határidőn túl beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Az állami ösztöndíj mellett felveendő faiskola-
kezelő tanítókon kívül mindegyik tanfolyamra fel 
fog vétetni 3 — 4 földbirtokos és gazdatiszt is, a kik 
azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez 
utóbbiak kérvényeiket szintén folyó évi február 
28-ig, ugyancsak hozzám küldjék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümölcsészeti ministeri biztos jelen-
létében elméleti és gyakorisai vizsgálatot tesznek és 
ennek eredményéről bizonyítványt nyernek. 

Kelt, Budapesten, 1897. évi január hő 28-án. 
(36/h—I—1) Földmivelésügyi m. kir. Minister. 

PÁLYÁZATOK. 
A v e r s e c z i községi népiskolánál üresedésbe jö t t 

rendes tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 650 frt évi fizetés, 150 fr t lakbér, 3 öl 
kemény hasábos tűzifa és ötödévi pótlék. Az állás 
f. é. szeptember hó 1-én elfoglalandó. Kellően fel-
szerelt kérvények alúlirotthoz küldendők márczius 
l- ig Verseczen, 1897. évi január hó 31-én. Seemayer 
János, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. (142—II—2) 

A rudol f sgnadi (volt határőrvidéki) községi 
német-magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állásra ezennel pályázat hirdettet ik. Ezen 
tanítónői állomással a következő járandóságok van-
nak egybekötve: készpénz 365 frt, szabad lakás 
vagy 100 frt lakbér és 34 fr t fűtési átalány. Fel-
hivatnak pályázni óhajtók, miszerint a torontál-
megyei tek. közigazgatási bizottsághoz czímzendő 
50 kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folya-
modványukat f. é. február hó 15-ig közvetlenül a 
torontálmegyei kir. tanfelügyelőséghez terjeszszék 
be. Nagybecskerek, 1897. évi január hó 19-én. 
Torontálmegye kir. tanfelügyelősége. (30—III—2) 

B á r á n d község által felállított óvodai óvónői 
állásra pályázat nyittatik. Pályázati kérvénynyel 
1897 február 28-án este 6 óráig beadandók alúlirott 
elnöknél. Fizetés: 1. 300 fr t a községi pénztárból 
előleges negyed évi részletekben fizetve. 2. Az óvoda 
épületben 2 szoba, konyha, kamrából álló lakás-
3. 40 gyermek beiratása esetén a felügyelő bizott. 
ság által 120 fr t ta l díjazott dajka adatik mellé. 
Az állás 1897 april 1-én elfoglalandó. Csakis okle-
les óvónők pályázhatnak. Báránd, 1897 január 25. 
Szabó József, ev. ref. lelkész, felügyelő biz. elnök. 

A n a g y - t ó t h f a l u s i községi tanítói állomásra 
melyhez az ev. ref. vallás tanítás, ének-vezetés s az 
ezzel törvény szerint járó kötelességek végzése is 
kötve van, pályázat hirdettetik. Javadalom: minden 
pár fizet 18 liter és 6 deciliter búzát, melynek pénz-
értéke pozsonyi mérő szerint 3 fr t . Minden pár fizet 
12 liter bort melynek értéke li terenként 10 kr. 
Jelenleg van 170 pár. Megjegyeztetik, hogy a nem 
református párok (mintegy 10) ezen termények 
Vs-át fizetik. Csöves kukoriczát fizet a gazdák Vi része 
(jelenleg van 120 gazda) 18 liter ós 6 deciliteres 
mértékkel kettővel, melynek értéke 70 kr. 4 bécsiöl 
kemény tűzifa, melynek értéke 33 f r t 76 kr, Két 
hold szántóföld, egyiket a község szántat és vettet 
a tanító magvával. A vasárnapi iskolásoknak tanítá-
sáért 21 frt, községi pénztárból. Tandíj -. jelenleg 
van 32 tanköteles, minden iskolás fizet különbség 
nélkül 28 liter bort, melynek értéke literenként 
10 kr. 18 liter és 6 deciliteres mértékkel kettővel 
csöves kukoriczát, melynek értéke 70 kr. és egy 
csirkét, értéke 30 kr. Az iskola fűtésre 2 bécsiöl 
vegyes tűzifa. Halottak akár fizetett párban, akár nem 
éneklés és kisérésért 60 kr. Két szobából álló lakhely, 
egy konyha, egy élés kamra, egy pincze, egy padlás, 
egy istálló, egy pajta, melynek értéke 50 fr t , ennek 
-/3 részét mint községi tanítónak, részben pedig 
mint ref. vallású tanítónak és énekvezérnek, fizet-
tetik s két külön díjlevélben biztosíttatik. Az orgo-
názni tudó egyénnek előnye van. Pályázni kivánók 
kérvényeiket alólirotthoz 1897. évi márczius hó 1-ső 
napjáig küldjék be s az állomás 1897. év ápril 
hóban elfoglalandó. Kelt, Nagy-Tóthfaluban (Baranya-
megye, u. p. Siklós) 1897 január 5. Tancsó Ferencz, 
isk.-széki jegyző. (107—III—3) 

J á z o v a községben leköszönés folytán kántor-
tanítói állás jö t t üresedésbe. Évi javadalmazása a 
községtől 300 frt, 2 öl puhafa, 2 öl fűtő szalma vagy 
megfelelő egyenérték; 2 hold száutóföld haszon-
élvezete, 2 drb szarvasmarha, 2 drb sertés ingyen 
nyári legelője, továbbá szabad lakás, 2 szoba, 1 elő-
szoba, stb. hozzátartozékai, valamint 400 CJ-31 kert 
haszonélvezete. Végre 1364 lélek után fenálló sza-
bályzat szerinti stoláris jövedelem. Felkéretnek mind-
azon r. kath. okleveles kántortanító urak, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, miszerint kellőleg fel-
szerelt pályázati kérvényeiket legkésőbb február hó 
20-ik napjáik alólirotthoz beküldeni ne késsenek. 
Próbaéneklés végett bemutatkozandónak megválasz-
tása esetére útiköltsége megtéríttetik. Jázova, (u. p. 
Tisza-Szt.-Miklós) 1897 január 31. Hätz Kálmán, 
községi iskolaszéki elnök. (144—II—1) 

Uzdborjádon (Tolnamegye) községi népiskolánál 
üresedésbe jö t t tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Állás azonnal elfoglalandó. 400 fr t készpénz havonként 
utólag fizetve. Lakás 2 szoba mellékhelyiséggel, kert 
951 öl. (133—II—2) 

Bölhón (Somogy) a községi iskolánál egy tanítói 
állás évi 360 forint, bútorozott szoba, két öl tűzifa, 
fiú-ismétlősöktől fejenként 50 krajczár tandíj java-
dalmazással azonnal betöltendő. Osztályában r. kath. 
hi t tant tanít . Kérvények oklevéllel mielőbb bekül-
dendők. Útiköltség megtéríttetik. Iskolaszék. 



t _ TI _ 

A balaton-füredi Erzsébet szeretetház egyik csa-
lád-tanítója előnyösebb állásra hivatván meg, másika 
pedig Győrbe neveztetett ki tanfelügyelői tollnok-
nak, ezek helyére ezennel pályázat hirdettetik. A csa-
lád-tanítók hatásköre, jogai s teendői az intézeti alap-
szabály 21-ik §-ának 1-től 9-ig terjedő pontjaiban van-
nak körülírva, melyek a következők: 1. A család-taní-
tók kötelessége a reájok bizott család növendékeit az 
igazgató fővezetése alatt s utasítása szerint nevelni 
s vezetni úgy az iskolai, mint a házi életben s a 
munkákban. E czélból a család-tanítóknak saját 
családbeli növendékeikkel egészen együtt kell él-
niök, azaz velők közösen étkezni, mindennemű me-
zei, kerti, szőllőbeli s egyéb munkára a növendé-
keket bevezetni, s azokat a munkákban saját példá-
jokkal s útmutatásukkal gyakorlatilag is oktatni; 
(azonban mindig szem előtt tartva, hogy az inté-
zetben a munka nem czél, hanem csak eszköze az 
ezkölcsi nevelésnek); a tanórákon a munkafelosztás 
szerint nekik jutott osztályban tanítani, végre az 
erkölcsiségre, rendre, pontosságra, tisztaságra és 
szorgalomra való szigorú őrködés mellett gyengéd 
szeretettel bánni növendékeikkel; 2. egy család-tanító 
fizetése: lakáson, étkezésen, mosáson és szolgálaton 
felül az első évben 600 korona, a második és következő 
években évenkint 50 korona növeléssel mindaddig, míg 
nyolczadik szolgálati évében 1000 koronára emel-
kedik fizetése; 3. család-tanítókul csak nőtlen egyé-
nek alkalmazhatók s kötelesek egész életmódjukat 
az intézet nevelői és házi rendjéhez alkalmazni; 
4. minden család-tanító évenkint 14 napi szabadság-
időt vehet ki az igazgatóval egyetértőleg megállapí-
tandó s lehetőleg a szünet tartamára eső időben, 
a ki azt az elnökségnél bejelenti; 5. a tanító-testületi 
gyűléseken, tanácskozásokon pontosan részt vesz s 
ott a reábízottakat teljesíti; 6. az órarendben meg-
jelölt tanórákat pontosan megtartani s akadályoz-
tatása esetén erről az igazgatót értesíteni köteles, 
hogy az kellő helyettesítéséről gondoskodhassék; 
7. tantárgyait a tanterv és a tanítótestületi meg-
állapodások szerint tanítja, törekedvén az egész 
anyagot alaposan elvégezni s a lehetőségig jól elsa-
játí t tatni ; 8. a családban a rendet, fegyelmet fenn-
tartja, növendékeinek egyéniségét minél inkább kiis-
merni törekszik s tapasztalatait a tantestületi tanács-
kozásokon előterjeszti; 9. kötelessége: a szakmá-
jához tartozó, szükségesnek látott taneszközök lehető 
beszerzése iránt az igazgatóhoz előterjesztést tenni, 
B általában odahatni, hogy úgy az elméleti, mint a 
gyakorlati oktatás és nevelés hátrányt ne szenvedjen. 
Pályázni kívánók a nméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi magy. királyi ministeriumhoz intézett, kel-
lően bélyegezett s okmányokkal (orvosi bizonyítvány, 
tanképesítő és eddigi szolgálati bizonyítványok) föl-
szerelt kérvényeiket f. évi február hó 20-ig küldjék 
dr. Segesdy Ferencz kir. járásbiró úrhoz, mint az 
intézet igazgató-tanácsának elnökéhez Balaton-
Füredre. Zenében és háziiparban jártasak előnynyel 
birnak. Balaton-Füreden, 1897. január 10. Kanovics 
György, igazgató. (78—III—3) 

Csávolyon (Bácsmegye) egy róm. kath. tanítói 
állásra f. é. február hó 10-ikéig pályázat hirdettetik. 
Tannyelv : német-magyar, de a ki a dalmát nyelvet 
bírja, előnyben részesül. Nőtanítók is pályázhatnak. 
Fizetés : 400 frt, 50 frt lakbér és 4 erdei öl lágy 
hasábfa házhoz hordva. Kérvények a csávolyi iskola-
székre czímezve, főtiszt. Kuts János esperes úrhoz 
Bikityre küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 

A k iskovács i i ref. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : 400 frt, melyből 100 frt kész-
pénz ; egy szobás lakás, konyha és kerttel. Pályázók 
kérvényüket február végéig (posta, Berhida) Róka 
Lajos lelkészhez küldjék. (143—II—2) 

Székes-Fehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskolánál egy osztátytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Az állomással ideiglenesen 500 frt, végleges 
alkalmazás esetében, mely csak legjobb sikerrel 
kitöltött két próbaév után nyerhető el, 600 frt fizetés, 
150 f r t lakbér s a véglegesítéstől számított öt éven-
kénti 50 frt korpótlék van összekötve. A rendes 
fizetés 1000 frtig terjedhet. Pályázók felhivatnak az 
iskolaszébhez czimzett s születési, tanulmányi, összes 
szolgálati s legújabb keletű hatósági, orvosi bizo-
nyítványaikból felszerelt, kellően bélyegeit kérvé-
nyeiket alúlirotthoz folyó február 24-ig beküldeni. 
Az állomás márczius 1-én elfoglalandó. Hiányosan 
felszerelt, vagy a záros határidőn túl érkezett kér-
vények figyelembe nem vétetnek. Kelt, Székes-
Fehérvárt, 1897 február 2-ikán. Gőbel János György, 
igazgató. (146 -I—1) 

Pályázat. UJ-Aradon a róm. kath. kántori állás 
elhalálozás folytán üresedésbe jővén, arra f. évi 
február 28-ig terjedő határidővel pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: 1. Évi 480 frt készpénz-fizetés 
előleges havi részletekbe ; 2. alapítványos misékért 
körülbelül 150 fr t és községiek után 4 frt 20 kr. ; 
3. 120 frt évi lakbér, míg természetbeni lakás épül; 
4. 20 köbméter tűzifa ; 5. a csanádi püspök úr őmél-
tóságától 50 frt tiszteletdíj kántorjelöltek begya-
korlásáért; 6. több mint 6000 lélek (németajkú) 
után a stoláris jövedelem. Zenetanítás után szép 
mellékjövedelemre is van kilátása. A megválasztott 
kötelességei: az összes kántori teendőket végezni s 
miután ünnepnapokon mindenkor zenésmisék tar-
tattnak, ezeket vezetni s így ennélfogva a számozott, 
illetve a general-bassusban teljesen jártasnak kell 
lennie, továbbá a népiskola felső osztályaiban rend-
szeres éneket tanítani. Pályázók a kántorpróbák 
megtartásáról annak idején levélileg értesíttetni 
fognak. Az állás legkésőbb április 1-én foglalandó 
el. A kellően felszerelt kérvények Kristofcsák Gyula, 
apát-főesperes úrhoz küldendők. Kelt, Új-Aradon, a 
róm. kath. iskolaszéknek 1897 január 28-án tartott 
ülésében. Prinz Fidél igazgató-tanító, iskolaszéki 
jegyző. (147—II —1) 

Szeszta-Komaróczi ev. ref. kántor-tanítói állo-
másra pályázatot hirdetek. Javadalom : lakáson kivül 
450 forint. Az állomás azonnal elfoglalandó. Pályá-
zati határidő február 28. Kérvények alúlirotthoz 
küldendők. Szeszta, posta: Abauj-Csécs. FrenczelBer-
talan, lelkész. (155—II—1) 

Fallosi (Zólyommegye) róm. kath. kántor-tanítói 
állomásra márczius 15-ig pályázat nyittatik. Okta-
tási nyelv: magyar-tót,. Összes jövedelmei 350 frtot 
tesznek. Folyamodványok 50 kr. bélyeggel ellátva 
nagytekintetü m. kir. Erdőigazgatósághoz czímezve 
Beszterczebányára, Kubányi Alajos esp. ker, tan-
felügyelőhöz Tajóra (Zólyommegye), Beszterczebánya 
mellett küldendők. (156-1—1) 

Il lés (Hontmegye) Szent-Antal filiaíisában kath. 
kántor-tanítói állásra pályázat hirdettetik Javadalma: 
li 0 forint a községpénztárából, 30 frt a bányapénz-
tárból, 70 tanköteles után tandíj ä 1 frt 10 kr., 
párbér 70 forinr, a templom pénztárából 16 frt, 
féltelek föld haszonélvezete, 2 öl fa a község erde-
jéből, 5 öl fa a herczegi uradalomtól. Lakása: 2 szoba, 
konyha, kamara, pincze, istálló, szép kert. A nép 
tót-ajkú. Pályázók kérvényüket február hó 26-ig 
Bácsik János, világi elnökhöz, Illésre, u. p. Szent-
Antal küldjék. (154—1—1) 

Ságvár (Somogymegye) községi állandó gyermek-
menháznál vezetődajka-állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése: a lakéson kivül 200 frt, és cselédtartásra 
40 frt . Folyamodványok február 20-ig alúlirott fel-
ügyelő-bizottsági elnökhöz küldendők. Óvónők előny-
ben részesülnek. Körmendy József. (151—I—1) 
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A nagy-bakónaki (Zalamegye, Nagy-Kanizsa 
mellett) községi népiskolánál a leány osztály veze-
tésére tanítónői, eselleg tanítói állásra folyó évi 
február 20. határidővel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 350 frt készpénz, a község pénztárából havi 
részletekben fizetve ; egy tágas, szép szobából álló 
lakás, téli fűtéssel. Az állás február hó végéig el-
foglalandó. Jelentkező okleveles tanítónők és tanító 
urak okmányaikat alulírotthoz mielőbb, de február 
20-ig bezárólag, beküldeni szíveskedjenek. Nagy-
Bakónak, 1897. február 1. (143—1—1) 

Bellatinczi(Zalam.) osztálytanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetés 325 forint. Bútorozott szoba, 
fűtéssel. Ezenfelül havonkint 12 frt privát tanításért. 
Az ének és kántori teendőkben jártasoknak előny 
adatik, miután az illető tartozik az utóbbiakban 
segédkezni. Kérvények alulírotthoz küldendők. Tan-
nyelv : magyar. Bellatincz, 1897. február 1. Tóth 
László, iskolaszéki elnök. (152—1—1) 

A szul imáni államilag segélyezett osztálytanítói 
állásra pályázat nyittatik. Fizetése : 325 frt előleges 
havi részletekben, bútorozott szoba, fűtéssel. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású, okleveles férfi- és nő-
tanítók. Tannyelv: magyar, német. Pályázati határ-
idő február 24-ike. Kérvények az iskolaszékhez kül-
dendők. Szulimán, 1897 január 30. Mesey Ödön 
főtanító, iskolaszéki jegyző. (153—I—1) 

A topolyai (nagy-kikindai járás, Torontálmegye) 
államilag segélyezett tanítónői állás, ismét ürese-
désbe jutott, arra már most a pályázat felmerült 
egyéb körülmények miatt, felsőbb hatósági engedély 
folytán, akként hirdettetik, miszerint okleveles tanító-
nőkön kívül tanítók is pályázhatnak egyaránt, még 
pedig azért, mivel nincsen kizárva az az eshetőség, 
hogy arra tanítónők ismét nem fognak reflektárni. 
A pályázati határidő tart ez évi márczius hó 10-ig. 
Ezen állással a következő javadalmazások vannak 
egybekötve, úgymint: Évi készpénzfizetés 400 frt, 
két szobából álló szabad lakás (éléskamara, padlás), 
szabad szobafűtés és 350 (33-ölnyi udvarkertnek 
haszonélvezete. Topolyán, 1897. évi január hó 31-én. 
Bodó Sándor, iskolaszéki jegyző. (149—III— 1) 

Nagy-Bikáts kisközségben (Torontálmegye, nagy-
kikindai járás,) az államilag segélyezett kántor-
tanítói állásra legutóbb hirdetett pályázat ered-
ményre nem vezetvén, arra a pályázat újból kiiratik 
és pedig folyó évi február hó 28-ig. Felhivatnak a 
pályázni akarók, hogy teljesen felszerelt kérvényei-
ket alólirott iskolaszékhez nyújtsák be. Ezen állásssal 
a következő javadalmazások vannak egybekötve : 
Készpénzfizetés mint tanítónak 400 frt, mint kántor-
nak 50 frt, továbbá a temetések után befolyó stóla, 
'A holdnyi jó minőségű udvarkert, szabadlakás, mely 
áll 2 szoba, konyha és pinczéből és szabad kemencze-
fütés. A pályázótól megkívántatik, hogy a magyar 
és német nyelvet, úgy szóban, mint Írásban birja. 
Orgonálásban jártasak előnyben részesülnek. Nagy-
Bikátson, 1897. évi február h.ó 1-én. Bodó Sándor, 
iskolaszéki jegyző. (148—III—1) 

A vej t i i 450 f r t javadalmazással biró református 
tanítóságra e lapok ez évi 1-ső számában közlött 
pályázat február végéig meghoszszabbíttatik. 

(150 -1 -1 ) 
A pölöskel kántortanítói állomásra pályázat hir-

dettetik február végéig. Jövedelme: telkes pároktól 
Vs búza 10 krral, van 70 ; kisházasoktól '/» gabona 
10 krral, van 30; zsellérektől '/« gabona 10 krral, 
van 14; községtől 39 fr t 40 k r ; uradalomtól 2 öl 
fa, község vágja, beszállítja; 19 hold föld, 2 hold 
rét. tizenkettőt község művel; stóláris 10 f r t ; lakás 
2 szoba, konyha, ól, istálló és kert. Folyamodványok 
Magyar-Székre kéretnek plébániára. (165—I—1) 

Betöltendő a német-szent-mihályl állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és 100 frtnyi lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1897. évi február hó 20-ig 
Temes vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Temesvárott, 1897 február 2. Sebesztha. 
Temes vármegyei kir. tanfelügyelősége. 

(37/h—I—1) 
Betöltendő az opra-kerczisórai állami elemi 

iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1897. évi február hó 16-ig F9garas 
vármegye kir. tanelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Fogaras vármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
1897 jan. 29. Váró Béni, kir. tanfelügyelő. 

(34/h—I—1) 
Betöltendő a mohai állami elemi iskolánál egy, évi 

400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal eddigi 
szolgálataikat, ev. ref. vallásukat, nyelvismereteiket, 
ev. ref. kántori képesítő oklevél és esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1897. évi február hó 20-ig Nagy-
Küküllő vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Megjegyzendő, hogy a kinevezendő ta-
nító külön 80 fr t évi díjért az iskolázás idején kívül 
az ev. ref. kántori teendőket végezni tartozik. 
Segesvárit, 1897, február 1-én. Horváth László, kir. 
tanfelügyelő. (35/h—I—1) 

A törökbecse i (Torontálmegye), Sissány külvárosi 
férfitanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Járan-
dóság : 600 forint évi fizetés, havi előleges részle-
tekben kiszolgáltatva, szabadlakás és fűtés. Meg-
választandó köteles a saját osztálya vezetésén kívül, 
ismétlő-iskolát is tanítani, valamint a felsőbb osz-
tályok fiú-növendékeit a gazdasági és kertészeti 
gyakorlatokban oktatni. Ezen tantárgyak elméleti 
része, télnek idején — heti egy órán át — a bel-
téri fiú-osztályban tanítandó. A megválasztott tar-
tozik állását a megválasztatásától számított 8 nap 
alatt elfoglalni. Kellően felszerelt pályázati kérvé-
nyek folyó évi márczius l - ig alúlirotthoz küldendők. 
Kelt Török-Becsen, 1897. évi február 3-án. Dr. Tó-
szögi Aladár, községi iskolaszéki elnök. 

(163—II—1) 
A g y ü g y e i (Szatmár vármegye) ev. ref. kántor-

tanítói áliásra pályázat hirdettetik. Fizetés : a hívek-
től 18 köböl buza, 8 frt pénz ; az egyháztól: egy 
szobás lakás, konyhakert, 4 hold föld szántva, 4 öl 
tűzi-fa. Tandíj : egy növendéktől 1 frt, 1 véka esős-
tengeri, egy csirke, gyermekek száma 45. Stóla 3 frt, 
temető harmada. 105 frt államsegély. Kötelesség : 
6 osztályú vegyes iskola tanítása, kántori teendők, 
faiskola kezelés. Csak oklevelesek pályázhatnak. Kér-
vények márczius 10-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Hivatal elfoglalandó ápril 24. (167—1—1) 
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A siÓ-maro»l reform, egyház tanítójának évi 
javadalma: 13 hold szántóföld. Adóját fizeti s min-
den munkáját teteti az egyház, 48 frt készpénz, 
22 pozsonyi mérő kétszeres, 8 méter kemény tűzifa. 
Minden iskolás gyermektől egy mércze zab, egy 
csirke. Iskolások száma 26. Ismétlő-iskolásoktól 1 f r t . 
Kötelessége I—VI osztályt a dunántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint vezetni s kántori teendőket 
végezni. Lakás á l l : 2 padlós-szoba, konyha, kamara, 
pincze, istálló, óllakból s lU holdnyi kert. Kv. ref. 
vallású okleveles tanító pályázhat. Határidő február 
V8. Az állás márczius 12-én elfoglalandó. Sió-Maros, 
1897 február 3. (Veszprémmegye) p. Fok-Szabadi. 
Szokó István, ref. lelkész. (168—1—1) 

Kis-Kőrös községhez közigazgatásilag csatoltCzebe 
pusztán rendszeresített községi jellegű iskolában a 
tanítói állás ismételt lemondás folytán megüresedvén, 
annak folyó 1897. évi február hó 27. napjának dél-
után 3 óráján, választás útján leendő betöltésére 
pályázat hirdettetik. Felhivatnak mindazok, a kik 
ezen állás betöltésére minősítvék, hogy szabályszerű 
okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényeiket alul-
írott iskolai/.éki elnökhöz a választást megelőző nap 
délután 5 órájáig annyival is inkább bemutassák, 
mert az azontúl érkező kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak. Ezen állás javadalmazása 400 forint 
előleges havi részletekben a község pénztárából 
fizetendő évi készpénz fizetés, 2 szobából álló lakás, 
3 öl szalma és fa-illetmény fejében 39 frt évenként 
(a tanterem fűtése és tisztán tartása a tanító gondja). 
Kis-Kőrös, 1897 február hó 2. Biró Bertalan, iskola-
széki elnök. (157—II—1) 

Amaczra kántortanító kerestetik. Évi fizetés 103 
frt pénz, 12 köböl rostált búza. Nyolcz hold föld 
1200 ölével és 4 legelőjog adómentesen. Minden ta-
nulótól 1 frt, 1 véka esős-tengeri és egy csirke 
tandíj, stóla. Az államtól évi 101 fr t . Lakás, mellék-
épületekkel, 3 vékásnyi kerttel. Az egész javadalom 
400 frt. Pályázatok február 20-ig küldendők (posta 
Szatmár), Kasó Béla, ev. ref. lelkészhez. 

( 164 -1 -1 ) 
A féltoronyi r. kath. iskola osztálytanítói állo-

mására pályázat hirdettetik. Készpénzfizetés 330 frt , 
fűtési átlag 20 f r t és szabad lakás az iskola-épü-
letben. Kötelessége : az ismétlőseket is oktatni és a 
kántori teendőkben segédkezni. Ezen német-magyar 
tannyelvű állás azonnal elfoglalandó ; a kellően fel-
szerelt kérvények február hó 20-ig az iskolaszéknek 
czímezve Bichler János pleb.-hoz Féltorony (Mosony-
megye) küldendők. (175—1—1) 

Becsehely (Zalamegye) községi iskolában az 
osztálytanítói állás megüresedvén, betöltéséhez róm. 
kath. okleveles tanító kerestetik. Javadalma polg. 
évre 300 frt, havi részletekben (30 frt) fizetve, egy 
szoba, fűtés és tisztogatással. Kötelessége a II. 
osztálynak önálló vezetése, s a kántort betegsége 
esetében (ha képessége engedi) helyettesíteni, a 
személyesen való megjelenés előnyben fog része-
sülni. A véglegesítés három hónap múlva külön 
határozattal lesz eszközölhető. Kérvények eredeti 
okmányokkal folyó hó febr. 26-ig iskolaszéki elnök-
séghez küldendők. Horváth, isk. elnök. (176—I—1) 

A kendői (Marostordam.) ev. ref. egyház lévita-
tanítói állására pályázat nyittatik. Fizetés : 1. tanítói 
303 frt államsegély, kántori 97 frt , levitái 97 frt , 
összesen 497 frt . Ezenkívül tisztességes lakás, kony-
hával, kamrával, pinczével, gazdasági épületek és 
'/« h. kertilletmény. Kötelesség: a tankötelesek 
oktatása, énekvezetés s a beszolgáló jelen nem 
létében templomi szolgálat. Oklevéllel felszerelt folya-
modások 1897 febr. 28-ig alulírotthoz Mező-Bándra 
küldendők. Eavasz János, marosi ref. esperes. 

(172 -1-1) 

A marokpapi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. igen jó lakás 
2200 négyszög öl kerttel, 2. 120 frt készpénz, 
3. párbér 18 köböl gabona, 4. 14 kat. hold szántó-
föld, 5. 3 kat. hold kaszáló, 6. 4 hold legelő, 7 tandíj 
25 frt, 8. stóla 15 frt, 9. fapénz 12 frt. Az adót a 
tanító fizeti. A pályázati folamodványok f. é. febr. 
28-ig a marokpapi róm. kath. plébánia hivatalhoz 
(u. p. Bereg-Surány) intézendők. (158—II—1) 

A b.-kisfaludi róm. kath. elemi iskolánál az 
osztálytanítói állomás lemondás folytán üresedésbe 
jővén, erre folyó év február 28-ig pályázat nyittatik. 
Az állomás évi jövedéke: 400 f r t készpénz-fizetés, 
negyedévi részletekben, saját személyére 1 öl kemény 
hasábfa, bútorozott szoba. Kötelessége egy osztályt 
önnállóan vezetni, a kántori teendőkben, nemkü-
lönben a vasárnapi iskolások oktatásában segédkezni. 
Tannyelv: magyar. Kívánatos a német nyelv némi 
ismerete. Pályázhatnak okleveles férfi és nőtanítók, 
esetleg képezdét végzettek. Az okmányokkal fel-
szerelt folyamodványok az iskolaszéki elnökhöz 
intézendők. (160—1—1) 

Bagonya (Hontmegye) ág. hitv. ev. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Tiszteséges lakáson 
és gazdasági épületeken kívül fizetése: 180 fr t kész-
pénzben, 270 fr t terményekben. Tannyelv: tót-
magyar. Kellőleg felszerelt kérvények Fuchs János 
lelkészhez küldendők február végéig. (161—II — 1) 

Bécsé (Pozsonym.) róm. kath iskolánál megüre-
sedett tanítói állomásra február hó 15-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: 300 fr t és 30 frt segély képen, 
egy szobás lakás legszükségesebb bútorral s fűtéssel. 
A kérvények récsei róm. kath. iskolaszékhez kül-
dendők. (166 — 1—1) 

A diosadl ev. ref. kántor-orgonista-tanítói állo-
másra. Fizetése : termény, tandíj és stólában 800 frt , 
lakás, melléképületekkel és kerttel. Kötelességei: 
az elemi ós ismétlő növendékek tanításán kívül a 
felnőttek és iskolás gyermekeknél fennálló összhang-
zatos ének fejlesztése, az egyházi gyűléseken jegyző-
könyvet vezetni, a lelkész akadályoztatása esetében 
templomi szolgálatot tenni, vallást tanítani. Csak 
ev. ref. vallású, okleveles pályázhat. Folyamodvány 
mellékleteivel együtt, szilágy-szolnoki esperes n. t. 
Viski Pál úrhoz küldendő, folyó február hó 20-ig 
Ziványra. (173 —I—1) 

A pósalakai k.-tanító évi fizetése, pénz, termény> 
föld és tandíjból a kán tors ágért 88 frt 30 kr., a 
tanítóságért 155 frt 50 kr., együtt 243 frt 80 kr., az 
ismétlő iskoláért 25 frt, a mihez még ha okleveles 
tanító vállalkozik, 92 frt évenkénti államsegély is 
adatik; tehát az egész fizetés = 360 frt 80 kr. 
Kötelességek az 5 osztályú vegyes iskolát az egyház-
kerület tanterve szerint vezetni, templomban s teme-
téseknél énekelni, az ünnepnapok délutánján s más 
canonica órákban, valamint a lelkész akadályoztatása 
esetén, az isteni tiszteletet végezni. Pályázni kívánók 
felszerelt kérvényeiket oklevéllel ellátva folyó évi 
márczius hó 15-ig, a pósalakai ev. ref. lelkészi hiva-
talhoz adják be. Az állomás ez év ápril 24-én elfog-
lalandó. Pósalakán, (u. p. M.-Telegd, Biharm.) 1897 
febr. 1. Józsa Gábor, ev. ref lelkesz. (159—1—1) 

A basahidi községi óvodánál az óvónőnek Ó-Be-
csére történt megválasztatása folytán az óvónői 
állás megüresedett; erre pályázat nyittatik márczius 
5-iki záros határidővel. Törzsfizetés 350 frt, 36 frt 
tisztogatási, 5 f r t irodai átalány, külön dajkatartás, 
szabad lakás szalmafűtéssel. Magyar, szerb és német 
nyelv ismezete szükséges. Kérvények Tetes, Szávits 
Szilárd elnök úrhoz küldendők. Basahid, 1897 
február 5. Hanel Géza, isk. jegyző. (178—III—1) 
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Stepanóra j , sóra. Jsai&.,7it4|k-magya& tannyelvű 
népiskola I. ^ t á í y á h ö z tlnreo 'kerestetik. Az állífe 
azonnal elfoglalható. Fizetés : 30u frt a község pénz-
tárából, 4 méter kemény tűzifa és lakás. Harmadik 
^»sijigmäjion az ; isn)éf}ő%et~'öliptja. &tepanó"n, £ 9 7 
február-: 6-áö. Jálnbor?; Péterv-^)iébáno|: , (181—ff-l) 

A körösi (Bárányain.) reforih. kíntoT-tamTóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: készpénz 70 fi-te 
7 öl fa ; minden iskolástól (50), 1 frt, 10 liter kuko-
ricza, lujsib'é^ 1 rí hoM ; szántóföld (1200 d'-ölesVés 
6'/J hold legelő jövedelme; stóla; tisztességes lakás, 
kerttel. Mindezek' egyháiíitiegj^ilé^ 3Ö4 frtra, köz-
igazgatási hatóságilag <191 frtfú Valin ák értékelved 
Kötelessége : VI: 'osztályú elemi és vasárnapi iskola 
veretése, templomi sfc'oígálát. Válászt'áá űtájí az állo-
más azonnal elfoglálhsitíó. Pályázatok márczius 15-ig 
a- kórósi (posta Keines) reform, lelkészi hivatalhoz 
küldendők.- > (182-1-1) 

K a p r o n c z a i róm. "kai.li. iskolánál kántortanítói 
állomás sürgősén betöltendő. Összes jövedelme; 
47'S frt es pedig készpénzben 27ö frt, .stólábpl á|jag 
00 frt. a többi fermesztményekbei), 14 méter tűzifa, 
szábád lakása' száiiiára. Tannyelv német-magyar, 
le'gytín jártas m-goiiálásb'an. A felszerelt kérvények 
és bizónyítváíiyók február 22-ig az ..alulírotthoz 
beküldendők Kapronczán (Bars). Hoffmann,-János, 
plébános. ' (181—1-1) 

Ászár ra (posta- Kisbér) a róm; kath. iskolához 
máj us közepéig terjedő- tanidőre: egy kisegítő-taní-
tópő, kerestetik. Fizetése havonkint 3-5 frt, egy búto-
rozott csinos szoba fűtéssel.- Kötelessége a III—VI. 
osztályt önállóan vezetni, leányokat kézimunkára 
oktatni, az ismétlőket tanítani. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények Hérics Márton plébános 
úrhoz küldendők. (183—1—1) 

CrGlopia (Zeinplénm., posta Tállya) égy évre ev. 
ref. segédtanítót keresek. Kötelésségei.: tanítás (32 
nöVend-ék), kántori teendők. Fizetésé: havonként 
lo frt, teljes ellátás, ha ' orgonázni tud, 12 frt. 
Mielőbbi megkeresések Kastély Miklós tanítóhoz 
küldeitdők. (179—1—1) 

Az ó-lublói róm. kath. iskolához egy rendes 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik: Evi fizetés, a 
vájrpst pénztárából előleges havi részletekben, 400'frt. 
Lakbér czímén 100 írt. 8 öl,, vagyis 32 köbméter 
tüzelőfa házhoz hordva. Csakis róm. kath. vallásúak 
okleveles és 3, t. i. magyar, német és tót nyelvben 
jártas tanítók pályázhatnak. !A megválasztandó taní-
tótól megkívántatik, - hogy fuvóhangszüres zene- és 
énekkart szervezni és azt -önállóan vezetni képes 
legyen; ezért a város. részéről 100 frtig terjedő 
jutalomdíjban részesül. A pályázati határidőn belüli 
sze.mélyes íjiegjtlenés - megkívántatik. A megválasz-
tandó tanító kötelessége leend az iskolaszék által 
kijelölendő, ps/,tályb^n és az ismétlő -tanfolyamban 
tanítani. , Szabályszefüen felszerelt kérvények f. évi 
április hó 23-ig- az ó-íubíói róm. kath. iskolaszékre 
czímézve ftdő GaUasz József egyházkerületi tanfel-
ügyelő úrhoz Gnézdára benyújtandók. Kelt, Ó-Lublón, 
18'.)7. évi február hó 3.-án. jizlojciovszky Károly, iskola-
széki, elnök. Köl^váry József, iskolaszéki jegyző. 

'' •' (170—II—í) 
Felsö-Neines r ,Ií:e,rfisztúri^Y:it;megye) -ráta. kath. 

más.odtani'lói állásra rályáz^jj.^ij^etyqtik. b'jz^tése '• 
800>*lrk %aVi részíefekljén előie, 5 frt kertiUetmény, 
egjMSt jfa felvágva 12 ft't,'ösázéséíi 317'ti-t. üútoro-
zotfe --szoba takarítftÜal. 'IsmétKf-iskblát' tállítani '$ ^ 
kántorságban segédkezni :kéll. MéllékjöVédelfemre 
számíthat. Nőtanítók előnybeli részésülnek. Az isko-
laszékhez czimzett kéíViéi'úyek I«betűit Í2ií4g>a£ kara-
kói (posta' Jánosháza)...:plébániáia' küldendők. . l'ap 
Feréttjp'z, főtanító s jegyző. (186—1—1) 

Csösztelek (Töi»ontátm,) községben a II. osztályú 
tanítói "állomás üresedésbe jővén. f. é márczius hó 
10-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 420 frt, 
szabad lakás és fűtésre szalma szükséglet, szwint. 
Tanítási nyielv magyar-német. Kérvények Az elnök-
séghez nyújtandók be. Winkler Antal, Igazgató-
tanító. • (187—111—1) 

Kerestetik a györ-pázmándi ref. iskolához a 
tanév végéig- segédtanító, S.zetése, fűtés és lakáson 
kívül, havonként 30 fr t ; jelentkezéssel áz állás 
azonnal elfoglalható. (177—1—1) 

Barabásban (Zalamegyei) róm. katholikus elemi 
népiskolához tanítói állásra pályázat hirdettetik, 
fie.etese: készpénz, föld, rét, búza, rozs, fa és egye-
bekben. mely összesen 40ü frt 70 krnak felel m'eg. 
Okleveles pályázók kérvényeiket folyó évi február 
28-ig nyújtsák be a főtisztelendő plébániai hiva-
talhoz Csesztregre. A választás ugyanazon napon 
délután tartatik Barabásban. Az állomá- azoúnal 
elfoglalandó. (185—1-1) 

H I R D E T É S E K . 

Igen szép 

m e l l é k f ö v e d e l m e t 
kevés fáradsággal tisztességes úton szerezhet bárki 
is, kinek a vidéken előkelőbb házaknál ismeretségé 
van. Ajánlatok „Kávé-Import"-hoz czimzendők 

BUDAPEST, Andrássy-út 79. "9Q. 

SáftmUfji's. 
rekedtség és elnyálkásodás ellen legjobb hatású 

szer a KÍiTHY-féle. (1921 -X—S) 

P E M E T E F U C Z U K O K K A . 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr., 

5 dobozzal 1 frt 50 krért bérmentve, küld: 

M é i h y M é l a , gyogyszeresz 
Békés-Csabán. 

9 változatú, teljesen új szalon-harmonium eladó. 
Értekezhetni: K é v f y J. Iván kántorral. Apcz, 
(Hevesmegye.) (1. t>9—I—1) 

Tankönyvök 
elemi és polgári, tanító-, tanítónöképezdék, 
valamint az összes tanintézetek számára a leg-

2151 újabb kiadásban. XII-10 
Valamint: földrajzi jegyzetek Röhn J. tanártól, 

irálytani j egyze tek Király P á l tanártól 
a polgári iskolai tanítóképző számára kapható 

T O I L I M I . A . I O * 
k ö ii j V; k e r e s l t e d é - g é b e n 

B U D A P E S T (Buda), 
El-ik k e r ü l e t , Fö-utoxa 2 - i k szám. 
£8®^ Részletes könyvjegyzék ingyen! l g . 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

M A G Y A R K Á N T O R " 
czímű 

kath. egyházi éneit és zene havi közlönyre. 
„Ajkainkról zengjen ének 
Nemzetek nagy Istenének.1' 

— Régen érzett hiányt kíván pótolni a „Magyar 
Kántor". 

— Sajnosan kell ugyanis beismernünk, hogy kath. 
templomainkban, a magyar egyházi nép-ének arány-
lag csak kevés helyen van úgy kultiválva, hogy az 
— miként hivatva lenne rá — az istenitibzteletnek 
s az áhítat emelésének egyik főtényezője lenne. 

— Pedig, van-e magasztosabb s a hitélet és buzgóság 
emelésére hathatósabb mozzanat, mint mi lön a templom-
ban ezer meg ezer hivó,orgonákiséret mellett s zépen énekel. 

„Fölszáll a tömjénfüst, — felzendül az ének. 
Szent zsolozsma szárnyán mennybe száll a lélek, 
S isteni áldásul: az Égnek malasztja, 
Fájó szívekre, a hit balzsamát osztja." 
— Volt alkalmam több helyt, így különösen 

Békés-Gyulán tapasztalni, hogy az ájtatos nép, min-
den ünnep- és vasárnapon zsúfolásig megtölti a 
templomot s szép énekük mélyebb benyomást tesz 
a lélekre, mint a legszebben előadott magas művészi 
stilusú zenés-mise, mert míg ez utóbbit az ájtatos-
kodó íközönség nagyobbrésze s általában a nép 
nem érti, sőt nem ritkán félreérti és figyelmét az 
ájtatosságtol elvonja, addig — ha ő maga énekelhet: 
ez által lelkében felmagasztosulva, érzelmiben megtisz-
tulva, szinte megkönnyebbülten hagyja el az Isten házát. 

- A „Magyar Kántor" kath. egyházi ének és zene 
havi közlönynek az a czélja, hogy templomainkban a 
rendszeres és egyöntetű kath. népéneket országszerte meg-
honosítsa. 

— De hogy a népének, mint az istenitisztelet és 
áhítat gerjesztésének egyik hathatós tényezője, 
templomainkban általánosan és minél hamarább 
elfoglalja az öt megillető helyét: ezt c sak t igy 
érhetjük el, ha annak a z iskolában v e t j ü k 
meg az a lapját s első s o r b a n az iskolás g y e r -
mekeket tanítjuk be e g y h á z i énekre. A „Magyar 
Kántor" útmutatóul, vezérfonalúl fog e tekintetben 
szolgálni. \,inden hó elsején 12 14 oldalnyi terje-
delemben megjelenő számában, ugyanazon hó kántori 
teendőit dolgozza fel, az állandó és változó ünnepek 
szertartásai szerint. 

Minden számában közölni fog könnyebb és nehezebb 
orgona elő- és utójátékokat. 

Első évfolyamának azonban az iskolában betaní-
tandó ké t szó lamú egyházi énekek feldolgozása lesz a 
főtárgya, mely a következő évfolyamokban fokoza-
tosan négyszólamú gyermekkarra, vegyes- és férfi-
karra írott egyházi énekekkel fog kibővíttetni. 

— A kath. egyházi nép-énekirodalom meglehe-
tősen gazdag ugyan, csakhogy az énekek legtöbb-
nyire úgy vannak feldolgozva, hogy a tanítóképzők-
ben nyerhető zenei képzettség nem elegendő a 
fiatal kántornak, hogy a többnyire magasabb han-
gokban letet t énekeket transponálja s az iskolában 
akként tanítsa. Tapasztalatom arról győzött meg, 
hogy kántoraink legnagyobbrészt a Zsaskovszky-
és Kapossy-féle énektárakban előforduló egyházi 
énekeket ugyanazon hangnemből szokták az iskolás-
gyermekek miséjén orgonálni, a melyikben az a vezér-
könyvben le van írva, ezért aztán sokszor szinte kínos 
hallgatni a gyermekek erőltetett túlmagashangú 

énekét, a melynek huzamosabb ideig tartó kényszer 
gyakorlatával, azok hangja is tönkre tétetik. 

Történtek ugyan már erre úttörő kísérletezések, 
így különösen kiemelhetjük méltóságos és főtiszte-
telendő Bogisich Mihály cz. püspök, akadémiai tag 
úrnak, a magyar egyházi ének és zene legalaposabb 
kutatója és művelőjének örökbecsű munkálatai, 
melyek közül ez irányban elég legyen főleg a „Lelki 
manna" czímű imakönyvre utalnunk, mely az egy-
házi énekeket gyermekhangra két szólamban letéve 
adja, s e müve volt alapvetője a székesfőváros kath. 
templomaiban az iskolás gyermekek egyházi ének-
tanításának ; de természetszerűleg egy imakönyv 
szűk keretében ezt a nagy kiterjedésű anyagot egész 
mivoltában fel nem ölelhette. 

A „Magyar Kántor" nagy gonddal fogja a rendel-
kezésére álló kiváló anyagot, akellő irányban feldol-
gozni és ezenkívül havi közlönyében teret nyit a magyar 
kántorság újabb egyházi zenemű termékeinek is. 

S van még egy szempont és vezérelv, a mely a 
„Magyar Kántor" működését irányozni fogja és ez — 
nem habozom kijelenteni — a magyar nemzetiség és 
hazafiság szemymtja, a melyet ez a kath. egyházi 
ének- és zene íiavi folyóirat szintén szolgálni kiván. 

Ez idő szerint ugyanis még számos olyan kath. 
anya- és leány egy házunk van, a hol a multak 
hagyományos szokásához ragaszkodva, az istentisz-
telet és ájtatosságok népnyelve máig sem magyar, 
hanem vagy egészen idegen, vagy vegyes nyelven 
gyakoroltatik. 

Itt az ideje, hogy a magyar kath. egyház min-
denkor tündöklő hazafias szelleme e részben is 
diadalmaskodjék s kellő tapintattal ez a régi hiány 
is lassanként eloszlattassék. 

Ezt pedig szintén csakis az iskola útján a magyar 
kath. egyházi énekek rendszeres tanítása által érhet-
jük el úgy, miként azt a „Magyar kántor" czélza-
tosan intézni fogja, 

A „Magyar Kántor" jelzett irányban való műkö-
déséhez számos kitűnő egyházi és világi szakférfiú-
nak állandó közreműködését szerencsés lévén meg-
nyerni, ez bátorít fel, hogy ezen üdvös és hazafias 
vállalatnak az én szerény tehetségemet szolgálatára 
szentelve, teljes tisztelettel és bizodalommal kérjem 
fel első sorban a közvetlenül érdekelteket — Magyar-
ország összes rkt kántorait és tanítóit, valamint a 
főtisztelendő lelkészkedő papságot, hogy a „Magyar 
kántor" havi közlönyt szellemi és anyagi támoga-
tásukkal megtisztelni kegyeskedjenek. 

Budapesten, 1897 február hó 1-én. 
Göndöcs István, 

székes-fővárosi Szent-Erzsébetről nevezett plébánia templom 
kam a/)ija. 

A „MAGYAR KÁNTOR" előfizetési ára: 
egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. 

A megrendelések és előfizetési pénzek a , .Magyar 
Kántor" k iadóhivata lába: Budapest, VII. 
Kerepesi-út 6. sz. alá küldendők. Gyűjtőknek: 
8 példány után egy tiszteletpéldány. 

LUKÁCS JÁNOS és Tsa, 
a „Magyar Kántor" kiadói Budapest, Vll. Kere-

pesi-út 6. sz. (171—1—1) 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiiraudó. 

Előfizetési ár: Egy évre 5 frt; félévre 2 frt 60 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetveuketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasabu sora 60 kr. Ezek a dijak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., POUJIAXICZKT-ÜTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEIÍ., 1SKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aciuixic v i s s z a . 

Erkölcsi nevelés az inasiskolában. 
A politikai és társadalmi jelenségek 

megfigyelői előtt tisztán álló dolog, 
hogy a legújabb kor irányát a városok 
határozzák meg és szavuk még a kivi-
telnél is döntő súlylyal esik a mérleg 
serpenyőjébe. A városok ma már nem-
csak szülői a fejlődést irányító eszmék-
nek, hanem egyúttal kohók is, a melyek-
ben ezek az eszmék határozott alakot 
öltenek. A városok népe a közhangu-
latnak, az úgynevezett közvéleménynek 
képviselője. 

Egy országban aránylag kisebbségben 
lehet a városi nép, azért mégis saját 
képére és hasonlatosságára idomítja a 
társadalmat; mert a társadalmi és poli-
tikai életben sohasem a tétovázó több-
ségek dominálnak, hanem a kisebb, eré-
lyesebb csoportok vezetnek, a kik tudják, 
hogy mit akarnak s a kiknek kellő 
energiájuk van akaratuk érvényesítésére. 
Ezeket a csoportokat a városok szolgál-
ta t ják ; az eszmék sorsa a városok 
falai közt dől el. 

A fejlődésnek más irányát a mostani 
viszonyok között elképzelni is bajos; 
ellenben a város uralmának természetes 
volta annyira szembeötlő, hogy e jelenség 
alig szorul magyarázatra. A művelődés-
nek minden vívmánya a városban egye-
sül. Egyrészről ez a körülmény, más-

részről pedig a megélhetés nehezebb 
volta a városokban fokozottabb lelki 
életet teremt. A városi ember lelke 
megmunkáltabb ta laja minden uj eszme 
és irány magjának, mint a falusié; a 
városi ember fogékonyabb és akczióra 
nemcsak készebb, de képesebb is, mint 
a vidéki. A városokban a tömegek, a 
melyek természetűknél fogva megsok-
szorozzák az alkotó egyének erejét, egy-
egy eszme, egy-egy irány szolgálatába 
könnyű szerrel egyesíthetők s miután 
a személyes érintkezés az egyhelyütt 
lakók között akadálytalan, az egyesített 
tömegeknek kitartása és növekedése is 
biztosítva van. 

Ha tapasztalati tény az, hogy a 
milyen a városok társadalmi és poli-
tikai fejlődésének iránya, olyan, vagy 
rövid idő alatt olyanná válik az ország 
társadalmi és politikai fejlődésének 
iránya is, akkor mindazok az intéz-
mények, a melyek a városi nép jelle-
mének alakulására hatással vannak, a 
legnagyobb figyelemre méltók. 

A nélkül, hogy túlzásba esve, minden 
az iskolától várnánk, kétségtelen tény-
nek kell neveznünk azt, hogy az isko-
lák s ezek között kiválóképen az inas-
iskolák, a melyekről ez alkalommal 
megemlékezünk, ha nem is döntő, de 
mindenesetre figyelemre érdemes hatás-
sal vannak a városi nagy népréteg 

Lapunk 7-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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karakterének fejlődésére, mivel a városi 
lakosságnak zöme közvetlenül ez isko-
lákból kerül az életbe, a társadalomba. 

Az inasiskola nemcsak továbbképző, 
de igen sok esetben alapvető iskolája 
is egyúttal az őslakó városi elemnek, 
az iparosoknak és kereskedőknek, az 
iparos és kereskedelmi munkásoknak. 
Ez az iskola tehát , mely közvetlen össze-
köttetésben van az élettel, melybe a 
városi lakosság többségét belevezeti, 
méltán képezi a közélet irányítására 
hivatott férfiak érdeklődésének tárgyát. 

S valóban tény is az, hogy kultúr-
és szocziálpolitikusaink közül többen a 
dologhoz méltó érdeklődést tanúsítanak, 
a népoktatás ez egyik legújabb és leg-
életrevalóbb intézménye iránt. Ez a 
figyelem és érdeklődés újabban arra is 
kiterjed, vájjon minő tényezője az inas-
iskola a növendék erkölcsi fejlődésének ; 
vájjon teljesíti-e e tekintetben is köte-
lességét s ha mulaszt valamit, mi az, 
a mit elmulasztott s hogyan kellene 
ezt a mulasztást megszüntetni? 

Az ilyen irányú vizsgálódás szük-
séges volta annyira evidens, hogy erről 
sokat beszélni merőben fölösleges dolog. 
Hogy az inasok az elhanyagolt családi 
nevelés, a káros erkölcsi hatások mellett, 
a melyeknek a műhelyekben, az utczán 
stb. ki vannak téve (a melyek mia t t 
különösen tanítói körökben az inasok 
vásottsága, sőt romlottsága is közbeszéd 
tárgya) nagyon rá vannak szorulva az 
iparos iskola előnyös erkölcsi hatására, 
az kétségtelen. 

Kár, nagy kár, hogy ez az erkölcsi 
hatás ma még nem olyan nagy, a 
minőnek lennie kellene, s hogy e hatás 
fokozása ez iskolák mostani szervezete 
mellett a legnehezebb feladatok egyike. 
A többi iskolákban észlelhető ama jelen-
ség, hogy a sok anyag feldolgozásánál 
sietni kell, minélfogva a tanítás az 
erkölcsi nevelés czéljaira alig, vagy csak 
igen fogyatékosan használható ki, az inas-
iskolában még szembeötlőbb. Nehezebbé 

teszi az inasiskola helyzetét az a körül-
mény, hogy növendékét az életnek adja 
á t ; ha mint ismeretterjesztő intézet 
kötelességét fogyatékosan teljesítette, 
még azzal sem vigasztalhatja magát, 
hogy a mulasztottakat majd pótolni 
fogja a következő iskola. 

A mostani óraszám alig elég a nélkü-
lözhetetlen ismeretek nyújtására, az óra-
szám emelése pedig, mivel az alkal-
mazók inasaiknak lehető legnagyobb 
hasznát kívánják venni s ellentállanak 
a tanítási idő kiterjesztésére irányuló 
minden kísérletnek, lehetetlen s így vajmi 
kevés a kilátás reá, hogy a közel jövőben 
a helyzet észrevehetőleg javuljon. Nem-
csak a heti órák szaporítására, de még arra 
sincs kilátás, hogy az estiórák, a melyek 
a tanulásra annyira alkalmatlanok, álta-
lában nappalra tétessenek át. 

így tehát a szoros értelemben vett 
erkölcsi nevelésnek egyedül a vasár- és 
ünnepnapok kínálkoznak. Kínálkoznak ? 
No, nem egészen. A vasárnap és ünnep-
nap sem szabad napja a szegény inas-
nak. Igen sok műhelyben, főleg a kis-
iparosoknál, mindaddig dolgozik az inas, 
míg a rajzórákra az iskolába nem kell 
sietnie. Nagyon soknak arra sincsen 
ideje, hogy a délelőtt folyamán alaposan 
megmosakodjék és tiszta ruhát vegyen. 
Marad tehát az inasgyereknek egy fél 
szabad napja, melyet erkölcsi nevelése 
érdekében fel lehetne használni. 

Ámde erre a félnapra az egész hét 
folyamán hajszolt, fejlődésben, testileg-
lelkileg növekedő if júnak nagy szük-
sége van. Ha gyermekkorát nem is 
veszszük figyelembe, tekintetre kell 
méltatnunk azt, hogy ember, a kinek 
szórakozásra, pihenésre van szüksége. 
Ettől őt, hacsak embertelenség bűnét 
szándékosan el nem követjük, meg nem 
foszthatjuk, vagy ha megfosztjuk, a saját 
jövőbeli boldogsága s a társadalom java 
érdekében, az elveszett szabad időért 
kárpótlást kell nyuj tanunk; úgy kell 
az inasgyereket e délutánnak 2 — B 
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•óráján lefoglalnunk, hogy mikor tanul, 
nemesen élvezzen is és ne tekinthesse 
elveszettnek, vagy kényszermunkának 
az időt, melyet még e szabadóráiban is 
külsőleg ugyan nem, de tényleg mun-
kának szentel. 

Az erkölcsi nevelésnek ebből a szem-
pontjából három dolog jöhet komolyan 
"figyelembe: az énektanulás, az ifjúsági 
istentisztelet és ifjúsági egyesületek intéz-
ménye. Nagy eszköze mind a három az 
-érzelem nemesítésének, e mellett úgy 
vezethető mind a három, hogy az ifjú 
nem érzi a tanulásnak és részvételnek 
súlyát, terhét; mintegy észrevétlenül, 
teher és fáradság nélkül nő és emel-
kedik általuk a szíve. 

Ám, hogy különösen az ének és isten-
tisztelet ne csak elméletben, de tényleg 
is ilyen hatásuakká legyenek, erre 
nézve elengedhetetlen föltétel, hogy 
mind a kettő olyan formában nyúj-
tassák az ifjúságnak, a minőt a nemes 
szórakozásnak, élvezésnek az oktatással 
kapcsolatos czélja megkövetel. 

Az inasiskolai énektanításnál az első 
•és főteendő a tanítandó dalok és énekek 
kiválasztása. E tekintetben egészen álta-
lánosságban azt a tanácsot adhatjuk, 
hogy a dal, az ének olyan legyen, 
melyet kedvvel énekeljen az inas, mint 
ilyen: későbben mint segéd, majd mint 
-családapa, sőt mint aggastyán is. Úgy 
szöveg, mint dallam tekintetében álta-
ló riAa li O n o Vi rJov»ol-»/-\lro4- lr/~k11 o-» iMrtonl-'v.^lr 
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tanítani, ha a szerelmet hirdeti is a 
szöveg és a dallam. Nemcsak nem 
szabad álszenteskedésből kerülni a sze-
relmet hirdető dalokat, hanem kulti-
válni kell azok közül a legszebbeket, 
főleg az eszményi szerelem dicsői tő it, 
hogy a műremekekkel kiszorítsuk az ifjú 
lélekből az utczáról és műhelyből szedett 
trágárságokat. A zenésített lyrai költe-
mények, életteljes népdalok, mulattató 
tréfás dalok mellett, a hazaíias dalok és 
kiválóbb szépségű vallási énekek vol-
nának az inasiskolában gyakorlatidúk. 

Hogy az éneklés két-három dallamra 
kóta szerint volna gyakorlandó, ez 
olyan követelés, melyről sokat beszélni 
felesleges. A „fazékrepesztő" módszer 
szerint való éneklés elől csakhamar 
megszöknének az élelmes inasok, míg 
az olyan dalolás, melyben a művészetnek 
csak egy paránya is van, lebilincseli 
őket. 

Yaló igaz, hogy a szegény elgyötrött 
inasgyermekeket, a kik között — miként 
mestereik és tanítóik mondogatják — 
több a hosszú, mint a jófülü, nem 
könnyű dolog összhangzatos éneklésre 
taní tani ; de hogy nem lehetetlen, erre 
már sok a példa. Legyen elég a jelen 
alkalommal egyre utalnom: a Sántha Lajos 
igazgatása alatt levő inasiskolában már 
szép sikerrel tanít tatott az összhangzatos 
ének. Sajnos, hogy a nagyon életre való 
próbálkozást nem az ifjak, hanem mások 
részvétlensége miat t abba kellett hagyni. 

Az iparos tanuló ifjúság erkölcsi neve-
lésének másik nagy tényezője az ifjúsági 
istentisztelet. 

Hát ez vájjon mi légyen? Olyan 
istentisztelet, mely az ifjúság lelki 
világához alkalmazkodik. Először rövid, 
mert a csapongó képzeletű if jú nem 
szeret s nem is tud (főleg szellemi és 
erkölcsi dolgoknál) sokáig egy dologra 
figyelni; másodszor olyan dolgokat von 
elmélkedésének körébe, a melyekről 
tudja, hogy a közönség többségének 
•fi (r-vrol m Ó+- műnrrQ<nifl i . í lr "CW —- — - - — 

A délutáni istentisztelet (bármely hazai 
liitfelekezetnél)természeténél fogva rövid, 
azonban — ismervén a lelkész a czélt 
és az eszközt — még rövidebbre is 
fogható; a szent beszédben a lelkészi 
körökben, sajnos, elterjedt korholás 
helyett az if jak által annyira kedvelt 
életteljes példák, példázatok által lehet 
és kell a vallás- erkölcsi igazságoknak 
egy-egy részletét pár perczig tar tó 
beszédben kifejteni, vagy egy-egy fel-
színen levő korkérdést a vallás szem-
pontjából megvilágítani. Az ilyen ifjú-
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sági istentisztelet nem lesznek unal-
masak (sok példa — főleg külföldi — 
van rá, hogy nem is azok) s hatalmas 
tényezőivé válnak az inas-ifjúság erkölcsi 
nevelésének. 

Még egy nagyon figyelemre méltó 
eszköze van az iparostanuló-ifjúság 
erkölcsi nevelésének: a ministeriumunk 
által oly melegen ajánlott, de a taní-
tóság által olyan példátlanul lanyhán 
felkarolt ifjúsági-egyesületek intézménye. 
Erről azonban ez úttal nem szólok; 
érdemlegesebben szándékoznám ezzel a 
nagy jelentőségű intézménynyel foglal-
kozni. 

Most már, nehogy unalmassá legyek, 
nem folytatom tovább. Jelentékeny, sőt 
nagy dolog, a miről — lehet — hívat-
lanul, bár biztatva, szólottam; végte-
lenül sajnálnám, ha szavaim, mint a 
legtöbb szó, a pusztában kiáltónak 
szavai lennének. 

(Budapest.) Ember János. 

Közönséges törtek a népiskola IV. 
osztályában. 

Lakits Vendel országos közoktatásügyi 
tanácsos úr arra szólít fel bennünket, hogy 
tollal is igyekezzünk szolgálni a népoktatás 
ügyét, vde nem frázisokkal, hanem gyakorlati 
irányú czikkelyek írásával." E felszólításnak 
engedelmeskedve, igyekezni fogok nézeteimet 
a czímbe vett tárgyról, melyet maga L. V. 
ú r tüz ki, röviden, frázisok nélkül, kifejteni. 
Kérdezem: 

1. Miképpen vetődött a közönséges törtek 
tanításának kérdése a napirendre? 

A III. egyetemes tanítógyűlés végrehajtó-
bizottsága 1889. év deczember 4-én felhívást 
intézett a haza összes tanítótestületeihez és 
tanítóegyesületeihez, nyilatkozzanak . . . mik 
legyenek a 1Y. egyetemes tanítógyűlés tárgyai? 
Ezek között volt mint V. t é t e l : „a népiskolai 
tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osz-
tatlan népiskolákraEzen tétel tárgyalása 
folyamán (előadója Sebestyén József volt) több 
kartárs nyúj to t t be az előadó javaslatához 
módosítványt, egyet én is benyúj to t t am; erre 
elégséges volna ugyan, ha a IV. egyetemes 
tanítógyűlés Naplójára hivatkoznám, de 
tárgyam megköveteli a szórói-szóra való idé-
zést — mert ezen a módosítványomon alapúi 

mindaz, a mit a közönséges törtek tanításáról 
mondani akarok. A Napló hivatkozott köz-
leménye így szól: „ Schön József (Budapest): 
Elfogadom az előadó úr javaslatát , csak a 
következő módosítással akarom megtoldani,, 
melynek elfogadását kérem: (Olvassa). Módo-
sítás. Hogy a voltaképi számvetésre fordíthassa 
a tanító a számtanításra kiszabott időt, ne pedig 
a számtan formáival vesződjék: mondja ki az 
egyetemes tanítógyiilés, hogy a közönséges törték 
a népiskola IV. osztálya tantervéből töröltes-
senek ki." 

Bővebben ki nem fejtettem, ki sem is fejt-
het tem volna ezen módosításomban foglalt 
nézetemet, részint azért nem, mivel a módo-
sításban, bármily rövidre van szabva, mégis 
benn van a megokolás; részint pedig azért 
nem, mivel az egyet, gyűlés hangulatából, 
módosításom helyességére következtethettem. 
Csakugyan kijelentette az előadó, hogy néze-
temhez hozzájárul, mikor pedig az elnök 
(Szathmáry György) feltette a kérdést, hogy 
a gyűlés elfogadja-e módosításomat, az volt 
a válasz, hogy: elfogadjuk. 

Nagyon természetes, hogy most, midőn a 
kormány tényleg foglalkozik a népiskolai 
tanterv revíziójával, a taní tóságnak a r ra 
vonatkozó óhajtásait figyelembe akar ja venni,, 
de Lakits Vendel, a ki a magyar néptanítók 
tekintélyét valóságos atyai gondoskodással 
félti, azt mondja a tanítóknak . . . kértétek 
a tanterv revízióját, kérelmetek meghallgatta-
tott , — de most aztán mutassátok ki, hogy 
tudtok is valamit — és a magyar tanítóságot 
örök hálára kötelezi, hogy éppen azokat a 
kérdéseket veti fel, melyekről a IV. egye-
temes tanítógyülés véleményt mondott . 

Így ju to t t a közönséges tör tek kérdése a. 
napirendre. 

2. Mit állapít meg a núnisteri tanterv az 
elemi népiskola IV. osztálya számára a szám-
vetés anyagából? Az 1877. évi augusztus hó 
26. napján 21.678. szám alatt kel t rendeleté-
ből Tanterv az elemi népiskolák számára az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz értelmében czímű 
ministeri tanterv a népiskola IV. osztályának 
számtani anyagát szórói-szóra így állapítja meg : 

IV. osztály. Az iskolai negyedik év. 
Ez évben a számtanítás köre az 1—1000-ig, 

az 1000 felül csak annyiban terjed ki, a 
mennyire azt a gyermek tapasztalati körébe 
eső gyakorlata szerint fennakadás nélkül 
tenni lehet. 

A tanítás menete következő: 
a) Folytatólag fokozatosan vezeti a tanító 

tanítványait tovább a számlálásban, a számok 
leírásában és olvasásában. 

b) A példákat élőszóval tovább fejtegettetiv 
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a mellett a példákból az iskolában hallgató-
lagos, vagy otthonra való magánmegfejtésre 
szántakat ad fel. 

c) Az írásbeli számvetést következő fokokon 
gyakorolja: i rat összeadási, kivonási, szor-
zási és osztási tárgyas példákat, e négy 
alapmíveletet egymással többféleképen egybe-
vetteti ; mind a szorzást, mind az osztást 
két, legfeljebb háromjegyű szorzóval és osz-
tóval is gyakorolja. 

d) Átmegy az egynevü törtszámok gyakor-
lására. A törtek fogalmát tárgyilag is, elvontan 
is magyarázza. A példákat előbb mindig 
szóval fejteti meg és csak azután foglaltatja 
Írásba. 

Ezen évfolyam alatt a törtszámok taní-
tását egynevű törtekkel való műveletekre, 
vagy legfeljebb olyanokra kell szorítani, 
melyek szemléltetés útján egymásra könnyen 
visszavihetők. 

3. Elérliető-e ez a tanezél a népiskola IV. 
osztályában ? E l ; és nem is érdemli meg a 
tan í tó nevet äZ, cl ki ezt a tanítási czélt akár 
•a maga, akár tanítványai megterhelése nélkül 
el nem érheti; mert már az I. osztályban az 
osztás magyarázatánál lehetetlen, hogy a fél 
{Vi) fogalmát mellőzhesse; a második osztály-
ban pedig az év, a négy évszak megbeszélése 
alkalmával a negyedre (V*) rátérnie okvet-
lenül kellett és a számvetésnél a negyed-
részekre való vagy 4 részre való elosztás 
elkerülhetetlen. Mikor pedig a harmadik osz-
tályban a mértékeket és pénzeket ismertetjük, 
mindig tizedekről (Vio) beszélünk, azaz, hogy 
mutat juk a méterrúdon és egyeben a deci-
métert stb., mire tehát a gyermekek a IV. 
osztályba jutnak, a V2, a 1 4 és Vio fogalma 
•értelmileg már megvan, csak nem látta még 
a gyermek ezt a számot felírva. De még a 
feliratást is tiszta szemléltetéssel, érzékelte-
téssel végeztethetjük, a nélkül, hogy a gyer-
meket a „számláló" és „ n e v e z ő a valódi tört, 
-áltört és — a nagyon helytelenül elnevezett 
vegyes tört fogalmaival terhelni kellene. Nincs 
•eset rá, hogy még közepes tehetségű gyermek 
is, meg ne értené, meg nem számolhatná: 
mennyi 3/io és Vio ? vagy mennyi marad meg, 
ha Vi-ből V-«et elveszek, mennyi 3 / ioX2, vagy 
*/i» : 4. Es valamint a gyermek világosan 
felfoghatja, hogy 12 deciméter, annyi mint 
1 m. 2 dm., hasonlóképen megértheti, hogy 
12/i 0 = 1 egész és még 2/io. Nem azért hozom 
föl e példákat, hogy másokat meggyőzzek 
arról, hogy a tantervben előírt tanítási anyag 
okvetlenül és minden nehézség nélkül dolgoz-
ható fel, hanem hogy a nyilvánosság előtt 
elmondjam, kifejtsem. 

4. Miért adtam be a közönséges törtekre 
vonatkozó módosítványomat ? 

Jó pár esztendeig egyfolytában taní tot tam 
a 4. osztályban és nem csupán hivatalbeli 
kötelességből, hanem becsületből, tisztességből 
is szigorúan ragaszkodtam és ragaszkodom 
most is azokhoz a tankönyvekhez, melyeket 
hatóságom előír; az én hatóságom pedig csak 
olyan tankönyveket ír elő, melyeket a közok-
tatási ministeriumban engedélyeznek, a mit 
azért említek fel, hogy kijelenthessem, hogy 
sem a hatóság, sem a szerző nem felelősek 
azért, a mik a könyvekben foglaltatnak. 
Valaki a ministeri tantervet úgy fogta fel, 
hogy ha a közoktatásügyi ministeriumban 
ezt helybenhagyják, akkor evvel kinyilatkoz-
tatják, hogy ez a tanterv értelme; már pedig 
a mi Számvetési példatárunk IV. osztályú 
anyaga felerészben a közönséges törtekkel 
foglalkozik. Foglalkozik a törtek fogalmával, 
a törtek nemei és átváltoztatásával, a törtek 
öregbítésével és kisebbítésével. Aztán j ön a 
törtek összeadása, melyben akárhány pél-
dában a huszonnegyed, huszonötöd részek is 
előfordulnak. De most jön a legjava: a 
szorzás és osztás. A 72. old. 30. példában 
van: -f-X-f-— kérem szíves indulattal a tisztelt 
olvasót, egyenlő nevezőjű törtnek a szorzása ez ? 
Vagy 73. old. 13. péld. Egy hl. bor 13j- f r t , 
mi az ára 17-j- hl.? De még, ha azt kérdezné 
is (a mint tényleg kérdezi), mi az ára 26§- hl. ? 
nem kell-e a törtek egész mivoltát megma-
gyarázni, hogy a gyermek az ilyen példákat 
értelemmel, helyes felfogással megszámolja ? 
Vagy, ha az osztásnál kérdezi: 76. old. 15. p. 
Egy méter vászon ára 4- frt , hány métert 
kapunk 8-f- í r tér t ? Egyszerű tört osztása ez, 
a hogy a tanterv követeli ? Csak az, a ki az 
iskolában élő gyermekeket taní t és azt akarja, 
hogy a gyermekek értsék az oktatást, de ne 
csak egy-két kiválóbb tanuló, hanem az osz-
tálynak legalább is kétharmadrésze: az a 
tanító fogja méltányolni a 4. egyet, tanító-
gyűlésén a közönséges törtekre vonatkozó 
módosítványomat. 

De véteknek tartanám, ha a tanterv szelle-
métől eltérő anyagfelvételt, csak a mi szám-
vetési könyvünkből mutatnám ki, az igazság 
megparancsolja, hogy liehe Manó dr.-tói í r t : 
Számtan a népiskolák IV. osztályának czímü, 
a kormánytól kiadott könyvből is nézetem 
helyességét kimutassam. Előrebocsátom, hogy 
nekem megvan a franczia, az angol és a 
német elemi iskolák számtani könyve. Szebben, 
értelmesebben egyik sem dolgozza fel a szám-
tani anyagot, mint Beke úr. De azért ő is 
szentel 20—21 oldalt a törtszámoknak. A 
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tört fogalmát oly gyönyörűen magyarázza, 
szemlélteti, hogy az ember szinte vágyik rá, 
hogy törteket taníthasson. 0 is felveszi a 
számláló és a nevező fogalmának magyará-
zatát, besze'l valódi és áltörtről, beszél a tört-
szám értékéről, azaz : a törtek megrövidítéséről 
és megbővítéséről. És mivel mindezeket teszi, 
kénytelen a 83. oldal, 3. példájától kezdve 
az összeadás összes példáit különböző neve-
zőjű törtekkel adni fel és a 84. oldalon még a 
különböző nevezőjű törtekre vonatkozó őssze-
adási szabályt is megállapítani. Hasonlóképpen 
bánik el a kivonással, hol ugyancsak a 3. 
példától kezdve vonat ki különböző nevezőjű 
törteket. Es mindezekkel nem vét a ministeri 
tanterv ellen, egészen és teljes valósággal 
dolgozik a tanterv szellemében. Tessék csak 
elolvasni a ministeri tantervnek fönt idézett a) 
pontja második bekezdését és igazat fognak adni 
Beke úrnak úgy mint én. De aztán kell, hogy 
helyeseljék az én felfogásomat is, mert a szor-
zásnál óvatosan kerül B. úr minden szorzást, 
melynél a szorzó nem egész szám és úgy tesz 
az osztásnál is. 0 is mellettem bizonyít, az 
ő könyve 1895-ben jelent meg, én 1890-ben 
tettem módosítványomat. Szintúgy kerül az 
osztásnál is minden példát, a melyet ,szemlél-
tetés útján egymásra könnyen visszavinni" ne 
lehetne. 

Azonban mindazokat a példákat -— nem sok, 
némely míveletre csak 6 példát ad, a mi 
határozottan kevés és sok zavarra nyúj t 
alkalmat — mondom mindazokat a példákat 
megszámíttathatjuk a IV. oszt. tanulókkal, 
anélkül, hogy sejteniök kellene, hogy tört-
számokat tanulnak. Hát olyan nagyon fontos 
az a IV. oszt. tanuló képzésére, hogy tudja 
a tört fogalmának definiczióját ? Minek kell 
tudni, hogy a törtet megrövidíteni és megbő-
víteni lehet, ha ezt az ismeretet úgy sem 
gyakorolja? Ezt neveztem én a „számtan 
formáival való vesződésnek", midőn a IV. 
egyet, tanítógyülésen felszólaltam — időpazar-
lásnak tartom ma is, és én valóságos vív-
mánynak tartanám, ha Beke úr azon a 21 
oldalon, melyen a törtszámokkal foglalkozik, 
de azért a törtekkel való számvetést mégsem 
gyakoroltatja, de nem is gyakoroltathatja, 
ha ezen szakasz helyett csupa olyan gyönyörű, 
a legnagyobb pedagógiai tapintattal megvá-
logatott példákat írna, a minőkkel könyve 
ékeskedik, de sajna! nem bővelkedik, mert 
nagyon szűkre van szabva az egész. A tan-
tervnek a törtszámokra vonatkozó részét a 
szövegezésben kell módosítani, a közönséges 
törtnek még a neve se említtessék; azon pél-
dákat pedig, a melyek részmennyiségek: t. i. 
felek, negyedek, ötödök, tizedek stb., alkalom-

adtán be fogjuk illeszteni a míveletekbe. í m e , 
itt sem a mennyiség, hanem a minőség ellen 
van kifogásom. 

(Budapest.) Schön József. 

Az osztatlan népiskola tantervéről.. 
IX. 

Üjfalussi Sándornak, a „Néptanítók Lap ja" 
3. számában megjelent czikkének első mon-
data ez: „A nép általános és egységes mű-
veltségének vagyok híve". E mondat hatása, 
alatt fogom elmondani nagyjában én is néze-
temet a népiskola, illetőleg annak tan terve 
revíziójára vonatkozólag. 

Szerintem előbb a népiskolát s csak azután 
kell a tantervet revizió alá venni. 

Az iskolai nevelés alapja legyen a családi 
nevelés. Ha ez a szabály áll, úgy el kell 
ítélnünk a mai rendszert, mely nem és kor 
szerint külön özi el a gyermekeket. Hiszen ez 
a családi nevelésnek merő el lentéte. . . A gyer-
mek az iskolába lépés előtt is óriási haladást 
tesz úgy szellemi, mint erkölcsi tekintetben. 
Honnan, kitől nyeri ő e kincseket ? Azt hiszitek 
talán a szülőktől?Hiszen azok a nappalt kenyér-
keresettel, az éjjelt pihenéssel töltik. A fej-
lettebb testvérek a kisebbeknek legelső és-
legeredménydúsabb nevelői, tanítói. Nézzé-
tek meg a gyermeket, ha magánál idősebbel 
játszhatik, mint örül lelke, mint mutogatja 
attól ellesett ügyességét. A gyermek inkább-
fejlettebb, mint kisebbkorú játszótársat keres. 
Mindezekből következtetve habozás nélkül 
mondom ki, hogy változtassuk meg a mai 
rendszert. Az eszményt ne a többosztályú 
iskola egyosztályúvá tételében, ne különböző-
tantervek készítésében keressük, hanem egy-
és ugyanazon rendszert állítsunk fel a nép-
iskolákra vonatkozólag. így különböző tan-
tervekre nem lesz szükségünk, így könnyű 
lesz a tanítás anyagának minimumát is ki-
mérni, így lehet általános és egységes művelt-
séget teremteni. En az eszményt nem a kor 
és nem szerint elkülönzött egyosztályú isko-
lában (különben ez akkor áll be, ha Európa 
minden országát megsarczoljuk), sőt inkább-
abban látom, ha nem- és korkülönbség nélkül 
egyesítene magában minden iskola, minden 
osztályt. 

Négy alsó osztályú, vegyes iskola tanítója 
voltam mindez ideig. En soha sem panaszkod-
tam iskolámra azért, mert osztatlan és vegyes,, 
sőt inkább azt tapasztaltam, hogy — a nyolcz. 
havi szorgalomidő daczára — növendékeim 
úgy szellemi, mint erkölcsi tekintetben értek 
el oly eredményt, mint az előttem ismerete» 
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egyosztályú iskola növendékei. De senki se 
higyje, hogy ennek oká t a magam nagyságában 
találom, i t t az oroszlánrész a lépcsőzetesen fej-
lettebb növendékeket illeti. Szinte hihetetlen, 
hogy mily erős gyámola lehet — minden felsőbb 
ösztönzés nélkül — egy gyengének a nála 
egy fokkal fejlettebb erős, a kihez bizalom-
mal és szeretettel folyamodhatik. Hasábokon 
lehetne ez állítást tapasztalat i érvekkel támo-
gatni, de a tér szűke akadályoz. Néhány pont 
alá foglalom hát tígy a népiskola, mint a 
tanterv revíziójára vonatkozó nézetemet. 

1. A mindennapi tankötelesek legyenek 
ezután is 6 osztályba sorozva. 

2. A négy alsó osztályt falun, városon 
nemre való tekintet nélkül egy tanító vezesse ; 
mindenüt t a szükséghez mérten, állítassák 
fel a párhuzamos osztály. 

3. Az Y. és VI. osztály nemre való tekin-
tettel (ezt ma még a körülmények így kíván-
ják) szintén egy tanító által vezettessék; de 
a hol párhuzamos, négy alsó osztályú iskola 
nincs, az V. és VI. osztály vegyesen is taní t -
ható. 

4. A létszámra s a tankötelezettségi idő 
betartására a mai törvény szigorúan alkal-
maztassák. 

íme ez szerintem nem lehetetlen s ered-
ménydúsabb lehet mint a ma létező, s mint 
a jövő számára álmodott rendszer. 

A tantervre vonatkozó nézetemet a követ-
kező pontokba foglalom: 

1. Legyen egy olyan kötelező tanterv, mely 
„az egységes és általános műveltség" szemmel-
tartása mellett a tananyag minimumát minden 
elemi iskolára ki térj eszsze. 

2. E tanterv a felekezeti hi t tanítást ne 
érintse, csupán az általános vallás-erkölcsi 
nevelést tűzze ki czélúl. (Egy Istent hisz az 
egész haza.) 

3. Az állami és községi iskolákban a hit-
tanítás a felekezetek gondja legyen; felekezeti 
iskolákban pedig, minden felekezeti legfőbb 
hatóság — felsőbb jóváhagyás után — a 
törvényszabta tananyagminimum mellé saját 
hitigazságaiból annyit és olyat csatoljon, 
mely az általánosan kötelező tantervben meg-
szabottak elvégzését nem veszélyezteti. (A hit-
tani kézikönyvek a gyermeki szívnek és fel-
fogásnak megfelelők legyenek.) 

4. Beszédértelem mint tárgy, kiküszöböl-
tessék, csak mint tanalak szerepeljen ; helyette 
olvasmány-tárgyalás foglaljon helyet minden 
osztályban a tanulók felfogásához mért fejte-
getéssel. 

5. Az alsó négy osztályban az otthoni könyv-
nélkülizés csak a letárgyalt hazafias olvas-
mányokra szorítkozzék. 

6. A nyelvtan tu la j do nképeni taní tása csak 
a IV. osztályban kezdődjék, hol az egyszerű 
mondat , a sokféle határozó megszorításával 
— végeztessék be. 

7. A számolásból az I. osztály a 20-as kör-
ben csak a hozzáadást és elvételt végezze, 
szorzás és osztás a két előbbi művelet szerint 
történjék. A feladatok fölfejtésére az eddigi-
nél nagyobb gond fordíttassák. 

8. A helyi körülmények által követelt isme-
retek mennyiségének és minőségének meg-
határozása — mint mások is említették — a 
tanítótestületekre bizassék. 

9. Minden osztályban egyr jól szerkesztett 
olvasókönyv legyen az egyedüli tankönyv. 

10. Avatatlan kezekre egyetlen iskola se 
bizassék. 

Ily rendszer mellett lehetne népoktatás-
ügyünk külső és belső élete leghamarabb 
egységes. Véleményem szerint ez lenne egyik 
leghathatósabb emelője a magyar nyelv haza-
szerte elterjedésének is. 

(H-M-Vásárhelyi tanya,) Erdei János. 

X. 

Az osztatlan népiskola tantervének revi-
deálására vonatkozólag oly nagyfontosságú 
mozgalom indult meg, hogy ha ezen országos 
akczióban, a nevelés- oktatásügynek e hosszú 
jövőre kiható kérdése, a megfejtés zűrzavaros 
harcsából szerencsésen, diadallal kerül k i : 
bátran állíthatjuk azt, hogy többet te t tünk 
hazánk, nemzetünk jövője érdekében, mintha 
más egyéb ideális czélokért milliókat vet tünk 
volna fel a közoktatás budgetjébe. 

Ügy látszik, hogy a hazai taní tóság és. 
általában a szakemberek meg is ér tet ték e 
korszakalkotó kérdésnek nagy border ej ét, 
mert már is szépen kezdett nyilvánulni az. 
általános érdeklődés mindenfelé. 

A revízió iránt való intézkedés csaknem, 
egészen a falusi iskolákra vonatkozik s csak 
vajmi csekély részben érdekli a városiakat 
i s ; mert míg amazoknak több mint 9 0 % - a 
osztatlan iskolákból áll, addig emezeknek alig 
100/o-a vajúdik még a rendszer nehézségeivel. 

Épen azért a leendő ú j tanierv megal-
kotásánál nem szabad figyelmen kivül hagyni , 
sőt határozottan számba kell venni a falusi 
viszonyokat, melyek a nevelés-oktatás ered-
ményére okvetlenül befolynak. Hisz, mégis 
csak könnyebb a tantervet azokhoz szabni, 
mint azokat a tantervért megváltoztatni. 

Csak annyit nyujtsunk az osztatlan falusi 
népiskolának, a mennyit az minden körül-
mények közöttmegemészthet. Inkább hagyassék 
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fenn erkölcsi kötelesség gyanánt az a lehe-
tőség, hogy ha valamely szerencsésebb isko-
lára a megszabott quantumon felül még 
egy kis ráadás is elfér: ám akkor az ügy 
dicsőségeért, ne sajnálja azt a lelkiismeretes 
néptanító! 

Azt mindnyájan jól tudjuk, hogy a kezdő 
tanító, mikor a képzőintézetből kilépett — még 
ha olyan kiváló eredménynyel is végezte tanul-
mányait — csak tapogatózik a tanítás mester-
ségében mindaddig, míg hosszabb vagy rövidebb 
idő múlva meg nem találja a jobb, helyesebb 
utat. Előtte van a tanterv s érzi, hogy falusi 
iskolájában — mert a kezdő tanítók több-
nyire mindinkább csak falura szorulnak — 
annak teljesen nem felelhet meg; azt is 
tudja, hogy belátása szerint esetleg abból el 
is hagyhat, de már mostan mit, mennyit és 
melyiket, hogy munkája mégis egy össze-
függő egészet képezzen ? 

íme még egy kiáltó szükség, mely újból 
csak egy mesterileg szerkesztett tantervnek 
létesítését teszi kívánatossá! 

Hogy mit és mennyit lehetne elhagyni a 
most érvényben levő tanterv anyagából, azt 
tüzetesen részletezni e lap szűk kerete kor-
látozza. Azért véleményemet csak röviden 
nyilvánítom, s az a következő: Az írva-olva-
sásból az I-ső osztályban lehetne venni a kis-, 
a másodikban a nagybetűket s a gépies 
olvasást; a többi osztályokban megfelelő 
fokozat szerint tovább. A számtanból elég 
lenne a 20-as számkör begyakorlása. A besz.-
ért. gyakorlatokból leginkább a helyi körül-
ményekhez alkalmazhatókat. A nyelvtanból 
pedig csak a hang, hangzók, szó és szótag 
fogalmát, a szótagolás teljes begyakorlásával. 

Nem tartom kivihetőnek, sem pedig szük-
ségesnek azt, hogy a két felsőbb osztályban 
a négy alapmüvelet, közönséges és tizedes 
törteken kívül más egyéb is fölvétessék. 
Még a törtekből is csak annyit látok szük-
ségesnek, hogy tudja a gyermek az egésznek 
és a résznek a fogalmát. 

A nyelvtanból arra törekedjünk, hogy 
helyesen írni. gondolkozni és beszélni tud-
jon ; azonkívül pedig — és főleg — ébresz-
szünk a gyermek szivében lángoló szeretetet, 
lelkesedést anyanyelvünk iránt, mert ez is 
egyik hatalmas eszköze a nemzeti önérzet 
kifejlődésének. 

A történelmi és természeti tárgyak anya-
gából csak azokat hagyjuk meg, melyekkel 
* nemzeti érzület és általános műveltség 
kívánalmainak eleget tehetünk. 

Végűi még csak annyit vagyok bátor meg-
jegyezni, miszerint a népiskolában — értem 
itt a falusi népiskolákat, melyekből csak 

vajmi kevés ju t tovább képzésre — nem az 
a czél, hogy tudós, vagy épen tudákos embe-
reket adjunk át az életnek, hanem igen is 
az, hogy értelmes, becsületes, munkás és a mi 
fő : jó hazafiakat neveljünk a nemzet nagy 
társadalmának. 

(G-yeryyó-Bemetej Salló Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította : 

báró Szentkereszthy Györgyné szül. Korniss 
Klementina grófnő elnöklete alatt működő 
„Szegény Tanulókat Segélyező Dévai Nőegy-
letnek" a dévai összes népoktatási intézetek 
szegény tanulóinak 254 frt 78 kr. értékű ruha-
segélyezéséért. — Firczák Gyula munkácsi 
gör. kath. püspöknek, a ki az ungvári pap-
árva-leány intézet czéljaira, illetve ezen intézet 
alapvagyonának gyarapítására 5000 fr tot 
adományozott. — Gróf Széchenyi Tivadarnak, 
a ki részben az ottóházi községi iskola szegény-
sorsú tanulóinak felsegélyezésére, részben a 
nevezett iskola épületeinek helyreállítására 
összesen 140 fr tot adományozott. — Küs 
Ödön lugosi áll. el. iskolai tanítónak, a ki a 
cserna-keresztúri áll. el. iskolának 150 f r to t 
érő állatgyűjteményt adományozott. 

Kinevezte : Szabó Lajos lévai áll. tanító-
képző-intézeti igazgatót eddigi minőségében 
és jelenlegi állomásán való meghagyása mel-
lett a VII. fizetési osztályba ezen fizetési osz-
tály 111. fokozatának megfelelő illetményekkel; 
Gáspár Ármin praszkai áll. el. iskolai oki. 
tanítót a borgó-beszterczei fürésztelepi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Weszelovszkyné-
Kacskovics Ilona balassa-gyarmati áll. el. isk. 
tanítónőt a balassa-gyarmati államilag segé-
lyezett közs. polgári leányiskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítónövé; Balogh, 
Sándor szilágymegyei kir. segédtanfelügyelőt 
a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába. 

Áthelyezte: Hritz Mihály kelemenfalvi 
áll. el. tanítót a várpalánkai áll. el. iskolához ; 
Schwetz Vilmos Budapest székes-fővárosi kir. 
segédtanfelügyelőt jelen minőségében Kis-
Küküllővármegyébe és egyúttal ezen tankerü-
let vezetésével megbízta. 

Végleg megerős í t e t t e : Rhédei János bereg-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen 
állásában; Simsay István ulmai közs. isk. 
ideiglenes minőségű tanítót jelen állásában; 
Szőlce Jolánt, a budapesti II. ker. áll. tanítóno-
képző-intézetben kinevezett gyakorló iskolai 
tanítónőt jelen állásában. 
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Melanchton Fülöpről. 
(Február 16.) 

A német nemzet tanítói és tudósai 
a mai napon ünnepelik Melanchton 
Fülöp születésének négyszázadik évfordu-
lóját, s a németeknek ebben az ünnepé-
ben készséggel részt vesznek Európa 
művelt nemzeteinek összes tanítói s 
tudósai; mert a hírneves wittenbergi 
•egyetem egykori tanítójában, a kit kor-
társai „Pr acceptor Germaniae" névvel 
tiszteltek meg, a mai kor tanítói és 
tudósai ama szellemóriások egyikét 
dicsőítik, a kik a tudományos művelt-
ség újjászületésének nehéz korszakában 
az egész emberiségnek tet tek nagy 
szolgálatokat. Nem áll ő ugyan egy 
sorban azokkal, a kik a „renaissance" 
«lső és főtényezői valának; hiszen műkö-
désének idejét évtizedek hosszú sora vá-
lasztja el Dante Alighieri (f 1321), Petrarca 
(f 1374) és Boccaccio (f 1375) korszakától, 
a kik elsők valának abban az óriás mun-
kában, a mely a középkor scholasticusai 
által jóhiszeműleg megváltoztatott és 
•ezzel megrontott régi görög és római 
remekműveket eredeti tisztaságukba 
visszaállítani s az emberiség közkin-
csévé tenni igyekezett. Mindazonáltal 
nagyok e téren Melanchton érdemei is; 
mert a feladat megoldásához, melyet ő 
másodkézből, nagy nevű német szárma-
zású mestereitől, nevezetesen Agricola 
Rudolftól, Rotterdami Erasmustól és anyai 
nagybátyjától, Reuchlintól örökölt, t. i. 
hogy az Olaszországban újjászületett 
humanista műveltséget hazájában meggyö-
kereztesse és a nemzetekkel szomszédos 
népek között is terjeszsze,Melanchtonnál 
többel nem járult a XVI. században 
senki sem. 

Mi magyarok is sokat köszönhetünk 

e tekintetben a bretteni születésű német 
tudósnak; mert habár kétségbe vonha-
tatlan is az a tény, hogy a humanista 
műveltséget nemzetünk tanítóival és tudó-
saival már Mátyás korszakában megis-
mertették a nagy király által behivott 
tudósok és az Olaszországban tanult 
magyarok, mindazonáltal — sajnos — 
be kell vallanunk, hogy ez a míveltség i t t 
nálunk akkor még nem vert oly gyökeret, 
hogy abból saját talajunkban, saját ha-
zánkfiai által a társadalom egész szel-
lemi életét termékenyítőleg átható hazai 
műveltség fejlődhetett volna, sőt azt 
sem tagadhatjuk, hogy Mátyás halála 
után a hazájukba visszatért olasz tudó-
sok a behozott humanista műveltséget jó-
részben visszavitték magukkal s hogy 
az itthon alakúit néhány humanista iro-
dalmi társulat lassanként eltűnt nyom-
talanul. Megesett azután még az is, hogy 
a nagy király halála után csakhamar 
bekövetkezett pártoskodás, trónvillongás, 
parasztlázadás, vallási mozgalmak s a 
törökök pusztító hadjáratai lassanként 
megsemmisítették hazánkban azoknak a 
közmívelődési intézményeknek a nagyobb 
részét, a melyeket nemzetünk Szt. István 
megkoronáztatása óta a XV. század vé-
géig nagy buzgalommal létrehozott. A 
püspökségek, káptalanok s kolostorok 
iskolái egyetemeinkkel együtt jobbadan 
elpusztultak, a fönmaradt egyházi és 
iskolai javadalmak éveken á t üresedés-
ben hagyattak, birtokaikon, a mennyi-
ben a török területen kívül estek, a 
királyi kamara osztozott ragadozó fő-
urakkal. A míg ez így történt hazánkban, 
addig a Német birodalomban felragyogott 
a tudományok és a művészetek újjá-
születésének csillaga s ezt nyomban 
követte az emberiség új korszakának 

hajnala. 
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Európa minden egyes részéből nagy 
tömegekben sietett a tanulni vágyó 
ifjúság a németek hírneves egyetemére, 
Wittenbergába, bogy a tudós Melanchtont, 
a humanista műveltség legjelesebb kép-
viselőinek egyikét, hallgathassa. — Es 
Európa népeinek tanulni vágyó ifjúsága 
között igen tekintélyes helyet foglalt el 
Wittenbergában a magyarság, a mely 
abban az időben, midőn a közmívelő-
dési állapot hazánkban a legsivárabb 
volt, kétszeresen is érezte annak a szük-
ségét, hogy a távol külföldön keresse 
fel a tudományok legkiválóbb forrásait. 

A wittenbergi egyetemen tanultak a 
reformácziónak hazánkban első hirdetői 
s a protestáns iskolák első szervezői, 
így például Batizi, Dévai Biró Mátyás, 
Stockei Lénárd, Kopácsi István, Balsa-
vat i Vitus János, szikszói Fabriczius 
Balázs, Erdősi Sylvester János, Heltai 
Gáspár, Houter] János, Somogyi Melius 
Péter stb. 

Hogy pedig minő volt a szellem, a 
melyet ezek a mi hazánkfiai Witten-
bergából hónukba visszahoztak, arról 
eléggé tanúskodik a magyar nemzet 
irodalmának és iskola ügyének tör-
ténete. 

E helyen csak azt az egyet kell föl-
említenem, hogy Melanchtontól tanulták 
meg mindannyian a humanista oktatás 
alapelveit és azoknak gyakorlati alkal-
mazását. Ezeket az elveket pedig a kö-
vetkezőkben lehet összefoglalnunk: 

1. A nemesebb, a magasabb tanulás 
tárgyai nem az anyagi hasznot hozó, 
kenyérkeresetre képesítő szakismeretek, 
hanem azok, a mik önmagukban véve 
is nemesek, becsesek s ezért önmagu-
kért is kivánandók; mert az embernek 
emberi, főleg erkölcsi létét emelik. Az 
emberi méltóságot kifejtő műveltséghez 
szükséges ismereteket bölcselők, törté-
netírók és a szépirodalom remekeiből 
kell meríteni. Az erkölcsi életet fej-
lesztő ismeretek mellett a természet-

ismeretet tartalmazó tudományok hát-
térbe szorítandók. 

2. A művelt ember feladata, hogy a 
dolgokról helyesen tudjon gondolkozni 
és azt a mit gondol, helyesen elő is 
tudja adni. 

3. Az erkölcsi világ nemesítését 
czélzó, valamint a természet világát 
megismertető tudni valókat remekírók 
műveiből kell meríteni, a melyekből a. 
tárgy helyes megismerése mellett a 
szép előadást, a válogatott kifejezéseket 
alkalmazó szólásformákat is el lehet 
sajátítani. 

4. A tanításnál és a tanúlásnál a fő-
gondot a gondolkozás és a beszéd he-
lyességére kell fordítani és csak akkor,, 
ha ezt elértük, lehet arra is gondol-
nunk, hogy a gondolatokat ékesen kell 
kifejezni. 

5. A tanulásban a fődolog elsőben a 
dolog helyes megértése, felfogása, a má-
sodik a megértettnek az emlékezetbe 
való befogadása és megtartása, a har-
madik a tanúltaknak feldolgozása és 
végre a negyedik az elme produkáló,, 
alkotó erejének kifejtése. 

A humanista oktatásnak ezekben a 
pontokban bemutatott irányát és alap-
elveit követték azután hazánk gymna-
siumaiban évszázadokon át és pedig 
nemcsak a protestáns, hanem a katho-
likus tanítók is, a kik között a legjele-
sebb humanisták maguk a ,, Jézustársaság " 
professzorai voltak. 

Ennek az iránynak a hibás értelmezése 
okozta azután azt, hogy a régi görög 
és latin remekírók tanúimányozgatása 
mellett, lassanként háttérbt szorúlt ná-
lunk is a nemzeti irodalom gondozása,, 
holott kezdetben éppen ennek az irány-
nak a legkiválóbb képviselői is nagy 
gondot fordítottak a magyar nemzeti 
nyelv művelésére. Nem a humanisták 
előharczosai okozták tehát a magyar 
nemzeti irodalom lassú fejlődését, hanem 
azok, a kik őket később félremagyaráz-
ták. Egyébként Melanchton maga is 
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félreértette az alsóbb iskolák hivatá-
sát, a midőn „ Visitationsbüchleinu-jében 
arra utasítja a tanítókat, hogy a nép 
gyermekeit kezdetben csak latinul ta-
nítsák, ne pedig németül, vagy görögül, 
vagy héberül. Az általa készített iskolai 
tanterv is, a mely hazánk protestáns 
iskoláiban sokáig érvényben állott, azt 
mutatja, hogy Melanchton még az alsó 
iskolákat is ama magasztos feladatnak 
a szolgálatába akarta állítani, a mely 
czélúl tűzte, hogy az emberiségnek két 
nagy eredménye: a görög-római műveltség 
és a keresztény műveltség egymást áthassák 
s ez által az összes szellemi életnek egy 
új világa keletkezzék. 

Mint minden nagy humanistát, úgy 
Melanchtont is ez a nagy eszme vezé-
relte minden tettében. Ez az eszme 
adott neki. a gyenge testi szervezettel 
biró férfiúnak csudával határos erőt 
ahhoz, hogy 151 S-tól 1560-ig, mint a 
wittenbergai egyetem tanára, napon-
ként többizben is előadásokat tartson, 
az iskolai és a tudományos műveknek 
hosszú sorát megalkossa, a reformáczió 
munkájában, a protestáns iskolák szer-
vezésében tevékeny részt vegyen, kivá-
lóbb tanítványaival a szellemi érint-
kezést levelezés útján akkor is fen-
tartsa, a midőn azok tőle távol, idegen 
országokban működve, egyes kérdések-
ben jó tanácsért hozzáfordultak. 

Melanchton, míg élt, nemzetének 
büszkesége lehetett , munkásságának 
áldását azonban élvezték Európa többi 
művelt népei is, nemcsak a XYI-ik 
században, hanem később is. Ju to t t 
ebből az áldásból nekünk magyarok-
nak is, a kiket a halhatatlan emléke-
kezetű humanista első tanítójában, a 
magyar származású Himgarus Jánosban, 
megkedvelvén, gyakran kitüntetet t . Nem-
zetünk iránt táplált vonzalma melegen 
kisugárzik ama levelekből is. melyeket 
volt tanítványaihoz: Erdősihez, Dévaihoz, 
Stöckelhez stb. intézett volt. 

Ezért is kedves kötelességet teljesít 

ma a magyar tanító világ, ha nemzeti 
jellemvonásunkhoz hiven, a többi művel t 
nemzetek tanítóival együtt hálás kegye-
lettel ünnepeli meg a németek nagy 
oktatójának emlékezetét. 

(Budapest.) Péterfy Sámlor » 

Kollegialitás. 
Nem érthetek egyet Réztoll i M. úrral a. 

kollegialitás dolgában. Nagyon pessimistikus 
szempontból fogja azt fel. Hát hiszen, hogy 
nem valami fényes világításban tünteti fel a 
tanítóságot az itt-ott feltünedező ellenkezés, 
vagy czivódás, azt tagadni nem lehet. Azon-
ban ne Ítéljünk elhirtelenkedve. Mert, ha az 
élethivatásokban előforduló intrigákat alapo-
sabban szemügyre veszszük : át fogjuk látni, 
hogy nincs egészen igazságunk. Nincs pedig 
akkor, ha kizárólagosan azt állítjuk, hogy 
egyedül a tanítóság az, mely nem ismer 
kollegialitást. 

Azt mondja Réztolli M. úr, hogy „ immár 
szürkébe iramodott" a feje, de még nem hal-
lotta, hogy orvos az orvost rágja; nem tud 
több esetet kettőnél, hogy pap a másik papot 
harapdálta volna stb. Ugylátszik, kedves 
kollegám keveset látott és hallott^ keveset 
figyelt meg az ily esetek közül. En pedig 
kopaszodó félben vagyok s éppen ezért ellen-
kező a véleményem saját tapasztalataimból 
kifolyólag. 

Ha valahol két orvos van egy községben,, 
azok egymással, — ha nem is czivakodnak, 
— de soha szíves benső barátságban nincse-
nek ; ha két pap kerül egy helyre, egy köz-
ségbe, azok vajmi kevés ideig vannak jó 
egyetértésben. Ha elvétve találunk is egyet-
értőket, az vajmi kevés százalékát képezi az 
összesnek. Es én azt hiszem, hogy kedves 
kollegám a véletlen folytán éppen azokat volt 
szerencsés megfigyelhetni, a kik e kivételt 
képezték vagy képezik. 

Egyik kollegám egyszer így szólt: „Többen 
voltunk, kik a papi vizsgálatot letettük; mind-
nyájan szíves barátságban voltunk egymással.. 
Fölmerült köztünk az a kérdés, hogy melyi-
künk tudná a szivélyes barátságot örökre f e n -
tartani abban az esetben, ha egy községbe 
kerülnénk. Azonban egy sem akadt köztünk 
olyan, a ki bevallotta volna, hogy ő képes 
ezzel vagy azzal benső s önzetlen barátságban 
maradni." De vájjon a mindennapi életben 
nem tapasztaljuk-e, hogy a hasonló foglalko-
zásbeliek egymással soha nincsenek vagy fehér 
hollóként vannak jó barátságban ? Hol van 
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az a kereskedő, a melyik a másikkal állan-
dóan önzetlen barátságban legyen ? Hol van 
az az ügyve'd, a ki ügyvédtársának minden 
elkövetett tettét — habár az a legjobb is — 
magasztalólag dicsérné vagy bizonyos mérték-
ben vele szemben az önzést ne gyakorolná? 
Hiszen, még a testvérek között is van egye-
netlenkedés! Ne szépítsük tehát a magunk 
kárára a más hivatalát, mert bizony igaz az 
a közmondás — figulus figulum odit — min-
den állásnál. Ritka a kivétel. Szomorú ugyan 
ez az állapot, de ennek okozójául az ember-
ben levő önzést kell tekintenünk. Ennek kifej-
lődését keltene tehát már a neveléssel meggátolni. 
De a mai világ az ő reális és utilitárius 
törekvéseivel ezt nemhogy gyengítené s el-
enyésztetni igyekeznék, sőt gyarapítja. Más-
részről az egyéni vélemények különbözők lévén, 
ha ehhez hozzájárul az önzés folytán a türel-
metlenség: akkor kész bármely pályán az 
egymásiránti ellenszenv. És ez alól egyetlen 
egy sem képezhet különös kivételt. 

Ha tehát kedves kollegám az orvosok, 
papok s katonatisztek párt jára állott, úgy én 
a kollegák párt jára leszek kénytelen ál lani ; 
de nem azokéra, a kik egymással czivódnak, 
hanem általánosságban az összes tanítóságéra 
•s őket e tekintetben védem. Hiszen, ha vissza-
tekintünk a közel múltba s elgondoljuk azo-
kat a dolgokat, a melyeket a tanítóság egy-
másért tett, — nem tekintve az egyes elvétve 
előforduló személyes konfliktusokat — el kell 
ismernünk, hogy soha nagyobb egyetértésben 
nem volt, mint most. Egymásért dolgozik, egy-
más gyámolításán s előrehaladásán munkál-
kodik. Hogy pedig az egy községben működő 
több tanító sok esetben egymással nincs jó 
egyetértésben, annak sok mindenféle oka 
lehet. Azonban ezt ne szellőztessük, hanem 
azon igyekezzünk, hogy az ily egyenetlensé-
geket házilag kiegyenlítsük. 

A tekintetben egyetértek kedves kollegám-
mal, hogy igen is oly szellemben kellene 
nevelni a jövő tanítóságot, hogy az egymás-
iránti szeretet és szivélyesség dolgában hiányos-
ságot ne szenvednének. A papnöveldében, az 
orvosi egyetemen is nevelnek; de ne higyjük, 
hogy ott talán nagyobb súlyt fektetnének az 
egymás iránti szeretet és szivélyesség tekin-
tetében, mint a képzőben; éppen nem. Hanem 
— hát nagyobb lévén a műveltség, az ellen-
szenv is burkoltabb s az egoizmus talán gyön-
gébb ; de azért, ha nem oly durva módon is, 
mint néha a tanítónál, — ki-kitör az. Erre 
nézve csak annyit kell mondanunk, hogy 
nagyobb műveltséget a tanítónak is! 

En tehát aláírom kedves kollegám eme 
tételeit : 1. „Tanítóról semmi körülmények 

közt rosszat ne mondjunk sem szóval, sem 
írásban." 2. „A tanítót védelmezni fogjuk 
bárhol és bármikor." 

Ha e két pontot követjük, akkor leszünk 
igazán erősek s egyetértők. így teljesedik be 
a közmondás : concordia res parvae crescunt; 
de nemcsak erősödnek, de tekintélyt is adnak! 

Vára(iy Lajos. 

I E O D A L O M , 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. niinis-

terium kiadásában 5 drb. kiváló népiskolai 
tankönyv jelent meg a mult év végén; mind-
egyiket Margitai József írta, a csáktornyai 
állami tanítóképző-intézet jeles igazgatója. 
Kettő „ABC-és Olvasókönyv"' (I. évfolyam), 
kettő pedig „Magyar Olvasókönyv" (II. év-
folyam) ; egyik a muraközi, másik a vend-
vidéki népiskolák számára. Ezeken kívül van 
„ Vezérkönyv" a horvát- és vendajkú iskolák 
számára í r t ABC-és könyvekhez, a magyar 
írás és olvasás tanításához. Az ABC-és könyv-
ben úgy a kis-, mint a nagybetűket nem 
egyenkint, hanem csoportokban mutatja be; 
helyenkint apróbb olvasmányokat is közöl. 
Ezek után az idegen betűket, a kis- és nagy-
betűket irott és nyomtatott alakban s a-b-c-
rendben, végül pedig a számjegyeket ismer-
teti. Igen helyes, hogy a nem magyarajkú 
gyermekeket megismerteti az iskolai rend-
tartásnál használt szavakkal. Pl. Jó reggel t ! 
Isten hozta! Álljatok fel! Imádkozzatok! 
Üljetek le! Ide nézz! Jöjj ki! Helyedre! 
Csendesen! sat. — Olvasmányai igen helyesen 
vannak megválasztva s a gyermekek korához 
és felfogási képességéhez alkalmazva. Vala-
mennyin hazafias érzés vonúl végig. Némelyik-
hez képeket is ad. — Mindezeket Szótár 
követi, előbb a kisbetűkhöz, utóbb a nagy-
betűkhöz, később pedig minden egyes olvas-
mányhoz. A melyik iskolában magyar nyelven 
kezdi meg a tanító az írás-olvasás tanítását, 
ott a betűknek egyenkint való ismertetésére 
a fali olvasótáblák szolgálnak. Egy-egy olvasó-
táblán levő valamennyi betű megismertetése 
után vehető csak elő az ABC-és könyvnek illető 
betűcsoportja. 

A „Magyar Olvasókönyv" is két kötetből 
áll: egyik a muraközi, másik a vendvidéki 
népiskolák számára való. (II. évfolyam.) 
Beszédgyakorlatokkal kezdi ismertetni a tár-
gyakat, az emberi testet, a ruhát, az iskola-
házat, az iskolai életet, a szülei házat. Ezek 
után közöl kedélyképző és hazafias verseket, 
végül az egyes olvasmányokhoz szótárt. 
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A tanító munkáját nagyon megkönnyíti a 
„ Vezérkönyv,"' melyet a magyar írás és olvasás 
tanításához írt a szerző, világos útmutatást 
adván, hogy a tanító miképen kezdje és 
hogyan folytassa a tanítást. Közöl minta-
leczkéket is a fali olvasótáblák s az olvas-
mányok kezeléséről; végűi közli magyar, hor-
vát és vend nyelven mindazon szókat, melyek 
az ABC-és olvasókönyvben előfordulnak. Lát-
juk ezekből, hogy igen sok szó mind a három 
nyelvben ugyanaz. — Ilyen tankönyvek 
mellett lelkiösmeretes, buzgó és hazafias tanító 
csodát s eredményeket mutathat fel idegenajkú 
tanítványaival a magyar beszéd elsajátításá-
ban és a hazafias szellem terjesztésében. Ugyan-
ezért kívánjuk e jeles tankönyveknek az illető 
vidékeken való elterjesztését és használatát. 

L. V. 

„Betűboncztan". Az írva-olvasás tanításának 
mesterfogásai. Szerkesztette Zsurek Antal 
állami néptanító (Nagy-Bereznán, Ungmegyé-
ben.) — Szerzőnek legfőbb czélja volt mun-
kájának megírásánál a szemléltetés lehető leg-
jobban való érvényre jutása. Ez által akarja 
megkönnyíteni a még igen gyenge gyermek 
előtt az írva-olvasás megtanulását. Ezért úgy 
a hangot, mint a betűt valamihez hasonlítani 
s valamiből leszármaztatni törekedett. A han-
gokat pl. állati hanghoz hasonlítja, hogy a 
hang felfogását megkönnyítse és azt érzékel-
tesse. Ez a mód mint mesterséges emlékeztető 
szerepel a tanításban, hogy lebilincselje az 
iskolába lépő gyermeket s megkedveltesse 
vele az iskolát. Utmatatást ad arra, hogy az 
egyes betűk hangjának kiejtésekor mit kell 
tennünk nyelvünkkel. Ismerteti a különböző 
fekvésű vonalakat, a vonalközöket, az egyes 
betűket és a hangok szóba foglalását. •— 
Kezdő tanítók igen jó hasznát vehetik ennek 
a furcsa czímű könyvnek, melyről a szerző azt 
állítja, hogy kézzelfoghatólag szemlélteti s 
nagyban előmozdítja a szabályos írást, s hogy 
a betüszármaztatás legtökéletesebb módja 
csak az általa feltalált s vezérkönyvében 
megírt ú j tanítási mód lehet. — Ara 50 kr. 

L. V. 

Tanítók tanácsadója. 
Kr. J. Nincs módunkban. 
K. J. Forduljon az adóhivatalhoz a nyug-

díjintézetbe való fölvételét igazoló végzéssel. 
Mattyassovszky. Forduljon sürgősen a fő-

szolgabíróhoz s az ő utasítása szerint jár jon 
el. Legjobb lenne nála mindjárt a kérvényt 
is beterjesztenie. 

Y. J. Még nem multa idejét. Majd rákerül 
a sor. Alkalmilag. 

H. J. Alsó-Vadász. A nyugdíjintéző-bizott-
ság a szabályok és a követett gyakorlat ér-
telmében j á r t el, midőn az ön „kántortaní-
tói* állomása díjlevelében megjelölt illet-
ményeket külön választotta tanítói és kántori 
javadalmakra. Ez ellen folyamodásnak nincs 
helye, föltéve, hogy csak valóban kántor i 
javadalom tekintetett kántori illetménynek. 

Szabó N. Diószeg. Ha a róm. kath. iskola 
fentartója a politikai község, köteles-e a poli-
tikai község az iskolaépítés költségeit az adóban 
kivetni a község összes lakosaira? 

Véleményünk szerint nem köteles, mer t az 
iskolaépítés „rendkívüli" költség, már pedig 
az 1868. XXXVIH. t.-cz. 45. §-át maga a 
közokt. minister úr is úgy értelmezte 1892. 
évi 24.959. sz. rendeletével, hogy más fele-
kezetbeli lakosok, amennyiben saját gyer-
mekeik oktatásáról más úton nem gondos-
kodnának, az új iskolaépítés költségeiben 
részesedni nem tartoznak, ellenben a fennálló 
egyedüli felekezeti iskola rendes fentartási 
költségeihez hozzájárulni kötelesek, mert gyer-
mekeiket a létező hitfelekezeti iskolába kell 
járatniok, ha neveltetésükről más módon 
nem gondoskodnak. 

Ha az iskola javadalmazása teljesen közössé 
tétetik, akkor az illető iskola elveszti fele-
kezeti jellegét, közössé leend s a közös jog-
alapon közös jogczím illeti meg. 

Polg. isk. tanító. Polg. tan. hiány van. 
Maga az államkormány is kénytelen kinevezni 
polg. isk. állásra, megfelelő oklevél nélkül, 
elemi isk. tanítókat az utólagos vizsgatétel 
föltétele alatt. Különösen mennyiség-term.-
tudományi, úgyszintén németnyelvi csoport-
ban nagy a hiány. Egyéb kérdésére fölösleges 
válaszolnunk. Ebből is láthatja, mely irány-
ban készüljön polg. isk. képesítő-vizsgálatra, 
ha azt akarja, hogy minélelőbb álláshoz jusson. 

P. J. Knéz. A nyugdíj összeg kiszámításá-
nak kulcsa ez: 10 évig 4 0 % , azontúl éven-
kint 2°/o. Az előző évek beszámítása attól 
függ: vájjon megfelel-e a törvény követeime-
nyeinek. Ez a föltétel az ön leveléből nem 
tűnik ki, s így reá határozottan nem felel-
hetünk. 

K. Miklós. Azt hiszszük, folyamodás ú t ján 
megengednék. Folyamodjék az illető intézet 
igazgatóságához. 

P. F. A múltra nézve nem hiszszük. 
Luka K. Hasonló kérdésben pár héttel ez 

előtt adtunk tanácsot. Nézze meg. A többire 
nézve a kir. tanf. közbenjárását vegyék igénybe. 

R. R. D. Mikor felvételért folyamodik, az. 
akkori teljes fizetését alapul. 
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Kiss E. Igazíttassa nyugdíj könyvecskéjét 
az illető adóhivatalnál, a hol az ön fizetésé-
hői a magasabb összegű járulékot levonják. 

Szilvásy S. Mezőtúr. Folyamodjanak-e a 
kántortanítók a „Népt. Lapja" f. é. 2-ikszámá-
ban megjelent rend. alapján, „helyesbítésért 
azon az alapon, hogy csak féle jövedelmök 
•számíttatott be nyugdíjalapul ?" 

Ha szigorúan meg nem állapítható, hogy 
a kántortanító valamely javadalmazása tisztán 
tanítói illetmény-e, akkor est közösnek tekin-
tik és felezik; de nem igaz az általánosság-
ban, hogy minden kántortanítói javadalomnak 
csak fele (50°/o) számíttatik tanítói nyugdíj-
alapul. Léhet rá eset, hogy pl. 5—6-féle 

javadalmazási ágból 500 f r t fizetése van a 
kántortanítónak; úgyde csak 210 frt tüntet-
hető ki kizárólag tanításért fizetett összegül, 
ebben az esetben a 210 fr ton felül maradó 
290 frínyi érték közös jövedelműi minő-
síttetvén, felét (145 frtot) még hozzászámít-
j á k a 210 frtnyi tanítói illetményhez s ennél-
fogva az ilyen 500 frtos kántortanító illet-
ményből (210-(-145) 355 f r to t fognak beszá-
mítani tanítói nyugdíjazás alapjául. Ebben az 
esetben akkor merült volna fel sérelem, ha 
tévedésből 355 frtnál kevesebb összegben 
állapították volna meg az illető kántortanító 
nyugdíj összegét. 

Egyáltalában figyelmeztetjük t. kartársain-
kat, hogy erre a körülményre különös figyelmet 
fordítsanak. Tárgyilagos higgadtsággal ön-
maguk is meghatározhatják: mi tekinthető 
inkább kántori mint tanítói illetménynek, 
rendes fizetésnek vagy kegyadománynak stb. 

Sz. M. Levélben adtunk fölvilágosítást. 
Seiler G. Van róla tudomásunk. Az 1892. 

évi január 11-én 37.931/1891. sz. a. kelt 
közokt. min. rendeletben elkerülte az ön 
figyelmét, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
-39. és köv. §-aiban foglalt intézkedés „ct-ak 
azon iskolaalapi vagyonra vonatkozik, mély az 
ezen törvény hozatala utáni úrbéri birtokren-
dezések alkatmával felosztott közös területnek 
mindenki illetményébe aránylag beszámított 
egyszázad részéből alakult", már pedig az a 
vitás terület, melynek érdekében a fentemlí-
tet t döntő ministeri rendelet kibocsáttatott, 
1868. év előtt (t. i. 1852-ik évi jan. 15-én) 
a h . . . közbirtokosság és az ottani volt 
úrbéres lakosság között létrejött egyezség 
alkalmával a közbirtokossági legelőből ado-
mányoztatott az ottani ág. ev. tanító részére. 
Ily különleges adományozást a 16 év múlva 
létrejött népokt. törv. 39. stb. §-a meg nem 
dönthetett. Reméljük, ez önt is fölvilágosítja 

-a kérdés felől és megnyugtatja. 
R. A mit lehetett, levélben. 

P. J. Jolsva. Ha levelét jól értettük, ön 
tanítói pályafutása közben oly tanítói állásra 
ment át, a hol az üresedés elődjének hiva-
talától való felfüggesztése következtében 
történt. I t ten ön mindaddig ideigl. tekintetett, 
míg elődje felfüggesztése és nyugdíjigénytől 
való megfosztása a legfelsőbb fórumon is 
helyben nem hagyatott. Ezen pár évi idő-
közben önt a nyugdíj-alap tagjai sorából 
törülték. Kérdés: vájjon az ön szolgálata 
folytonossága helyreállítható-e ? Mi ezt nem 
tartjuk lehetetlennek, ha kellően be tudja 
bizonyítani, hogy a) 1887. nov. 1-től meg-
szakítás nélkül a tanítói pályán működött ; 
b) az illetéket folyvást fizette; c) midőn 
utóbbi állását elfoglalta, ott elődje már tény-
leg felfüggesztetett, mert hogy a felfüggesztés 
alapos okból történt, azt a végleges helyben-
hagyást kimondó legfelsőbb Ítélet igazolja s 
így egyszerre nem ketten töltötték be ugyanazt 
az állást. A jogi összeütközés ugyanis abban 
volna keresendő, ha ön utóbbi helyre átmenve, 
ott olyan tanítói állást foglalt volna el, mely 
még jogilag és szabályszeriileg megüresedettnek 
nem volt tekinthető. Csak önhibája folytán 
bűnhődhetnék. 

Eme speciális eset általános tanulságot rejt 
magában arra nézve, hogy az egyházi ható-
ságoktól felfüggesztett tanító helyét csak 
kellő, óvatos körültekintés után szabad elfog-
lalni, mert különben megtörténhetik, hogy 
ha a felfüggesztés kicsinyes érdekből, alap-
talan okból eredt, esetleg az eljárás megsem-
míttetik s egyszerre ketten foglalnak el egy 
állást. Ilyenkor aztán az egyik működésének 
folytonossága megszakad. 

X. Mi azt hiszszük, hogy tagja. Mert, ha a 
lelkész az anyaközségben lakik is, a hozzá-
tartozó filiának is lelkésze és ennek vallás-
ügyét a helyi iskolaszékben képviselni nem 
csak joga, de kötelessége. 

M. Az iskolafentartónak jogában áll kikötni, 
hogy „a tanító állását évközben el nem hagy-
hatja". Ha ezt és a többi feltételt, miket jó 
lett volna a pályázati hirdetésben is meg-
jegyezni, ön nem akarja elfogadni, ne ír ja 
alá a szerződést. Előre nem ismert feltétele-
ket elfogadni s ezek mellett állását elfoglalni 
nem köteles. 

K. Gy. Felsö-Nána. Ilyen ügyben nem 
hozzánk, hanem a kir. tanfelügyelő úrhoz 
kell fordulni, a ki majd megsürgeti a tanítói 
állás betöltését. 

Sz. L. Szász-Fellak. Csak 1893-tól szá-
mítják; tehát 1898-ban kapja az első kor-
pótlékot. 

B. A. M . . . r. Nem fogják, mert néma 
gyereknek anyja sem érti szavát. 
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P. F. T. 1. Budapest, II. ker. Csalogány-
ütcza. Dr. Kathona Lajosné sz. Thuránszky 
Irén. 2. Korengedélyért a ministerhez kell 
folyamodni, születési, iskolai és orvosi bizo-
nyítványnyal, junius havában. Nem hiszszük, 
hogy 1372 évest felvegyenek. 3. Van rá eset, 
hogy egyet-kettőt már az első évfolyamra is 
felvesznek államsegélylyel, benlakásra. 

K. Z. Fehé r tó . 1. Be kell várnia a tanév 
végét. 2. Köteles iskolába járni és a tandíjat 
is megfizetni. 

Sell. Mohács. Azt kérdi, hogy helyeseljük-e 
„a népiskola 2-ik osztályában az 1000-en 
felüli számkör ismertetését, annak kimondá-
sát és kiírását ?" Már hogyan helyeselhetnék ? 
Hiszen 1000-ig is csak a 3-dik osztályban 
kell haladni! 

B. V. F.-Szarvad. Ha nyilvánossági joggal 
bir az a felekezeti iskola, a tanuló magán-
vizsgálatot is t ehe t ; az erről kiállított bizo-
nyítvány mindenütt államérvényességü jelleg-
gel bir. 

Steiner D. líabócsa. Csak folyamodás 
ú t ján remélheti. Levél ment. 

T. Vilmos. Gy. úrhoz. Levelet is küldtünk 
tájékoztatásul. 

Schanner P. Igen, ha véglegesítik. A be-
terjesztett folyamodvány csak hadd menjen a 
maga utján. 

Salamon J . A nyugalmazott tanító nem 
köteles községi adót fizetni. 

Topcsiov M. Forduljon kérelmével ngs. 
Vámossy Mihály, budapesti ev. ref. főgymn. 
igazg. úrhoz. Második ügyben az anyakönyv-
vezető hiv. ad fölvilágosítást. 

Nagy F. Nem ismerünk oly törvényt vagy 
rendeletet, mely a tanítót, ki a javadalma-
zásul adott földeknek csak ideiglenes haszon-
élvezője, kötelezné a tagosítási költségek 
fedezésére. 

P. S. Némely megyére nézve a katast. 
tiszta jövedelemhez pótlékul százalékot szok-
tak hozzászámítani, még pedig hivatalból, az 
illető tanítók folyamodása nélkül. Olyan 
bizonyítvány alapján, a milyenre ön czéloz, 
nein térnek el a kat. tiszta jövedelemtől. Mi 
legalább így vagyunk informálva. 

M. Mózes. A kir. tanf. utján, a közokt. 
minister úrhoz. Ha 10 év óta tag, akkor 
utolsó beszámítható fizetésének 40 százalékát 
kapja. A katonai szolgálatra való alkalmat-
lanság nem equivalens a tanítói pályára alkal-
matlansággal. Az ön nyugdíjazását külön erre 
czélra eszközölt orvosi vizsgálat alapján ren-
delhetik el. 

R. F . Jóakarata dicséretére válik. Illetékes 
helyen utánanézünk s alkalom adtán bőveb-
ben tájékoztatjuk. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

15-ki ülésében a földművelési tárcza költség-
vetésének a tárgyalását kezdette meg. Ennek 
letárgyalása után következik a közoktatásügyi 
költségvetés. 

— Világ folyása a külföldön. Kréta szigete 
felöl fölötte aggasztó hirek érkeznek s nem 
lehetetlen, hogy mikor lapunk ^kikerül a sajtó 
alól, a török-görög összeütközés elkerülhetet-
lenné válik. Görögország nagyon harczias 
hangulatban van s el is küldte torpedó-
flottáját György kir. herczeg vezérlete alat t 
azzal az utasítással, hogy a török hajóknak 
Kréta felé haladását és azoknak a krétai 
öbölben való kikötését minden áron megaka-
dályozza. Ez bizony kész ok a háborúra. Csak-
hogy az európai fejedelmek mindent elkövet-
nek, hogy Görögországot visszatérésre birják. 
Hogy fog-e ez sikerülni ? — az a legközelebbi 
jövö titka. Sikerülne, ha a nagyhatalmak 
mind őszintén já rnának el, de vannak — s első 
sorban Anglia — melyek a zavarosban sze-
retnének halászni. Ez alatt meg Kréta szi-
getén egyre t a r t a polgárháború; a muzul-
mánok fölgyújtják a keresztények, ezek meg 
a muzulmánok falvait. Görögország 100.000 
fegyvert és nagymennyiségű lőszert vásárolt 
a belga lőszergyárakban, a török hajóraj 
pedig az Arany-szarv öbölben indulásra 
készen áll. Ujabb hírek szerint azonban, 
ha a háború ki is ütne Görögország és a 
török porta közt, alapos a kilátás arra, hogy 
a tűz nem fog tovább terjedni, hanem — 
mint mondani szokták — „lokalizálva" marad. 
Ezért azonban az első lövés eldördülése után 
kezességet senki sem vállalhat. — A magyar 
képviselőházban is volt interpelláczió a krétai 
válság ügyében s Bánffy báró ministerelnök 
kijelentette, hogy a görög kormány által 
folyamatba tett eljárás az összes nagyhatalmak 
tanácsai ellenére történik s hogy az összes 
nagyhatalmak a békére és a további kompli-
káezió mellőzésére törekesznek. 

— Az iparoktatás vezetésének állandósí-
tására a kereskedelmi minister a vezetése 
alatt álló ministerium kebelében rendes ügy-
osztályt szervezett. Ebbe az osztályba, melynek 
élén az országos iparoktatási főigazgató áll, 
s a melybe összefutnak az ország gyakorlati 
iparoktatásának összes szálai, berendelt a 
minister egy ipariskolai igazgatót s két t a n á r t 
Minthogy a főigazgatót az általános vezetés 
s az egész iparoktatás irányítása foglalja el, 
az állandó felügyeletet az összes iparoktatási 
intézetek fölött az osztályból egyelőre a 
szolgálattételre berendelt igazgató gyakorolja 
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min i s t e r i biztosi m i n ő s é g b e n . Ezzel a z o n b a n 
m é g nem t ek in t i k i m e r í t e t t n e k a m i n i s t e r a 
f e lügye le t ké rdésé t . O k t a t á s ü g y ü n k r o h a m o s 
fe j lődése s czé l j a inak biz tos í tása u g y a n i s f ö l t é t -
l enü l megköve te l i a szakszerű felügyeletet is. 
E kérdés m o s t t a n u l m á n y o z á s a l a t t á l l s a 
min i s t e r remél i , h o g y a j övő év f o l y a m á n 
a n n a k mego ldásá ra nézve j a v a s l a t o t f o g t e h e t n i 
a képv i se lőháznak . 

— Tót l i J ó z s e f , P e s t m e g y e é r d e m e k b e n 
g a z d a g kir . t a n f e l ü g y e l ő j e ez évben ü l h e t n é 
m e g t an fe lügye lő i s zo lgá l a t ának 2 5 éves 
j u b i l e u m á t , de ő n e m akar j u b i l á l t a t n i . 
A r e n d k í v ü l szerény, de a n n á l m u n k á s a b b 
férf iú , a h o g y neszé t v e t t e annak , h o g y Pesfc-
v á r m e g y é n e k m i n d e n részéből az e lőke lőség , 
a t a n ü g y b a r á t o k és t a n í t ó k ü n n e p e l n i készül -
nek , jub i lá ln i a k a r j á k , azonna l m e g m o n d t a 
kö rnyeze t ének , h o g y ő semmi kü l ső ü n n e p e l -
t e t é s t nem f o g a d el s a szorgos m u n k a n a p 
e lő t t e a l e g n a g y o b b ü n n e p . De m é g sem 
k e r ü l h e t t e el, h o g y sok előkelő j ó b a r á t j a , 
ko l legá ja , h i v a t a l n o k t á r s a i és a B u d a p e s t h e z 
köze lebb f e k v ő he ly ségek t a n í t ó t e s t ü l e t e ő t 
személyesen és a v idéki t a n í t ó t e s t ü l e t e k sür -
göny i l eg és d í sz fe l i r a tban őszinte sz ívből n e 
üdvözöl jék. E z üdvöz le tekhez k ü l d j ü k mi, 
„ N é p t a n í t ó k L a p j a " is a m a g u n k ősz in te , 
igaz szívből f a k a d t s z e r e n c s e k i v á n a t a i t ! 

— „ F ö l h í v á s a z i v a t a r o k m e g f i g y e l é s é r e . " 
A „ N é p t a n í t ó k L a p j a " 5- ik s z á m á b a n ily czím 
a l a t t m e g j e l e n t köz leményre i smé te l t en föl-
h í v j u k olvasóink f igye lmét . 

A szerkesztő postája. 
H. I. Torzsa. Nem tudjuk ; nekünk nem küldik. 

— N.M. Szent-györgy-Ábrány. Ha kilátás volna rá, 
hogy indítványát közhelyesléssel fogadják a nem-
katona tanítók: kiadnók a ezikkét, de mivel előre 
látjuk, hogy pusztában elhangzó szó volna, le kell 
mondanunk a közléséről. — V. Gy. Felső-Sajó. Lehet-
séges ; folyamodjék, de előbb közölje kir. tanfelügye-
lőjével, a kit nyerjen meg ügyének. — K. L. Küld-
jön bélyegtelen folyamodványt a fürdő igazgatósá-
gához (tulajdonos : a benczésrend), talán adnak 
kedvezményeket; de fölösleges a drága Füredre 
mennie, valamelyik kisebb faluban (pl. Lellén vagy 
Szemesen) olcsóbban élhetne s a fürdő még jobb, 
mint Füreden. — Igazgató. Forduljon kérdésével 
dr. Kovács János tanár úrhoz, I. Paedagogium. — H. 
N. Tokod. Sok tekintetben igaza van, de lehetetlen 
polémiát megindítanunk ebben a kérdésben. — 
S. K. Gyergyó-Ileinete. Sell. T. Nagy-Bocskó. A 
közlendők közé tettük. — Schv. D. Lúgos. B. J. 
N.-Kanizsa. K. P. J. Alsó-Segesd. T. S. Kóly. B. 
I. Misztótfalu. D. G. Kajászó-S/t.-Péter. X. J. Sajó-
Szt.-Péter. J. S. Gy.-Ditró: nem közölhető. — B. lí. 
Temes-Moravicza. Az ötödik év letelte után. — Kr. 
K. Kapincze. 1. A kongresszusi napló még nem jelent 
meg. 2. Nem tudjuk. — Cs. A. Kunágota. I t t „ k e l t -
ről nincs szó, mert az egészen az illető tankönyvíró 
belátásától függ s aztán a bírálók a tökéletesebbet 
fogják majd választani. Mindenesetre jobb, ha az 

egész gazdasági tananyagot felöleli, ha nem is pont-
ról-pontra, mint ön ír ja. - H. S. K.-líerény. A 
tömegesen beérkező leveleket mi nem iktat juk s így 
tehát, ha eddig választ nem kapott, levele kétség-
kívül elveszett. Nem emlékszünk rá. Vagy talán 
olyasmit kérdezett, a miről már írtunk a lapban ? 
- - Névtelen leveleket a papírkosárba dobunk. — 
Többeknek. Mielőtt hozzánk fordulnának, szívesked-
jenek a kir. tanfelügyelő urakhoz fordulni. A tanító-
nak meg kell bíznia (és meg is bízhatik) tanfelügye-
lőjében. — T. M. Adorján. A törvény értelmében, 
mint már számtalanszor megírtuk, 1898 végén kér-
heti az ötödéves pótlékot. Hirdetését a kiadóhivatal-
hoz te t tük át, mert ez oda tartozik. (Szíveskedjék a 
lapot — olvasni.) — Th. lí. Visz. 1. Ha rendes képe-
sítője van, kinevezhetik. 2. A kinevezett tanítók nem 
kapnak az államtól uti költséget. — K. B. F. Marikó. 
Sajnáljuk, de bizony mi azt nem tudjuk megmon-
dani, hogy széles e hazában „hol működik Basziorka 
Jakab nevű tanító". — J. J. Nagyág. Zs. Ii. Cs. A. 
Somogy-Aesa-Gerézd. Czikkelyeik nem közölhetők. — 
K. A. S.-A.-Ujliely. A. F. Nyitra-Gerencsér. — L. J. 
Füzes-Gyarmat, líeney Antal. A közlendők közé 
soroltuk. — B. T. Moliács. A Péterfy-alapra való 
gyűjtés nines bevégezve. A gyűjtés eredménye Roller 
Mátyás polgári iskolai igazgató úrhoz, mint az,.Eötvös-
alap" pénztárnokához küldendő (Budapest, VI., Nagy-
mező-uteza 1. sz.) - B. L. Egres-Káza. A kérdezett 
föv. tanító a IX. ker. mester-utezai közs. elemi is-
kolánál van alkalmazva. — „Árvaház-szervezet". A 
szabályzatot nem közölhetjük, de a feldolgozásra 
kertiünk helyet valamikor. Gondosabb átdolgozás 
végett egyelőre visszaadhatjuk. — „Tüdőtornászat". 
„Rongyos tankönyvek felhasználása". Jönnek, ha 
lesz hely. — „Ködképek az iskola életéből." Csak 
kivételes árnyképek halmaza : nem jellemző. Nem 
közöljük. — „Iskola és család". Folytatásokat nem 
közölhetünk. • „Haladjunk a korral". Nem kö-
zölhető. — II. B. Sárospatak. Nekünk nincsenek 
„szerződtetett állandó munkatársaink", hanem a 
beküldött czikkek közül kiadjuk azokat, a melyek 
jól vannak megírva vagy valami új eszmét tartal-
maznak. A nem közölhetést nem indokolhatjuk, 
mert a „posta" és a „tanácsadó" a nélkül is sok 
helyet vesz el lapunkból. Különben ne tartson ön 
attól, hogy lapunk elveszítse a vidéki tanítóság 
rokonszenvét; hiszen még csak most kezdi igazán 
megnyerni! — B. B. Nagy-Kajd. Az orsz. méhész-
egyesületbe való belépésre, úgy tudjunk, jelentkez-
hetik Vnmosy főgymn. igazgató úrnál, Budapest, 
IX. Kálvintér, ev. ref. gymn. — H. K. Nyárliíd. 
Intézzenek kérdést a tanfelügyelő úrhoz. — Gajári. 
Sohse pörösködjék, mert csak elmérgesíti a dolgokat. 
A tanítás eredményét különben is a kir. tanfelügyelő 
van hivatva megbírálni. — T. D. Halmágy. Az óra-
rend igen ügyesen van összeállítva. — K. J. Sóna. 
Folyamodjék a minister úrhoz felvételért. — P. J. 
Tornallja.— J. S. Gyergyó-Ditró. — Szt. J. Privigye. 
— Erdődy Ferencz. A közlendők közzé tettük. 

Tartalom : Erkölcsi nevelés az inasiskolában. 
Ember János. — Közönséges törtek a népiskola IV. 
osztályában. Schön József. — Az osztatlan népiskola 
tanterve. IX. Erdei János. X. Salló Károly. — Hiva-
talos rész. — Szünóra: Melanchton Fülöpről. Péterfy 
Sándor. — Kollegialitás. Várai/y Lajos. — Irodalom. 
— Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
• V 

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

Megjelenik e lap 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 t s az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lése vei) és az ntolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. —• Egy negyed évnél kevesebb időre 
olő/izetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 

'be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSI G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-ITCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem aduxilt vissza. 

A gazdasági ismétlő-iskolák. 

Távol legyen tőlem még csak a gon-
dolata is annak, hogy ez igazán mélyre-
ható, nagy horderejű s kiválóan gya-
korlati irányú reformmal szemben 
valami gáncsolni valót keresnék. El 
kell mindnyájunknak ismerni, hogy 
e reformeszmének nagy jövője van. 
Nagyi an hozzájárul a jövő Magyar-
ország nemzetgazdászati kifejlődéséhez. Csak 
annyi energiát a kivitelben, különösen 
a végrehajtásban, mint a mennyi e 
reformban az életrevalóság, a kultur és 
nemzetgazdászati tartalom és hazánk 
mezőgazdaságának ama része, mely a 
kis gazdák, az úgynevezett földmívesek 
kezei között van, nem is nagyon sokára 
határozott lendületet vesz. 

Tagadhatatlan közszükség az, hogy 
népünket az okszerű gazdálkodáshoz 
megkivántató mezőgazdasági stb. isme-
retekre megtanítsuk. Be kell látnunk, 
hogy e téren nagyon sok a kivánni és 
még több a tenni való. A kis gazdá^ 
érdekében, az apróbb térim éj ű mező*; 
gazdaságok okszerű fejlesztésére, mind^ 
e mai napig édes kevés történt, pedig 
a nemzetnek zömét ezek az őstermelők 
teszik. Ezek már is keservesen érzik, 
hogy az őseiktől öröklött primitiv 
rendszer lejárta magát, hogy az az ős-
termelés, melyhez csak az ásó meg a 

kapa kellett, ma már nem elég, hogy 
az ősöktől öröklött gazdasági szokás 
nagyon silányul tizet. Az ügyes gazdál-
kodás mellett nagyon jó és hasznos 
volna tudni, hogy mit rejt magában 
pl. az okszerű méhészkedés, gyümölcs-
és selyemtenyésztés, hogyan kell a ma 
még nagyon sok hasznavehetetlen terü-
letet gyümölcsözővé varázsolni; miként 
kell újra ültetni a kipusztult szőllőket, 
hogyan kell és lehet olcsó tőkére szert 
tenni, mely nem engedi a szegény 
embert az uzsora körmei közé kerülni ?! 

A gazdasági ismétlő-iskola ily irány-
ban pótol valóban közszükséget s i t t 
segíteni nemcsak kötelesség, de érdem 
számba megy, a mai nagyon is sokféle 
irányban igénybe vett s elfoglalt kor-
mány számára. Melegen is üdvözlöm a 
kultuszminister úr ő nagyméltóságát e 
nagyszerű reformeszmeért. 

A reform megvan, az ige test té lőn, 
most már csak a financirozás és végre-
hajtás van hátra. 

Az anyagi ellátás és végrehajtás, ezek 
azok a homok-zátonyok, melyeken hajó-
törést szenved nálunk, különösen a nép-
nevelés terén, minden ofyan reform, 
minden olyan ügy, melynek eredménye 
pengő érezben azonnal meg nem szám-
lálható. 

A nép nálunk — sajátságos, de igaz — 
nagyon is konzervatív az újításokkal 

Lapunk 8-ik számához egy melléklet ran csatolva. 
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szemben, kivált ba azok anyagilag is 
érdeklik a zsebeit, a mennyiben kérnek 
anyagi támogatást. Pedig mint minden 
dologhoz, úgy a gazdasági ismétlő-isko-
lához is első sorban pénz kívántatik. 
Pénz kell ehhez is, és a reform ezt 
első sorban nagyon természetes, hogy 
azoktól kívánja, a kiknek érdekében az 
hozatott. 

Ez az a zátony, melyen hajótörést 
szenvedhet ez az igazán gyakorlati 
i rányú reform-eszme. 

I t t van az iskolával kapcsolatos 
ismétlő-iskola. Igaz, hogy ezt abban az 
alakjában, a melyben fennáll — valljuk 
meg őszintén — soha se lát ta s ma 
sem látja közszükségnek a nép, mert 
nem tudja belátni, hogy miért kell azt 
ismételni 3 évig az ismétlő-iskolában, a 
mi t 6 évig a népiskolában folytonosan 
gyakorolt. Yégre is igaz, bogy az 
ismétlő-iskola 20 évi élete semmi ered-
ményt sem tud felmutatni, mert nem 
ment át teljesen a gyakorlati életbe. 
Ennek pedig az anyagi rész mellett 
egyik oka még az is, hogy nem köz-
szükségből fakadt. A végrehajtásról nem 
is beszélek. 

A gazdasági ismétlő-iskolának az 
ismétlő-iskolával szemben két nagy 
előnye van. Ez a két előny némileg 
biztosítja is annak jövőjét. Az egyik 
az, hogy gyakorlati értéke van s a 
másik az, hogy a felszerelés, illetőleg 
az anyagi ellátás dolgában az állami 
hozzájárulás kilátásba van helyezve. 

Most már csak a kezdet nehézségein 
kell átesni. Azonban ez a dolog leg-
nehezebb része. A mint mondtam, 
népünk nagyon konzervatív s mint 
ilyen minden reform-eszmétől, kivált 
ha az még pénzbe is kerül, nagyon 
idegenkedik. Ezt az idegenkedést legyőzni 
szükség van az egész közigazgatási appa-
rátus lelkes és odaadó támogatására, vagy 
más szóval a törvény, illetőleg reform 
szigorú és következetes végrehajtására. Ha 
itt meglesz az akarat — meglesz a gazda-

sági ismétlő-iskola is minden olyan helyen, 
ahol érdemes szervezni és szükség van reá; 
ha pedig a végrehajtás lanyha lesz, 
vagy esetleg alúlról, a néptől várják 
annak szervezését, zátonyra jut, mint 
az ismétlő-iskola s az eredmény: az 
életrevaló reform korai halála lesz. 

Van még egy faktor, melynek igen 
szép és majdnem biztos eredményt igérő 
a lelkes közreműködése. Szándékosan 
hagytam ezt utoljára, mert „pro domo 
mea" beszélek.'Ez a faktor a néptanító. 
I ia a néptanítók akarják e reform meg-
valósítását, nagyon sok helyen sikerül 
az. Ha ezek igazi lelkesedéssel támo-
gatják e felülről jövő reformot, ha a 
végrehajtás közegeinek szívesen a kezére 
járnak, nagyon megkönnyül a dolog. 
Ezt a faktort kell első sorban meg-
nyerni az eszmének, még pedig úgy, ha 
méltányolva lesz az a nem kicsinylendő 
munka, mely reá vár, mint a gazdasági 
ismétlő-iskola tanítójára s e nagyhord-
erejű munka tisztességesen lesz hono-
rálva. Két ministeri tárcza, a kultusz 
és földművelési tárcza, azt hiszem, ren-
delkezik annyi anyagi erővel, hogy az 
anyagi ellátás miatt nem fog a reform 
rövidséget szenvedni. 

Igen, első sorban a pénz, azután a 
végrehajtás szigorú következetessége, ezek 
lesznek életelemei a gazdasági ismétlő-isko-
lának. Ha ezek hiányozni fognak, táplá-
lék hiányában elcsenevészedik a külön-
ben igazán életrevaló reform-esztne. 
(Garam-Lök.) Végh István. 

A népiskolai nyelvtanítás reform-
jára vonatkozó sarkpontok. 

1. A magyar nyelv (anyanyelv) taní-
tásában eddig egység nincs, ezt bizo-
nyítják az iskolai tanítás eredményei s 
az e tárgyról sűrűen megjelent czikkek. 

2. Ha akarjuk, hogy eredmény legyen, 
sohasem szabad a népiskolai nyelvtanítás 
által elérendő czélt szem elől tévesz-
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tenünk! (A népiskolai nyelvtanítás czélja 
nem más, mint a népiskola növendékét 
a magyar nyelvben annyira képesíteni, 
hogy az az irodalmi vagyis a nemzet 
közös nyelvén írt népszerű termékeket 
megértse, s ugyancsak e nyelven saját 
gondolatait s érzelmeit szóban és írásban 
szabatosan kifejezni tudja.) 

3. A száraz nyelvtani formalizmus, 
azaz a nyelv fölötti elmélkedés czélhoz 
nem vezet, tebát kerülendő. 

4. A nyelvérzék minden tantárgy 
tanításánál czélszerűen fejlesztendő és 
pedig az iskolábalépés első napjától a 
kilépésig. 

5. A nyelvérzék fejlesztése egyma-
gában kevés a népiskolai nyelvtanítás 
czéljainak elérésére. 

6. A népiskolai nyelvtanítás czéljai-
nak elérése végett kell a legszükségesebb 
nyelvtani szabályokat is tanítani. 

7. A nyelvtanítás gyakorlati úton 
történjék, s a szükséges nyelvtani szabá-
lyokat, ha akarjuk, hogy a gyermek 
azoknak hasznát vehesse, minden olda-
lúlag jól be kell gyakorolni. 

8. A népiskolai nyelvtanítás az olvasó-
könyvre alapítandó, s a nyelvszak egyes 
ágai (olvasás, helyesírás, nyelvtan, gon-
dolat-kifejezés) annak alapján egymással 
karöltve gyakorlandók. 

9. A nyelvértelem az olvasmányoknak 
főleg tárgyi kezelése által fejlesztendő; 
a nyelvben való készség s könnyűség 
a gondolat-kifejezésben pedig főleg a 
már tárgyilag kezelt alkalmas olvas-
mányok beemlézése s alaki kezelése 
által gyarapítandó. 

10. A gyermek kezébe adandó leg-
szükségesebb s legnélkülözhett-tlenebb 
taneszköz (tankönyv) az olvasókönyv, 
ennek megválasztására, valamint a ke-
zelendő olvasmányok egymásutánjára és 
ezeknek a többi tárgyakkal kapcsolatban 
tartására nagy gond fordítandó. 

11. Az olvasókönyvre alapított czélsze-
rűen intézett nyelvtanítás szellemképző 
s a nyelvtanítás minden ágára, sőt az 

összes népiskolai nevelés-tanítás kedvező 
eredményére döntő befolyással bir. 

12. A helyesírás látás, hallás és 
nyelvtani szabályok által tanítandó, e 
czélból, valamint általában a nyelvta-
nítás által elérendő czélból is szükséges, 
hogy a tanító az iskolában helyesen s 
élesen hangoztatva beszéljen a nemzet 
közös nyelvén; szükséges, hogy ugyanazt 
megkövetelje tanítványaitól is, s ra j ta 
legyen, hogy annak a községnek, a 
melyben tanítóskodik, t á j nyelvét rövid 
idő alatt mennél alaposabban elsajátítsa. 

13. A nyelvtanból nemcsak, mint 
némelyek szeretnék, egyes, az egészből 
kiszakasztott pl. a helyesírásra vonat-
kozó részletek tanítandók, hanem az 
egész nyelvismeret kis körben, mely az 
egy iskolánál működő tanerők s elkü-
lönített osztályok mennyisége szerint 
bővülhet vagy szűkebbre szabható, de 
mégis mindig akként, hogy a feldol-
gozott tananyag befejezett kerekded 
egészet képezzen. 

14. Az egyes nyelvtani szabályok 
mind tartalmilag, mind alakilag jól meg-
választandó példamondatokon kérdve-
kifejtő módon vonandók le, s azután 
gyakorlandók be alkalmas, már tárgyilag 
kezelt olvasmányokon s a gyermekek 
által készítendő példákon. 

15. A gondolatkifejezésre vagyis az 
irálygyakorlatokra kiváló gond fordí-
tandó. 

16. A nyelvszak egyes ágaiból feldol-
gozandó tananyag mennyiségére nézve 
tartsa magát minden iskola saját helyi 
körülményeinek figyelembevételével a 
nm. magyar kir. ministerium által 
kiadott tantervhez. 

17. A mi a magyar nyelv tanítását 
illeti nem magyar- és vegyesajkú isko-
lában, erre nézve elfogadott nézet az: 
hogyha az ilyen iskolában a magyar 
nyelv tanításában mulasztás történik, 
annak nem az idegenajkúak részéről 
való ellenszenv, hanem majdnem minden 
esetben a tanfelügyelők, tanítóképző-
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intézetek s tanítók az okai. Idegenajkú 
iskolákban a magyar nyelvet épen úgy 
kell tanítani, a mint a magyar isko-
lákban tanítjuk, azzal a kis különb-
séggel, hogy az alsóbb osztályokban 
kisegítésképen itt-ott, a hol szükséges, 
a gyermekek anyanyelvét ügyesen fel 
lehet használni; így teszik ezt pl. a 
pozsonyi kath. iskolákban, s az ered-
mény kitűnő. 

(Pozsony.) Danninger Józsi f.*) 

Egyéves önkéntes tanító. 
Brózsik Pál úr a „Néptanítók Lapja" ez 

évi folyamának 5. számában megjelent czikké-
ben azt ajánlja a hadköteles tanítóknak, hogy 
legyenek egyéves önkéntesek. 

A ki czikkét átolvasta, nem kételkedik 
abban, hogy Brózsik úr bizonyosan tanító-
katona volt, ki tapasztalathói beszél s jelenleg 
vagy tartalékos katonatiszt, vagy legalább 
„közönséges infanterista." Mert el nem képzel-
hető, hogy valaki, a ki életében nem viselt 
katonamundért, úgy beszélhessen, mint B. úr. 
Magam is csak azért szólok a felvetett kér-
déshez, mert megkóstoltam a prófuntot és 
„lyukas nadrágot is faszoltam." Mindazon-
által kijelentem, hogy B. úr javaslatát, hogy 
minden hadköteles tanító egyéves önkéntes 
legyen, a magam részéről elfogadni nem 
ajánlom, bár igaz B. úr amaz állítása, hogy 
a tiszti vizsgálat letevése nagyban emelné 
rendünknek tekintélyét a katonai és a polgári 
társadalmi életben. 

Egy évi fáradságos, költséges tanulmány 
és kínlódás azonban aránytalanul nagyobb 
áldozat annál a haszonnál, a mely az önkén-
tességből tekintélyünk emelésére tényleg szár-
maznék. Ez a katonai dicsőség semmit sem 
számít hivatásunkban és sehogysem válik 
anyagi helyzetünk előnyére. Semmi egyéb 
mint luxus. 

Igen, legyenek a tanítók egyéves önkén-
tesek, de saját egyéni előnyük és tekin-
télyük szempontjából; s ha meghozták az 
évi nagy áldozatot s elérték a tisztirangot, 
akkor akár lépjenek be mindjár t a tényleges 

*) E ozikk szerzőjétől erről a tárgyról „A magyar 
nyelv tanításáról a népiskolában" czímen egy értekezés 
is je lent meg, melyet a kérdés i ránt érdeklődők a 
szerzőnél rendelhetnek meg. (Ára 15 kr.) Szerk. 

katonai szolgálatba. Ily értelemben igen, 
magam is ajánlom az egyéves önkéntességet. 

Egyébként pedig a gyakorlati élet külön-
féle viszonyaira való tekintettel is nagyon 
bajosan megvalósítható eszme. Elhiszem, hogy 
a tanítók államköltségen leszolgálhatják az 
önkéntes egy évet; de kötve hiszem, hogy 
az iskolafentartó megadja erre az alkalmat 
szabadságolás által. A taní tó pedig, ha mái-
állással bir s meg van vele elégedve, a szabad-
ságolás esetére sem érez hajlamot, hogy egy 
évig katonáskodni menjen tekintélyünk eme-
lése érdekében. Abban azonban teljesen igaza 
van B. úrnak, hogy az állam érdeke úgy 
kivánja, hogy minél több intelligens és szak-
képzett katonája legyen. Csakhogy abból a 
tanító-tisztnek vajmi kevés, az iskolának 
pedig épen semmi haszna sincsen. 

En tehát inkább ajánlom a hadköteles taní-
tónak a nyolczheti póttartalékosságot s ezt a 
kötelezettséget leróhatja a nagy szünidőben 
tanítói állásának feladása nélkül. 

Hogy a póttartalékos tanító-katona örökös 
közlegénységre volna kárhoztatva s mindenféle 
lealázó bánásmódnak kitéve, ezt én nyolcz-
heti szolgálatomban nem tapasztaltam. Ellen-
kezőleg, én és bajtársaim a legnagyobb elő-
zékenységben részesültünk: tiszteltek és meg-
becsültek ; a kaszárnyán kívül laktunk és 
étkeztünk, sőt én, szerénységgel legyen mondva, 
a nyolczadik hétben nagy meglepetésemre 
kétcsillagos tiszteletbeli altisztté kineveztettem 
s utánam több bajtársam is. Szolgai munkát 
pedig egyáltalán nem kellett végeznünk. 

Tehát tapasztalatból állíthatom, hogy a 
nyolczheti póttartalékosság tekintélyünkön 
semmikép csorbát nem ejt, a „lyukas nadrág" 
és kopott sapka daczára, a mi utóvégre is 
nem a mi szégyenünk. Ha ilyen állapotok 
nem léteznek mindenütt, az mindenesetre 
sajnos dolog, a melyen különben a hadügy -
minister a tanítói tekintély megóvása érde-
kében kibocsájtandó rendelet által igen 
könnyen segíthet. 

Maradjunk tehát csak meg a nyolczheti 
póttartalékosságnál s legyünk egyéves önkén-
tesek helyett inkább jó tanítók, mert a 
tanító-katonára, veszély idejében úgy sem igen 
számítanak, mivel tudják, hogy többet hasz-
nálhat az iskola, mint a puska által. 

És ez így is van. A porosz tanítók is 
— Bismark szerint — 1871-ben megverték 
a francziákat, de nem fegyverrel kezökben, 
hanem az iskola szellemi fegyverével. 

(Nagy-Szt.-Miklós.) Jeck György. 
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Az osztatlan népiskola tanterve. 
XI. 

Tanterv nélkül az iskola munkája : sötétben 
tapogatózás. A tanterv az iskola szolgálatában 
az az eszköz, a melynek segítségével tanító a 
tanítást, tanuló a tanulást okszerűen végezheti. 

A népiskola tantervére vonatkozólag idáig 
2 javaslat van előttünk. Egyik: más tanterve 
legyen az osztatlan, más az osztott népisko-
láknak. Másik: az osztott és osztatlan nép-
iskolák tanterve egy és ugyanaz legyen. E két 
ellentétes nézet még nem indított volna szó-
lásra, ha nem látnám, hogy ez utóbbi felfogás 
mellett jeles pedagógusaink is állást foglaltak. 
17 éven át osztatlan, harmadik éve osztott 
iskolákban tanítok; mind ott, mind itt ismer-
vén a munkakört, azt hiszem, joggal szólha-
tok a mindnyájunkat oly közelről érdeklő 
ügyhöz. Mivel meggyőződésem és 20 évi ta-
pasztalatom szerint kivihetetlen, hogy az osz-
tatlan iskola úgy mennyiségileg, mint minő-
ségileg egy ugyanazon munkát végezze, hogy 
a szót ne szaporítsam, csak az U. S. úr által 
előadott álláspontra reflektálok, melyet a 
„Népnevelők Budapesti Egyesületé "-ben Radó 
Vilmos tanár úr következőleg körvonalozott: 
„« falusi és városi isUolálc között ne legyen 
különbség s az osztott és osztatlan iskolák tan-
tervi különbözete csak a módszerben nyilvá-
nuljon. " 

Hát hiszen szép és dicséretes dolog a nép 
egységes müvelése, szép és dicséretes dolog 
a falusi iskolák szellemi nivóját a városi iskolák 
színvonalára emelni; de lehetetlen! Igaz, hogy 
minden alkotásunkban, annyival inkább a 
tantervben kell lenni némi idealizmusnak is; 
de csak bizonyos határig, — a kivihetőség 
határáig. Minél nagyobb a különbözet az 
ideális czél és a megvalósított, a valóban 
létező eredmény között: annál kevésbé válik 
az be a gyakorlati életben; s ha nem válik 
be, én nem tudom jónak, helyesnek tartani. 

Szép és magasztos fáradozás „ugyanazt a 
műveltséget nyújtani a legutolsó falusi iskolá-
ban, mint a fővárosiban"; de fájdalom, ez 
csak idealizmus lehet s a nevelés-oktatás tör-
ténetének tanúsága szerint soha meg nem való-
sítható. Hiszen maga a nép míveltsége is oly 
megmérhetetlen, mint a végtelenség. Talál-
hatunk itt oly finom éleslátást, oly mély ér-
zelmet, jóra, szépre, magasztosra oly fogékony 
elméket, hogy azt látva, öröm és lelkesedés 
ragad meg bennünket. De találhatunk oly 
elfásult, sivár, érzéknélküli egyéneket is, a 
kik előtt semmi sem szent, a kiknek csak 
alakjuk mutat ja , hogy emberrel s nem állattal 
van dolgunk. Ehez, ha hozzávesszük, hogy a 

népiskolába nemcsak a nép gyermeke j ö n : 
megalkothatja a képet, a ki sohsem volt is 
néptanító, melyet az oly különböző családi 
nevelésben részesült gyermekek sokasága tár 
elénk. Már most kérdeni: melyik az a mód-
szer, a melylyel egy ilyen osztatlan falusi 
iskola növendékeit, a kik még óvodának hirét 
sem hallották, arra az általános miveltségre 
jut tathat juk, melyre az osztott városi iskolák-
ban, hova már a családból is nem meg-
vetendő szellemi alaptőkét visz a növendék ? 
Melyik az a methodus, melylyel hitvány anyag-
ból kevesebb idő alatt egy munkás, menyi-
ségileg és minőségileg ugyanolyan munkát 
állíthat elő, mint alkalmasabb anyagból több. 
idő alatt több munkás ? Megvallom, én ilyen 
módszert nem ismerek! 

A túlterhelés kérdésénél is nagyon sokan, 
a kik, mellesleg legyen mondva, a néptanítói 
hivatást csak elméletből ismerik, azt az orvos-
szert ajánlják, hogy meg kell találni a helyes 
módszert s azt érvényesítve, megszűnik a túl-
terheltetés. Tehát meg kell találni! De ki 
tehet arról, hogy tulajdonkép meg sem lehet 
találni, mivel olyan nincs! Ilyen theoria lehet 
az is csak, hogy olyan műveltséget nyújtson 
az egy tanítóval biró osztatlan falusi nép-
iskola, milyent az osztott városi iskolától 
méltán megkövetelhetünk. A ki ily követel-
ményt támaszt, az vagy nem ösmeri gyakor-
latilag a népiskolák viszonyait s csak idealiz-
musa által vezettetik, vagy a tanítóság egy 
részétől jogtalan és lehetetlen munkát követel. 
Gondolkozott-e mélyrehatóan, a ki úgy az 
osztatlan, mint osztott iskolától ugyanazon 
eredményt vár, a munkabeosztás, munkabirás 
s ezekből folyólag kívánságának jogos volta 
felől? Vegyünk egy (nem is fővárosi) 6 osz-
tályú városi iskolát, melyet legalább 6 tanító 
vezet és egy osztatlan (nem valami elárvult 
tanyai) falusi iskolát egy tanító vezetése alatt, 
a ki legtöbb esetben kántor is, gazda is. En 
el sem tudom képzelni, miként, mely mód-
szerrel lenne képes annyit és oly jól végezni, 
mint városi kartársai. Hiszen ha éj t-napot 
egygyé tenne is, egy ember mindig csak egy 
ember. 

A tanterv és tanítás egységesítése czéljából 
U. S. úr államsegélylyel minden osztatlan, 
egy tanítóval ellátott népiskolát több tanerő 
alkalmazása által osztottá óhajt tenni. E kí-
vánság a) kivihetetlen, b) szükségtelen. Kivi-
hetetlen pénzügyi szempontból, mivel a tanitói 
fizetések kiegészítése, nemsokára az 5 öd éves 
korpótlékok kiszolgáltatása úgyis meg fogja 
növeszteni a közoktatásügyi költségelőirány-
zatot annyira, hogy a szükséges mellett a 
hasznos háttérbe szorul. De szükségtelen is, 
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mivel az Alföld kivételével, az országban osz-
tatlan, egy tanítóval ellátott iskolák vannak 
túlnyomó számmal, liol a tankötelesek évi 
átlaga 15—80 között áll. Mi szükség lenne 
itt, midőn ennél sokkal sürgősebb dolgok 
várnak megoldásra, 2 — 3 tanerőt alkalmazni? 
Sokkal czélhozvezetőbbnek találom túl nem 
zsúfolt osztatlan iskolákban a tanítók fizetését 
oly összegre emelni, hogy a tanító fel legyen 
oldva a mindennapi kenyér aggasztó gond-
jaitól s így minden erejét iskolájára fordít-
hassa ; mi — hozzászámítva az 5-öd éves kor-
pótlékot — sokkal kevesebb kiadásába kerül 
akár a fentartó testületnek, akár az államnak, 

'mint líj (esetleg több) tanítói állás szervezése. 
U. ÍS. úr azon állítása sem felel meg a 

gyakorlatnak, hogy: „nem kell ám azt hinni, 
hogy az a tanító, a ki egymaga tanít 6 osz-
tályban 60 gyermeket, ha tudja módját stb. 
olyan rettenetesen messze maradna tanításban 
ós nevelésben a mellett a tanító mellett, a ki 
1 osztályt tauít, de ebben 80—100 gyermeket." 
A fönnebb elmondottak után fölöslegesnek 
látom ez állítás czáfolását; de szükségesnek 
láttam idézni, hogy kitűnjék, mily gyönge 
érvekkel támogatják azok, a kik úgy az osz-
tott, mint az osztatlan iskolák számára ugyan-
azon tantervet tart ják czélravezetőnek, köve-
telményeiket; folytonosan a jó módszert han-
goztatva. Há t én édes Is tenem! az osztott 
iskolák tanítói nem használhatják azt a bi-
zonyos módszert? vagy tőlük az egységesítés 
érdekében ne követeljünk ugyanolyan jót, 
mint az osztatlan iskola tanítójától!?. 

Végül U. S. úr mindezek daczára figyelembe 
ajánlja: „1. Különböztessük meg a tantervben 
az általános és egységes műveltség érdekéből 
szükséges tanításanyagot attól, a mely a helyi 
körülmények (pl. osztott, osztatlan; csak ma-
gyar, avagy más nyelvű; falusi, városi iskola) 
szerint változhatik*. Ezt a változtatást, a ke-
retnek több-kevesebb betöltését bizzuk a hiva-
talos tanítóegyesületekre. Tételül állítja U. S. 
úr, hogy az általános műveltség érdekében 
egyenlő tantervet kiván. Majd ugyanennek 
érdekében megkülönbözteti a tantervben az 
osztott, osztatlan, falusi és városi iskolákat, 
hol a tananyag a helyi körülmények szerint 
változhatik. Én ebben nem látok helyes kö-
vetkeztetést; s mindez azt mutat ja , hogy bár-
mily szépen igyekezett is megokolni az egy-
séges népiskola egyforma tantervét, mely mint 
eszményi czél létezhetik, mindazáltal sokkal 
idealisabb az, hogy az életben megvalósítani 
lehetne. 

Óhajtandó, hogy a) legyen az iskola a ta-
nítás czéljának megfelelően a legszükségesebb 
taneszközökkel ellátva. 

b) Főczélja legyen a tantervnek, hogy a 
népiskola oly általános műveltséget, oly szel-
lemi alapot adjon, melynek értéke legyen s 
„ne az iskolának, hanem az életnek tanít-
sunk." Kerüljük a túlságba vitt theoriákat, 
melyeket az életben megvalósítani lígy sem 
lehet. E végből 

c) Más tanterve legyen az osztott, más az 
osztatlan iskolának. S jelöltessék ki határozottan 
a minimum, melyet minden osztatlan iskolát. I 
meg lehessen követelni s a maximum, melyet 
óhajtanánk, hogy eléljen. Az osztatlan iskolák 
maximuma legyen az osztott iskolák minimuma. 
S ez iskolák minimuma és maximuma között 
nagyobb lehet a különbözet, mint az osztat-
lané között. 

Bár az, hogy ugyanegy tanterv mellett a 
helyes avagy kevésbbé helyes módszerek al-
kalmazása és használata folytán a tanczél 
így sem lesz teljesen egyöntetű és egységes, 
bizonyos; mindazáltal nem lesz oly óriási a 
különbözet, ha apróra ki lesz szabva minden, 
a mit tanítani kell. Adjunk tehát külön tan-
tervet úgy az osztott, mint az osztatlan nép-
iskolák számára; mert úgy az egyik, mint a 
másik munkája csak ily módon tehető az 
életre hasznosan gyümölcsözővé. 

(Füzes-Gyarmat.) Lázár István. 

XII. 
E kiválóan fontos tárgyhoz igen röviden 

kivánok szólni. Rövid czikkemben különösen 
és főleg arra kívánok kiterjeszkedni, hogy 
egy falusi osztatlan népiskolábau mit, mily 
terjedelemben és hogyan tanítson a tanító. 

A mostani tananyag között sok az úgy-
nevezett czafrang, a minek falusi ember soha-
sem veszi hasznát, és a mi a tanítási időnek 
tetemes részét eredménytelenül veszi igénybe. 
Ezen czafrangok határozottan elhagyandók, 
legfölebb csak röviden, alkalomadtán említendők 
meg. A tanításnak mai czélja nem lehet más, 
mint az, hogy köznépünk az iskolában oly 
ismeretekre tehessen szert, a melyek őt az 
életben arra képesítsék, hogy okosan tudjon 
gondolkozni, és az életben is tudja az isko-
lában szerzett ismereteket érvényesíteni. De 
most az a kérdés: mire van a falusi ember-
nek legfőbb szüksége ? Arra, hogy írni, olvasni 
és számolni tudjon. De hogyan és mily mér-
tékben kell őt ezen ismeretekre oktatnunk ? 
Erre a következőkben egyenkint kivánok 
felelni; kezdem az irva-olvasásnál: 

Habár rövid időt szánhat a tanító e tárgy-
nak, czéltudatos és helyes vezetés, illetve ke-
zelés mellett mégis szép eredményt tüntethet 
fel. Helyes előkészítés mellett rátér a tanító 
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a hangok ismertetésére és evvel kapcsolatban 
a hang képének, a betűnek ismertetésére. 
Legfőbb dolog ilyenkor a szavaknak han-
gokra való bontása és e szerint való kiíratása. 
De ha már ezen a technikai nehézségen át-
esik a tanító és a gyermek egyaránt, elégedjék 
meg azzal, hogy az I-ső osztályban elvégezte 
a kis betűket, és tanulói egyes mondatokat 
is le tudnak irni kis betűkkel. Az I-ső osz-
tályban tovább nem kell haladni. De annál 
könnyebb dolga lesz a Il-ik osztályban, a hol 
a technikai nehézségek le lévén küzdve, a 
nagy betűk ismertetésére nen sok időt kell 
fordítania. Ezután bátran adhat a gyermek 
kezébe olvasókönyvet is. Olvasmánykezelés 
közben vehet elő beszéd- és értelemgyakor-
latokat, mert i t t sokkal nagyobb és kedve-
zőbb, de hálásabb tér is kinálkozik erre szó-
magyarázás közben, a mely szómagyarázatra 
köznépünknek igen is nagy szüksége van. 

A számolásnál elég az I-ső osztályban 20-ig 
haladni. Mert ha a tanító tovább halad, és 
nem azt tekinti , hogy tanítványai a bevégzett 
tananyag keretében biztosan és könnyen szá-
moljanak, hanem azt, hogy minél többet vé 
gezzen, munkája kártyavár, mely csakhamar 
összeomlik. Ily előkészítés után a II. osztály-
ban haladhat 100-ig. A III-ik osztályban 
könnyen elvégezheti a négy alapműveletet 
1000-ig. A többi osztályokban adja a törtek 
fogalmát, de csakis a fogalmát, mert a részle-
tekre való bocsátkozás sok időt emésztene föl, 
és mert a falusi ember a törtekkel való szá-
molásnak sohasem veszi hasznát. E helyett 
inkább taní tha tó a hármasszabály, a társa-
ságszabály, a hol az öntudatos, és gondolko-
dást igénybevevő szorzás és osztás, de még a 
törtekről adott fogalmak is érvényre jutnak. 

A nyelvtan tanításának elhagyását hatá-
rozottan bűnnek tekintem. Nem akarom ezzel 
azt mondani, hogy a gyermek fejét szabá-
lyokkal tömjük tele, hanem azt czélozom, 
hogy a nyelvtan tanításának szükségét a helyi 
körülmények, és az egyes helyeken dívó dia-
lektusok határozzák meg. A nyelvtan taní tá-
sánál legfőbb gond fordítandó arra, hogy a 
gyermek megtanuljon helyesen irni és fogal-
mazni. De ez még nem elég. Ki kell terjesz-
kednünk a dialektusra is, és az i t t mutatkozó 
hibákat a reá vonatkozó szabályokkal kell 
iparkodnunk kiirtani, mert a gyermek csak 
úgy tanulja meg a helyes beszédet, ha tudja 
az okát is, miért kell valamit úgy mondani 
és nem amúgy, a mint azt otthon tanulta és 
hallotta. 

A földrajzból a III-ik osztályban fölveendő 
a szülőhely ismertetése, fekvése, éghajlati vi-
szonyok, közlekedés, a lakók vallása, foglal-

kozása, nyelve szerint. Ily módon adandó a 
járás és megye fogalma. A IV-ik osztályban 
fölveendő az ország fogalma a fentiek szerint 
a szükséghez képest kibővítve a terményekkel 
és az országban élő és tartózkodó állatokkal. 
A többi osztályokban a közelebb és távolabb 
fekvő országok fogalma adandó, később a 
földrészeké. Mindenütt szem előtt t a r tandó, 
a közelebbinek bővebb, a távolabbinak cse-
kélyebb ismertetése. Ily eljárás mellett fölös-
legessé válik a természetrajz és természettan 
külön tanítása, mert a tanuló minden föld-
rész ismertetésénél megismeri annak termé-
szetrajzi a lakja i t és természeti viszonyait, 
melyeket az ügyes tanító az erre vonatkozó 
olvasmányokkal érdekesekké tehet, a ró luk 
szerzett fogalmakat pedig állandóakká. 

Az ismétlőiskola hivatását már a nevében 
hordja. I t t csak a fönnebbi anyag ismétlendő 
és lehetőleg kibővítendő. Es ha ily módon 
oktatjuk népünket , vájjon férhet-e m a j d 
kétség hozzá, hogy nem te t tünk eleget tan í tó i 
hivatásunknak? 

(Nyüra-Gerencsér.J Alovich Ferencz. 

- - A közoktatásügyi mi n i s t e r jelentése, 
melyet a közoktatásügy állapotáról az ország-
gyűléshez intéz, mint halljuk, már elkészült 
és a jövő hó elején a minister be is n y ú j t j a 
a képviselőháznak, s így esetleg a közoktatás-
ügyi költségvetés tárgyalása alkalmából a 
képviselők fölszólalásaikban már fölhasznál-
hat ják a jelentés adatait. 

= A tanítók utazási kedvezménye t á r -
gyában a „Magyarországi Taní tók Országos 
Bizottsága" 30 tanítóegyesület kérvényét n y ú j -
tot ta át báró Bánffy ministerelnök ú rnak . 
A küldöttség a ministerelnök ajkáról a tan í tó i 
kar iránt oly elismerő és méltányló szavakat 
hallott, a melyek a legnagyobb megnyugvást, 
kelthetik minden körben. 

= Közoktatásügyi ministerünk a nyugdíj-
ügyek gyors e l intézése érdekében e hónap-
ban az illető tisztviselőket megjutalmazta 
azon alkalomból, hogy a hátralékokat oly 
örvendetes mértékben dolgozták fel, hogy 
immár a február havában beérkezett kérvények 
feldolgozására is rákerült a sor. Minden dicsé-
retnél szebben beszél a tett . 

®E>K3e 



Egy érdemes, a tanítás és a tanítóság ; 
ügyéért már eddig is sokat küzdött és 
még mindig a küzdők sorában álló 
férfiút mutatunk 
be lapunk mai szá-
mában. Komlóssy 
Ferencz dr. e nagy-
érdemű férfiú, a 
kinek nagy tan-

ügy-történeti 
munkájáról mai 
számunk irodalmi 
rovatában emlé-
kezünk meg. 

Komlóssy Ferencz 
életének javát az 
iskola szolgálatá-
ban töltötte s mint 
országgyűlési kép-
viselő is mindig 
— az utóbbi napok-
ban is — latba ve-
tet te szavát a ta-
nítóságérdekében. 

Életrajzi adatait 
a Zolliger-féle 

Egyházi irók csar-
noka alapján a 
következőkben közöljük: Komlóssy Fe-
rencz született N.-Tapolcsányban 1853 
ápril 23-án, gymn. iskoláit Nyitrán, Esz-
tergomban s Kecskeméten, a theologiát 
Esztergomban, a bölcsészeti tanfolyamot 
Budapesten végezte. 1879 nov. 15-én 
bölcsészettudori, 1880 decz. 7-én fo-
gy mn. tanári oklevelet nyert. 1881 jun. 
29-én pappá szenteltetett. Segédlelkész 
volt Modorban, ugyanaz évi decz. 19-én 
a nagyszombati főgymn. tanárának ne-
veztetett ki, 18S3 aug. havában tanár i 

állása megtartásával szentszéki jegyző 
lett. 1881 jun. 13-án a verbói választó-
kerület országgyűlési képviselőjévé vá-

lasztotta. 1885-
ben a kövesdi, 

1886-ban a csúzi 
plébániát adminis-
trálta. 188 7-ben a 
szempczi vál. ke-
rületben nyert öt 
évi mandátumot. 
1890-en amuzslai 
plébániát kapta ; 
1892-ben a pápa 0 
Szentsége udvari 
tiszt, káplánjává, 
a herczegprimás 
ugyanaz évi jul. 
hó 14-én Eszter-

gom főegyház-
megye főtanfelü-
gyelőjévé nevezte 
ki. A király kegye 
1893 okt. 28-án 
esztergomi kano-

nokká emelte, 
1896 ápril 30-án 
pedig szebeni pré-

posttá nevezte ki; 1896 okt. 28-án a 
stomfai kerület képviselőjévé választotta. 
Tanügyi működése mellett, mint kép-
viselő, a tanítók érdekeit képviselte, a 
tanítók önkéntességét az ő határozati 
javaslata alapján fogadta el a magyar 
képviselőház. Számos beszédet mondott 
a tanügy felvirágzása, a tanítók anyagi 
helyzetének javítása mellett, minek elis-
merése abban nyilatkozott, hogy 57 
tauító-egyesület tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta. 
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A katli. iskolák tantervének revízióját 
mint elnök ő vezette keresztül Yaszary 
Kolos herezegprimás megbízásából; a 
kath. tanítók millenniumi kongresszusát 
ő tervezte és nagyban hozzájárult annak 
sikeréhez, a katholikus tanítók országos 
bizottságának ő az elnöke. Mint főtan-
felügyelő sok üdvös reformot hozott be; 
a herezegprimás inteneziói szerint az 
egyházmegyét 12 egyesületre osztotta 
be és alapszabályokkal látta el. A nem-
zeti eszme szolgálatában nagy erőt fejt 
ki a magyarosodás terén. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatási minister méltá-
nyolván érdemeit, az újonan szervezett 
közoktatási tanács tagjává nevezte ki. 
Mint képviselő ez évi január 30-án 
szólalt fel a tanítók abbeli kérvényeinél, 
hogy a millenniumi esztendő nekik 5, 
esetleg 3 évbe tudassék be s határozati 
javaslata az egész Ház és a szakminiszter 
helyeslésével találkozott s a kérvények 
„pártolólag" terjesztettek fel a minis-
terhez. 

A mi irodalmi működését illeti: meg-
alapította a „Népnevelő" cz. tanügyi 
lapot s azt 13 esztendeig szerkesztette, 
a mikor ez a lap a Szent István-tár-
sulat tulajdonába ment át. Ezután meg-
alapította a „Katholikus-Tanügy" cz. 
lapot. Önálló munkái : „Bosznia és Her-
czegovina jogviszonya Magyarországhoz 
a középkorban", „Bosznia és Herczego-
vina története a legrégibb időktől 
napjainkig." Irt több ifjúsági szín-
darabot, lefordította a „Reformátorok" 
ezimű történeti munkát, írt több röp-
iratot és számos tanügyi czikket. Leg-
újabban „Az Esztergom főegyházmegyei 
róm. kath. iskolák története" czimű 
millenniumi munkát adta ki, hivatalos 
adatok alapján. 

Tevékeny, munkás életnek tükre ez 
a dióhéjba szorított életrajz. Adja az Ég, 
hogy Komlóssy Ferencz dr. még sokáig 
folytassa áldásos működését a tanítás 
ügye és a tanítóság érdekében! 

(Buinpest•) Sz. 

A gyermek-mulatságokról. 
Némely vidéken, különösen magyar felső-

vidékünkön nagyban dívik vagy a tanító-
protektoratusa alatt, vagy más valaki fel-
ügyelete alatt tar tot t gyermek-mulatság. Ilyen 
mulatságok a szent Balázsnapi és farsang 
utolján tartott úgynevezett „bálok". 

Ezekről akarok egy-két szót mondani. 
A szent Balázsnapi gyermek-mulatság ren-

desen a tanító vezetése alatt tartatik meg. 
A „tanító bácsi" kihirdeti a terminust. Ekkor 
és ekkor tartatik meg a gyermek-mulatság, 
ennyivel és ennyivel járul a mulatsághoz ez, 
az. Két héten át folyik a készülődés. A falu 
véne és apraja erről beszél. A tanítás lomhán, 
nehézkesen megy. Hiszen a tanító is érdekelt 
fél. A gyermekek izgatottak. Alig tudják 
bevárni a napot. Szóval: készülődés minden 
vonalon. A tanítás fonala megakad. 

Végre fölvirrad a „dicső nap reggele." 
Az iskola ünnepies szint ölt, akárcsak 

junius 8-án. A gyermekek ünnepi ruhában 
sereglenek. A vének meg-megállapodnak a 
„keresztvízhez" czímzett háznál. Ott van már 
a mulatság fizetett dudása is. Egy-két szálló 
ige röpül ideát, odaát. Végre szedelőzködnek. 
A tanító bácsi várja már őket barátságosan, 
mosolyogva. Vezeti őket a színhelyre. Az 
iskolaterem a hely. Az iskola, a második 
templom, a kufárok házává alakult át. A gyer-
mekek „éljen"-nel fogadják a vendégeket. 
Pár pereznyi beszélgetés után megadja a 
tanító a jelt s a falu dudása rákezd a táncz-
nótára. A nebulók hadserege erre neki ira-
modik, folyik a mulatság. Egy ideig csak 
birja a kupaktanács a nézdelést, végre unal-
massá válik az őrködés. A tanító hívására 
be-be czammognak e jó emberek a tanító 
magánlakásába, a hol várja őket a jóféle 
eledelek és italok sokasága. Egyideig csönd-
ben kanalaznak a szomszéd komáék, végre 
nem lévén hozzá szokva ily ünnepies aktu-
sokhoz, kivánja magáét a falusi virtus. Neki 
tüzesedvén, anekdota járja. Anekdota után 
„módi" ám a nóta. 

így a gyermekek magukra hagyatva egy-
ideig korlátok között mozognak. A respektus 
dolgozik még bennök. De midőn hallják oda 
át az „Iszom bort, iszom sört" nótáját, bennök 
is felülkerekedik a mulatozás vad, rendetlen 
vágya. 

Vége a gyermek-mulatságnak. A tanító 
szolgálván vendégeit s maga is ember lévén, 
hozzálát a kancsók, búfelejtő kancsók ürít-
getéséhez. A gyermekekről megfeledkezik, 
vagy pláne a jó Istenre bizza őket. A gyer-
meksereg neki duhajkodik, a dudás csak 
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fújja, néha-néha hörpintvén jó maga is a 
„szentelt vizből." E közben más idegen ele-
mek is betódulnak a szent helyre. Pelyhedző 
állú legénykék, fehérnép is dugdossa be 
orrát. A szin változik. A gyermekek szoruló 
félben. Helyöket nagyok foglalták el. Kezdő-
dik a példaadás. Duhaj suhanczok isten-
telen lármája tölti be a termet. Szóval, röviden 
végezve a dolgot, a szorgalmas kertész mun-
kája romlásnak indul. 

A jó példa vonz, igen ám, de a rossz még 
inkább. Nemes facsemetéből, vihar törvén ki, 
csenevész fácska nő. 

Erkölcsi tekintetben az ily fajta mulat-
ságok sírásói a jó, a nemes erkölcsnek. A 
szokás második természetté válik. Igen meg-
szokja ám a gyermek a vad, erkölcstelen 
dorbézolást, látván a vének viselkedését. 
Azért: szüntessük meg a gyermekbálokat! 

Farsangi gyermekbálok! Falu helyen az 
erkölcs, az egészség öldöklő angyalai. A tanító 
kötelessége e vad galagonyát kitépni; virágos 
kis kertjét megszabadítani e káros növénytől. 

Az öregek bérelnek szobát, sziik, kis szobát 
gyermekeiknek. I t t mulatnak dudaszó mellett. 
Tánczolnak, esznek, sőt „gugyit" isznak. 
Ez speciális gyermekpálinka. Kevés spiritusz 
sok vizzel keverve s égetett czukorral édesítve. 
Kedvelt felvidéki „gyönge" ital. 

íme a részegeskedés ezerkaru szörnyetege! 
Prédikálj, hirdess nemes érzelmeket: az öre-
gek csinálják, egyengetik utadat! 

Meggyőződtem arról, hogy ily mulatságok 
után, tátong az iskola az ürességtől. A beje-
lentések mindennapiak. Sok koporsót vásárol 
a nép. Oh igen, csúnya időjárás oka a halá-
lozásoknak. Iiossz táplálkozás stb. Tévednek 
uraim, a szegeny nép nyáron sem eszik 
különbet, szobája ép oly szűk és bűzös mint 
télen, hanem igen, itt van az oka: a ren-
detlen mulatozásban. 

Ki kell irtani a gyermek-mulatságoknak 
csúfolt szörnyeteget. 

A tanító egyszerűen,szép szóval, de komolyan 
eltiltja a gyermekeket az ily báloktól. Okát is 
adhatja. Helyettök igér mást. Gyermekekkel 
való kirándulásokat, a melyek üditőleg hatnak. 
Játszás, tanulás váltakoznak. A gyermek 
szíve nemesbedik. A test erősödik. Friss, jó 
levegőt szí a gyermek. E közben labdázik s 
más eféle erősítő játékokat játszik. Hazafias, 
szivet-lelket nemesítő dalokat énekel. Szóval: 
nemesen szórakozik. 

Hozzuk be a kirándulásokat s az e fajta 
mulatságok végüket járják. Törüljük el a 
gyermek-mulatságokat, már csak a vallásos, 
erkölcsi nevelés szent nevében is! 

Mrva Ede, 

HIVATALOS KÉSZ. 
É R T E S Í T É S . 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister úrnak a rajztanításra képesítő 
vizsgálatok tárgyában 1893. évi szeptember 
hó 30-án 41.200. sz. a. kelt rendeletével ki-
adott szabályzatnak 1. §-a értelmében nyil-
vános középiskolánál és középfokú ipariskolá-
nál, tanító- és tanítónőképzőintézeteknél, pol-
gári iskolánál, ipartanműhelyeknél, iparos-
tanoncz és felsőbb leányiskoláknál rajztanárul 
vagy rajztanítóul, illetőleg rajztanítónőül rend-
szeresített minőségben, csak szabályszerűen 
képesített egyének lévén alkalmazhatók; — 
felhívom az érdekelt rajztanárjelölteket és 
ideiglenes alkalmazott rajztanítókat, kik az 
1896/7. tanév végén tartandó rajztanításra 
képesítővizsgálatra jelentkezni óhajtanak, hogy 
ezen vizsgálatra bocsáttatás iránti szabály-
szerűen bélyegeit és felszerelt kérvényüket 
alűlirotthoz (Budapest, VI., Andrássy-út 71. sz.) 
legkésőbben folyó évi márczius hó 15-éig 
küldjék be. 

A folyamodványhoz melléklendők: 
a) a jelentkezőnek rövid életrajza, melyben 

különösen kiképeztetésének főirányát, menetét 
és az arra fordított időt kell jeleznie; 

b) keresztlevele, illetőleg születési bizonyít-
ványa, melylyel igazolja, hogy legalább 21-ik 
életévét betöltötte; 

c) a tanulmányi és az előirt általános mű-
veltséget igazoló egyéb bizonyítványok; 

d) hatósági orvos által kiállított bizonyít-
vány jelentkezőnek a rajztanárságra testileg 
alkalmas voltáról; 

e) a geometriai és építészeti, szabadkézi, 
esetleg műipari-rajz köréből való dolgozatai; 

f ) ha a jelentkező közszolgálatban áll, elöl-
járósága, különben közhatóság által kiállított 
erkölcsi bizonyítvány; 

g) esetleg valamely tanintézetnél rajztanítói 
minőségben folytatott működésről szóló bizo-
nyítványok ; 

h) a vizsgálati díj : 20 frt; 
A folyamodványban a jelentkezőnek ki kell 

jelentenie, hogy a képesítésnek a szabályzat 
3. £-ában felsorolt nemei közül, melyiket kí-
vánja megszerezni. A rajztanításra ugyanis 
képesítés szerezhető: 

1. Középiskolák és középfokú ipariskolák 
számára és pedig: 

a) szabadkézi rajzból és rajzoló-geome-
triából, vagy 

b) ezen tárgyaknak csupán egyikéből. 
2. Tanítóképzőintézetek, polgári iskolák és 

ipartanműhelyek számára. 
Az előképzettség mértékét a rajztanár-vizs-
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gálati szabályzat 5. §-a határozza meg, a mi 
mellett megjegyeztetik, hogy felötlő tehetség, 
megfelelő általános műveltség és szakképzett-
ség mellett, a vizsgálóbizottság meghallgatása 
után kivételesen külön ministeri engedélylyel 
ezen vizsgálathoz olyanok is bocsáthatók, a 
kik a végzett előtanulmányoknak, illetőleg a 
szabályzatban előirt feltételeknek mindenben 
nem felelnek meg. Hasonlóképen fentartja 
magának a minister úr a rajztanítónő-jelöl-
tekre nézve is az előirt tanulmányi előfelté-
teleknek részbeni elengedését, nevezetesen 
pedig a magánúton szerzett előképzettség ese-
tében az attól való eltekintést, hogy az illetők 
előismereteiket nyilvános tanintézetekben sze-
rezték legyen meg. 

Azon jelöltek, kik akár előképzettség, akár 
életkor, vagy más tekintetben a megszabott 
feltételeknek nem felelnek meg, a vizsgáló-
bizottság elnökénél benyújtandó kérvényüket 
a vallás- és közoktatásügyi mininister úrhoz 
tartoznak czimezni, kérelmezvén az illető fel-
tétel hiányától való eltekintés mellett a vizs-
gálatra bocsáttatást. 

Az előképzettség mértékére, a vizsgálat 
tárgyaira, az azokból követelt mértékre, vala-
mint a vizsgálat módozataira nézve az új 
vizsgálati szabályzat illető szabványai irány-
adók, a mely szabályzat a minta-raj ziskola 
és rajztanárképzőintézet értesítőjében közöl-
tetett, azonkívül pedig külön is megjelent és 
szóbeli, vagy Írásbeli megkeresésre alúlirottól 
megszerezhető. 

Yégül hangsúlyozva megjegyeztetik, hogy 
bármely tekintetben hiányosan felszerelt kérvé-
nyek figyelmen kívül hagyatnak és minden 
tárgyalás nélkül visszaküldetnek. 

Budapest, 1897. évi február hó 1-én. 
K e l e t i G u s z t á v , s. k , kir. tanácsos, 

a m. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság elnöke. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Adler Jakab kossuthi földbirtokosnak, a ki 
a galanthai izr. iskolábajáró szegény tanu-
lóknak téli ruhával leendő ellátására 400 fr tot 
adományozott. — Gróf Zichy Andor upori 
birtokosnak, a ki az upori gör. kath. iskola 
felszerelésére 403 frtot s a nevezett iskola 
tanítójának fizetéséhez évi 60 frtot adomá-
nyozott. — Szeidner Bernát berzovai birto-
kosnak, a ki a berzovai községi iskola taní-
tójának ingyen lakást biztosított a a jelzett 
iskolának nagyobb értékű berendezést ado-
mányozott. 

Kinevezte: Hartha László mezőfelei ev. ref. 
oki. tanítót a magyar-beczei áll. el. nép-

iskolához r. tanítóvá ; Szüts József sziget-szt.-
miklósi ev. ref. oki. tanítót a vingárdi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Kárpáti József, 
Krausz István, Ringer Ferencz, Szkurkay Manó 
kis-szebeni volt közs. isk. tanítókat, Lasztokay 
Margit oki., Ferenczy Irma kis-szebeni volt 
közs. isk. és Záhorszky Valéria kézimunka-
tanítónőt a kis-szebeni áll. el. iskolához r. 
tanítókká, illetőleg tanítónőkké; a vallásalap 
tulajdonát képező ecsegi puszta-borzi major-
ban a nevezett alap által fentartot t kath, 
el. népiskolához Viszlay Ernő dévaványi 
tanítót r. tanítóvá; Predics Pravdolyuk oki. 
tanítót a szamosi közs. áll. el. népiskolához 
egyelőre ideiglenes minőségűvé; Láng Halma 
nagy-teremi-i áll. el. iskolai tanítónét a per-
necseni áll. el. iskolához helyezte át, az 
ilykép megüresedett nagy-teremi-i áll. el. isko-
lához pedig özv. Zsarnóczay Lászlóné szül. 
Schaller Mária oki. tanítónőt; Vlazsik Pál 
oki. tanítót a réva-új-falusi községi elemi 
népiskolához egyelőre ideiglenes minőségűvé; 
Bogár György nyéni gör. kel. oki. tanítót a 
nyénpataki áll. el. népiskolához r. taní tóvá; 
Dajdea Pantelimon oki. tanítót a vég-szent-
mihályi közs. elemi iskolához r. taní tóvá; 
Szavkovics Szvetozár oki. tanítót a langenfeldi 
közs. áll. el. népikolához egyelőre ideiglenes 
minőségű r. tanítóvá; Pálfy Ferencz pádéi 
r. kath. oki. tanítót az iirmény házai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Szabó Ernő 
oki. tanítót a lajosfalvai közs. el. iskolához 
r. tanítóvá ; Rótlmé Struglics Julia oki. 
tanítónőt a perecsei áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Lazarescu Mária oki. tanítónőt a 
delibláti közs. el. iskolához r. tanítónővé; 
Szedlarik László füzesi közs. oki. tanítót a 
gattajai áll. el. népiskolához r. taní tóvá; 
Terebessy István hosszúmezői r. kath. oki. 
tanítót a lőrincz-révei áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Csepreghy Endre győri áll. tanítónő-
képzö-intézeti r. tanárt a kun-félegyházai áll. 
tanítóképző-intézethez igazgatóvá véglegesen; 
György Domokos volt esztelneki közs. isk. 
oki. tanítót az esztelneki áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Majzik Mária eddigi íácseti áll. el. 
iskolai tanítónőt ugyanezen iskolához helyezte 
át, az ilykép megüresedett facseti áll. el. isko-
lához pedig Nyegrus Gizella eddig magyar-
köblösi áll. tanítónőt helyezte át. 

Végleg megerősítette: Bockó Pál bukin-
prisziáni közs. el. népiskolai ideiglenes minő-
ségű r. tanítót e/en állásában; Sztojkeszku 
Nesztor petrosniczai közs. el. népiskolai ideig-
lenes minőségű r. taní tót ezen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Molnár Károly 
borgátai munkaképtelennek talált ág. hitv. 
ev. tanító részére évi 220 fr tot ; Borbély 
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Károly magyar-barnagi munkaképtelennek 
talált ev. ref. kántor-tanító részére évi 220 
f r to t ; Pop Yazyl herszényi munkaképtelennek 
talált gör. kel. tanító részére évi 130 fr tot ; 
Iieinisch József gőbeljárási pusztai tanító 
részére évi 580 fr tot . 

Áthelyezte: özv. Seregélyiné szül. Jaczkovics 
Czeczilia nagy-bereznai és Adámkovics Emma 
turja-remetei áll. kisdedóvónőket kölcsönösen; 
Steierleinné Lassner Gizella kőszegi államilag 
segélyezett községi polg. leányiskolái r. taní-
tónőt eddigi minőségében a nagy-enyedi áll. 
polg. leányiskolához. 

Segélj pénzt utalványozott: néhai Cser-
nyánszky Ádám dobró-váraljai r. kath. volt 
tanító özv., szül. Zsák Erzsébet részére évi 
170 fr tot ; néhai Kalocsa Kálmán fóthi ev. 
ref. tanító özv.-nek, szül. Körtvélyessy Eszter és 
két kiskorú árvájának évi 293 f r t 32 k r t ; 
néhai Qyöry Gyula szútori ev. ref. tanító 
özv., szül. Kovács Piroska részére évi 150 frtot; 
néhai Szappanos Takács János Csitár közs. 
el. isk. volt tanító özv.. szül. Forró Teréz 
részére évi 200 frtot. Mária, Anna és Ilona 
kisk. árvái részére pedig egyenkint 33 frt 
33 krt. 

Gyámpénzt engedélyezett: néhai Reviczky 
Sarolta taksonyi áll. tanítónő Jenő nevű kis-
korú árvájának évi 58 fr t 33 k r t ; néhai 
Dedinszley Manó nizsnai róm. kath. volt tanító 
özv., sziii. Schmidt Anna részére évi 150 frtot, 
Elemér, Imre és Margit nevű kiskorú árvái 
részére egyenkint évi 25 frt, együtt 75 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
F. A. Kisvárda. 1. Feloszlatható. 2. Csak 

végkielégítést köteles adni. Ennek mennyi-
sége az iskolafentartó jóakaratától és vagyoni 
állapotától függ. 3. Folyamodjék a minister-
liez s ha teheti, kihallgatásra is jelentkezzék. 
4. Ismeretlenül senkit sem ajánlhatunk. 

L. J. Czegléd. Nein kell; de a mi könnyen 
megérthető, taní that ja már a 4. osztály-
ban is. 

lí. K. Szék. Nem ismerünk sem törvényt, 
sem ministeri rendeletet, mely elrendelné, 
hogy az ismétlő iskolai tanulók is kötelesek 
volnának tandíjat fizetni. Örülnünk kell, ha 
tandíjfizetés nélkül is látogatják az ismétlő 
iskolát. 

Koch Gy. 1. Nem szükséges. 2. A polg. 
község tartozik a tankötelezettséget ellenőrizni 
a I) minta szerint. 3. Kimaradásra, illetve 
kilépésre engedélyt csak az iskolaszék adhat. 
4. A község a szabadságidőre eső fizetést is 
tartozik kiszolgáltatni a lemondás napjáig 
számítva. 

Gyöngyössy I . A IX-ik fizetési osztályba 
beosztott áll. polg. isk. igazgatók véglegesített 
igazgatókid tekintetnek-e illetékes helyen, vagy 
pedig eziránt folyamodványt kell-e beterjeszteniük ? 

Ez a kérdés illetékes helyről nyert fölvi-
lágosítás szerint így áll: A nép okt. törvény 
a polg. iskoláknál nem ismer igazgatói állá-
sokat ; ennélfogva az illetők nem tekint-
hetők véglegesítetteknek, míg az a törvény 
nem módosul. Vannak azonban kivételek. 
A költségvetési törvényből kifolyólag, mely 
szentesítést nyert, hivatkozva praecedensre, 
folyamodjanak az illetők s a gyakorlat alapján 
megkaphatják a véglegesítést. 

Kollár M. A mondott körülmények között 
nem lehet mást tenni, mint polgári pör útjára 
terelni a dolgot. 

M. János, Vácz. Ha valamely iskolánál 
működő tanító nem tagja az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek, abban az esetben az illeték 
nem fizetendő be a m. kir. adóhivatalnál. 

Sárpataky Gyula. Ajánljuk a Lévay— 
Morlin—Suppán szerkesztette könyv („A 
Magyarorsz. Népokta tásügy. . . szervezete stb." 
cz. munka I. kötete.) megszerzését. Abban 
talál útbaigazítást. A mű ára 6 frt GO kr. 
A fölvett kérdésre válaszul vegye tudomásul, 
hogy: 

a) az oly tanulót, ki évközben mult 12 
éves, a mindennapi iskolából nem szabad 
elvonni s aztán csak ismétlőbe küldeni; 

b) az évközben 15 évet betöltött tanuló 
az isk. év végéig köteles az iskolába járni. 

Özv. Bartossné. Miután férje csak 7 évig 
tanítóskodott, ön, mint özvegy, nem kaphat 
rendes nyugdíjat. A gyermeket tanítói árva-
házban elhelyezhetnék, ha a körülmények úg v 
parancsolnák. 

Kolumban Ágoston. Hosszúaszó. Az erdélyi 
róm. kath. kántortanítók nyugdíjalapja köte-
lékében töltött 6 év, a közokt. ministeriumnál 
létrejött egyezség szerint, beszámíttatik az orsz. 
tanítói nyugdíjalap kötelékébe való átlépésnél. 
— Ha még sem kapott választ, folyamod-
ványnyal megsürgetheti. — Az 50Ö írtra 
vonatkozó kérdés önmagától érthető. 

Sárváry István. Az 1875. évi XXIX. t.-cz. 
2. §-a értelmében a tanítók IV. oszt. kereseti 
adót tartoznak fizetni. Ezen törv. 26. §-a 
szerint már 100 frttól kezdve fölfelé 100 frtos 
emelkedéssel kivetik az adót. 100 frt után 
1 frt, 200 f r t után 2 frt kereseti adót kell 
fizetni stb. 

J. András, Csákvár. Folyamodjék, hogy 
szolgálatának indokolt megszakítása érvényesít-
tessék. Forduljon ngs. Halász Ferencz kir. 
tanf. úrhoz. (Közokt. min.) 

K. M. áll. tanítónő. Lehe t ; folyamodjék. 
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Horeczky. A felsőbb népiskola II. oszt. 
polg. isk. IV. osztályának felel meg „ tanérték " 
szerint. (L. közokt. min. rend. 1895. évi 
5.009. sz. 41. §.) Mindamellett postai távirda-
vizsgáknál a polgári négy oszt. bizonyítványt 
követelik. Budapesten erre nézve példákat 
ismerünk. 

Lónai I). Szükséges a képzőint. 3-ik évfo-
lyamáról bizonyítványt bemutatni, máskép 
3 évre sorozzák be. A képzőint. utolsó évfo-
lyamát hallgatókat — besoroztatásuk esetén 
tanulmányaik befej ezhetése czéljából — szabad-
ságra bocsátják. 

J. László. Önre nézve az egyházi hatóság 
intézkedhetik egy évre. 

I . B . Megtörtént. Levél ment. 
Koltai S. Sajnálatra méltó; de önmaga 

volt az oka, mivel másfélévig megszakította 
tanítói pályáját. Nem remélheti kiszabott 
nyugdíj összege megváltoztatását. Annak idején 
— de nem utólagosan a nyugdíjazás alkal-
mával — kellő megokolás mellett egy évi 
megszakítást igazoltnak tekinthetnek; de 
ennél többet nem. A tanítói pályára újon 
visszatérve, szolgálatát újra kellett kezdenie 
a nyugdíjigény megállapítás tekintetében. 

Mondik E." A tanító-egylet, ha az 1868. 
XXXVIII. t.-cz. 147-ik g-a alapján, mint 
hivatalos tanítótestület létesült, akkor folya-
modjék s valószínű, hogy megkapja az enge-
délyt a portomentes levelezésre. Az alap-
szabályoknak belügyministerileg való jóvá-
hagyása nem egyértelmű a porto mentesség 
kedvezményének megadásával. Szolgáljon ez 
egyúttal válaszul a nyíregyházi levél írójának 
is. Kiki a maga szerencséjének kovácsa. Alta-
lános portomentességi kedvezmény nem létezik 
a tanító-egyesületekre nézve, mert ezért külön-
külön kell folyamodni. 

Tarda Endre, Bukovina. Hazafias köte-
lességnek tartottuk, hogy önökért közben-
jár junk. Illetékes helyen azt a választ kaptuk, 
hogy a 2 csángó if jút — ha egyébként a 
törv. fölvételi követelményeknek megfelelnek — 
bármelyik állami képezdébe fölveszik buko-
vinai magyar tanítóul leendő kiképzés végett. 
De már május havában folyamodjék. Értesítsen 
akkor minket is. A másik ügyben, ha a székes-
fővárosi közgyűlése elé kerül a tárgy, lapunk 
tanácsadójában értesíteni fogjuk. A harmadik 
dologban forduljon a N. Pester Journal 
szerkesztőségéhez. 

Kle in A. Az egész szabályzatot megkapja 
20 krért az egyetemi nyomdában. A többit 
Gyertyánfíy I. igazgató úrral kell elintézni. 

0 . (jíy. Nyíregyháza. Nem tudjuk, k. t. e. 
honnan veszi ezt a jogát ? Talán külön kapta 
a kereskedelmi ministertől. 

Lévay 6 , A fentebbi üzenet önnek is szól. 
Ha figyelmesebben olvasná lapunkat, az egye-
temi nyomda hirdetései közt (pl. 1896. év 
51. sz., első melléklet, 5-ik lapon) már észre-
venné azt a szabályzatot, melyre önnek, a ki 
polg. iskolai képesítőt akar tenni, szüksége 
van. Ily naiv kérdésre: „Szorgalmas tanulás-
sal mennyi időt vesz igénybe az oklevél meg-
szerzése?" . . . nem tudunk válaszolni. 

„Pestalozzi." Igen, elég az isk.-széki jkv. 
is, ha hitelesen van kiállítva. Egyebekre nézve 
utasítást talál lapunk 1896. évi 10. sz. 13. 1. 
Minélelőbb jelentkezzék. Az államosítást az 
iskolafentartó község kérheti a kir. tanfel-
ügyelő útján. 

Deák J. Annyit tudunk, hogy a tanítók 
fizetéseik után községi adót nem tartoznak 
fizetni. Kérdezze meg a közs. jegyzőtől: vájjon 
a maga cselédje után fizetett 1 fr t állami 
adó alapján vet e ki önmagára 61 kr közs. 
adót? A közs. adó tekintetében a közs. jegy-
zők és tanítók egyforma bánás alá esnek. 

K. M. Retyezát. 1. A nagyobbik után. 
2. A kataszt. jöv. szerint. 3. 2%>-kal. 

B. A. Sz. T. K. Nincs joga. Bánjék taníts 
ványaival emberiesen. Oklevelét meg kell sze-
reznie. A tandíj ügyben a lelkésznek van 
igaza. 

D. Gy. Folyamodás útján jelentse be a 
változást. 

Fedorka E. Közigazgatási úton kell behaj-
tani. Forduljon a főszolgabíróhoz. 

Rack M. Nem tart juk kötelezettnek, kivéve, 
ha az illetőnek gyermeke jár az önök iskolá-
jába s az Ve mérő búza és 1U mérő rozs tanítás-
díj fejében volna biztosítva. 

Yitos Gerti. Sajnáljuk, az évötödös pótlék 
ügyében nem mondhatunk mást, mint a mi 
erre vonatkozólag lapunkban megjelent. 

L. M, 1892-ben az az eljárás rosszakaratú 
volt. Mért nem tet t panaszt ellene a közigazg. 
bizottságnál ? Forduljon azonnal a kir. tanfel-
ügyelőhöz. 

I. B. Y. 1). Határozottan káros visszaélés. 
Jelentse be a kir. tanfelügyelőnél. Az ügynek 
tesz vele jó szolgálatot. 1876 jan. 1-től. 

0 . F, Újra jelentkezzék s kérje, hogy a 
fővárosban fizethesse a díjakat. Névváltozta-
tását is jelentse be hiteles alakban s nyugdíj-
könyvecskéjében nevét igazíttassa ki. 

R. J. Az adóügybe nem avatkozunk. 
B. J. B. Vaskút. Azt hiszszük, a főszolga-

bíró önnek fog igazat adni, kivált, ha sze-
mélyesen is informálhatja a tényállásról. A 
kivágott fa helyett az iskola telkén, de alkal-
masabb helyen, okvetlenül ültessen nemes 
gyümölcsfát. Evvel kijelentett szándékának 
komolyságát igazolja. 
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Vigasztalás. Csak az iskolafentartó hit-
felekezet jóakaratából; esetleg, ha szabály-
szerüleg bebizonyítható, hogy a termények 
túlcsigázott értékelése miatt nem üti meg a 
400 frtos mértéket, államsegélylyel való ki-
egészítés ut ján lehet a bajon segíteni. Ehhez 
pedig az illető hitfelekezeti főhatóság bele-
egyezése szükséges. 

J. 0 . Csak szolgálatra képtelenség esetén 
kaphatna nyugdíjat. Nem az ön tetszésétől 
függ : mikor akar menni nyugdíjba. Tizenhat 
évi beszámított szolgálat után ön 208 frtnyi 
nyugdíjra tar that igényt; de hát ezt önmaga 
is kiszámíthatta volna még pedig sokkal 
kevesebb idő alatt, mint levelét megírta. 

H. K. Egyházi főhatósága ut ján folya-
modjék 400 frtra való kiegészítésért. 

O. J. 1. Lampel R. könyvkereskedésében 
(VI. Andrássy-út 21.) megkaphatja a szük-
séges fölvilágosítást. 2. Igen, ha engedélyt 
kap a részletekben való törlesztésre. 

B. A. Ajánlott levél meg csomag is ment. 
Kívánsága s/erint történt. 

K. G. Dénes. Nem tartjuk lehetségesnek, 
mivel már 10 év előtt történt. 

U. J. Ha tisztán egyházi funkczióért kapja 
az egynegyed telek jövedelmét, akkor nem. 
Csak abban az esetben lehetne reményleni, 
ha az a külön díjazás kánt or tanítói osztatlan 
jövedelemnek minősíthető. 

l íenkö András. Csak fizesse tovább. Iijon 
ajánlott levelet Kamy Ferencz számtanácsos 
úrhoz a m. kir. vallás- és közokt. min. nyug-
díjosztályába. (Budapest, V. ker. Vadász-u.) 

E. Lipót. Közigazgatási uton. 
L. B. 1. A nyugdíjint. biz. elbírálásától 

függ; mi annak elébe nem vághatunk. 2. 30 
év után az ön esetében nem tart juk lehet-
ségesnek a mi felfogásunk szerint. o O 

H. J. Leszáll. Az utóbbi intézkedés korri-
gálja az előbbit. A törzskönyvben való kiiga-
zításnak utánanézni nincs módunkban. Az 
illető adóhivatal is megadhatná a választ: 
mily alapon szed 1892. óta 400 frt u tán 2° o-t. 
Kell lenni rá utasításának. 

0 . J. A népiskolai hatóságokról szóló 1876. 
e'viXXVIII. t. cz. 13. S-a 2. pontja értelmében: 

„.1 felekezeti iskolaszék szervezetét és teeniőit — a 
fentebbiek szem előtt tar tása mellett — a felekezeti 
iskolaügyet vezető illetékes főhatóság szabja meg, azonban 
az iskolamulasztók irányában úgy köteles eljárni, 
mint a községi iskolaszékre nézve meg van állapítva." 

P. J , R. ML Di breczeu. 1. Folyamodjanak 
a magyar kir. államvasutak igazgatóságához 
(Budapest, VI. ker. Andrássy-út). Bizonyára 
lesz s kere. 2. A katonai ügyekkel foglalkozó 
hivatalban útbaigazítják. 

Krisau J. Igen. Utasítást talál lapunk 
mult évi 10-ik számában a 14-ik oldalon. 

M. V. Próbálja meg, de aligha lesz sikere. 
P i l l i s József H. S. Vegye meg a vizsg. 

szabályzatot az egyetemi nyomdában 20 krért. 
Kovács Zs. Véleményünk szerint nincs joga. 
.Érdekelt." 1. Reménye lehet a 70 frt 

beszámítására is, ha ez állandó jövedelműi 
biztosíttatott. 2. Az illető t ő nem 
helyesen jár t el. Ne engedje meg az isk. szék 
a II. oszt. vizsgálatot ö'A éves gyermeknek. 
Legjobb esetben az I-ső osztályról tehet 
magánvizsgálatot. Az iskolaszék lépjen közbe. 
Az elnökkel értekezzék bizalmasan. 3 A gyó-
gyítás költségét nem tartozik viselni, ha úgy 
van a dolog, miként ön írta. 4. Az áll. isk. 
gondnokságokról szóló utasítás 1-ső tj-ából 
kifolyólag csak a választott s nem minden lelkész 
egyszersmind gondnoksági tag. 

N. J. Sz. Forduljon nagys. Groó Vilmos 
úrhoz, mint G. megye volt kir. tanfelügyelő-
jéhez. Ha ő közbelépne, valószínűleg lehetne 
a dolgot reparálni. Czíme: Bpest, VI. ker. 
Andrássy-út, állami polg. isk. tanítónőképző-
intézet. 

Tótli Lajos. A korpótlék igen, de „helyi" 
pótlék nem. 

Szikora B. 1. A tanítónak is szabad a 
hitoktatást elfogadnia az egyh. hatóság bele-
egyezésével. De ne ingyen. 2. Az isk. gyer-
mekek a ministrálásra nem kényszeríthetők. 
Ha felekezeti iskoláról van szó, az illető 
növendékek, kik odajárnak, az egyházható-
ságnak az iskola életére vonatkozó s törvénybe 
nem ütköző követelményeinek tartoznak eleget 
tenni. Ezt a méltányosság is ígykivánja. 3. Ha 
óv elején 12 évet betöltött növendéket vettek 
föl, mert hely volt, azt évközben, ha minden-
napi iskolába járásra kötelezettek jelentkeznek, 
föl kell menteni, de nem kizárni. Az elsőbb-
ségi jog a tanköteleseket illeti meg. 

Iparkodó. A kath. iskolák tantervét nyom-
tatásban is láttuk már ; de úgy tudjuk, hogy 
könyvárusi úton még nem kapható. 

I E O D A L O M , 
Komlóssy Ferencz dr. egyházmegyei f'itan-

fel ügyelő és orsz. képviselő hivatalos adatok 
alapján megszerkesztette: „Az esztergom fő-
egyházmegyei római katholikus iskolák törté-
netét". A 764 lapra terjedő nagy munka, 
melynek adatait az egyes parochusok. espe-
resek és tanítók gyűjtötték egybe, Vaszary 
Kolos biboros herczegprimásnak van ajánlva. 
Rendkívül becses anyaghalmaz van e nagy 
munkában összegyűjtve. »Egy nyugodtabb 
idő és hiánytalanabb adatsorozat — írja 
Komlóssy az előszóban — tán lehetővé 
teendi, hogy az i t t fölsoroltakra támasz-
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kodva, általános szempontok szerint megítélt 
és csoportosított munka láthasson nap-
világot". Kívánjuk, hogy Komlóssy Ferencz 
doktornak meglegyen e munka megírásához 
a kellő „nyugodt ideje". — Az előttünk 
fekvő munkában a főegyházmegyei iskolák 
ismertetéséhez egy függelék van csatolva, 
melyből megtudjuk, hogy Esztergom egyház-
megye 46 kerülete 752 iskolájának évi 
föntartási jövedelme 675.054 frt 12 kr., a 
mi 17,304.547 frt 25 kr. értékű alapvagyonnak 
felel meg. A tanítók tényleges létszáma 
1002, köztük férfi és pedig ' képesített 899, 
1—3 képzőintézeti osztályt végzett 30, 
képzőintézetet nem végzett 6 ; nőtanító van 
67, köztük képesített 56, nem képesített 11, 
ezek közül 9-nek óvónői képesítése van. 
Tannyelvre nézve van 460 tisztán magyar, 
86 magyar-tót, 10 magyar-német, 191 tót-
magyar, 7 német-magyar, 1 német, 50 tót 
és 1 tót-német. A tanítók átlagos fizetése 
436 frt. —a. 

„Nagyapó kézügyesítő foglalkozásokra tanítja 
unokáit' czímeii Vántsa György debreczeni 
ipartanító négy füzetre tervezett munkát írt, 
melynek első része f. é. április közepén fog 
megjelenni, 60 kr. előfizetési árral. Mindegyik 
füzet 10—12 ív tartalommal 120—150' a 
szöveg közé nyomott magyarázó képekkel 
lesz illusztrálva. Az egyes füzetekben a játék-
szerű munkatanítást a szerző úgy vitte keresz-
tül, hogy a 8 éves gyermek önállóan is dolgoz-
hatik belőle. Az adott ismeretek pedig élve-
zetes és oktató olvasmányokul szolgálhatnak. 
Az első füzet 12 íves tartalommal és 100—120 
szöveg közé nyomtatott magyarázó képpel 
jelenik meg. Előfizethetni a szerzőnél (Deb-
reczen, Pereczes-utcza 667.) 

C ŝtfO 
' T 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

20-ki ülésében foglalkozott Kossuth Ferencz 
azon indítványával, mely az 1848-ki ese-
mények nemzeti megünneplését czélozta 
jövő évi évfordulójuk alkalmából. A kor-
mány nevében a ministerelnök hozzájárult 
ez indítvány ama részéhez, mely az 1848-ki 
törvények szentesítésének ötvenedik évfordu-
lóját : 1898. április 11-ét tűzi ki ünneplés 
tárgyává. „A 48-as törvények megalkotása 
— mondotta a ministerelnök —, melyeken 
nyugszik Magyarország régi rendi alkot-
mányának népképviseleti alapra változtatása 
és a felelős kormánvzati rendszernek behoza-

tal az alkotmányos jogoknak a haza min-
den polgárára való kiterjesztése, a közteher-
viselés általánosítása, a földbirtok felszaba-
dítása, a sajtószabadság, jogegyenlőség és 
általában a politikai és polgári szabadság 
nagy elveinek érvényre juttatása, kétségtele-
nül Magyarország ezredéves történeti fejlő-
désének oly nevezetes és korszakot alkotó 
mozzanata, a mely mindenesetre méltó arra, 
hogy ötvenedik évfordulóját a hálás utókor 
kegyelettel ünnepelje meg." 

— Világ folyása a külföldön. A krétai 
válság minden egyéb külföldi eseményt hát-
térbe szorított. A hatalmak csapatai meg-
szállották Krétát, de a görögök is partra 
szállottak s ez a furcsa helyzet már napok 
óta tart , sőt a görögök és törökök közt 
már összeütközés is volt. A görög csapatok 
elfoglalták Vakolieszt, mely alkalommal 
görög részről 17-en, török részről 130-an 
estek el vagy sebesültek meg. A helyzet még 
mindig nagyon feszült annyival is inkább, 
mert a görögök harczi kedve nőttön nő. 
E közben a nagyhatalmak közt foly a jegyzék-
váltás. Athéni híresztelés szerint egy ottani 
titkos bizottság több ezer fegyveres önkén-
tessel rendelkezik, a kik Macedóniába minden 
pillanatban betörhetnek és a Balkánt lángba 
boríthatják. A görögök vonakodnak Krétát 
elhagyni és Vasszosz ezredes parancsot kapott , 
hogy csak az esetre vonuljon vissza, ha a 
hatalmak katonái lőnének az ő csapataira. 
Ez esetben haladjon a sziget belseje felé, a 
tüzelést azonban ne viszonozza. A török csa-
patoknak ellenben okvetlenül ellentálljon. 
Az összes görög tartalékosokat behívják és a 
király maga veszi át a főparancsnokságot, ha 
a törökök a határt megtámadják. Viszont a 
törökök is nagyban mozgósítanak s egy 
hónapon belül állítólag 35 hadihajót fognak 
Kréta köré gyűjteni. Szóval: a robbanásra 
alkalmas anyag együtt van, csak az a kérdés : 
elpattan-e az a szikra, mely fölrobbantja? 
Reméljük, hogy nem. 

— Az „Eötvös-alapról" Boller Mátyástól, 
a fáradhatatlan pénztárostól, a következő 
kimutatást kaptuk: tőke 18»7 január 20-án 
volt : 54.618 fr t 90 kr., 1897 február 20 -án : 
55.180 f r t 90 krajczár; Tanítók Háza a l ap ja : 
1897 január 20-án volt: 14.886 frt 82 kr., 
1897 február 20-án: 15.601 f r t 02 kr., növe-
kedés 714 fr t 20 kr.; a Kossuth-alap 985 f r t 
41 kr. Ezek a számok világosan beszélnek: 
hirdetik azt, hogy a magyar tanítóság erőihez 
képest igyekszik az említett alapokat növelni, 
de kartársainknak azért még mindig nagyobb 
buzgóságot kellene kifejteniök abban, hogy 
mennél tömegesebben lépnének be, saját jól 
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felfogott érdekükben, az „ E ö t v ö s - a l a p ' t a g j a i 
közé . Főváros i k a r t á r s a i n k a t p e d i g ú jból is 
f ö l k é r j ü k , bogy készpénzbevásá r l á sa ikná l ké r -
j e n e k visszatérí tési sze lvényeket és k ü l d j é k 
be azokat a T a n í t ó k H á z a j a v á r a Roller 
Mátyás pénz tá roshoz , VI. N a g y m e z ő - u t e z a 1. 

— Minta lapok . A k e r e s k e d e l m i min i s t e r 
k i adásában m e g j e l e n ő „ M i n t a l a p o k iparosok 
és ipar iskolák s z á m á r a " cz imü füze tes vál la-
l a t n a k II . a g y a g i p a r i - és I I . szövőipar i f üze t é t 
m o s t kü ld ték szét . Az a g y a g i p a r i füzet H o r t i 
Pá l , F a r a g ó Ö d ö n , Huszka J ó z s e f , Pe t r ides J . , 
Székely Á r p á d és Hol lós K á r o l y e rede t i 
t e rveze te i t közl i , melyek k ü l ö n b ö z ő díszedé-
n y e k r e való szebbné l - szebb m i n t á k a t ákrázol-
n a k . A szövőipar i füzetbe sz in tén Hol lós , 
H u s z k a és H o r t i , t o v á b b á Boros Rudo l f , 
György i Géza és V á r d a i S z i l á r d kész í te t tek 
t e rveke t , k i k ezekben m a j d n e m k ivé te l 
né lkü l m a g y a r m o t í v u m o k a t do lgoz tak föl . 
A „ M i n t a l a p o k " anyag- és szövőipar i részé-
b e n czé l tuda tosan a m a g y a r és a m o d e r n 
o r n a m e n t i k á r a he lyez ik a f ő s ú l y t . Helyese ln i 
való, hogy a szerkesz tőség szem előt t t a r t j a 
a gyakor l a t i é l e t köve t e lménye i t , a m e n y -
ny iben csakis közvet len k ido lgozás r a a lka lmas 
m i n t á k a t k ö z ö l , me lyekhez a szükséghez 
képest , t e r m é s z e t e s n a g y s á g b a n készült rész-
l e t r a j zoka t is mel lékel . A m o s t m e g j e l e n t s 
kiválóan s i k e r ü l t f ü z e t e k e t G y ö r g y i K á l m á n 
szerkesztet te . 

— K é z ü g y e s s é g i ( s z lö jd ) i s k o l a P o z s o u y -
bau. A p o z s o n y i ev. e g y h á z k o n v e n t j e f e b -
r u á r hó 3 - i k á n d. u. n y i t o t t a m e g ez á l t a l a 
a l ap í to t t és f e n t a r t a n d ó kézügyesség i i sko -
lát . A sz lö jd- i sko la a t h e o l o g i a i a k a d é m i a 
régi épü le t ében van e lhe lyezve és czélszerüen 
berendezve. A m e g j e l e n t e g y h á z t a g o k a t 
Freuszmuth F r igyes , az ú j iskola veze tő -
t a n í t ó j a üdvözöl te , k i eme lvén a kézügyesség i 
ok ta tás f o n t o s s á g á t az i skolában. E z e n 
üdvözlő beszéd u t á n az e g y h á z és i sko la 
fe lügye lő je Sam arjay E m i l d r . in téze t t hosz -
szabb b e s z é d e t a j e l en levőkhöz . V é g r e a 
pozsonyi t a n í t ó - e g y e s ü l e t nevében Wagner 
Lajos dr. s zó l t röviden, m e g k ö s z ö n v é n a 
pozsonyi e g y h á z i smer t bőkezűségét , a n i e ly -
lyel a t a n ü g y e t á l t a lában e lha lmozza és h o g y 
az t a t e r v e t rea l izá l ta , a melye t a t a n í t ó -
egyesüle t e g y évvel e ze lő t t m e g p e n d í t e t t . 

A szerkesztő postája. 
S. S. Baranya-Ózd. Víg S. B. M. Puszta-Fekete-

lialom. ti . J. Borsod-Jiadasd. L. L. Abaúj-Devecser. 
É. K. SUmeg. K. J. Kis-Kapus. J. E. Edelény. Sz. A. 
Jászberény. Czikkelyeik bevál tak; a mint lehet kö-
zölni fogjuk mindegyiket. — T. Új. Budapest. Nem 

közölhetjük. — Lövöpetri. Folyó hó 8-án a közig, 
bizottsághoz ment. — B. Gr. Mezőlak. Megsürgettük ; 
egyebet nem tehetünk. Rengeteg sok ott a munka. 
— Sz. A. Alsó-Kubin. Forduljon ajánlott levélben 
König min. tanácsos úr ő méltóságához, V., Hold-u. 
ministerium; vagy küldje el mindjár t az ő nevére a 
kérvényét. — B. M. Klokotics. Föl lehet kerestetni 
az iktatóban, majd — ha megengedik — megnéz-
heti az irattárban, de az ilyesmi sok időbe kerül ; 
mi nem vállalkozhatunk rá. — K. Jí. Szilvágy.. 
Velünk azt közlik, hogy ide semmi sem érkezett. 
— B. L. Gebe. 73.850 sz. a. a mátészalkai adó-
hivatalhoz ment még a mult hó 16-án. — M. M. 
Mezö-Zombor. 1896/7-től lb99-ig 273 forint segélyt 
engedélyeztek 68.141. sz. alat t ; megkapta már V — 
B. A. Sajó-Lád. Együtt nines meg sem értesítőben,, 
sem könyvben. — M. A. B.-Cservenka. Sok helyt 
nem kívánják meg, de tanácsosabb a működési 
bizonyítványt 50 kros bélyeggel ellátni. — K. ig.. 
1. Legczélszerűbb évről-évre. 2. Dr. Szabó Mihály 
könyvét a j án l juk : „A tanitók jogai és kötelességei".. 
Kapható a szerzőnél N.-Enyeden. — S. (<y. Berettyó-
Újfalu. Meg. — P . S. Ajka. A XL díjosztályban 
három fokozat van: 500, 600 és 700 forinttal. — 
Felvidéki kántortanító. 1. Folyamodhatik, de aligha 
adják meg. 2. A község. — H. J. Papos. 1. Folyamod-
jék hitközsége a közoktatásügyi ministeriumhoz. 
2. Kérdezze meg a kir. tanfelügyelőt. — Á. V. Czin-
kota. Úgy tudjuk, hogy: !. Igen 2. El. — Br. B. 
Félegyháza. Sajnáljuk, de ilyesmire nincs érkezé-
sünk; forduljon azonban a „Budapest" szerkesztő-
ségéhez, IV., Sarkantyus-utcza 3. — P. J. Szolyva. 
1. Áttettük a kiadóhivatalhoz. 2. Várja meg türelem-
mel a közoktatásügyi költségvetés tárgyalását. — 
B. J. O-Szivácz. Szívesen elhiszszük, hogy ön jól 
tanít, de azért a közgyűlési beszédét fölösleges volt 
beküldenie. Az adomázást is elengedtük volna. Egyéb-
iránt mi is azt tartjuk, hogy a tanító: az iskola. — 
1. B. 15. Ha elintézik, majd megtudja ; az elintézésig 
úgyis hivatalos titok. — D. J. Folyamodjék a kir. tan-
felügyelőség út ján. Azt önnek csak tudnia kell, hogy 
milyen mellékletek támogatják a kérelmét! Külön-
ben azt is megmondja a kir. tanfelügyelő úr. — 
B. J. Sátoristya. A „kérelem" közlésének előrelát-
hatólag nem volna meg a kivánt eredménye s azért 
nem közölhetjük. Az ilyet az orsz. bizottság ú t ján 
kell kérni. — Sz. Gy. Újfeliértó. A belügyminis-
riummal nem állunk hivatalos összeköttetésben. — 
K. E. Alsó-Vereczke. — M. J. Szarvaskend. — 
Sz. J. Zsablya — Á. E. — L. J. Vaskok. — Sz. 
K. B.-Újváros. Czikkelyeiket nem közölhetjük. - -
Az osztatlan népiskolai tanterv revíziója tárgyában 
több czikket nem kérünk. Úgy látjuk, hogy már 
eléggé ki van merítve a tárgy. Az utóbb érkezettek 
is már alig tartalmaznak ú ja t . Csupán az osztott 
népiskola tantervére vonatkozólag fogadunk el még 
néhány hozzászólást. 
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mulatságokról. Mrva Ede. — Hivatalos rész. — 
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— A szerkesztő postája. 
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LCe s i r a t ó I t a t n e m a d u n k v i s f eza . 

Wlassics minister költségvetési 
beszéde. 

Az országgyűlés képviselőháza febr. 
26-ki ülésén kezdte meg a vallás- és 
közoktatásügyi költségvetés tárgyalását, 
de a minister csak a második napon, 
február 27-én beszélt, még pedig — 
kijelentése szerint — azért nem szólalt 
föl azonnal az előadó ntán, mivel már 
többször adott a házban programmot 
és vette igénybe e tekintetben a kép-
viselőház figyelmét, másrészről „a parla-
mentáris szokásnak megfelelőleg válasz-
tói előtt egy nagyobb keretű s a 
hírlapokban (lapunkban is) megjelent 
beszédben fejtette ki, úgy kultur-, min 
kultusz-program inját." Ennek daczárí 
nem várt addig, a míg e tétel felet 
a vitát berekesztik, hanem felszólal 
eleve, ezzel akarván elejét venni töblip 
hozzá intézendő kérdésnek s a vita 
kozás megrövidítéséhez hozzáj árúin i. 

E rövid bevezetés után ministerünk 
így folytat ta : 

„Teljesen osztozom a t. előadó urnák 
abban a nézetében, hogy a magyar 
nemzeti kultur-politika irányzatában, 
czéljában és — mint ő magát kifejezte — 
nagy aspiráczióiban mindnyájan egyet-
értünk. Én, t. képviselőház, sokszor 
kifejtettem már, éppen erről a helyről 
is, hogy a magyar kultur-politikának 

a lényege nem változhatik, bárki üljön 
ezen a helyen. Ez az irány, hála Isten, 
ma már nein egyeseknek a privilégiuma, 
nem is , a szakegyesületek ezéhbelileg 
korlátolt területének működési köre, 
hanem ez a nemzetnek közkincse. (Helyes-
lés jobbfelöl.) Irányváltozások a nemzeti 
kultur-politika terén nem érvényesül-
hetnek, mert mondom, bármely nagy 
szellem sem nyomhatná erre egyéni 
bélyegét, mert elhomályosodnék a nem-
zet közkincsének fényében. 

Ha szabad egy hasonlattal élnem, én 
is azt mondom, a mit a ház nagy-
érdemű elnöke, Szilágyi Dezső, egy szép 
beszédében nemrég az általános politikai 
irányra alkalmazott, hogy a magyar 
.nemzeti kultur-politikának a főiránya 
is olyan változatlan, a mint az égi 
pestek mozognak eltérés nélkül örök 
lályájukon. 

A nemzeti egységes kultur-politikának 
vezérlő gondolatát, mint nemzeti közkincset, 
mindnyájan átérezzük s mindnyájan át is 

Arra nézve is osztozom a t. előadó 
úr nézetében, nagyon sok reformot 
azért nem vagyunk képesek megvaló-
sítani, mert az anyagi eszközök nem áll-
nak rendelkezésünkre. 

T. képviselőház! Kétségtelen dolog, 
hogy innen, e helyről, a hol az ország 
számos és egyetemes kulturális szük-

Lapuuk 9-ik számához két melléklet van csatolva. 
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ségleteit van alkalmam átlátni, a leg-
mélyebben érzem azt, hogy igen sok kultur-
szükségletet nem lehet kielégíteni az anyagi 
eszközök hiányában. I)e nekem, t. ház, 
mint a kabinet tagjának le kell számol-
nom egy másik nagy érdekkel is, t. i. 
a pénzügyi egyensúly követelményével. Mégis 
választóim elé lépve azt mondtam, hogy 
sokat tett és áldozott az állam, egyház 
és társadalom a nemzeti közoktatásért 
eddig is, de felelőésgteljes állásomban 
kimondom a nemzet szine előtt, hogy 
az eddiginél minden irányban és minden 
téren sokkal többet kell tenni. Az egységes 
szerves nemzeti közoktatás az az archime-
desi pont,amelyből nemzetünket nagygyá 
és hatalmassá lehet felemelni. De ugyan-
akkor hangsúlyozom azt is, hogy minden 
tényezőnek, tehá t nemcsak az állam-
nak, de a társadalomnak és az egyhá-
zaknak is, mindegyiknek a maga szférá-
jában és hatáskörében sokkal többet 
kell tennie a nemzeti közoktatásért, 
mer t ha igaz az, hogy a magyar nem-
zet fennállása kultur-probléma; ha fenn-
állásunk attól függ, hogy vájjon meny-
nyire tudjuk a magyar kul túrát minden 
izében európaivá, de mégis minden izé-
ben magyarrá tenni, akkor, t. képviselő-
ház minden tényezőnek fokozottabb mérvben 
kell a kultur-probléma iránt érdeklődnie és 
ezen érdeklődés folytán az általános te t t -
vágynak hatalmasabban, erélyesebben 
kell lüktetnie. (Helyeslés.) 

Ezek után részletesen nyilatkozott a 
felső oktatásról, a melyet törvényhozási-
lag akar szabályozni. Ezzel kapcsolatban 
rendezni akarja a felsőbb theologiai 
oktatást is, a melyet felekezetek szerint 
föl akar osztani, a budapesti és kolozs-
vári egyetemek között. A jogi oktatás 
állapotán az egységes jogi államvizsgá-
lat behozatala, a kötelező seminárium 
és a kötelező kollokviumokkal akar 
segíteni. A vidéki jogakadémiák közül 
az életképeseket fenn akarja tartani. 

A középiskolákra vonatkozólag szaporí-
tásukat bizonyos körülmények között 

helyesli, de ott, a hol sok a középiskola, 
helyesebbnek tartja, ha a községek a 
helyett, hogy gymnázium felállítására 
törekednének, a legközelebbi gymná-
ziumi városban — mint pl. a gyertyá-
mosiak Szegeden — gyermekeik számára 
internátust létesítenének. Majd áttér a 
népoktatás kérdésére. 

„E tekintetben — szólt — engedjék 
meg nekem, hogy mindenekelőtt azzal 
a nagyfontosságú kérdéssel foglalkozzam, 
a mely a népoktatási törvény revíziója 
czímén ismeretes. Méltóztatnak tudni 
azt, hogy e tárgyban az előkészületek 
megtörténtek; de viszont méltóztatnak 
azt is tudni, hogy a legégetőbb az 
egész népoktatási törvényben nem anv-
nyira a didaktikai rész, mint inkább 
azok az adminisztratív intézkedések, a 
melyek benfoglaltatnak, a mennyiben a 
magyar államnak bizonyos ingerencziá-
já t biztosítani kell. Áll ez különösen 
bizonyos iskolafentartók fegyelmi eljá-
rására. A tanítóképesítés az egyik kicsú-
csosodó kérdés, melyet az előadó úr is 
felemlített. 

Én egy ideig abban a nézetben vol-
tam és ennek kifejezést is adtam, nem 
volna-e jó éppen ezeket a kérdéseket 
novelláris úton revizió tárgyává tenni; 
újj abban megfontoltam azonban és arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy ha mi 
a népoktatási törvények ezen kérdéseit 
ki is veszszük, akkor talán mégis helye-
sebb, hogy ugyanazon erővel, ugyanazon 
erőfogyasztással esetleg az egész nép-
oktatási törvény revíziójához fogjunk. 

De én egy ily nagyfontosságú kér-
dést addig, míg az újonnan megalakí-
tott közoktatási tanácsot meg nem 
hallgattam, nem tartom időszerűnek 
napirendre hozni és egészen őszintén 
kimondom azt, hogy talán ott is, a hol 
egyáltalában nincs ok a felekezeti érzé-
kenységre ; ott is esetleg, a hol az állam-
eszmének, a hazafiságnak, a nemzeti 
eszmének megvalósulásáról van szó: 
bizonyos ellenállásra találunk pusztán 
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felekezeti érzékenykedésből. Egy kér-
dést azonban máris kivettem a nép-
oktatási törvény keretéből: a polgári 
iskolákat, melyek reformját külön törvény 
számára akarom fentartani. E kérdéssel 
a közoktatásügyi tanács már foglal-
kozik is. Ismétlem: a népoktatási tör-
vény teljes reviziója tárgyában az elő-
készületek folyamatban vannak, de 
napirendre hozását mostanában alig 
találnám helyesnek. Ez clZ, cl mit most 
e felelősségteljes helyről e tárgyban 
mondhatok. De van a népoktatás terén 
egy nem nagy jelentőségűnek látszó, 
de mégis igen fontos kérdés, a mely 
-úgyszólván már csaknem teljesen elő 
van készítve, t. i. as osztatlan népiskola 
tantervének létesítése. A mikor 16.700 
népiskola közül 12.877 népiskola osz-
tat lan: világos, hogy nagy horderővel 
bir, hogy ez iskolákban, a hol a külön-
böző osztályú gyermekek együtt vannak, 
mi t és hogyan kell tanítani. 

A népiskolák államosításának kérdé-
sére nem akarok bővebben kiterjesz-
kedni. Erről már többször a leghatáro-
zottabban nyilatkoztam, s elfoglalt állás-
pontomhoz ma is ragaszkodom. Állami 
iskolát állítok fel ott, a hol az állam ércleke 
kívánja s állítok fel annyit, a mennyi 
eszközzel rendelkezem. Tegnap egy kép-
viselő úr olyasmit mondott, hogy ne 
legyek vallástalansági és közoktalansági 
minister. Nos hát én tagadom ugyan, 
hogy nálunk vallástalanság és közok-
talanság volna; de ha volna, magukra 
vessenek, mert megtesznek-e a lelké-
szek mindent a vallásosság emelésére 
és meggondolta-e a képviselő úr, hogy 
az elemi iskolák Vs-e felekezeti s nekünk 
a millennáris iskolákkal együtt csak 
1200 állami népiskolánk van. Azt pedig 
talán még sem állíthatják, hogy az 
állam valami túlságos befolyást gyako-
rolt a felekezeti iskolákra. (Felkiáltások 
a szélsőbaloldalon: Ez a hiba!) Bizonyos 
tekintetben hiba, az állam érdekei, a 
hazafiság érdekei szempontjából, külö-

nösen az államellenes izgató tanítókkal 
szemben, népoktatási törvényünk igenis 
sok kívánni valót hagy hátra. 

Néhány kiváló publiczista az állami 
népiskolák tekintetében azt fejtegette, 
melyik irány a helyes, az-e, ha túl-
súlyba jönne az új irány, hogy a 
magyarság erősíttetik az iskolákkal ott, 
a hol az egy tömbben lakik, tehá t 
bizonyos attraktiv erővel bir, vagy 
az-e, ha nemzetiségi helyeken védjük, 
óvjuk a szétfoszlástól a kisebbségben 
lévő magyar elemet az állami népisko-
lákkal 1 Azt gondolom, hogy i t t az 
igazság középen van. (Ugy van! Ugy van !) 
Egyik irányt sem kell hagyni túlsúlyra 
vergődni, de párhuzamosan kell eljárnunk. 
Ott, a hol a magyar elem nagy a t t rak-
tiv erőt képvisel, — nem akarok most 
erre bővebben kiterjeszkedni, azt hiszem, 
hogy így is világos és meg lehet érteni 
— mondom, a hol a magyar elem nagy 
attraktiv erőt képvisel, ott a magyar elem-
nek a hóna alá kell nyúlni, — hogy így 
fejezzem ki magamat — és támogatni 
kell. (Helyeslés.) Viszont a magyar kisebb-
séget is támogatni kell, ha nemzetiségek 
közé került. Azt egyébiránt nálunk egyik 
public'zisztikai irány sem• követelte soha, 
hogy a magyar kisebbséget ne támogassuk, 
hisz ez végzetes dolog volna. (Helyeslés.) 
Az egyoldalúság mind a két irányban 
veszélyes is volna, de ezt nem is kivánta 
senki. A vita csak a túlsúly kérdéséről 
szólt, és erre nézve állítom én, hogy 
parallel kell történnie az akcziónak, 
egyik se legyen túlsúlyban a másik 
fölött. (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

T. képviselőház! Rátkay t. képviselő 
úr felhozta a gazdasági ismétlő iskolákat. 
Gondolom, magát a gazdasági iskolák 
intézményét helyeselte. Méltóztassék 
megengedni, hogy a magam részéről 
is a legmelegebben figyelembe ajánljam 
a gazdasági ismétlő iskolák intézményét 
a t. képviselő uraknak. Iparkodjanak 
a magok hatáskörében is a gazdasági 
ismétlő iskolák intézménye mellett lehe-

9* 
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tőleg buzgólkodni. Megjegyzem t. ház, 
hogy mi vezetett engem ezen gazdasági 
ismétlő iskolák felállításánál. (Halljuk! 
Halljuk!) Az ismétlő iskolákba nem 
igen jártak, ezzel csaknem szüneteltek, 
mert ezeknek tanrendje és tananyaga 
nem volt olyan, a mely nagy vonz-
erővel birt volna azokra a 13 —15 éves 
korú gyermekekre, a kiket a szülők 
más irányban jobban tudtak foglalatos-
kodtatni. Már most, a liol a gazdasági 
irányú foglalkozás vár az életben az 
iskolából kilépő i f júra , az ismétlő 
iskolákba bevizszük a gazdasággal való 
foglalkozás tanítását, és ebben bizonyos 
eredményt tudunk felmutatni, akkor 
maga a szülő is örömmel fogja oda 
küldeni gyermekét az ismétlő iskolába, 
mert annak hasznát lát ja. Mert hiába, 
minden idealizmus mellet t is a szülő 
az iskolának a hasznát is akarja látni. 
(Helyeslés a jobboldalon.) 

Azt mondja Rátkay László t. kép-
viselő úr, hogy ez mind szép, de kéri, 
hogy a földmüvelésügyi és a közoktatás-
ügyi minister is foglalkozzék e kér-
déssel. 

Bätkay László: Azt nem mondtam! 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister: Azt tetszett tán mondani, 
hogy hiba. hogy az nincsen egy resz-
szortban. Ez igen helyesen van ket té-
választva, t. ház! Maga a gazdasági 
ismétlő iskola az én felügyeletem ala t t 
kell. hogy legyen. 

De t. barátom, a földmivelésügyi 
minister úr, arról gondoskodik, hogy 
én a tanítókat kiképezhessem, hogy 
azután helyüket az ismétlő iskolákban 
meg is állhassák. Nyolczvanat már ki is 
képestünk és remélem, hogy ez mindinkább 
nagyobb méretekben fog történni. Es én 
azt hiszem, hogy a gazdasági ismétlő 
iskolákra vonatkozó, általunk kibocsá-
tott szabályzat gyakorlatilag is meg fog 
felelni a ezélnak. (Helyeslés jobbfelől.) 

Rátkay t. képviselő úr a tanfelügye-
lőkről is megemlékezvén, felhozta, hogy 

mily kevés az uti átalány s hogy 
ennek következtében a tanfelügyelők 
nem is felelhetnek meg iskolalátogatási 
kötelezettségüknek. 

T. ház! Sem én, sem elődeim sohasem 
leplezgettük jelentéseikben a hiányokat, 
mindig kimutat tuk az iskolalátogatási 
arányt. Hanem abban tévedni méltóz-
tatik, hogy csak 300 fr t az átalány, 
mert némelyek többre is mennek, van 
400 f r t átalány is. (Egy hang a szélső 
baloldalon: Ez is kevés!) Mégis köte-
lességemnek tar tot tam egy rendeletet 
kiadni, mely ugyan — mint látom — 
bizonyos visszatetszést szült. Én t. i. 
azt akarnám, hogy ez az átalány tény-
leg az iskolalátogatási czélra is for-
díttassák. És erre vonatkozólag meg is 
tettem az intézkedéseket és nem tar-
tózkodom attól sem, hogy esetleg ezen 
átalány-rendszert megszüntessem; mert 
nagy fontosságot tulajdonítok annak, 
hogy a tanfelügyelők az iskolákat 
látogassák. Hiszen bürokraticze is egyre 
iparkodom apasztani munkájukat, mert 
fájdalommal tapasztaltam, t képviselő-
ház, hogy bizony az iskola látogatási 
feladatnak megfelelni nem tudnak, de a 
legjobb akarat és lelkiismeretesség mellett 
sem tudnak ennek megfelelni, mert annyi 
iskola felett kell ennek a kevés számú 
tanfelügyelőnek a felügyeletet gyako-
rolni. Én ugyan a kereskedelmi iskolá-
kat már kivettem a tanfelügyelői 
felügyelet köréből és iparkodtam, a mi 
lehetett, a tanfelügyelők munkakereté-
ből elvonni, tovább azonban a tago-
lásban nem szándékozom menni. Be aka-
rom hozni a tanfelügyelöknél a szakvizsgát 
is, ezzel foglalkozom épen most. A szak-
vizsgára szükség van, mert sok részről 
történtek felszólalások, hogy hiszen az 
egyik vagy másik tanfelügyelő csak 
elemi iskolákat végzett, hogyan lehetne 
hát polgári iskolákban tanfelügyelő és 
mindenütt az egész vonalon az egyes 
iskolanemek külön tanfelügyelet esz-
méjét akarják érvényesíteni. A keres-
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t.-czikk végrehajtásáról kívánok most még 
szólani. (Halljuk! Halljuk!) Ez t. i. a 
segélykérés, a mennyiben a felekezeti 
iskolák segélyeket vehetnek igénybe 
tanítóik fizetésének kiegészítésére. 

T. ház! Abból nem csinálok t i tkot, 
hogy bizonyos felekezetek tartózkodnak 
igénybe venni a segélyt. így talán két 
szerb és 13 román iskola veszi ezt 
igénybe; de mivel tudom azt, hogy 
körülbelül 2000 román tanítónak legalább 
•egy jó részénél a fizetési minimum nincs 
elérve, ennek következtében én nagyon 
szigorú intézkedéseket tettem arra nézve, 
hogy ez kipuhatoltassék, és akkor azután 
ebben a dologban megtörténnek azon intéz-
kedések, melyek szükségesek. (Elénk helyes-
lés.) — Mert meghozni a törvényt, 
hogy ez a minimum és megadni a módot 
arra, hogy a segélyt igénybe vegyék 
és azután mégsem veszik igénybe: ezt 
nem tartom oly eljárásnak, milyet a fele-
kezeteknél egyáltalában megdicsérni 
lehetne. (Helyeslés.) Körülbelül 160.000 
frttal több van e czélra az idei budgetbe 
fölvéve, mert hiszen más felekezetek 
nagy mértékben igénybe veszik az állam-
segélyt. 

T. képviselőház! A néptanítók fizetésé-
nek kérdésében — a mit lehetett, azt a 
kormány megtette. Rátkay t. képviselő 
úr határozati javaslatával szemben — 
különben majd zárszavaimban fogok 
bővebben szólani erre nézve — most 
•csak azt akarom kiemelni, hogy az 
állami tanítóknál 300 frtos állás nincsen, 
sőt a járási és megyei székhelyeken ebben 
a budgetben fölemeltem 500 frtra a taní-

jic fizetését. Azután, a hol úgynevezett 
pótlék van, egyes tanítóknál iparkodom ezt 
fizetéssé átváltoztatni. A főváros környé-
kén szintén fölemeltem egy bizonyos 
határig a tanítók fizetését. Fiúméban 
is, tekintettel az ot tani viszonyokra, a 
mit a rendelkezésemre álló eszközökkel 
tehettem, azt megtettem. De arra figyel-
meztetek, hogy a 400 frtos maximumot 
annak idején leginkább a felekezetek elle-
nezték, mert rájuk nézve lett volna nagyobb 
teher. (Úgy van!) 

T. ház, még csak igen rövid időre 
veszem igénybe a t. ház figyelmét. 
(Halljuk! Halljuk!) A kisdedóvás terü-
letén akarnám a t. ház tudomására 
hozni, hogy foglalkozom az óvónői és 
tanítónői képesítés egyesítésével. T. ház, 
ezekkel a külön óvónői képesítésekkel 
ma arra az eredményre jutottunk, liog}' 
— nem akarok nagy számot mondani — 
körülbelül 500 óvónő van állás nélkül. 
Már most, tanítónőkben hiányt szenvedünk, 
tehát azt hiszem, hogy egészen indokolt 
a tanítónői és óvónői képesítés egyesí-
tése. (Helyeslés.) és ha ez a t. ház 
helyeslésével fog találkozni (Elénk helyes-
lés.), ebben az irányban a kezdeményező 
intézkedéseket meg fogom tenni. Sőt 
egyelőre is kívánok segíteni azon, hogy 
az okleveles óvónők a tanítóképző egyik 
vagy másik osztályába fölvehetők legyenek, 
szóval, hogy pótolhassák azt, a mire eddig 
a mód nem volt nekik megadva. (Helyeslés.) 

T. képviselőház! A nőoktatás terére 
nem akarok bővebben kiteijeszkedni; 
most csak azt akarom kiemelni, hogy 
az 1868-iki törvény a felsőbb nőokta-
tásról egyáltalán nem szól. tehát erre 
nézve törvényünk nincs. 1873-ban a 
költségvetés tárgyalása alkalmával Mol-
nár Aladár vetette fel az eszmét és az 
akkori zseniális közoktatásügyi minister 
Trefort Ágoston, gondolom 1875-ben 
mindjárt fel is állította a felső leány-
iskolát. Ez már nagyon szép fejlődést 
vettek, de szabályzatukat nem ta r tom 
ma olyanoknak, a melyek mellett hosszú 
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ideig megmaradhatnak; különösen nem 
tartom azért sem, mert egy bizonyos 
kombináczióba okvetlenül kell hozni az 
egyetemre való bocsátás kérdésével. 
Arra nézve tárgyalásokat folytatok szak-
közegeimmel, hogy a felsőbb leányisko-
lákban egy két évre szóló tanfolyam 
létesíttessék és ezen a két évi tanfo-
lyamon azok, a kik már elvégezték a 
hatosztályt,ha egyetemre akarnak menni, 
elsajátíthassák a szükséges ismereteket 
és így készen álljanak az egyetemre. 
Egészen megvagyok arról győződve, hogy 
az a két év elegendő. Nem akarok most 
állami leánygymnáziumokat életbelép-
tetni, mert nem akarom azt, hogy a 
leány, a k i t én természetes rendelte-
tésénél fogva, a család számára kívánok 
megőrizni, már 9 10 éves korában az 
egyetemi pályát válaszsza, de ha 15 — 16 
éves korában arra határozza magát, 
hogy ő az egyetemi képzést akar ja 
igénybe venni, mégis módot kívánok 
erre nyújtani s meg vagyok róla győ-
ződve, hogy ez lehetséges a tantervnek 
revíziója segítségével, mert nemcsak 
arra a két esztendőre számítok, de a 
reformált tantervre is. (Helyeslés.) 

A szakiskolákra vonatkozólag is óhaj-
tok még a t. képviselőház figyelmébe 
ajánlani valamit. T. i. a felsőbb keres-
kedelmi iskoláknak új szervezetét lép-
tetvén életbe, e szabály szerint vagy 
kereskedelmi iskolai szaktanárnak, vagy 
pedig középiskolai képesítéssel biró 
tanárnak, kell ezen iskolánál alkalma-
zásban lenni. Tehát a külön tantestület 
eszméje van behozva. Ebben a buclget-
ben kívántam először fokozatosan életbe-
léptetni azt, hogy az igazgató a VIII., 
a tanár a IX. fizetési fokozatba jöjjön, 
természetesen azok, a kiket az állani 
nevezett ki és ez által a kereskedelmi 
iskoláknál is megkezdetik egy bizonyos 
tekintetben ezen állapotoknak a javítása. 
De én előnyt kívánok nyújtani a kereske-
delmi iskoláknál alkalmazott polgári iskolai 
tanítóknak is, hogy lehetővé legyen nekik 

téve, vagy a kereskedelmi szaktanári 
vizsga, vagy a ki történelmi vagy nyel-
vészeti tanszakon volt, a középiskolai 
tanári vizsga letétele, de olyképen, 
hogy ez csak kereskedelmi iskolára jo-
gosítsa, hogy így bizonyos idő alatt az 
alapvizsga elengedésével letehessék a 
vizsgát. Erre engem mindenesetre buzdít 
az, hogy a tanárhiány és a méltányosság 
is azt kívánja, hogy ilyen kedvezmény-
ben részesüljenek. 

A kézügyességi oktatás terén körül-
belül az iskolák 4 % - a foglalkozik a 
kézügyességi oktatással. Én erre súlyt 
helyezek. Fájdalom, budgetem nem ad 
rendelkezésemre oly összeget, a mely 
ezen a téren szükséges volna, de 666 
iskolában a kézügyességi oktatás keresztül 
van véve." 

Nyilatkozott ezután a minister a 
művészeti kérdésekről, majd így folytatta 
és fejezte be nagyszabású és pár t -
különbség nélkül nagy tetszésben része-
sült beszédét: 

„Az emberbaráti tanintézeteket illetőleg 
fel kell hívnom a képezhető fogyatékos 
érzéküekre vonatkozólag is a törvény-
hozásnak és a társadalomnak is, minél 
nagyobb mérvű gondoskodását. Az én 
resszortomba természetesen csak a kiké-
pezhetők tartoznak. Számos folyamodót 
kell elutasítanom, mer t nincs elég 
helyiség, hogy felvétessenek. Fontosnak 
tartom, hogy a váczi siketnéma intézetnél 
a tanítóképzésre külön tanfolyamot rendezzek 
be s be is van rendezve, továbbá a vakok 
oktatására képesítő tanfolyamot rendeztettem 
be Budapesten. 

A törvényhatóságok, továbbá az ala-
pítványok vagy községek által fön-
tartott ily filantropikus intézeteket pedig 
úgy vélem segíteni, hogy az állam nevezze 
ki oda az illető tanítókat és igazgatót 
és ez által a szakképzés teljesen bizto-
sítva van. Ez már keresztül is van vive-
néhány ily intézetnél és miután fize-
tésüket az új fizetési törvény értelmében 
rendeztem, azt hiszem, hogy ez a szerény 
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kezdet i t t is kedvező föllendülésre fog 
vezetni. 

Teljesen lehetetlennek tartom t. ház, 
hogy mindazt elmondjam, a mit óhaj-
tottam. Egy beszéd keretében egy ily 
gazdag anyagú tárczának minden egyes 
részletére kiterjeszkedni lehetetlen, mégis 
kötelességem volt a t. képviselőháznak 
még a vita bezárása előtt főbb voná-
saiban jelezni azt a tevékenységet és 
munkát, a melyet e téren kifejtettünk. 
Merész kísérletezésekbe nem bocsát-
kozom, mert egyáltalán nem tartom 
helyesnek a kulturális kérdések kényes 
területén a merész ugrásokat, hanem 
a fokozatról fokozatra való haladást szol-
gálom. Méltóztassanak megítélni, hogy 
elég gondosan, körültekintően és nem 
koczkáztatásával bizonyos magasabb 
kulturális érdekeknek vezettem-e az 
ügyeket 1 

Én megnyugvásomat találom, köte-
lességem hű teljesítésében. Ajánlom a 
költségvetést elfogadásra." (Hosszantartó 
élénk helyeslés és éljenzés.) 

®£XK3e 

Wlassics minister és az Országos 

Bizottság. 

A kultuszminister a „Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságához" leira-
tot intézett, melyben kimerítően fog-
lalkozik a tanítók sérelmeivel. Ily ter-
jedelmes leiratot minister tanítókhoz 
még nem intézett; — a legtöbb eset 
olyan volt, hogy a minister valamelyik 
tanfelügyelőt értesítette, hogy a tanítók 
kérelme teljesíthető nem volt. Jelenlegi 
kultuszministerünk közvetetlen levelez 
a tanítókkal a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" révén. S ez a körül-
mény több szempontból fontos. 

A leiratban legelőször a felső nép-
és polgári iskolai egyesület kérvényére 
ad választ a minister, majd a szom-
bathely-egyházmegyei r. kath. tanító-
egyesületnek s végül az „Országos 

Bizottságnak" felel. Tisztán lá tható 
ebből, hogy a minister a „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságát" 
olyannak tekinti, min t az ország tanító-
egyesületeinek, az ország összes taní-
tóinak képviselőjét. Nem a kérvényező 
egyesületet értesíti a határozatról, 
hanem az „Országos Bizottságot". Min-
denesetre igen nagy hasznára van nem-
csak az Országos Bizottságnak, hanem 
az egész tanítóságnak az a körülmény, 
hogy maga a minister mutat ja meg 
azt a helyes utat, melyet a tanítóság 
kövessen. Szervezkedjék egy egészszé, intéz-
zék ügyeiket egyöntetűen s a testületi szel-
lem, az együvé tartozás érzete vezesse 
munkálkodásukat. 

Az Országos Bizottság épen most 
szervezkedik, csak az alapszabályok 
jóváhagyását várja; épen most kiván 
szövetséggé alakulni s ime a neme-
sen érző minister jő segítségünkre. Az 
Országos Bizottság szövetséggé alakulva, 
a kartársaktól és a ministertől támo-
gatva, a tanügy és a tanítók igaz 
javára eredményesen működhetik, ez 
erős meggyőződésem! 

Kétségbevonni vagy roszalni senki-
nek kérelmezési jogát nem szabad, 
mégis annak az igen elterjedt nézet-
nek adok kifejezést, hogy nagyon helyes 
volna, ha a tanító-egyesületek csak 
helyi érdekű ügyeikben imának fel a 
ministerhez, míg közérdekű dologban 
az „Országos Bizottság" útján kérvé-
nyeznének, — már csak azért is, m e r t 
akkor nem fordulna elő olyan eset, 
mint a milyent a ministeri leirat jogo-
san felemlít. Az egyik egyesület azt 
kéri, hogy csak az ötödéves pótlékok 
által nyert fizetésemelés után rovassék 
ki az 50°/o a nyugdíjintézet javára, 
míg a másik egyesület ennek épen 
ellenkezőjét kéri, azt mondván, hogy 
csak erre ne vessék ki az 50%-ot, a 
többire mindenre kivethetik. 

A leirat ismertetésére nem terjeszke-
dem ki, mer t alább az egész terjedel-
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mében olvasható. Csak egyes pontjait 
kívánom megemlíteni. 

A tanítók kérelmeinek mindenikét 
nem teljesítheti ugyan a minister, de 
jóindulata és a javítás erős akarata 
látszik abban, hogy a kántortanítók 
kántori fizetésének különválasztását és 
a hírhedt 15 kros járulékok eltör-
lését kilátásba helyezi, a törvény 1901. 
évi revíziója alkalmából. 

Az 1875. év előtti elaggott s a nyug-
díjalapba fel nem vett taní tók segélye-
zésére egy bizonyos öszeget kér a tör-
vényhozástól, mi bizonyára örömmel 
tölt el minden tanítót. 

Általában a leirat nem visszautasító, 
sem czáfoló, hanem meggyőző. 

Ezzel kapcsolatban még egy dolgot 
kívánok megemlíteni. A minister az 
egyesületek részére 50 — 50 forintot 
adományoz pályadíjakra. Nem volna-e 
helyes, ha a pályanyertes műveket ren-
deletileg az Országos Bizottságnak adná 
azzal az utasítással, hogy azokról neki 
jelentést tegyen? Ugy gondolom, a 
közoktatási tanácshoz nem igen fognak 
ezek a pályanyertes művek kerülni, 
mert annak amúgy is eléggé szép és 
nagy munkája van. 

Köszönet a ministernek a tanítók 
iránt viseltető jóindulatáért, atyai gon-
doskodásáért ! 

A tanítókon áll a feladat a minister 
czéljait megérteni, őt nagy munkájában 
támogatni! 

{Budapest). Hajós Mihály. 

Ministerünk az Orsz. Bizottsághoz. 
Mult éyi május hó 5-én, továbbá 1895. évi 

január hó 11-én és ugyanazon évi február hó 
11-én kelt felterjesztései kapcsán tudatom a 
tanítók Orsz. Bizottságával, hogy a taní tóknak 
a tanítói állomásokkal egybekötött javadalmak, 
illetőleg a végellátási igények megállapítá-
sánál követet t eljárás ellen emelt s megbí-
zottaik által írásba foglalt panaszait az orsz. 
lanítói nyugdíjtörvények végrehajtására kiren-
delt bizottság 1894. évi deczember hó 22-én 
tartott ülésében az ugyanazon évi november 

hó 22-én a ministeríumban megtar tot t tanács-
kozmányra meghivott tanító-egyesületek képvi-
selőinek jelenlétében tüzetes tárgyalás alá 
vette, mely tárgyalás nyomán a következőkről 
értesítem a taní tók orsz. Bizottságát. 

Dr. Kovács János a felső nép- és polgári 
iskolai egyesület megbízottja sérelmesnek 
tar t ja az 1875. évi 32. t.-cz. 28. g-ának 1. és 
2. pontjában foglalt intézkedéseket és memo-
randumában azon javaslatot teszi, hogy ezen 
pontok vagy törvényhozási, vagy rendeleti 
uton módosíttassanak, illetőleg kedvezően 
értelmeztessenek. Oda nyilatkozik továbbá a 
nevezett megbízott, hogy a törvény szigorú 
értelmezése enyhíthető lenne az által, hogy 
a fizetésnek törzsfizetés jellegével biró része 
az 1. pont szerint 5%-al rovassák meg s 
csak az ötödéves korpótlékra alkalmaztassák 
a 2. pont amaz intézkedése, hogy a ma-
gasabb nyugdíj jal összekötött fizetési többlet 
ntán 50% rovandó ki. 

Ezen kérelem, illetőleg javaslat figyelemmel 
az 1891. évi 43. t.-cz. 15. §-ára, mely az 
iránt intézkedik, hogy az orsz. tanítói nyugdíj-
alap állapotáról a törvény életbe lépésétől 
számítandó 10 éven belül törvényhozási intéz-
kedés nem tervezhető, valamint figyelemmel 
arra is, hogy a törvény határozott szabványai 
rendeleti ú ton meg nem változhathatók s 
a törvényben lefektett elvtől eltérőleg nem 
módosíthatók, ez idő szerint nem teljesíthető 
s majd csak a törvény revíziója kapcsán lesz 
tárgyalható. 

De téves a memorandum amaz állítása is, 
hogy csak újabban adatott az 1875. évi 32. 
t.-cz. 28. §-a 2. pontjában foglalt elvi rendel-
kezésnek azon magyarázata, hogy a fizetési 
többlet 50%-ka l rovassék meg s pedig téves 
azért, mert ennek jogosultsága világosan 
benne van az 1891. évi 43. t.-cz. intézkedé-
seiben, melyek ezentúl már nem 300 és 400 
frt fixösszeg, hanem változó, tehát folyto-
nosan emelkedhető összeg erejéig ismerik 
el s á l lapí t ják meg a nyugdíjigényt, mely 
egyszersmind ugyanily arányban befolyással 
van az a lap mathematikai mérlegére is. Az 
pedig, hogy az 1875. évi 32. t.-cz. által bizto-
sított fix, 300 illetőleg 400 fr t összeg és az 
1891. évi 43. t.-cz. szabványaihoz képest 
biztosított teljes fizetéssel felérő összeg közt 
lévő különbözetre nézve a tanítók nem rovat-
tak meg 50°/o-kal, hanem csak 5%-kal, abban 
bírja magyarázatát , hogy miután az 1891. évi 
43. t.-cz. nem intézkedik az iránt, hogy mily 
egyszersmindenkorra fizetendő 0/o-kal rovassék 
meg azon különbözet, mely a taní tónak az 
1875. évi 32. t.-cz. értelmében fix 300—400 

I frt összegben biztosított nyugdíjigénye és az 
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újabb törvényczikk által teljes beszámítható 
fizetése erejéig megállapított nyugdíjigénye 
közt van az 1891. év előtt már alkalmazásban 
volt tanítók felemelt nyugdíjigénye folytán 
előálló különbözet után méltányosan csak 
5 % volt kivethető. 

Ezen méltányos intézkedés tehát épen az 
1875. évi 32. t.-cz. 28. §-ának 2. pontját volt 
hivatva enyhíteni, ámde legkevésbbé sem volt 
ebből az következtethető, hogy oly fizetés-
emelkedések is, melyek az 1891. évi 43. t.-cz. 
hatályba lépte után esnek a tanítók javára, 
5°/o-os egyszersmindenkorra fizetendő díjjal 
fognak megterheltetni. 

Perjessy László igazgató, a felső nép- és 
polgári iskolai egyesület másik megbízottja, 
sérelmesnek tart ja azt, hogy az állami polgári 
iskolai tanítók végellátása nem az 1885. évi 
11. t.-cz. értelmében esközöltetik, hanem az 
1875. évi 32. t.-cz., illetőleg az 1891. évi 43. 
t.-cz. szabványai szerint, a mely törvények 
a nevezett alkalmazottakra — kik előbb 
az államtisztviselőkkel egyenlő végellátásban 
részesedtek — reá kényszeríttettek s utóbb 
az 1885. évi 11. t.-cz. 2., 23., 43., 64. §§-aiban 
is, azon értelem magyaráztatott belé, hogy az 
az állami polgári iskolai tanítók nem az 
államtisztviselők nyugdíjtörvénye, hanem az 
1875. évi 32. t.-cz. szabványai szerint vár-
hat ják végellátásukat, a mennyiban az orsz. 
tanítói nyugdíjintézet kötelékébe kötelesek 
belépni s itt sokkal terhesebb szolgáimányokat 
teljesíteni, mint az állami nyugdíjtörvény alá 
tartozó állami tanárok. 

Amennyiben ezen második emlékirat benyúj-
tója is törvénymódosítást kérelmez és pedig 
nemcsak az orsz. tanítói, hanem az állam-
tisztviselői nyugdij törvény módosítását is, 
törvényhozási úton leendő intézkedés pedig 
az orsz. tanítói nyugdíjtörvény szempontjából 
egyelőre nem tervezhető, az emlékirat ez 
iránti petituma szintén időszerűtlen. 

Megjegyzem egyébiránt, hogy az 1875. évi 
32. t.-cz. egész szelleméből, különösen pedig 
annak 9. í;-ában, mely meghatározza, hogy a 
felső nép- ós polgári iskolai rendes tanítók stb. 
számára 400 frt nyugdíjat biztosít, világosan 
kitűnik azon elv, hogy minden ilyen nemű 
tanítókra nézve az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbe való belépés kötelező és hogy nem 
az 1878. évi 33.375. sz. a. kiadott itteni 
szabályrendelet mondotta ki e kötelezettséget, 
sőt ellenkezőleg a kérdéses rendelet az orsz. 
tanítói nyugdíjtörvény alapján állva, de más-
felől respektálva az ezen törvény 44. i;-ában 
lefektetett azon elvet is, hogy az eddig szerzett 
igények épségben tartan dók, úgy intézkedett, 
hogv azon állami tanítók, x J»ik.' az érintett 

szabályrendeletben kitett határidőig azaz 1877. 
évi junius hó 11-ig neveztettek ki, az állami 
alkalmazottakra nézve megszabott nyugdíj-
ellátásban részesülnek s csakis az érintett 
időpont után kinevezettek kötelesek az orsz. 
tanítói nyugdíjintézet tagjai sorába belépni. 

A kötelező belépés elve benne van az 1875. 
évi 32. t.-cz. összes intézkedéseiben s midőn 
az 1885. évi 11. t.-cz. idézett szakaszaiba a 
vonatkozó korlátozások felvétettek, nem bele-
magyarázásáról, hanem csak az 1875. évi 
32. t.-czikkben kimondott elv fentartásáról 
lehetett szó. 

Barabás György igazgató-tanító a szombat-
helyi egyházmegyei r. kath. tanító-egyesület 
megbízottja emlékiratában sérelmesnek ta r t ja 
az 1875. évi 32. t.-cz. 28. §-a 2. pont jának 
újabban odamagyarázott értelmezését, hogy 
minden fizetésemelkedés, tekintet nélkül arra, 
hogy előlépés, vagy magasabb fizetéssel egybe-
kötött állomáson való alkalmazás folytán á l l t 
elő, tehát az egy és ugyanazon állomáson 
a szolgálati évek emelkedése következtében 
élvezett korpótlék is 50 "/o-kal rovatik meg. 

Sérelmesnek tart ja továbbá a nézete szerint 
a törvény szellemével össze nem egyezhető ama 
gyakorlatot, hogy a tanítói nyugdíj megállapí-
tásánál, a kántori javadalom figyelembe nem 
vétetik, holott az 1893. évi 26. 8. §-a t.-cz. azt 
rendeli, hogy a tanitói fizetés megállapí-
tásakor, a tanítói és kántoi'i járandóságok 
együttesen tanítói fizetésnek veendők. 

Ez utóbbi memorandum 1-ső pontjára nézve 
már fentebb dr. Kovács János memoranduma 
kapcsán nyilatkoztam és kijelentettem, hogy 
az 1891. évi 43. t.-cz. 15. §-a értelmében az 
50%-os kirovásra vonatkozó intézkedések 
most törvényhozási úton meg nem változ-
tathatók, sem pedig a törvény rendelkezése 
rendeleti úton nem módosítható; itt csakis 
az ugyanazon tárgynál felmerült két merőben 
ellentétes nézetre akarok rá matatni, hogy a 
szombathelyi tanítói egyesület megbízottja 
különösen az ötödéves pótlék által ellőálló 
fizetésemelkedésnek 50°/o-kal való megter-
helését tar t ja sérelmesnek, míg ezzel ellen-
tétben dr. Kovács János memorandumában 
épen az ötödéves pótlékokat jelöli meg olyan 
fizetésemelkedésül, mely után az 50% kiró-
ható. 

Ez is azt mutatja, hogy a felvetett kérdések 
tekintetében a nézetek még kellőkép tisztázva 
nincsenek. 

A most tárgyalt szombathelyi tanítói egye-
sületi memorandum második pontjára, t. i. 
azon kérelemre nézve, hogy a kántortanítók 
kántori javadalmazása a nyugdíjigény meg-
állapításakor el ne különíttessék, megjegyzem, 

% ''' 
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hogy bár e kérelem az 1875. évi 32. és 1891. 
évi 43. t.-czikkek alapján ez idő szerint nem 
teljesíthető, mindazonáltal arra való tekin-
tettel, hogy a tanítói ós kántori járandóságok 
beszámítására nézve az 1893. évi 26. t.-cz. a 
tanítói nyugdíjtörvényekkel merőben ellen-
tétes eljárást ír elő, az 1891. évi 43. t.-cz. 
reviziója alkalmából igyekezni fogok az érintett 
törvények közt fennálló ellentétet lehetőleg a 
tanítók előnyére kiegyenlíteni. 

Az említett megbízottak jelentéseiben fel-
hozott panaszokon kívül még a tanítók több 
más óhajtása nyer kifejezést a tanítók Orsz. 
Bizottsága múlt évi január hó 11-én kelt 
felterjesztéséhez csatolt Emlékiratban is, mely 
óhajtások-, illetőleg panaszokra jelen leiratom 
keretében egyenként ki nem terjeszkedhetem, 
hanem csak azon pontozatokra nézve nyilat-
kozhatom, melyek a tanítói kar megbizottai-
nak jelentéseiben nem foglaltatnak és ezek 
közt is csak nagyobb jelentőségű kérdésekre. 

Ilyen a tanítók azon i>anasza, hogy a föld-
jövedelem a kataszteri becsű szerint számít-
tatik. 

Erre nézve a következőket jegyezhetem 
m e g -

Miután a tanítók javadalmát képező föld-
illetmények jövedelme, a gazdasági száma-
dásokat nem vezető és egyébként is érdekelt 
felek bevallásai alapján teljes hitelt érdem-
lőleg meg nem állapítható, a miről az 1890. 
évben és ú jabban az 1891. év végén tör tént 
bevallások alkalmával kitüntetett, egymástól 
igen eltérő adatok világos bizonyságot tesznek, 
ennélfogva az 1893. évi junius hó 30-án 
29.751. sz. a. kiadott rendelettel a földjövede-
lemnek a kataszteri becsű szerint való feltün-
tetését kellett elrendelni. 

Ez pedig nem oly czélzattal történt, hogy 
kizárólag ez alapon állapíttassék meg a föld 
jövedelme s ehhez képest a tanítók nyugdíj-
igénye, hanem azért, hogy egy biztos adat 
álljon rendelkezésre, melyből kiindulva lehessen 
a tiszta jövedelmet megközelítőleg megállapí-
tani oly formán, hogy az 1893. évi 38.072. 
sz. rendelet szerint, figyelemmel az adóalapul 
szolgáló földadó sorozati munkálatok elkészí-
tése óta az ország egyes vidékeinek közgazda-
sági, forgalmi, közlekedési s ebből folyólag 
a termények értékesítési viszonyainak válto-
zására a kataszteri tiszta jövedelem bizonyos 
százalékkal emeltessék. 

Ebből kitűnik tehát, hogy a földjövedelem 
értékelése mindazon helyeken, a hol a tör-
vényhozási közigazgatási bizottságok által 
megállapított százalék, a tényleges értékemel-
kedésnek megfelel és így elfogadható, nem 
tisztán a kataszteri becsű alapján, hanem az 

emelkedési százaléknak hozzáadása mellett és 
ennélfogva az 1891. évi 43. t.-cz. 4. §-ának 
intencziója szerint történik. A hol pedig a. 
tanító a föld tényleges jövedelmét bérleti 
szerződéssel igazolja, az értékelés ez alapon 
eszközöltetik. 

Az 1891. évi 43. t.-cz. 4. i;-a pedig csak a 
készpénzfizetést pótló, vagy kiegészítő föld-
jövedelmét, és nem mint a memorandum 
tévesen értelmezi a jövedelemnek tiz évi 
átlaga szerint számítandó helyi értékét 
kívánja beszámítani, mert ezen beszámítási 
mód a logikai értelmezés szerint nem a föld-
jövedelemre, hanem csak tisztán a termény-
beli járandóságokra vonatkozik. 

A tanítói földjövedelemnek a kataszteri 
becsű szerint való feltüntetése a tanítók nagy 
részének jól felfogott érdekében szükséges-
azon okból, mert az 1893. évi 26. t.-cz. 
alapján a 300, illetve 400 fr t fizetésig állam-
segélylyel való kiegészítésénél nem lehetett a. 
földjövedelmének megállapítását az iskola-
fentartó önkényes számítására hagyni, mert 
megtörténhetik, hogy a silány földek tűlérté-
keltetnének csak azért, nehogy a tanító fize-
tésének kiegészítésére államsegélyt kelljen 
igénybe venni. 

Továbbá panasz tárgyát képezi az is, hogy 
a természetbeni lakással, vagy lakáspénzzel 
nem javadalmazott tanítók fizetésének 20—2S 
százaléka a végellátás megállapításánál lak-
bér czímén levonatik. 

Ezen intézkedés az 1891. évi 43. t.-czikkben 
bírja magyarázatát, mely a tanítók nyugdíj-
igényét az 1875. évi 32. t.-cz. 9. i;-ában meg-
szabott fixösszegek helyett az élvezett beszá-
mítható összes fizetés után állapítja meg. 

Ezen rendelkezés folytán meg kellett tehát 
határozni, mely illetmények számíthatók be-
a nyugdíj tekintetében. 

Az 1891. évi 43. t.-cz. 4. §-ának e) pont ja 
kimondja ugyan, hogy a természetbeni lakás 
értéke, illetőleg a készpénzben élvezett lak-
pénz a nyugdíjba beszámítható illetményt 
nem képez, de nem intézkedik az idézett 
törvény az iránt, hogy a nyugdíjigény mikép 
állapítandó meg az esetben, ha a tanító ter-
mészetbeni lakást, vagy külön lakpénzt nem 
élvez. Ha ily esetben a törzsfizetés czímén 
bevallott összeg minden levonás nélkül a. 
nyugdíjba beszámíttatnék, azon anomália, 
állana elő, hogy ugyanolyan összilletményt 
élvező tanítók részére különböző nyugdíjigény 
állapíttatnék meg, p. o. oly tanító részére, ki 
400 f r t fizetést és 100 frt lakpénzt, együtt 
tehát 500 f r t illetményt élvezett, a nyugdíj-
igény csak 400 frtban volna megállapítható, 
ínég egy másik tanító részére, ki 500 f r t 
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törzsfizetést vallott be, mert lakpénze az 
iskolafentartó által a fizetéstől elkülönítve 
nem lett, 500 f r t nyugdíjigény volna meg-
állapítandó. 

Ily módon indokolatlan előnyben részesül-
nének azon tanítók, kiknek javadalma a díj-
levélben egy összegben (a lakbér elkülönítése 
nélkül) van megállapítva, holot t ezek kény-
telenek javadalmuk bizonyos részét a lakás 
bérére fordítani. 

Oly czélból tehát , hogy ezen igazságtalan 
egyenlőtlenség megszüntettessék és hogy 
eleje vétessék annak, hogy valamely iskola-
fentartó az általa alkalmazott tanítók illet-
ményeit szándékosan egy összegbe foglalja, 
hogy részükre így nagyobb nyugdíjat bizto-
sítson, mondatot t ki az 1894. évi január 3-án 
62.876. sz. a. kelt rendelettel, hogy az eset-
ben, ha a taní tó sem szabad lakással — legyen 
az bár kántori lak — sem lakáspénzzel nem 
bir, a bevallott fizetésből, a mennyiben az az 
1893. évi 26. t.-cz. által meghatározott leg-
kisebb fizetést meghaladná, a helyi viszonyok-
nak megfelelő és hatósági bizonylattal, meg-
felelőnek elismert összeg lakpénz fejében 
leszámíttassék, mely összeg azonban a fizetés 
25 százalékánál magasabb nem lehet. 

Ezen intézkedés által a taní tók részére 
megállapított tényleges fizetés mennyisége 
változást egyáltalában nem szenved s az idézett 
rendelet csak a fizetésnek a nyudíjigény meg-
állapítása alkalmával miként való számba-
vétele iránt intézkedik az 1891. évi 43. t.-cz. 
4. §-ának szellemében. 

Panasz tárgyát képezi az 1892. évi 37.290. 
sz. rendelet is, mely szerint a tanítók, ha az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való felvételhez 
megkívántató összes kellékek megszerzésetői 
számított egy évi határidő a la t t a felvétel 
végett nem jelentkeznek, csak azon év kez-
detétől számítandó jogosultsággal vétetnek 
fel, a mely év folyamán okmányaikat a fel-
vétel foganatosítása végett felterjesztik. 

Ez a rendelet a nyugdíjalap érdekében 
azért adatott ki, mert a tapasztalat szerint 
számos tanító az összes kellékek megszerzése 
után is csak évek múlva gyakran csak akkor 
jelentkezett, mikor már nyugdíjjogosultsága 
beállt. Ily késő jelentkezés által a nyugdíj-
alap nagy kár t szenvedett, mer t számos 
taní tó vagy meghalt , vagy a tanítói pályáról 
lelépett a nélkül, hogy a nyugdíjalap javára 
befizetést teljesített volna. 

E rendelet tehát, mely különben is a 
pontos tanítókat nem érinti, a nyugdíjalap 
érdekében nem módosítható. 

A gyakorlatban azonban e rendelkezés szi-
gorúságát ott, a hol a nyugdíjalap érdekei-

nek sérelme nélkül lehetséges, a neta láni 
méltánylást érdemlő okok figyelembe vételé-
vel enyhíteni szoktam. 

A mi az 1891. évi 43. t.-cz. 10. §-a szerint 
szedendő 15 kros járulékokat illeti, fent i 
törvénynek az 1901. évben eszközlendő reví-
ziója alkalmából elkészitendő ú j mathematikai 
mérlegéből lesz csak megállapítható, váj jon 
ezen járulékok további beszedése szükségesnek 
mutatkozik-e, vagy más bevételi forással 
pótolható-e ? Addig is azonban a felmerült 
panaszok kapcsán e terhet akként igyekeztem 
könnyíteni, hogy f. évi szeptember hó 15-én 
48.869. sz. a. kelt rendeletemmel ezen já ru-
lékoknak az ismétlő-iskolába járó gyermekek-
től való beszedését az 1896/7. tanévtől kezdve 
megszüntettem és az átalányozási rendszer 
alkalmazását megengedtem. 

Végül a benyúj to t t „Emlékiratok" kapcsán 
megjegyzem, hogy az országos tanítói nyug-
díjintézetbe 1875. évben túlkorúságuk mia t t 
föl nem vett és azóta munkaképtelenné vált 
tanítók részére állandó kegydíjról nem gon-
doskodhatom ugyan, mert e czimen külön 
fedezet tárczám keretében rendelkezésemre 
nem áll, de a törvényhozás jóváhagyása ese-
tén az 1897. évi költségvetés keretében 
nagvobb összeget szándékozom az ilyen elag-
gott tanítók segélyezésére fordítani a köl t -
ségvetés XX. fej. 24. czím, 6. rovata a la t t 
felvett 33.000 forint összegből. 

Az előadottakból meggyőződhetik a Taní tók 
Országos Bizottsága, hogy a hazai taní tók 
ügyeivel legbehatóbban foglalkozom, hogy a 
tanítók panaszai előttem nem ismeretlenek 
és hogy azokat a lehetőség szerint orvosolni 
törekszem. Erre alkalmul fog szolgálni az 1901. 
évi 43. t.-cz. revíziója is, melynek kapcsán 
mindenesetre figyelemmel leszek a taní tók 
méltányos óhajaira, indokolt panaszaira. 

Budapest, 1897. évi j anuár hó 26-án. 
Wlassics s. fc. 

® Az országgyűlés képviselőháza, mely 
febr. hó 26-ik és 27-iki ülésén a közoktatásügyi 
költségvetést tárgyalta, e hó l én és 2-án 
szünetelt s így csak f. hó 3-án folytathat ta 
Wlassics minister költségvetésének tárgyalá-
sát. Erről azonban már csak lapunk jövő 
számában tudósíthatunk. A kultuszbudgut 
u tán az igazságügyit fogják tárgyalni s az. 
úgynevezett appropriáczióra csak márczius 
második felében kerül sor. A kvótával és a 
kiegyezéssel húsvét után fog a képviselőház, 
foglalkozni. 
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A tanító végszava. 
(K. A. halálára.) 

Csendes sötét szóba, kopár sivár falak, 
Nyomor terhe alatt összeroskadt alak, 
Te haldokló élet, 
Remény hagy ott kebel, a kitől nem soká 
Távozik a lélek: 

Tekints vissza élted tövises útjára, 
Mondd meg, mi volt munkád s verejtéked ára? 
Szállt-e homlokodra 
Nehéz küzdelmedért hűsítő borostyán 
Hervadatlan lombja? 

Vagy világosíts fel, mi vezérelt téged, 
Hogy volt gyenge testben oly erős, nagy lélek? 
Mi volt az a fáklya, 
Mely világot vetett szenvedő életed 
Sötétlő útjára? 

* 

Járatlan ifjú, te, hallgasd végszózatom: 
Félreértés, gúny volt mindig a jutalom, — 
í 'sak az Isten látta, 
Hányszor súlyosidt rám kínos nehézséggel 
X nyomornak árnya. 

De mégis biztosan, törhetetlen jártam, 
Volt mi vezérélje roskadozó lábam: 
Három vezércsillag; — 
Végső órámon is körülövez fénye 

•Szent sugáraiknak. 

Isten volt az első... 0 vezette leptem 
Úttalan idakon, fénytélen sötétben 

Éltem megőrizte, 
Viharzó tengeren lengedező sajkám 
Biztos révbe vitte. 

Ki milliók sorsát tartja hős kezében, 
Atyánk az örömben, atyánk a veszélyben 
FJ hon nagy királya. 
ö volt egy csillagom, érte zeng ajkamnak 
Ltolsó imája. 

i)h hazám! csillagom! te drága, te fényes, 
Érted volt életem munkás, verejtékes; 
Te érted dolgoztam, 
•S ha volt is éltemnek egyetlen virága, 
Koszorúdba fontam. 

Tied volt éltemben minden egyes óra: 
Tanítva népedet édes magyar szóra, 
S a mit elém tűztem: 
Idegen elemek, magyart bántó népek 
Ármányát leküzdtem. 

Te érted fáradtam, népedet neveltem, 
Hittél a szivemben, gyönyörrel lelkemben; 
Megleszen az ára, 
Ha testem nyughatik édes anyafölded 
Megszentelt porába'. 

A mag, mit vetettem, nemsoká megérik, 
Lehunyó életem nemsoká megértik! 
Közel már az óra . . . . 
És ha életemnek nem is volt virága, 
Lesz tán koporsómra. 

Taliy .Tű nos. 

A vetőmag választása s kezelése. 
Idestova itt az ideje, hogy kezdve az 

arasztnyi kerttel bíró zsellértől a nagy fidei 
commissium intézőségeig —• a vetőmagnak 
megválasztásáról, illetve annak megbízható 
helyen történő beszerzéséről gondoskodjunk. 

Az idén az erre irányuló figyelem annál-
inkább lép előtérbe, mert a télen havunk 
alig volt, az őszi vetések ennélfogva sok 
helyen takaró nélkül levén az idő viszontag-
ságainak kitéve —• bizony nem tudni, neme 
szorulnak-e nagyon is alapos foltozgatásra ? 
Tanítóink legnagyobb része egyszersmind 
kisgazda is kivétel nélkül. Tudni fogják tehát, 
hogy nem elég a földet csak megszántani, 
kellőleg megtrágyázni, felette fontos dolog 
helyesen vetni s a vetést tavasz virradatával 
megnézni is, jól telelt-e ki ? 

Ebben a tekintetben már sok hanyagság 
boszulta meg magát. Gazt aratott, ki ocsút 
vetett, ki nem törődött azzal, minő magminő-
séget biz az anyaföldre. 

Végre, ha valaki nem akar az újfajták 
előállításának apró bajaival vesződni, annak 
saját érdeke kívánja, ha már vet, úgyneve-
zett „élite" magot vessen, hogy olyat aras-
son is. 

De hát ez gonddal jár. így a mi a 
talaj t illeti, követelmény az, hogy oldható, 
illetve a növénygyökerek által felszívható 
azon növényi táplálékokat foglalja magában, 
melyek jelenléte a termelendő növény élet-
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föltételét képezik. Ha jó búza vetőmagot 
akarunk produkálni,szükséges,hogyatalaj elég-
séges mennyiségű légenyt, foszforsavat s meszet 
tartalmazzon. A sorvetőge'p használata mellett 
minden egyes mag a kellő távolba jutván, 
a keletkező növényszár fejlődésére nézve kellő 
térrel rendelkezik. Egy jeles magyar gazdánk, 
— Mokry Sándor Vadászerdőn, Temesvár 
mellett, — már évek óta kézikapával meg is 
kapálja gabonavetését s jól j á r vele, mert 
kitűnő minőségű búzája hektóliterenként a 
80—82 krt is eléri. Egy fehérmegyei, álta-
lunk ismert gazda meg úgy teremti meg 
magának a kitűnő vetőmag készletét, hogy 
aratás idején, a kévékből legszebben fejlett 
kalászokat egyenként kiszedegeti, az így nyert 
magot külön veti el s a kiválasztott termés 
magját használja vetőmag gyanánt. 

Ez az eljárás igaz, hogy pepecselő, de az 
illető úr nem győzi bárkinek ajánlani. 

Ne feledjük azt, hogy a vetőmagnak teljesen 
érettnek, gondosan kirostáltnak s feltétlenül 
gyommentesnek kell lennie. 

Ha az erjedt, dohos, vagy penészes volna, 
a világért se használjuk, mert vagy nem 
csíráznék vagy satnya növekedésű növényt 
nyújtana. 

A vetőmag gyanánt használandó termés tehát 
külön legyen aratva, a padláson vékony réteg-
ben kiterítve s gyakran lapátolva. A rostálásá-
val ne siessünk a tél folyamán, végre azok a 
közte levő porszemek s polyvaszálak esetle-
ges felmelegedését akadályozzák. 

Yan sok növénymag, mely a földbe jutva 
századokig képes 'csiraképességét megtartani 
scsak akkor kel ki, ha vegetácziójának kedvező 
viszonyok közé kerül, — ellenben ugyanaz a 
mag, ha száraz szellős padlóra vagy magtárba 
kerül — lassan-lassan elveszti csiraképességét. 
Ezt tudva — igen kevés kivétellel — lesr-
ajánlatosabb oly magot választani, mely a 
legutóbbi aratásból származik. 

A régi, még életképes magvakat még csírá-
zásra birhatjuk, ha 3—4%-os savas oldat-
ban áztattuk. De hát ki vesződnék ilyesmivel ? 

Ha vetőmagunk csiraképessége iránt 
kételyeink merülnek fel, nagyon jól teszszük, 
ha odahaza mi végzünk nagyon megbízható 
magvizsgáló próbát. Vegyünk elő egy kellő 
nedvességű termő földdel telített virágcsere-
pet s abba vessünk el száz szemet a kérdé-
ses magból, akikeltek százaléka fogja a csira-
képesség határát megszabni. 

Ezelőtt vagy 50 évvel, boldogult Korizmics 
idejében azt tanácsolták a gazdáknak, hogy 
„fóröszseék" a vetőmagot, mely elavult módit 
ma, a műtrágyák használatának idejében 
persze elhagyták már. A „förösztés" pedig 

abból állott, hogy a magot trágyalevébe merí-
tették, mert azt így: „csodálatos s gazdag 
termésre kényszerítették. " 

A csudálatos termésnek magyarázata meg 
ott keresendő, hogy a maghéjához egy 
kis növénytáplálék tapadt, melyet a kibúvó 
gyököcske azonnal megtalálva — a növény 
buja fejlődésre lőn késztetve; már csak azért 
is, mert az ebő gyökerek fejlődésétől függ 
a növény későbbi izmosodása. 

A „fürösztés" tehát indokolt s könnyen, 
olcsón is végezhető, csakhogy tanácsos a 
trágyalével hatásosabb trágyakeverék hasz-
nálata, minő például a szaridiszt, vagy a mész 
super foszfátja, kiválóan jó sikerrel alkalmazzák 
a németek s francziák a poiulrette-et (emberi 
ürüléket), de a míg ez nálunk általánosan 
divatba jő, Buda-Nándornál még sok víz el fog 
folyni. Elmondom a Rajna vidékén mai nap 
szokásos „íurösztési" módot. Nagyon ajánla-
nék olvasóinknak, mert olcsó, nagyon jó sike-
reket biztosít", mindenesetre akkorákat, min t 
a drága műtrágya alkalmazása. Hiszszlik, a kik 
megkísérlik, a jövőben is ismétlik. 

Vagy 20 liter vízbe öntsenek egy fél kilónyi 
asztalos enyvet s az így nyert oldatba mártsák 
be vetőmagjukat, azután kivéve abból, kever-
jék össze néhány marék meszes superfoszfáttal 
úgy, hogy minden ragadós felületü maghoz 
a jelzett műtrágya pora tapadjon hozzá. 
A megszáradt magot aztán vessük el. Csírá-
zása alkalmával a kibúvó gyököcske a tova-
fejlődéshez szükséges táplálékot megtalálja 
s a növény rendkívül szépen fejlődik. 

De ne feledkezzünk meg gabonánk vetőmag-
jának páczolásáról sem az üszög ellen, melyet 
nagyapáink nem végeztek, mert még akkoriban 
a különböző gomba nem tette tönkre a gazdák 
összes termését, mint ma teszi sok helyen. 
Slavoniai gazdálkodásom idejében a kékkővel 
való páczolást soha sem mulasztottam el, 
búzavetésemben nem is mutatkozott soha az 
üszög, bár a szomszédos táblák indolens sokácz 
birtokosai a cséplés idején a nagymennyiségű 
kivert üszögportól oly feketék voltak, mint 
a kéményseprő. Eljárásom a következő vol t : 
Egy körülbelül 150 liter űrmértékű cseberbe 
száz liter tiszta vizet öntöttem. Feloldottam 
5—6 liter forróvízben 5 kilogramm kékgáliczot 
s azt hozzáöntöttem a cseber tartalmához 
s az egészet jól megkavartattam. Megpáczo-
landó búzámat meg kosarakba mérettem, 
melyeket tartalmakkal együtt a kékgáliczos 
vízbe merítettem, meghagyván a munkásnak, 
hogy kezével a kosár tartalmát jól kavarja 
meg, hogy minden egyes maghoz jól hozzá-
férjen a folyadék. A víz fölszinére került mag-
vakat, mint vetésre alkalmatlanokat, eltávo-
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íítattam. Két-három percznvi áztatás után 
kiemeltettem a kosarat s miután a kád 
átmérőjét befoglaló rúdon gáliczvizes tartalma 
.leszűrődött, tartalmát a padlón vékony, kes-
keny rétegekben kiterítettem s száradás után 
•elvetettem. Fontos dolog az, hogy lehetőleg 
száraz tapintatu mag kerüljön a földbe, mert 
megesik néha az is, hogy a nyirhos mag 
•száraz földbe kerül s ha szerencsétlenségre 
épen az első hetekben uem esnék az eső, a 
kikelt mag czérnavastagságú szára felnyur-
gul, de miután a száraz földben a gyökerek 
táplálékukat nem találhatják, a növény el-
pusztul. 

Ha a páczolt magot 48 óra után nem 
tudtam elvetni, gondom volt reá, hogy azt 
jellőleg forgattassam, nehogy erjedésnek indul-
t o n . A páczolandó mag mennyiségét is pon-
tosan határozzuk meg, mert az így kezelt 
magot, ha megmarad, mérgező hatásánál fogva 
sem emberi, sem állati táplálékul többé föl 
nem használhatjuk. 

(Budapest.,) Igali Svetozáv. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította : 
A pápai áll. tanítóképezdével kapcsolatosan a 
dunántúli ev. ref. egyházkerület által léte-
sített tanítóképezdei növendékek internatusára 
Géttéri Szabó János által tett 1750 frtos ala-
pítványért, Tisza Kálmánnak 1500 frtos, László 
•Józsefnek 1500 frtos, Darányi Ignácznak éven-
kinti 70 frtos, dr. Ováry Ferencz évenkinti 
70 frtos, Bareza Adolf évenkinti 70 frtos, a 
tatai ev. ref. egyházmegye évenkinti 60 frtos, 
dr. Antal Géza 250 frtos és Antal Gábor 
évenkinti 70 frtos alapítványaiért. 

Kinevezte: Wlád János rozavlyai g. kath. 
oki. tanítót a petrovai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Somogyi László közs. iskolai oki. 
tanítót a majosházi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Body Fanny baki állam, segély, 
közs. oki. tanítónőt a mura-szt.-kereszti áll. 
-el. népiskolához r. tanítónővé; Elekes Katinka 
feltorjai közs. oki. tanítónőt az algyógyi áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Bartha Pál 
oki. tanító a bádoki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Moldován László 
kincsesi és szt.-mihálvi munkaképtelennektalált 
g. kath. vándor-tanító részére évi 130 i r to t ; 
Gyorgyevics Alexandra szöreghi munkaképte-
lennek talált gör. kel. szerb tanítónő részére 
évi 130 f r to t ; Kesjár Márton b.-csaba munka-
képtelennek talált ág. h. ev. tanító részére 
•évi 500 f r to t ; Hitterné Lengyel Emma kassai ' 

közs. munkaképtelen tanítónő részére évi 
772 f r t o t ; Marika János kentelki munka-
képtelennek talált g. kel. tanító részére évi 
130 f r t o t ; Ory András kőrösladányi munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
320 f r to t ; Mikonts Nesztor bács-szt.-tamási 
munkaképtelennek talált g. kel. tanító részére 
évi 750 f r to t ; Arszenijevics Lázár orlováti 
volt határőrvidéki közs. tanító részére évi 
320 frtot. 

Segélyt, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Néhai Baka Áron csiklázárfalvi volt közs. 
tanítói özv., szül. Kovács Gizella részére évi 
215 fr tot és négy kiskorú árvája részére 
egyenkint évi 35 fr t 83 k r t ; néhai Lerner 
Antal újhartyáni nyugalmazva volt r. kath. 
tanító özv., szül. Strohmayer Julianna részére 
évi 190 f r to t ; néhai Horváth János nyug. 
rácz-kanizsai áll. tanító özv., szül. Sztancsecz 
Mária részére évi 265 f r to t ; néhai Fancsali 
Sándor búni volt ev. ref. tanító három kis-
korú árvája részére együtt évi 150 f r to t ; 
néhai Deák Béla volt kulai nyug. r. kath. 
tanító Leo és Petronella nevü kiskorú árvái 
részére egyenként évi 75 fr t 66 krt. 

"Végkielégítést utalványozott: Ptros/co Zaka-
riás mohai munkaképtelennek talált g. kel. 
tanító részére 300 fr tot egyszersmindenkorra. 

Tanítók tanácsadója. 
Egyenértéki illeték ügye. Lapunk f. évi 

4. számában egy szakember véleménye alapján 
e rovatban azt a választ adtuk, hogy a tanítók 
is tartoznak egyenértéki illetéket fizetni, ha 
ingatlanokat „haszonéiveznek" s ha nem az 
egyház fizeti helyettük. Ez általános szabály. 

Többen most azt a kérdést intézik hozzánk: 
vájjon eme szabály alól nincs-e kivétel s minden 
tanító köteles-e egyenértéki illetéket fizetni? 

Erre nézve Rusznyák Ferencz hajmáskéri 
néptanító esetét hozzuk föl okulásul. 

Az 1881. évi XXVI. t.-cz. 24. §-a f) pontja 
értelmében az illeték-egyenérték alól mentesek 
azok, kiknek összes tiszta jövedelmük évi 400 
frtot meg nem halad. Ezek szerint az a tanító, 
a kinek a legutóbbi közigazgatási felvétel 
szerint évi tiszta jövedelme 400 frtot meg nem 
halad, adjon be bélyegmentes kérvényt az 
illetékes m. kir. pénzügyigazgatósághoz; mellé-
kelje hozzá: a) hiteles, az esp. hivataltól is 
aláirt s pecsétjével is ellátott díjlevelét, mely 
szerint összes fölszámítható kántori és tanítói 
jövedelme a földek jövedelmével együtt 400 
fr tot meg nem halad; b) fizetési ívéi; c) azon 
telekkönyvek számait, melyekben az egyen-
értékkel terhelt ingatlanok fel vannak véve. 
Ily alapon a veszprémi m. kir. pénzügyigaz 
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gatóság Rusznyák Ferencz r. kath. kántor-
taní tó t is felmentette az illeték-egyenérték 
fizetése alól ; sőt figyelemmel az 1883. évi 
44. t.-cz. 90-ik §-ában foglaltakra, részére a 
legutóbbi 3 évben befizetett illetéket is vissza-
utálványozta. 

T. Nem hiszszük, liogy sikerrel. 
P. S. Persze, számít. 
P. J. Sajnál juk, erre nézve nem adhatunk 

közelebbi útbaigazítást. Legfeljebb alkalom-
adtán visszatérünk még reá. 

R. I . A község javára. 
G. M. Ott nem ismerünk ilyent. Utólagos 

vizsgálatokat tesznek. 
Sz. M. 1. Azok a hiv. adatok nem állanak 

rendelkezésünkre. 2. Kellene. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Yilág folyása a külföldön. A krétai 

kérdés, úgy látszik, még sein fog háborúra 
vezetni, legalább egyelőre nem. Oroszország 
ultimátumot küldött Görögországnak, melyben 
•azt követeli, hogy az athéni kormány három 
vaj) alatt hívja vissza Krétából minden hajóját 
•és katonáját. Ez a jegyzék Athénben meg-
tet te a maga hatását, anyival is inkább, mert 
Oroszország nem áll e tekintetben elszige-
telve. Görögország kénytelen lesz beadni a 
derekát, mert az egyesült európai nagyhatal-
makkal szemben ellentállásra nem gondolhat, 
jóllehet számítani kell arra a lehetőségre, hogy 
György király a kényszerrendszabályokkal való 
fenyegetés ellenében visszatorlással élhet, csak-
hogy a népnek megmutassa, mikép kizárólag az 
erőszaknak volt kénytelen engedni. Egy athéni 
(febr. 27ki) távirat szerint György király máris 
kijelentette, hogy a hatalmak föltételeit elfogadja. 
A magyar képviselőház február 27-ki ülésén 
—Kossuth Lajos interpellácziójára — b. Bán f f y 
Dezső ministerelnök is azt mondotta, hogy 
háború veszélyétől nem lehet tar tani . A nagy-
hatalmak törekvése oda irányul, — mondotta 
a magyar ministerelnök — hogy a bonyodal-
mat minden körülmények közt elenyésztessék és 
pedig oly szervezést kívánnak készíteni Kréta 
szigetén, a mely szervezés rendjén a rend és 
biztonság teljesen helyreáll. Ez iránt a foly-
ta to t t tárgyalások rendjén az összes nagyhatal-
mak azon egyhangú megállapodásra jutot tak, 
hogy semmi körülmények közt sem engedik meg 
Krétának Görögországhoz való csatolását; a 
sziget továbbra is a szultán fenhatósága 
alatt kell hogy maradjon, megfelelő autonom 
szervezet mellett. A nagyhatalmak ezen egy-
értelmű elhatározása folytán remélhető is, 
hogy Görögország vissza fogja vonni csapa-
tait. A nagyhatalmak egyértelmüleg el vannak 

határozva arra, hogy az esetben, ha Görög-
ország ezen, a nagyhatalmak által formulázott 
kívánságnak megfelelni nem akarna, oly esz-
közöket alkalmaznak, a mely eszközök kény-
szerítő jellegüknél fogva Görögországot rá 
fogják szorítani. A képviselőház Bánffy 
ministerelnök válaszát tudomásul vette. 

— A „Népnevelők Budapesti Egyesüle-
tében" szombaton, f. hó 6-án, Grroó Vilmos 
kir. tanácsos fog értekezni „a tanítóképzés-
ről", Kurz Samu pedig egy modern peda-
gógus müvét ismerteti. 

— Kitüntetett tanító. Nyitrán február 
13-án tűzte Kostyál Pá l polgármester a koro-
nás érdemkeresztet Vályi Márton 55 év óta 
működő, érdemes tanító mellére. A ki tünte-
tett derék tanítót számosan üdvözölték; leg-
jobb kívánságainkat kü ld jük mi is az érdemes 
férfiúnak. 

— Halálozások. Záboy Alajos, budapest i 
ág. ev. nyugalmazott taní tó f. hó 20-án 
elhunyt Budapesten élete 75. éveben. — Bobok 
Mihály nyug . róm. kath. kántortaní tó 65 éves 
korában elhunyt Zólyom-Lipcsén. — Buding 
Jakab, nyug. tanító 66 éves korában Nagy-
Öszön elhunyt. — Jung Károly paksi róm. 
kath. taní tó életének 33. évében elhunyt. — 
Marczell Szilárd nyug. t an í tó 89 éves korában, 
56 évi buzgó tanítóskodás után, Ekelen 
elhunyt. — Id. Héricz Sándor szőkedencsi 
(Somogym.) ág. hitv. ev. taní tó 60-ik, tanítói 
működésének 39-ik évében meghalt. — Kaczér 
József nagykőrösi róm. kath . fiú-tanító életének 
50-ik évében f. évi február 23-án hosszas 
szenvedés u tán elhunyt. Áldás emlékökre! 

— Lapunk mai számából a nagy anyag-
halmaz miat t rendes rovataink egy részét 
ki kellett hagynunk ; jövő számunkban pótolni 
fogjuk. 

A szerkesztő postája. 
— P. L. Kis-Tarna. Ha az elnök megbizza: szabad; 

különben az elnököt illeti meg. — „i" Arra mi nem 
vállalkozhatunk, hogy a kir. tanfelügyelőnél följelen-
téseket tegyünk : nem a mi dolgunk. Tegye meg a fő-
tanító a följelentést, hogy a mulasztó gyermekek szü-
leit az előjáróság nem bírságolja meg. — M. B. Mad. 
Decz. 10-én 62814. sz. a. a közig, bizottsághoz ment. — 
L. S. iskolaszéki elnök. Turony. Velünk azt közlik, 
hogy 678*29 sz. a. január 29-én a közigazgatási bizott-
sághoz ment. — Zubrohlava. A számvevőségnél van 
4776. sz. a.; megsürgettük. — P. K. Fugyivásárhely. 
64129. sz. a. ad nein tették ; nem számíthat rá. — 
Cs. P. Acsád. Az tévedés volt; még most is elinté-
zetlen ; megsürgettük. — Gy. J. Csiiküly. 3922. sz. 
alatt van. — Cs. J. Kis-Czell. Minden évben. — 
H. Gí. Beregszász. Lehet; a szabályzat már régebben 
megjelent. Arra nincs terünk, hogy lenyomassuk. 
Nézze meg a kir. tanfelügyelőségnél. — Ű. H. Ön 
nem olvassa eléggé figyelmesen a lapunkat, mert 
már többször megüzentük, hogy tanfelügyelőségi 
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tollnoki állásért a minister úr ő nagyméltóságához 
kell folyamodni. Nem kell megnevezni a helyet, 
mert azokat még a ministeriumljan sem állapították 
meg. Junius elejéig folyamodhatik. Különben a ki-
látás nagyon csekély. — 1'. A. U. Gr. Azért hagy-
tuk akkor válasz nélkül, mert azt a mi tanácsunk 
nélkül is megteheti. Kérje; talán megteszi a kir. 
tanfelügyelő úr. Mi előre nem tudhat juk. — N. Gr. 
Medvés. Nem ajánljuk. — X —Y. Ha kérdéseire még 
eddig sem kapott választ, úgy levele eltévedt. — 
K. I. („A hajlamok fölismerése stb"). Közölhető, de 
hogy mikor jöhe t : magunk sem tudjuk. Elsősorban 
az aktualitásoké a tér. — „Mire jó a kártya?" Nem 
közölhetjük. — Sz. Gy. Dobrest. Azokat az alap-
szabályokat a szolgabírói hivatal útján a belügy-
minisleriumhoz kell küldeni. Az elnök és a jegyző 
írják alá; 50 kr. bélyeg, a mellékletekre 15—15 kr. 
— P. J. Demeterfalva. Hetenkint 2—3-szor meg-
jelenő olyan lapot nem ismerünk. Rendeljék meg a 
Franklin-társulatnál (IV. Egyetem-utcza) a „Politikai 
Ujdonságok"-at. A másikra nézve olyan „intézmény" 
tudtunkkal nincs. — K. I. Kismarton. Nálunk a, 
„legközelebbi" számban való közlésről szó sem lehet, 
mert százakra megy az elfogadott czikkek száma. 
Szíveskedjék türelemmel lenni. — M. J. Tasnád. 
Ajánlottuk; csak Sz a jöhet kombináczióba. 
— P. Cs. Jarkovácz. 40.716. sz. a. Torontál vár-
megye közig, bizottságához ment. — F. A. Gyula-
fehérvár. Február 4-ig ide nem érkezett be. — 
S. K. Gyergyó-Remete. Úgy értesülünk, hogy 69.958. 
sz. a. még mindig a XI. ügyosztályban van. — 
B. K. Magyar-Bamag. Csak azt tudjuk, hogy még 
nem intézték e l ; megsürgettük. Száma: 23.585. — 
Kl. K. P.-Szabolcs. 6206. sz. a. tárgyalja a XI. ügy-
osztály ; vagy talán már meg is kapta ? — Pl. L. 
Kácsfaln. Föl van véve 38.2ö5. sz. a. — Felsővidéki. 
Azt a választ kaptuk, hogy a trencsénmegyei Visnyóról 
semmi sem érkezett be. Milyen uton terjesztették föl? 
Kérdezzék meg azt, a ki állítólag felküldte. — P. E. 
Jéka. A „Kis Újság" még létezik; kiadóhivatala: 
IV. Sarkantyus-utcza 3. A másikról nincs tudomá-
sunk. — G. Torzsa. Az útadóról közöltük a keresk 
minister országgy. beszédét; tessék azt elolvasni. — 
B. E. Nagy-Kikinda. Lapunkat (állandóan olvasható 
a lapon!) csak a kir. tanfelügyelőség által láttamo-
zott községi bizonyítványra lehet megkapni. — 
F. S. B.-Ujfalu. Reflektálhatnak. Forduljon levélben 
Brózsik Pál úrhoz (Nagyág), ő megadja a szükséges 
fölvilágosításokat. Mért nem olvassa figyelmesebben 
lapunkat ? Erről már volt szó. — I. A. Répáshuta. 
Költeménye megüti a mértéket, de nem a mi lapunkba 
való. A „N. I." inkább kiadhatná. — P. P. Bozók. 
Lemondani egy állásról, ha komoly ok forog fönn, 
mindig lehet. — Többeknek. Maurer János úr. a 
„Nemzeti ternaegyesület művezetője" írt a közép-
iskolák számára „tornaanyag"-ot, valamint igen 
sikerül munkát a „torna-szergyakorlatokról," de elemi 
iskolák számára vezérkönyvet nem. Szolgáljon ez szíves 
tudomásul az e tárgyban hozzánk tömegesen beér-
kező tudakozódásokra — F. S. ílicske. Az iskola-
épület föntartása az egyházközség kötelessége lévén, 
kérelmök teljesítésére alig lehet kilátás. Forduljon 
a kir. tanfelügyelő úrhoz. — G. I. Nyíregyháza. 
1. Kérdezze meg attól, a ki fölterjesztette. Mi más 
okát nem tudjuk, mint hogy vagy még el nem 
intézték egy vagy más ok miatt, vagy föl sem 
terjesztették. 2. Szükséges a gazdasági tanfolyam 
elvégzése, a melyre a ministeriumhoz folyamodni 
kell. Felekezeti tanító is remélheti. Hogy hol fognak 
ilyen tanfolyamokat tartani: benne lesz a lapunkban. 

— Kíváncsi. A közlendők közé tettük, de hogy 
mikor kerülhet rá a sor : magunk se tudjuk.. Több 

száz elfogadott csikkünk van. — „Franczia." A franezía 
nyelv kötelező tanítása nem való a tanítóképzőkbe. 
Nem közölhető. — „Gyűjtsünk tanszereket.44 

Többször volt már erről szó. Nem közölhető. — 
ldvor. Ha lesz terünk rá. kiadjuk. — K. F. Kőszeg. 
Már többször megüzentük, hog}' Lakits Vendel ig. 
úrhoz kell fordulni: VI. Érsek-utcza 4. — E. J. 
Ecsed. Sajnáljuk, de azt mi nem tudjuk, hogy 
Csapó Péter volt nagy-ecsedi ev. ref. tanító jelen-
leg hol lakik. Ha hirdetni akarja, küldje be a 
kiadóhivatalhoz (I. Vár, Iskola-tér 3.), mert nálunk a 
szerkesztőség és a kiadóhivatal teljesen el vannak választva 
egymástól. — K. / . Uj-Fellértó. Forduljon lev. lapon 
Lampel/R. könyvkereskedéséhez, VI. Andrássy-u. 21. 
— P. A. Sztarcsova. írjon aj. levelet Halász Feíencz 
kir. tanácsos úrnak (V. Hold-u. 8.) ; bélyeg nem kell 
rá. — Várhelyi György urat kérjük szíveskedjék 
pontos lakezímét velünk (lev. lapon) tudatni. — 
P. J. T.-Ujlak. P. J. Apostag. E. K. Sümeg. K. J. 
Vilmány. Mindegyiket a közlendők közzé te t tük ,— 
N. S. Oláh-Újfalu. F. S. Bodrogh-Monostor. Sz. I. 
Magyar-Pécska. Egyiket sem közölhetjük. — X. Y. 
Mi sem ta r t juk helyesnek, hogy a gyerekek csak 
9 órakor menjenek iskolába. — K. I. Nagy-Szénás. 
Az igért folytatást nem kérjük. — Z. F. Sterusz. 
Sok igazságot mond ; de már mások is többször 
mondották ugyanazt. — S. I. Zalavár. Az ajánlott 
módszer régóta ismeretes e lőt tünk; azt hiszszük. 
mások előtt is. — B. A. Barcsa-Újfalu. Lampél R. 
könyvkereskedése, VI., Andrássy-út 21. szám. — 
M. Gy. Szolnok. Megérkezett; kiszorult. — Gy. I . 
Karasió. F. é. jan. 6-án a közig, bizottsághoz küld-
ték 6b.930. sz. á. — Z. L. Á.-Tevel. 71.856. sz. a. f. hó 
10-én a pápai adóhivatalhoz küldték. A község nevét 
szíveskedjék máskor egészen, olvaslintólag kiírni. Ez mások-
nak is s: ól. G. H. Vadsofa 53.317. sz. a. még okt. 
3-án a közig, bizottsághoz küldték; azóta semmit 
sem tudnak i t t felőle. — Cs. Gy. Nagy-Bégány. 
65.509. sz. a. a közig, bizottsághoz ment jan. 22-én. — 
M. B. Berhida. 129 frt államsegélyt engedélyeztek ; 
azóta csak megkapták? Innét 73.214. sz. a. rég 
elment. — B. 1. Bottyán. M. é. decz. 5-én (66 945. 
sz. a.) Pestmegye közig, bizottságához kiildötték. — 
G. J. Orosháza. 3.990/97. sz. a. van. — L. J. Nagy-
Károly. A VIII. ügyosztálynál van 7.018. sz. a . ; 
még nem intézték el. — Hrupcsó Samu. Nem talál-
ják meg, mert nem írta ki tisztán a helység nevét. — 
K. F. Felsö-Szeleste. Eddig nem érkezett ide. — 
Cs. Gy. Nyitra-Sztrázsa. Visszatérítési szelvényeket 
„újra kiállítani" nem lehet, mert az olyan, mint a 
pénz. — H. L. Tápió-Szele. Átadtuk a kiadóhiva-
talnak, mer t a réklamácziók a kiadóhivatalra tartoznak. 
Mikor fogják már ezt meg tanulni ! ? — Számoslevélre 
a válasz ki van szedve, de a nagy anyaghalmaz 
miatt a jövő számra kellett halasztanunk. 

Tartalom : Wlassics minister költségvetési beszéde. 
— Wlassics minister és az Országos Bizottság. Hajós 
Mihály. — Ministeriink az Orsz Bizottsághoz. 
— Sziinóra: A tanító végszava. Táhy János. 
— A vetőmag választása és kezelése. Igali Svetozár. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göő% József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző -intezetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által - láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utojsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIAD Ó HIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-CTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SKOLA-TÉB 8. 

rCéziratolcat nem adunk vissza, 

A gazdasági ismétlő-iskola. 
A mióta dr. Wlassics közoktatási minis-

ter nagyjelentőségű reformja: a gazda-
sági ismétlő-iskola szervezete és tanterve 
napvilágot látott, örvendetes érdeklődés 
tapasztalható az új intézmény iránt az 
egész vonalon. Törvényhatóságok és 
közigazgatási bizottságok a legmelegebb 
hangon üdvözlik a ininistert életrevaló 
és nagy szükséget pótló eszméjeért; a 
sajtó osztatlan elismeréssel és helyes-
léssel fogadta a szervezetet; a közokta-
tási költségvetés tárgyalásánál a kép-
viselőház is méltatta a költségvetésben 
most először helyt foglaló új czímet: a 
gazdasági ismétlő-iskolák segélyezését. 

De a mi minket legnagyobb öröm-
mel és a siker iránt rendületlen biza-
lommal tölt el, az a kiválp érdeklődés, 
a melylyel a tanítói kar^a? új szerve-
zetet fogadj B»y S Cl melynek e becses 
lapok hasábjain már töblVíízben figye-
lemre méltó módon kifejezést is adott. 

Ezen érdeklődésben találjuk fel a 
minister korszakos reformja sikerének 
biztosítékát. Jól mondja Végh István 
kartárs e becses lapok múl t heti szá-
mában megjelent czikkelyében, hogy 
„van még egy faktor, melynek igen 
szép és majdnem biztos eredményt 
igérő a lelkes közreműködése: ez a 
faktor a néptanító. IIa a néptanítók akar-

ják e reform megvalósítását, nagyon sok 
helyen sikerűi az. Ezt a faktort kell 
első sorban megnyerni az eszmének, 
még pedig úgy, ha méltányolva lesz 
az a nem kicsinylendő munka, mely 
reá vár, mint a gazdasági ismétlő-
iskola tanítójára s e nagy horderejű 
munka tisztességesen lesz honorálva." 

Szent igaz! A nép között élő nép-
tanító leginkább tudja és átérezi, meny-
nyire életérdeke népünknek, hogy az 
ifjúság elsajátítsa azon ismereteket, 
a melyeknek életfoglalkozásukban hasz-
nát veszi; a melyek képessé teszik őt 
arra, hogy a nehéz életviszonyok között 
maga és családja boldogulását mind 
jobban lehetővé tegye. — Ki hivatot-
tabb arra, mint a néptanító, hogy meg-
ismertesse s megkedveltesse népünkkel 
az új intézményt? Ki hathat nálánál 
jobban a helyi tényezőkre, hogy ne 
sajnálják a csekély áldozatot és időt, 
a mely majd búsásan kamatozik az ú j 
nemzedék boldogulásában ? 

Erősen bízunk néptanítóink hazafias 
ügybuzgóságában. Kövessenek is el min-
dent, hogy községeink a gazdasági 
ismétlő-iskolákat, mihelyt azok előfel-
tételei megvannak, szervezzék. Ezzel a 
néptanítók saját érdekeiket is előmoz-
dítják, mer t hiszen, a minister reform-
jának egyik sarkalatos rendelkezése, hogy 
a tanítók az ismétlő oktatásért díjaztassa-

Lapunk 10-ik számához egy melléklet van csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 10. szára. 

nak. Tehát nem ingyen munkát kiván 
az új szervezet néptanítóinktól, hanem 
becsületes fáradozásaikért megfelelő tisz-
teletdíjat biztosít számukra, még pedig 
oly módon, hogy ha a községek a szer-
vezet 3-ik pontjában kijelölt helyi for-
rásokból a szükségletet nem volnának 
képesek fedezni, a közoktatási minister 
államsegélyt helyez kilátásba, de oly hatá-
rozott kikötéssel, hogy az államsegély 
csak a tanítók tiszteletdíjának fedezésére 
fordítható. 

Végh István szépen megírt czikkelyé-
ben attól tart , hogy az anyagi ellátás 
és a végrehajtás az a zátony, a melyen 
hajótörést szenvedhet ez az igazán gya-
korlati irányú reform-eszme. 

A mi a gazdasági ismétlő-iskola fel-
állítási és fentartási költségeit illeti, 
ezek valóban nem oly mérvűek, a melyek 
elrettenthetnék a kevésbbé módos köz-
ségeket is a szervezéstől. Vegyük szem-
ügyre p. o. egy ily gazdasági ismétlő-
iskola felállítási szükségleteit. Az első 
kellék, hogy legyen oly tér, a melyen a 
gyakorlati oktatás művelhető. Ez a fa-
iskola (vagy szőllőkert), a mely a leg-
több községben már kéznél van, vagy 
ha nem volna, az 1894. évi XII. t.-cz. 
43. §-ából kifolyólag a község különben 
is köteles gondoskodni ily iskolai kert-
ről, annak bekerítése és a szükséges 
eszközökkel való felszerelése felől. Ez 
tehát nem új teher, s a közigazgatási 
közegek egy kis érdeklődése, erélye 
mellett minden különös nehézség nél-
kül biztosítható. Az elméleti oktatás-
hoz szükséges tanhelyiségek rendelke-
zésre állanak, mert hiszen, a gazdasági 
ismétlő-iskola czéljaira az elemi iskola 
helyiségei és felszerelése szolgálnak. A 
szervezet 13. §-a biztosítja a községeket, 
hogy a gazdasági tanításhoz szükséges 
taneszközök beszerzése állami támoga-
gatással történik. — íme tehát, az ily 
iskola felállításához nem kell egyéb, 
mint jó akarat és érdeklődés; leküzd-
hetlen anyagi nehézség i t t nem merül fel. 

A mi már most az évi fen ta r tás t 
illeti, ez sem olyan elrettentő. Nézzük 
csak! Egy oly gazdasági ismétlő-iskolát 
veszek szemügyre, a melybe p. o. 60 
fiú- és ugyanannyi leány tanköteles van 
utalva, a kik tehát két csoportban nyer-
nek télen heti 5 és őszkor, tavaszkor 
heti 2 órán át oktatást. Foglalkozik 
ily iskolában két tanító; egyik taní t ja 
a gazdasági ismereteket, a másik a 
többi kötelezett tantárgyakat. Megjegy-
zem, hogy a legegyszerűbb viszonyok 
között a tanítás osztályösszevonással 
történik, s a hitoktatás felől az illető 
felekezetek saját hatáskörükben gondos-
kodnak. Az évi szükséglet a következő : 
A tanítók tiszteletdíja 100 frt 

és 50 frt == 1 50 f r t 
(egy-egy órai tanításért 1 frt 

20 — 1 fr t 40 kr. esik) 
fűtés, világítás 50 „ 
apróbb szükségletek . . . . 10 „ 

Összesen . . 2 1 0 frt . 
Erre fedezetül szolgálnak a szervezet 

3. pontjában felsorolt jövedelmi forrá-
sok, ilyenek: a mezőrendőri kihágások-
ról befolyó bűntetéspénzeknek fele része: 
a községnek egyéb, közművelődési czé-
lokra fordítható jövedelmei (p. o. táncz-
vigalmak engedélyezési díja, bírságok, 
iskolai büntetéspénzek, stb.); továbbá az 
5 % iskolai adónak igénybe nem vet t 
része; végre az államsegély. A ki ismeri 
a községi életet, az nagyon jól tudja, 
hogy különösen a második pontban 
említett forrásból az elöljáróság egy 
kis jóakaratú érdeklődése mellett bizo-
nyosanjut az iskolának évenkint legalább 
30 — 40 f r t ; az első pont alatti forás-
ból a vármegyék, mint ezen jövedelmek 
ellenőrzői, szintén jut tatnak valamit 
az iskola czéljaira; az igaz, hogy a 
harmadik forrás a legtöbb esetben 
igénybe van véve az elemi iskola szük-
ségleteire, de azért p. o. módjában áll 
a községnek a téli fűtőanyagot kiszol-
gáltatni. Szóval a most általunk szem-
ügyre vett egyszerű viszonyú és szegény 
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sorsú községek közül igen kevés akad 
olyan, a mely egy kis jóakarattal ne 
volna képes a gazdasági ismétlő-iskola 
fentartására évenként 100 —120 fr tot 
áldozni. A hiány fedezésére a közokta-
tási minister engedélyez államsegélyt. 
E czélra már a f. évi állami költségve-
tésből 10 ezer fr t áll rendelkezésre: 
tehát módjában áll a ministernek, hogy 
ebből 100 —120 iskolának nyújthasson 
S0 —100 fr t államsegélyt. 

íme, láthatjuk, hogy az anyagi nehéz-
ségek nem oly elrettentőek, a mint első 
pillanatra vélnők. Az első zátony (az 
anyagi nehézség) bizton eltűnik, ha a 
második zátony (a végrehajtási) a régi 
slendriánt, nemtörődömséget levetve, 
erélyes buzgalommal fog a megoldáshoz, 

De i t t is erősen bizunk a magyar 
tanfelügyelői kar kipróbált, hazafias 
ügybuzgóságában, mert már egyes tan-
kerületekben, a tanfelügyelő lelkesítő 
közbenjárása következtében úgy a tör-
vényhatóság, mint a községeknél, ör-
vendetes módon nyilvánúl az új intéz-
mény iránt a lelkesedés. 

Különben a gazdasági ismétlő-iskolák 
nem fognak oly rohamosan elterjedni, 
a mint azt lelkesedésünkben óhajtanok, 
egyszerűen azon okból, mivel a közok-
tatási minister, éppen a siker biztosí-
tása érdekében csakis oly arányban 
szándékozik ez ismétlő-iskolákat évről-
évre terjeszteni, a mily arányban gon-
doskodhatik, a földmívelési ministerrel 
egyetértőleg a tanítók gazdasági kikép-
zése felől. 

A mult évben négy földmíves isko-
lában összesen 80 néptanító vett részt 
a gazdasági tanfolyamon, még pedig 
úgy az egybehangzó jelentések, mint 
személyes tapasztalatunk szerint is, ki-
váló eredménynyel. Ezek lesznek az első 
apostolai a folyó évben megnyíló gaz-
dasági ismétlő-iskoláknak. Ugyancsak 
a mult évben hét, fiatal néptanító lett 
a földmíves iskolákban évi 400 f r t 
ösztöndíj mellett, két éves tanfolyamra 

felvéve, melynek el végeztével a nagyobb 
gazdasági jelentőséggel biró községekben 
lesznek a gazdasági ismétlő-iskolákhoz 
önálló szaktanítókul kinevezve. 

A földmívelési minister a foiyó évi 
nyári nagyszünidőben ismét nyolcz föld-
míves iskolában rendeztet tanfolyamo-
kat, a melyekre összesen 200 néptanító 
lesz felvéve. A tanítóképzők új tanter-
vében a gazdasági oktatásra az eddigi-
nél sokkal több gond lesz fordítva s a 
földmívelési minister alkalmaz ezekhez 
szaktanárokat. Szóval, a két minister a 
leggondosabb intézkedésekkel törekszik 
biztosítani a tanítók szakképzettségét 
s ezáltal a gazdasági ismétlő-iskolák 
biztos sikerét. Meglehetünk tehát nyu-
godva, ha évenként 250 — 300 ily ríj 
iskola létesül. Igaz, hogy ekként leg-
alább is 10 évre van szükség, a míg 
a szervezés az egész országban végre 
lesz hajtva, de hiszen ez nem is nagy 
idő egy ily korszakos kultúrintézmény 
életreviteléhez. 

Arról már értesültek olvasóink, hogy 
a földmívelési minister a tanítók szá-
mára egy gazdasági vezérfonál, s a 
gazdasági ismétlő-iskolák számára szük-
séges olvasókönyv megírására pályázatot 
nyitott. Óhajtandó, hogy ezen kecseg-
tető pályázásban néptanítóink, mint a 
gyakorlati élet ismerői, minél nagyobb 
számban részt vegyenek. Ugyancsak a 
földmívelési minister gondoskodik a 
szükséges gazdasági taneszközök felől, 
a melyekkel az iskolák ingyen ellát-
tatnak. 

Örvendetes az az érdeklődés, a mely 
úgy a földmívelési, mint a közoktatási 
budget tárgyalása alkalmával a kép-
viselőházban a gazdasági ismétlő-iskola 
iránt nyilvámdt. Az előbbinél egy igen 
megfontolandó eszme vettetett fel, az 
t. i., hogy a földmívelési minister gon-
doskodjék minden megyében legalább 
egy minta-parasztgazdaság berendezése 
felől, a mely a gazdasági ismétlő-iskolák-
nak követendő például szolgálna. A köz-

10* 
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oktatási minister a gazdasági ismétlő-
iskolákat a legmelegebben ajánlta a 
képviselők figyelmébe, s felszólította 
őket, iparkodjanak a magok hatásköré-
ben is a gazdasági ismétlő-iskolák in-
tézménye mellett buzgólkodni. A kép-
viselőház általános helyesléssel fogadta 
a minister felhívását. 

Ily viszonyok között a legszebb re-
ménynyel vagyunk eltelve az új intéz-
mény jövője felől. Záradékul ismételjük 
Végh István igaz szavait: „IIa a nép-
tanítók akarják e reform megvalósulását, 
a siker elmaradhatatlan 

(Budapest) Halász Ferencz. 

Az egyéves önkéntesség és a 
néptanítók. 

Kezdetben nem volt szándékomban, hogy 
Jeck György úr soraira reflektáljak, mert — 
bár ellenkező következményt vont le — indo-
kaimat nem volt képes megdönteni. Mivel 
azonban néhány olyan észrevételt tesz, a mit 
figyelmen kívül nem hagyhatok, azért egész 
röviden válaszolok azokra. 

Szerény véleményem szerint az az egy év 
nem sokkal fáradtságosabb, mint az a juliusi 
és augusztusi két hó, a mikor reggeli négy 
órától délelőtt tizenegyig, délután kettőtől 
ötig izzad a szegény tanító-katona. Hogy ez 
sokkal nehezebb, mint az október-novemberi 
„obriktolás", bizonyítani nem kell. A két 
hónapon túli idő legnagyobb részét az isko-
lában tölti az önkéntes. Költségesnek sem 
költséges, mert államköltségen semmibe sem 
kerül. A „kínlódás" pedig egyenértékű az 
iskolában végzett munkával, csak annyi a 
különbség, hogy mint tanítónak tanítania, 
mint önkéntesnek tanulnia kell. De a „dicső-
ség" (bár én nem tartom annak!) számít 
hivatásunkban is, mert ha — mint J . úr is 
elismeri „nagyban emelné rendünknek, tekin-
télyét a katonai és polgári életben" — a 
társadalom által jobban megbecsültetünk, mi 
is jobb kedvvel munkálkodunk. Tekintélyünk 
emelésére kiváló eszköz; ha pedig kiváló esz-
köz, nem lehet „luxus". De még ezen jogunk-
nak demonstrálására is szükség van, mert 
számtalan intelligens egyén a tanítók ezen 
jogát kétségbe vonja, mert a tanítói képzett-
séget nem tartja elegendőnek. 

En meg oly értelemben nem fogadom el 
a tanítók önkéntességét, hogy a tiszti vizsga 

letétele után ténylegesíttesse magát. Az nem 
szegény embernek való élet. Számtalan ese-
tet tudok, hogy ténylegesített tanító vissza-
tért pályájához — különböző okokból. Ezt 
tehát nem is ajánlom senkinek. 

Az egyévi önkéntesség a „gyakorlati élet 
különféle viszonyaira való tekintettel is" 
nagyon könnyen megvalósítható komoly 
eszme. Minden iskolafentartó megadja — 
meg kell adnia — a szabadságot. Hogy fize-
tést is ad-e melléje: az más kérdés. A taní -
tók katonai élete oly ifjií korban — alig a 
képző elvégzése után — történik, hogy arról 
a bizonyos „megszokásról" alig lehet szó. De 
ha megszokott is ismét visszamehet oda, mert O 7 

állását bizony nem kellene „feladnia", mer t 
helyette kisegítő tanító alkalmaztatnék. Hogy 
az iskolának ebből „haszna" volna, egy szó-
val sem állítottam, de nem is állítom ; de az 
is tagadhatlan tény, hogy a tanítók tekintélyé-
nek emelésével az iskola értéke és tekintélye is 
emelkedni Jog. Hisz a régi tekintélynélkülisé-
get nyögjük ma is . . . 

Szivemből gratulálok J. úrnak „két csilla-
gos altisztté" történt kineveztetéséhez — de 
ez fehér holló. A tanító-katonák 2% sem 
lesz altiszt. De ritkaság az a bánásmód is, 
a melyben önök részesültek s becsületére 
válik ezredök tisztikarának. Bár mindenütt 
így lenne. Hej, mennyit lehetne az ellenkező-
ről beszélni! De azt sem ezen lap kerete nem 
engedi, sem annak fecsegését nem tartom 
czél- és időszerűnek. Erről a szégyenletes 
állapotról jobb hallgatni! . . . 

A. mi végül a kibocsátandó rendeletet illeti, 
van ám már elég, de az mind — irott malaszt. 
Csak egy mód van ezen segíteni s ez az 
önkéntesség. Lehetne ugyan máskép is, t. i. 
hogy a tanító-katonának — mint az önkén-
tesnek — már a ruházatán legyen megkü-
lönböztető jel, mert e nélkül ugyan senki 
sem fogja tudni, hogy ki lakik a „lyukas 
nadrágban" és „kopott sapkában". Azt pedig 
egy tiszt vagy altiszt sem fogja kérdezni, ha 
az utczán találkozik egy bakával, a kinek 
szolgálatát igénybe venni aka r j a : Nem tanító 
az úr ! ? No, ha nem az, há t hozzon nékem 
ezt vagy azt. Vigye ezt a levélkét ide vagy 
oda! . . . 

Hogy ez a megkülönböztetés keresztül-
vihető-e, nem tudom. De még ha keresztül-
vihető volna is, még akkor is azt mondom : 
Legyünk mindnyájan egyéves önkéntesek, 
mert a tanítónak nemcsak az iskola által kell 
újra meghódítania hazáját, hanem, ha kell, 
azt fegyverrel is meg kell tudnia védelmezni. 

(Nagyág). Brózsik Pál. 
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Az osztatlan népiskola tanterve. 
XIII. 

A pusztai osztatlan népiskola tanítóit érde-
kelheti legjobban a tanterven való javítás; 
el kell hát, hogy mondjuk mi is tapasztala-
tainkat. Most van az ideje, ha nem jut is rá 
nyomdafesték. Könnyítsünk helyzetünkön és 
segítsünk javítani siralmas állapotú pusztai 
tanügyünkön. 

A falusi és pusztai osztatlan iskola között is 
nagy a különbség. A pusztai tanév csendőri 
karhatalom mellett sem kezdődhetik korábban 
október elsejénél; tizenötödikén már együtt 
volnánk, kezdődhetnék a rendes tanítás, mert 
eddig csak beszélgettünk, ismerkedtünk, mivel 
a szent-mihály napi cselédváltozkodás meg-
keverte az osztályokat, távoztak a régi s 
jöttek az új tankötelesek; a volt szépreményű 
ötödik osztály oda van, tehát a leendő hato-
dik osztálynak is vége! No, nem baj ! Lesz 
a negyedikből karácsonyig válogatva ötödik 
is, hatodik is: foly az előkészítő munka 

Oh, boldog újév ! mindenkinek az vagy, csak 
nekünk, pusztai tanítóknak nem. A kimerítő 
munkával már-már biztos^ alapra helyezett 
osztályrendszer megdűlt: „Újra hurczolkodnak 
a cselédek", 10 —11 éves gyermekekkel telik 
meg az I-ső osztály, 60—70 tanköteles közül 
28—30-an jutot tak bele; de hol vannak a 
választottak ? Elmentek a boldog újévvel. 

Majd ilyen formán állunk Szent-György 
uapkor is, és ez így megy évről-évre, külö-
nösen a bérbeadott pusztákon, a szerint, a 
mint a cselédség változik, évenként kétszer-
háromszor oszlanak fel és alakulnak az osz-
tályok. Itt csak úgv közvetve mondom: 
Milyen kívánatos volna Tallián Bélának, ki 
most országgyűlési képviselő, a cselédtörvény 
újjá alakítását czélzó javaslata, mely novem-
ber elsejére határozná a cselédek változko-
dását. 

Az még nem olyan nagy baj, ha vala-
melyik alsóbb osztály oszlik fel, a negyedikig 
csak „csinál" az ember, hanem ötödiket és 
hatodikat már nein igen lehet. 

Tizennégy év óta tanítok pusztai osztatlan 
népiskolában és csak négyszer volt ötödik, 
és c?ak kétszer hatodik osztályom; tudom, 
hogy máshol is így van. 

Ha már ez a dolog így áll is, de hát még 
hogyan vagyunk azzal a szerencsétlen iskola-
látogatással ? 

Az őszi esők, sarak, a téli hideg és havak 
a háromnegyedórányira gyalogoló gyermeket 
ot thon rekesztik; mert vagy nincs, vagy 
rossz a csizma, könnyű a ruha. Miért? — 
mert annvi a családapa bére, hogy 4—5 vagy 

több tagból álló család a negyedév 2 — 3 
napját éhen vagy kölcsönkenyérrel éli át. 

Mindenki örül a tavasznak; mi pedig 
pusztai tanítók, félve, búsan tekintünk a 
mindenkit gyönyörködtető, zöldülő mezőre. 
A szegény ember gyermekének kenyeret, 
ruhát és pénzt ad; de a mi „keresetünket" 
tönkre teszi, alig akad kivel dolgozni. I t t a ' o u 
szántás, vetés, kapálás, gyűj tés ideje: az is-
kolában üresek a padok, akár hajnaltól estig 
várhatjuk tanítványainkat, két-három hétig 
is alig vetődik be ma tiz, holnap 20. Szólhat 
i t t a községi végrehajtó „a törvény nevében", 
mit vehet a szegény cselédemberen, ötven 
család közül felének sincsen egy „bogarkája" 
(tehene, sertése), az égető szükség, a nyomor 
kényszeríti a szülőket a gyermek keresetére, 
kiveszik az iskolából, ámbár igen szeretnék, 
hogy tanuljon. 

Vájjon mennyit kereshet egy ilyen gyermek 
hetenként ? Nehéz számítás ez! Naponként 
15—20 krt kap. 

Hogy milyen nagyon káros ez a szegény 
munkásosztályra, az iskolás gyermekre és ezzel 
együtt a tanügyre nézve, sokan nem is gya-
nítják. Egy-egy pusztán csak 15—20 iskola-
köteles gyermek napi 15—20 krajczárért 
ugyanannyi felnőtt munkásnak veszi el 50—70 
krajczárnyi napibérét; a serdülő gyermeket 
pedig a nem neki való nehéz munka elnyo-
morítja, a mellett mint iskolakerülő, tudat-
lanul nő fel. így tenyésztjük a szoczialismust! 

Ilyen esetben, ha nem büntetheti meg a 
törvény a szegény szülőt, nem büntethetné-e 
meg a munkaadót, ki a mindennapi iskola-
köteles gyermeknek munkát ad ? Lépjenek 
elő a szegény iskolás gyermekeket segítő-
egyesületek. Hogy a szomszédtanyákon, pusz-
tákon lakó gyermekek a kétszeres fáradság-
tól és erkölcsi tekintetben a felügyelet nélkül 
való iskolában maradástól meg legyenek 
mentve, meg, hogy délután egy kis keresetre 
vagy dologra legyen idejök — a tanfelügyelő 
úr engedelmével — én csak délelőtt tanítok, 
télen 8—l-ig, tavaszszal 7—12 óráig, heten-
ként 30 órát. Ezen könnyítés mellett — 
tekintve 14 évet — átlag számítva 60 tan-
köteles, nvolczhavi szorgalmi idő alatt, éven-
ként mulasztott 3.400 félnapot. Ugyan sok-e 
ez, a rendes és __ „muszáj" szünidőket hozzá 
nem számítva? Évzáró vizsgáláton jó, ha a 
hatvanból 25—30 van jelen. 

Melyik falusi iskola tanítója sírhat el velem 
és több pusztai tanító bajtársammal ilyen 
jeremiádokat ? 

De hát még milyen tantervnek kell most 
már annak lenni, a mit ilyen esetek és körül-
mények között eredménynyel fel lehessen 
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dolgozni ? Majd egész komolyan mondom, 
hogy maradjon változatlanul meg a használat-
ban levő, betűről-betüre, legalább válogatha-
tunk belőle, „mint a czigány a vadkörtóből", 
hogy mit tanítunk és mit nem taníthatunk 
mi, nehéz munkát végző pusztai tanítók. 

Ha próbált dolgunk is a tantervből való 
könnyű kihagyogatás, annál nehezebb azt oly 
összefüggő egészszé tenni, hogy eredményt 
érjünk el vele. 

Az osztatlan népiskola tantervét illetőleg 
a beszéd- és ért. gyakorlatokból, az írva-
olvasás előkészítését tárgyaló rész igen szük-
séges úgy, a mint van. A többi rész ne 
legyen sorrendhez kötve: elég, ha az azokból 
kiválasztott egyes dolgok ismertetése után a 
kezdő gyermek a feltett kérdésre értelmesen 
megfelel. Ilyen nyomon haladhatna a máso-
dik osztály is, mert, hogy kívánhatjuk egy 
6—7 éves gyermektől azt, hogy „akár eredeti, 
akár figyelmeztetés utján szerzett gondolatait 
következetesen, szabatosan egymásután so-
rozva" tudja előadni, mikor szeretett minis-
terünk szavai szerint az érettségét tevő i f jak 
sem tudják gondolataikat úgy kifejezni, a 
mint kívántatnék. A földrajzi és természet-
rajzi előfogalmak elmaradhatnának egészen, 
a harmadik évfolyamban azok mind előfor-
dulnak a földrajzi elemeivel. 

Az írva-ólvasásból első évben 20 betű irása 
és olvasása igen elég. A második évfolyam, 
ha nehezen is, de megtanulja az egész abcét. 
Az ütenyírás helyett az előmondás után való 
Íratást az első osztálytól a haton keresztül 
volna jó tanítani, mert a helyes szókiejtés 
után hallásból könnyen sajátítanák el a he-
lyesírást. 

A nyelvtani fogalmak az első és második 
osztályban igen koraiak. Elég nehéz nekik 
az olvasás és írás elsajátítása a kézséggel 
való olvasásig. A többi osztály már bírja 
ugyan, hanem ezekkel sem lehet többre vinni, 
mintha a hangokkal, betűkkel, szavak, szó-
tagokkal stb. beszéd részek és mondatrészek-
kel stb. egész az összetett mondat fogalmáig 
előforduló nyelvtani és helyesírási szabályok-
kal megismerkednek, ez elég is. Ekkor már 
tudnak írni, kevés magyarázat után, kisebb 
ügyiratokat is. 

A számtanból kihagyandó a közönséges 
törtekkel való számolás, de a közönséges 
törtek fogalmát elméletileg tanítani szük-
séges. 

A földrajz, történelem, polgárjogok, termé-
szetrajz és természettan 10—12 levélből álló, 
a lehetőleg rövidebben és egyszerű monda-
tokban megírt tankönyvekből tanítandók, 
különösen az osztatlan népiskolában, azoknak 

az olvasókönyv alapján való tanítása „üres 
szalmának a csépelése." 

Valljuk meg őszintén, mennyi idő kell és-
mennyi idő jut abból a kis fél vagy negyed-
órácskából egy-egv ilyen olvasmány tárgya-
lására és begyakorlására, a mit lélekölő nagy 
munkával megtanítunk ? A folytonos, fárasztó 
és unottá váló ismétlések után, a hosszú 
szünidő mindent elfelejtet. Ha nem akarunk 
fölszínes embereket bocsátani ki az életbe, 
„magoljon" az a gyermek egy kis jó magot; 
kicsiny, de jó magból kel a viharokkal 
daczoló ía is. Azonban, ha nem tud a gyer-
mek többet annál a kis magnál, akkor nincs 
rendben a dolog. 

A készülő tanterv, ha nem lesz is napról-
napra beosztott, de hétről-hétre beosztani 
kivánatos volna. 

Az osztatlan népiskolákra nézve pedig, 
tekintve azt, hogy többször nincs, mint van 
hat osztályuk négy és hat osztályra kidol-
gozva, s melléjök egy pár példány mintaszerű 
órarend kell, mely a tantárgyakat, a könnyebb 
taníthatás czéljából, egymásból folyóan és az. 
osztályok csoportosítását ügyes tantárgyakra, 
könnyen felfoghatói ag mutatná. 

Igv gondolom haladó tanügyünket előbbre 
segíteni, mindig a legnehezebb körülmények-
kel küzdve szerzett tapasztalatok alapján. 

(Puszta-Feketéhálom.) Boros Mihály. 

XIV. 
Az osztatlan népiskola tanterve engem is, 

mint osztatlan 6 osztályú leányiskola taní-
tónőjét , közelebbről érdekelvén, szerény 
véleményen szerint a magyar leány magyar 
szellemű nevelése érdekében a következőket 
óhaj tanám: 

1. Az osztatlan népiskola négy osztályú 
legyen. 

2. Az osztatlan népiskolának folytatása 
legyen a polgári iskola, a hol ez nincs, ott 
a szintén végy osztályú ismétlő iskola. 

A tantárgyakra nézve pedig az osztatlan 
négy osztályú népiskolában főelv legyen a. 
jó olvasás, a helyes és szép írás, jó fejszá-
molás és különösen az értelem fejlesztése. 
Ezért taníttassák: 

1. Olvasás folyékonyan, szépen, hang-
súlyosan és értelem-képzőn. 

2. Inis szép szabályos betűkkel. 
3. Magyar nyelvtanból mellőztessék minden 

szabály, de nagy gonddal taníttassák a szók-
nak helyes írása és elválasztása, a gondolat-
nak , még pedig ugyanazon gondolatnak, 
helyes és többféle mondatokkal (tő, egyszerű, 
összevont, összetett) való kifejezése szóban 
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és írásban. Különösen nagy gond fordíttassék 
az írásbeli feladványok csinosan és szépen 
való írására. 

4. Számtanból a gyakorlati életben elő-
forduló példáknak fejből való kiszámítása az 
I-ső osztályban 10, a II-ban 50, a III-ban 100, 
a IV-ben 1000 körében, még pedig a leg-
inkább előfordulni szokott közönséges és 
tizedes törtek beleszövésével. A I l l -ban 
összeadás és kivonás táblán, gyakorlati pél-
dákban. A IV-ben szorzás és osztás táblán 
gyakorlati példákban. 

5. Földrajzból beszélgetés alakjában az 
égtájak, útak, vizek, begyek, sikok, tavak, 
tenger, sziget, félsziget, falu, város, járás, 
megye, ország fogalma és térkép-olvasás. A 
IV-ben Magyarország begy- és vízrajza tér-
képről a legnagyobb biztos tájékozással. 

6. Magyar történelemből érdekes és vonzó 
olvasmányok alapján ezer éves multunk leg-
inkább kimagasló eseményeiből annyi, a 
miből örülni, lelkesedni, szomorkodni, sirni 
tanulnak, s így ébredjen fel szivökben a 
hazaszeretet. Nemzeti multunkból tanulják 
meg szeretni azt, a mi magyar, a mi 
magyaros. Legyen egész szivük, egész lelkük 
magyar! 

7. Természetrajzból mellőztessék a szak-
szerű leirás; taníttassék érdekes és vonzó 
olvasmányok alapján annyi, hogy különb-
séget tudjanak tenni állat, növény és ásvány 
között; bogy vannak ne'gylábű, kétlábú, 
lábatlan stb. állatok; vannak tollal, pik-
kelyekkel stb. fedett ál latok; az állatok 
szelídsége, vadsága, okossága, ravaszsága és 
egyéb tulajdonságaikról. A fákról, cserjékről, 
virágokról, konyhai vetemény ékről, sóról, 
mészről, aranv-, ezüst-, rézről, vasról érdekes, 
megkapó ismeretek (nem szakszerű leirás.) 

8. Egészségtanból érdekes és vonzó olvas-
mányok alapján a tisztaság, a szellőztetés, a 
fűtés, a ruházat. 

9. Háztart'Isból érdekes és vonzó olvas-
mányok alapján a fehérnemű és annak 
tisztán és rendben tartása, a fehérnemű-
szekrény és a takarítás. 

10. Rajzból egvenes és hajlott vonalak és 
azokból összeállított mintázatok, lehetőleg 
tekintettel a női kézimunkára. 

11. Női kézimunkából osztály-munkák; a 
pipere-munkák száműzessenek. A kézimunka-
tanítás a II. osztályban vegye kezdetét hor-
golással. A III-ban horgolás és kötés, péld. 
12 horgolt minta, egy pár simán kötött 
harisnya, úgy azonban, hogy a kezdés, 
fonaltoldásban és bevégezésben teljes jártas-
sággal bírjanak. A IV-ben horgolt csillagok, 
mintára kötött harisnya, írott, nyomtatott 

betűk és számok kereszthimzése és szár-
öltéssel való készítése. 

12. Az osztatlan négy osztályú iskolának 
egyetlen egy tankönyve legyen, az: Olvasó-
könyv. 

Ha ez a kevés anyag jól fel van dolgozva, 
szilárd alapja leend akár az ismétlő, akár a 
polgári iskolának. 

íme ily szellemben neveltnek képzelem én 
a magyar leányt az osztatlan népiskolában. 

(Torit ally a) Polgár •Julia. 

Iskolás gyermekek ingyenes élel-
mezése a külföldön. 

1. Skandináviában. 
Christiániában a mult esztendőben vezették 

be az iskolás gyermekek ingyenes élelmezé-
sét. Az ottani városi tanács 9 szavazattal 
4 ellenében elhatározta, hogy e czélra 
40.000 márkát engedélyez évente. Christiá-
niában körülbelül 4000 segélyre szoruló-
iskolás gyermek van és arról gondoskodnak, 
hogy lehetőleg mindannyian nyerjenek élel-
mezést. Az ellátás következőleg tö r t én ik : 
Valamennyi népiskolás gyermek közt czé-
dulák osztatnak ki, melyek által a szülőket 
értesítik, hogy személyesen forduljanak az 
osztályfőnökökhöz, hogy gyermekök élelem-
ben részesüljön. Az osztályfőnökök dolga 
aztán tudakozódni, kik a szükséget szen-
vedők. A christiániai gőzkonyha 1 7 0 0 — l v 0 0 
adag kiszolgáltatását magára vállalta. Más 
vállalkozás tehát figyelembe nem vétetik. 

Az élelmek : sárga borsó, húsleves rizszsel, 
zabdara, tej stb. A sárga borsóból V» l i ter 
leves esik egy adagra, benne egy darab hús 
vagy szalonna. A borsóhoz járul egy darab 
kenyér, a hűsleveshez pedig burgonya. Az 
árpadarából 'A liter járul 1 i liter tejhez. Az 
étel adagja 10 oere (14 fillér), melyet min-
den ellátott hazavisz és otthon költi el. 
Az ételt az iskolába szállítják 60 literes 
edényekben. 

Azonban nem mindennap kap egy és 
ugyanaz, azaz: nem minden gyermeket egy-
szerre élelmeznek, hanem némelyik minden 
második nap, némelyik négyszer lietenkint. 
Ez az élelmezés körülbelül 30.000 márkába 
kerül, a felesleg pedig a berendezésre és 
szolgaszemélyzet fizetésére fordíttatik. 

2. Belgiumban. 
A brlisseli községi iskola szegény tanulói 

naponkint ingyenes levest kapnak, melyet 
az ábc-vel kell maguknak kiérdemelniük. A 
népkonyhákban már reggeli 5 órakor fülnek 
a tűzhelyek, hogy 3200 gyermek számára, 
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az összes tanulók Vi része számára, a kik 
néhány kanál meleg levest kapnak téli időben, 
főzzenek. Étlapjuk hétfőn: borsóleves ; kedden : 
bableves; szerdán : ragoutieves ; csütörtökön : 
bableves; pénteken: káposztaleves; szombaton : 
ragoutieves. Mindezt nagy tisztasággal és jó-
ságban készítik és tiszta edényekben tálalják. 
A leveshez minden gyermek egy darab kenye-
ret kap. Ví l l -kor néhány targoncza indúl 
útnak párolgó bjvesesbográcsokkal; magában 
a népkonyhában pedig ilyenkor a második 
munkába is fognak, a terítésbe, mert magá-
ban a konyhában esznek a növendékek. Kettős 
sorokban vonulnak tanítóik és tanítónőik veze-
tése alatt a konyhába, csendesen és szerényen 
foglalják el helyeiket.Míg ebédjöket elköltik, 
addig illedelmes magaviseletből és illemsza-
bályokból nyernek utasításokat. 12 órakor a 
konyha már ismét rendben van a vendégek 
számára. H. I. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Elismerését és köszönetét nyilvánítottat 
az aradi és csanádi vasutak igazgatóságának, 
a mely a mikalakai községi népiskolának 15 
fr tot s a Szente Julia által Gurahoncz köz-
ségben fentartott kisdedóvoda részére — a 
már régebben engedélyezett ingyenlakás, 
óvodai helyiség és tűzifa mellett, a folyó évtől 
kezdve rendes évi 120 frtnyi segélyösszeget 
adományozott. — Gecser Béla pancsovai áll. 
polgári iskolai tanítónak, ki „A Dunán le 
Zimonytól Turn-Severinig és Orsovától Her-
kulesfürdőig" czímü müvéből 100 példányt 
150 frt értékben polgári iskolák könyvtárai 
részére adományozott. 

Kinevezte: Máday Béla oki. tanítót az 
odvosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. — 
Salamon Márton és Bnkovszky Berta mikó-
újfalusi volt közs. oki. tanítót és tanítónőt az 
ugyanottani áll. el. népiskolához r. tanítóvá 
és tanítónővé; Trajánovics Terézia oki. kis-
dedóvónőt a tót-prónai áll. kisdedóvodához 
Idsdedóvónővé; ifj. Lészay Ferencz kir. t aná-
csost és nagybirtokost a kolozsvári állami 
tanítónőképző intézethez igazgatótanácsossá ; 
Bácsilla Joachim János oki. tanítót a dolovai 
közs. el iskolához r. tanítóvá; Laucsek Gyula 
lovászpatonai ág. ev. oki. t. a huszti áll. el. 
népisk. r. tanítóvá ; Pekovits Sándor zsédenyi 
r. kath. oki. tanítót a csempesz-kopácsi áll. 
el. népisk. r. tanítóvá; Molnár Vilmos felső-
bányai ev. ref. oki. tanítót a nagy-paczali 
áll. elemi népisk. r. tanítóvá ; Bau mann Gyula 
oki. tanítót a lialmágyi áll. el népisk. r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette : Steiner Péter 
torontál-almási közs. isk. ideiglenes minő-
ségű rendes tanítót és nejét Steinerné-Köller 
Mária torontálalmási közs. ideiglenes minő-
ségű r. tanítónőt ezen állásában; Kuszáimé 
JBánóczy Róza győri állami tanítónőképezdei 
gyakorló isk. tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Glayola András 
iglénczi szolgálatképtelen gör. kath. tanító 
részére évi 220 f r to t ; Ruszu János mártonhegyi 
munkaképtelennek talált g. kel. tanító részére 
évi 220 f r to t ; Haciota Illés szelistyei munka-
képtelennek talált gör. kel. tanító részére évi 
300 fr tot ; Topo vies Athanáz szerb szt.-mártoni 
munkaképtelennek talált gör. kel. tanító 
részére évi 260 f r to t ; Petrovics Demeter sipeki 
munkaképtelennek tálát r. kath. elemi isk. 
tanító részére évi 200 f r to t ; Popper Ignácz 
nagybuttyini volt izr. tanító részére é. 160 f r to t ; 
Kramarits József varjaskéri munkaképtelen r. 
kath. tanító részére évi 270 fr tot ; néh. 
Popovics György dolovai volt határőrvidéki 
közs. tanító özvegye, szül. Dómján Julianna 
és 4 kiskorú gyermeke részére együtt évi 402 
fr t 33 krt. 

Áthelyezte: Michna Mihály csejthei áll. 
el. iskolai tanítót Miavára helyezte át, az 
ilykép megüresedő csejthei áll. tanítói állo-
másra pedig Hankótczy Antal sarluskai közs. 
tanítót nevezte ki. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Fehér 
Endre puchai r. k. volt tanító-özvegye, szül. 
Dokupil Mária részére évi 169 frt 50 krt, 
valamint Adelhaid és Adalbert nevű kiskorú 
árvái részére egyenként évi 28 frt 25 kr., 
együtt évi 56 írt 50 kr., mindössze 226 f r t o t ; 
Szabó Mihály sinfalvi volt r. kath. tanító-
özvegye, szül. Farkas Agnes részére évi 150 
fr tot ; néhai Kiss Zsigmond karatnai volt 
közs. tanító özvegye, szül. Illyés Etelka részére 
évi 190 f r to t és négy kiskorú árvája részére 
összesen 126 f r t64 krt ; néhai Marlcu Damaszkin, 
cseres-temesi volt g. keleti tanító Mária nevü 
özvegye részére é. 191 fr t 50 k r t ; Szepesi Lipót 
nagyrőczei áll. polg. isk. volt tanító özvegye, 
szül. Breznitz Zsófia részére évi 340 fr tot és 
öt kiskorú árvája részére együtt 283 fr t 33 
kr t ; Pápai (Gréber) József somogy-fehéregy-
liázai r. kath. kántortanító özvegye, szül. 
Fritz Klára és 3 kiskorú árvája részére együtt 
évi 268 fr t és 50 krt.; néhai Keszler István 
nagy-szent-miklósi r. kath. volt tanító özvegye, 
szül. Marx Lujza részére 326 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Szabó Ida 
férj. Dobos Jánosné munkaképtelen marton-
vásári községi iskolai tanítónő részére az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból egyszersminden-
korra 372 forintot. 
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SZ TINÓRA 
Kréta szigete. 

Európa nyugalmának legveszedelmesebb 
ellensége, a keleti kérdés, napjainkban fenye-
gető erővel lépett fel a krétai lázadásban. 
Századok óta, de különösen a közel félszázad-
dal ezelőtt lezajlott krimi hadjárat idejétől 
fogva, csaknem évről-évre valami fenyegető 
baj mutatkozott a „beteg ember" birodalma 
felől, ezért kellett Európa népeinek milliókat 
tar tani állandóan fegyverben s ez a baj 
emelte részint a muszkákat. A mostani ki-
törés Krétában, mint minden jel mutatja s 
sokkal veszedelmesebb, minta tegnapi örmény; 
tegnapelőtti bolgár vagy albán zavargások s 
habár a nagyhatalmak még mindig igyekez-
nek azon, hogy a baj t lokalizálva meggátol-
j á k a világháború kitörését, az egész müveit 
világ osztatlan figyelemmel néz Kréta szige-
tére, melynek nevét most minden nap százszor 
is olvassuk 

Kréta vagy Kándia sziget a földközi ten-
ger délkeleti részben fekszik, csaknem közép-
helyen Görögország és Egyptom között, az 
aegei-tenger szigeteitől jó távolt. Nagysága 
(S.580 km.), körülbelől olyan, mint Arad- és 
Csanádmegye együtt, de a lakossága alig 
félannyi mint Budapest. Nevét a szigetet 
•elborító mészsziklákról vette, melyek a déli 
napfényen az itteni rendkívül durva légkörben 
hófehér színben tündökölnek. Lakossága ere-
•detileg tiszta görög, de a sziget urai, a törökök, 
az idők folyamában nagy számmal telepedtek 
itt le s igen sok görögöt térítettek át a moha-
medán vallásra, úgy, hogy most közel egy 
harmada a népességnek már mohamedán. De 
•ez a népesség, mint fentebb is láttuk, arány-
lag igen csekély. A törökök közönségesen 
ismert rossz gazdálkodása miatt sem az útak, 
sem a földmüvelés és ipar más feltételei 
nincsenek rendezett karban s ezenkívül attól 
az időtől fogva, midőn Görögország a jelen 
század első felében lerázta magáról a török 
igát, az itt lakó görögök csaknem állandóan 
lázongásban vannak s időről-időre megkisérik 
a köztük lakó mohamedánok leigázását, minek 
következtében háborúk, vérengzések, szám-
űzések s önkéntes kivándorlások következnek 
be, melyek a gyér népességet folyton apasztják. 

A szabad Görögország lakói felhasználják 
krétai hitsorsaiknak szabadságszeretetét s 

folyvást tüzelik őket gyűlöletre a törökök 
ellen. Különösen a görög-keleti zárdák való-
ságos forradalmi barlangok. A közlekedés ne-
hézsége miatt ezenkívül a hegyek között, 
hol számtalan sziklaszoros és hozzáférhetlen 
rejtekhely van, a görögök egy része jóformán 
csak névleg áll a törökök hatalma alatt. Ezek 
a szabad görögök, kiket közönségesen szfa-
kiótáknak neveznek, teljesen megőrizték régi 
szokásaikat, fegyveresen járnak s a gyenge 
török hatóságok nem képesek meggátolni, 
hogy valóságos rablóéletet folytassanak. Csak 
egyszer, midőn a törökök hatalmas vazallusa, 
Mehemed Ali egyszeri alkirály, évek hosszáig 
tar tot t háborúban gyökeresen leverte őket, 
volt egy ideig béke Kréta szigeten, de csak-
hamar azután ismét megkezdettek a villon-
gások, melyek között az 1887-iki és 1889-iki 
forradalmak voltak a legnehezebbek. A mostani 
forradalmat már oly erővel pártolták a görög-
országiak, hogy maga a görög király is félt-
hette trónját, s ezért maga állott harczkedvelő 
népének élére. 

Kréta-sziget különben a régibb időkben 
is örökös háború szinhelye volt. A mesés ős-
korban azzal tünt fel neve, hogy királya 
Minős küzdött az athenaiak ellen s legyőzve 
őket, kényszeríti, hogy szűzleánvokat áldoz-
zanak a király labyrinthjában lakó félig 
bikaalakú Minotaurus szörnyetegnek. Az a 
szép rege, midőn az athenai Theseus Ariadne 
segélyével a Minotaurust megöli, a görög 
hitregék között a legkedveltebb volt, s ugyan-
ezek közé tartozott az is, hogy Kréta-szigetén 
Ítélte oda Paris királyfi Eris almáját a három 
vei'sengő istennő közül a legszebb Venusnak, 
mely Ítélet következménye volt a nagy trójai 
háború. A görögök még ezután is többször 
harczoltak Krétában fegyverrel ós pedig több 
évig tartó hadjárat után foglaltak el a szi-
getet a rómaiak, azután jöttek a szaraczénok 
s majd a velenczeiek, kiknek uralma alatt 
volt a sziget legboldogabb korszaka s kiktől 
csak 164")-ben vették el azt a törökök, midőn 
már köröskörül minden az ő hatalmukban volt. 

Mondják, hogy a velenczeiek idején egy 
milliónál több ember lakott Kréta-szigetén. 
Nem lehetetlen. Régi romok virágzó váro-
sokra mutatnak s a sziget, bár a törökök 
gazdálkodása ma szegénynyé tette, könnyen 
adhatott táplálékot annyi népnek. A fold, 
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kivált a völgyekben s itt-ott a fensíkokon is 
nagyon termékeny. Néhol, mint különösen 
egyik belföldi falu környékén gyönyörű 
dús mezők, narancs- és czitromerdők pom-
páznak oly nagyra nőtt fákkal, melyek a dió-
és gesztenyefákkal vetekedtek s igen kitűnő 
illatos gyümölcsöket teremnek. Különösen 
hire s a krétai narancs, mely nagyságban és 
ize finomságában r i tkí t ja pár ját s melyből 
évenként mintegy négy millió darab megy 
külföldre. Igen szépek a kukoriczavetések, 
szőlőültetvények, olajfák. A partokon gazdag 
aratást igér a halászat s a spongyiaszedés a 
népnek egyik főjövedelme. A fák egy része 
örökzöld: az éghaj la t is rendkívül kellemes, 
különösen midőn erős szelek nem fújnak. 

Jelenleg azonban a műveltség és vagyon 
jóformán csak a sziget északi részeinek ki-
kötőhelyeire szorítkozik s itt van az a három 
hely is, melyet Kréta-szigetén jóformán egye-
dül lehet városoknak nevezni s melyeket ma 
oly sokszor emlegetnek. 

A főváros Kandia vagy M< galokaiszon, a 
régi Herakleion helyén, a tenger mellett egy 
földnyelven épül t A kormányzó és görög 
érsek palotáján kívül is számos szép épület 
van, bár a vagyonosabb polgárok a szomszéd 
Haleppa nevű nyaraló helyen laknak, szép 
parkok között. A lakosság összes száma csak 
12 ezer. Kikötője nagyon sekély s a nagy hajók-
ról mindent csolnakokou kell partra szállí-
tani. Még kevésbbé jelentékeny a másik két 
város Kanea és Retimo, melyeknek egyenként 
mintegy 9000 lakosa van. Az előbbeni mint 
gyümölcskereskedő hely nagy jelentőségű. 
Mindhárom a tengerről nézve pompás város-
nak látszik, de benn piszkos és zugolódzókkal 
te l t hely. Mindháromra jellemző, hogy a száraz-
föld felől kőfallal kerített hely, inkább félnek 
a belföldi ellenségtől, mint a tenger felül jövő 
idegenektől. 

Csakugyan tény, liogy a Kréta-szigetet nem 
a hódítók t e t t ék tönkre, mint inkább népinek 
örökös pártoskodása és a harczias kedve. 
Félig vad nép ez még most is. Igen sokan 
állanak be bérharczosoknak vagy matrózoknak 
külföldre s hazajővén, szaporítják a rablók 
számát. Még ha a görögországiak segítségével 
megnyeri is a sziget, melvnek ma már a 
török birodalomban r i tka politikai előjogai 
vannak, teljes önállóságát, hosszú időbe s ú j 
nemzedék keletkezésébe fog kerülni, míg a O o 
krétaiak boldogok lehetnek. 

(•!/'>>'</!/ Aladár 

c ^— 
CVO 

Az iskolai életből. 
„Be l e s z e l z á r v a." 

Reggeli nyolcz órát üt a toronyóra. A 
taní tó belép osztályába. A kölcsönös üdvözlés; 
u tán a gyermekek tanítójukkal elrebegik az. 
imát, melynek befejeztével a tanító leültetvén 
növendékeit, a napi munkájához lát. Tanítani 
kezd; de nyilik az aj tó s belép azon egy 
elkésett növendék, a ki a nála megszokott alá-
zatos köszöntéssel közeledik az asztal elé s 
megáll. A tanító rendszeretete, pedáns termé-
szete nem tűrheti azt, hogy növendékei későn 
j á r j anak iskolájába; megakasztja a tanítás 
folyamatát s közelebb menvén hozzá, elké-
sésének okát tudakolja tőle. A gyermek kész. 
a felelettel, hisz a küszöbön átgondolta a 
mondókáját s a föl tet t kérdésre, hogy „miért 
jö t té l későn" csakhamar bátran felel : „későn 
reggeliztem." S ez így megy minden reggeL 
A tanító e rendetlen feljáróval a büntetésnek 
lágyabb nemeit (minő : megintés, feddés, kiál-
lítás stb.) alkalmazhatta már, legalább erre 
vall a jelen esetre kiszabott kategorikus ítélete, 
mely röviden ekkép hangzik: „József a tanítás-
után be lesz zárva." 

De menjünk tovább. A tanító felvevén az 
elejtett fonalat, tovább kezdi taní tását fűzni. 
Tanít , egyre tanít . De a hátsó padban egy 
gyermek fészkelődik s a tanítás menetére nem 
ügyel. A tanító, a ki pedagógiai elveihez, 
híven szeret alkalmazkodni, feleletre szólítja, 
fel a iigyelmetlenkedőt. 

A felszólított feláll és ha l lga t ; a feladott 
kérdésre felelni nem tud. A. tanítót , a ki 
lelkiismeretes ügybuzgósággal fejtegette t á r -
gyait, meglepte a gyermeknek a tanított 
tárgy iránt tanúsítot t közönye s mivel egyéb 
súlyosabb fegyelmi eszköz nem állt rendel-
kezésére: „be les'el zárva" bevett büntetést 
mért a figyelmetlenkedőre. 

E kis incidens befejeztével a tanító tovább 
taní tot t ; majd átment egy másik tantárgyra. 
Kikérdezte tanítványaitól a föladott költe-
ményt. De négy növendéke meg nem tanul ta 
a költeményt. Hogy a fegyelem csorbát n e 
szenvedjen, hogy az egész osztály e példából 
okulhasson, a mely szerint a mely gyermek 
vét a taní tó akarata, parancsa ellen, az bün-
tetlen nem marad, rájuk mérte a már meg-
szokott bünte tés t : „be lesztek zárva." 

Ez alatt elmúlt a két első óra. A tanító az 
udvarra vitte a növendékeit. O pedig a szünet 
alatt szobájába távozott. De alig húzta be 
az aj tót maga után, fülsiketítő lárma kelet-
kezett az udvaron. Kiszaladt, hogy meg-
tekintse a dolog mibenlétét. Látszólag vissza-
borzadt a látványtól, mely eléje tárült . Ugyanis 
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egy gyermek véres orral közéig feléje és 
sírva panaszolja, liogy Mátyás őt földre taszí-
totta. Következett a vizsgálat. A tanuk vallo-
másából kitűnt, hogy Mátyás rossz akaratból 
földre lökte társát. A tanító félrevonult, 
gondolkozott az elkövetett tet t fölött, majd 
meg a kivetendő büntetés nemét állapítgatá 
magában. „A legszigorúbb büntetést fogom 
vele szemben alkalmazni. De hát melyik a 
megengedhető legszigorúbb fegyelemi eszköz?" 
És csakugyan a tanító, a ki véleményét eme 
gonosz tett fölött elmondá, s alkalmas példáz-
gatások által hatni akart az egész iskolára, 
számos esetet sorolt föl, hogy egy ilyen rossz 
akaratú csiny sokszor nem várt eredménynyel 
jár. „Hogy pedig ez többé elő ne fordul-
hasson, téged ma példásan megbüntetlek: be 
leszel zárva." 

Nem folytatom tovább iskoláink beléletét 
eme jellemző eseteket, hisz elégséges már e 
négy eset is arra nézve, hogy meggyőződ-
hessünk arról, miszerint némely iskolában 
rendesen 6—Ü gyermek vissza van tartva a 
tanítás után. 

A bezárt gyermekek egy pár perczig 
csendben ültek. A mint azonban a tanító eltá-
vozott s a hazatérő gyermekek víg zaja el-
némult, a bezárt növendékek felugráltak 
helyeikről s játszani kezdtek. Ki milyen játékot 
szeretett, azt proponálta a többinek. Végre 
győzött az egyik ajánlat, a mely a bújósdit 
kívánta. A gyermekek e leleményes ajánlatot 
ujongva fogadták s mindjárt meg is kezdték 
a játékot. A játék vígan folyt, de a tanterem 
csakhamar szűknek bizonyult. Félrehúzták 
tehát a padokat, hogy annál kényelmesebben 
játszhassanak. A mely tárgy út jokban állt, 
azt csakhamar eltávolították; s lett erre hadd 
el hadd. Jó kedvük hangos tetszésnyilvá-
nulásaitól élesen visszhangzott a szoba négy 
fala. Szóval: egészen otthonosan érezték ma-
gukat, akárcsak künn a szabad levegőn 
mulattak volna. 

Hogy e játék közben mily sok rendetlen-
séget követtek el a gyermekek, azt tudja 
minden tanító, a ki a büntetés e nemeivel 
élni szokott. De vájjon az ily eljárás meg-
hozza-e a tőle várt eredményt; vájjon neve-
lői kötelességeinknek eleget tettünk-e az által, 
hogy növendékeinket szabad idejüktől meg-
fosztottuk anélkül, hogy őket foglalkoztattuk 
volna, és végre, ha már a büntetés e nemét 
alkalmaznunk kell, miképp tegyük azt növen-
dékeinkre hasznossá, erkölcsi javulásuk elő-
mozdítására ? 

Midőn ennyi kérdés tárul elém. önkény-
telenül eszembe ju tnak Herbart következő 
örökké igaz szavai: „Nem képzelhetek helyes 

oktatást nevelés nélkül, valamint nem lehet, 
czéltudatos nevelésről oktatás nélkül szólani." 
A kettő, oktatás és nevelés tehát szerves, 
összefüggésben állanak egymással. Sok szülő-
— be kell ismerni — nem is gondol arra, 
hogy egyebet követeljen gyermeke részére 
az oktatásnál, úgy fogván fel a tudományt, 
mint a nevelés összegét. Sok tanító szintén 
azt hiszi, hogy leróvta kötelességét, ha növen-
dékeinek kellő oktatást adott. Végzetes té-
vedés, mely midőn lealacsonyítja a munkát, 
melyet a tanító hivatva van végezni, félre-
ismeri az oktatás jellemét és megfosztja azt 
becsétől. Az oktatás megtanítja a gyermeket 
bizonyos dolgokra, a nevelés képesíti őt jól 
használni azokat. Szóval: a nevelés az ember 
erkölcsi jellemét alakítja; rendszeresen készít 
elő bennünket a mi természetünk magas rendel-
tetésére. A tanítónak meg kell győződve 
lennie a nevelés elengedhetetlen szükségéről, 
íoleg akkor, ha szegényebb sorsú gyermekek 
vannak fölügyelete alatt. Ez az az osztály, a 
melyben a nevelés rendesen el van hanya-
golva ; épp azért egész erőnkből munkál-
kodjunk érzületük nemesítésén, értelmük kifej-
tésén s aljas szokásaiknak erényes és tiszta 
szokásokkal való fölcserélésén. 

De vájjon az itt körülírt nevelészeti köve-
telményünknek eleget teszünk-e akkor, ha 
növendékeinket a tanítás után szabadságuktól 
megfosztjuk a nélkül, hogy velük foglalkozta-
tásukról gondoskodtunk volna ? Korántsem. 
Mert mi a tanítónak tulajdonképeni czélja,. 
mikor növendékeit szabadságuk megfosztá-
sával bünteti ? Első sorban büntetni akar , 
de akként, hogy e büntetés növendékeinek 
erkölcsi javulásával járjon. Már pedig ezt az 
által, hogy növendékeinket magukra hagyjuk, 
elérni soha sein fogjuk. A gyermekek ilyenkor 
mulatnak, t rágár beszédeket folytatnak, sőt, 
talán oly dolgokat is követnek el, a melyek 
egyenesen gyermeki lelkületük romlását hord-
ha t ják magukban. 

Ha tehát büntetni akarunk, büntessünk 
komolyan; lebegjen szemünk előtt a növendék 
erkölcsi érzülete, mely előtt a tanító e l já-
rásának meg kell hajolnia. Mit ér az olyan 
büntetés, mely a gyermekre nézve fölér egy-
egy mulatsággal ? Mit ér az oly büntetés, 
mely nemhogy javítaná azt, a miért kisza-
batott , de tetézi azt avval, hogy a gyermeket 
eltompítja, fogékonytalanná teszi a büntetés, 
ily neme iránt ? Ismételjük meg ezt egyne-
hányszor s meglátjuk majd, hogy a növendék 
kész örömmel marad vissza az iskolában, hol 
oly jól érezte magát. Igenis, büntethetjük 
növendékeinket bezáratással, de egyúttal ma-
radjunk mi is velük s foglalkoztassuk őket. 
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A büntetésnek csak ekkor lesz foganatja és 
csak ilyen alakban valósíthatja meg a hozzá 
fűzött reményeket. 

(Zombor.) Argay Bálint. 

Tanítók tanácsadója. 
Takács F. Talán folyamodás útján segíthet 

a bajon, ha igazolni tudja, hogy fia kisebb 
korában folyvást betegeskedett s emiatt nem 
juthatott még el a gymn. YIII-ik osztályáig. 

S. I). A mit előzőleg lehet érvényesíteni, 
azt tekintetbe veszik. 

Burg Károly. A tanítói lakásokról való 
felfogásban ma már az 1868-ik évi népokt. 
törvénynél is világosabb alapra helyezked-
hetünk. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában kiadott min. utasítás a 
közigazgatási bizottságok számára nyíltan 
megmondja, hogy: 

„az elemi iskoláknál szervezett vagy szervezendő 
rendes tanítói és tanítónői állomásokkal egybekötöt t 
illetmények legalább 300 fr t fizetésben, tisztességes 
lakás és legalább egy negyedholdnyi kert haszná-
latában, illetőleg haszonélvezetében; a segédtanítók 
•és segédtanítónők; illetményei pedig legalább évi 
'200 frt fizetésben, valamint szintén tisztességes lakás 
és legalrVib egy negye IholInyi kert használatában, ille-
tőleg haszonélvezetében állapítandók meg." 

„Községi elemi iskoláknál egy rendes taní tónak 
{tanítónőnek) lakásul legalább két tisztességes padozott 
szobát, egy konyhát ós egy kamrá t ; a segédtaní-
tónak (segédtanítónőnek) egy padozott szobát kell 
adni. A felekezeti iskolai rendes és segédtanítók (taní-
tónők) számára szintén legalább ugyanily lakások 
adassanak " 

Szabó Mihály. Figyelmökbe ajánljuk a 
fentebbieket s általában a fentebb említett 
ministeri utasítást. 

U. B. 1. Nem. mondhatjuk meg. 2. Nem 
lehet. 

B. A. Nem tudjuk. 
K. J . Az 1868-ik év előtt történtek más 

eljárás alá tartoznak, miként ezt már meg-
írtuk. A kántortanítói állással nem lehet így 
gseftelni, hogy az illető, mint tanító nyug-
dí jba menjen; de a kántorságot, persze a 
megfelelő jövedelemmel együtt megtartsa. 

L. Ha kivételes intézkedést nem tar-
talmaz díjlevele, akkor a Déli vasút és M. A. V. 
alkalmazottjai, mint róm. kath. párok, épúgy 
tartoznak a párbért űzetni az illető községben 
mint bárki más. 

A. J . Legfeljebb új folyamodvány alapján, 
mint újabb jövedelememelést kaphatná meg. 

Gráf (jiörcsöny. Szívtelenségre vall, hogy az 
illető tanító elődjei özvegyeitől is szed pár-
bért, holott egyiknek csak 150, másiknak 
130 frt kegydíja van. Azt meg egyenesen 
igazságtalannak tartjuk, hogy a temetkezés 
évére szóló párbért is követelte rajtok. 

Nóvák E. A fizetési előleg után nem jár 
kamat. Visszafizetés legfeljebb 12 egyenlő és 
szakadatlanul fizetendő havi részletben tör-
ténik. Előleg maximuma 1 — 2, legföljebb 3 
havi fizetéssel felérő összeg lehet. 

Előleget csak önhibájukon kívül betegségbe, 
családi vagy vagyoni csapások folytán szondt 
helyzetbe jutott tanárok, tanítók és szolgák kap-
hatnak, kik az állampénztárból nyerik fize-
tésüket. 

Sek. K. Csákóvá. Az alelnök az elnököt 
mindenben helyettesíti. Ha az előbbi az iskola-
széknek nem tetszik, miért nem tölti be a 
megüresedett elnöki állást ? Miért avatkozik 
ilyen ügybe a tanító ? Az iskolaszéki elnök 
jogosult arra, hogy bizonyos számú szünnapo 
engedélyezzen. 

K. A. Hajdú-Böszörméuy. Nem köteles 
tanítani ingyen, főkép ha az iskola nem fele-
kezeti jellegű. 

K. B . 1—2. Forduljon a czikk Írójához 
részletes tájékozásért. 3. Megtagadható; tör-
vényt mi az ellenkezőre nem ismerünk. 

Z. B. Rujeny. Attól függ: melyik évtől 
fogva vették föl a nyugdíjba; azt pedig önnek 
kell tudnia. Hogy gondolhat olyat, hogy 
olyan jövedelem után kiszabják a nyugdíjat, 
a mi még netu is esedékes. 

K. S. 1870. óta. Miért kivánja, hogy mi 
számítsuk ki ön helyett ? 

T. Gy. Saját vagyonuk után igen. 
K. M. Okvetlenül a kir. tanfelügyelő úrral 

érintkezzék abban az ügyben. 
Beregmegyei. A küldött mellékletekből 

azt látjuk, hogy hibásan fogja föl a dolgot. 
A pénzügyigazgatóság és a kir. tanfelügyelőség 
korrektül jár t el, miért zúgolódik hát ellenök. 

0 . M. Még itt van. Türelem. A milleniumi 
iskolák sorából törültetett. 

S. J. Kértük. 61.842. sz. 
Br. (iy. Levelében azt látjuk, hogy az 

iskolafentartó község az ön 420 f r t fizetésén 
felül az „állandó" lakbért még eddig nem 
ismerte el, hanem csak évről-évre szavazott 
meg, quasi segélyképen, bizonyos összeget. 
Magát a községi képviselő-testületet kell 
rábirni, hogy az évről-évre külön megszavazott 
100 f r to t állandó lakbér czimén szavazza meg 
s erről a határozatáról adjon törvényes nyi-
latkozatot. Előbb nyugdíjügye sem juthat új 
stadiumba. 

A „másik" ügy szabálytalan. 
Karczag. Szerintünk a „becshold" szerint 

való kivetés helyes; de aztán az iskolát 
illető rész is „becshold" legyen. 

N. («y. 1. A kir. tanf. utján. 2. Az intéző 
biz. határozatától függ. 3. Kérheti, de nem 
fogja megkapni. Fiatal erő is van reá elég. 
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Y. M. Első kérdésére válaszunk az, hogy 
csak az iskolaszék jóakaratával lehet a tervet 
megváltoztatni; erőhatalommal nem, —• föl-
téve, hogy az ön lakása egyébként megfelel 
a közigazgatási bizottságokhoz intézett utasítás 
követelményének. Második kérdéséhez hasonló 
ügyben már adtunk választ ; még pedig nem 
is régen. 

P. L. Rendkívüli esetben a közokt. minis-
teriumtól. 

Magosmart. Az iskolaszék nagyon hibásan 
magyarázza. Nem öt, de egy évre dukál 
annyi. Igen veszedelmes preczedens lenne az. 

Sz. K. 1. Az iskolafentartó engedelmével 
a tanító. 2. Igen, hozhat; de az iskolaszék 
tudtával. 3. Polgári év végén, mivel a községi 
költségvetésbe is polgári évre van fölvéve. 
Egyébként erre nézve egyezkedni is lehet, 
hogy pl. negyedévenként. 

Uppony M. B. Ha állandó fizetésként sza-
vaztatott meg, akkor azt visszavonni s meg-
tagadni nem lehet. Az iskolafentartó hatóság 
kötelessége ez; de fizetés nélkül is kell tel-
iesíteni bizonyos mértékig, miként már egy 
év előtt szóltunk erről tanácsadó rovatunkban. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A közoktatásügyi költségvetés folyó 

hó 3-iki tárgyalásán Dózsa Endre képviselő 
behatóan foglalkozván a népoktatás ügyével, 
igen figyelemre méltó dolgokat mondott. Sür-
gette az egységes magyar nemzeti irányú köz-
oktatást. „A míg látjuk azt — mondotta — 
hogy a kisdedóvásról alkotott 1891: XX. 
t.-cz. végrehajtása a felekezetek alternative 
autonomikus jogkörében hagyatván, minde-
nütt elposványosodik; hogy a tanítók fize-
tését rendező *1893: XXVI. t.-cz. Erdélyben 
(Fájdalom! nemcsak Erdélyben. Szerk.) igen 
sok román iskolánál felekezeti és nemzetiségi 
szükkeblüségből kijátszva lett, részben úgy, 
hogy a természetbeni járandóságok igen ma-
gasra becsültettek, részben úgy, hogy az 
állam beavatkozásával rémített lakosságra 
erkölcsi kényszerrel elviselhetetlen iskolai pót-
adókat raktak, sőt még arra is van eset, 
hogy a megfogadott tanítóval titkosan a 
300 frtban megszabott minimális fizetést 
200 frtra lealkudtak: addig egységes magyar 
nemzeti irányú közoktatásról beszélni nem 
lehet." Általános helyesléssel fogadták ama 
szavait, hogy: „az egységes politikai magyar 
nemzet érdekében az elkerülhetetlenül szük-
séges magyar szellem minden iskolába nem 
kerülő úton, de az állam jogánál és erejénél 
fogva, minden melléktekintet nélkül bevi-
tessék." „Örömmel látom — folytatá — a 

vallás- és közoktatásügyi minister úr leg-
utóbbi beszédéből teljes tudatát annak, hogy 
ütött a 12-ik óra már arra nézve, hogy köz-
oktatásunkban a tapogatózás politikája egy 
a magyar nemzeti állam tekintélyének és 
hatalmának, jogainak és kötelességeinek meg-
felelő erélyesebb fellépésnek adjon helyet. 
De ütött az órája annak is, hogy a nemzeti-
ségi vidékeken sanyargó szegény papok és 
tanítók sorsával érdemlegesen foglalkozzunk. 
Meg kell nyerni ezen sokat tanult és teljesen 
mívelt elemet munkatársul a nemzeti állam 
megépítésének nagy munkájához. Gondos-
kodni kell, hogy ez a sokat tanult, teljesen 
mívelt elem a haza határain belől az őt mejj-
illető szubzisztencziát megkaphassa." Dózsa 
után T?erényi Zsigmond báró beszélt s azzal 
kezdte, hogy : „őszinte ós hazafias örömmel 
hallotta a kultuszminister úr beszédét." Ez-
után sürgette az állam nagyobb befolyásának 
törvénybe iktatását a felekezeti iskolákra 
nézve, nevezetesen a tanítók fegyelmezésénél, 
mert : „minálunk az állami segélybea nem 
részesülő felekezeti tanítók fegyelmi ügy© 
úgyszólván egészen ki van véve az állami 
befolyás alól." Ez anomalián segíteni kell, 
kiterjesztvén a törvényt az összes felekezeti 
tanítókra, tekintet nélkül arra, hogy részesül-
nek-e állami segélyben vagy nem. Beszélt 
ezután különösen a felekezeti tanítók fizeté-
sének elégtelenségéről. „A felekezeti tanítók 
helyzete, mondá, valóban nyomorúságos. A 300 
frtos minimum is sokszor csak a papiron van 
meg, mert — mint említettem — számos 
felekezet nem kéri az államsegélyt. Ezér t 
megnyugvással hallottam a minister úrtól , 
hogy szigorúan intézkedett, hogy kipuhatol-
tassék, hol nem veszik igénybe az államsegélyt, 
holott a 300 frtos minimum nincs elérve, s 
hogy a tapasztalatokhoz képest a legerélye-
sebben fog eljárni." Szükségesnek mondotta, 
hogy az állami tanítók fizetése, tekintet nélkül 
arra, hogy járási vagy megyei székhelyen 
laknak-e vagy sem, a XI. fizetési osztály elvei 
szerint rendeztessenek. — A folyó hó 5-iki ülé-
sen Berzeviczy Albert mondott igen tartalmas 
beszédet. Beszélt a felsőbb oktatásügy tör-
vényhozási rendezéséről, a középiskolákról, 
nagyon behatóan a művészeti kérdésekről, a 
testi nevelésről, a leányoktatásról; a népok-
tatásról ezeket mondotta: „A népiskolai ta -
nítók anyagi helyzetének javításul óhajt ja. 
Határozottan állást foglal az ellen, hogy az 
állam teljesen kezébe vegye a népoktatás 
ügyét, de szükséges, hogy azért kellően gon-
doskodjék a népnevelés fejlesztéséről. A nép-
oktatás teljes államosítása kivihetetlen, de 
szükséges, hogy az államnak kellő eszközök 
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adassanak a kezébe, hogy a némely iskolák-
ban a felszínre kerülő nemzetiségi üzelmeket 
meggátolhassa, ezt pedig államosítás nélkül 
is elérhetjük a népiskolai törvény reviziója 
alkalmával." —Teleki Sándor gróf hangoztat ta 
az ipari és gazdasági szakoktatás fontossá-
gát ; amerikai mintára azt kivánta, hogy az 
ipari és gazdasági szakoktatás a különböző 
vidékek viszonyaihoz alkalmazkodjék. — 
Komlóssy Ferencz dr. az egységes középiskola 
tárgyában egy közvetítő eszmét vetett f ö l ; 
azt, hogy a polgári iskolákat közelebb kell 
hozni a reáliskolákhoz, csakhogy akkor ezeket 
is azon előnyökkel kell felruházni, mint a 
mivel a gymnáziumok birnak. A középosztály 
gyermekei részére konviktusokat kellene fel-
állítani. Figyelmeztet reá, hogy a nemzeti-
ségi agitáczió ma erősebb, mint bármikor. 

Wlassics minister a költségvetés általá-
nos tárgyalásának befejezéseül szombaton a 
ház osztatlan ügyeimét lekötő, nagyszabású 
beszédben (mely a Mugyar Újság, Nemzet, 
Egyetértés márcz. 7. számaiban egész terjedelem-
ben olvasható,) reflektált a fölszólalók észrevéte-
leire. Megköszöni azt az objectiv krit ikát, 
melyben képviselőtársai a vezetésére bízott 
tárcza költségvetését részesítették. Az érté-
kesíthető eszméket a maga helyén és a meg-
felelő keretben fel fogja használni. Rátkay 
L. indítványára vonatkozólag megjegyzi, hogy 
a kormány a tanítók fizetésének javítására 
sürgetés nélkül is megtesz minden lehetőt 
a pénzügyi helyzet korlátai között. A 400 
frtnyi fizetés a jelenlegi törvények alapján 
is elérhető, mert a) az állam seholsem ad 
tanítóinak 400 frtnál kevesebb fizetést, sőt a 
jelen költségvetés alapján a megyei és járási 
székhelyeken alkalmazott állami tanítók évi fize-
tése mindenütt 500 frtra fog emeltetni; b) ha 
a felekezetek akarják, a felekezeti taní tók 
fizetése is elérheti a 400 frtot, mert az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. 16. §-a megengedi a 400 
frtra való kiegészítést állami segély igénybe-
vételével. Egyébként 1893-ban éppen a fele-
kezetek ellenezték a 300 frtnál magasabb 
minimum kimondását. A korpótlékok kifize-
tése is legtöbb fel. iskolában az állam terhe 
leend. 1898-ban 7075 tanító fog kapni 50 frt 
korpótlékot s e miatt is százezrekkel kell 
emelni az államsegélyt. — A megyei és járási 
székhelyeken működő tanítók fizetéseinek 
100—100 fr t tal való javítását zsinórmérté-
kül kivánja tekinteni. A nemzetiségi vidékeken 
működő tanítók sorsán a magyar nyelv sikeres 
tanításában magukat kitüntetettek megjutal-
mazásával szokott segíteni. A magyar állami 
költségvetésből csak hazafiasan érző és cse-
lekvő lelkészeket segélyez. Ezekre nézve tehát 

megnyugtahatja Dózsa és Perényi képviselőket. 
Berzeviczy Albert beszédjére válaszolva, kije-
lenti a közokt. minister, hogy közöttük elvi 
eltérés nincs, az természetes is, mert hiszen a 
közokt. kormány működése csak folytatása 
annak a rendszernek, melynek egyik első-
rangú munkatársa Berzeviczy volt. 

Mócsy A. és Zichy J . néppárti képviselők, 
beszédeit éles bontó kés alá vette a min. úr 
s azokat a maguk értékére szállította le. 
Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor és gróf Csáky 
Albin korábbi beszédeire utalva, fényesen bi-
zonyította, hogy sem az előbbi, sem a mos-
tani kormány programmja nem volt az állam 
és egyház teljes szétválasztása, hanem csak 
az állami és egyházi dologi hatásköröknek 
elkülönítése. Nem a vallástalanság van tör-
vénybe írva, mely állítással néppárti szónokok 
félrevezetik a közönséget, hanem a vallás-
szabadság és hdturszabadság van törvényeinkbe 
iktatva. A budapesti községi iskolákról dicsé-
rettel emléke/,ik meg, különös következtetés-
nek ta r t ja Mócsy A. ama feltevését, hogy a 
fővárosi közs. iskolákkal egybefüggésben volna 
a szocziálisták nagy száma. Ha a néppárti 
képviselő urak szünet nélkül azt állítják, 
hogy milyen vallástalanság van a nevelésben, 
úgy a kultusminister is kénytelen ismételten 
rámutatni, hogy: „2,342.000 tanköteles isko-
lába járó gyermek közül csak 126.000 jár 
állami iskolákba, 18°/o-a községi iskolákba; 
tehát 23"U-ot leszámítva, a többi mind fele-
kezeti iskolákba jár és ezek közül majdnem 
39—40°/o kath. iskolákba." Zichy Jánossal 
szemben megjegyzi, hogy a tudás, ismeret, 
félvilágosodottság az erkölcsök rovására nem 
vezetnek; sőt ellenkezőleg: az erkölcsöket fo-
kozzák, a jellemszilárdságot növelik. A régi 
korok nem voltak erkölcsösebbek, mint a 
mostani, az sem, mikor a sacerdotium volt 
felül az imperiummal folytatott küzdelemben. 
Pécliy Tamásnak azt válaszolja, hogy: „az 
egyházpolitikai törvényekkel a magyar nem-
zeti és állami koreszolidácziónak egyik ha-
talmas alapkövét tettük le ; éppen azért szi-
gorúan ragaszkodunk ezekhez s bárhonnan 
jöjjön is a harcz, mi a revisió ellenében arra 
készen állunk. — Komlóssy F. a jegyzők és 
tanítók gyermekei számára konviktusok léte-
sítését ajánlotta. Ezt a min. úr megfontolás 
tárgyává teendi. — A minister úr beszédét 
élénk éljenzés, helyeslés, taps és számos üd-
vözlés jutalmazta. — A részletes tárgyalásról 
lapunk .jövő számában közlüuk tudósítást. 

— Világ folyása kiilföldöu. Az ó-világ 
művelt népeinek figyelmét Görögország visel-
kedése tar t ja állandó feszültségben. Angliában 
a görögök iránt pártolás mutatkozik. Belgium-
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l>an a brüsszeli diákok tüntető gyűlést tar-
tartottak a görögök iránt érzett rokonszenvük 
nyilvánítása végett s ugyanakkor a török 
konsulátus ablakait füttyök és kiáltások közt 
kövekkel dobálták be. Az európai sajtóban 
szárnyra kelt az a hir, liogy a nagyhatalmak 
valószínűleg monarchiánkat bizzák meg Kréta 
paczitikátiójával. A törökök a déli határon 
nagy sereget összpontosítanak s ennek okát, 
mintegy a hadüzenet jeleül megkérdezték a 
görögök. Török- és Görögország között a 
háború kitörése elkerülhetetlennek látszik s 
a börzék hangulatából Ítélve csak perczek 
választanak el a török-görög háború kitöré-
•sétől. 

— Orbán Ferencz igazgató ünneplése. 
A brassói magyar társadalom Orbán Ferencz 
felső kereskedelmi iskolai igazgató tiszteletére 
a Ferencz-József lovagrend-keresztjével tör-
téntki tüntetése alkalmából február hó folytán 
szép ünnepségeket rendezett. Az érdemes 
igazgató ünneplése, ki a magyar nemzeti 
népnevelés és szakirányú oktatás megalkotása 
és fejlesztése által szerzett Brassóban kiváló 
érdemeket, a vármegyeházban vette kezdetét 
hol a főispán a közigazgatási bizottság gyű-
lésére, a kitüntetett buzgalmát, áldásos mű-
ködését méltányló hazafias beszéd mellett a 
magyar kaszinó és tanári testületek számos 
tagja jelenlétében tűzte fel az érdemrendet. 
Később a kereskedelmi iskola tanári kar és 
ifjúsága üdvözölte az intézet dísztermében a 
szeretett igazgatót. Az áll. népoktatási inté-
zetek s ezek gondnoksága, a kitüntetésnek 
hivatalos úton történt megjelenése után 
fejezték ki a tiszteletbeli elnök iránt hálás 
tiszteletüket. Volt lakoma is az ünnepelt 

^tiszteletére. 
— A névmagyarosítás érdekében az , arad-

vidéki tanítóegylet" mozgalmat indított meg 
és felhívást intéz a tanítósághoz. A névma-
gyarosításra vonatkozó eljárás a következő: 
Az 50-kros bélyeggel ellátott kérvény törvény-
hatósági joggal felruházott városokban a pol-
gármesternél, egyebütt a járás főszolgabirájá-
nál nyújtandó be. Ujabban az illetőségi és 
erkölcsi bizonyítványra a tanítónak nincs szük-
sége ; elég, ha az iskolahatósági főnöknek a 
tényleges szolgálatot igazoló nyilatkozatát 
mellékli. A belügyministeri engedély leérkezése 
után egyedül annál a pénztárnál, melynél a 
íizetést veszi föl, igazolja az engedély, esetleg 
a beszerzettés vonatkozó „Budapesti Közlöny" 
(egy szám ára 30 kr.) felmutatásával a név-
változtatást. Az anyakönyvvezető a hivatalos 
értesítést a belügyministerium út ján kapja, 
ezért a felterjesztendő kérvényhez a nevét 
megváltoztató személynek, nagykorúnak úgy, 

mint a kiskorúnak, eredeti keresztlevelét kell 
csatolnia. 

— Millennáris iskola megnyitása. A 
nyitramegyei Alsó-Szőllősön most nyitották 
meg a millennáris iskolát. A tanítót, a ki 
alkalmi beszédet tartott, Turcsányi főszolga-
bíró mutatta be. A gyermekek közt 1 koronás 
millennáris-érmeket osztottak szét Nyitra-
megye bőkezűségéből. 

— A „Nógrádmegyei Nemzeti Intézet" 
négy évi megfigyelés után, dr. Jankovics 
György kir. tanfelügyelő és Zayzon Dénes 
losonczi áll. tanítóképezdei igazgató vélemé-
nyes előterjesztése alapján a magyar nyelv 
terjesztése körül szerzett érdemekért, a követ-
kező tanítókat tüntette ki a millennáris nagy 
jutalmakkal: I-ső díjat 1000 koronát, Benedi/c 
János cseh-brezói; Il-ik dí ja t 500 koronát 
Vilcsek Gyula kismarosi; 111-ik 400 koronát 
Zúz János kálnó-garábi; tqvábbá: Honéczy 
Sándor dengelegi, Keviczlcy Józsefné nagy-
sztraczini, Tóth Lipót kékkői tanítók 200— 
200 korona jutalmat nyertek. Ezekenkívül 
még tizenkét tanító és tanítónő jutalmaz-
tatott 100—100, illetve 50—50 koronával. 
A „Huszár Károly" nevét viselő alapítvány-
ból pedig Sztrapony János alsó-esztergálvi 
és Simonidesz Pál szent-péteri tanítók juta l -
maztattak 400—400 korona értékben. A 
kitüntetettek mindegyike ezenkívül díszokle-
velet is nyert. Bárha így cselekednék minden 
megye! 

— Udvarhelymegyei tanítóegyletnek szé-
kely keres/l úri fiókköre Székely-Keresztúron 
tartotta meg rendes gyűlését feltűnően nagy-
számú tagok jelenlétében. Miklós György 
elnök gondosan kidolgozott elnöki megnyitó-
jával vette kezdetét, különösen hangsúlyozva 
szeretett ministerünknek a tanítótestületek 
működésére vonatkozó nagyfontosságú rende-
letét, melynek felolvasása közben, mindegyre 
felhangzott a lelkes éljenzés. Ezen rendelet 
hatása alatt az egyleti életek hasznosabbá, 
sikeresebbé tétele végett módozatokat ajánl, 
melyek tetszéssel fogadtattak. A központi-
bizottság a járáskörök munkásságának irányí-
tása czéljából vitatételekül a következőket 
a jánl ja : a) „Az iskolai-ünnepségek jelentősége 
s azok idejének meghatározása." Feldogozza : 
Gróf Lajos, b) „A . magyarnyelvtan tanítás-
anyaga, módszere, az el. népiskolában, tekin-
tettel a Sándor Domokos tanár úr által ki-
dolgozott és felolvasott munkálatra." Dolgozza: 
József János, c) „Mi lehet az osztatlan nép-
iskola tananyaga a mindennapi és mi az 
ismétlő-iskolában P " Elvállalja kidfjlgozásra 
Belle László. A jövő gyűlést Bözöd-Ujfaluban 
fogják megtartani május második szerdáján. 
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A kereskedelemügyi m. kir . minister k i a d t a 
Mintalapok 11-ik f o l y a m á n a k fa-, v a l a m i n t a 
vas- és f émipa r i 2—4- ik füzeteit . A „Min ta -
l a p o k é b ó l a múl t évre szóló fa ipar i II . , 111. 
és IV. számú füzetek j e l e n t e k meg. E f ü z e t e k 
t a r t a l m a igen változatos. A fémipar i f ü z e t e k -
ben — egy-két lap kivételével — a z o k n a k a 
vasműves m u n k á k n a k remekül r e p r o d u k á l t 
képé t t a l á l juk , melyek az ezredéves k iá l l í t ás 
tö r téne lmi és je lenkor i részében (VI I I . B. 
csoport) vol tak kiáll í tva. A szerkesztő-bizott-
ság e l n ö k é t : Szterényi József kir. t a n á c s o s t és 
a szakszerkesztőt : Edvi Illés A ladá r ipa r -
iskolai t a n á r t méltó d icsére t illeti m e g , b o g y 
a régi vasmunkák szakszerű i smer te tésé t is 
fe lkarol ták . — A füzetek Ízléses összeál l í tása : 
Gerlach és Schenk kiadó-C/.ég ügyes kezére 
vall, a r emekü l s ikerűi t f énynyomatu l apok 
pedig Divald Károly budapes t i m ű i n t é z e t é t 
dicsérik. 

— H a l á l o z á s o k . Horváth Jánosné, i f j . Hor-
váth J á n o s és Horváth Sándo r fővárosi t a n í t ó k 
édes any ja , életének 53-ik évében e l h u n y t . 
— Beitter Mihály, nagy-kovácsi f ő t an í t ó élete 
71., t an í tó i működésének 56. évében e lhuny t . 
Béke h a m v a i k r a ! 

A szerkesztő postája. 
B. J. Gyergyó-Szárhegy. Állandóan olvasható a 

lap homlokán, hogy a ,.N. L."-t csak a tanfelügyelő 
által láttamozott községi bizonyítványra lehet meg-
kapni; szíveskedjenek magukat a szabályzathoz tar-
tani. Mi nem térbetünk el attól. — V. L. Katalin-
falva. A kérvények mindig a ministerhez intézendők 
és soha sem ügyosztályhoz. A fölszerelés mikéntjét 
a folyamodó maga a legjobban tudja. Egyébiránt 
abban a dologban kevés a kilátás. — Kismarton. 
Mihelyt terünk lesz. K. M. Győr. Panaszait értjük 
és azokkal együtt érezünk, de ha, mint ön maga 
írja, már leküldték a tanfelügyelőhöz, úgy ott ke-
resse. Mi abban semmit nem tehetünk. Ha más 
állásra megy, jelenlegi lakását ön nem adhat ja ki 
— K. L. Arács. A hidegvíz-kúra már sokkal isme-
retesebb, semhogy arról leirást kellene közölni. Ön 
a pestis ellen ajánlja, de szerencsére a veszély még 
nem irrminens. Elismerjük, hogy a hidegvíz-gyógy-
mód nagyon üdvös (s örvendünk is, hogy ön ennek 
köszönheti, 80 éve daczára, jó egészségét), de a mi 
lapunknak nem lehet föladata gyógymódok leírását 
közölni. Még majd ránk fognák, hogy a — kuruzs-
lást mozdítjuk elő ! — J. B. Stomfa-Berzencze. Nincs 
róla tudomásunk; de különben is, azokat az álláso-
kat csak juniusban fogják betölteni, még pedig nem 
az „előjegyzés" és a „sorrend" szerint, mint önök 
hiszik. Más szempontok lesznek itt döntők! — 
Somogyi tanító. A kérdezett tanító már több év 
óta működik Budapesten a, folyó tanévben a VIII. 
ker. Rökk-Szilárd-utczai iskolánál van. Másik kér-
désére választ a budapesti I. ker. lipótmezei tébolyda-
igazgatósága adhat. — Viribus. Cs. I). K. Buda-
pest. B. N. Baranya-Selle. Közlésre szántunk mind-
egyiket. — K. B. 1). Sz. P. Balaton-Henye. S. J. 
Hidvég-Ardó. Egyik sem közölhető. — F. M. Attól 

függ, hogy az összevont osztályokba hány gyermek 
jár, elfér-e annyi egy teremben és taníthatók-e-
együtt is sikerrel'? Még így is kérhet tiszteletdíjat,, 
míg az osztályok ismét külön választhatók lesznek. 
Igen gyakori eset mostanában, hogy a hirdetett 
pályázat eredménytelen. — K. J. Körmend. Olyan 
könyvet mi nem ismerünk. Forduljon kérésével 
valamelyik könyvkereskedőhöz. — 15. B. K. Bélye-
ges folyamodványnyal az iskolaszék folyamodjék. — 
Kisbíró. Somogym. 1. Folyamodhatnak ; hogy meny-
nyit adnak, azt mi előre nem tudhatjuk. 2. Ha sé-
relmesnek tartja, folyamodjék helyesbítésért. — 
I. B. Eger. Már közöltünk róla czikket; a „hasz-
nálati utasítást" nem közölhetjük. — Sz. J. M. B. 
Kérdezze meg a kir. tanfelügyelő úrtól. — Tantes-
tület. Ilyen dologban nem mi hozzánk, hanem a kir. 
tanfelügyelőséghez kell fordulni. A másik dologban 
is csak a kir. tanfelügyelő úr intézkedhetik. — 
P. F. Kismarton. Köszönjük — Népiskolai tanító. 
Kákos. Ha az idénre is kihirdetik, benne lesz la-
punkban. — F. P. Földes. A hitközség beleegyezése 
nélkül nem lehet államsegélyért folyamodni. Ezt 
már többször megüzentük.) — B. F. Tisza-Becs. 
Úgy van. — H. Fr. Derzsida. B. Sz. Genyíte. For-
duljanak levélben Brúzsik Pál úrhoz (Nagyág), ő szí-
vesen válaszol. - Hunyadinegyei kir. tanfelügyelő-
ség. Szíveskedjenek a pályázati hirdetéseket ezentúl 
egyenesen a kiadóhivatalba ezimezni. Többeknek. 
Mi szívesen válaszolunk minden levélre, de olyan 
ügyekben, a melyek világosan a kir. tanfelügyelósé-
gekre tartoznak, szíveskedjenek egyenesen oda for-
dulni. Oly ügyekre (mint például az ötödéves kor-
pótlék), melyekről már több ízben írtunk, nem tér-
hetünk vissza, mert drága a mi terünk! — D. J. 
Duka. Ha a püspök nem terjeszti föl : minden hiába 
van. Kérjék tőle. -- Zs. A. N.-Bereznán. írjon Molnár 
István kir. tanácsos, min. főbiztos úrnak: Budapest, 
I. Gellérthegy. Kertészeti iskola. — J. H. Mindez 
nem mi ránk, hanem a kir. tanfelügyelő úrra tar-
tozik. Már többször kijelentettük, hogy egyoldalú 
injormáczióra nem ítélkezhetünk. — „Az egy éves 
önkéntesség és a néptanítók.'' (M. J. Körös-Tarján 
és másoknak.) B. P. úr viszonválasza, erről a kér-
désről több czikket néni közölhetünk. — V. M. Sepsi-
Szent-György. 11. L. Rákóczy. M. I. Abaiij-Szántó. 
A közlendők között van. — W. J. S. A.-Újhely. 
Sz. J. Tornyos-Németi. Nem közölhetjük. — A. F. 
Nyilra-Gerencsér. Más lapban megjelent czikkekkel 
mi r.em polemizálhatunk. Nem közöljük. — P. E. 
Öregfalii. Az ön neoe alatt itt nem találják. Levele 
is nagyon homályos, azt sem veszszük ki belőle, 
hogy hány évet végzett Aradon ? — Mezölak-Békás. 
Múlt hó 28-án Veszprémmegye közig bizottságához 
küldték 72.952. sz. a la t t : valószínűleg 145 forint 
államsegélyt fognak kapni. — II. F. Bakonyságli. 
72.948. sz. a. Veszprémmegye közig, bizottságához 
küldték. 

Tartalom: A gazdasági ismétlő-iskola. Halász 
Ferencz. — Az egyéves önkéntesség és a néptanítók. 
Brózsik Pál. - Az osztatlan népiskola tanterve. 
X11L Boros Mihály. — XLV. Polgár Julia. — Iskolás 
gyermekek igyenes élelmezése a külföldön. H I. — 
Hivatalos rész. — Sziiuóra: Kréta szigete. György 
Aladár. — Az iskolai életből. Argay Bálint. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő 
postáj a. 
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K é z i r a t o l c a t n e m a i i u i i í t v i s s z a . 

A közoktatásügyi költségvetés 
tárgyalása. 

Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
S-iki, 9-iki és 10-iki ülésén is a köz-
oktatásügyi költségvetéssel foglalkozott 
s ez utóbbi napon — szerdán — a 
minister és Fenyvessy Ferencz előadó 
zajos éljenzése közt be is fejezte e 
minket közelről érdeklő tárcza költség-
vetésének tárgyalását. 

A képviselők közül többen szólaltak 
föl s a fölszólalásokra ministerünk a 
f. hó 9-iki — keddi — ülésen vála-
szolt. Közöljük e nagyszabású beszédet 
egész terjedelmében. 

A népoktatás tételéhez folytatólag 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi minister a következő beszédet 
mondotta: 

„T. ház! Én az ezen tételnél kifej-
te t t vitára csak néhány észrevételt 
kivánok tenni leginkább abból a szem-
pontból, nehogy félreértésre adjak okot 
esetleges hallgatásom által. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Sorrendben veszem a t. szónok ura-
kat s így először ismét Mócsy Antal 
képviselő úrral kell foglalkoznom, a 
kinek beszédjéből néhány inkább ki-
emelkedő tételre teszem csak észrevé-
telemet. A többi között azt mondja, hogy 

én panaszkodtam, hogy a felekezetek 
nem veszik igénybe az állami segélyt 
a tanítói illetmények kiegészítése czél-
jából, a mi szerinte természetes, mert 
félnek a zaklatástól és politikai üldö-
zéstől. Én, t. ház, a leghatározottabban 
tiltakozom az ellen, hogy akárminő zak-
latásnak, politikai üldözésnek lennének 
kitéve azok az iskolák, melyek állami 
segélyben részesülnek. (Élénk helyeslés.) 
Tessék megkérdezni azokat az iskolá-
kat, a melyek igénybe veszik az állami 
segélyezést, hogy politikai üldözésben, 
zaklatásban egyáltalában részesülnek-e ? 
(Tetszés jobbfelől.) Az az összeg, a mely 
erre a czélra felhasználtatott, csaknem 
450.000 forintot tesz ki és ezt a két 
protestáns felekezet és a gör. katholi-
kusok vették igénybe. 

Tessék a görög katholikus ruthének 
között körül nézni, van-e ott üldözés 
vagy politikai zaklatás ? (Helyeslés.) 
Igaz, hogy többen nem veszik igénybe 
az államsegélyt, mert a törvény, a mely 
erről rendelkezik, az állameszmének 
befolyását érvényesíti, azon mértékben, 
a mennyi szükséges az államellenes 
üzelmek megfékezése czéljából, mert 
a fegyelmi eljárás tekintetében bizo-
nyos befolyást biztosít. Ez az oka, a 
miért nem veszik a segélyt igénybe 
(Igaz! Úgy van! jobbfelől) és egészen 
nyíltan megmondtam, hogy mely fele-

Lapuiik 11-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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kezetek és mily mértékben nem veszik 
igénybe. 

A t. képviselő úr felhozta, hogy Dózsa 
Endre és Perényi t. képviselőtársaim, 
mikor beszédeiket elmondták, azt kíván-
ták, hogy teljes ministeri erélylyel 
legyek azon, hogy a tanítók illetmé-
nyeik kiegészítése ezéljából az állam-
segélyt vegyék igénybe, hozzátévén azt 
is, hogy maga a minister is azt mondta 
beszédjében, hogy ő erélyes intézkedést 
tesz, hogy a törvény végrehajtassák. 
(Halljuk! Halljuk!) 

A t. képviselő urat i t t fel kell vilá-
gosítanom arról, hogy az erély nem 
arra vonatkozott, hogy a tanítók vegyék 
igénybe a segélyt, mert erre nekem e 
törvény nem ad semmiféle hatalmat. 
Hanem mikor tudomásom vau róla, 
hogy ezrekre megy azon tanítók száma, 
a kik a minimális 300 f r to t sem kap-
ják meg és még sem fordulnak az 
államhoz segélyért, akkor kötelességem 
a közigazgatási bizottságokat a leg-
nagyobb erélylyel utasítani, (Helyeslés 
jobbfelől) hogy puhatolják ki, mely taní-
tók azok, a kik tényleg a 300 frtot sem 
kapják meg és ilyenkor teljes erélylyel 
utasítom a közigazgatási bizottságokat, hogy 
a tanítói fizetéseket 300 frt erejéig a fele-
kezeten hajtsák be. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ez az én erélyem, 6Z az, a mit nekem 
a törvény megad, és ezt tenni köteles-
ségem. (Általános élénk helyeslés.) 

A t. képviselő úr felhozza a 15 kros 
nyugdíjjárulék kérdését. Méltóztassék 
elhinni, nem foglalkozom ezzel örömest 
azért, mert legalább tízszer nyilatkoztam 
már ebben a kérdésben, mégis mindun-
talan méltóztatnak kérdezni állásponto-
mat. Egész világosan és határozottan 
megmondottam, hogy a 15 kros nyug-
díjjárulékot a törvény revíziójakor elejten-
dőnek vélem, de hogy most, míg bizonyos 
számítási kulcson nyugszik a nyugdíjalap, 
ez él nem ejthető. Azonban maga a tör-
vény kötelez, hogy bizonyos évek le-
forgása után a ház elé terjeszszük a 

törvényt revízió végett, hogy összes 
szerzett tapasztalataink alapján a ház 
határozhasson. Most azt a könnyítést 
iparkodtam keresztülvinni, hogy meg-
próbáltam — a mit Jurich t. képvi-
selő úr is felhozott — bogy tán nem 
lesz oly gyűlöletes, ha pausális összeg-
ben a községek fizetik ki. Jurich Miklós 
t. képviselő úr állítja, hogy ezt nem 
igen teljesítették. Nekem tudomásom 
van arról, hogy igenis sok helyen jó 
sikerrel teljesítették, sőt több helyen 
köszönettel vették ezen intézkedést. És 
én azt hiszem, csakugyan ez is egyik 
módja az enyhítésnek, a míg e törvényt 
meg nem változtathatjuk. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

Jurich t. képviselő úr kiszámította 
— megjegyzem: könnyen tehette, ha 
megnézte a nyugdíjalapról szóló évi 
jelentéseket — bogy mennyi összeg 
folyt be és kijelentette, hogy nem 
akar gyanúsítani sem engem, sem előd-
jeimet, de tudni akarja mi történik 
ezzel az alappal. Hiszen méltóztatik 
tudni: ez az alap gyümölcsözőleg kezelte-
tik, kölcsönök adatnak belőle teljes garan-
czia mellett, hisz legtöbbszőr az állam a köl-
csönvevő. Az évi törlesztési összegek és ka-
matok az alapot gyümölcsözőleg emelik. 

Mezei Mór t. képviselőtársam felszó-
lalására is észrevételt kell tennem, 
leginkább csak azért, mer t már holnap-
holnapután olvashatjuk bizonyos ten-
dencziával, hogy mivel a párt ezen 
oldaláról a népoktatás államosítása 
mellett tör tént felszólalás, íme a kor-
mány megint csak ingadozik álláspont-
jára nézve jobbra is, balra is, és nem 
mondja meg határozottan, hogy mit 
akar. (Halljuk! Halljuk!) Ezt a kíván-
csiságot az álláspontomra nézve nem 
egészen értem, mert legalább 15-ször 
fejtettem ki a kormány álláspontját a 
a népoktatás államosításának kérdésére 
nézve. Hisz egyszer behatóan tárgyal-
tuk ezt, mikor a törvényhatóságok 
kérvényei a ház előtt voltak. 
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Gondolom, Csanádmegye inieziálta a 
kérvényeket és akkor 18 törvényható-
ság kérvénye feküdt előttünk. Akkor, 
t. ház, nyilatkoztam. Ezt azért köteles-
ségem megmondani, mert Mezei Mór t. 
barátom úgy adta elő a dolgot, mintha 
én csak most tenném magamévá Berze-
viczy Albert t. képviselőtársam minapi 
beszédében kifejtett álláspontját. Hisz 
egy kormány, a mely csak most tenné 
magáévá azt az álláspontot, igen súlyos 
mulasztást követne el ily nagy fontos-
ságú kérdésben. 

De hiszen már igen sokszor kifejtet-
tem ezt az álláspontot, mely találko-
zik Berzeviczy t. barátom és azon kor-
mányok álláspontjával, a melyek azelőtt 
vitték a közoktatásügy vezetését. Én 
akkor ezt mondtam (olvassa): „Ha az 
egyes törvényhatóságok kérvényei azt 
czélozzák, hogy a népiskolafentartó csak 
kizárólagosan az állam legyen, akkor én 
ezzel a kizárólagos szervezeti elvre 
alapított közoktatási politikával sem 
igazságossági, sem czélszerűsógi szempont-
ból nem rokonszenvezek. Én nem csupán 
pénzügyi okokból ellenzem a kizárólagos 
államosítást. Ha csupán csak a pénzügyi 
szempontból látnék nehézséget, — mert 
kétségtelenül 16.681 népoktatási inté-
zetnek államosítása 25 — 30 millió fo-
rintnyi költséget involvál — de ha 
abban a nézetben volnék, hogy ez csak-
ugyan olyan feladat, melynek ily irányú 
megoldását nemzetem léte és fenma-
radása érdekében elkerülhetetlenül szük-
ségesnek látnám, akkor az opportunitási 
okok ezen kérdésben nem játszhatná-
nak szerepet. Nemzeti lét kérdésében 
nincs se kicsiny se nagy áldozat, sem-
miféle opportunizmus, annak exigen-
cziája abszolút. De én elvileg nem vagyok 
a kizárólagos államosítás mellett. Azok, 
a kik a kizárólagos államosítás elve 
mellett vannak, micsoda czélt tűznek 
ki maguk elé, ugy-e bár csak azt a czélt 
akarják elérni, hogy a hazafias nemzeti 
szellem ápoltassák, az államnyelv ter-

jesztessék. Úgy-e bár ez az, a mi a 
kizárólagos államosítás elvének mint-
egy hordozója, lelke?" 

Kijelentettem e beszédemben, hogy 
hála Istennek, a hitfelekezetek legna-
gyobb részében az állami nyelv ápol-
tatik és fejlesztetik, a nemzeti czélokat 
szolgálják. Kifejtettem, hogy ugyan mit 
nyernénk vele, ha pl. a nagy magyar 
községek iskoláit, felhoztam Arad, Sze-
ged, Temesvár, Budapest, Yersecz váro-
sokat, egyszerre állami kezelésbe vesszük 
ezen czél szempontjából ? Hát ezek nem 
oly hazafiasak, nem éppen úgy szolgálják 
a nemzeti czélt, mint bármely más ? 
(Igaz! Úgy van! jobbfelől.) 

És akkor még egyszer határozottan 
kimondottam (olvassa): „Hogy még 
tüzetesebb legyen nyilatkozatom, igen 
röviden ismétlem álláspontomat, mely 
abban foglalható össze, hogy az államo-
sítást, mint exkluzív szervezési elvet a 
jelen kabinet nem fogadhatja el, ellen-
ben a fokozatos államosítási rendszer híve, 
sőt annak nagyobb mértékben való 
keresztülvitelét is a föntebb bőveb-
ben kifejtett tárgyi indokokból szük-
ségesnek tar t ja ." Erre nézve azonban 
nincs szükség törvényhozási intézke-
désre, mert az 1868.-Í törvénynek 
80-iki §-a megengedi, hogy állami 
iskolát állítsunk fel ott, a hol azt az 
állam érdekében szükségesnek tartjuk, 
azt pedig igenis kimondtam, hogy ennek 
az eddiginél nagyobb mérvben kell tör-
ténnie, ugyanabban a beszédemben elő-
adván, hogy a múltban több oly év 
fordult elő, a melyben egyetlen állami 
iskolával se szaporodott állami iskoláink 
száma. Ezért mondottam tehát, hogy 
fokozottabb mérvben van szükség erre, 
mert ha csak méltóztatik venni, hogy 
az iskolázatlan gyermekek száma — a min-
dennapi tanköteleseket értem — a 
300.000-et meghaladja, akkor nyilván-
valókép a magyar államnak még igen 
nagy kötelességei vannak arra nézve, 
hogy állami iskolák felállítása körül 

11* 
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nagyobb buzgalommal jár jon el, mint a 
minővel eddig eljárt. (Helyeslés.) 

T. képviselőház! Polónyi képviselő 
úrnak megjegyzéseire is szükséges, hogy 
néhány észrevételt tegyek. (Halljuk! 
Halljuk!) 0 különösen a tanítói fizeté-
sek dolgában ismét arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy e tárgyban többet 
kell tennünk. Hát, t. képviselő úr, én 
e tekintetben Rátkay t. képviselő úr 
határozati javaslatával szemben jelez-
tem azt az álláspontot, a melyet elfog-
lalok a 400 forint minimális fizetésre 
nézve. Megmondtam azt is, hogy, ha az 
államkincstár helyzete megengedi, igenis 
arra a térre lépünk, hogy ez fokoztas-
sék; de megmondtam azt is, hogy az 
állami iskolai tanítóknál ma már 400 
forinton aluli fizetés egyáltalán nincs. 
Most 300 állami tanítónak fizetését fel-
emeljük 500 forintra és azt is mondot-
tam, hogy a kormány előtt az lebeg, 
hogy ha az államkincstár helyzete meg-
engedi, besoroziassanak a mi állami taní-
tóink az állami fizetési kategóriák közé. 
Ez volna tulaj donképen az a megoldás, 
a melyre maguk is kongresszusaikban 
törekszenek. De, t. ház, a mikor most 
annyi kiadással kell küzdenünk, meg-
mondtam, hogy az ötödéves korpótlék 
maga is a jövő évi költségvetésre sú-
lyosodik és a mikor ez a fölemelés 
inkább a felekezetek terhe volna: akkor 
most, a legközelebbi költségvetésig, e 
tekintetben semmit sem Ígérhetek. 

A t. képviselő úr felhozta azt is, 
hogy legalább — ez nem kerül, úgy-
mond, pénzbe — a kántorságra ne 
kényszerítsük a tanítókat. 

Kényszerítésről, t. képviselőház, it t 
egyáltalában szó nincsen és az elv az, 
ltogg a tanító semmi mellékfoglalkozást ne 
űzzön, hanem igenis arról van szó, hogy 
előfordul, — nem tagadom — hogy a 
felekezeti iskolák államosítása kéretik 
és akkor a felekezet maga kéri azt, 
hogy legalább az egyik tanító a kántori 
teendőket végezhesse. 

Ha tehát az illető tanító önkényt 
vállalkozik és ez bizonyos díjjal jár , 
akkor, engedelmet kérek, ezzel is csak 
elősegítjük az ő megélhetési viszonyai-
nak könnyítését. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ilyenkor, a mikor az államosítás kérdése 
forog fenn, nem térek ki az elől, hogy 
a tanító esetleg a hitközség számára 
a kántorteendőket is végezhesse. (He-
lyeslés jobbfelől.) 

A t. képviselő úr azután azt mondja., 
szólván a népoktatás államosításáról, 
hogy hisz tulajdonképen nem is kell 
itt erről vitatkozni, hisz pozitiv törvény, 
az 1S4S.-Í törvény 3. szakasza ki-
mondja ezt, csak tessék végrehajtani. 
Hát méltóztatik tudni, hogy az 1848,-i 
törvénynek 3. §-a, melyet föl tetszett 
olvasni, — és csak azért nem olvasom 
föl tulajdonképen hogyan értelmez-
tetet t az episkopális-konferenczia által 
is, de mások által is. Úgy t. i., hogy 
ez általában a szekularizácziót jelenti. 
Tehát a szekularizáczió végrehajtására 
eddig nem vállalkozott egyetlen magyar 
kormány, ez a kabinet sem fog erre 
vállalkozni. De különben is, mint jogász-
nak tudnia kell és tudja is, bogy hiszen 
nem a 4S.-i törvényre kell most hi-
vatkoznia, ha arról van szó, hogy mi 
a pozitiv törvényes alap a népoktatás 
rendezése s jogállása tekintetében. It t 
van az 1868. évi törvény, mely ezt 
szabályozza. (Helyeslés jobbfelől.) Ez 
mondja ki, hogy kik lehetnek iskola-
fentartók, sőt i t t az államra nézve a 
80. § csak annyit mond, hogy (olvassa): 
„azon népoktatási tanintézeteken kívül, 
a melyeket a törvény értelmében a 
községek kötelessége fentartani, a közok-
tatásügyi miniszternek jogában és tisz-
tében áll, bárhol, ha szükségesnek látja, 
tisztán államköltségen a helyi körül-
mény által igényelt népoktatási tanin-
tézeteket állítani." De azt, hogy kinek 
kötelessége felállítani népoktatási inté-
zeteket, ismét a törvény előbbeni sza-
kaszai mondják meg és tulaj donképen, 
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ha már törvényes és pozitív alapra akar 
hivatkozni, a t. képviselő úr, másra, 
mint a 6S.-iki törvényre nem hivatkoz-
hatott volna. (Helyeslés a jobboldalon. 
Mozgás a szélső baloldalon.) 

A t. képviselő úr felhozza még azt 
is, hogy játékot űzünk az autonómiai 
kongresszus összehívása tekintetében, 
mert azt mondjuk, hogy majd össze-
hívjuk, ha jónak látjuk. Hát, t. ház, 
nem ezt mondjuk, azt mondottam, hogy 
ezen kabinet tette meg annak idejében 
az 1 S95.-iki novemberi legfelsőbb rezo-
luczió kieszközlésére az előterjesztést, 
politikai feleiőssége fedi a trónbeszéd-
ben te t t nyilatkozatot. Ezen kabinet 
be is váltja igéretét. Azt tettem hozzá, 
hogy igenis nekem kötelességem a 
herezegprimás-bibornokkal a kongresz-
szus összehívásának kérdését tárgyalni 
és ezen tárgyalások eredményeként az 
előterjesztést megtenni 0 Felségéhez, a 
kit a döntés joga illet. Azt mondtam, 
hogy a választások utáni nagy izgal-
makat nem tartot tam alkalmasnak arra, 
hogy egy a suffrage universel-en alapuló 
nagy választási apparatust most ismét 
mozgásba hozzak. (Elénk helyeslés a 
jobboldalon.) Ez még nem jelenti és 
nem jelentheti azt, hogy az egész or-
szággyűlés alatt nem fog ez megtör-
ténni; de figyelmeztetem a t. képviselő 
urat, hogy most még hosszú ideig az 
országgyűlésnek ezzel foglalkoznia nem 
is kell, mert az autonómiai kongresszus 
fog az autonómiai szervezettel foglal-
kozni. (Helyeslés a jobboldalon.) Ez 
annak a hatásköre. 

Péchy Tamás t. képviselő úr arra 
hiv fel, hogy a népoktatási törvény 
revíziójára nézve gondoskodni kell arról, 
hogy azon iskolák ellenében, a melyek 
a nemzeti szellemnek, az állameszmének 
igényeit ki nem elégítik, erélyesebb 
intézkedések történjenek. E tárgyban, 
t. ház, már többször kinyilatkoztattam, 
hogy igenis a reviziót csak ily alapon 
terjeszthetném a képviselőház elé, mert 

igenis akarom módját ejteni annak, 
hogy a nemzeti eszme és a magyar állam 
vitális érdekének teljes érvényesülése tör-
ténjék a népoktatás egész területén. (He-
lyeslés.) Mert ha elismerem, hogy iskola-
fentartó lehet a község, magános, fele-
kezet és az állam, de ezzel egyúttal 
sértetlennek tar tom azt az elvet, hogy 
a népoktatás eminens állami érdek és hogy 
ebből a törvényhozásnak le kell vonnia a 
konzekvencziákat, (Elénk helyeslés) az 
magától értetődik. Ajánlom a tétel elfo-
gadását. (Zajos helyeslés és tetszés a 
jobboldalon.) 

A gazdasági ismétlő iskolák tételénél 
Ováry Ferencz a következő figyelemre 
méltó beszédet mondotta: 

„A legnagyobb örömmel fogadom az új 
tételt s legfolebb csak azt sajnálom, bogy 
számolva a kezdet nehézségeivel, csupán ily 
csekély összeget lehetett előirányozni e fel-
fogásom szerint a népnevelés terén korszakot 
alkotó új instituczió bevezetésére. 

A lelkesedés és öröm, melylyel az erre vo-
natkozó valamennyi közigazgatási bizottság-
hoz intézett körrendeletet a magyarság és 
tanügy igaz barátai országszerte fogadták, a 
legfényesebb bizonyíték arra nézve, hogy a 
kultuszminister úr kiváló érzékkel a meg-
valósításnak legczélszerübb módját találta el, 
midőn az idézett törvényben elrendelt mező-
gazdasági és kertészeti gyakorlati útmutatá-
sokat az ismétlő iskolák tantervébe utalta, 
lehetővé tevén ezáltal a tudás egyéb köreiből 
vett ismereteknek is a nép körében való 
megkedveltetését, ismétlését és terjesztését. 
Mert az új gazdasági ismétlő iskoláknak 
szervezete — legalább reám, t. ház — azt a 
benyomást teszi, hogy ez iskolák specziális 
mezőgazdasági feladatukon kivűl, egy álta-
lánosabb rendeltetéssel is fognak birni, a 
mennyiben a mellett, hogy első sorban és 
főképen a hazai viszonyaink között legnagyobb 
jelentőségű mezei gazdaság érdekeit szol-
gálják, a mi által a jövőre nézve közgazda-
sági előmenetelünk szempontjából megbecsül-
hetlen előnyökkel kecsegtetnek; másrészt 
kiterjeszkedvén az összes hasznos és szük-
séges ismeretek elemeinek közlésére, ez által 
nemzeti közművelődésünk gyors és nagy 
arányú fölvirágzása iránt keltenek bennünk 
jogosult reményeket. 

És nem kicsinylem ennek a specziális 
mezőgazdasági czélnak a fontosságát, hiszen 
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mindnyájan elismerjük, hogy az agrikultur 
államokra nézve, a minő hazánk is, jóformán 
létkérdés, hogy a nemzetnek földmíveléssel 
foglalkozó nagy zöme hivatására minden 
módon alkalmasabbá, képesebbé tétessék, 
sőt az európai iskoláztatás történetének tanul-
mányozása is meggyőzött arról, hogy még 
olyan országokban is, melyekben a földmí-
velés aránylag kisebb jelentőségű, mint nálunk, 
a nagy kulturpolitikusok minden időben fel-
ismerték a gazdasági nevelésnek a nemzet 
közgazdasági életére való roppant fontos-
ságát és mindenkor kiváló gondot fordítottak 

/ 

arra, hogy a földmívelő nép már az isko-
lában megkaphassa mindazon gazdasági, 
elméleti és gyakorlati útmutatásokat, melyekre 
az életben szüksége lehet. 

Erős a hitem, hogy a nép szellemi nevel-
tetésére üdvösebbet 1868. óta magyar tör-
vényhozás nem szavazott meg. (Élénk helyes-
lés.) Hiszen a tudatlanságnak nemcsak negativ, 
hanem pozitiv oldala is van, mert nemcsak 
a tudás hiányát, de a helyette felburjánzott 
babonaság és előítélet bőségét is jelenti; s a 
ki a tudás terjesztése által a babona és elő-
ítélet kiirtására vállalkozik, az a nemzeti 
kultura ügyének eléggé nem méltányolható 
szolgálatot tesz. 

Épen ezért a legnagyobb elismeréssel adó-
zom az iskolák szervezőinek, úgy a kultusz-
minister úrnak, ki a mezőgazdaság és kerté-
szet kultiválása mellett történelmünknek, 
alkotmányunknak, a földrajznak, a természet-
tudományoknak és a mathezisnak legalább 
elemeiben való megismertetését is azon iskolák 
feladatává tevé; mint a földmívelésügyi 
minister úrnak, aki az első 80 ismétlő szá-
mára szakavatott tanítókat neveltetett, s 
reménylem, még évről-évre nagyobb számmal 
neveltetni f og ; s a ki a tanítók számára 
vezérkönyvről, a növendékek részére olvasó-
könyvről a sa já t költségvetése keretén belül 
gondoskodott és gondoskodik. 

Én, t. ház, bevallom, ezektől az iskoláktól 
igen sokat várok; 

Tfíassics ,Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister: É n is sokat várok ! 

óváry Ferencz: . . . . sőt bizonyos tekin-
tetben hatásukat a nép gyermekeinek 12 
éves korukig terjedő általános iskoláztatásá-
nál is jótékonyabbnak és erőteljesebbnek 
képzelem. A 13, 14, 15 éves tankötelesek 
testi és értelmi fejlettségükben kétségtelenül 
hálásabb individiumok az oktatás czéljaira, 
mint a fejletlen gyermekek s így valószínű, 
hogy több sikerrel fogadhatják be nemcsak 
a gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteket, 
melyekben már némi otthonról kapott tapasz-

talati előképzettségük is van, hanem mind-
azon egyéb ismereteket is, melyeknek az 
életre való fontosságát, sőt szükségességét is 
már bizonyos mérvben önmaguk is belátják. 

T. képviselőház! Én azt hiszem, hogy a 
gazdasági ismétlő iskolák csak névleg lesznek 
ismétlő iskolák, tényleg pedig ezek lesznek 
majd csakhamar az igazi elemi iskolák, 
melyekhez a voltaképi népiskolák csak 
mintegy előkészítő fokozatot fognak képezni. 
Ezekben az ismétlő iskolákban fog tudássá 
érlelődni a növendékekben mindaz, a mi az 
elemi iskola növendékeiben csak sejtelem; 
ezekben fog fénynyé tisztulni mindaz, a mi 
amott csak derengés. 

A gazdasági ismétlő iskoláknak ezen irány-
ban való fejlődését nagyban elő fogja moz-
dítani az ismeretek közlésének módszere; a 
kevés megterheltetéssel járó, könnyedén, úgy-
szólva, játszva való tanulás. Az elemi iskola 
éretlen növendéke, midőn 12 éves korában 
kilép a rendes iskolából, r i tkán hoz ki onnan 
magával egyebet, főleg faluhelyt — dicséret 
a kevés kivételeknek — az írás, olvasás, 
vallás elemei, no meg némi számvetési tudo-
mánynál, annak daczára, hogy még egész 
sereg tudományra oktatták, melyekből benn az 
iskolában tudott is tán valamit produkálni, 
kivált a vizsgálatokon, de kikerülve az iskola 
falai közül, ott is felejti mindazt, a mit csak 
tehernek tekintett s fejletlenségében gépileg 
elsajátított. 

Ha majd a gazdasági ismétlő iskolák idő-
vel oda fognak fejlődni, a hová én szeretném, 
hogy fejlődjenek, akkor a mai elemi iskola 
még így is, sőt talán főleg éppen úgy fog 
majd megfelelni feladatának, ha az onnan 
már 10 éves korában kikerülő gyermek a 
vallás elemei, az írás, olvasás és számvetés 
mesterségénél egyebet nem is hoz magával. 
A többi neki szükséges tudomány elemeire 
majd megtanítja azután az ismétlő iskola, a 
hol fejlettebb értelmével gyorsan és állan-
dóan magáévá teheti mindazon ismereteket, 
a melyekről az elemi iskolában hallott ugyan 
valamit, de a melyekből megérteni vajmi 
keveset értett meg! 

Es hogy ezek az ismétlő iskolák ide fognak 
fejlődni, erősen biztat a tankötelesek fej-
lettebb elméjén kivül a tanításnak a szerve-
zetben kifejtett módszere, mely megterhelte-
tés nélkül, alig 6—7 heti órában és szakítva 
a tankönyv rendszerrel, olvasmányok által 
fogja közölni az ismereteket." 

A tárgyalás utolsó napján — f. hó 
10-én — gyorsan és fontosabb fölszólalás 
nélkül tárgyalták le a költségvetés hátra-
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levő tételeit. Az elemi és polgári iskolai 
építés tételénél Endrey Gyula szólt a 
hódmező-vásárhelyi polgári iskola kibő-
vítése érdekében. 

Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi minister válaszában arra utalt, 
hogy i t t a pénzügyi helyzetet is tekin-
tetbe kell venni. A mit megtehet, meg 
fogja tenni. 

Ezek után, mint már fennebb is emlí-
tettük, a képviselőház élénken meg-
éljenezte úgy a ministert, mint Feny-
ressy Ferencz előadót. 

X 
Gazdasági irányú népiskola. 

(A népiskolai t an te rv revíziójához.) 

A népoktatás előrehaladásának legnagyobb 
akadályát, a nép közönyösségét akarja minis-
terünk megszüntetni akkor, midőn gazdasági 
irányt ád az ismétlő oktatásnak, hogy úgy 
mint Halász Ferencz irja, a népnek „oly elmé-
leti és főleg gyakorlati ismeretek" nyújtas-
sanak, „a melyek az életben való könnyebb 
megélhetését és boldogulását elősegítik." 

Valóban helyesen keresik a nép idegenke-
désének okát abban, hogy nem lát az okta-
tásban majdnem semmi közelebbi hasznot; 
mert szerinte nem tanul gyermeke az irás-, 
olvasás- és számoláson kívül egyebet is, a 
melynek az ő életviszonyai között hasznát 
vehetné. 

A baj megszüntetésére irányuló orvosságot 
sem lehetett volua helyesebben megválasz-
tani. Csakhogy, szerény véleményem szerint, 
kevés az orvosság. Nemcsak az ismétlő okta-
tásnak kell gazdasági irányt adnunk, hanem 
az egész, •—- tehát a mindennapi oktatást is 
ezen irányba kell terelnünk a falusi, tehát a 
földmíves osztály gyermekei által látogatott 
népiskolában. 

Nemcsak az ismétlő oktatástól idegenke-
dik a nép, hanem, csekély kivétellel, az egész 
iskola iránt sem viseltetik olyan érdeklődés-
sel, olyan szeretettel, a milyen okvetetlenül 
kívánatos, hogy a népoktatásügy előbbre halad-
jon. A „kis-iskolába" (I—III. oszt.) még csak 
elküldi gyermekét, mert akkor még nem 
tudja használni, meg azután ott megtanulja 
az olvasást, a betűvetést és egy kis számolást. 
De már a felsőbb osztályokba nem szívesen 
ereszti, mert akkor már többe-kevésbbé hasz-
nálhatja, s szegénysége miatt sokszor hasz-
nálnia is kell gyermekét s szerinte az iskola 

ezen osztályaiban szerzett ismeretek által 
nyúj tot t előnyök, hogy ne mondjam hasson, 
nem állanak arányban azon haszonnal, mely-
től a gyermeke iskoláztatása által gazdaságá-
ban elesik. 

Népünk általában még nem eléggé érett arra, 
hogy egyes ismereteknek távolabb eső, köz-
vetett hasznát belátni tudja. Ennek oka azon-
ban, részben a tanítás mostani irányában is 
rejlik. Vagy talán a vegytan, természettan 
stb. tanulásával, a mostani irányú tanítás 
mellett, midőn az a bizonyos nürnbergi tölcsér 
játsza a főszerepet, s avval, hogy a tanul-
takat majd használni is tudja-e a gyermek, 
édes keveset törődünk, vájjon ilyen irányú 
tanítás mellett látja-e a tanulásnak valami 
hasznát a földmives szülő ! ? 

Még a gazdaságtan, ezen specziálisan 
paraszt tantárgy tanulása sem já r rá nézve 
majdnem semmi haszonnal; mert bizony a 
legtöbb helyen csak könyvből tanulja a 
gyermek az okszerű gazdálkodást, a nélkül, 
hogy az gyakorlatilag is meg lenne mutatva. 
Ped ig : „szó: szellő, a példa vonz." 

Szóval, népünk nem lát az irás-, olvasás-
és számoláson kívül a többi ismeretekben 
semmi közelebbi hasznot, azért nem is szereti 
az iskolát. 

Ezen a bajon, mint azt ministerünk is 
belátta, csak ligy lehet segíteni, ha a népnek 
lépten-nyomon megmutatjuk, hogy mind-
annak, a mit az iskolában tanul, hasznát 
veszi az életben is. Mivel pedig a falusi isko-
lába főleg a földmíves nép gyermekei járnak, 
meg kell mutatnunk azt, hogy a tanultaknak 
az ő életviszonyaiban s főleg a gazdálkodás-
ban is hasznát tudja venni. 

Mondhatnók ugyan, hogy hiszen most is 
taníthatnánk ily irányban, azt hiszem azon-
ban, hogy könnyű belátni a hozzáértőknek, 
hogy jelenlegi tantervünk mellett, a mely 
annyi tananyagot szab elénk, hogy annak 
elvégzése a jelenlegi hanyag iskolázás mellett 
emberfeletti munkába kerül, örülnünk kell, 
ha csak gépiesen is eltudjuk végezni azt a 
tananyagot falun, mely városon is elég dolgot 
ád, s hogy a tanultak gazdaságban való hasz-
nának ismertetésével is sokat foglalkozzunk, 
arra sem időnk, de a mostani tankönyvek 
mellett módunk sincsen. 

Bár a népiskolák mindannyian egy közös 
cze'l felé, a nép művelésére törekednek, de a 
közös czél mellett még külön feladatuk is 
van : a gyermeket az ő leendő életpályájára 
előkészíteni. Mert nem elég az, ha minden 
polgára a hazának eléggé jár tas azon isme-
retekben, melyeket az értelmes emberben 
keresünk, hanem e mellett jó iparosnak, 
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földmívesnek stbbinek is kell lennie, hogy a 
hazának s társadalomnak hasznavehető tagja 
legyen. Az elemi iskolának tehát, a mely 
csaknem az egyedüli hely, a hol a földmíves 
és iparos az egész életére való ismereteket 
szerzi, más feladata van városon, mint falun. 

Az elmondottakból talán azt lehetne követ-
keztetni, hogy én a népiskolát a földmívesek 
és iparosok szakiskolájává akarom átalakí-
tani. Nem ez a czélom, hanem az, hogy adjuk 
meg a népiskolának a módot, hogy valóban 
a néj) iskolája legyen, mely képesítse őt az 
életben való boldogulhatásra. 

Azt hiszem, nem mondottam új dolgot 
akkor, midőn föntebb azt állítám, hogy a 
falusi és városi népiskolának más-más czélja 
van. Hisz ez nagyon természetes dolog. A 
városi népiskola inkább az iparosok és keres-
kedők iskolája ; a falusi népiskola pedig a 
földmíveseké. Ezen életpályák, nemkülönben 
az életviszonyok különbözősége kell, hogy 
különböző kívánalmakkal lépjen fel az isme-
retek terjedelmét s minőségét illetőleg. — 
S mivel az említettem állások emberei, külö-
nösen falun, csaknem kizárólag a népiskola 
utján szerzik az ismereteket, okvetlenül szük-
séges, hogy a népiskolának iránya a czélhoz 
képest alakuljon. 

A városi elemi iskolában, mely nagyobb-
részt az iparos osztály érdekeit kell, hogy 
szem előtt tartsa, sok olyan ismeretet kell 
tanítanunk, melyre a falusi embernek majd-
nem semmi szüksége sincsen. Viszont kell, 
hogy falun is taníttassanak olyan tantárgyak, 
melyeknek a városi iparos, stbbi bizony nem 
sok hasznát veszi. De azon ismereteket is, a 
melyekre minden embernek, mint embernek 
s honpolgárnak szüksége van, más irányban 
kell tanítanunk városon, mint falun. 

Ellenem hozhatják fel, hogy ily módon 
megnehezíteném a középiskolák működését 
s különösen a falusi gyermeket majdnem 
teljesen kizárnám a középiskolából. Feleletem 
erre az, hogy a falusi iskolából csak igen 
csekély százalék megy középiskolára s ezek-
nek, de a városi gyermekeknek is hiányos 
ismereteit a középiskolához csatolt előkészítő 
osztály igen könnyen kiegészíthetné. Végtére 
is a népiskola czélja nem lehet az, hogy a 
középiskoláknak termeljen tanulókat, hanem 
hogy a köznépnek a szellemi tőkéjét megadja. 

A tanítás anyagát és irányát a tanterv 
szabja meg. A tantervnek pedig azon czélt 
kell figyelembe vennie, melyet az iskola, a 
melynek számára alkotva lett, elérni akar. 
Az elmondottakban, szerény véleményem sze-
rint, sikerült kimutatnom, hogy a népiskolá-
nak városon és falun más-más czélja van. 

Ehhez képest a falusi s városi népiskola 
tantervének is különböznie kell egymástól. 

Tantervünk tervbe vett revíziójánál mindig 
osztott s osztatlan népiskoláról van szó. 
Pedig nem osztott s osztatlanra kell a nép-
iskolát felosztanunk, hanem a czél szerint 
városira és falusira, vagy helyesebben gaz-
dasági irányú népiskolára. Azt hiszem, a 
falusi népiskolák tantervének egynek kell 
lennie, akár osztott, akár osztatlan az iskola, 
mert egy a czél, melyet szolgálnak. Állapít-
suk meg a tantervben a tanítás minimumát 
és maximumát s e két határ között haladva, 
bizonyára tisztában lesznek úgy az osztott, 
mint az osztatlan iskolák tanítói azzal, hogy 
mit tanítsanak. Az irány a czélhoz képest 
minden falusi népiskolában csak egy lehet. 

A falusi iskola tantervét a földmíves osztály 
életviszonyainak figyelembe vételével kell meg-
állapítani. S ha ez megtörténik, kész a gaz-
dasági irányú népiskola, a mely azután jobban 
meg fogja magát keuveltetni a néppel, ha a 
nép látja, hogy a tanultakban mily sok haszon 
(mert hiába, ez a fődolog) rejlik, bizonyára 
szeretni fogja az iskolát s ha a szeretet meg-
leszen, sok olyan dolgot vihetünk majd dűlőre, 
a melyről most még csak álmodozni merünk. 

Nagyon természetes, hogy a tanterv ilyetén 
átalakulása maga után vonná a tankönyvek 
átalakulását is. Erről azonban, valamint arról, 
bogy a tanterv átalakítása mi módon tör-
ténjék, nem szándékozom irni. Az elmon-
dottakkal inkább azt akartam elérni, hogy 
azoknak, kik az ország népoktatásának készül-
nek irányt s anyagot szabni, hogy azoknak 
figyelmét felhívjam, vájjon nem volna-e aján-
latos : munkálkodásukkal az elmondottakban 
tárgyalt irányban haladni. 

CHorvát-Náialla). Schramm Béla. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
xv. 

1. Az elemi iskola maradjon továbbra is 
6 osztályú, de ez keresztül is viendő minden 
népiskolánál. Ennyi ismeretet megkívánnak 
a nép életviszonyai, ezeket az ismereteket meg-
kívánja a gazdasági ismétlő iskola alapja és 
létjogosultsága. 

2. Ugy az osztott, mint az osztatlan nép-
iskolánál ne legyen felvehető egy tanterembe 
60 gyermeknél több. Ennek ezer s tán áta-
lánosan is ismert oka van s azért mellőzöm is. 

3. A leánygyermekek a fiúktól elkülönítve 
nőtanerő által oktattassanak. 

4. A tantermek minden tekintetben legye-
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nek jók, felszerelés és tisztaság tekintetéből 
mintaszerűek. 

5. Az iskola szemléleti tárgyakkal és szem-
léleti képekkél legyen ellátva kellőleg és 
czélszerűen, ez jóváteszi a inai hézagos 
szemléltetési eljárást. 

6. Szigorúan ellenőrizendő az, hogy csak 
jó tankönyvek használtassanak. 

7. Az iskolai könyvtárak mindenütt lát-
tassanak el szak- és másnemű hasznos 
könyvekkel, vétessék fel a tanító kívánsága 
szerint póttanfolyamokra, nyújtassák mód 
arra, hogy tanulmányutazásokat tehessen, 
szóval: az iskola czéljának megfelelő önkép-
zésre adassék mód neki. 

8. A szorgalomidő álljon 10 hónapból 
mindenütt. 

9. Hogy ezen igényeknek megfelelhessen; 
hogy ezen terhes és ellenőrizett kötelességét 
teljesíthesse; hogy idejét és erejét erre for-
díthassa, szükséges elkerülhetetlenül és elodáz-
hatlanul az, hogy hivatásához és munkás-
ságához méltó javadalmazásban részesüljön a 
tanító. 

10. A tanulók kapjanak az iskolától min-
dennemű Írószert és tankönyveket is. A tan-
díjfizetők fizessék meg ezek árát a tandíjjal, 
a fizetésképtelenek kapják ingyen. 

Ez utolsó pontban foglalt kivánatom az 
iskolafentartó részéről sem költségbe nem 
kerülne, sem tanszemélyzetének valami fárad-
ságos munkájába, de üdvös volta megmér-
hetetlen. 

Nem kerülne költségbe, mert a könyv-
kiadók a tömeges könyvvásárlásnál, valamint 
az Írószer vásárlásnál 40 — 50% kedvezményt 
adnak a vevőnek. Az iskola, ha ilyen °/o-ban 
adná az ingyen könyveket, teljesen kielégí-
tené az igényeket és áldásthozó jótékony-
ságot gyakorolna a szegény osztálylyal 
szemben. 

Ha a tanulókat tankönyvekkel látná el az 
iskola, ebből az a jó következnék, hogy 
egyfelől más lendületet vehetne a tanítás, 
másfelől minden tanulónak, tehát a szegény-
nek is meg volna minden könyve, mikor 
kilép az életbe. Tehát az életiskolájában 
minden alkalommal a rendelkezésére állana 
egy egész kis könyvtár, mely sokszor kellemes 
órákat szerezne neki és környezetének, sok-
szor útmutatást nyújtana egyes kérdésekben. 
Nincs oly gyógyszer a tudás múlandósága 
ellen, mint az, ha vizsgálat után és az 
iskolából kinőtt ifjúságnak meg volnának 
mindazon könyvei, melyekből tanult és a 
melyeket a hosszú dolog nélküli téli estéken 
elővehet; mert azokba nézve, felújul lelkében 
mindannyiszor egy-egy értékes igazság. 

Sok alkalom lesz, mikor ezek a könyvek 
meggátolják a ponyva-irodalom egy-egy fer-
tőző termékének és a babonának a terjedését 
és meghazudtolják a nép lelkében levő 
babonás hitet. 

Tért veszítenek a nép közé küldeni szo-
kott politikai újságok is, ebben a körül-
ményben pedig az az üdvös van, hogy meg 
lesz kiméivé a nép sok izgalomtól és keserű-
ségtől és az élet küzdelmei közt talál nyugvó-
pontokra az olyan olvasmányok hallatára, 
melyek beszélnek az iszákosság ellen, érvel-
nek a takarékosság mellett és fe l tár ják a 
munkával való elfoglalás iidvét, jótékonyságát. 

Manapság úgy ad túl az elemi tanuló is 
könyvén.__ hogy még szerzője nevét sem 
ismeri. Es vannak jó módú tanulók is, kik 
egy pár krajczárral hasznavehetetlen rongyos 
könyveket vesznek. Tán az ilyen ezekből 
nyerhet irányt az élet nehéz ú t ja i ra? De 
csak így is terjedhet az a sok jó könyv a 
nép között, mely az otthoni használattal 
megérleli az iskolában tanultakat. 

Igen természetes, hogy ha az iskola fogja 
adni a könyveket, rossz könyv nem juthat 
el sehová és bizonyos, hogy az állami isko-
láknál el lesz érve az anyagban az egység, 
a módszerben az egyöntetűség és általános 
lesz a taní tás sikere. 

Es most szólani kívánok a részletekhez, 
vagyis a leendő tanterv anyagmennyiségéhez. 

Az I-ső osztálynak a számtanból csak 10, 
legtolebb 15-ig terjedjen a kötelező anyaga. 
Hogy a mai 20-as számkör igen sok, azt 
bizonyítja az, hogy az egész országban osztott 
iskolákban is, szeptembertől újévig csak azt 
taní that ják a 11-ik osztályban is. Ez igen 
indokolt is, mert ki 17-ből el tud venni 9-et, 
az 27-ből elvévén azt, nem találkozik nehéz-
séggel. 

Az irás-olvasásból osztatlan népiskolában 
az első osztályban legyenek elvégzendők a 
kisbetűk, az osztottban elvégezhető az egész 
ábc. De csak olyan ábc engedélyeztessék, a 
melyben az összetett betűk (sz. cs.) be van-
nak osztva az egyjegyűek közé. Legjobb 
volna ezeket egyszerűekkel kicserélni már. 
Legyen kötelező a diktandó iratás (előmondás 
után) külön naplóban. 

Ezen igen fontos apróságok mellett csak 
két dolgot említek még meg. 

A nyelvtani anyagnál feltétlenül szükséges 
az a határozott követelmény, hogy a hasz-
nálható könyvekben a mondattani rész a 
szótani résztől elválasztva, külön, még pedig 
elől foglaljon helyet és előbb is tanítandó. 
Mindenikből a mi és mennyi előírandó. 

A nyelvtanhoz szorosan tartozik a fogát-
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mazás. Ez legyen kötelező úgy az osztott, 
mint az osztatlan iskolában a l í - ik osztálytól 
kezdve. A mi és mennyi ebből is kijelölendő. 

Én csak ezekre szorítkozom, majd a többire 
kiterjed t. kartársaim kívánsága. 

Befejezem azzal, hogy a tanterv revízió-
jával egyidejűleg oly törvényhozási intéz-
kedések elkerülhetlenül szükségesek, melyek 
részben javítják az iskolai körülményeket, 
részint lehetővé teszik azt, hogy a tanító 
idejét, erejét egy tűrhető jelenben egy jobb 
jövő biztos reményében ügyszeretettél, kedvvel 
szentelheti az iskola czéljának. Ezen a 
munkán áldás lesz és gyümölcse a nép 
boldogulása által a nemzeti eszme diadala 
lesz. Nem hallgathatom el, van reményem, 
hogy a megoldás meglesz, még pedig 
egyidejűleg. 

(Bánffy-Hunyai ) Mező Dániel. 

Kisdedeink védelme. 
A legnagyobb magyar mondá egykor: 

„Oly kevesen vagyunk, hogy még az apa-
gyilkosnak is meg kellene kegyelmezni." 
Ez ideig nem értettük meg e bölcs mondást. 
A statisztika azt mutatja, hogy számszerinti 
növekedésünk — a magyar fa j szaporasága 
daczára — nagyon csekély. A nemzet élet-
fája dúsan virágzik; de gyümölcsét mái-
zsenge korában elsorvasztja a halál fagyos 
szele. A temetőket a kisdedek keresztjeinek 
erdői borítják. S miért van ez így ? Az anyák 
tudatlansága ennek az oka. Míg ugyanis 
leányainkat, nőinket a különféle ismeretekre 
oktatjuk s számtalan ügyességre tanítjuk, 
addig a kisdedek ápolásáról, neveléséről sem-
mit, vagy alig valamit hallanak. Ez nem 
maradhat így! Ezen segíteni kel l! Hogy az 
ismétlő-népiskolában, a polgári iskolában, 
valamint a taní tó- és tanítónőképzőkben az 
embertan és egészségtan tüzetesen tanítandó, 
azt belátó pedagógusaink rég sürgetik. De e 
mellett nem szabad megfeledkeznünk a fel-
nőttek oktatásáról sem. Es i t t a községi és 
kerületi orvosok intézményére gondolok, mely 
— szerintem — czéljának nem felel meg. 

Fonák felfogásnak tartom, ha valaki azt 
hiszi, hogy az orvos hivatását teljesen betöl-
tötte, ha betegeket látogat. Számtalanszor 
hangoztatták és hangoztatják, hogy az egész-
séget könnyű elveszíteni, de nehéz vissza-
szerezni, hogy a betegséget igen sok esetben 
lehetetlen meggyógyítani; de okos óvó-intéz-
kedésekkel és észszerű életmóddal a baj 
keletkezését meg lehet gátolni. Ez utóbbi 
tekintetben kellene tehát valamit tenni. 

A községi, kerületi orvos legyen a nép 
egészségügyi oktatója. Tartson hetenkint vagy 
havonkint egyszer a gyermekek ápolásáról és 
neveléséről népszerű előadásokat. Ez előadá-
sok rendezését akként képzelem, hogy a 
családanyák (és családapák) az orvos által 
kitűzött időben valamely nyilvános helyi-
ségbe vinnék (akár beteg, akár egészséges) 
kisdedeiket és az orvos a gyermekek meg-
vizsgálása után és illetve a szülök közlései 
alapján a helyes ápolásra és nevelésre taná-
csokat adna a szülőknek, ós őket a babonás 
és egyéb szokások káros voltáról meggyőzően 
felvilágosítaná. Ily módon az orvos valóban 
az egészség őre lenne és a helyes életrendre 
vonatkozó nézetek csakhamar elterjednének a 
népnél. Pénzbe — azt hiszem — nem kerülne 
ez intézmény, vagy ha igen, akkor a ráfordí-
tot t költség bizonyára a legjobban elhelyezett 
tőke volna. 

Tudom, hogy nem a tanítók hatáskörébe 
tartozik ily reformok sürgetése; de, azt 
hiszem, a jó t bárki proponálhatja. Engem a 
kisdedek iránti szeretetem késztetett e felszó-
lalásra. Vajha illetékes helyen meghallanák 
gyenge szavamat és szerény javaslatom keresz-
tülviteléről —• nemzetünk fenmaradása, meg-
erősödése érdekében — mielőbb gondoskod-
nának. 

(Székes-Fehérvár.J Wagner Antal. 

— Az országos közoktatásügyi tanács 
állandó bizottsága végleges megállapodásra 
ju tot t a gymnáziumi tanterv revíziójának 
elvi követelményeire nézve, a melyek a túl-
terhelésre és a nemzeti tantárgyak foganato-
sabb tanítására vonatkoznak. A történeti 
tanításnak e szerint a magyar történet volna 
a kiinduló pont ja és alapja, a magyar iro-
dalomtörténetet pedig két osztályra (a VII. 
és VIII.-ra) terjesztenék ki. 

= Állami iskolák a románoknak. Arad-
ról írják, hogy Varjassy aradmegyei tan-
felügyelőnek sikerült az oláhság érdeklődé-
sét felkeltenie az iskolák államosítása iránt 
s a községek most sorra kérik a közoktatási 
ministertől az allami iskolákat. A minister 
rendeletet intézett a vármegyéhez, hogy 
vegyen fel kölcsönt az ilyen iskolák jókarba 
helyezésére s fölszerelésere; a kölcsön tör-
lesztéséről ő a tárczája költségvetésében gon-
doskodik. A megyében a minister intézke-
dése viszhangra talál s a jövő havi megye-
gyűlés megszavazza a kölcsön felvételét. 

• eDflCB® 
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A magyar felsőbb leányiskolák 
múltja ós jelene. 

(A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
megbízásából az ezredéves ünnepély alkal-
mára irta Szuppán Vilmos. Budapest, 1897. 
Lampel Róbert kiadása.) 

Azon könyvek sorában, a melyeket közokta-
tási ministerünk a í ezredéves nagy nemzeti 
ünnep megörökítésére iskoláink minden faj-
tájáról külön-külön Íratott, utolsónak jelent 
meg a felsőbb leányiskolák monographiája, 
Szuppán Vilmos tollából. Sorrendre nézve az 
utolsó ugyan, de a legjobbak egyike. A könyv 
minden sorából kitűnik, bogy szerzője kor-
látlanul uralkodik a tárgyán, bogy áttekinti 
és á tbat ja minden részletét. Igaz ugyan, bogy 
valamennyi tanintézeteink között a felsőbb 
leányiskola a legfiatalabb, még csak negyed-
századnyi múlttal sem dicsekedhetik; igaz, 
bogy számra nézve sem vetekedbetik más-
féle iskolákkal, a melyeknek czélja szintén álta-
lános miveltség közvetítése, mert összesen 
csak 22 felsőbb leányiskola van az egész 
országban — de azért az iskolák keletkezé-
sének és mai állapotának világos feltünte-
tése alig volt könnyebb, mint más taninté-
zeteké, kivált ba a szerző nem fogja a dolog 
könnyebb végét, mint a bogy Szuppán nem 
tette. Az első rész nem csupán a felsőbb 
leányiskolák fejlődésével foglalkozik, banem 
visszatekint a nőnevelés múltjára egyáltalán, 
egész a II. Ratio Educationis-ig, a mely kor-
mányrendeletben történik nálunk legelőször 
államilag intézkedés a leányok iskoláztatása 
érdekében. Behatóan ismerteti aztán a felsőbb 
leányiskolák keletkezését, nyomozza az oko-
kat, melyek felállítását sürgősen követelték : 
bizonyos társadalmi osztályok leányainak 
műveltségi szükséglete egyrészt és nemzeti 
tekintetek másrészt. Maga a rövid története 
a felsőbb leányiskoláknak érdekes mozzana-
tokban természetesen nem valami gazdag; 
többnyire a tanterv gyakori megmásításában 
áll. De érdekessé válik az által, hogy szer-
zőnek a szervezet, a tanulmányi rend s a 
tanterv gyakori változtatását nem avval a 
hideg tárgylagossággal regisztrálja, a mely-
lyel némelyek olyan nagyra vannak, hanem 
bonczolgatja kritikai elmével, a melyet élesít 

a czélra tekintő elméleti mély belátás ép úgy, 
mint a gyakorlatban szerzett bő tapasztalat. 
Szerzőnk kimutat ja , hogy a felsőbb leány-
iskola eredetileg leány-gymnázium-féle volt 
s hogy a sűrű tanterv-módosítás apránként 
kivetkőztette ebből a jellegéből. A helyett 
tehát hogy a színvonalát emelték volna, ellen-
kezőleg : lej ebb szállított ák. 

De még a szomszéd tanintézetekbe is 
áttekinget helylyel-közzel a szerző. így pél-
dául helyteleníti, hogy a polgári leányisko-
lák számára 1887-ben kiadott új tanterv 
szakasztott mássá a felsőbb leányiskola tan-
tervének, „holott a polgári leányiskola más 
társadalmi rétegek követelményeinek kielé-
gítésére van hivatva, mint a felsőbb leány-
iskola, s ennélfogva különbözniök kell a 
tanterveknek is." 

A második részben a szerző a felsőbb 
iskolák jelen állapotát mutat ja be. Ismerteti 
a teljes hat évfolyamú és a másodrendű, négy 
osztályú felsőbb leányiskolákat, azoknak ket-
tős felügyeletét (tanfelügyelő és a ministeri 
biztos), az egyes tanulmányok anyagát, mene-
tét és módszerét és jellemző részletességgel 
egész szervezetüket. A harmadik rész a felsőbb 
leányiskolákkal kapcsolatos internátusokkal 
foglalkozik, bemutat ja ezeknek szervezeti 
szabályzatát s a felvétel föltételeit. Végre a 
negyedik rész ismerteti azon tanintézeteket, 
a melyek a felsőbb leányiskolákkal kapcso-
latosak, u. m : a női kézimunka-osztályokat, 
a külön rajztanfolyamot, a háztartási iskolát 
és a továbbképző tanfolyamot. 

Mint oly író, a ki mindig a dolog magvát 
keresi, kit nagy szoliditás és erkölcsi komoly-
ság jellemez, Szuppán mintegy kerüli a 
rhetorikai ékességekkel nagyon is megrakott 
stílust, hogy valamikép a forma a tartalmat 
túl ne kiabálja. Nyelvi előadása szép össz-
hangzatban áll az alapos tartalommal és 
különösen nemes egyszerűségével és szemlé-
letességével tűnik ki. 

(Budapest.) Iladó Vilmos. 

I R O D A L O M . 
„A gyermek szellemi megerőltetése, ismeretlen 

oldalról feltüntetve" czímű könyvet küldtek be 
lapunkhoz. Két részből áll; I. rész: Bölcsőtől 
a középiskoláig ; II. rész : A zenélés psycho-
physiológiája. E könyv a gyermeknevelés, 
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közoktatás és a zeneoktatás terén oly dolgokra 
mutat reá, a melyek valóban okai a szellemi 
megerőltetésnek, de a melyek eddigelé kike-
rülték a figyelmünket. Szülők és pedagogusok 
haszonnal olvashatják. Ara 70 kr. Megjelent 
Lampel E. udvari könyvkereskedésében, Buda-
pesten, (Andrássy-út 21.) 

„Hasznos verseli tanulók számára" czímen 
Magyary Gyula szolnoki tanító könnyen per-
dülő versikéket írt és adott ki. Az elemi 
iskola alsó osztályaiban ezeket a verseket 
haszonnal lehet betaníttatni. Egy-egy füzet ára 
10 kr.; megrendelhető a szerzőnél Szolnokon. 

A karczagi juliász versei. Chilkó László 
plébános és Vemer László lapszerkesztő a 
karczagi juhász négy árvájának fölsegélyezé-
sére kiadták apjoknak néhány hangulatos 
versét igen formás, szép kiállításban. Az iro-
dalmi ritkaságot, mert valóban érdekes ri tka-
ság, hogy egy iskolázás nélküli ember annyi 
formatöke'lylyel daloljon, — beküldték szer-
kesztőségünknek is. A juhász valóban igazi 
költői tehetség volt, a kinek minden szer-
telenség nélküli dalai meghatják az olvasót. 
A füzetke méltó mindenek érdeklődésére és 
a jó szívek pártolására; a kiadókat ember-
szerető szándék vezérelte. Varga Mihály kar-
czagi juhászversei Vemer László lapszerkesz-
tőnél rendelhetők meg Békés-Csabán, ki az 
összeg beküldése után azonnal postára teszi 
a müvecskét a jószívű megrendelőknek. 

„Magyar Írásbeli feladatok" czímű munka 
fog megjelenni Bupp Kornél dr. főgymnáziumi 
tanár szerkesztésében. Tartalmazni fog mint-
egy 1000 magyar Írásbeli dolgozatot: vázla-
tokat, kidolgozott tételeket s egyszerű dolgo-
zatczímeket. A munka ára 1 frt 50 kr. lesz. 

Ötven népies búcsúztatót írt különböző alkal-
makra a kántortanítók használatára Szokoly 
István róm. kath. kántortanító. Kapható a 
szerzőnél Bussán, u. p. Szakai, Nógrádmegye. 
Ara 53 kr. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
a szegényeket segélyező vajda-hunyadi nőegy-
letnek az ottani tanintézetek szegény tanulói 
részére adományozott 170 frt értékű ruha-
neműkért ; Schwarcz Mihály forbergi lakos-

nak, a ki a forbergi állami elemi iskola új 
épülete számára megfelelő telket ajándékozott; 
gróf Nálcó Kálmán v. b. t. tanácsosnak, a ki 
a szerb-nagy-szent-miklósi állami polgári 
fiúiskola részére egyszáz forint értékű rajz-
szereket adományozott; Eaál Ferencznek, 
a kolozsvári tanítóképző-intézet nyug. igaz-
gatójának, az intézet érdemes növendékeinek 
jutalmazására tett 1000 koronás alapítványá-
ért, valamint a tanügy érdekeinek szentelt 
harminczéve3 buzgó és eredményes munkás-
ságáért ; úgyszintén az intézet volt növendé-
keinek is, kik az intézet 25 éves fennállásának 
emlékünnepélyén az intézet ifjúsági önképző-
köre számára 300 koronás alapítványt te t tek; 
továbbá azon gyűjtőknek, kik a ,Boér Ger-
gely-alap" czímen zenei jutalmazásokra rendelt 
200 koronás alapítványt létesítettek, egy-
részt az intézet iránt tanúsított ezen áldozat-
kész kegyeletükért, másrészt a tanügy érde-
kében kifejtett munkás érdeklődésükért. 

Jutalomdíjat engedélyezett: Balya István 
bukóczi, Demény Mózes marosújvári, Török 
Endre ó-paulisi, Nahalkó György alsókubini, 
Váczy István vichnyepeszerényi, Grigán Dé-
nes kajdanói, Sinisa Ottilia nagy-lucskai, 
Dobos Abel sergesi, Kavulyák György és 
Gauss Mária fiumei, Gábor Dániel fogarasi, 
Márton Gergely zernesti, Márin Miklós liigeti, 
Benke Irma bodolai, Szabó Sándor felső-
szálláspataki, Lukács Albert berekszói, Nisz-
tor Joachim szász-kisalmási, Gocz Barnabás 
sörényfalvai, Lakatos László mező-szt.-mihály-
telki, Ádám Sándor septéri, Áron Miklós 
kornyai, Haydé Vilma hibbei, Antal János 
ruszpolyánai, Gampe Ferencz görgényüveg-
csűri, .Takó Dénes halmágyi, Stark Mór sze-
niczi, Pál Gyula czikói, Timbus László kápol-
nokmonostori, Schäffer György lippai, Bor-
bély József torda-szt.-lászlói, Szabó Lujza 
offenbányai, Fojtik József pruszkai, Gruber 
János briestyai, Tilesch Hermin vriczkói, 
Vrabely István velétei, Marosy Pál antalóczi, 
Danitz Sándor stridói, Pribék Klug Matild 
gálszécsi és Hrankovics Ferencz baraczka-
telepi, állami, — Bria Döme hudzsiri, kincstári, 
—- Dekker Margit eleki, Dzsunya Paula bács-
keresztúri, Finegár Gábor szálvai, Tuka Antal 
selmeczbányai, Krája Antal rudáriai, Popesku 
János vesztényi, Tomáskovics József sztracze-
nai, Dimitrievics Milorad bavanistyei, Schmidt 
Mihály szerb-nenzinai, Berki Mátyás tunezsitzi, 
Popp Gottfried rendeki, Dobossy Elek csák-
tornyai, Klimo János zólyom-lipcsei, községi, 
— Stein János jász-újfalusi, Takó Bélamaros-
portusi, Retter Rezső dárdai, Gyarmati Imre 
hizéri, Ádámcsik Endre sajóbessenyői, Lábos 
József hisnyói, György Gedula rajkai, Hendrik 
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Uvula kisújfalusi, Ziskav Rezső szeniczi, Gróff 
Mária jenői, Konrády Flóris hidasi, Pod-
szedli Mátyás budaméri. Frick György mikéi, 
Guszich Ferencz vulkapordányi, Zavaczky 
István mezőteremi, Makovics Béla krom-
pachi, Hussek Florian deési, Muth János 
német-nagyszt.-miklősi, Jándl Antal nagy-
németszt.-mihályi, róm. kath., — Stujakovics 
Miklós sajó-pálfalvai, Botis Demeter bárt-
falvai, Komesz György marosszt.-annai, Ba-
kajsza György eperjesi, Stürza János doma-
hidai, Rob Péter alsóvárczai, Kopa János 
hlubokai, Peczér Mihály upori, gör. kath., — 
Kristán Dániel zalatnai, Dolga István két-
egyházai, Méhes János cséffai, Borsán Onásiás 
türkösi, Ivrisán Teofil bokaj-alfalusi, Pulka 
Naftanaila garati, Topolácz Radivoj szoreghi, 
gör. kel., — Stock Henrik újverbászi, ev. ref., 
— Laász János mezőberényi, Bergel János 
rozsnyói, Szollár Pál hosszúszói, Nagy Jenő 
börzsönyi, Maczkó József vichodnai, Kirchknopf 
Mátyás rajkai, Kistely János felső-sztregovai, 
Konnerth János szerdahelyi ágost. evang., — 
Kohn Armin závodi, Kohn Ignácz német-
keresztúri, izraelita, — Onigás László monori 
alapítványi és Wolf Mihály szabolcs-bánya-
telepi társulati elemi iskolai tanítók, illetve 
tanítónők részére a magyar nyelv oktatásában 
tanúsított kitűnő buzgalmuk elismeréseid 
egyenkint ötven (50) forintot. 

Kinevezte: Sándor Antal rojahidai volt 
kincstári róm. kath. oki. tanítót az ugvan-
ottani áll. el. népiskolához r. tanítóvá; a 
nagy-sajói áll. tanítói állomásra Gábriélisz 
József orosházi közs. tanítót, a sófalvi tanító-
női állomásra Bánczik Irma jánoshegyi közs. 
tanítónőt; Buschek Ernő oki. tanítót a sze-
niczi állami polgári iskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtanítóvá; Salló Károly és nejét 
sz. Takács Teréz gyergyó-remetei r. kath. 
okleveles tanítót és tanítónőt a puji állami 
elemi népiskolához rendes tanítóvá és tanító-
nővé ; Hátosz György kaczkói gör. kath. oki. 
tauítót a nagy-devecseri áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Veszelovszky Mária oki. tanítónőt 
az ríjpesti áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Martin Vazul magyar-bagói gör. kath. oki. 
tanítót a kis-enyedi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Becker János oki. tanítót az opra-
kerczisorai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
iij. Borsos Szabó Imre oki. tanítót a vadász-
erdei áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Szabó 
István tapolcsányi ev. ref. oki. tanítót a 
boldogfalvi áll. el. népiskolához rendes taní-
tóvá; Grandi András, Kovács Mihály, Kelemen 
György, Hager András, Petonsky Anna, 
Pt tonskg Berta, hosszúíalusi volt községi 
iskolai okleveles tanítókat és tanítónőket az 

ugyanottani áll. el. népiskolához r. taní tókká 
és tanítónőkké; Murin Bazil falucskai gör. 
kath. oki. tanítót az újvárosi áll. el. népis-
kolához r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Karoliny Mihály 
iglói áll. tanítóképző intézeti segédtanárt ezen 
állásában; Keszthelyiné Nyuli Etelka plosiczi 
községi ideigl. minőségű tanítónőt ezen 
állásában. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Weisz Adolf kékellői közs. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Neuschl Ilona részére é. 
150 frtot, kiskorú Teréz, Gizella, László és 
Rezső árvái részére pedig együtt 100 f r to t ; 
néhai Kraesmér Kálmán bátyai r. ka th . volt 
tanító özvegye, szül. Szánthó Klementina es 
két kiskorú árvája részére összesen é. 27ö 
frt 66 krt; néhai Csongrády János garamkeszi 
volt róm. kath. tanító özvegye, szül. Perczel 
Ottilia részére é. 110 f r to t ; néhai Polyák 
Péter újvidéki nyugalmazott tanító özvegye, 
szül. Markovits Alexandra részére é. 312 
f r to t ; néhai Havas Antalné, szül. Brabécz 
Ilona kőrösmezői áll. el. isk. volt taní tünő 
2 kiskorú árvája részére é. 116 frt 66 kr t . , 
ne'h. Nagy Ferencz gidófalvi ev. ref. volt ta-
nító özvegye, szül. Kórodi Rozália részére 
évi 105 f r t o t ; néhai Büchler Salamon kapos-
vári izr. nyug. tanító özvegye, szül. Steiner 
Eleonóra részére évi 300 forintot; néh. Erese 
Mihály vajdaszt.-iványi volt ev. ref. tanító 
özvegye, szül. Csegedi Kata részére évi 150 
forintot; Krajcsovies Márton petrováczi munka-
képtelennek talált ág. hitv. ev. tanító részére 
évi 350 frtot. 

Áthelyezte: Benkő Kálmán, eddig aradi áll. 
tanítóképző - intézeti gyakorló-iskolai taní-
tót a gyöngyösi áll. el. népiskolához; Krisz-
továnszky Ádám, eddig nagy-sajói áll. isk. 
tanítót és Krisztovánszky Adámné, szül. Ter-
sánszky Szidónia, eddig sófalvi állami tanító-
nőt a szapáryfalvai áll. el. iskolához helyezte 
á t ; Bydeskútt; Ede, eddig vármezői állami 
iskolai tanítót az alvincz-borbereki áll. el. 
iskolához. 

Alapszabály-jóváhagyás: az észak-keleti 
magyarországi tanító-egyletek kisdednevelői 
szövetségének alapszabályait jóváhagyta. 

Árvaházba való fölvételét e lrendel te : 
néhai Harka Mihály zombai r. k. tanító Jenő 
és Julia nevű, teljesen szülőtlen árvájának a 
debreczeni tanítói árvaházba, Flóra nevű 
árvája részére pedig évi 75 frt gyámpénzt 
utalványozott; néhai Szabó József agárdi róm. 
kath. volt tanító Géza nevű árvájának a 
debreczeni árvaházba. 
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Tanítók tanácsadója. 
F. M. Szatmár. 1. .Homlítás" annyi mint 

„döntés". A szőllömüvelésben alkalmazott 
azt az eljárást nevezik így, a melynél vala-
mely idősebb tőkét beásnak a talajba, hogy 
a rajta levő venyigét kivezetve a földszínére, 
ezekből itt új tőkefejet neveljenek. Alkal-
mazzák kiveszett tőkék pótlására, régi szőllők 
felújítására és ojtvány-szőllők telepítésére. 
Dönteni (homlítani) lehet tavaszszal, őszszel 
és télen i ". Döntés által rendesen két, néha 
három új tökefejet szokás nevelni. 2. Abban 
az olvasó-könyvben egyik helyen sajtóhiba. 
Az pedig, hogy a Gáspár-félében az utolsó 
versszak hiányzik, azért van, mivel a szer-
kesztő nem látta jónak azt is közölni. A leg-
szebb költeményeknek is lehetnek olyan részei, 
melyeket a,', elemi iskolák olvasókönyeiből 
kihagyunk. 

J. Be kell várni a határozatot. 
K. S. Ez ellen a határozat ellen nem 

ajánlhatunk orvoslást. Esetleg idővel kedve-
zőbben alakulhatnak a viszonyok önre nézve. 

V. F. Azt hiszszük: meg. 
H. Ii. 1. Ilyen megkerülés nem vezetne 

sikerre. 2. Majd annak idején. 
S. P. A díj levél szerint követelheti. 
W. J. Micsoda mesterséges okoskodás az? 
Sz. J. Ny. 1. Forduljon valamelyik áll. 

tanítóképző-int. igazgatóságához. 2. A katonai 
hatóság jóakaratától függ. Ilyenre nincs 
általános szabály. 

Fodor G. Levélben írtuk meg a teendőket. 
P . Kálmán. Az állami segélylyel való 

kiegészítésnél egyidejűleg hivatalból a nyugdíj-
igényt is rendezik. 

H. J. R. Sopron. Ha fölemelik, okvetlenül 
meg kell fizetni a különbözet u tán az 50%>-ot; 
de aligha teszik meg, mert hiszen, az előbbi 
fölvétel törvényes volt. Próbálja meg, folya-
modjék. Az új fölvételről szóló hiv. iratot 
okvetetlenül mellékelje. Fősúlyt a sérelem 
igazolására kell fektetni. 

Kiss Jakab. Illetékességi helye szülőföldje. 
Ha Kolozsvárott már huzamosabb idő óta hiva-
taloskodik, akkor odavaló illetőséget nyerhet. 
A főszolgabíróhoz kellene még egyszer fordulni. 

K. ÍJ. Mindenekelőtt a telekkönyvben 
kellene megnézni, vájjon mily czimen és mily 
föltételek mellett Íratott át a tanítói jöve-
delműi szolgált föld. Aztán a kir. tanf. út ján 
a közigazgatási bizottsághoz kellene fordulni 
az ügy rendezése végett. 

P. P. Annyit szoktak nyugdíjigény meg-
állapításánál fölvenni, ha lakás vagy meg-
szabott lakbér nem volna. Joguk van azonban 
ebben az esetben 25°/o-ig menni. 

Ti alia Endre. Igen, föltevése helyes. Nem 
tanácsoljuk. Mi nem tennők. A mostanit 
többre becsüljük. 

Horváth J. Bár lenne sikere. A szabályt 
ez idő szerint nem módosítják. 

M. F. 1. Már volt hasonló válaszunk. 2. 
Mult évi folyamban elmondtuk. 3. Ha van 
ok reá, igen. 

H. H. Nem szükséges, ha föl van véve. 
Hivatkozzék az 1875. évi kérvényére. 

R. József. Paks. Szó szerint érti a föl-
vetett kérdést ? 

P. L. Temes. Az 1875. évi május 17-én 
6895. sz. a. kelt vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeri rendelet értelmében illeti meg 
a tandíjak beszedőjét és a számadási ügy keze-
lőjét a négy százalékos kezelési jutalék. 

Y. J. Szaniszló. Kérheti a fizetés felét, de 
nem követelheti. 

If. Gy. Pakod. Ismétlő iskolák számára 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) czég 
adott ki olvasókönyveket. Számtant is nála 
rendelhet meg (Budapest, VI. kei-., Audrássy-
út 21. sz.) 

Sz. A. Magyarád. Vannak községek, 
melyekben a tanítók is fizetnek; de csak ott, 
a hol Jaknak. 

F. Á. Nyíregyháza. Szomorú dolog volna, 
ha bármilyen iskolát feloszlathatna a község 
és a tanítót szélnek ereszthetné, a mikor 
neki tetszik. De van rá eset, hogy valamely 
kisebb felekezet iskolát állít s pár évi ver-
gődés után —• anyagi erő hiányában — 
kénytelen azt feloszlatni. Ezt azonban csak 
kellő indokolással és felsőbb jóváhagyás 
mellett teheti. Ilyen esetre vonatkozott a 
mi üzenetünk, melyet ön nem értett meg. 
Ilyen esetben is tartozik az iskolafentartó 
vagy nyugdíjat, vagy végkielégítést adni a 
tanítónak, főkép akkor és addig, a míg a 
tanító új állomást nem kap. Önnek tehát 
nincsen igaza. 

P. F. líozók. Miért nem fordul ilyen 
esetben a kir. tanfelügyelő úrhoz? Csak ő 
adhat tanácsot is, segítő kezet is, nem 
pedig mi. 

F. E. Tuhrina. Mint felekezeti iskolai 
tanító hi t tant is tartozik tanítani, még pedig 
külön díjazás nélkül. Kívánatos volna ugyan, 
hogy ezt mindenütt az illető felekezet lel-
késze taní tsa; de ha már nem teszi meg 
mindegyik, tanítsuk mi tanítók. 

B. M. Megsürgetjük. 
M. J. Ügy emlékszünk reá, már egyszer 

válaszoltunk. Részünkről nem tartjuk lehet-
ségesnek, mert ön mulasztást követett el O 7 

1892. év végén, hogy azonnal nem folyamo-
dott az indokoltságért. 
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Sp. A. 71.916/96. sz. Fischer J. 54.968/96. 
sz. Imre J. 50.244/95. sz. R. M. 24.776 94. sz. 
Cserhát (i. 1895. 1896. évb. nincs. Villielm 
J. 1896-ban nincs. Koltai S. 69.626 96. Özv. 
P. Sz. 1.337/37. jan. 25. kir. tanf. ment. 
Kiss S. Levél ment. 

Oki. tanító. Ngs. Halászy Károly úrhoz 
(Budapest, II. ker. Albrecht-ut 3. sz. E. M. 
Alt. Tisztviselőegylet) forduljon levelével. 

Varga Iír. De igen; a kettő együtt jár . 
F. V. Levélben válaszoltunk. 
L. (i. Azt is tudhatja az évi díj összegéből. 
Török L. í r jon levelet Karny Ferencz szám-

tanácsos úrnak. (Közokt. min. nyugdíj osztály 
V. ker. Vadász-utcza.) 

Lieber József. Ha a megüresedett tanítói 
állomást azonnal rendes tanítóval betölteni 
nem lehetne, az iskolafentartó kötelességére az 
iskolában segédtanító alkalmazandó a közokt. 
min. 1894. évi 10.000 sz. rendelete 9. §-a 
értelmében. 

S. A. Nincs rá remény. Ha jónak gon-
dolja, próbálja meg rendes folyamodás utján. 

S. J. Sajnáljuk, ily részletes kutatás nem 
áll módunkban; de nem is feladatunk. 

Balajthy J. Ha az illető csak azért mond 
le, mert férjhez megy, ezen az alapon nem 
kaphat sem nyugdíjat, sem végkielégítést. 

Nagy Sándor. Nem tar t juk lehetségesnek. 
Bányász J. Ügyökben nem bíráskodhatunk. 
Sz. B. Nagy-Kapornak. Nem tartozik két 

ember kötelességét állandóan végezni. Nem 
is kivánatos, hogy egy teremben 120 gyer-
meket tanítson. Ideiglenesen azonban, míg a 
másik hely is be lesz töltve, megteheti — 
az ügy érdekében. 

S- Zs. K.-Madaras. Hogy kapnak-e kor-
pótlék-segélyt az államtól azok is, a kiknek 
5—600 fr t a fizetésük, mi nem tudhatjuk. 
Az iskolafentartó köteles erre. Ha nem képes 
rá, kérhet államsegélyt. 

Sz. A. Bécske. A háromnegyed hold föld-
ből egynegyed hold illette csak meg, a többit 
szívességből kapta ideiglenes használatra. 
Ezt bármikor elvonhatják tőle, ha sem a 
pályázati hirdetésben, sem a díjlevélben nem 
volt róla szó. Ebből nem lehet következtetni 
arra, hogy a fizetést is leszállíthatják 300 
forintra. 

M. A. R.-Keresztúr. Nemcsak azért köteles 
a község tovább is adni korpótlékot, mivel 
már eddig is adott, hanem mivel most már 
törvény rendeli azt. Ha erre a község nem 
képes, kérhet államsegélyt. Természetes, hogy 
ezzel az állam beavatkozási jogot nyer, s ez 
úgy az iskolának, mint a tanítónak csak 
előnyére válik. Az egyház sem látja ennek 
kárát. 

B. F. Z.-Egerszeg. Ministeri rendeletben 
van megállapítva,hogy karácsonykor deczember 
23-ától január 2-ig bezárólag, húsvétkor pedig 
virágvasárnaptól húsvét után való keddig 
tart a szünet. 

P. F . N.-Keresztúr. Igaza van ; 110 
gyermek még tágas teremben is sok egy taní-
tóra nézve. De hát mi e tekintetben hiába 
tanácsolnék, hogy ne vegye össze az osztályo-
kat. A parancsoló ott nem mi vagyunk. 

M. M. Z. Felső vagy felsőbb leányiskolába ? 
Zs. M. A mely évtől fel van véve. 
I). E. Ó-Béla. Ha a tanító nélkül maradt 

tanulókat is elhelyezhetik az ön osztályában 
az eredmény koczkáztatása nélkül, vagyis ha 
az összevont osztályok tanulóinak száma nem 
felette sok : tartozik tanítani. De méltányos, 
hogy ezért külön tiszteletdíjban részesítsék. 
Ennek a díjnak megadása egyedül az iskola-
fentartó jóindulatától függ. Erre sem törvény, 
sem ministeri rendelet nem intézkedik. 

H. Oy. Mokcsa. „Kimerítő" választ magán-
ügyben senki sem követelhet tőlünk. Szer-
kesztés a kötelességünk, nem pedig levelek 
írása. Még az is kétséges, hogy megnyugtató-e 
a válasz, melyet adhatunk. Az ön fizetését 
az állam kiegészítette 400 frtra 1896 márczius 
1-én. Ettől számítandó 5 év múlva bizonyo-
san kap korpótlékot; lehetséges, hogy előbb 
is, 1898-ban. Ez azonban — szerintünk — 
kétséges, mivel 1896-ban kapott községétől 
korpótlékot. íme itt a válasz. Nem tudjuk, 
kimerítő és megnyugtató-e ? 

K. I. Jó lesz folyamodnia, hogy az a 2 
hónapi megszakítás indokoltnak tekintessék. 
Arról a „fekete-könyv"-ről nincs tudomásunk. 

K. F. Felsö-Diós. Forduljon a kir. tan-
felügyelőhöz. 

S. I. M.-Sziget. Sajnáljuk, erről előzetesen 
nem mondhatunk véleményt. Ha teljesíteni 
lehet, úgy is megkapja a választ febr. folya-
modványára. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza a köz-

oktatásügyi költségvetés letárgyalása után az 
igazságügyit kezdette meg, mely után a pénz-
ügyi következik. A f. hó 12-iki ülésen Jiánfjy 
Dezső báró ministerelnök ismét nyilatkozott 
a keleti kérdésről, Horánszky Nándor inter-
pellácziójára válaszolva. Kijelentette, hogy a 
Balkán-félszigeten nem merültek fel oly 
tünetek, a melyek aggodalomra adhatnának 
okot; Törökország elegendő erővel rendelke-
zik ott, hogy esetleges lázongó mozgalmakat 
csirájukban elfojtson. Majd így folytat ta : 
„A nagyhatalmak erős elhatározása s leg-
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komolyabb törekvése a török-birodalom integ-
ritását s egyá l t a lában a Balkán-félsziget terü-
leti status-quoját föntartani. A kab ine teknek 
ezen összhangzó óha ja ké tség te lenül a l eg jobb 
biztosítéka a n n a k , hogy a s ta tus-quo fen ta r -
tásával a Balkán-félszigeten a béke és csend 
is föltétlenül föntar tassék ." E g y Balkán-szö-
vetség keletkezéséről a k o r m á n y n a k n incs 
t udomása ; a mi pedig a h á b o r ú k i törésé t 
illeti, a n a g y h a t a l m a k h a t á r o z o t t törekvése 
a békét f ö n t a r t a n i . 

— Yi lág fo lyása a k ü l f ö l d ö n . A krétai 
válság még mind ig mego lda t l an á l lapotban 
van. A n a g y h a t a l m a k jegyzékére Görög-
ország nem válaszolt visszautasí tólag, a mi 
némileg megkönny í t e t t e a h a t a l m a k m a g a -
tar tását , jó l lehet , még m i n d i g bizonytalan, 
hogy a n a g y h a t a l m a k be fog ják-e vá l t an i 
fenyegetésüket. A helyzet ku lcsa Anglia ke-
zében van. H a az angol k o r m á n y nem f o g 
önző ha ta lmi po l i t iká t követn i , a békés ki -
egyenlítésnek mi sem áll ú t j á b a n . Ez eset-
ben Kréta te l jes au tonómiá t kapna , a m i t 
— kedvezőbb körülmények köz t — a Görög-
ország részéről való annexió követne. így áll 
most — a h é t elején — a dolog, de, h o g y 
mire e sorok megje lennek , nem fog-e m e g -
változni a h e l y z e t : nem l á t h a t ó előre. Még 
mindig el l ehe tünk készülve — meglepeté-
sekre. 

— Halálozás . Bencze József oki. p o l g á r i 
és középiskolai ra jz tanár , szegedi polg. isk. 
tanár , élete 29. évében B u d a p e s t e n e lhunyt . 
Áldás emlékén ! 

A szerkesztő postája. 
K. L. Szász-Kis-Almás. 10.037. szám alatt a 

számvevőségnél van; legyen türelemmel. — Sz. 
Gy. A.-Szelistye. 4.788. sz. a. január 31-én a közig, 
bizottsághoz men t ; ott kell megsürgetni. — H. M. 
Bács-Aranyos. 8.994. sz. a. tárgyalják ; megsürgettük, 
többet nem tehetünk. — P. Sz. Résztelek. Az ötöd-
éves korpótlék megilleti akkor is, ha az öt év alatt 
több helyen is működött. — V. Gy. Szelecske. V. I. 
Tapolcza. Sz. Á. Nagy-Bánya. 0 . Czikkeiket nem 
közölhetjük. — Edelény. A. B. Bori. G. M. Újvidék. 
(Ma már törvénynyel is bajosan menne!) P. J. 
Bánfll-Hnnyad. (Á czikk jó, de feledi, hogy az el. isk. 
nem szakiskola.) A. S. Poó: nem közölhetjük. —• 
U. Gy. Modor, B. K. Vácz. É.-K. K. Deveeser. Ha 
lesz terünk, közölni fogjuk. — Sz. J. Tisza-Lök. 
K. S. Nagy-Ecsed: nem közölhetjük. — St. M. 
(Gazdasági ismétlő-isk. kérdéséhez.) Azt, hogy az 
összes ismétlő-iskolák egy felügyelet alá vétessenek, 
nem helyeselhetjük. — U. L. Almaszeg. Folyamodhat-
nak s megkaphatják — Többeknek. Állandóan 
olvasható a lapon, hogy „kéziratokat nem küldünk 
visszaszíveskedjenek magukat ehhez tartani, mert 
ettől még akkor sem térünk el, ha a visszaküldésre 
levélbélyeget mellékelnek. Ez esetben a föl nem hasz-
nált levélbélyeget a Tanítók Házára adjuk. — B. S. 

Deés. Az ötödéves korpótlék önt is megilleti, még 
pedig ott kapja meg, a hol jelenleg működik. — 
„Skolszki Odjek" Újvidék. Áttettük a kiadóhivatal-
hoz. — B. Balatonfő-Kajár. I. Megnézetjük 
Benne lesz a lapban, akkor folyamodjék. — T. M. 
Gyiimölcsény. 1. Nem. 2. Lehet; az illető képezdé-
nél. 3. Nincs. — Sziics J. Tolcsva. Folyamodjanak. 
Siculns. Elkésett; de ez, különben sem ütötte meg 
a mértéket. — S. J. Ózd. Nem tudjuk, ha lesz, 
benne lesz a lapban. — S. E. Dályok. Megsürget-
tük ; de ott nagyon sok a dolog. — K. G. Miklós-
falu. A korpótlékot az az iskolafentartó tartozik 
megadni, a melynél lü98-ban működik. — V. J. 
Gyergyó T . . . Patak. 1900-ban. — Sz. S. Szászfalu. 
Forduljon kérdésével a kertészeti iskolához, Buda-
pest. I., Gellérthegy. — Jakabl'alu. Államsegélyért, 
mint már többször megüzentük, csak az iskolafőn-
tartó beleegyezésével lehet folyamodni; a felsorolt 
mellékleteket megkövetelik. — Agyagási. 1. Kérjen 
harmadszor is. 2. Ha az orvos kezelte, kérjen tőle 
bizonyítványt s annak alapján kérje a helyesbítést 
— Z. I). Mi erről az eltiltásról nem tudunk ; kér-
dezze meg a kir. tanfelügyelőséget. — P. 1. Játios-
háza. Várjon türelemmel. — K. F. Telkibánya. 
Jövedelem után adót mindenki tartozik fizetni. -
K. P. Técső. Forduljon lev. lapon Lampel R. könyv-
kereskedéséhez, VI, Andrássy-út 21. ; nekünk ilyes-
mire nincs érkezésünk. — V. J. Földes. Fogndja 
elismerésünket lelkes buzgóságáért. Mi senkit sem 
„rendelhetünk föl," véleményünket pedig elmondjuk 
hetenkint egyszer 16 oldalon a lapban. — G. M. 
Erdőbánya. Kérhet, de nem követelhet. — Polg. 
leányisb., Győr. Czélszerűbb volna, ha a polgári 
isk. közlönyben és a „Nemzeti Nőnevelés-"ben tennék 
közzé. — li. — r . Mihelyt lehet; de _ nem szívesen 
adjuk ki, mint a hogy meg is írtuk. írjon jobbakat. 
— B. A. Kala. Kérdéseivel forduljon ama gymn. 
igazgatóságához, a hol éretts. vizsgálatot akar tenni. 
Mi nem vagyunk tudakozó iroda. — Cs. F. Koudó. 
Folyamodni kellene a közös hadügyministerhez. 
Megadják-e — nem tudjuk. — Mozsgó. Ön is tuda-
kozó irodának tekinti a szerkesztőséget. Két kérdésére 
mégis megfelelünk: 1. Az az izr. vallású leánynöven-
dék, mikor belépett a közs. iskolába, alávetette 
magát az intézet szabályzatainak. 2. Kérje magától 
a szerzőtől, a ki Pécs-Bányatelepen lakik. — Vin-
kovcze. Csak nyomtatott gyászjelentéssel beküldött 
haláleseteket regisztrálunk.' - T. N. E.-Szt.-Miklós. 
Tárgyalás alatt van. — Turecky. 1. Nem tudjuk. 
2. Ingyenes. 3. Csak jelentkezzék az illető főorvos-
nál. — G. Sz. M. Füzes-Gyarmat. A lap homlokán 
állandóan olvasható, hogy mily föltételek mellett 
lehet a lapot megkapni. A többi a kiadóhivatalra 
tartozik ; a szerkesztőség nem foglalkozik a lap admi-
nisztrácziójával. — F. I. Sziget-Csép. Természetes, 
hogy illető katonai hatóságához. 

Tartalom : A közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lása. — Gazdasági irányú népiskola. Schramm Béla. 
— Az osztatlan népiskola tanterve. XV. Mező Dániel. 
— Kisdedeink védelme. Wagner Antal. — Szünóra : A 
magyar felsőbb leányiskolák múltja és jelene. Badó 
Vilmos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 

Segédszerkesztő: Gööz József dr. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A h i r d e t é s e k árszabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lő re kü ldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy he tvenke t ted részé t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. 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 küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Yl. KEß., PODMAtflCZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEKi* ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A tanítás erkölcsi hatásáról. 

A tanítók munkájának nem csekély 
része van abban a fejlődésben, melyet 
a közművelődés terén elérnünk sike-
rült. A bizalom, melyet a tanítók ennek 
folytán hivatásuknak szereztek, biztosí-
téka annak, hogy érdekeik a társadalom 
érdekeivel azonosak maradnak. Tőlünk 
függ, hogy e kölcsönös érdekek azonos-
sága ne változzék. Munkánk belső érté-
kétől, szellemi erejétől, hatásától függ, 
hogy a társadalom ereje gyarapodjék, 
élete nemesedjék, a tanítói hivatás iránti 
bizalma megszilárduljon. Az iskolások 
társadalma előképe lévén a jövő tár-
sadalomnak, azt hiszem, nem végzek >, 
fölösleges munkát, ha néhány példával 
megvilágítom, miként vezessük az isko-
lások társadalmát, hogy a jövő társa-'%" 

méltó legyen. 

Isten nevében kezdeni munkánkat : 
sarkalatos elvül szolgálhat a tanítás 
erkölcsi hatásának biztosításánál. Az 
imádság, melyet tanítványaink a taní-
tás előtt elmondanak, ha érzelmükkel 
olvadt össze, megtölti lelküket azokkal 
a fenkölt gondolatokkal, a melyek az 
élet mindennemű körülményei közt 
vezérünkül szolgálnak. Tanítás közben 
ebben az értelemben foglalkozni az 

imádság szükségességével: kötelessége 
minden tanítónak, akár felekezeti, akár 
állami vagy bármily jellegű iskola taní-
tója legyen is az illető. Az imádságra, 
az Istenhez való fohászkodásra való 
indítás nélkül a lélek nem találja meg 
út já t a boldogulásra, tökélesbülésre. 

Tanítás által felkelteni az Istenbe 
helyezett hit és remény érzelmét, oly 
kelléke a tanításnak, mely nélkül üre-
sen marad a szív és értelem egyaránt. 
Ha pl. a kőszénről tanítunk s tanítá-
sunk közben kifejtjük sokoldalú haszna-
vehetőségét olyan czélokra, a melyek 
jólétünkkel, egészségünkkel függnek 
össze, lehetetlen rá nem mutatnunk 
Isten mindenhatóságára, ki csodatevő 

.hatalmát, irántunk való szeretetének 
tmegmérhetetien nagyságát rej te t te el 
je z egyszerű, jelentéktelennek látszó 

j t i , t j... í 'i ^ 'anyagban, melynek melegítő ereiet dalom nazank es nemzetünk nevehe2/ - !?• , ' ? . . ,„f. T mondjuk tamtvanyamk előtt az Isten 
szeretete melegének, a belőle fejleszt-
hető gázt mondjuk az isteni szeretet 
világító fáklyájának, a belőle készíthető 
gyógyszereket nevezzük el az isteni 
gondviselés ajándékának, a belőle elő-
állítható festékeket nevezzük el Isten-
től származó s kutatásra alkotott elménk 
gyümölcsének, s akkor tanításunk ered-
ménye soha sem vész el a lélekből. 
Ott marad ez a hála érzelmének amaz 
alakjában, melyet a tanítás által nevelt 

Lapunk 12-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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értelmiség a lélek maradandó erényévé 
tesz. 

A tanulónak látnia, tudnia kell, liogy 
tanítója át van hatva az Isten, haza 
és a király iránti szeretettől. A tanító-
nak legszebb, legboldogítóbb feladata 
feltárni tanítványai előtt lelkének t i t -
ká t : örökkévaló szeretetét Isten, haza 
és a király iránt. Ezer alkalma van 
erre; ezerszer ülhet ünnepet az isko-
lában e nemes erényeivel. Ha a tanu-
lók látják, hogy, mielőtt elimádkoznák 
a tanítás előtti imájukat, tanítójuk 
Istenhez fohászkodik, áldását kérve, 
hogy tanítványait isteni félelemre, haza-
szeretetre, a királyhoz való ragaszko-
dásra taníthassa, nemeslelkű emberekké, 
önfeláldozó honpolgárokká, törvénytisz-
telő alattvalókká nevelhesse ; ha a tanu-
lók látják, hogy, mielőtt elimádkoznák 
tanítás utáni imájukat, tanítójuk a jól 
végzett munka feletti örömében hálát 
mond Istennek, hogy a tanításban vezére 
volt s ő ennélfogva tanítványait ismét 
előbbre vihette egy lépéssel a haza-
szeretetben, a király i ránt i hűségben 
s a tör vény tiszteletben rejlő boldogu-
láshoz, ünnepet fognak szentelni minden 
perczben, melyet az iskolában töltenek. 
Olyan ünnepet, melyet felekezeti különb-
ség nélkül mindenki szentelhet. Lehe-
tetlen, hogy az ilyen ünnep-megszentelés 
egyformán ne mozdítsa elő bármely 
vallás tanítását. Lehetetlen, hogy ez az 
üunep-megszentelés ne nevelje a sze-
retetet, melyet a vallás szent érze-
lemmé nevel. 

Ha a tanító a mohácsi vész elbeszé-
lése után, miután tanítványait a hon-
szeretet vallásának szent igéivel az ősök 
példájának követésére buzdította, tanít-
ványaival az elesett honfitársak emlé-
kének megörökítése czéljából a szívet 
megindító alkalmi dalt énekeltet el. 
oly magasztos ünnepélyt tartott , mely-
nél magasztosabbat tar tani nem lehet. 

Ilyen és ehhez hasonló módon olyan 
erényeket nevelhetünk tanítványaink-

ban, a melyek az élet próbáit kiállva, 
a tanítás maradandó hatásának lesznek 
hirdetői. 

(Nagy-Tapolcsnny•) Zolich Károly. 

Az elemi iskolai tanterv revíziója. 
Nagy várakozással néz a magyar tanítóság 

a tanterv-revízió elébe. Mindenütt nagy a 
túlterhelés ellen a panasz s a magyar taní-
tóság ettől várja a tanítás eredményének 
intenzívebbé tételét. Meg is indult immár 
széles mederben e felett a nagy vita s a nép-
tanítóság vezérlő organuma: a „Néptanítók 
Lapja" is megnyitja hasábjait, hogy azokon 
„röviden, de velősen" mondja el ki-ki tapasz-
talatain alapuló nézetét: mennyiben nem 
felel meg a mostani elemi népiskolai tanterv 
a népnevelésügy kívánalmainak ? 

A tanterv anyagának roppant halmazát 
„röviden és velősen" még elvi szempontból 
is nehéz tárgyalás tárgyává tenni ; de mégis 
megkísérlem, hogy ahhoz a lehető legrövi-
debben, tapasztalataim és megfigyeléseim 
alapján hozzászóljak. Erre hivatva érzem 
magamat leginkább azért, mert tanítottam 
az osztott és osztatlan iskola minden osztá-
lyában s a mások által elért eredményt is 
figyelemmel ki sértem. 

Hozzászólásomat két főcsoportra osztom. 
Úgymint: 1. Az osztatlan iskola. 2. Az osz-
tot t iskola. 

1. Az osztatlan népisicola tanterve. 
Az 1877. évi aug. hó 26-án 21.678. sz. a. 

kiadott elemi népiskolai tantervben megálla-
pított tananyag az osztatlan iskolában semmi 
körülmények között sem dolgozható fel. Az 
arra fordítható idő oly csekély, hogy abban 
a legnagyobb buzgóság mellett sem lehet a 
kitűzött czélt megközelítni sem. Vizsgáljuk 
meg előbb a három legfontosabb tárgyat : 
A) Az írva-olvasást, illetve olvasást. B) A 
nyelvtant. C) A számtant. 

A) Az írva-olvasásból a tanterv megköve-
teli az osztatlan népiskolától is, hogy a tanu-
lókat tanítsa meg a kis- és nagybetűkre. 
Tehát éppen annyit követel, mint az osztott 
iskola I. osztályától. A kik huzamosabb ideig 
foglalkoztunk az I. osztály tanításával, tudjuk, 
hogy ez az osztott iskolában az írva-olvasásra 
fordított 8 óra alatt is csak a legnagyobb buzgó-
ság árán érhető el. Hogyan lehet tehát kivánni, 
hogy az osztatlan iskola azt 2 óra alatt vé-
gezze el! Teljes lehetetlenség. Most még ve-
gyük hozzá azt, hogy az osztatlan iskolák 
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falun vannak, a hol a szorgalmi idő papiron 
kilencz, de tényleg 8 hónapból áll, állításo-
mat bővebben igazolnom nem kell. Innen 
van azután az, hogy az I. osztály csoportokra 
van osztva. A ki képes a villanyos erővel 
hajtott tanítást nyomon kisérni, az jön az 
első csoportba s lesz II. osztályos, a többi 
marad az 1. osztályban. I t t a tananyag tehát 
okvetlenül redukálandó, még pe.lig akként, 
hogy az< I. osztály végezze el a kisbetűket az 
-összetett mássalhangzókig, az összetett mással-
hangzókat és nagybetűket pedig tanítsuk a II. 
•osztályban. Még így is csak 4 heti óra esik 
az osztott népiskola 8 órájával szemben. 
A harmadik osztályban gyakoroltassák a 
gépies, a negyedik osztálytól kezdve az ér-
telmes olvasás. 

B) A nyelvtani tananyag nemcsak nagy 
terjedelménél fogva, hanem a tantervbe fek-
tetett pedagógiai elv miatt sem felel meg a 
me'piskolának, annál kevésbbé az osztatlan 
népiskolának. Ebbeli nézetemet alaposan ki-
fejtettem ezen becses lapok m. é. 14. számában, 
tehát ismétlésekbe nem bocsátkozom. Csak 
annyit jegyzek meg, hogy az elemi iskola 
feladata nyelvet és nem nyelvtant, tanítani. 

C) A számtan szintén terjedelmes anyagot 
-ölel fel. Különösen az I. osztályban. Az osz-
tott népiskola I. osztálya megbirkózik nagy-
nehezen heti 5 óra alatt a húszas számkörrel, 
de az osztatlan iskoláé, heti egy órával, bizony 
nem! Az osztatlan iskolának még a tizes 
számkör is terjedelmes. Szerény nézetem sze-
rint a számtan tananyaga az osztatlan nép-
iskolában a következőkép volna megállapí-
tandó : I. osztályban összeadás, szorzás és ki-
vonás a 10-es számkörben; a II. osztályban a 
négy alapművelet a 20-as számkörben, (még 
így is csak 3 óra fordíttatik erre az osztott 
iskola 5 órájával szemben); a III. osztályban 
a négy alapművélet a 100-as számkórben; 
a IF. osztályban az 1000-es számkörben; az 
V. osztályban 1000-en félül és a tizedes törtek; 
a VI. osztályban a hármastétéi, tőkekamat-
számolás, társaság- és egyélítés-szabály. A mér-
tékek már az I. osztálytól kezdve ismertetendők. 

A népiskola legfontosabb tárgyát, a beszéd-
es értelemgyakorlatot szándékosan utoljára 
hagytam s azt kapcsolatba hozom a reáltár-
gyak tanításával. 

A reáltárgyaknak alapfogalmát ugyanis a 
tanuló már megszerzi a II. osztályban. A szer-
zett ismeretek azután — a földrajzot kivéve 
— pihennek az V. osztályig s el is felejtőd-
nek. Ha az előírt tananyagot nézzük, látjuk, 
b°gy ju t abból a YI. osztálynak is, csak 
kevéssé megtoldani kellene. I t t is a heti órák-
nak olyan aránya van, mint a többi tár-

gyaknál. A mit az osztott iskola I., illetve 
II. osztálya 3—3 óra alatt végez el, az osztatlan 
iskolánál el kellene — ha lehetne — végezni 
1 — 1 óra alatt. Én tehát czélszerünek tarta-
nám, hogy a beszéd- és értelemgyakorlat az 
osztatlan iskolának mind a VI osztályában 
szerepeljen. És pedig: 1. Az I. osztályban a 
szoktatás és az előkészítő gyakorlatok, az 
iskola s az iskolában levő tárgyak szemlél-
tetése, alakjok, szinük és terjedelmökre nézve 
s azoknak használata. 2. A II. osztályban az 
iskolában levő tárgyaknak részei, azoknak 
leírása és összehasonlítása. A szülei ház, házi-
bútorok, gazdasági eszközök stb. A helység 
lakosai, a polgári élet. 3. A 111. osztályban 
a helység határa, a földrajzi fogalmakkal, a 
járás, a megye. Ez képezné a földrajz alapját . 
(A földrajzból a IV. osztályban Magyarország, 
az V. osztályban Európa, a VI. osztályban 
pedig a többi világrész és a föld lenne taní-
tandó beszéd- és értelemgyakor'lati módszerrel.) 
4. Az V. osztályban a háziállatokról. Hiszen 
most oly részletességgel tanulják ezt a II. 
osztályban, hogy az V. osztályban is elég 
teljesen. De tapasztalásból tudom, hogy a II. 
osztályban tanultak legnagyobb része elpá-
rolog, míg a tanuló az V. osztályba kerül; 
itt tehát újból kezdhetjük. Az V. osztályban 
például eltanulván a kutyát teljes részletes-
séggel, utána megismertetjük a kutya roko-
nait s azoknak tulajdonságait; midőn a 
macskát tárgyaljuk, a macska rokonait és 
azoknak tulajdonságait. Éppen így járunk el 
az ásvány- és növénytannal is. 5) A VI. osz-
tályban a természet körébe eső jelenségeket 
s a természet ismertebb törvényeit. Neveze-
tesen a testekről, a testek közös tulajdonsá-
gairól, röviden a levegőről, a folyadékokról, 
a delejességről és villanyosságról. Ezekkel 
kapcsolatban a vegyülés tüneményeiről. 

Még néhány szót a történelemről. A tör-
ténelem tanítása bátran megkezdhető már a 
III. osztályban, de szintén beszéd- és értelem-
gyakorlati módszerrel. Hisz tudjuk, hogy a 
gyermeki kedély mennyire fogékony a mese 
i rán t ! Nem czélszerübb lenne-e tehát, ha a 
mai tudományos „előadás" helyett csakugyan 
„tanítanók" a történelmet? Ebben a fő-
támasz már az olvasókönyv lenne, a melyben 
a nevezetesebb királyok kiváló tettei lennének 
méltatva, a mely olvasmányok tárgyalása 
folyamán kiterjeszkednék a tanító magára a 
történeti tényre és így a történeti események 
összefüggőségét is meghatározhatná. 

A reáltárgyaknak ily módon való tanítá-
sánál a tanítónak egyediili segédeszköze volna 
az ezen módszer szerint szerkesztett olvasó-
könyv, a melynek végén, vagy más alkalmas 
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helyen, az eltanult tárgyak főbb vonásai — 
mintegy összefoglalva — megrögzítés czéljából 
írva lenne'nek. Egyéb tankönyv felesleges. 

Olvasókönyve lehetne külön a III—-IV. és 
külön az V—VI. osztálynak. Amabban a 
túlnyomó részt a földrajzi és történelmi, — 
emebben a természetrajzi, természettani és 
gazdaságtani elemek, illetve olvasmányok fog-
lalnák el. 

Még egyedül az ének tanítására azt jegy-
zem meg, hogy az osztatlan iskolában a hang-
jegyek szerinti tanítás teljesen kivihetetlen, 
tehát elhagyandó. 

Es most áttérek az ismétlő-iskolára. Az 
ismétlő-iskola mai szervezete mellett semmikép 
sem felel meg czéljának. Részint az idő rövid-
sége, részint a roppant rendszertelenség miatt. 
Ha még hozzáveszszük, hogy az osztatlan 
iskolánál az ismétlő-iskola csak papiron van, 
egyébbel indokolni nem is kell. Pedig annak 
úgy kellene lennie, hogy az ismétlő-iskola 
tetőzné be a mindennapi iskolában nyújtott 
ismereteket. A nagyobb községekben immár 
segítve lesz a bajon a gazdasági ismétlő-
iskolák felállítása által. De mi történik a kis 
községekkel ? 

Szerény nézetem szerint az ismétlő-iskola 
kérdése leginkább az időn fordul meg. Ha 
több volna az idő, jobban meg is felelhetne 
hivatásának. De az a kérdés: hogyan lehetne 
az ismétlő-iskolára több gondot fordítani P 
Még pedig hogy hetenként legalább 10 óra 
legyen. A mindennapi iskola tanítója erre 
csak este vállalkozhatnék. De czélszerü volna-e 
ismétlő-iskolát este tartani ? Szerintem : igen. 
És azonnal megmondom miért. A téli hóna-
pokban a földmívelőnép este mitsem dol-
gozik, de a legnagyobb rész unalmában, ha 
egyebet nem tud tenni, a korcsmát látogatja, 
a hová gyakran magával viszi ismétlő-iskola-
köteles — sokszor a még kisebb — gyer-
mekét is. Hogy ott mit tanul, az elképzelhető! 
Kimondandó lenne tehá t : hogy az ismétlő-
iskola tanulói a téli hónapokban (október— 
márczius) naponként minden este 6—8-ig (addig 
a tanító kipihenné fáradalmait) köteleseid 
iskolába járni. Legyen megengedve az, hogy 
ezen esteli oktatást a felnőttek is látogathassák. 
Megvagyok arról győződve, hogy előbb egy-
kettő, de később mind több látogatója lenne 
az ismétlő-iskolának, ha másból nem, unalom-
ból, s az ismétlő-iskola lassan-lassan a község 
szellemi önképzésének góczpontjává válnék, 
a mit nagyban elősegítene egy jól megválo-
gatott könyvekkel bíró iskolai könyvtár. 
Nagyon természetes, hogy ezért a tanítót 
külön méltányos díj illetné meg. 

Az ismétlő-iskola ily módon kellő idővel 
rendelkeznék, nemcsak a szorosan vett ismét-
lésre szorítkoznék, hanem a mindennapi isko-
lában lerakott alapon tovább építhetne s azt 
be is fejezhetné. 

A fennebb kifejtettem tananyag volna meg-
állapítandó a két tanítóval bíró iskolánál is„ 
csakhogy intenzívebb tárgyalással. 

2. Az osztott népiskola. 

Véleményt kér tőlünk a tekintetes Szer-
kesztőség az osztott iskola nyelvtani és szám-
tani tananyagának elrendezésére vonatkor 
zólag is. 

A mi a nyelvtan tananyagának elrendezését 
illeti, egyetértek Lakits Vendel t. kartársunk 
által felvetett javaslattal, mindazonáltal azon 
hozzáadással, hogy a fogalmazás tanítása 
már az első osztályban vegye kezdetét. Ilyen 
kérdésekre: Milyen a tábla ? Milyen a h ó ? 
Miket tesz a tanuló ? stb., már az első osz-
tályú gyermekek is megfelelnek. És ezek 
képeznék — az írva-olvasás kapcsán tanítva 
— a fogalmazás alapját. Egyebekben ismé-
telve hivatkozom e becses lapok m. é. 14. számá-
ban megjelent hozzászólásomra. 

A számtan tananyagával azonban már 
kissé hosszabban foglalkozom. Hosszú tapasz-
talat útján meggyőződtem arról, hogy a 20-as 
számkör még az osztott iskolákban is kissé 
sok. Kissé sok, mondom, mert jó esztendőben, 
buzgó tanítás mellett el lehet végezni. És 
miért van ez ? Mert nagyon rövid az idő. Ha 
pedig ezen rövid idő alatt mindenáron el-
akarjuk végezni, az csak az alaposság rová-
sára történhetik, az eredmény belső értéke 
kétes, az alap ingadozó lehet. Teljesen eleget 
tesz az I. osztály feladatának, ha a 10-es 
számkörben mind a négy alapmüveietet ala-
posan begyakorolta. A vesztett 20-as számkör 
— szintén hosszú tapasztalásból tudom — 
pótolható a 11. osztályban. Indokolom ezt 
még azzal is, hogy ha az I. osztály a 20-as 
számkört felületesen végzi el, a II. osztály a 
mulasztottak pótlására — sokszor eredmény-
telenül — 2—3, esetleg 4 havi időt kénytelen 
fordítani, míg ha a 10-es számkör intenzíven 
dolgoztatott föl, a szilárd és biztos alapon 
könnyen lehet tovább építeni. Ha az alap 
kicsiny ugyan, de biztos, szilárd a reá emelendő 
nagy számtani épület. Kifejtett álláspontomat 
bővebben is tudnám ugyan indokolni, de 
terem nem engedi. (Hivatkozom tehát a „Nép-
nevelők Lapja" mult évi 42. számában e 
tárgyban írt közleményemre.) Tanítsuk tehát 
az I. osztályban a négy alapmüveietet ala-

I posan a 10-es számkörben, a II. osztályban 
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a 100-as számkörben, a III.-ban az 1000-es 
s a IV.-ben az 1000-es számkörön felül. 

És végül áttérek a közönséges törtek taní-
tására. Őszintén megvallva, ennek czélját az 
elemi iskolában át nem látom. A ministeri 
tanterv szerint pedig ezt a IV. osztályban taní-
tani kell! Akkor, a mikor a ministeri tan-
tervet kibocsátották, mikor még a tizedes 
mértékek nem mentek át a közönség vérébe, 
helyes volt a közönséges törtek taiiítása. Ma 
a,zonban, a mikor a közönséges törtre csak 
a tuczatszámolásnál (bár ezt is kezdik már 
10-ben számítani) és az időszámolásnál van 
szükség, — bár ott sem föltétlenül — csak-

o7 

nem felesleges. Az összes mértékek tizedes 
mértékek, tehát sokkal helyesebb, ha a IV. 
•osztályban a tizedes törtek taníttatnak, a 
közönséges törtek pedig az V. osztályban. 
Már azért is, mert a IY. osztályban tanult 
közönséges törteknek a gyakorlati életben 
semmi, vagy legalább is nem sok hasznát 
veszi, míg a tizedes törteknek igen. Pedig 
sok növendék marad ki a IV. osztályból! 
Hogy azonban — különösen míg az idő-
számítás is nem lesz tizedes alapra fektetve 
— a tanulóknak a közönséges törtekről némi 
fogalmuk mégis legyen, taníttassák az V. 
osztályban. És éppen ez is hangosan szól a 
tanterv revíziója mellett! 

Ezekben voltam bátor szerény nézetemet 
kifejteni. 

(Nagy-Ág.) Brózsik Pál. 

Az osztályozás a népiskolában. 
Városi iskolákban osztályoznak, de falu-

helyen — kevés kivétellel — seholsem. 
Igaz! A falusi népiskolákban is osztályoznak, 
de csak az év végén, mikor a B kimutatást 
elkészítik s akkor is úgy, hogy erről sem a 
szülők, sem a gyermekek nem tudnak. 
Sajuos! De ez így van. Pedig a dolog nem 
lényegtelen, sőt a gyermekek szorgalmának 
hatására ez kétségkívül egyike a legüdvö-
sebb eszközöknek. A gyermeket serkenti a 
vágy. hogy oly jegyet (kalkulust) kapjon, 
mint szomszédja. Ha ezt elérte, fokozottabb 
erővel iparkodik, hogy ezt vagy amazt a 
játszótársát e tekintetben el is hagyja. 
Persze a megtámadott sem enged. Így támad 
közöttük az az egészséges verseny, mely a 
legjobb tápláló eszköz a munkához. Tapasz-
talatból mondhatom, hogy semmi más nem 
teszi olv kíváncsivá a gyermeket, mint az, 
milyen osztályzatot kapott egyik vagy másik. 
Ha valaki egyest (1) kap, ez növendékünk-
nek oly jutalom, melynél becsesebbet nem 
ismer; a boldogság megnyilvánulása rögtön 

kisugárzik az arczon. Ehhez a tanítónak 
néhány dicsérő szava a gyermekben erős 
akaratot ébreszt, hogy továbbx-a is szorgalmas, 
munkás legyen. Ezenkívül felébreszti a gyer-
mek önérzetét. 

De többet mondok még ennél is s ez 
különösen minket, falusi néptanítókat érdekel. 
A népben még mindig gyökerezik a hagyo-
mányos meggyőződés, hogy gyermekének 
van ám jó feje, de csak azért nem tud 
semmit: mert vagy a tanító sem tudja, 
vagy hogy mellőzi, nem tanítja. Az osztályo-
zással ezen a bajon is segíthetünk. A gyer-
mekeknek pl. feladványt adunk; a kijaví-
táskor az egyik kap egyest (1), a másik 
ötöst (5) stb. A szülők látván szomszédjuk 
fiának a jegyét, ki ugyanazon dolgozatra 
jobb jegyet kapott, most már a gyermekben 
keresik a hibát, azt mondván: hát te miért 
nem kaptál oly jegyet, mint pajtásod ? Neked 
nem magyarázta meg a tanító úr úgy a 
leczkét, mint annak a Pistának? Rájön, 
mondom, a szülő arra, hogy nem a tanító 
az oka gyermeke tudatlanságának, hanem a 
gyermek maga. Igen, rájön azért, mert az 
osztályozásból tudomást szereznek a szülők 
arról, hogy nem az ő fiúk a legokosabb. Ha 
azonban nem osztályozunk, ezt a szülők 
észre nem veszik. Ha mégis akadna olyan, 
ki még mindig a taní tót tartja bűnösnek, 
azt a legegyszerűbb gyermek is képes felvilá-
gosítani, hogy igenis, a tanító úr éppen úgy 
tanítja, mint a többit ; de azért nem tud, 
mert nem tanul, nem vigyázott. Mi követ-
kezik ezek után ? A szülők megismervén a 
dolgok valódi helyzetét, iparkodni fognak 
gyermeküknek a tanulásban segíteni; jobb'in 
ellenőrzik őket, kikérdezik leczbéjüket stb. 
Ez pedig a tanítókra nézve igen nagy segít-
ség. Mert a mostani viszonyok között nem 
így van. A legtöbb szülő éppenséggel nem 
is gondol arra, hogy gyermeke tanul-e vagy 
nem, mi több: nem is engedik ot thon 
tanulni. Ismerek szülőket, a kik azt mondják : 
tanuljon a gyermek az iskolában, azért jár 
oda. Ha azonban osztályozunk, egészen más-
kép áll a dolog. Megjegyzem, s ez főkelléke 
az osztályozásnak, hogy annak a gyermekek 
előtt értékesnek kell lennie. 

Lehet, sőt hiszem: lesznek, a kik kétel-
kednek állításomban— mindenkinek módjában 
van megkisérleni. De, hogy úgy a gyermekek 
szorgalmára, akaratára és önérzetére, mint 
pedig a szülőkben arra nézve, hogy ne a 
tanítóban keressék gyermekeik szellemi elma-
radásának okát, igen üdvös és döntő hatással 
van, határozottan állítom. 

(Kollnth.) P/l fried Ágost. 
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Az osztatlan népiskola tanterve. 
XVII. 

Röviden szólok. Fontos kérdés van napi-
renden. Sok tanító véleményét kell meghall-
gatni. Osztott népiskolánál működöm s így 
e körülményt is szemelőtt tartom. 

1. A magyar nyelvtanra vonatkozólag sok 
éven át szerzett tapasztalatom azt a meg-
győződést érlelte meg bennem, hogy a IV. 
osztály tanítás-anyagából a mondatcsoportok, 
a mellékmondatok különféle fajai, az első-, 
másod- és harmadrendű mellékmondatok ha-
tározottan törlendők, illetőleg az V., VI. osz-
tály anyagához csatolandók. Teljesen elég-
séges az egyszerű mondatok körében való 
mozgás. Véleményem megokolása következő : 

A különféle mellékmondatok alapos fel-
dolgozása oly sok időt követel, oly sok apró-
lékossággal, mondhatnám, pepecseléssel jár , 
hogy a czél elérése, vagyis a helyesírás meg-
tanítása, begyakorlása érdekében szükséges 
többi eszköz felhasználására nem marad idő. 
De a helyesírás érdekében, legalább az elemi 
népiskola körében, nem is okvetetlen szük-
séges ama sokféle mellékmondatnak, mondat-
csoportnak alapos ismerése, szabályainak, 
szerkesztésének megtanulása. En akárhány 
embert ismerek, a ki helyes magyarsággal ír, 
de, ha a fejét elütnék, akkor sem tudná vala-
mely olvasmányban a különféle alárendelt 
mondatokat, vagy a többszörösen összetett 
mondatok közötti szerves összefüggést fel-
ismerni és megmagyarázni. Ezért, az V., VI. 
osztályban is a mondatcsoportot s alárendelt 
mondatokat csak meg kellene ismertetni, de 
az olvasmányokban való tüzetes felismerésé-
vel, ilyenek szerkesztésével, meghatározásával 
sok időt tölteni felesleges és az elérendő czél 
érdekében nem szükséges. Ha a tanítás anya-
gát így osztjuk be s a helyesírásra már a 
II., de különösen a III. osztálytól kezdve 
kiváló gondot fordítunk, akkor a népiskolát 
végzett növendékek többé-kevésbbé helyesen 
fognak írni. Mert valljuk m e g : nem könnyű 
dolog az. 

2. A számtanra vonatkozólag ez a véle-
ményem : 

A III. osztályban tanultak ismétlése és ki-
bővítése után a IV. osztályban taníttassanak 
a tizedes törtek. A közönséges törtek az V. 
osztály anyagát képezzék. A VI. osztályban 
az előző osztályok tanítás-anyagának tüzetes 
elismétlése u tán taníttassanak: az egyszerű 
hármasszabály és arányos osztás, egyszerű 
kamatszámítás és vegyítés szabály. 

A méréstanból az V., VI. osztály anyagát 
képezze a területszámítás. Megokolás:Az egész 

számok után a tizedes törtek tanítása meg-
felel a fokozatos haladás elvének. Az egész; 
számokkal és a tizedes törtekkel való míve-
letek egymáshoz nagyon hasonlítanak, egy-
mással szoros viszonyban állanak ; a megértés-
hez és teljes elsajátításhoz az alapfeltételek 
már megvannak. A métermértékek rendszere 
is ezen alapszik. De a 10 éves gyermekkel 
könnyebben is meg lehet értetni a tizedes,, 
mint a közönséges törteket, melyeknek főleg^ 
szorzása és osztása több értelmet, nagyobb 
fejlettséget követel a VI. osztályos tanulónál. 
A fejlődés pedig a 11 —12 éves korban-
nagyon rohamos. Ezért kell a közönséges-
törtek tanítását az V. osztályra áttenni. 

A VI. osztálynak legelső feladata, hogy 
tüzetes ismétléssel frissítse fel az öt osztály-
ban tanultakat. Azután könnyen elvégezheti 
a tanításnak elől jelzett anyagát. A méréstan-
ból a legszükségesebb területszámítás a ké t 
felső osztály anyagául múlhatatlan felveendő. 
Az életnek kell tanítani, s ezt az élet kö -
veteli. 

3. Még csak az énektanításról s ennek 
anyagáról szólok egypár szót. Itt úgyis 
nagyon eltérők a vélemények. Mi az ének-
tanítás czélja? A kedélyképzés, erkölcsneme-
sítés. E czél szolgálatában áll az énektanítás. 
Meg kell tehát kedveltetnünk az éneklést,, 
fejlesztenünk kell a szép ének iránti érzéket. 
De tehetj tik-e a mostani tanterv szemelőtt. 
tartásával? A hangjegy ismertetése, a hang-
eltalálásban való gyakorlás már az első osz-
tályban meg kell, hogy kezdődjék. Unalmas 
és egyhangú valami az. A három alsó osz-
tálynál felül is múlja a tanulók ítélő képes-
ségét. Nem oly könnyű dolog a hangtávol-
ságok eltalálása. Hány van, még a nagyok 
közt is, a ki ebben biztos ? Ne kínozzuk h á t 
ezzel tanítványainkat, legalább a IV. osztá-
lyon alul semmiesetre. Úgysem érünk czélt. 
S ott, a IV. osztályon kezdve is, ne arra fek-
tessük a fősúlyt, hanem szép és lelkesítő» 
dalok megtanítására. Mindig közbül van 
az igazság; lépjünk tehát az arany középútra. 

A három alsó osztályban tanítsunk szép, 
alkalmas és lelkesítő gyermekdalokat és szó se 
legyen a hangjegy ismertetésről. A 3-ik osz-
tályban már könnyebb menetű, kettős szól am ú 
dalok is taníthatók. 

A három felső osztályban se legyen, mint-
egy czélul kitűzve az, hogy a hangjegyismer-
tetésben és a hangtávolságok eltalálásában 
oly fokú készséget és gyakorlottságot sajátí t-
tassunk el, hogy a 12 éves tanuló önállóan 
már kottából énekeljen. Ez heti egy óra 
mellett, pedig ennél többet nem igen lehet 
e tárgyra szakítani, még akkor is nehezen 
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menne, ha a tanulók 12 éven nem alul, 
hanem fölül volnának. A hangjegyek ismer-
tetésénél csak annyira törekedjünk, hogy a 
tanulók az öt vonalon és vonalközökön s az 
öt vonalon alul is, egy vagy két segédvona-
lon és vonalközökön fekvő hangjegyek neveit 
és értékét, az ütemeket, a szünet-, a felemelő-
és leszállítójegyeket ismerjék s tudják, hogy 
ha a hangjegy fennebb van, akkor magasabb, 
ha alább, akkor mélyebb hangon kell éne-
kelni. A hang-eltalálási készségre vonatkozó-
lag még a legkövetelőbbnek sem volna szabad o ö O 
tovább mennie annál, minthogy valamely alap-
hangtól a 3-ikat találja el az elemi iskolai 
VI. osztályos tanuló. De annál több gond 
volna fordítandó a szép és lelkesítő daloknak 
két, esetleg 3 szólamban való betanítására. 

(Kezdi- Vásárhely.) M. Székely János. 

XVIII. 
A népiskola czélja — szerintem — az 

egyháznak vallásos, az államnak hazafias 
polgárokat nevelni. Az osztatlan népiskolai 
tanterv készítésénél tehát ezt a czélt kell 
szem előtt tartani. 

A jelenlegi sok tantárgy mellett legtöbbet 
foglalkozunk az értelem fejlesztésével; az ennél 
sokkal fontosabb kedélyi nevelésre (vallás-
erkölcsi és hazafias nevelésre) kevés időnk 
jut. Így nem ok nélkül okozzák az iskolát a 
fellépett társadalmi hibák miatt. (Vallás- és 
Laza iránti közönyösség, szoczializmus stb.) 

Az említett czélokat a vallástan, olvasókönyv 
és az ének segítségével elérhetőnek vélem. 
Ehhez járul még az életben oly fontos írás 
és számolás, gazdasági és ipari gyakorlatok, 
a melyek a gyakorlati hasznukon kívül a 
lelket is müvelik; végül a testi neveléshez 
a torna. 

Lássuk az egyes tantárgyak köréből elvé-
gezhető tananyagot. 

1. Vallástan. E tantárgy tanítására 3 órát 
veszek fel, de fontosságánál fogva többet is 
érdemel. Anyagát az egyházi hatóság hatá-
rozza meg. 

2. Irán-olvasás. I. osztály: a kis betűk 
írott és nyomtatott alakban. A betű alakjáú 
kívül legyen néhány szó és egypár mondat. 
A jelenlegi abc-és könyvek egy betű után 
több oldal olvasni valót adnak, a mit elvé-
gezni lehetetlenség. Elvünk legyen: keveset, 
de jól. A betűk, szók és mondatok nagy alak-
ban nyomandók, egy oldalon csak egy betű 
ismertetése legyen. Az első osztályú olvasó-
könyv anyaga az iskola, a szülőiház és község 
köréből legyen, hogy ezek alapján a beszéd-
és értelemgyakorlatokat lehessen tanítani. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása, mint 
külön tantárgy — időfecsérlés. II. osztály: 
a nagy betűk ismertetése, olvasási gyakorlatok. 
(Szavak, mondatok.) Anyaga : a szülőiház, 
iskola, község, a község környékének köréből 
veendő, melynek segítségével a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanítását folytatjuk. III. 
osztály: vallás-erkölcsi, hazafias és ismeret-
terjesztő olvasmányok és költemények a ma-
gyar haza körében. Szépírás. Fogalmazási 
gyakorlatok. IV. osztály: a III. osztálylyal 
csoportosíttatik. V—VI. osztály: vallás-
erkölcsi, hazafias és ismeretterjesztő olvasmá-
nyok és költemények a külföld, föld és a 
világ körében. (Földrajz, történelem és alkot-
mánytan, természettudomány, embertan, gaz-
daságtan.) Szépírás. Helyesírási és fogalmazási 
gyakorlatok. 

A tantervben felvett olvasmányok ne t an-
tárgyak szerint csoportosíttassanak, hanem 
váltakozva; egy vallásos vagy hazafias olvas-
mány után egy költemény vagy ismeretter-
jesztő czikk; de mégis iígy, hogy egymással 
összefüggésben legyenek. Például: Budapest 
ismertetése után következzék a városnak a 
törökök által való elfoglalása és annak a 
törököktől való visszafoglalása, a magyar 
királyság alkotmánya, a király, az ország-
gyűlés stb., vagy az észak-keleti Kárpátok 
vidékének tárgyalásánál a magyarok bejöve-
tele, az erdő vadállatai, az erdő fái, konyhasó, 
opál stb., az Alföld ismertetésénél a déli-
báb stb. 

A költeményekre vonatkozólag megjegyzem, 
hogy azokkal bőven el legyen látva az ol-
vasókönyv ; ne legyenek azok úgynevezett 
mondva-csinált gyermekversek, hanem való-
ban művészi darabok híres költőinktől, mer t 
költeményeinket megérti a szegény és gazdag, 
az ifjú és agg egyaránt. Gyermekversek csak 
az I. és II. osztályban szerepeljenek. 

Nyelvtant, mint külön tantárgyat, nem 
veszek fel. A nyelvtanból az írás-olvasás ta-
nításánál csak azon legfontosabb szabályok 
taníttassanak, a melyek a helyes beszéd, illetve 
a helyesírás élsajátítására okvetlenül szük-
ségesek. 

3. Számolás. I. osztály: az 1—10-ig ter-
jedő számkörben fejszámolás. (Szemléltetés, 
összeadás, kivonás, szorzás és osztás.) Szám-
jegyek ismertetése. II. osztály: az 1—30-ig 
terjedő számkörben fejszámolás. (Szemléltetés, 
összeadás, kivonás, szorzás és osztás.) Szám-
jegyek ismertetése. III. osztály: az 1 — 100-ig 
terjedő számkörben fejszámolás. Számjegyek 
és mértékek ismertetése. IV. osztály: fejszá-
molás. Az 1 — 1000-ig terjedő számkör ismer-
tetése. írásbeli számolás. (A négy alapmüve-
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let.) Az 1000-en felüli számkör ismertetése. 
V—VI. osztály: fejszámolás. Többnevű szá-
mokkal való számolás. Törtek. (Közönséges 
és tizedes törtek.) Százalék- és kamatszámo-
lás. — Mértan nem a népiskolákba való. 

4. Ének. Gyermek-, nép-, illetve hazafias 
dalok. Egyházi énekek. A hangjegyekkel való 
énektanítás az osztatlan népiskolákban mel-
lőzendő. 

5. Gazdasági gyakorlatok. Alkalmas időben 
a gyakorló helyen mezőgazdasági, kertészeti, 
szőllőszeti, méhészeti gyakorlatok, kisérve 
magyarázatokkal. 

Kedvezőtlen, téli időben gazdasági gyakor-
latok helyett ipari gyakorlatok tartandók. 

6. Házi-ipar. A vidék viszonyaihoz képest, 
mikor a gazdasági munka szünetel. 

7. Torna. Szabad- és rendgyakorlatok. Esz-
közökön és eszközökkel való gyakorlatok. 
Torna-énekek. Játékok és kirándulások. 

Ennyi anyagot lehetne fölvenni a magyar 
ajkú osztatlan népiskolákban. Ilyformán el 
lehetne alaposan végezni a tantervet, és nö-
vendékeink is többet vinnének ki az életbe 
az iskolából, mint jelenleg. 

De miután népiskoláink növendékeinek 
nagy tömege nem magyar ajkú, ily magyar 
tannyelvű, de idegen a jkú osztatlan nép-
iskolák számára külön tanterv szükséges. 

(Vilmány, Abnúj-Tornnm.) Kelemen János. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X A kolozsmegyei tantestület bánffy-

hunyadi és almásmenti köre f. hó 13-án 
tartotta meg ez évi I-ső rendes gyűlését 
Bánfi'y-Hunyadon. A gyűlésen a tagok nagy 
számmal jelentek meg; a helybeli gondnok-
ságot, a tanítók közt igen népszerű I)óczy 
Endre r. kath. plébános képviselte. A gyűlést 
nagyon sikerült nyilvános tanítás előzte meg, 
melyet a polg. iskola I-ső osztályában ta r to t t 
Hancz Gyula, polg. iskolai tanító. Tárgya : 
Ausztria politikai felosztása volt. A taní tás t 
nagy vita követte. 

A gyűlést JBács György, köri elnök nyitotta 
meg; beszédében kiemelte, hogy jelenlegi 
ministerünk kiváló siílyt fektet a tanító-
testületek munkásságára, annak nagyobb len-
dületet kiván adni erkölcsi és anyagi kegyes 
támogatásával. A gyűlés igen élénken meg-
éljenezte a ministert. 

A jegyzőkönyvfelolvasás és sokra menő 
elnöki előterjesztések után következett a 
tisztújítás. Elnök lett Mező Dániel, állami 
taní tó; jegyző Danes János, állami tanító. 
Most kezdetét vette a gyűlés valódi tárgyi 
munkássága. Danes János tartotta meg fel-

olvasását a szépirodalom köréből. Katona 
József „Bánk-Bán"-ja, többi művei és mun-
kássága képezte felolvasása tárgyát, a szép-
tani írók méltató művei alapján. 

A gyűlés igen nagy figyelemmel hallgatta 
a terjedelmes és tartalmas értekezést, s fel-
olvasót megéljenezte. Ezután rátért, tárgy-
sorozata értelmében, a gyűlés a pedagógiai 
kérdések tárgyalására. 

Mező Dániel terjesztette elő a tanterv 
köréből vitatételeit, melyek közül csak hármat 
tárgyalhatott le a gyűlés, mindenik kérdésnél 
terjedelmes eszmecsere fejlődvén ki, melyben 
majdnem minden tag részt vett. Mező Dániel 
a bevezető részben kiemelte, miként a tan-
terv revízióját szükségessé tette először az 
iskola túlnépessége, másodszor 20 tantárgyá-
nak nagy terjedelme és végül az a körül-
mény, hogy a felügyelet a tanterv végre-
hajtására súlyt fektet, nem esvén jogkörébe 
az, hogy engedjen belőle, nem lévén ideje, 
hogy az iskola, gyermek és tanító viszonyait 
tanulmányozhatván, a feleslegest elejteni 
engedhetné, a mi a túlterhelést eredményzi. 

Az előterjesztett tételek indokolása után 
jöttek a hozzászólások és a határozat. 

I-ső t é t e l : Az osztatlan iskola I-ső osztá-
lyában elég-e csak a kisbetűk tanítása, és elvé-
gezhető-e osztott iskolában az egész „ábc" ? 

A tétel felett 1 óráig tartó vita folyt, 
melynek a végén a tétel elfogadtatott úgy, 
hogy az osztatlan iskolában elég csak a kis-
betűk tanítása, míg osztottban elvégezhető, 
rendes körülmények közt, az egész „abc"-e. 
Ezt követte a két pontból álló következő tétel : 

1. Mondattani alapon tanítandó-e az elemi 
iskola II., III. e's IV. osztályában a nyelv-
tan, úgy, hogy ezen osztályokban ne is tanít-
tassák szótani rész, kivéve az igeragozást és 
szótagolást? 2. Szükséges-e előírni áfogalmazási 
anyagot az egész elemi iskolában, és kezdőd-
hetik-e már a fogalmazás tanítása a II. elemi 
osztályban a másoltatás és diktándó-írás taní-
tása mellet t? 

Az előadói indokolás után az első pontban 
foglalt tételt azzal a módosítással fogadta 
el a gyűlés, miként a IV. osztályban már 
szótani részt is lehet tanítani. A 2. pontot, 
állító alakban kiemelt hangsúlyozással fogadta 
el határozatképen. A többi pont számtan és be-
szédértelemgyakorlatokra vonatkozik. A gyűlés 
még elfogadta Mező Dánielnek azt az indítvá-
nyát, hogy kéressék fel a központi választmány, 
miként tegyen intézkedést arra vonatkozóan, 
hogy a tagok új nyugdíjkönyvecskéket kap-
janak, melyekben az űj nyugdíjtörvény para-
grafusaifoglaltatnak. A jövő gyűlés ugvancsak 
B.-Hunyadon lesz május végén. M. D. 
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A blokád. 
A görög zavarok megszüntetése végett a 

nagyhatalmak elhatározták, hogy Kréta szi-
getét és Görögországot blokád alá helyezik 
s mire jelen soraink megjelennek, az intéz-
kedés már meg is történt. 

A legtöbb ember nem is sejti, mily rette-
netes fegyver lehet az a blokád a hadviselésben. 
Békés háború vérontás nélkül, sőt végered-
ményében a háború kitörésének megakadá-
lyozója, de mégis háború, mely rettenetesen 
pusztít és tömérdek kárt okoz. A blokád alatt 
szenvedő országnak jóformán érintkeznie sem 
szabad a külvilággal. Bárhonnan jövő s bár-
mily ártatlan rendeltetésű hajót vagy más 
járművet feltartóztathatnak büntetlenül, a 
zárt keresztül törni akaró hajót lefoglalhat-

j ák , emberei foglyok lesznek s a kereskedelmi 
árukat elkobozni is szabad. 

A blokád a blocus = ostromzár szótól ered s 
már a legrégibb időkben használták a hábo-
rúkban, főkép egyes várak vagy nehezen 
megközelíthető helyek elzárására a külvilág-
tól, hogy azok segítséget ne kapjanak. Párizs 
városának híres ostroma a legutóbbi nagy fran-
czia-porosz háborúban is valóságos blokád 
volt s tudjuk mindannyian, hogy a körülzárt 
város lakói akkor csak léghajóval vagy 
galamb-postával érintkezhettek a külvilággal. 
Sokkal érdekesebbek azok a zárak, melye-
ke t egész országok ellen alkalmaztak s melyek 
között legnevezetesebb volt az úgynevezett 
kontinentális zár, melyet I. Napoleon 1806. 
női . 21-én rendelt el azért, hogy Anglia 
kereskedelmét tönkretegye. Ez a blokád elren-
delte, hogy Nagy-Britanniával és összes birto-
Tiaival nem volt szabad semminemű közleke-
dést fentartani, még levelezni sem. Az az 
angol, a ki francziák fenhatósága alatt álló 
"területre lépett, rögtön fogolylyá lett s gyamí 
esetén agyonlövetett; semleges országok keres-
kedelmi hajóit is lefoglalták s minden Anglia 
számára rendelt árút elkoboztak. Evekig tar-
tott ez a rendszer s érdekes lesz megemlíte-
nünk, a mit különben is kevesen tudnak, 
hogy a mai Budapest jóformán ennek köszön-
heti mai nagyságának kezdetét. Az angol 
versenytől megszabadulva ugyanis a magyar 
buza, dohány, gyapjú, vas jobb piaczra talált 
Nyugot-Európában s a mi fő, a gyarmati 

áruk, különösen gyapot, kávé, thea, fűszerek 
és déli gyümölcsök a Napoleoni birtokokat 
megkerülve a Feketetengeren s Dunán át 
ide hozat tak; Pest ezért egész 1814-ig egyik 
főpiacza lett ezeknek az áruknak. 

Gyakran fordult elő ily blokád a történet-
ben s ú jabb időben már nem csak háború 
esetén. A békés blokád (blocus pacifique), 
melyet 1856-ban a párizsi kongresszus sza-
bályozott, mint a nemzetközi jognak egy 
részét, egyenesen arra szolgál, hogy a háborgó 
feleket elkülönítsék egymástól s így meg-
akadályozzák a háború kitörését. Olyanforma 
ez nagyban, mint a mikor a tűzoltók egy-
egy veszélyeztetett nagy épületet különítenek 
el s oltalmaznak meg. Az ily békés blokád 
alkalmával a hatalmak nem szakítják meg 
teljesen a diplomacziai érintkezést az illető 
országgal, követeik is o t t maradnak, csak a 
forgalmat nehezítik meg, hogy — úgy szól-
ván — a háború tűzét lokalizálják. Mivel most 
is bizonyos, hogy Görögország népe háborút 
akar a békés törökkel, legczélszerübb a vesze-
kedő félt félretolni s meggátolni abban, hogy 
összeütközzenek. Ha Krétát és Görögországot 
jól elzárják, valószínű, hogv az izgatottság 
csakhamar lelohad. 

De ez a blokád nem lesz kellemes Görög-
országnak. Ez a kis ország, melyet minden 
oldalról tengerpart kerít, jóformán a keres-
kedelemből él. Ha már most az ostromzárt 
megkezdik s a kereskedő-hajóknak sem sza-
bad idé közlekedniük, sőt az árukat is lefog-
lalják legalább egyelőre, csakhamar bekövet-
kezik a drágaság, egyes kereskedő czégek 
bukása s utána a népnyomor. De a bünte-
tésnek ilv következményeire számítanak is a 
nagyhatalmak. Tudjuk, hogy Kréta szigetén 
összegyűltek a világ nagy hadi-hajói, az első 
nemzetek kitűzték lobogóikat s védelembe 
részesítették a mohammedánokat. Hiában tör-
tént. A görögök csellel és kitartással folytat ták 
a háborút s bár a hivatalos iratokban aláza-
tosak voltak is, máskor annál hangosabban 
fenyegetőztek. Nem használt nekik a jó szó 
és a könnyű orvosság, most talán eszükre 
téríti — a kényszer. Nagyon valószínű, hogy 
a különben is eladósodott ország a blokád 
megkezdése után kiábrándul háborús mámo-
rából s nom fog annyira birkózni. De, hogy 
az így elnyomott láng végleg megszűnik-e, 
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avagy csat lappangani fog tovább, mert 
hiszen a görögök győlölete a török ellen 
ősrégi s nem mesterséges érzelem, az a jövő 
titka. 

(Budapest.) György Aladár. 

Elnmlt időkből. 
Tagadhatatlan, hogy minden utasnak bizo-

nyos jól eső érzés kel szivében, midőn az 
általa már megte t t útra visszatekint. Szük-
séges is a visszapillantás, ha nem egyébért, 
azért, mert csak így tudunk magunkkal 
számot vetni, hogy, a körülményekhez képest, 
mekkora útat te t tünk s mekkorát kell még 
tennünk. A fokozatos haladás tudata min-
denkor újabb erőt önt a fáradt utas lankadó 
tagjaiba. 

Mi, néptanítók is utasok vagyunk a nép-
oktatás tágas terén. Nekünk sem árt, ha 
olykor - olykor visszatekintünk a multak 
elhagyott vidékére. Bizony, egészen másképen 
tanítunk már ma a népiskolában, mint 
régente. Még a hatvanas évek elején jártam 
a falusi iskolába. Es hogy jár tunk! Jól 
emlékezhetnek rá a velem egyivásúak. 
Tavasztól őszig libát, marhát, dinnyét őriz-
t ü n k , halásztunk, madarásztunk; hanem 
falevélhullástól libakelésig igazán diligenter 
frekventáltuk az iskolát. Mondhatni, a nap-
nak csaknem háromnegyedét ott töltöttük. 
A sötét hajnal még gondolkozott, hogy 
hasadjon-e már vagy hol is van piros 
köpönyege, hogy eltakarja vele az égbolt 
keleti részét, mikor a pitvarajtók nyikorogva 
nviltak itt is, ott is, hogy az iskolába 
igyekvő, tudományszomjas nebulók raj tuk 
kiléphessenek. Tarisznya lógot t a nyakban, 
könyvekkel, elemózsiával jól megp.őkkolva. 
A kezdők könyv helyett egy kis fatáblát 
hordtak, melyen az öreg A, meg a többi 
betüczimborái ékeskedének, szép renddel. 
Fáinul lehetett vele verekedni, mert fogója 
volt a táblácskának. 

De azt kérdheti az újabb kor embere, 
minek mentünk mi fel olyan korán az 
iskolába? M i n e k . . . hát ki tanulni, ki játszani 
ment. Világító eszközt mindenki vitt magával, 
meg aztán melegítőül néhány darab fát , 
vagv egy kéve rőzsét. Világítottunk faggyú-
gyertyával, aztán meg dióhéjba tett gyapot-
kanóczczal, melyet disznózsír táplált, hogy 
pislákolva világítson. Ha már az iskolapad 
tetején apródonkint jókora szenes lyuk égett, 
dióhéj sem kellett, csak abba helyeztük a 
kanóczot a zsírral s meggyújtottuk. Pom-
pásan láttunk nála olvasgatni, meg Bunczut-
kodni. Hát még aztán milyen jól esett azt a 

serczegő lángot, illetve belet egy gyufa-szállal 
piszkálgatni! A ki még sötét hajnalon,, 
legelőbb ment fel az iskolába, az egy kicsit 
félt a sötétben, de azért nem gyújtott 
mécset. Egy tarisznya bankóért sem fosz-
totta volna meg magát bizonyos tréfa sike-
rültének élvezetétől. Eltűrte inkább, h o g y 
szíve a félelem miatt majd kilyukasztá az: 
oldalát. A tréfát pedig olyanformán csinál-
tuk, hogy két pad közé feküdtünk, lábunkat 
kinyújtottuk arra a két padszakasz közötti 
térre, hol az ajtón belépőnek végig kellett, 
jönnie. Mind ez persze síri csendben történt. 
Ha az illető, belépte alkalmával, azonnal 
gyúfát nem gyújtott, belebotlott a lábunkba 
és — rendesen hasra esett. Mire aztán 
homéri kaczaj támadt a tréfát-űző részéről,, 
melynek nem ritkán verekedés, rívás lett a 
folytatása. Ilyen bohó a gyermek. — Gyüle-
keztünk aztán lassankint, a padok ki lettek 
világítva. A tanulók közül az egyik, két 
tenyerét fülére tapasztva biflázta a leczkét, 
hol halkan, hol fülsiketítő kiabálással, a 
másik hurkát , kolbászt vagv sült krumpli t 
vett elő a tarisznyából s kedélyesen fala to-
zott. Nem csoda, egész éjjel nem evett. 
Mások meg játszottak különféle játékot. így 
telt az idő. Hanem egyszer, mikor már a 
rekt'uram tehene is meghallá, hogv az istálló-
padláson tanyázó kakas ugyancsak szaporán 
kukorikol. felkelt almáról, nagyot fújt , meg-
nyalta az oldalát s néhányszor megrázta 
lánczát, a mi azt tette, hogy már hozhatná 
is a gazda a csutkát (tengeri-kóró). Nem is 
sokat késett a mi tanítónk. Konyhája a j ta ja 
néhány lépésnyire lehetett az iskolaajtótól;. 
ha órája nem lett volna is, tudhatá a gyer-
mekek zsibongásáról, hogy már felkelhet. 

Csizmát rántott csak úgy a sala várijára,, 
százránczú köpenyét a nyakába akasztá ; 
pipára gyúj to t t s indult be az iskolába. 
Bármekkora lárma volt is oda benn az 
iskolaszobában, meg kellett hallanunk, hogy 
valaki oda künn mély bassus-hangon egyet 
köszörül a torkán. E vészhang hallatára, 
mintha ket té vágták volna egyszeribe az. 
éktelen zsivajt — mély csend lőn. Csak-
hamar kinyílt az iskolaajtó. elébb egy pipát 
láttunk hosszú szárral behatolni, majd egy 
füstfelhős, nagyszakállú fej lett látható», 
mely alatt bejött a felleghajtó köpönyeg s 
benne természetesen a mi rektor urunk. A 
beteges, rekedt szúnyog bátran konczertet 
tarthatott volna, a milyen néma lett a terem. 
Egy hangos „jó reggelt kivánok" karban 
mondva, aztán parancsra két nagyobb fiú 
kiment az istállóba, hogy a Csákó tehenet 
megfésülje vakaróval, alját tisztába tegye és 
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a vajast jól megfrüstököltesse. Hejh, hogy 
ugrottunk akkor a tanító szavára. Mindeni-
künkkel nyulat lehetett volna fogatni. Ma 
pedig, ha Pistának mondunk valamit, hogy 
tegye meg szívességből, hamar azt mondja: 
„Jobban tudja János." Menjen ő. Sajnos 
— de való, — kopik a magyar faj szívessége, 
szolgálatkészsége. Talán azt is a filloxera 
pusztítja, vagy m i ? ! Hiába, más idők, más 
emberek és — más gyermekek. . . Önző ma 
már a gyermek is, mert többnyire egoista 
szülők nevelik. 

Megint zajongtunk, míg a rektor úr oda 
benn megmosdott és végleg felöltözött. De 
még mindig láthatatlan volt (télviz idején) 
az iskolaépület mellett álló templomtorony 
gombja, mikor mi már — a tanítónk jelen-
létében — elhangicsáltunk egy tuczat zsoltárt 
ékesen, de szörnyű nagyhangon. Aztán a 
kis és nagy egyszeregy, a tiz parancsolat és 
a regulák felmondása következett. 

A mécsek kioltatván, mondom, még mindig 
sűrű homály uralkodott a teremben. Hanem 
azért ritka gyermek mert rendetlenkedni. 
Hm, az kellett volna csak, hogy egyik a 
másiknak a fülét meghúzta legyen. Isten 
ments! Akkor, in illo tempore, ha t fenekes 
volt a kisporczió, mint — teszem azt — ma 
a kisgulyás vagy kispörkölt. Látni való, hogy 
egészen más volt az iskolai menü. Most fényes 
nappal is gondot ad száz gyermeket fegyel 
mezni, kiváltképen figyelmét feszülten tar-
tani ; akkor a kis- és nagyporczió megtették 
a hatást. Es nem volt ellene appellata. 

Mikorra a hajnal jól kipirosítá az ablako-
kat, már akkor szétosztatott a gyermekek 
között — rendszerint leczke nem-tudásért — 
pár száz, jóféle mogyoróvesszőtől eredő 
fenekes. Ki fél, ki egész tuczatot kapott az 
egyszeregy, a tízparancsolat, az arany abc, 
a kis história nem tudásáért. Azután pedig, 
midőn már a gyermek szeme meg tudta 
különböztetni az ablaknál az öreg A-t az 
öreg B-től, nyomban kezdetét vette az öreg 
Á-sok (fatáblások), meg az ABC-sek olvas-
tatása. Csak a jó Isten a megmondhatója 
annak a teméntelen tenyeresnek, meg kör-
mösnek, a mely ilyenkor forgalomba bo-
csáttatott. 

A kis gubanezos Pistukák, meg Janikák 
tánczolva baggatták a nagybetűket; a vessző 
a mutatató-újj körmére koppant, de azért 
helyt kellett állnia a' szegény kis mutató-
újjnak az illető betűnél. Oh, milyen keserves 
hangon sillabizáltuk, hogy b-a ba, k-a ka = 
baka. Bizony, temérdek fájdalom és köny 
árán vásárolta meg közülünk igen sok az 
olvasási tudományát. 

Ma persze helytelenítjük, elitéljük az 
akkori tanításmódot, de hát akkor úgy 
kellett, mert nem is tudtak másképen. A 
könyvnélküliekből négy hónap alatt kellett 
annyit (ha nem többet?) végezni, mint most 
tiz hó alatt. Az volt igazán a túlterhelés! 
Mutatja is elég rövidlátó szem, meg lapos 
mell. Megkívánták a tanítótól, hogy mikor 
a kathedrában ül, mint egy fia-.Jupiter, 
sötét felhőkbe burkolódzék és legyenek a 
szemének villámai. No, meg a kezének is. 
Máskülönben nem sokra ment volna a 
13—14 éves suhanczokkal. Mert akkor 
ilyenek is já r tak a mindennapi iskolába. 

így a. Ilyen volt ez előtt a falusi iskola ^ 
hogy milyen most, azt tudjuk. Világos dolog, 
hogy általában különb a réginél, hanem 
azért akkor is tanultunk. Hogy miket és 
hogyan: azt alkalmilag egy következő czik-
kecskében fogom elmondani. 

("Halmaz-Újváros.) Szabó Kálmán. 

HIVATALOS KÉSZ. 

A vallás- és közoktatásügyi minister ^ 
Elismerését és köszönetét nyilvánította : 

a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok 
társulatának, azon hazafias áldozatkészségéért^ 
hogy a keleti kereskedelmi tanfolyam egyik 
jeles szorgalmú, szegény hallgatójának az 
1896/97. tanévre 300 frtnyi ösztöndíjat ado-
mányozott; gróf Tisza Lajosnak azon hazafias 
áldozatkészségéért, hogy a szegedi polgári és 
felső kereskedelmi iskola segítő egyesületének 
100 frtot adományozott; báró Popper Armin 
nagybirtokosnak, a ki a turzófalvi izraelita 
iskola felépítésére háromszáz frtot adomá-
nyozott; a komáromvidéki takarékpénztár^ 
részvény társaságnak, mely az 1896. év folya-
mán iskolai czélokra különböző czímen 168 
forintot adományozott ; a „Szilágysomlyói 
Segélyező Nőegyletnek" az ottani állami 
elemi és felekezeti tanulók felruházására 
adott 269 f r t 60 kr. érték-adományáért j 
a „Szeged-Csongrádi Takarékpénztár" rész-
vényeseinek a szegedi elemi iskolák szegény 
tanulóinak felruházására adományozott 200 
í r t é r t ; a szegedi keresked. testület, mint tár-
sulatnak és a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamarának azon hazafias áldozatkészségükért, 
hogy a szegedi polgári és felső keresked. 
iskola szegény, jeles előmenetelü tanulói 
részére az 1896/97. tanévre ha t 40 frtos, 
illetve két 50 forintos ösztöndíjat — ado~ 
mányoztak. 
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Kinevezte: Strbán Anna oki. tanítónőt 
;az ilonczai áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Hcrcz Ödön kőszegi iparos-tanoncziskolai igaz-
gató-tanítót az ottani államilag segélyezett 
községi polgári fiúiskolához a X. fizetési osz-
tályba r. tanítóvá ; Megyessy Jenő oki. tanítót 
áll. el. népiskolai r. tanítóvá kinevezte és a 
közoktatásügyi ministerium számvevőségéhez 
szolgálattételre berendelte ; Sclmmmer Sándor, 
Groszmann Ádám, Deutsch Máfyás és Szittner 
Mária, volt zichyfalvai közs. okleveles tanító-
kat, illetve tanítónőt a zichyfalvai áll. el. 
népiskolához r. tanítókká, illetve tanítónővé; 
Ondrásek János szkalai római kath. oki. 
tanítót a timorházai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Kern Béla keresztesi róm. kath. 
-oki. tanítót a jánosföldi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Kovács Mihály, Damó Dénes, 
Yitalisné Bartalis Ilona, paraj di áll. segély, 
volt községi és Beck Jolán alsó-sófalvi közs. 
oki. tanítókat és tanítónőket a paraj di áll. 
el. népiskolához r. tanítókká és tanítónőkké; 
Ncvorál István, eddig alsó-töröki állami isko-
lai tanítót ugyanezen iskolához helyezte át. 
Az ilykép üresedésbe jöt t alsó-töröki állami 
tanítói állomásra pedig Ujj György okleveles 
tanítót nevezte ki. 

Végleg megerős í tet te: Greizinger István 
újpesti áll. polg. fiuisk. igazgató-tanítót igaz-
gatói minőségében; Bikkal László korponai 
államilag segélyezett közs. felső népiskolai 
kertész-tanítót ezen állásában. 

Ajánlotta: Benedek Elek által összeállított 
„Magyar Mese- és Mondavilág" czímü mű 
ötödik (befejező) kötetét (Athenaeum, ára 
3 frt) a kisdedóvodák, elemi felső nép- és 
polgári iskolák, tanító-, tanítónő- és óvónő-
képezde'k, ifjúsági és népkönyvtárak számára 
való beszerzésre. 

Segély pénzt utalványozott: Zachey József 
szemerei róm. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Türa Anna részére 150 f r to t ; néhai Kreczu-
lov Simon loki közs. isk. volt tanító özvegye, 
szül. Jankovits Mária részére évi 185 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Bayerle Jozefa 
versecz munkaképtelennek talált közs. tanítónő 
részére 490 forintot; néhai Mochnás Vazul 
homonna-zbojnai g. kath. volt tanító özvegye, 
szül. Kovács Anna és árvája részére évi 175 
f r to t ; Kaliczkyné Krivaesieh Erzsébet szeniczi 
munkaképtelennek talált áll. polg. isk. taní-
tónő részére évi 310 forintot; Zsifkovies János 
farkasdi, volt határőrvidéki munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 471 f r t 62Vz 
k r t ; Grgiu Tódor idvori, volt határőrvidéki 
munkaképtelennek talált közs. tanító részére 
évi 525 fr t 94Vs k r t ; Hanély Antal kőszegi 
munkaképtelennek talált polgári iskolai tanító 

részére évi 800 fr tot ; Kontor Zsigmond apagyi 
munkaképtelennek talál t róm. kath. tanító 
részére évi 314 frtot. 

Áthelyezte: Csánky Gyula jász-nagy-kun-
szolnokvármegyei és Csánky Viktor három-
szék vármegyei kir. tanfelügyelőket, saját 
kérelmükre, eddigi minőségükben, kölcsönö-
sen ; Fekete József eddig petrillai (deákbányai) 
áll. iskolai tanítót a petrozsényi áll. el. isko-
lához ; Eszéky János lőrincz-révei áll. el. 
iskolai tanítót az abrudbányai áll. el. iskolá-
hoz ; Grábos Áron eddig mező-nagycsáni áll. 
iskolai tanítót a domokosi áll. el. iskolához. 

Tanítók tanácsadója. 
Gondos. Szakállháza. (Névaláírása olvas-

hatatlan.) Nézze meg az 1891. évi XLIII. 
törvényczikket, különösen a 6., 7. §-t. Ott 
kedvező értesülést talál. E törvény külön is 
megjelent s mindössze 12 krért kapható. 

Ozv. Eaczér J. Önmaga gondoskodjék róla 
a kir. tanfelügyelő közbejöttével. 

W. A. Kis-Komárom. A tanító ne mond-
jon le a korpótlékról. Ezt csak nagyon gyenge 
ember teszi meg, a ki talán érzi, hogy az 
eddigi csekély fizetést sem érdemli meg. A 
község nem kényszerítheti a tanítót a kor-
pótlékról való lemondásra. Ha pedig mégis 
megkisérlené s ily módon akarná a törvényt 
és ministeri rendeletet kijátszani, a tanítói 
állás pedig megrontani: tegyen a tanító je-
lentést a kir. tanfelügyelőnek. 

M. M. 1. Miért ne lehetne? 2. Ha nyilvá-
nos intézet tulajdonosa, akkor igen. A kir. tan-
felügyelőség útján. 3. Polgári iskolához is 
folyamodhatik. 

Sell. I. H. N. Az a 15 kr. nem az ön, 
hanem a közös-alap javára esik. A törvény 
10-ik a tankötelesek közt nem tesz oly 
értelmű megkülönböztetést, hogy a tanító 
gyermeke ne számíttassák be ebbe a rovatba. 
Az iskolafentartó, a szülők igazolt vagyon-
talansága vagy általános tandíjmentesség 
esetén, jogosítva van ezen hozzájárulási díj 
követelés fedezésére az iskolamulasztási bir-
ságokból befolyt pénzösszeget igénybe venni. 

Tölgyessv. Dorogh. Érthetetlen előttünk, 
hogy valaki 300 f r t tanítói jövedelméről csak 
utólag tudja meg, hogy az mint többlet 
nem kántori, hanem „tanítói" illetmény. Ily 
homályos ügyben csak várják meg a nyug-
díjalap ügyei intézőinek válaszát. 

M. M. Z. Az állás változtatást, a fizetésről 
szóló hiteles irattal együtt, a kir. tanfelügyelő 
út ján folyamodvány alakjában jelentse be a 
közoktatásügyi ministeriuniban. 
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Terebessy. A többletet — valószínűleg — 
kivetik ebben az esetben is. A megyei és 
járási székhelyeken működő tanítók jiitnak 
ebben az évben az 500 frtos fizetésbe. 

K. Cz. 1. Nem tar t juk jogtalannak. 2. Köve-
telhető. Nincs benne jogsérelem. 3. Ha köz-
vetlenül veszi fel, akkor a község pénztáro-
sának. 

Tanító. Lapáncsa. 1. Nem köteles a taní-
tást az egészségre káros hideg tanteremben 
folytatni. Ezt a gyermekek egészségi állapota 
követeli öntől. Panaszt lehet tenni a köteles-
ség-mulasztó ellen. 2. Az iskola fűtéséről 
általában az isicolafentartó hatóság köteles 
gondoskodni. Vannak kivételes esetek, midőn O . 
a tanító ezért külön javadalmat élvez, pl. 
bizonyos mennyiségű tűzifát; ebben az eset-
ben — természetesen — a tanító tartozik 
az iskolát fűttetni. 3. Ha az illető gyermekek 
szülei a község határához tartozó erdőben 
laknak, akkor az iskolaszék nem tilthatja 
meg, hogy az ottani iskolába járjanak. Jó volna 
a kir. tanfelügyelőhöz fordulnia. 

Bardócz I . A kir. tanfelügyelő úr meg-
mondta a tényállást. Ha kántortanítói fizetése 
400 frt , akkor abból a kántori díjazást nem 
számítják be nyugdíjalapul; 300 fr t nyugdíj-
igénye azonban mindenesetre lesz. 

A. J. S. Forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. 
Szitál- J. Körülbelül 350 frt. 
Egyházi tanítónak. Az ötödéves korpót-

lékra nézve, mely őket törvény szerint meg-
illeti, a tanítók ne alkudozzanak az egyházzal. 
A kik megteszik s a rövidebbet Inízzák: 
lássák maguk. Volenti non fit injuria! 

Jámbor L. A hitközségnek, ha nem akarja, 
hogy 2 hétig zárva legyen az iskola. Ezt 
kívánja a méltányosság. 

Sz. J. Rászorítható, de .nem méltányos 
kivánni az illető kollegától. 

Vig F. Ha egyébként megfelel a követel-
ményeknek, akkor igen. 

Cs. P . Gy. Nem szívesen vállalkozunk 
postai közvetítésekre. Levelét elküldtük B. 
czímére. 

H. Megsürgettük. 
B. G. Elég lett volna saját községükből. 

Idegen hatóság munkadíj-követelésének meg 
ítélése nem feladatunk. Ha ön ott helyben 
nem tudja megítélni a helyzetet, mi még 
kevésbbé tudhatjuk, mert nem ismerjük az 
illető egyén fizetési viszonyait. 

Varga Lajos. 1. Volt már hasonló eset 
Abaúj-Tornamegyében s az illető egyház-
nak sikerült némi csekély javítást elérnie. 
2. A 200 frtot nem fogják beszámítani, mert 
nem állandóan a tanítói álláshoz kötött java-
dalmazás. 

S . . . n J . . . s g. k. lelkész. Az 1891. 
évi XLIII. t.-cz. 5-ik §. 1-ső pontja értelmé-
ben az illető tanító özvegye évenként rendes 
özvegyi segélyt akkor kaphat, ha „ férj e 
legalább 10 beszámítható éven át szolgált éa 
legalább egy éven át élt vele házasságban." 
Az árvák ellátására vonatkozólag ugyanazon 
törvény 8., 9. §-ai intézkednek. A 8-ik §. 
szerint: „Ha az özvegy anya segélypénzt 
húz, akkor gyermekei fejenként az anyát 
megillető ellátásnak 1A-at kapják." A kérdé-
ses esetben tanácsoljuk, hogy folyamodjanak 
s ha másként nem, kegyutján való segély 
utalványozását kérjék. Főmotivum, hogy az 
illető f. évre is lefizette a díjat s 1885. év 
óta tanítóskodott. 

Sz. V. Nyugdíjügye helyesbítéseért a kir.. 
tanfelügyelő közbenjöttével a közokt. min. 
úrhoz folyamodjék. Ugyanoda az államsegély-
ért is. Ha az államsegélyt megkapja, akkor 
egyidejűleg hivatalból módosítják nyugdíj-
igényét. 

Szabó M. . . . a. Az adóhivatal megadja a 
fölvilágosítást: vájjon ön 400 f r t nyugdíj-
igény után fizet-e ? Az évi összeg arra mutat,. 
50 f r t helyi pótlékát, ha az állandó fizetéssel 
egyenlőnek tekinthető, beszámítják a nyug-
díjba az 1891. XLIII. t.-czikk 4. §-a alapján. 

Sch. E. Hogyne számíthatna! 
K. K. Tanítói oklevél alapján általában. 

Az -ötödéves korpótlék fogalmából következik, 
hogy az ötévi munkásság jutalma. 

M. L. A kántori és tanítói fizetést ebből a 
szempontból egybefoglalják. 

T. Gy. Elegendő a hitelesített másolat. 
A közs. elöljáróság hitelesített másolatát is 
beküldheti, de a kir. közjegyzői hitelesítés 
sem kerül sokba, 15 kros bélyeg cselédbizo-
nyítványra dukál; 50 krost tegyen reá. 
A kir. tanfelügy. lítján terjeszsze be. 

Sz. E, Elfoglaltságunk nem engedi, hogy 
ily személyi kérdésben eljárjunk, kivált midőn 
az adatok nem is állanak rendelkezésünkre. 
Azt csak tudja tán önmaga is, hogy tagja-e 
a nyugdíj-intézetnek'? Nézze meg a fizetési 
ivét: vájjon vonnak-e le nyugdíj-járulékot. 

R. Gusztáv. Ugy látjuk, a fölebbezés eluta-
sítása helyes motiválással történt. Hasonló 
ügyben lapunk már többször nyilatkozott. Ne 
téveszsze szem elől, hogy ön nem 300 f r t 
fizetésű tanító. Ez a döntő momentum. 

B. Julia. Mindenekelőtt fizetése összegéről 
s az ön megválasztatásáról szó hivatalos irat 
legyen a kezében, annak alapján szokott tör-
vényes úton is követelheti a 210 f r t kifize-
tését. A kir. tanfelügyelő úrral beszéljen 
ebben az ügyben. 

Szabó Gy. Sürgősen adja be folyamodványát. 
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1). F. Sajnáljuk, nem tudunk közelebbi 
"útbaigazítást adni. 

X. Mi is úgy tudjuk, hogy az önök iskolája 
községi jellegű. Azt az állást azonban, mivel 
ha igen közel is, de más községben van, 
még sem vállalhatja el felettes hatóságának 
beleegyezése nélkül. Folyamodjék a minister-
hez engedélyért. A tanfelügyelő úr pártoló 
nyilatkozatával talán megengedik. 

B. M. Csongrád. Felebbezési joguk van. 
Éljenek is ezzel s terjeszszék azt fel a kir. 
tanfelügyelőség útján a ministeriumhoz. 
Igazuk van, hogy a heti tanórák számát — 
a törvény és ministeri rendelet ellenére — az 
iskolaszék nem emelheti. 

X. ¥ . Már hogyne adhatna a tanító VI. 
osztályról szóló bizonyítványt is magán-
tanulónak, habár ő csak négyosztályú isko-
lánál tanít? Természetes, hogy a magán-
vizsgálatot a tanulónak az iskolai hatóság 
engedélyével és annak képviselője jelenlétében 
kell letennie. Az iskolaszék pecsétjével ellátott 
ilyen bizonyítvány kiállításáért a tanítót semmi 
h a j sem érheti. 

E. J. Szilágy-Nagyfalu. Az iskolai fegye-
lemre vonatkozólag az iskolai gondnokságok, 
illetve iskolaszékek számára utasítást nem 
ismerünk. Ha ilyennek kidolgozásával a tan-
testületet bízza meg az iskolaszék, önök ezt 
megtehetik. Ha az iskolaszék magáévá teszi, 
ő felelős érte. Dr. Szabó Mihály: „A tanítók 

joga i és kötelességei" czímü könyve a szerző-
nél kapható (Nagy-Enyed). 

H. M. Tvárnia. Botrányos állapot, hogy 
templom, iskola és korcsma, úgyszólván, egy 
udvaron van. Ezt tűrni nem szabad. Ha az 
önök iskolája államilag segélyezett iskola, 
ebbe a kormánynak is van beleszólása. Tegye-
nek jelentést a tanfelügyelőnek. 

N. J. Pancsova. Ha az önök egyesülete a 
hivatalos megyei tantestületnek pótlója, kö-
telesek ennek tagjaivá lenni. Kívánatos 
azonban, hogy az állami tanítók orsz. egye-
sületének is tagjaivá legyenek. A XI. díj-
osztályba való sorozás meg fog történni; de 
egyszerre és ebben az esztendőben még nem. 

H. I. Liptod. Erre nézve fölösleges „fel-
sőbb helyen" kérdést intézni, mert az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. 4—5. §§-ai világosan meg-
mondják, hogy a tanítói fizetést az iskola-
föntartó tartozik a tanító közbelépése nélkül 
szedni és a tanítónak kiszolgáltatni. Követel-
jék a törvény szigorú végrehajtását s tegyenek 
jelentést a kir. tanfelügyelőnek. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy a kir. tanfelügyelő úr, 
mihelyt tudomására fog jutni az eset, módot 
fog találni az idézett törvény paragrafusainak 
végrehajtatására. 

Özv. Ií. Válaszoltunk már. Nem lehet re-
mény az 1891. évi XLIII. t.-cz. 5., 8. §-ai 
alapján, mivel férje nem szolgált legalább 
10 évig. Ha válaszunkat nem ta r t j a kielégí-
tőnek, folyamodjék rendes úton. Az 1875. 
évi XXXII. t.-cz. 18. §-a nyújthatna helyes 
alapot, ha a viszonyokra ez ráil l ik; nevezett 
§ második pontja ugyanis így szól: 

„Tiznél kevesebb szolgálati idő után elhunyt szülők 
árvái pedig csak akkor nyernek segélypénzt, ha 
teljes szegénységük kimutattatik és szülőjük legalább 
5 évig szolgált." 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

19-én bevégezte az állami költségvetés tár-
gyalását, melyet f. évi január 12-én kezdett 
meg. A márczius 19-iki ülésben a pénzügy-
minister benyújtotta a költségvetési törvény-
javaslatot. E törvényjavaslat szerint az állami 
bevételek a f. évre 475,332.505 forintban, a 
kiadások 475,269.870 írtban vannak előirá-
nyozva és így 62.625 forint marad előirány-
zott fölöslegnek. 

— Világ folyása a külföldön. A nagy-
hatalmak követei f. hó 19-én nyújtották át 
a görög kormánynak azt a jegyzéket, a mely-
ben értésére adják, hogy Kréta blokádja (lásd 
„Szünóra" rovatunkat) f. hó 21-én reggel 8 
órakor megkezdődik; továbbá arról értesítik, 
hogy minden görög lobogó alatt vitorlázó 
hajónak meg van tiltva a szigethez való köze-
ledés ; a nagyhatalmak s a semleges államok 
hajóinak meg van engedve a kikötés s a 
rakomány partraszállítása, a mennyiben az 
utóbbi nincs a görög csapatoknak vagy a 
sziget belsejének szánva. A blokádot végző 
hajóknak jogukban áll minden kikötő hajót 
megvizsgálniok. A jegyzék végül ezt mondja : A 
tengernagyok remélik, hogy a görög kormány 
annak a két görög hadihajónak, a mely még 
a krétai vizeken van, meg fogja parancsolni, 
hogy onnan vonuljon el, mert ellenkező eset-
ben kénytelenek volnának ellenük erőszakot 
alkalmazni. —• Az athéni képviselőházban óriási 
izgatottság uralkodott, a midőn Szkuzes görög 
külügyminister jelentette, hogy az ostromzárt 
Krétára a tengernagyok már kihirdették s 
hogy az márczius 21. lép életbe. A képviselők 
fölugráltak helyeikről, szidalmaiktól hangzott 
a terem. Különösen Oroszországot és . . . 
Angliát szidták. Közbe vádolták némelyek a 
kormányt, hogy meggondolatlanul járt el. 
A daczolás hirdetői hiába hangoztatták régi 
frázisaikat. A visszhang gyenge volt. — Athén 
tele van idegen kalandorokkal, a kik a már 
különben is kifosztott népen élősködnek. 
Kormány-körökben — hír szerint — elhatá-
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rozták, liogy a mint a blokádot Görög-
országra is kiterjesztik, ezeket a kalandorokat 
rögtön kiutasítják az országból. 

— Az „Eötvös-alap" elnöksége levelet 
intézett azokhoz, a kik az egyesületnek tagjai 
voltak már, de 1 frt évi tagsági díjaikat az 
utóbbi években nem fizetik. Elmondja az elnök-

-ség, liogy az „Eötvös-alap" jelenleg 75.000 
forintnyi tőkésített vagyon birtokában van, 
melynek évi kamatja is felülmúlja a 3.000 
forintot. „Egyesületünk az 1896-ik évben 
11.100 forint értéket meghaladó jótétemény-
ben részesíthette a hozzá forduló tagtársakat, 
& mennyiben 4.000 forint készpénzt jut tatot t 
a segélyért és ösztöndíjért hozzá folyamodó 
kartársaknak, illetőleg azok gyermekeinek, 
özvegyeinek és árváinak s ezenfelül (31 vidéki 
kartársunk főiskolai tanuló fiának mintegy 

•-6.100 forintot képviselő jótéteményt szerzett 
ingyen déli étkezés alakjában Budapest lelkes 
polgárainál, a mi ügyünket felkaroló vendég-
lős uraknál. A ma már négy év óta fennálló 
ingyen déli étkezés jótéteményétől eltekintve, 
az „Eötvös-alaj>" fennállása óta, felekezeti és 
nemzetiségi különbséget nein tekintve, 679 
tanítócsalád, illetőleg tanítóözvegy és árva 
sorsán oly módon enyhített, hogy közöttük 
összesen 50,950 forint készpénzt osztott^ szét 
segélyösszegek és ösztöndíjak alakjában. Ámde 
azért mindez, a mit egyesületünk működésé-
nek eredménye gyanánt eddigelé felmutatha-
tunk, mind csak csekélység a kitűzött czélhoz 
és ahhoz képest, a mit fel lehetne és fel 
kellene mutatnunk, ha e hazának mind a 
26.000 néptanítója évenként meghozná az 
„Eötvös-alap"-ra, a kartársi és az emberbaráti 
szeretet ezen szent oltárához azt a hetenként 
2 krajczárnyi áldozatot, a miből az egy 
forintnyi évi tagsági díj bőven kikerül. 
Ugyanazért, hogy a kitűzött czélokat minél 
előbb megközelíthessük, hogy minél előbb 
felépíthessük a „Tanítók házát" Budapesten, 
a mely otthont nyújtson a vidéki kartársak 
főiskolai tanuló-fiainak, a felserdültebb tanító-
árváknak, az országos jellegű tanító-egyesü-
leteknek, hogy egy segélyért, egy ösztöndíjért 
folyamodó tagtársunkat se kelljen ezentúl 
üres kézzel szent oltárunktól elbocsátanunk, 
ha a segélyre rászorul, ha az ösztöndíjra 
méltó: tisztünkhöz híven ama kérelemmel 
fordulunk igen tisztelt Kartársunkhoz, legyen 
ezentúl is hü apostola és terjesztője az 
„Eötvös-alap11 országos tanító-egyesület által 
képviselt eszméknek. Nyerjen meg kitűzött 
czéljainknak szolgálatára minél számosabba-
kat a Kartársak közül és hasson oda, hogy 
e haza polgárai közül azok, a kik nemzeti 
uépnevelésünk szerény munkásai iránti jó-

indulattal viseltetnek, az „Eötvös-alap" ügye 
iránt is érdeklődni és czéljaink megvalósítá-
sában egyesületünket támogatni kegyesked-
jenek." Az egyesület alapszabályaival és 
gyüjtő-íveivel megkeresésre^ szívesen szolgál 
Lakits Vendel titkár (VI., Ersek-utcza 4.). Az 
évi 1 fr t tagsági díj Roller Mátyás pénztáros-
hoz küldendő (VI., Nagymező-utcza 1. sz.). 

— Fürdői kedvezmények tanítónőknek 
1897-ben. 1. Czemétén (Eperjes mellett) a 
Mária-Dorothea-egyesület több tagja kapha t 
az egész idényben ingyen szobát az egyesület 
üdülő házában; fürdőnél 25%, gyógydíjnál 
50°/o engedményt. 2. Herkulesfürdőben (Krassó-
Szörénymegye) 2 tag kapha t az egész idény-
ben egy kétszemélyes szobát és gyógykezelést 
ingyen, zene- és fürdődíj elengedését. 3. Ránk-
herlányban (Abaúj -Tornamegye) az egész 
idényben 2 tag kapha t ingyen szobát és 
gyógykezelést, zene- és fürdődíj elengedését. 
4. A budai Császárfürdőben több tag kapha t 
egész éven át 12 drb ingyen-fürdőjegyet. 

— A „Budapesti (budai) Tanítóegylet" 
ezidei jótékonyczélú mulatsága dr. Darányi 
Ignácz, földmívelésügyi minister úr védnök-
sége alatt tartatott meg s minden takintetben 
kitűnően sikerült. Az estély az egylet temet-
kezési alapját 320 forint tiszta haszonnal 
gyarapította. Ezen szép összeghez felülfizeté-
seikkel a következők j á ru l t ak : Appl Lajosné 
1 frt, Abelesz Vilmos 4 frt, dr. Axaméthy 
Lajos 2 frt , Bertaion Irén 1 frt, Bély 
Mihály 1 frt , dr. Baróti Lajos 1 frt , Bagó 
Márton 1 frt , Bozóky Is tván 1 frt, Bachler 
Károly 2 frt , dr. Csorba Ferencz 2 frt , 
dr. Darányi Ignácz 10 frt, Del Medicó 
Ágoston 1 frt , Eötvös Sándor 1 frt, Eisz-
dorfer Gusztáv 2 frt, dr. Ernyei Mór 1 frt, 
Farkas József 2 frt, Fill Mihály 2 frt , 
dr. Falk Miksa 25 frt, Gergelyi Jakab 1 frt , 
Garay Anta l 1 frt, Grimm Gusztáv 2 frt , 
Grólik József 2 frt, dr. budai Goldberger 
Lajos 5 frt , budai Goldberger Sámuel 5 frt , 
baáni Gombár Tivadar 5 frt, dr. Göőz 
József 2 frt , György Aladár 2 frt, Hudeczek 
Ferenczné 2 frt, Hampel Sándor 1 frt , 
dr. Heinrich Kálmán 1 frt, Hochholczer 
Károly 4 frt , Har tmann István 3 f r t , 
dr. Jankovics János 5 f r t , Karla Antal 1 fr t , 
Keller Ignácz 3 frt, dr. Keömley Nándor 
1 frt, Katonáné Thuránszky Irén 4 frt, 
dr. Kovács János 2 frt, dr . Kemény Ferencz 
1 frt, dr. Kertész Aba 10 frt, Kollár Lajos 
3 frt, dr. Klempa István 1 frt, Lakics 
Vendel 1 fr t , Léderer Ábrahám 2 frt, Lencz 
Ferencz 3 fr t , dr. Németh Imre 2 frt, Nagy 
Jenő 5 f r t , dr. Nagyöszi Ferencz 2 fr t , 
Patacsics János 1 frt, Pay r Vilmos 1 frt , 
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Rummel T ivadar 2 fr t , R a t h Károly 2 f r t , 
Szöts András 1 f r t , Schmer Ferencz 1 f r t , 
Szalay Győző 1 f r t , Schnel ler J enő 4 f r t , 
Schaffer t György 7 frt, Sz t ipanics J á n o s 
1 f r t , Toldy Ferencz-utczai e lemi iskola t a n -
testülete 3 f r t , T ich t l János 5 f r t , Újhe ly i 
Sándor 1 f r t , Gottle'b György 1 frt , Schü tz 
Adol fné 1 f r t ; összesen 177 f r t . 

1 R 0 D A L 0 M. 
Pósa Lajos, a gyermekek édes-szavú köl-

tője , egy kö t e t köl teményt í r t , ezúttal nem a 
kicsinyek m u l a t t a t á s á r a , h a n e m a nagyok 
gyönyörűségére. A köte t cziine: „Édes Anyám", 
és éppen most j e l e n t meg. Az emberi szív leg-
tisztább, l egnemesebb érzésének, a gyermeki 
szeretetnek v a n szentelve ez a könyv. H o g y n e 
érdekelne m i n k e t tan í tókat első sorban az a 
könyv, a mi t Posa Lajos, a gye rmek- i roda lom 
megteremtője í r t — az édes anyjáról ? ! 
Minden l ap j a j o b b a n meggyőz b e n n ü n k e t 
arról, hogy a k inek lelkében a fiúi szeretet-
nek ilyen l á n g j a lobog, csak annak lelkéből 
f akadha tnak azok az édes dalok, melyek 
gyermekeinket gyönyörűségbe r i n g a t j á k , 
minden szépre, nemesre nevel ik és buzd í t j ák . 
Pósa L a j o s n a k a gyermek-köl tészet t e r é n 
k i fe j te t t m ű k ö d é s é t i smer jük ; o lvasókönyveink 
az ő verseiből táplá lkoznak, ezeket a k isded-
óvók és elemi iskolák n e m nélkülözhet ik . 
Je lentékeny szerep ju t köl tészetében az 
anya-ku l tusznak is, a mit l e g ú j a b b a n k i a d o t t 
szép könyve is bizonyít. A j á n l j u k e könyve t 
olvasóink, a haza i t an í tóság figyelmébe, h o g y 
megszerezni és másoknak is a ján lan i szíves-
kedjenek. Á r a egy fiizött pé ldánynak 1 f r t 
20 kr., d íszkötésben 2 f r t . 

A szerkesztő postája. 
— N. I. Tót-Szerdahely. Ezzel a kérdéssel nem 

mi hozzánk, hanem a „Katholikus Tanügy"-höz 
vagy a „Népnevelő"-höz kell fordulnia; mi nem 
tudjuk. — P. J. Polány. Mosdósy I. kir. tanfelügyelő 
úr iakik : VII., Garay-u. 3. sz. — E. J. Jíagy-Ecsed. 
Áttettük a kiadóhivatalhoz, mert a hirdetések a kiadó-
hivatalra tartoznak. — D. I. Komárom. Tudtunkkal 
jelenleg nincs üresedés s kérvénye elintézetlenül 
van a többi közt. — Papp E. írjon levelet Brózsik 
Pál igazg. úrnak (Nagyág); ő szívesen ad fölvilá-
gosítást. — B. E. Temesvár. A beküldött „kérelem" 
a hirdetési rovatba tartozik; szíveskedjék a kiwló-
hivatalhoz fordulni. — AV. iskolasz. jegyző. Nagy-
Kartal. 1. Az ötödéves korpótlék azokat is megilleti, 
a kik előbb másutt szolgáltak. 2. Az államsegélyért 
a ministeriumhoz kell folyamodni a kir. tanfelügyelő-
ség útján; ott megmondják azt is, hogy miként 
kell fölszerelni a kérvényt. — W. G. 1. Minden 
évben jár. 2. Csak 50 frt. — J. J. J. Csupán felső 
keresk. isk. érettségivel semmiképen; egyetemi 

kurzust kell végeznie. Ezt ön, mint „polg. isk. 
tanár" kérdezheti ? — H. A. Lénárd-Darócz. 1. Olyan 
alap a kultusz-minisleriumban nincs. Folyamodjanak 
a földmívelési ministeriumhoz; talán megkapják. 
2. A földmívelési ministeriummal nem állunk össze-
köttetésben s így — nagy sajnálatunkra — nem 
tudhatjuk. 3. A jó kivánatukért: köszönet. — Kele-
mentelka. Alig hihető, hogy még nem kapták volna 
meg, mert hiszen már febr. 13-án elment (6149. sz. 
alatt) a mármarosszigeti adóhivatalhoz! — Iskola-
szék. H-Bába. Nem értjük a dolgot, mert minket 
arról értesítenek, hogy (49.292. sz. a.) még okt. 
22-én elment a miskolczi adóhivatalhoz! — X. G. 
Szöllős. Innét már febr. 22-én elküldték (7630. sz. 
alatt) a tapolczai adóhivatalhoz — Gy. L. Felsö-
Karasló. Január 6-án (68.930. sz. a.) a közig, bizott-
sághoz küldték; ott sürgesse. — V. K. Harknt. 
Ha figyelmesen olvasná lapunkat, megkímélhette 
volna inagát a levélírástól, mert már többször meg-
üzentük. hogy tollnokságért minister úr ő nagy-
méltóságához kell a kir. tanfelügyelőség útján folya-
modni s hogy egyelőre kevés a kilátás, mert csak 
6 állást fognak betölteni és nagyon sok a folyamodó. 
Az az ajánlat, a mit levelében említ, nem elegendő : 
annál a kir. tanfelügyelő úr a j nlata többet ér. 
— T. J. Gai'a. Önnek; a budapestieknek sem 
elegendő a lakbérök. Az '/< hold kertet követelheti. 
— Dr. Cs. J. Arad. 1. A lapunkban megjelent 
czikkekért fizetünk, de közlendőkkel legalább egy 
évre el vagyunk látva. 2. 40 év. Még nincs. Az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból, a mennyiben tagjai. 
Hogy van-e meghatározott hivatalos órájuk '? Nincs ; 
egész nap sétálnak. Van-e szolgálati pótlékjuk ? 
Kinek van, kinek nincs. (De kérem, ott helyben van 
kir. tanfelügyelőség : mért nem kérdi meg mindezt 
ott ? Persze ön is tudakozó-intézetnek nézi a mi 
szerkesztőségünket!) — B. G. Nyíregyháza. Első' 
sorban tanügyi, másodsorban bármilyen. Az orvosi 
bizonyítványt megkívánják. A kinevezés megérkez-
hetik 4 — 6 - 8 hét alatt. A mely bizonyítványon 
nincs bélyeg, arra, mint mellékletre, 15 kros bélyeg 
teendő. Tanácsosabb a bélyeget átírni. — Tass. 
Csak egy korpótlékot lehet kapni : 50 frtot. — Nőt-
len tanító. Ez hirdetés s mint ilyen, a kiadóhivatalra 
tartozik. Mi ilyesmibe nem árthatjuk magunkat. 
— ÓYÓnö-Impér. Valamelyik tanítónőképző-intézet 
igazgatójához forduljon tanácsért. Tehet magán-
vizsgálatot ; legjobb lenne mégis, ha a 3. és 4. 
évfolyamot nyilvánosan végezné. — K. J. Zenta. 
Hozzászólását nem közölhetjük. A tanterv revízió-
jával foglalkozók figyelembe veszik ezt is. — K. 
Gy. Hoinok-Terenne. Levelet irtunk. — F. A. György-
falva. B. J. Albis. U. M. Piskitelep. B. M. Dálnok. 
Beküldött czikkelyeik nem közölhetők. — B. M. 
Varadia. A mint lehet, közölni fogjuk. Ismételve is 
kijelentjük, hogy az osztatlan népiskolák tantervére 
vonatkozólag több ezikket nem fogadunk el. 

Tartalom: A tanítás erkölcsi hatásáról. Zolich 
Károly. — Az elemi iskolai tanterv revíziója. Brózsik 
Pál. — Az osztályozás a népiskolában. FÁfried Ágost. 
— Az osztatlan népiskola tanterve. XVII. M. Székely 
János. XVIII. Kelemen János. — Sziinóra: A blokád. 
György Aladár. — Elmúlt időkből. Szabó Kálmán. - -
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Irodalom. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A Karlitzky Albert-féle alapítványból a temes-. 
torontál- és krassó-szörénymegyei róm. kath. isko-
lák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit illető 
két ötven (50) frtos és egy negyven (40) frtos évi 
segélydíjra pályázat hirdettetik. 

Ezen segély díjakra jogosítvák : 
1. Az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizs-

gát letették s illetőleg ennek letétele alól hatósá-
gilag felmentettek, erkölcsi magaviseletük, nem-
különben a tanítói pályán kifejtett működésük 
által magukat kitüntették, s a tanításra, agg koruk 
vagy pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatla-
nokká váltak, az országos tanítói nyugdíjalapból 
azonban ellátást nem élveznek. 

2. A jogosult tanítóknak: 
a) özvegyei, kik kifogástalan erkölcsi magavisele-

tet tanúsítottak, férjükkel életfogytiglan éltek, 
avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el; 

b) árvái, kik tizennegyedik életévüket még nem 
érték el. 

A jelzett segély díjak a tanítóknak életfogytiglan, 
a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan, s ille-
tőleg újból való férjhez-menetelükig, az árváknak 
pedig 14. életévük betöltéséig adományoztatnak. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg felszerelt folyamodványok a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumnál folyó évi május 
hó 31-ig nyújtandók be. 

Budapesten, 1897. évi márczius hó. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

ministertöl. (04/h—111— 1) 

PÁLYÁZATOK. 
A bessei ev. reform, kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Fizetés lakáson kívül 162 frt állam-
segélylyel együtt 500 frtra tehető. A pályázatok 
folyó évi ápril 10-ig, Nagy-Sallóba az espsres hiva-
talhoz küldendők. Pózba, 1897 márczius C. Bihary 
Kálmán, lelkész. ^ (300—III—3) 

Zalamegye-Muraköz miksavári római katholikus, 
horvát-magyar nyelvű népiskolának azonnal elfog-
lalandó másodtanítói állomására április l-ig pályázat 
nyittatik. Fizetés: 360 frt, lakás konyhakerttel 
Oklevélleli pályázatok iskolaszéki elnökséghez, 
posta: Dráva-Vásárhely küldendők. (313—II—2) 

Csösztelek (Torontálm.) községi népiskolánál 
magyar-német tannyelvű 1. osztályú tanítónői állásra 
április 20-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
évi 324 frt negyedévi előleges részletekben, szabad 
lakás és elegendő szalma-fűtéssel. Kellően felszerelt 
kérvények az elnökséghez nyújtandók be. 

(321—III - 2) 
A pozsonyi orthodox izraelita hitközség polgári 

iskolájánál jövő tanév kezdetével egy 800 frt évi 
fizetéssel és 200 frt lakbérilletménynyel javadalma-
zott tanári állás betöltendő. Felhivatnak pályázni 
kivánok, kiknek magyar állampolgár lenniök és a 
magyar és német nyelvet birniok kell, oklevelük-
eddigi működésükről és erkölcsös és vallásos maga-
viseletéről szóló bizonyítványaik másolataival fel-
szerelt kérvényüket folyó évi április 15-ig az ortliod. 
izraelita hitközség elöljáróságához beküldeni. A 
meghívott köteles próbaelőadást tartani; az úti-
költség megtérítéséhez azonban csak a megválasztott 
tarthat igényt. Pályázók, kik a hébert is taníthatják, 
előnyben részesülnek. Pozsonyban, 1897 márczius 
1 -én. Rosenbaum Izrael s. k., iskolaszéki alelnc-k. 

(293—III—2) 

Hajdúmegyei Tég lás községben a nyári gyer-
mekmenház vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása a községi pénztárból 1897. évi május 
hó 1-től október hó l-ig terjedő öt hónapra 100 frt. 
Pályázati határidő április 15., kérvény kellően okmá-
nyolva nagytiszteletű Csapó Péter ev. ref. lelkész, 
felügyelő-bizottsági elnök úrhoz küldendő. Téglás. 
1897 márczius 12. Oláh Gyula, jegyző. (325—II—2) 

A szindi unitárius felekezeti iskolához kántor-
tanító kerestetik. Fizetése: az EMKE-től 150 frt, 
államsegély 137 fr t ; 8 hold szántó, 3 hold rét, 20 
véka buza, 7 szekér fa, jó lakház. Pályázni kivánó 
csak unitárius lehet. Folyamodványok Szathmári 
Mózes lelkészhez küldendők. Sietőleg. (324—II—2) 

Betöltendő a szapáryl iget i állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók vagy tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat,nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi április hó 
3-ig, Arad vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Megjegyeztetik, hogy ez állással 2'A hold 
szántóföld haszonélvezete (50 frt évi bérjövedelem) 
kapcsolatos. Aradon, 1897. évi márczius hó 16-án. 
Varjassy Árpád, kir. tanfelügyelő. (65/h—I—1) 

Betöltendő a székudvari állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi április hó 3-ig, Arad vármegye 
kir.tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Aradon, 1897 márcz. 
16-án. Varjassy Árpád, kir. tanfelügyelő. (66/h—I—1) 

A nagyszántói református egyház (Bihar me-
gyében) vegyes-iskolájába kántortanítót keres. Évi 
fizetés: 401 frt 75 kr. a lakás és kerten kívül. Csak 
okleveles reform, tanító pálvázhatik. Kérvény folyó 
évi márczius 28-ig küldendő Szathmáry László, iskola-
széki elnökhöz: Nagy-Szántó, u. p. Nagy-Kereki. 

(337-1-1) 
Buglócz (Vasmegye) evang. leánygyülekezet ta-

nítót keres. Tankötelesek száma: 45—50. Tannyelv: 
német-magyar. Fizetés : 107 frt államsegély betu-
dásával, hivatalos megállapítás szerint, 400 forint. 
Kérvények mielőbb alulírotthoz Pinkafőre. Stráner 
Vilmos, ev. lelkész. (344—II—1) 

A tótkeresztúri reform, előkönyörgői állomásra 
pályázat nyittatik. Fizetése: huszonkét forint. 
Huszonnégy pozsonyi-mérő tiszta buza. Tizenkét akó 
bor. Tizenöt régi mázsa széna. Hét öl kemény tűzifa. 
Tizenegy magyar-hold föld, melynek adóját az egyház 
fizeti, de nem munkálja. Tandíj minden gyermektől 
(van jelenleg nyolez) két nyolezada csöves kukoricza, 
első évben ötven krajezár, többi években egy forint 
és egy csibe. Vasárnapi iskolásokért községtől 
öt forint. Temetésért a díj levél szerinti stóla. Oröl-
tetés a mennyi szükséges. A háznál levő kertet szánt-
ják, vetik és termését betakarítják. Két padlózott 
szoba, konyha, kamra, melléképületek. Pályázni 
óhajtók oklevéllel felszerelt kérvényeiket alulírotthoz 
Szent-Erzsébet, u. p. Nagy-Peterd, április 15-ig küld-
jék be. Szőllősy Antal, reform, lelkész. 

Felfalura (Barsmegye) kántortanító kerestetik. 
Évi fizetése: 154 f r t a községektől, 246 frt az 
államtól és kényelmes lakás. Folyamodni lehet 
április 30-ig a felfalusi róm. kath. iskolaszéknél. 

(340-11-1) 
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A szulimání államilag segélyezett osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 korona 
előleges havi részletekben, 30 korona tisztogatási 
átalány, bútorozott szoba ágynemű nélkül, fűtés. 
Pályázhatnak okleveles róm. kath. vallású tanítók. 
Tannyelv : magyar, német. Pályázati határidő folyó 
évi április 10-ike. Kérvények az iskolaszékhez kül-
dendők. Szüli mán (u. p. Mozsgó, Somogym.), 1897 
márczius 15. Mezey Ödön, isk. jegyző. 

(338-1—1) 
A labócsal községi iskolánál egy magyar tan-

nyelvű osztálytanítói állomásra márczius 31-iki 
határidővel pályázat hirdettetik. Évi törzsfizetése: 
380 frt és 70 frt személyes-pótlék, mely utóbbit az 
iskolaszék az évi működés után esetről-esetre szavaz 
meg; egy bútorozott szobából álló lakás és szabad-
fűtés. Csak róm. kath. tanítók pályázhatnak. A meg-
választott kötelessége leend a kántortanítót a 
kántori teendőkben, ha a szükség kívánja, helyette-
síteni és a 111—VI. osztályokat önállóan tanítani. 
Pályázók kellően felszerelt folyamodványokat a 
lakócsai (Somogymegye) községi iskolasz. elnökséghez 
küldjék. (342-11-1) 

Gróf d'Harcourtné ka lácsa i uradalmában egy 
tanítói állás azonnal betöltendő. Járandóság : 200 frt 
készpénz, 14 hl. buza, 4 hl. árpa, 16 m. kemény 
hasábfa, 8 m. kemény botfa, 'A kolcl kert, 1 hold 
tengeriföld, 1 tehéntartás és 6 drb sertés legeltetése. 
Pályázatok intézendők a tiszttartósághoz Kalácsára 
u. p. Orczyfalva. (341 — 11—1) 

A sebespataki államilag segélyezett, tót-magyai 
tannyelvű ág. eváng. kántortanítói állomás oklevele; 
tanítóval töltendő be. Fizetés : különfélékben 400 frt 
és szép lakás. Ezeken kívül helyettes-anyakönyv-
vezetői díj 25 frt. Pályázni kívánók, okmányaikat 
május l-ig nyújtsák be hivatalomhoz. Sebespatak, 
u. p. Csetnek. Turcsányi Gusztáv, lelkész. 

(335-III—1) 
A b.-csabai á. h. ev. egyháznál üresedésben levő 

elemi iskolai tanítói állásra, melylyel évi 200 frt. 
66 mm. 50 kilo buza és szabad lakásból álló díjazás 
van összekötve. Pályázóktól megkivántatik a magyar 
és tót nyelvben való teljes jártasság. Ha ezen állo-
más esetleg áthelyezés által töltetnék be, úgy egy 
helybeli tanyai tanítói állomás lesz betöltendő, 
melytyel évi 350 frtnyi fizetés és szabad lakás jár. 
Pályázók, folyamodásukban jelentsék ki, hogy ez 
utóbb említett állomásra esetleg reflektálnak-e, vagy 
nem ? A felszerelt folyamodások folyó évi április 
24-ig alulírotthoz küldendők be. B.-Csabán, 1897 
márczius 15. Korén Pál, esperes-lelkész. 

(331—1—1) 
A zombai (Tolna megye) róm. kath. tanítói 

állomásra április 4-ig bezárólag pályázat hirdettetik 
Javadalma : egy bútorozott szobán kívül 400. frt, havi 
előleges részletekben fizetve, melybe a kertilletmény is 
beszámíttatik. Kötelessége: az iskolaszék által meg-
jelölt osztályt vezetni, az ismétlősöket oktatni s a 
kántori teendőkben mindenkor segédkezni. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények az iskolaszék elnöksé-
géhez küldendők. Az iskolaszék. (332—I—1) 

Csitári tanítói állomás üresedésben. Fizetése: 
400 frt. iskola-fűtésre 3 öl fa felvágva. Lakás: 2 
szoba, konyha, éléstár, istálló és házikert. Állomás 
augusztus végén elfoglalandó. Orgonálni tudóknak 
előny. Folyamodvány csitári iskolaszékre czímzendő. 
Kozma Miklós, elnök. ( 3 3 4 _ I _ 1 ) 

Omorovicza (Bácsmegye). Beteg tanítóhoz refor-
mátus segéd. Első osztályt tanít. Teljes ellátáson 
kívül 200 frt. Képezdei növendékek is pályázhatnak 
és készülhetnek vizsgára. Állás azonnal elfoglalható. 
Hetesy Viktor, ref. lelkész. (345—1—1) 

Moholy (Bács megye) nagyközségben a róm. kath. 
kántori állomás üresedésben lévén, ennek betöltésére 
ezennel pályázat nyittatik. Az állomás javadalma : 
1. Moholy község házi-pénztárából negyedévi elő-
leges részletekben fizetendő 500 frt. 2. A kántori 
lak beltelkeután kiosztott 1000 [J-öl legelő-jutalék-
föld haszonélvezete. 3. A hitközség tulajdonátképező 
kántorlakban szabad lakás. 4. Ostyasütésért a 
templompénztárból évenkint 25 frt. 5. A kántort 
illető stola-díjak a következőleg vannak meghatá-
rozva: a) a házasulandóknak a kihirdetésre val ó 
beírásáért, helybelitől: 50 kr., vidékitől: 1 forint; 
b) temetéseknél: kis halott után, stóla 25 kr., a 
háznál és a temetőben való magyar énekért 25 kr., 
nagy halott után, stóla 50 kr.. a háznál és a teme-
tőben való magyar énekért 50 kr., koporsóba kérés 
és a temetőben végzendő liberától összesen 1 f r t ; 
az úton, a „Könyörülj Istenem" énekért 50 kr.; 
búcsúztatóért egyáltalán, versenkint 30 kr.. úgy 
azonban, hogy a búcsúztató 12 versnél hosszabb 
nem lehet; c) miséktől: ha külön szándékra mon-
datik, énekes misétől 20 kr., koporsós misétől 60 kr., 
jegyesekért mondott énekes misétől 40 kr., az 
örökös miséktől, az alapítványtöke kamatjövedelmé-
hez képest, a szabályszerű jutalék, körülbelül 40 frt. 
A kántor kötelezettségei külön pályázati feltételek-
ben vannak megállapítva, mely feltételek a moholyi 
róm. kath. plébánián megtekinthetők és minden 
pályázó által kötelezőleg aláírandók. Csak tanítói 
és kántori oklevéllel biró egyének pályázhatnak. 
A kántori oklevelet azonban, igazolt 5 évi kántori 
működés pótolhatja. A működési és erkölcsi bizo-
nyítványokkal kellőkép felszerelt kérvények, a mo-
holyi róm. kath, hitközségi képviselő-testületre 
czímezve, a választás napjáig alulírott hitközségi 
elnöknél nyújtandók be. A választás 1897. évi április 
hó 20-án délelőtt 9 órára tűzetik ki, mely időre a 
pályázók — próba-éneklés és orgonálás végett — 
megjelenni kötelesek. A megválasztott, állását 1897. 
évi május hó 1-én elfoglalni tartozik, mely naptól 
a fizetés folyóvá tétetik. Kelt Mohólyon, 1897. évi 
márczius hó 14. ßerecz Lajos róm. kath. tanító, 
hitközségi jegyző. Újhelyi Ágoston róm. kath. 
plébános, hitközségi elnök. (333—II—1) 

Betöltendő a kőszeg i államilag segélyezett köz-
ségi polgári leányiskolánál évi .500 forint fizetésből 
és szabályszerű lakbérből áltó illetményekkel java-
dalmazott segédtanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítónők, kik a nyelv- és történettudományi szak-
csoportból vannak képesítve és a német nyelv t 
szóban és írásban teljesen bírják, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
április 16-ig, Vas vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. (68/h—I—1) 

A szatmári ev. ref. egyházmegyében levő álla-
milag segélyezett hermánszegi felekezeti kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : állam-
segély 312 fr t ; mindennapi és isméttő-iskolásokért 
60 gyermektől 60 frt, más vallásúaktól iskolai adó 
czímen 5 gyermektől 15 frt vagy személyenkint 
3 frt, 2 öl testfa beszállítva, 2 hold föld vagy 20 frt, 
8 köböl tiszta buza; temetési stóla, minden énekes 
halottnál 1 frt, évi átlag 12 frt, a kanonikus órákon 
papolni tartozik. Ebből 400 frt tanítói fizetés, a többi 
kántori díj. Tanítói oklevéllel bíró segéd-lelkészek 
és tanító urak pályázhatnak; az állomás mai naptól 
Szent-Györgynapig elfoglalandó; kérvények a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. U. p. Jánk. (350—I—1) 
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Cllesna község „Potocski" nevű völgyében (Tren-
csén megye) államilag segélyezett községi népisko-
lánál üresedésben levő tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 400 frt. 5 frt irodai átalány, 
20 frt iskolai szolgára, 71/- öl puha fa, melyből a 
tanterem is fűtendo és természetbeni lakás. Felhí-
vatnak mindazok, a kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják. hogy kellőleg felszerelt folyamodványaikat leg-
később április hó 15-ig- Szúlyovszky Alajos iskola-
széki elnökhöz, Turzovkára (Trencsénmegye) intézzék 

Betöltendő a mezönagycsáni állami elemi isko-
lánál egy, évi 400 forint fizetés és szabad lakás 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. 
évi április hó 15-ig, Torda-Aranyos vármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál mái-
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Torda-
Aranyos vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Téglás 
István, kir. tanfelügyelő. (67/h—I—1) 

A nagyvázsonyi (Veszprémmegye) államilag 
segélyezett ág. hitv. evang. egyház kántortanító-
ságára pályázat hirdettetik. Javadalmazása meg-
haladja a 400 frtot, melyhez az állam 224 frttal 
járul. Pályázhat minden okleveles ág. hitv. evang. 
tanító. A kellőkép felszerelt kérvények április hó 
25-ig alulírotthoz küldendők, ki előleges megkere- j 
sésekre bővebb felvilágosítást nyújt. Tóth Gyula, 
evang. lelkész. (353—1—1) 

A derencsényi (Gömörmegye) ág. hitvallású ev. 
egyház okleveles kántor-tanítót keres. Javadalom : 
lakás és kerten kívül, hatóságilag felszámított 409 
frtból áll. A tót nyelvben is jártas pályázók f. évi 
május l-ig alulírottnál, Derencsényben jelentkez-
hetnek. Buzágh István, ev. lelkész. (346—III—1) 

Betöltendő a balassagyarmati államilag segé-
lyezett polgári fiúiskolánál évi 500 frt fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó azon okleveles tanítók, kik a nyelv- és 
történettudományi szakcsoportból vannak polgári 
iskolákra képesítve és azon okleveles elemi iskolai 
tanítók, kik a nyelv- és történettudományi szakcso-
portból a polgári iskolai tanítói oklevélnek 2 év 
alatti megszerzesére kötelezettséget vállalnak : képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 3897. évi április hó 10-ig, Nógrádvár-
megye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. Állami 
elemi iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. A vall. és közokt. m. kir minis-
teriumtól. (69—1—1) 

Új-Sóvé ev. reform, magyar-német iskolájánál 
egyik tanítói állás betöltendő Kötelessége: minden-
napi és ismétlő iskola vezetése, társával felváltva 
orgonista kántori teendők végzése. Fizetés:kényelmes 
lakáson, kerten kívül, havi részletekben 600 forint. 
Pályázhatnak protestáns tanítók. Állomás szeptember 
elsején elfoglalandó. Kérvények Venetianer Sándor 
lelkészhez intézendők. (354—III—1) 

Az erdöbényei egyik református tanítói állo-
másra közelebb hirdetett pályázat határideje meg-
hosszabbíttatik április 15-ig; azon hozzáadással, 
hogy okleveles tanítónők is pályázhatnak. Szőllősy 
József, lelkész. (352—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Dr, RUPP KORNÉL 
főg3-mn. tanár 

Magyar írásbeli feladatok 
czímű, finom papirra nyomott 340 oldal ter-
jedelmű, thémákat, vázlatokat tartalmazó 

könyve megrendelhető 2 forintért 
Hangos Antal-nál (Bpest, IV., Calvin-tér 5.) 

A főváros területén 3 év óta fennálló és jó hírnévnek 
örvendő, ministerileg engedélyezett nyilvános jellegű 
IJI elemi fiú tan- és nevelőintézetemet ^ 
jelen tanév végével átadni óhajtom. Bővebb felvilá-

gosítást szívesen szolgál (329—III—1) 
SZÁNKÁSI JÁNOS, igazgató-tulajdonos. -—: 

Budapest, IV., Újvi lág-utcza 16. 

Alulírott t i szte le t te l felhívom az ezredéves 
kiál l í táson kézimunkák kiál l í tása által kép-
v i s e l t vidéki leányintézetek igazgatóságait , 
nyilatkozzanak az iránt, mely ik intézet 

abroszvédöjét 
(Tischläufer) cserél ték fel a visszaszál l í tás-
kor a mi abroszvédönkkel, mely azóta nálunk 
v a n letéve. 

l i a r s a v « f o l á n . 
326-1—1 győri áll. polgári leányiskolái 

igazgatónő. 

E l ő f i z e t é s i t é l l i l v á s 

a N É P T A N Í T Ó K L A P J Á - r a . 
E l ő f i z e t é s i á r : 

Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. 
Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést nem fogadunk el 

s az előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 
A m. kir. tud. egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, I. her. Vár, Iskola-tér 3. sz. 
12* 
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Jegyzék a m. kir. tud. egyetemi nyomdánál raktáron tartott 

F a l i t é r k é p e k . 
Magyarország politikai fali tél-képe, vászonra húzva, 

lioiti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. 
Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 

7 frt, netto ára 6 frt. 
Magyarország hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra 

húzva, bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. 
Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 

ára 7 frt, netto ára 6 frt. 
Magyarország folyóliálózati fali térképe, vászonra 

húzva és léczczel ellátva, bolti ára 14 frt, netto 13 frt. 
Magyarország Szt.-István halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Osztrák-magyar monarchia fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 7-5 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. 

Európa politikai fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 6 frt 25 kr, netto ára 5 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
7 frt 25 kr, netto ára 6 fit .5 kr. 

Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a magyar honfoglalás idejében, vászonra fel-
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, boltiára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a renaissance és Mátyás király korában, 
vászonra húzva, boltiár 7 fr t 50 kr, netto 'ti fr t 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. századelején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra liuzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
11 frt, netto ára 10 frt. 

Afrika fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 
" " " frt 50 kr. 

A „Föld" képe féltekében, vászonra húzva, bolti 
ára ö fr t 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
10 ti-t 50 kr. netto ára 9 frt 50 kr. 

Palesztina fali térképe (A bibliai események szín-
helye), vászonra liuzva, bolti ára 7 f r t 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Észak-Amerika fali térképe, vászonra húzva, netto 
ára 3 fr t 60 kr. 

Dél-Amorika fali térképe, vászonra húzva, netto ára 
á frt 60 kr. 

Ausztrália fali térképe, vászonra húzva, 
3 frt 60 kr. 

Kézi atlaszok. 

netto ára 

iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák Elemi 
számára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. — Kis 
atlasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, bolti 
ára 35 kr, netto ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi 
iskolák számára, 11 térképpel, bolti ára 30 kr, netto 
ára 28 kr. — Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti 
ára 1 frt, netto ára 90 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 

ára 15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön szi- nezve), bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
— Magyarország hegy- és vízrajzi kézi térképe, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. — Palesztina kézi 
térképe, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. — Európa 
a magyarok honfoglalása és a frank birodalom szét-
bomlása idejében, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
— Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr. — Európa a renaissance 
és Mátyás király idejében, bolti ára 15 kr, netto 
ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. — Osztrák-magyar 
monarchia politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 
netto ára 9 kr. — Osztrák-magyar monarchia hegy-
és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 
9 kr. — Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. — 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. — A tér-
képpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 10 kr, 
netto ára 9 kr. — Budapest lő- és székváros terv-
rajza, bolti ára 10 kr. netto ára 9 kr. — Budapest 
és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. — Európa 
politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
— Európa hegy- és,vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 
netto ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 
kr, netto ára 9 kr. — Afrika kézi térképe, bolti ára 
10 kr, netto ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, bolti 
ára 10 kr, netto ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. — 
Planiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 
10 kr, netto ára 9 kr. — A Föld öt része í Mercator-
féle projectióban) kézi térképe, bolti ára 10 kr, 
netto ára 9 kr. 

Megyei kéz i térképek: 
Arad, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 

Somogy, Szathinár, Temes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 50 kr, netto ára 5 

A <m. kir. tud. egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MA(iY. Kllí. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEß., 1SKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adun Ív vissza. 

Járási tanítói könyvtárak. 
Fölösleges a tanítói könyvtárak fon-

tosságát hangsútyoznom, mert rég tudva 
van az: hogy tanítói könyvtárak nélkül 
szakképzett tanítóság nem képzelhető. 
Ha a tanító az iskola lelke, mint 
mondani szokták, akkor bizonyára nem 
tévedek, ha azt mondom: hogy e lelkek 
lelke a tanítói könyvtár. 

A tanító könyvtára oly társasághoz 
is hasonlítható, a melyben a tanító 
kellemes órákat tölthet. E társaság 
ideáljai erőt, kitartást és lelkesedést 
kölcsönözhetnek az élet küzdelmében 
lankadónak. Ez ntalja a tanítót arra, 
hogy foglalkozását a legmélyebb tanul-
mány tárgyává tegye. E társaság képezi 
a kitűnő szakembereket, és nem a tanító-
képző, a mely bárminemű fejlettségében 
is csak irányt jelölhet, alapokat rakhat, 
érdeklődést kelthet; de szaktudóst nem 
nevelhet. 

A gyakorlati életben kell a szaktudást 
tapasztalat és tanulmány által felépíteni 
és betetőzni. Ehhez azonban eszközök 
kellenek, a melyek nélkül építeni nem 
lehet. Minél több anyag, minél több 
eszköz áll rendelkezésére, annál nagyobb 
épületet emel a szeilem önmagának, a 
mely a birtokosának fényt, tiszteletet 
és boldogságot kölcsönöz. De ma a 
tanítók jórésze nem folytathatja a 

tanítóképzőkben lerakott alap tovább 
építését, mert hiányzik műveltsége 
emelésének legbiztosabb eszköze: a 
tanítói könyvtár. Ezen kívül hiányoznak 
irodalmunkban a tanítói könyvtárba 
való jelesebb külföldi szakmunkák. Van 
ugyan pedagógiai társaságunk, de ez 
könyvet nem ad k i ; kinek is adna, 
hiszen élelemre is kevés a tanítói fize-
tés, hát még könyvvásárlásra! 

A tanítóegyesületi könyvtárak sem 
felelhetnek meg e tekintetben felada-
tuknak, kevés számuk miatt. I t t az idő, 
hogy az állam 600 tanítói könyvtár 
alapját egy törvényjavaslattal letegye, 
mely szerint minden iskolafentartó a 
tanítói könyvtár javára minden egyes 
tanítója után 5 fr tot fizetne, a melyet 
az állam a nyugdíjjal együtt kezelne. 
25.000 tanító után számítva, befolyna 
125.000 frt, melyből egy tanítói könyv-
tárra évente 208Va f r t esnék. Úgy is 
létesülhetne, ha az állam évente bizo-
nyos összeget a tanítói könyvtárak 
gyarapítására fölvenne költségvetésébe: 
pld. 60.000 frtot s ezt évről-évre emelné 
a szükséghez képest. E szerint majdnem 
minden járásban lenne tanítói könyv-
tár. Egy megyében 8 — 10. A könyvtárak 
tartalmaznák a honi termékeket és a 
külföldi pedagógiai irodalom legjelesebb 
termékeit, jó fordításban. 

A könyveket az állam adná ki és 
Lapimk 13-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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küldené szét. A tanítók a könyvtárból 
bélyegtelen levelezőlappal kérhetnének 
könyvet. A pedagógiai könyvtár köny-
veit bérmentesen küldhetné a könyv-
tárnok és a tanító. Az országos köz-
ponti pedagógiai könyvtár a világ minden 
pedagógiai munkáját és lapját meg-
szerezné. A könyvtár tanulmányozása 
szakszerűen és nyelvek szerint felosztat-
nék arra való egyének közt, a kik meg-
jelölnék azokat a munkákat, a melyek 
a tanítói könyvtárban helyet foglalhat-
nak és a melyeket lefordítani érdemes. 

Ezenkívül az állam a tanítóegyesü-
letek jelesebb dolgozatait időnkint össze-
gyűjtené és kiadná. A honi pedagógiai 
irodalom fejlesztésén és nemzeties irá-
nyán is fáradoznék az állam pályadíjak 
gyakori kitűzése által. 

A népkönyvtárak szervezését ezzel 
egyidejűleg keresztül lehetne vinni oly 
módon, hogy az iskolafentartók minden 
tanító után még 5 frtot, tehát összesen 
10 frtot fizetnének. így a népkönyv-
tárakra évente 125.000 f r t gyűlne 
össze, a melyből minden 10 év alat t 
ezer könyvtár szerveztetnék. 100 év alat t 
tehát 10.000 népkönyvtár lenne az 
országban a már meglevőkön kívül; e 
szerint minden helységben lenne 1250 
frtos népkönyvtár. Ezek közművelődési 
jelentőségét ecsetelnem, úgy hiszem, 
fölösleges. 

Szabó József. 

Az elemi népoktatás beillesztése 
a községi közigazgatás keretébe.*) 

Egy szokatlan, legalább tudtommal ez ideig 
szóbeszéd tárgyát nem igen képező, seholsem 
tárgyalt kérdésről akarok egyet és mást el-
mondani, a inely kérdést felvetni, napirendre 
liozni, minden oldalról megvitatni itt volna 
az ideje, mert — remélhetőleg — rövid idő 
múlva kiváló fontosságú és messzejövőre ki-
ható tanügypolitikai kérdések és eszmék kerül-
nek felszínre és megvalósításra, a mely kér-

*) Ezzel a czikkel nem minden tekintetben értünk 
ugyan egyet, de kiadjuk, mert sok megfontolásra 
méltó dolgot tartalmaz. S z e r k. 

désekkel a fölvetett eszme nemcsak rokon, de 
vélük igen szorosan össze is függ. 

A kérdéssel — a melyről írok — már régebb 
idő óta foglalkozom; a gyakorlati életből több 
olyan tapasztalatot és megfigyelést merítet-
tem, a melyek lassacskán megérlelték bennem 
azt a meggyőződést, a melyet ezennel rész-
letesebben is kifejtek, hogy itt volna a legfőbb 
ideje annak, hogy az elemi népiskola ügyét, ezt 
a kiváló fontosságú s a magyar nemzet köz-
oktatásügyének alapját képező ügyet, beilleszszük 
abba a keretbe, a hová tényleg való, a hová eddig 
csak közvetve volt beillesztve: a községi közigaz-
gatás keretébe. Szerves kapcsolatba kell a 
népiskola ügyét, viszonyait és érdekeit a köz-
ség egyéb ügyeivel és érdekeivel hozni s a 
közoktatás lelkes vezérének oda kell töreked-
nie, hogy az egyes községeknek népoktatási 
ügye legyen a legelső, a legfontosabb minden 
más községi ügy között, mert a nép szellemi 
művelődésétől, fejlettségétől és felvilágosodá-
sától fiigg nemcsak az egyesek és a községek 
jóléte, boldogsága, fejlődése és haladása, hanem 
tőle függ legelső sorban a magyar nemzet nagy gyí 
és hatalmassá tétele is. 

A kérdés komöly és fontos, a mely meg-
érdemli a vele való foglalkozást. 

A kérdés tárgyalásánál fel kell használni 
mind azt, a mire az 1868. évi 38. törvényczikk 
megalkotása és életbeléptetése óta a minden-
napi élet és a tapasztalat megtanított ben-
nünket. 

Ismernünk kell az elemi népiskolák belső 
életét és viszonyait, ismernünk kell azon isko-
lák hiányos — sok esetben semmiféle — fel-
szerelését; tudnunk kell a tanítóság számtalan-
szor elhangzott jogos panaszainak igaz okait, 
a tanítóság tekintélyének hiányát, az iskola-
székeknek — mint iskolai hatóságoknak — leg-
több esetben eredménytelen, az iskolák ügyét 
előbbre nem vivő, sokszor még a \ejlődésképcs 
iskolák szabad fejlődését is megakasztó műkö-
dését s az ezek ellen sokszor elhangzott alapos 
kifogásokat; a szakszerű tanfelügyelet fölszínes 
és hiányos voltát, a melyen soha semmiféle 
rendelettel segíteni mindaddig nem lehet, a 
míg a tanfelügyelet gyökeres reformálása be 
nem következik; szóval tudnunk és ismernünk 
kell mindent, a mi az ügygyei, az elemi nép-
oktatás fontos kérdésével közelebbről vagy tá-
volabbról összefügg. 

A közoktatásügy lelkes vezetője és vezéré-
nek Csáktornyán elhangzott programmbeszéde 
— a melyet nem tudunk eléggé sokszor át-
olvasni, — adta meg az eltökélést arra nézve, 
hogy nézetemet a czímben jelzett s már fen-
nebb körülírt fontos kérdésről elmondjam. 

Félve és aggódva teszem ezt, mert gyöke-
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Tes reformról lesz szó, a mely az eddigi, már 
tervezésekor elhibázott iskolaszéki intézmény-
nek teljes megszűnését vonná maga után. 
Azért félek főképen a kérdés tárgyalásától, 
mert a csáktornyai kimagasló beszédben benne 
á l l : „hogy a közoktatási intézmények területén 
nem szabad mereven, biztos átmenetek nélkül 
•lerombolni a régit és i'ijat alkotni." Tudnom ós 
ismernem kell ezen kijelentés teljes komoly-
ságát s tudnom kell, hogy a felvetett eszme 
a tárgyalt terv megvalósítása esetében, az 
iskolaszéki intézmény, a mely az 1868. évi 
38, ós az 1876. évi 28. törvényczikkekben 
gyökeredzik, mint teljesen felesleges, önmagá-
tól összeomlanék és megszűnnék. Ezeket mind 
tudva, mégis elég bátor vagyok a kérdést fel-
vetni és tárgyalni, mert olyan formán érzem, 
hogy a fölvetett kérdés, még ha „rombolás-
ról" szól is, illetékes helyen, annak idején 
komoly megfontolás tárgyát fogja képezni; 
mert lehetetlenségnek gondolom, hogy az 
iskolák felügyeletének komoly kérdésénél az 
eddigi iskolaszéki i ntézmény fenn vagy fenn nem 
tartásának, átváltoztatásának, módosításának 
vagy éppen megszüntetésének mélyreható 
kérdése komoly megfontolás és szaktanácskozás 
tárgyát ne képezné. 

A csáktornyai beszédből nemcsak azon éde-
sen biztató hitet és reményt meríthetjük, hogy 
a népoktatás ügyének nemzeti irányban való 
fejlesztése, a közoktatási legfontosabb kérdé-
seknek napirendre hozása teljes mértékben 
bizonyos; de azon ünnepélyes Ígéret is benn-
foglaltatik a beszédben, „hogy a népoktatás 
terén a népoktatási törvény reviziója vétetett 
munkába." 

A népoktatási törvény revíziójának beje-
lentése, a mit az élet és harmincz évnek 
felszaporodott tapasztalata sürget és a leg-
magasabb trónbeszédnek azon pontja, melyben 
király 0 Felsége azt mondja : „kormányunk 
ez irányban meg fogja tenni javaslatait. Elő 
fogja terjeszteni a városokról és a községekről 
szóló törvényjavaslatokat"; mind a két kijelen-
tés határozottan kedvez az én tervemnek! 
A népoktatási törvény reviziója, a községekről 
és a városokról szóló törvényjavaslatnak egy-
időben való beterjesztése és tárgyalása a leg-
jobb alkalom arra nézve, hogy az elemi nép-
oktatás ügyének a községi közigazgatás keretébe 
való beillesztéséről beszéljünk. 

A közoktatási törvény reviziója igen fontos 
és nagyhorderejű kérdés. A lefektetett álta-
lános elvek, ha változást nem is szenvednek: 
de a részlet-kérdésekben, a tantervekben, a 
szervezetben és különösen a felügyelet kérdé-
sében lényeges és fontos újításoknak kell be-
következniök! Főképen a felügyeletet kell inten-

zivebbé tenni. Egész tanfelügyeletünk helyesebb 
alapokra fektetendő, a mely megfeleljen a kor 
kívánalmainak, az iskolák érdekeinek és a 
hozott és hozandó tekintélyes áldozatoknak. 
Ha a tanfelügyelet kérdése is megérett már 
a reformra, mennyivel jobban meg van érve 
az átalakításra, vagy a tökéletes megszünte-
tésre az alapjában elhibázott iskolaszéki 
intézmény. 

Vannak számosan tanítók, a kik az iskola-
széki intézményt személves indokokból rossz-
nak, feleslegesnek, az iskoláknak ártónak és 
a tanítói tekintélyt aláásónak tart ják. En nem 
tartozom azok közé, a kik személyes ellen-
szenvből tart ják az iskolaszéki intézményt feles-
legesnek és alapjában elhibázottnak; körül-
belül azok közé tartozom, a kik azt mondják : 
a jó iskolaszék nem rossz; de a rossz iskola-
szék teljesen fölösleges. Tehát a jó és rossz 
iskolaszék körülbelül egyre megy: az oktatás-
ügynek javára egyik sincsen. 

A törvény, a kiadott és az idevágó minis-
teri utasítások, a melyek az iskolaszékekről 
és gondnokságokról szólnak, sok jóindulattal 
és nemes ideálizmussal vannak megírva; de 
kevés bennük a gyakorlati életre valló, az isko-
lát és tanítót előtérbe állító szakasz, a melyek-
nek a teljes hiánya okozója annak, hogy a 
tanítóság teljes egészében állandó hadi lábou 
állott az iskolaszékekkel. Ha az utasítások és 
rendeletek szakaszai csak némiképen is be-
tartatnának, ha az ott körülírt kiváló teendők 
csak részben is megvalósíttatnának: akkor az 
iskolaszéki intézmény ellen sokkal kevesebb 
panasz hangzott volna el és sokkal kevesebb 
elkeseredést és jogos felháborodást kellett 
volna számtalan sok tanítónak elszenvednie. 
Igaz, hogy a legjobb iskolaszéknél is indokolt 
lett volna az a panasz, hogy mivel nem szak-
emberekből áll az iskolaszék: szakdolgokban, 
nevelés-, oktatásügyi kérdésekben, fegyelmi ese-
tekben s általában az iskola beléletében előforduló 
ügyekben szakszerű felügyéletet nem gyakorolhat. 
De a legtöbb kellemetlenség éppen ezekből a 
kérdésekből származott! Ezen kérdésekből ki-
folyólag állottak —- tanító és iskolaszék — 
mindig az iskola rovására szemben egymás-
sal, a mely háborúságból mindenkora gyengébb 
fél — a tanító — került ki megvertem 

Teljes meggyőződéssel kimondhatjuk, hogy 
az iskolaszéki intézmény a hozzákötött üdvös-
nek hit t várakozást sohasem elégítette ki ; 
sőt az egyes iskoláknak a kivánt szolgálatot 
számtalan esetben meg sem is tette, sőt nem 
egyszer szolgált akadályul egyes iskolák szabad 
és természetes fejlődésénél. A tanítósággal 
szemben pedig minden kínálkozó esetben — 
mint alárendeltekkel — méltatlanul és igaz-

13* 
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ságtalanul jár t el, a minek következtében a 
tanítóság számtalanszor keserűséggel fakadt 
ki az iskolaszékek ellen, és méltán: mert nem 
egy esetben avatkozott az iskolaszék olyan 
iskolai belső ügyekbe, a melyekbe avatkoznia 
— a szakképzettség teljes hiánya miatt — 
nem lett volna szabad; de mert a törvény és 
az utasítások jogot adtak az iskolaszékeknek 
a beavatkozásra, ők mindannyiszor — nem 
tekintve a tanügyi érdekeket és a tanítóság 
tekintélyét — beleavatkoztak az egyes ügyekbe 
s határoztak, Ítélkeztek az iskola és tanító 
kárára, mert a törvények úgy rendelték. 

Az iskolaszéki intézmény Magyarország elemi 
népoktatási ügyét semmivel sem vitte előbbre. 
Ha nem is állítjuk azt, hogy az iskolaszékek 
az iskolák szabad fejlődését megakasztották 
volna, bár be kell vallanunk, hogy sok helyt 
inkább ártottak, mint használtak: annyit senki 
el nem vitathat, hogy iskolaszékek nélkül sem 
állana elemi iskoláztatásunk ügye semmivel 
sem hátrább. 

Az iskolaszéki intézmény szervezete, teendői, 
jogai és kötelességei meglehetősen hiányosak; 
azzal, hogy az iskolaszék tagjai a nevelés-
oktatás ügyhöz értő, írni és olvasni tudó köz-
ségi polgárok közül választassanak: azzal 
felette kevés volt elérve, mert a választások-
nál ezen szempontok sok esetben figyelmen 
kívül hagyattak. De ez a körülmény a kiseb-
bik baj volt; a nagyobbik baj a jogoknak — 
anyagi kérdésekben való — teljes hiánya. Az 
iskolaszék anyagi kérdésekben javasolhatott 
ugyan, de a jogérvényes határozathozatal joga 
mindig a községi képviselőtestületet illette 
meg. Az iskolaszék tagjai a legtöbb esetben 
— sok helyütt — egyúttal a községi képvi-
seletnek is tagjai ; igen ritkán van eset, a 
mikor a választó-képviselet kebelén kívül álló 
egyének közül is választ. Egy és ugyanazon 
személy két helyen tárgyal egy dolgot, a mi 
sokszor csak árthat az ügynek; tehát az 
iskolaszék összes teendőit teljesen reá lehetne 
— a népoktatási és a községi törvény reví-
ziója alkalmával — a községi képviselőtestü-
letre ruházni. A képviselőtestületnek kezébe 
tesz le a törvény minden jogot és oda utal 
minden ügyet, a mi a községi életben csak 
előfordulhat. A községi képviselőtestület álla-
pí t ja meg a községnek és így az iskoláknak 
is évi költségvetéseit; ő vizsgálja felül az évi 
számadásokat; ha előre nem látott kiadásokról 
van szó: az szavazza meg; ha iskolát kell 
építeni, tanítói állást kell szervezni, ha fizetés 
emeléseért folyamodik a tanító: a képviselő-
testületi ülésben döntenek el mindent — az 
iskolaszék legfeljebb javaslatot terjeszthet elő. 
Az iskolaszék egyedüli fontosabb joga a tanító-

választás és az iskolák látogatása. A taní tó-
választást minden gondolkodás nélkül reá 
lehetne a községi képviselőtestületekre ruházni. 
Az iskolaszékek tagjainak iskolalátogatása 
pedig teljesen fölösleges és haszontalan munka. 
Először is tudnunk kell azt a való igazat, 
hogy az iskolaszéki tagok az iskolákat csak 
hébe-korba látogatják, akkor, a mikor leg-
jobban reáérnek; de, mivel minden iskola-
széki tagnak magának is van kötelessége és-
elfoglaltsága, az iskolalátogatásra rendszerint 
nem érnek reá. De tegyük fel, hogy vannak 
buzgó iskolaszékek és azoknak buzgó tagjai, 
a kik az iskolalátogatásokat lelkiismeretesen 
végzik. Kérdem: mennyi haszon származik az 
iskolaszéki tagok iskolalátogatásából? Semmi f 
Az iskolaszéki tagok nem lévén szakemberek,, 
szakszerűleg a tanító eljárását és módszerét 
megitélni nem tudják, legfeljebb annyit észre-
vesznek, hogy a növendékek vagy tudnak, 
vagy nem tudnak felelni. Jó szaktanfelügyelet 
kérdésének rendezésével soká várnunk nem 
lehet; hogy az iskolaszéki felügyelet távolról 
sem felel meg a várakozásoknak, mutatja a 
közoktatásügyi kormánynak legutóbb a kir. 
tanfelügyelőkhöz kibocsátott azon üdvös ren-
delete, a mely megkívánja, hogy a tanfel-
ügyelők munkálkodásuk terét — a tanfelügyelői 
irodákból — az egyes iskolákba tegyék át. 
Szó volt már a tanfelügyelői személyzet sza-
porításáról és a járási tanfelügyelői intézmény 
létesítéséről is; mindkettőnek az volna a czélja, 
hogy az iskolák közvetlenebb és igazi szak-
tanfelügyeletnek legyenek alávetve. Mind a 
két terv megvalósítása pénzbe, sok pénzbe 
kerülne : tehát várnunk kell jobb időkre. Úgy 
látszik, az iskolaszékek iskolafelügyeletére 
keveset adnak; a mi helyes is, mert nem szak-
emberek: szakfelügyeletet nem gyakorolhatnak. 

Az iskolaszékek javasló és isicolalátogatási 
teendőit nyugodt lélekkel reá lehetne egy 
emberre ruházni, a kit nevezhetnénk községi tan-
ügyi előadónak, iskolai felügyelőnek vagy bár-
minek; a leinek valóságos működő tanítónak kel-
lene lennie, a ki állásából kifolyólag — a tör-
vények rendelkezése értelmében — rendes tagja 
lenne éppen úgy, mint a községi orvos, jegyző, 
mérnök, közgyám, adószedő stb., a községi tanács-
nak és a községi képviselőtestületnek; a ki mint 
szakember minden iskolai kérdésben előadó lenne a 
tanácsban és a képviselőtestületben egyaránt, a 
ki ennélfogva vezetője lenne a község iskolai 
ügyeinek s egyúttal felügyelne a lcözségbeli isko-
lákra, is. Ennélfogva minden községben lenne 
egy szakközeg, a kivel a kir. tanfelügyelő is 
érintkezhetnék, a ki évről-évre szakszerű jelen-
tést tenne a községi képviselőtestületnek és a 
kir. tanfelügyelőnek is; ő gyakorolná a köz-
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ségekben a szakszerű felügyeletet és e czél-
ból az iskolákat időnkint meglátogatná, szer-
zett tapasztalatairól, az iskolák hiányos föl-
szereléséről, a szükséges teendőkről az illetékes 
hatóságoknak jelentést tenne, a statisztikai 
kimutatásokat és az iskolai mulasztásokat 
számba venné, az iskolák költségvetéseit és 
számadásait elkészítené és a községi képviselő-
testületnek tárgyalás czéljából, mint előadó 
beterjesztené; az iskolák és a tanítók érdekeit 
gondozná, az iskoláztatásra vonatkozó rende-
leteket, leiratokat és törvényeket ismertetné; 
«zzel meg volna oldva a községi iskolai fel-
ügyelet kérdése is, a mely teljesen fölöslegessé 
tenné az eddig többször hangoztatott járási 
tanfelügyelői intézmény létesítését, sőt még a 
tanfelügyelői személyzet szaporításával is vár-
nunk lehetne. 

Azt nem is mondom, mert hiszen az úgy 
is magától értetődik, hogy ezen felügyelői vagy 
igazgatói állásokra csak szakembereket — 
tényleg működő tanítókat — lehetne alkal-
mazni a községben működő azon tanítók közül, 
a kikben a kellő szakképzettség, a vezetéshez 
szükséges ügyesség, a szigorít kötelességérzet, a 
rátermettség és arravalóság teljes mértékben meg-
van. Kisebb községekben kevesebb, nagyobb 
községekben több dolguk lenne e felügyelők-
nek, de sehol annyi dolog nem lenne, hogy 
íizt bármelyik tanító is, tanítói állása mellett 
«1 ne végezhetné. Minden tanítónak volna 
naponkint annyi ideje, hogy a szükséghez 
képest 1—2 órát ezen irányú teendőinek áldoz-
hatna. A tanács és képviselőtestületi gyűlések 
se vennének sok időt igénybe. Az ilyen iskolai 
felügyelőket vagy igazgatókat mindig a 
községi képviselőtestület választaná, a kik 
rendes fizetést nem kapnának, hanem évenkint 
bizonyos tiszteletdíjban részesülnének. Ha az 
ilyen állásoknak szervezése törvényben ki-
mondatnék, akkor igazán megvalósulna az az 7 O O 
•egyedüli helyes és észszerű kívánság, hogy a 
községi elemi népoktatás ügye a községi köz-
igazgatás keretébe beillesztetnék, a melyből 
•az iskolaügyre nagy előny és a tanítói állásra 
-•szintén a megillető elismerés jutna. Ezúton 
tudnók a közoktatást igazán népszerűsíteni, 
így gondolnám én megvalósítását lánglelkü 
ministerünk azon kijelentésének: „ A nemzet 
millióinak vérébe menjen át a nemzet jövőjét 
ieghatalmasabban biztosító kultur problémák iránt 
•az érdeklődés és tettvágy." Ha a községek köz-
oktatásának vezetésére egy megfelelő embert 
állítanának, azzal nem csak a közoktatás kiváló 
fontosságát és nagy horderejét tanúsítanák, 
•de nagymértékben hozzájárulnának a köz-
oktatási ügy munkásainak becsüléséhez is, a 
kik ez ideig a társadalom Ítélete következ-

tében alig részesültek a megkívántató elis-
merésben. 

Mert való igazság az s érzi is talán minden 
tanító ember, „hogy a társadalom értékítélete, 
estimácziója még mindig nem gyógyult ki abból 
a hibából, a melyben szenved s a melynek kö-
vetkeztében a különböző foglalkozási köröket köl-
csönösen kisebbíti és a foglalkozások értékét nem 
az igazi mérték, hanem az előítéletek szerint 
mérlegeli." Azért minden olyan alkalmat és 
új í tást megragadni, a mely a tanítói kart 
„az őt megillető helyre fogja felemelni", felette 
szükséges és kívánatos. 

Ha az elemi közoktatás beillesztetik a köz-
ségi közigazgatás keretébe; ha szerves kap-
csolat létesíttetik a község közoktatási és 
egyéb ügyei között, ha az iskolaszékeknél 
nagyobb és tekintélyesebb testület — a köz-
ségi képviselet — közvetlenül foglalkozik a 
nevelés-oktatás ügye, általában az iskolák 
kérdésével: akkor elérkezett az az időpont, a 
mikor a „kultúrpolitika mindenkit közélről ér-
dekel", mert Táthatja társadalmunk minden 
rétegét a palotától a kunyhóig", ilyen utakon 
megy át nemzetünk aprajának, nagyjának 
lassacskán a vérébe az a tudat, hogy a kul-
turális viszonyok fejlettségétől függ hazánk 
jóléte, boldogsága és teljes felvirágzása. 

Emelni kell a közoktatás fontosságának 
tudatát, emelni kell az által is, hogy a köz-
ségek mindenféle ügyei között elsőnek az 
iskoláztatást tekintsék. Legyen az iskolázta-
tásnak minden községben szakfelügyelője és 
rendszeres vezetője. Ha voltak is ez ideig 
iskolaszékek, a kiknek fokötelességük lett 
volna a tanügynek szolgálása, azért az iskolai 
ügyre nem sok gond fordít tatott . Az eddigi 
hosszadalmas eljárás, a sok huza-vona csak 
kárára volt az iskolai ügynek, mert ha az 
iskoláknak szükségük volt valamire, csak nagv 
utánjárás után került a kérés az iskolaszéki 
elnök útján az iskolaszék elé és onnét a köz-
ségi képviselethez, a hol azután a kérés ügyé-
ben végérvényesen döntöttek. IIa minden 
községben lesz tanügyi előadó, a mely tiszt-
ség nem csak az iskolák fontosságát, de a tanítói 
állás tekintélyét is fokozni fogja, akkor sem 
a tanítóságnak saját, sem az iskoláknak érde-
kében nem szükséges ide-oda futkosniok, hanem 
a tanügyi előadó útján a kérelmet egyenesen 
a képviselőtestület elé terjeszthetik, a hol az 
ügygyei röviden és gyorsan végezhetnek. 

Mivel a népoktatási és a községi törvények 
revíziójának ideje közeleg, fontoljuk meg 
sokszor e kérdést: vájjon nem lesz-e jó és 
üdvös az elemi népoktatás ügyét — az isko-
lák és tanítóság érdekében 
igazgatás keretébe beilleszteni ? 

(Orosháza.) 

a községi köz-

yagy Lajos* 

és Tanszermúzeum: 
(jycrtyáiüty-tónyvtára. 
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Egységes tanterv. 
E lapok hasábjain eddig megjelent s a 

népiskolai tanterv revíziójára vonatkozó 
reformczikkek csaknem mind megegyeznek 
abban, hogy az új tanterv egységes legyen. 

Midőn előre kijelentem, hogy az egyéni 
vélemények előtt tisztelettel hajlok meg, 
ugyanakkor kérdem: hát a jelenlegi tanterv 
milyen ? nem egységes ? Hiszen éppen egy-
séges volta a kényszerítő ok arra nézve, hogy 
revízió alá vegyük. Mert azt csak nem mond-
hatjuk, hogy azért kell reformálni jelenlegi 
tantervünket, mert talán az elemi oktatás 
lényege ma más volna, mint, a m i t az 1868. 
törvény szellemében szerkesztett jelenlegi tan-
tervünk előír; azt sem állíthatjuk általánosan, 
hogy tantervünkben sok a tananyag, mert 
ott, a hol kellő számú tanerő van, ott a ren-
delkezésre álló idő is teljesen elegendő arra, 
hogy a tanítás teljes anyagát a modern 
didaktika eszközeivel feldolgozva, élvezhető, 
megemészthető módon nyujtsuk a gyermeknek. 
Ily helyeken túlterhelést egyáltalában nem 
okoz sem a tanítóknál, sem a gyermekeknél. 
A tanítóknál azért nem, mert csak részben 
vár egyesekre az előírt anyag feldolgozása; 
a tanulóknál pedig azért nem, mert nemcsak 
tanultatnak, hanem — mert a tanítónak 
ideje lévén — taníttatnak is. 

Ellenben éppen ellenkezőleg áll ott a dolog, 
a hol ugyanazon mennyiségű anyag feldolgo-
zására nem ugyanolyan mennyiségű erő s 
ebből kifolyólag nem ugyanannyi idő áll az 
iskola rendelkezésére. Itt a mai tanterv anyaga 
határozottan túlterhelést okoz úgy a tanító-
nak, mint a tanulónak. íme erre egy példa: 

Jelenlegi egységes tantervünk — kivétel 
nélkül — megkívánja, hogy a l l - ik osztályban: 
„a második osztály számára készített olvasó-
könyvből gyakorolják a folyékony olvasást 
Tehát, tekintet nélkül az iskolák különböző 
viszonyaira, az I-ső osztályban be kell fejezni 
az írva-olvasást; a mi annyit jelent, hogy az 
első év alatt meg kell tanítani az á-b-c kis 
és nagy betűit, iigy, hogy azokkal a gyer-
mekek tudjanak folyékonyan írni és olvasni 
azl-ső év befejeztével. S ennek keresztülvitelére 
előír a tanterv: az egy tanítóval bíró iskola 
tanítójának heti 2 órát; a két tanítóval bíró 
iskola tanítójának heti 4 órá t ; a több ta-
nítóval bíró iskola tanítójának pedig heti 
8 órát. Mit tesz ez ? Azt, hogy Á) taní-
tónak két óra alatt kell annyit tanítania, 
mint a mennyit B) 4, C) pedig 8 óra a lat t 
tanít. Lehetséges ez? 

Világos tehát az irány, melyet reform-mun-
kánknál követnünk kell. LeTietőleg össze kell 

mérni az anyag mennyiségét az erő és ida 
mennyiségével. Az így alkotott munka termé-
szetes alapon fog nyugodni s nem fog a 
maihoz hasonló iíluzórius állapotot teremteni. 
De az ilykép alkotott különböző terjedelmű 
tanterveknél is érvényesülniük kell azon 
elveknek, hogy a nemzeti nevelés követelmé-
nyeinek — az irányt tekintve — mindegyik 
megfeleljen, hogy mindegyik, az elemi iskola, 
czéljának megfelelőleg, az ismeretek elemeit 
nyújtsa ; hogy valamennyinek anyaga a vallás-
erkölcsi, s az életre való nevelésre alkalmas 
legyen. Ennyiben valamennyi tantervnek 
egységesnek kell lennie ; de a tauanyag ter-
jedelmére nézve kisebb és nagyobb méreteket 
kell alkalmazni és a határvonalakat szaba-
tosan kell megjelölni; nem pedig — a mint 
olvastam — a módszer különféleségére bízni,, 
mert módszer — nézetem szerint — csak 
kétféle lehet: jó, vagy rossz. A jónak alkal-
mazásához idő kell, a rossz nem vezet czélhoz. 
Ezen az líton oda jutunk, a hol éppen ma 
vagyunk. Kinek-kinek tetszésére lesz bízva,, 
hogy az egységes tanterv anyagából ki-ki 
annyit dolgozzék föl, a mennyi neki tetszik s-
megérjük azt, hogy az egységes tanterv mellett 
beáll újra a felelősség nélküli száz — sőt 
ezerféleség. 

Hogy tehát ez be ne következzék, s hogy 
a most észlelt túlterhelést az elemi iskolákból 
száműzzük, szükséges, hogy a nálunk leg-
gyakrabban előforduló s lehetőleg csoporto-
sítható iskolai viszonyoknak leginkább meg-
felelő 4 —5-féle terjedelmű tanterv határai 
közé osztassék be a tananyag különböző t e r -
jedelemben, a tanerő és tanidő mennyiségéhez 
viszonyítva. Ezek közül bizonyosan jobban 
beválik itt-ott egyik vagy másik, mint az 
egyedüli egységes tanterv. A helyi viszonyok-
kal ismerős szakfelügyelő hatóság dolga, 
legyen azután, a viszonyoknak legjobban meg-
felelő tanterv alkalmazásba való vételét 
itt, vagy ott kötelezővé tenni. 

így, míg egyfelől biztosítva van minden 
iskola az idő elfecsérlése ellen, másfelől mentve 
lesz a túlterheléstől, s az iskolák egynémelyike 
megmaradhat továbbra is a középiskolák 
előkészítőjének, mások pedig intenzívebb erő-
vel nevelhetnek a gyakorlati életnek, mert-
kevesebbet ugyan, de jól dolgozhatják fel 
anyagukat. 

Az egyes tantervek részletezésébe e helyen 
nem bocsátkozhatom, mert csak úgy odavetni, 
hogy ebből ennyit, abból annyi t : munkának 
nem volna nevezhető; mert az anyag mellé-
az időt is oda kell állítani, mely annak fel-
dolgozására fordítható, — a kettőnek ily 
módon való összeegyeztetése pedig beható 
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munkálatot és sok időt igényel, a mivel 
csakis az arra hivatott, illetve megbízott 
egyének rendelkezhetnek. 

Mindemellett, hogy mégis, ha csak symbo-
likusan is, kifejezzem a különböző tantervek 
terjedelmét, mellékelem az alábbi rajzot. 

E g é s z e n o s z t o t t m a g y a r ajlcu. 

O s z t o t t i d e g e n a j k u . 

Részben osztott magyar ajku. 

Osztatlan magyar ajku. 

Osztatlan idegen ajku. 

(.Tisza-Újlak) Piller József. 

A magyar beszéd tanításának 
könnyítése. 

Szeri-száma sincs annak a sok nehézségnek, 
a melyekkel egy ily exponált helyen, mint 
a mi határszéli kismartoni iskolánk, küzdenie 
kell tanítónak és növendéknek is. S azt 
hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
ez a nehézség előfordul minden ilyen exponált 
fekvésű iskolánál. 

Érzi ennek nehéz voltát minden tanító, 
csakhogy egyiket több, másikat kevesebb 
lelkesedés vezeti a sikerért. A ki csak azért 
lett tanító, hogy legyen miből megélnie, 
annak ugyan mindegy, akár így, akár úgy, 
csak végződjék egyik iskolaév a másik után. 
De a kit ambiczió s hazafiúi lelkesedés is 
vezérel, annak agyában sok terv megfordul, 
hogy hát mit is lehetne tenni, változtatni, 
csakhogy minél több és sikeresebb ered-
ményt lehessen felmutatni ? Többféle terv, 
sok évi tapasztalat, nehéz, küzdelmes fára-
dozás után egyik kartársunk, a ki többnyire 
az alsó osztályokkal foglalkozik, arra az 
eszmére jött, hogy minek tanítunk mi két-, 
sőt háromféle betüalakot is, mikor azt a 
„latinírás" által is el lehet érni. 

Először próbát tet t több magán-növendékén 
s a siker arra vezette, hogy iskolaszékünk 
(melynek tagjai, ritka eset ugyan, de a tanítót 
munkájában híven támogatják) beleegyezé-
sével megpróbálta a „latin betűalakok" hasz-
nálását az első osztályban, a magyar és német 
írás-olvasás tanításához. A siker meglepő 
volt! Az első osztály növendéke minden 
nehézség nélkül írta és olvasta „latin betűk-
kel" akár a „magyar", akár a „német" szót. 

Természetes, most ilyen könyv is kellett! 
Az is van. A szülők, látván az eredményt, 

szívesen járultak a kiadás költségeihez. Feich-
tinger Antal kartársunk pedig örömmel vállal-
kozott reá, hogy megkezdett eszméjét meg-
testesítse. 

Hogy könnyebben dolgozik most, mint 
mikor a német írás- és olvasáshoz „gót 
betüalakokat", a magyar írás- és olvasáshoz 
pedig „latin betűalakokat" kellett tanítania, 
az természetes. A kézügyességi előgyakor-
latok is jobban megfelelnek a „latin betűk" 
alakjának. S mily szépen reávezethetjük a 
számok alakját a betűk alakjára, vagy meg-
fordítva, a betűét a szám alakjára. Pl. 1-ből 
i, u, ú, ü, ű - t ; 2-ből v, r, m, n ; 7-ből z ; 
5-ből s, 7.S, sz; 9-ből a, á, d, g ; 0-ból o, ó, 
ö, ő stb így azután könnyebben haladhatván 
a betűk alakjának tanításával, hamarább is 
eljut az értelmes, összefüggő szavak olvasta-
tásához, a mi pedig megbecsülhetetlen segít-
ség a „beszédértelem"-gyakorlatoknál; mert 
a gyermek leírva-olvasva, látva és hallva a 
szót, könnyebben és maradandóbban meg-
jegyzi és megtartja. 

így, azt hiszem, kartársunk nem kezdett 
meddő munkát, mikor a „latin betüalakokat" 
vette a magyar és német írás és olvasás 
tanításához. Könyve felkarolja mindazon szó-
kat, a melyek az első osztály „ beszédértelem " -
gyakorlatához szükségesek. Mult iskolaévi 
eredményét nemcsak vizsgálatán, de az itteni 
kerületi tanító-gyűlésen is bemutatta gyakor-
lati tanítással. S az egybegyűlt tanítók közül 
sokan nyilatkoztak annak életrevalósága 
mellett. S ma már több iskolánál így is taní-
tanak. Később mi is megismertetjük növen-
dékeinket a „gót betüalakokkal", de csak 
akkor, mikor már a kezdet nehézségein túl 
vannak, azaz ci II. osztályban, vagyis mikor 
már nem kell számalakkal vesződnie, s ma-
gyarul, németül ír és olvas a „latin betűkkel". 
S mondhatom ez már játszva megy. Ez is 
csak azért kell, hogy hát német könyvből is 
tudjon olvasni. Az írásért nem is kellene. 
Mert a kereskedő világ, mely legtöbbet 
levelez, orvosok, bel- és külföldi tudósok és 
mások nem használják-e csaknem kizárólag 
a latin írást, mint a mely írás, mondhatnók 
nemzetközi, a mennyiben avval ír csaknem 
minden műveltebb nép? Tehát a „latin betű-
alakok" támogatják a „számalakokat", a kettő 
ismerteti az olvasást, az olvasás a helyes 
szókiejtést, a belyes szókiejtés a beszédet, 
így kevesebb lévén a nehézség, több ered-
ményt is lehet felmutatni. 

(Kis-Marton.) Kelemen Gizella. 

t aOK3©-
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Az osztatlan népiskola tanterve. 
XIX. 

Mint minden tervszerű dolognak, úgy nép-
iskolai tanításunknak is határozott czélja van. 
Ez a czél a népiskola minősége szerint nem 
lehet különböző. Az osztatlan népiskolának 
is csak az lehet a czélja, a mi az osztottnak 
s ebből kifolyólag: az osztatlan népiskolai 
tantervnek is fel kell ölelnie mindazon isme-
reteket, a melyeknek tanítása által czélunkat 
elérhetjük; de az osztatlan népiskola viszo-
nyait tekintve, el is kell abból hagyni mindent, 
a mi a czél elérését nem mozdítja elő. 

Az anyagot azonban ne az eddigi elvek 
szerint határozzuk meg. Eddig az egyes 
tudományágakat vettük tekintetbe s kije-
löltük, hogy ezek egyikéből vagy másikából 
mennyi elég a népiskolának, s tanítottunk 
sok olyant, a mire növendékeinknek az 
életben soha sem lesz szükségük. Az osztat-
lan népiskola anyagát tehát ne tudományos 
szempontból határozzuk meg, hanem tekintve a 
czélt, azt és annyit jelöljünk ki, a mire és a 
mennyire növendékeinknek az életben szük-
ségük lesz. 

Az anyagnak az egyes tudományágak 
szerinti meghatározása csempészte be a nép-
iskolába azt a sok tantárgyat és állt ú t jában 
az anyag csoportosításának is; pedig az osz-
tatlan népiskola viszonyait tekintve, nem elég 
az egyes osztályoknak csoportosítása, az 
anyagot is csoportosítani szükséges. E nélkül 
időnk nagyon szétdaraboltatok, tanításunk 
kapkodássá válik s nem lesz eléggé termé-
szetes. 

Az osztatlan népiskola anyagát, a val-
lásin kivül, a mennyiben ennek tanítása 
minden hitfelekezet saját hatáskörébe tartozik, 
öt csoportba osztanám. 

Az 1. csoportba tartoznék az írás és olva-
sás. A nyelvtan, mint külön tárgy elhagyandó 
volna, de annál több időt kellene fordítani 
az említettek tanítására. Az írási órák anya-
gát — ide nem értve a szépírást — oly 
tervszerűen egybeállított írási gyakorlatok 
képeznék, a melyek fokozatosan és gyakor-
latilag vezetnék rá a növendékeket azon 
legszükségesebb nyelvtani ismeretekre, melyek 
nélkül sem helyesen írni, sem helyesen fogal-
mazni képesek nem lennének. 

Az I. oszttálv csak a kis betűkkel irna 
ós olvasna, a II. oszt. az első félévben a nagy 
betűket tanulná meg, a második félévben 
pedig rendes olvasókönyvet kapna kezébe. 
Iff jegyzem meg, hogy a beszéd- és értelem-
gyakorlatokat mellőzném, miután már az 
ABC-és könyv is — habár nem rendszeres 

egymásutánban, — de bő anyagot nyújt a 
megbeszélésre, s már i t t hozzászoktathatnók 
növendékeinket az olvasottak feletti gondol-
kodásra. 

A 2. csoportba tartoznék a mennyiségtan 
és a természettani ismeretek azon része, mely 
a mennyiségtannal kapcsolatosan tárgyalható. 
Az I. oszt. az 1—10-ig, a II. oszt. az 1—30-ig, 
a III. oszt. az 1 — 100-ig, a IV. oszt. az 
1—1000-ig, majd az azon túl terjedő szám-
körben mozogna, s a négy alapmíveletnek, a 
tizedestörteknek s a közönséges törtek leg-
használatosabb alakjainak ismertetésén kívül 
csak azon műveleteket kellene tanítani, 
melyekre a mindennapi életben leggyakrabban 
van szükségünk. Azt is kijelölhetné a tan-
terv, hogy az egyes fokokon, mely ismeret-
körből vétessenek a példák, s erre nézve a 
dr. Beke-féle számtani könyvek j ó útmutatás-
sal szolgálhatnának. 

A 3. csoportba tartoznék a földrajz, össze-
kapcsolva a természetrajzi, részben természet-
tani ismeretek tanításával. A 111. oszt. föld-
rajzi anyagát a szülőföld és vidékének ismer-
tetése képezné. A IV. oszt. anyagát a tanuló 
saját megyéjének és az ország azon nagyobb 
vidékének ismertetése képezné, a melyben 
saj át megyéje fekszik; az V. osztálylyal meg-
ismertetnők részletesen az egész országot; a 
VI. oszt. az osztrák császárságról, Európáról, 
majd a többi világrészekről s végül a föld-
ről, mint égi testről, a napról, holdról és a 
csillagokról a legáltalánosabb tudnivalókat 
tanulná meg. 

A 4. csoportot képezné a történet, melynek 
anyagát azon nevezetesebb történeti események 
szolgáltatnák, a melyek már tartalmuknál 
fogva is megragadják a gyermek figyelmét, s 
szívében honszerelmet gyújtanak. A törté-
netet az V. és VI. oszt. együtt tanulhatná; 
az anyag ennek megfelelően két évfolyamra 
volna osztható. 

Az 5. csoportba tartoznék az éneklés, s 
mint csendes foglalkozásra szánt tárgyat : a 
rajzot is ide számíthatnám. 

Az osztályok csoportosítása — nézetem 
szerint — ily módon volna keresztülvihető. 
Olvasásnál a III.—IV. oszt. egy, az V.—VI. 
oszt. szintén egy, írásnál a 111.—IV. oszt. 
és az V.—VI. osztály egy-egv csoportot 
képezne. Szépírásnál a III.—VI. osztályok 
volnának összevonhatók; a történet tanítá-
sánál az V.—VI. osztály; az éneklést pedig 
mint a 6 osztály együtt tanulná. A leczke-
rendben minden tárgy tanítására fél óra 
legyen kijelölve és egy-egy félnapi tanításunk 
lehetőleg egy ismeret körben mozogjon. 

Hogy tanításunkban egyéniségünkön kívül 
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is meglegyen az összhang, az összefüggés, 
kívánatos volna, hogy egy, de az egyes 
osztályok vagy osztály csoportok szerint 
több kötetre oszló, olyan olvasókönyv álljon 
rendelkezésünkre, mely az olvasmányokon 
kívül nemcsak a tanulásra szánt ismereteket, 
•de a fentebb említett írási- és fogalmazási 
feladatokat, sőt sok esetben a csendes foglal-
kozásra szánt feladványokat is magában 
foglalná. Külön olvasó- és több tankönyv 
használata nem biztosítaná úgy tanításunk 
kerekdedségét, mint egy ilyen olvasó- és 
tankönyv, melyben a tanálásra szánt részeket 
a megfelelő olvasmányok bővítenék, világosí-
tanák, élénkítenék, melyben az egymással 
rokonságban álló ismeretek jobban csoporto-
síthatók lennének, és a melyben még mennyi-
ségileg is jobban el lehetne rendezni az 
osztatlan népiskola tanítási anyagát. 

Még csak azt óhajtanám, hogy a tanterv 
ne csak egy évre, de az egyes hónapokra is 
határozottan jelölné ki az elvégzendő taní-
tási anyagot, s tegyen különbséget az egy és 
Jcét tanítóval bíró osztatlan népiskola között. 

fApostat/.) Petz József. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

a m. kir. államvasútak szegedi üzletvezető-
ségének a gombosi áll. el. iskolai szegény 
tanulók részére 160 forint értékű ruha és 
íróeszköz adományáért; gróf Hadik-Barkócey 
Endre nagybirtokosnak, a ki a Szedliszka 
községhez tartozó „Csicsva - alja" pusztán 
saját költségén elemi népiskolát állított, 
annak fentartásáról és felszereléséről gondos-
kodott s a tanító részére törvényszerű fizetést 
e's lakást biztosított; Durvay Antal cs. és 
kir. udvari szállítónak, nagybirtokosnak, a 
ki a köpcsényi állami elemi iskola bútorozási 
költségeihez 140 forintot adományozott; 
Kovács Ákos kiskabai földbirtokosnak, a ki 
a kiskabai elemi népiskola czéljaira több 
•értékes taneszközt, számos tankönyvet és a 
szegény tankötelesek felsegélyezésére évenkint 
30 frtot adományozott. 

Kinevezte: Weber Vilmos oki. taní tót a 
partosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Marosán János, 
bodonkuti munkaképtelennek talált gör. kath. 
tanító részére évi 220 frtot. 

Segélypéuzt utalványozott: néhai Bodonyi 
Nándor ellendi róm. kath. kántortanító 
özvegye, szül. Linczbauer Teréz részére évi 
190 fr tot ; néhai Fridrik Vidor kupuszinai 

róm. kath. tanító özvegye, szül. Barna Mag-
dolna és kiskorú árvája Mária részére, együtt 
évi 252 frtot. 

—j— 116 új állami népiskola. A közokta-
tásügyi minister most azon a terven dolgozik, 
hogy az ország valamennyi községét, a melyek-
ben népiskola nincs s a hol az iskolakötelesek 
száma a harminczat meghaladja, állami isko-
lával lássa el. Most úgy áll a dolog, hogy 
huszonkét megyében száztizenhat oly község 
van, melyekben az iskolakötelesek száma túl-
haladja a harminczat s minthogy ezeket a köz-
ségeket más községhez csatolni nem lehet, a 
gyermekek teljesen oktatás nélkül vannak. így 
Abaúj-Tornamegyében van 2 ilyen község ösz-
szesen 77 iskolakötelessel, Alsó-Fehérmegyében 
7 közs. 491 iskolák., Aradmegyében 7 közs. 
402 iskolák., Baranyamegyében 2 közs. 87 
iskolák., Beregmegyében 1 közs. 41 iskolák., 
Besztercze-Naszódmegyében 3 közs. 164 isko-
lák., Biharmegyében 29 közs. 1732 iskolák., 
Háromszékm. 1 közs. 93 iskolák., Hunyadme-
gyében 3 közs. 218 iskolák., Kis-Küküllőme-
gyében 1 közs. 58 iskolák., Kolozsmegyében 
1 közs. 36 iskolák., Krassó-Szörénymegyében 
2 közs. 88 iskolák., Liptómegyében 2 közs. 
129 iskolák., Maros-Tordamegyében 2 közs. 
74 iskolák., Mármarosmegyében 3 közs. 125 
iskolák., Szepesmegyében 1 közs. 30 iskolák., 
Szolnok-Dobokamegyében 6 közs. 816 iskolák., 
Torda-Aranyosmegyében 6 közs. 364 iskolák., 
Ungmegyében 8 közs. 668 iskolák., Vasmegvé-
ben 4 közs. 167 iskolák., Zalavármegyében 13 
közs. 759 iskolák, és Zemplénvármegyében 
12 közs. 517 iskolák. Ebben a 116 községben 
tehát 7110 gyermek van most minden oktatás 
nélkül. A minister e bajokon segíteni kiván 
oly módon, hogy a mennyiben az illető köz-
ségek a maguk erejéből képtelenek iskolát épí-
teni, a kormány a közoktatásügyi tárcza ere-
jéhez mérten állami elemi népiskolákat állít 
föl, a községek pedig szintén hozzájárulnak a 
költséghez. Az iskolák föntartását, a tanítók 
fizetését és más szükségleteket a kormány vá-
lalja magára, viszont a községek kötelesek az 
iskolák elhelyezéséről, tisztogatásáról és fűté-
séről gondoskodni. Ha az iskola elhelyezése 
csakis építkezéssel volna megoldható, akkor 
a községek a szükséges összeget kölcsön vegyék 
föl és a minister, ha a község a kölcsön tör-
lesztésére képten volna, a törlesztést elvállalná. 
A közoktatásügyi kormányzat reméli, hogy ily 
módon az 1898., 1899. és 1900. évek folyamán 
az összes községek, a melyekről itt szó van, 
el lesznek láthatók állami iskolával. A tan-
felügyelők szükséges jelentéseiket május else-
jéig tartoznak a ministerhez fölterjeszteni. 
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A figyelem. 
Ezer és ezer helyen, ezer és ezer ajak 

naponkint többször hangoztatja e szavakat, 
hol kérő, hol szemrehányó, de legtöbbször 
meghallgatást követelő hangon: „Gyermekek, 
figyeljetek!" És csudálatos, a kérésnek, 
szemrehányásnak, szigorú parancsnak vajmi 
kevés az eredménye; az az apró emberekből 
álló nyüzsgő csoport csak nem akar szót 
fogadni, csak nem figyel. Pedig hát mi lenne 
könnyebb és kellemesebb dolog, mint figyelni 
a mi szavainkra és szép csendesen raktározgatni 
a mi beszédünkben nyújtott ismereteket és 
erkölcsi szabályokat. Hogy reánk nézve kelle-
mes és kényelmes dolog volna, ha a gyer-
mek lelke egy nagyterjedelmű szivacs lenne, 
melybe kényelmesen belecsepegtethetnők az 
ismeretek folyadékait, az bizonyos; csakhogy 
nem ilyen szivacs ám az a gyermeki lélek, 
hanem szántó föld, melyet csak hozzávaló 
eszközökkel és nagy szakértelemmel lehet 
gyönyörűséggel, következésképen sok haszon-
nal művelni. 

Ne gondoljuk, hogy valami könnyű dolgot 
kívánunk a gyermektől, mikor azt köve-
teljük tőle, hogy figyeljen! A figyelem nagy 
dolog, alegerősebb,legteljesebb szellemi munka, 
a melylyel az ember foglalkozhatik. Hogy mi, 
ennek daczára is olyan könnyedén követeljük 
a figyelmet, mintha csak arról lenne szó, hogy 
a gyermek fel-felüsse a kezének mutatóújját, 
e tény arról teszen tanúbizonyságot, [hogy 
nem sokat gondolkozunk a figyelem termé-
szete felől, nem vetünk egy pillantást a mi 
multunkba, nem teszszük vizsgálódásunk tár-
gyává, hogyan figyeltünk mi gyermek és 
ifjú-korunkban és hogyan figyelünk még ma 
is ? Ha visszatekintenénk a multunkba s 
vizsgálat alá vennők jelenbeli lelki életünket, 
minden psychologiai tanulmány nélkül is rá-
jönnénk arra, hogy milyen nehéz és nagy 
dolog a figyelem. Ezen vizsgálat alapján be 
kellene vallanunk önmagunk előtt, hogy 
gyermek-korunkban alig, sőt ifjú-korunkban 
is, a mikor már pályát választottunk, ke-
veset figyeltünk. A gyermekkorban több 
volt bennünk az őszinteség; ha a testi 
büntetés nem fenyegetett bennünket, bizony 
külsőleg is elárultuk figyelmetlenségünket. 

Mikor pályán voltunk, mikor már tudtuk,, 
hogy miért tanulunk, megültünk, — lehe-
tőleg — szép csendesen; tekintetünket a. 
beszélő professzorra szegeztük, minthacsak 
„egész lelkünk az arczunkon iilue." Pedig-
hát egy kicsit másképen állott a legtöbbször-
a dolog. Farizeuskodtunk. Szimuláltuk a, 
figyelmet; csak testileg voltunk az előadá-
sokon jelen, lelkünk messze kalandozott, hol 
a jövő ábrándképeivel, hol holmi gyerekes 
ostobasággal foglalkozva. A professzor meg-
csalása nem volt nehéz munka. A farizeus 
ábrázat könnyen félrevezeti még a legélesebb-
szemű professzort is ; azonban, m é g h a kétel-
kedik is és „megcsípni" próbálja a „gyanús 
firmát", akkor sem tud teljes bizonyságot, 
szerezni. Az if jút kisegíti a — füle. A lélek 
ugyan nincs jelen, de a fül jelen van, hallja, 
a tanár szavait és szükség esetén a magya-
rázatra vonatkozó egy-két összefüggő szóval 
talán mondattal is kisegíti a zavarban levőt^ 
A gondolatot, a melyet a professzor kifej-
tett , ugyan nem tudja visszaadni az ifjú, dfr 
visszaadja annak egy-két morzsáját, mely 
esetben a figyelmetlenség (legalább a teljes, 
figyelmetlenség) vádja nem érheti. 

Azonban nem szükséges olyan messzire 
mennünk; vizsgáljuk meg, miként tudunk a, 

jelenben figyelni ? E vizsgálat megejtésére 
egy példát hozok fel. E lapok olvasói között 
bizonyára nagy számmal vannak azok a k a r -
társak, a kik a napot imádsággal kezdik és 
végzik; ha sok szóval nem is, de egypár-
rövid mondatban lekérik Istennek segedelmét, 
elimádkozzák legalább a Miatyánkot. Tegyen 
próbát bárki is ; figyelje meg önmagát,képes-e^ 
mindig lelkének erőit egy pár rövid pillana-
tig is a mindenek alkotójához intézett rövid 
kérelemre összpontosítani, tigy, hogy azalatt 
gondolata semmi egyébre ki ne terjedjen, 
másfelé el ne kalandozzék ? Bizony, ha őszin-
ték akarunk lenni önmagunkhoz, be kell 
ismernünk, hogy ez az igazi figyelem csak 
a legritkább esetekben teljes, csak elvétve 
legkisebb kifogás nélkül való. 

Ha mi olyan nehezen tudunk figyelni, 
hogyan kivánhatjuk a gyermektől, az if jútól 
a feszült figyelmet. Úgy kivánhatjuk, ha a 
feszült figyelem biztosítására alkalmas módon 
tudunk tanítani. Mielőtt az ilyen tanítással 
foglalkoznánk, nem lesz fölösleges dolog a 
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figyelemről s a figyelem föltételeiről szóló 
ismeretünket egypár szóban felújítani. 

Mi a figyelem ? A lélek felfogó képességé-
nek összpontosítása egy dologra. Az igazi 
figyelem teljesen lefoglalja az embert; a ki 
valamire igazán figyel, az ugyanazon idő alatt 
egyéb dologgal, haszonnal foglalkozni képte-
len. Azért, a mesék országába kell utalnunk 
„az elmének azt a jelességét", melynél fogva 
az ugyanazon időben több dologgal sikeresen 
képes foglalkozni. Az megtörténhetett, sőt a 
„régi jó világban", mikor alispán uraimék 
csak nevök aláirása végett fogtak tollat, ren-o O " 
desen azonban diktáltak, hogy 3—4 kan-
czellistának is tollba mondottak egyszerre, 
a mi az ő nagy eszüket a laikusok világá-
ban minden készségen felül emelte ; csakhogy 
a hozzáértő előtt tisztán állott a dolog, hogy 
mikor több embernek diktált az illető nagy-
eszű úr, tulajdonképen nem végzett szellemi 
munkát. Rendesen valami lényegileg egy, csu-
pán némely részletében eltérő végzést, értesí-
tést, melynek megszokott formuláját könyv 
nélkül tudta, diktált ilyen nagyeszű módon; 
ha pedig valamit érdemlegesen ki akart fej-
teni, becsukta magát a legügyesebb, legesze-
sebb kanczellistával és úgy dolgozott. 

Jókainak csodás termékenységét az igen 
elterjedt „azt mondják" úgy is magyarázza, 
hogy több regényt ír egyszerre; 3—4 gyors-
írónak 3—4 regényt diktál egyszerre ! (Jókai 
sohasem diktál; ellenkezőleg: néki diktál az 
ő nagy szíve, a mely őt poétává tette. Szerk.) 

A kik önmagukat s embertársaikat meg-
figyelik, azoknál nem találnak hitelre az 
effajta mesék; azok jól tudják, hogy az elme 
jelessége az egy dologra irányuló erős figye-
lemben nyilvánul. Es — ha tanítók a figye-
lők — tudván azt, hogy a jó figyelem a 
közönségesnél erősebb léleknek munkája, nem 
is követelik minden tanítványuktól a legtel-
jesebb figyelmet; lehetetlen dolog erőszako-
lásával nem emésztik önmagukat és tanít-
ványaikat. A figyelem biztosítására irányzott 
törekvésünkben az első szabály: a figyelem 
megítélésénél ne használjunk nagy mértéket. 

Mielőtt tanítványaink figyelmét vizsgálnék, 
tudnunk kell, mire figyel az ember, mi a 
figyelemkeltésnek és ébrentartásnak biztos esz-
köze ? Az érdek az. A mi érdekel, a mi tehát 
érdekes, az nyomot hagy a lelkünkben, a mi 
nem érdekel, következésképen nem érdekes, 
az nyomtalanul elenyészik; az érdekes dol-
got a lelkünkkel, az érdektelent csak a 
fülünkkel halljuk. Az ilyen füllel hallott 
dologra szoktuk mondani : egyik füle men be, 
a másikon ki. A figyelem biztosításának máso-

dik szabálya tehát : csak érdekes dolgokkal 'igye-
kezzünk a figyelmet biztosítani. 

Mi az érdek P Arra irányuló ösztönszerű 
erős törekvés, hogy az ember valami jót,, 
valami kellemeset, örömet hozót biztosítson 
magának, a kellemetlenséget, fájdalmat, bána-
tot hozót pedig eltávoztassa. Általában véve 
a gyermek és a felnőtt ember érdeke egy 
és ugyanaz; csupán a kellemes és kellemet-
len dolgok megítélésében van különbség. A 
gyermek főleg a jelen, a felnőtt főleg a jövő 
szempontjából tekinti a dolgokat. A gyer-
mekre nézve érdekes, a mi neki fizikai vagy 
lelki örömet, avagy fájdalmat okoz, érdek-
telen, a mi közönyösen hagy ja ; a gyermek 
figyelmének kettős forrása van tehát: egyik 
az öröm, másik a félelem. 

Melyikből merítsünk ? Ennek a kérdésnek 
feszegetésére — gondolom — nem keli sok D O 
szót vesztegetni. Az öröm a lélek ereje, egész-
sége, a félelem: gyengesége, betegsége; az 
öröm pozitiv, a félelem negativ tényezője a 
figyelemnek. Az öröm növeli, a félelem össze-
zsugorítja; az öröm termékenynyé, a félelem 
meddővé teszi a lelket. Nemcsak a gyerme-
kek, hanem a fellőttek társadalmára is illő 
igazság az, a mit az imént hangoztat tunk; 
dolgoztatni is jobban tud 3/Z, tl ki az öröm 
felkeltése, — mint az, a ki a félelem által ural-
kodik a munkáson. A figyelem biztosításá-
nak harmadik szabálya t ehá t : lelki gyönyö-
rűség és ne félelem által igyekezzünk biztosí-
tani a figyelmet. 

Nem lehetetlen kivánság ez ? Sajnálattal 
kell bevallanunk, hogy a mai viszonyok között, 
részben az. Hogy a gyermek állandóan örö-
mét lelje a tanításban, annak állandóan mű-
vészi színvonalon kellene állania. Ez pedig a 
jelen viszonyok között kivihetetlen dolog.. 
Am azért nem haszontalan, a művészi taní-
tás, mint eszmény után való őszinte törek-
vés. A mi ma még lehetetlen, lehetségessé 
válik holnap ; de csak abban az esetben, ha. 
a holnapot már ma előkészítjük. 

A mi teher, a mi súly, egyoldalii nyomá-
sával fájdalmat okoz. A teherviselésnek m á r 
csak a gondolata is kellemetlen érzést kelt 
bennünk. Innen ered a „kötelesség súlya" és. 
innen van az, hogy a közfelfogás, egészen 
helyesen, érdemnek tekinti a kötelesség hü 
teljesítését. 

Nehéz dolog lévén a teherviselés, a taní-
tásnak azon kell lennie, hogy az iskolai mun-
kának ezt a teherszerü jellegét megváltoztassa. 
Minél éretlenebb, minél fejletlenebb a gyer-
mek, annál kevesebbet lásson abból a teher-
ből, melyet nap-nap mellett gyenge vállain 
czipel; úgy szokja meg a kötelességteljesí-
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test, hogy bizonyos ideig sejtelme se legyen 
róla, minő nehéz munkát végez. A. tanítás-
nak ily módon való vezetése : a tanítás művé-
szete. Ez az eszmény, e felé kell törekednünk. 
Hogy miként ? Erre a kérdésre egy rövid 
«zikk keretében feleletet adni nem lehet. Jó, 
hogy nem is szükséges. A neveléstanok igen 
részletesen elmondják, milyennek kell lennie 
a jó tanításnak, csak kövessük a bölcs taná-
csokat, a melyek közül egyet-kettőt i t t is 
felelevenítünk. 

Legyen a tanítás változatos. Mikor a gyer-
mekről észreveszszük, hogy kezdi érezni a 
terhet (figyelme meglankad), haladéktalanul 
mást tegyünk reája. Az anya tanítását a nagy 
változatosság teszi olyan termékenynyé. 

Mindig szemléltessünk s lehetőleg mindig 
természetesen; a szemléletben rendesen örö-
mét leli a gyermek. 

Legyen tanításunk élénk, fordulatos, hely-
lyel-közzel a képzeletet is foglalkoztató; a 
gyermek figyelmének legnagyobb ellensége a 
sok okos dolog. 

A számonkérésben tar tsunk mértéket. Az 
-örökös faggatás nem pedagógia; ez csak 
arra jó, hogy a gyermekkel észrevétesse a 
terhet, melyet c/.ipelnie kell. 

A megérintett szempontok szerint vezetett 
tanítás a lehetőség szerint érdekes, tehát a 
figyelmet ébrentartó és pedig a lélek örömén 
nyugvó termékeny figyelmet. 

Hát a félelemmel, a figyelem biztosításá-
nak mostani uralkodó tényezőjével mit csi-
náljunk? Kiküszöböljük ta lán? Ne tegyük, 
csak szorítsuk háttérbe. A félelemnek a lélek 
háztartásában ugyanaz a szerepe, a mi a 
méregnek a testében. Méreggel nem lehet 
táplálni sem a testet, sem a lelket; hanem 
nagy veszély pillanatában (szakértő által ren-
delve) megmenthető vele úgy a test, mint a lélek. 

(Budapest.J limber János. 

Brassai Sámuel. 
A legtudósabb, legbölcsebb s legidősebb 

tanítónak, a magyar tudományos élet élő 
Nesztorának: Brassai Sámuelnek 60 éves 
tanítói s 70 éves írói működését ünnepelték 
meg tisztelői folyó évi márczius hó elején. 
Hihetetlennek látszó tüneményes jelenség, 
hogy egy férfiú, szakadatlan munka és ön-
képzés közepett, 97 évet megérjen s e mellett 
teljes lelki-testi erővel rendelkezzék. 

Pedig így van. Brassai abban az időben 
született, a mikor annyi jeles látott napvilá-
got nemcsak nálunk, hanem egész Európában. 
De míg e jelesek mind kidőltek: az isteni 

gondviselés különös kegyelme Brassai bácsi-
nak megadta azt az örömet, hogy végig 
szemlélhette és végig dolgozhatta ezredéves o o ö 
történetünk egy tizedrészét, majdnem száz 
esztendőt. 

Száz esztendő! Kimondani is sok. És e 
100 esztendő alatt Brassai Sámuel nemcsak 
el nem maradt a rohanó kortól, nemcsak 
félre nem vonult, duzzogva, mint annyi sok 
más, hanem előljár: tanít, buzdít, közbeszól, 
megigazít. Érti, ismeri a megváltozott időket, 
beléhelyezkedik azok folyásába, sőt irányítja 
czélja elérésében. 

De nézzük rövid életrajzát s encyklopedikus 
működését. 

Brassai Sámuel Toroczkó-Szent-Györgyön 
született 1800-ban. Atyja odavaló unitárius 
tanító, majd lelkész volt. Tizenkét éves koráig 
iskolába nem járatta, e helyett odahaza taní-
totta, de úgy, a hogy Ronsseau az Emiljét. 
Önmagára bízta a gyermeket, hogy önmagától 
tanuljon s csak akkor lépett közbe segítsé-
gével, a mikor látta, hogy végkép megakadt. 

Így tanult meg írni, olvasni, számolni, így 
sajátította el a földrajzi, nyelvi ismereteket. 
S e robinsoni élet megtette hatásá t : egész 
életén át maga nevelte, maga tanította ön-O " o 
magát, maga gondolkodott, maga fürkészett. 
Ennek tulajdonítható rendkívüli logikai ereje, 
józan természetessége, rengeteg tapasztalata, 
jó szíve s óriási ismeretanyaga. 

Irodalmi működését a Nemzeti Társalkodó-
ban kezdte meg, később 1834-ben a kolozs-
vári Vasárnapi Újságnak lett szerkesztője. 
Tanári működését 1837-ben kezdte meg a 
kolozsvári unitárius főiskolában. (Előbb azon-
ban 18 évig nevelő volt a Bethlen Károly 
grófi családnál.) Ez intézetet — melynek két 
izben igazgatója is volt — csakhamar fel-
virágoztatta, a tanítás nyelvéül a latin helyébe 
a magyart vitte be ; kiküszöbölte a fegyelem 
durva eszközeit, e helyett türelemmel, elné-
zéssel és szeretettel hatott . Kolozsvárról azon-
ban a szabadságharcz kitörésekor Pestre kel-
lett mennie a Ludovika akadémiához, a hová 
tanárnak nevezték ki. I t t azonban a háborús 
idők miatt nem taníthatott E helyett a 
Szőnyi s Gönczi-féle magánintézetekben tanár-
kodott egész 1857-ig. Ez időtájt ír ta a leg-
több kritikai czikkelyeit. 

1857-től ismét Kolozsvárott találjuk az 
unitái-iusok főiskolájában egész 1862-ig, amikor 
az Erdélyi Múzeumnak lett hírneves igaz-
gatójává. 

Tiz év múlva a kolozsvári egyetemen találjuk 
a mathematikai katedrán. 

Brassai nemcsak mint író, hanem mint 
tanár is nagy sikereket ért el. 
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Sikereit elemi módszere biztosította: az 
inductio s a synthesis. 

S noha 1888-ban nyugalomba vonult, ma 
sem szűnt meg taní tani ; csupa jószívűségből 
ma is tanít nyelveket. 

Munkássága rendkívül sokoldalú. Irt iskolai 
kézikönyveket, tudományos müveket s tömén-
telen értekezést a tudományok valamennyi 
ágából. Sokat foglalkozott a helyes magyarság 
élveivel s voltaképen ő indí tot ta meg a ma-
gyartalanságok ellen harczoló újabb mozgal-
mat. í r t : classica-philologiai czikkeket is s a 
héberből és szanszkritból épp oly jól fordított, 
mint akár a francziából vagy németből. 
Szóval Brassai Sámuel mindenben ot thon 
v a n : philosophus, nyelvész, mathematikus, 
természettudós, csillagász egy személyben s e 
mellett kitűnő tan í tó is. 

Egész könyvtárt tevő műveiből a követ-
kezőket említjük fe l : 

Logika lélektani alapon. Számító Sokrates. 
Okszerű vezér a német nyelv tanítására. 
A fűvészet elveinek vázolata. Bevezetés a 
növényföldrajzba. A füvész örömei. A magyar 
mondat , stb. Valamennyi munká já t a termé-
szetes egyszei*űség s a mély logikusság 
jellemzi. 

Végül fel kell még említenem jó szívét is. 
Jótékonysága egyházakra, iskolákra, egyesü-
letekre, szegény tanulókra egyaránt kihat. 
Becses könyvtárát a kolozsvári unitárius fő-
iskolára hagyta. Másnemű adományai is több 
ezer forintra rúgnak. S noha egyesek hálát-
lansággal fizettek: Brassai bácsi továbbra is 
csak adakozik; egyszerűen azért, mert szereti 
az embereket hibáikkal is. 

Adja Isten, hogy még igen soká nevez-
hessük őt Brassai bácsinak! Adja Isten, hogy 
még számos éven á t tekinthessük a magyar 
tanítóság mintaképének! 

(Szeged.) Srtssi Nagy Lajos. 

Tanítók tanácsadója. 
R. M. Szélnek eresztheti-e az izr. hitközség 

féloszlatott iskolájának tanítóit? 
Az n . . . k . . . - i statusquo izr. hitközség, 

miként értesülünk, 1879-ben feloszlatta e 
század eleje óta fennál lot t 6 osztályú nép-
iskoláját s tanítóit szélnek eresztette. 1879-től 
1893-ig magánemberek (t. i. maguk a tanítók) 
tar tot ták fenn az i skolá t ; ők alkudoztak az 
egyes szülőkkel a tanításdíj magasságára 
nézve; a szülő csak havonkint fizetett tanítás-
díjat. 1893. évben azonban egy lelkes iskola-
széki elnök befolyásának engedve, tényleg 
átvette a hitközség az iskolát 5 taní tóval : 
2600 fr t évi teherrel. Két év múlva már meg-

bánta t e t t é t a hitközség és egy taní tót 2 0 0 
fr t végkielégítéssel eltávolított. Most 4 t an í tó t 
tart fenn 2400 frt évi teherrel s ismét fel 
akarják oszlatni az iskolát, melybe másfél-
száznál több gyermek jár . Ugyanott más két 
hitfelekezet szintén foglalkozik az iskola fel-
oszlatásával, mert sok ra j tuk a teher. 

Miután ez igen fontos elvi kérdés, szüksé-
gesnek t a r t j uk általános tájékozásul tudatni , 
hogy a nagymélt. vall. és közokt. min. úr 
1886. évi deczember hó 11-én 39.455. sz. 
rendeletével hasonló kérdésben egyebek közt 
ekként intézkedik: 

„ . . . nevezett hitközség felekezeti iskolájának 
fedezet hiánya miatt történt megszüntetése folytán 
elbocsátott tanítóinak teljes fizetését csakis a folyó, 
évi január 6-án tartott hitközségi határozatnak a 
tanítókkal történt közlésétől számítandó egy évig 
tartozik változatlanul kiszolgáltatni, azontúl pedig 
mindaddig, míg az illető tanítók jelenlegi tanítói 
állomásuknak megfelelő újabb tanítói állomást nem 
nyernek, legalább is annyi évi nyugdijat tartozik ré-
szükre egyenkint fizetni, mint a mennyit az érdekelt 
hitközség folyó évi julius hó 12-én tartott közgyű-
lésében L. B. részére megállapított, vagyis havi 
20 frtot. 

Megjegyzem azonban, hogy azon esetben, ha a 
hitközség időfolytán felekezeti iskoláját újból fel-
állítaná, a szóban forgó tanítóknak elhagyott állo-
másaikhoz való joga újból feléled és bárhol volná-
nak is alkalmazva, kívánságukra visszalielyezendök 
lesznek." 

B. I. és K. M. A legilletékesebb helyen 
bővebb informácziót fogunk szerezni s vála-
szunkat nyilvánosan adjuk meg, mert ennek 
a kérdésnek tisztázása a tanítóság nagy részét 
érdekli. Addig türelem. 

? Miután már ebben az ügyben elutasí-
tot ták, mi sem tudunk az ön javára szolgáló 
útbaigazítást adni. 

J. P, N. H. Ha a nyugdíj megadásánál 
határozatilag kötelezik reá. 

B. J. Rövid idő múlva. Tüzetesen. 
Ty. L. Az 1894/95-ik évre az ön nevére 

utólag kiutalványozott, de a hatóság makacs-
sága miatt az ön javára föl nem vett segély 
ügyében forduljon a kir. tanfelügyelő közve-
títésével a megyei közigazgatási bizottsághoz. 

N. Sándor. N e m tartjuk valószínűnek, hogy 
az 1875., 1876. éveket is beszámítanák most 
utólagosan. — A tanítói nyugdíjtörvényt az 
Eggenberger-féle könyvkereskedésben is meg-
rendelheti. (Budapest, IV. ker.) 

P . S. VH. Tévesen fogja fel a dolgot. 
Felekezeti taní tókra is vonatkozik. Kérvény-
nyel a közokt. ministeriumhoz. Ajánlo t t levelet 
küldtünk. 

Miklós. Más iskolának adták. A felekezetek 
egyet nem értettek s e miatt dűlőre nem 
ju tha to t t . 

E. Gusztáv. Próbál ja meg a kir. tanf. ú t j án . 
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R. K. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. — mely 
a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fentartott iskolákban működő tanítók és ta-
nítónők fizetésének rendezéséről szól, — nyil-
tan kimondja és félremagyarázhatatlanul meg-
szabja a 7-ik g-ban a következőket: 

„Az iskolafentartók által a tanítói fizetésre vonat-
kozólag vezetendő nyilvántartás alapján hivatalosan 
kitüntetett hátralékok az egyes adósoktól közigazga-
tási úton hajtandók be. 

A végrehajtás módozatait a vall. és közokt. min. 
úr a bel- és pénzügyministerekkel egyetértőleg ren-
deleti úton állapítja meg." 

Ii. F . 1. Nem tart juk valószínűnek. 2. Ha 
tagja az Eötvös-alapnak, akkor onnan. 3. Ily 
«sekély nyugdíj mellett nincs kizárva a lehe-
tősége, de be kell jelenteni jóváhagyás vé-
gett, nehogy esetleg e miatt nyugdíját ve-
szítse. 

T. S. Tegye le a tanítóképesítő vizsgálatot 
a annak alapján folyamodjék újra tanítói 
állásért. Más mód nincsen. 

Bajusz I. 1. Szó sem lehet róla. 2. Nem 
tart juk valószinünek. 

B. J. (Baranya.) Nem tartjuk illetékesnek 
magunkat, hogy ebben a felvetett kérdésben 
döntsünk. 

P. J. Zsolna. A kisdedóvási törvény (1891. 
•évi XV. t.-cz.) 7-ik §-a szerint: 

„Egy kisdedóvónő, illetőleg egy gyermekmenedék-
házat vezető dajka gondozása alatt tiO gyermeknél 
több nem lehet. Ha a felvett gyermekek létszáma a 
40-et meghaladja, a kisdedóvónőnek egy állandó 
•dajka adandó rendelkezésére, a menedék házi dajká-
nak pedig egy alkalmas nőcseléd." 

Az már aztán a viszonyoktól függ : vájjon 
80-on fölül hány gyermekhez fogadnak segéd-
óvónőt. 

Népnevelő. Hirdetve nem láttuk. Forduljon 
Ember Károly úrhoz, Budapest, IV. ker., Angol-
kisasszonyok tanítónőképző-intézetébe. 

S. S. Az összeget a nyugdíj-intéző-bizottság 
fogja megszabni s így előre nem tudhatjuk. 
Folyamodjék érte. 

A. Imre. Megtalálja lapunk mult évi már-
cziusi számaiban. Az adóhivatal megmond-
h a t j a : mily alapon haj t ja be a 10 f r t 40 krt. 
Oda forduljon felvilágosításért. 

H. P. Rókamező. Igen, folyamodjék a 
közokt. minister úrhoz. 

W. Mihály. 1. Kevés reá a kilátás: de 
próbálja meg folyamodás útján. 2. Nincs róla 
biztos tudomásunk. 

Sz. S. A tisztán kántori illetmény után 
nem szokás. 

S. M. Ilyen vitás kérdésbe nem elegyedhe-
tünk. Kérjen tájékoztatást az ottani helyi 
szokásokkal jobban ismerős egyénektől, eset-
leg az illető esperestől. 

Sell. J. Most sem mondhatunk mást. 

Két tanító. 1. Az iskolamulasztók kimu-
tatásához szükséges nyomtatványok az egye-
temi nyomdában rendelhetők meg. Egy ív 
2 kr. (Budapest, I. ker., Iskola-tér 3. sz.) 
2. Hogy az ismétlő-iskolások számára ingyen 
olvasókönyveket hogyan szerezhetnének, ne 
tőlünk kérdezzék. 3. A gazdasági ismétlő-
iskolák ügyében is jobb lesz a tanfelügyelő 
úrhoz fordulni. 4. Többi kérdéseikre sem 
adhatunk határozottabb feleletet. Szindara-
bokat éppen nem ajánlunk. 

M. F. Perbete. Legalább egy évre köteles 
az iskolaszéki jegyzőséget elvállalni. A gond-
nok helyett adót kivetni azonban nem kö-
teles. Igaza van, hogy ezzel a nép haragjá t 
is magára vonhatná. Az időközben lemondott 
tantestületi képviselő helyett másikat választ-
hatnak. Talán elég lesz a válaszból ennyi is! 
Minden aprólékos magánügyre nem reflek-
tálhatunk. 

Fiatal tanító. Csak a 300 frt fizetést élve-
zők követelhetik. Ha elfogadta a 400 frtos 
állást, utólagosan nem követelhet 500 forint 
fizetést; de leérhet. 

J. S. Bácsföldvár. Megírtuk már többször, 
a mit különben is tudhatna, hogy a rend-
szeresített állással egybekötött tanítói fizetést 
leszállítani, megcsonkítani, nem szabad. (1893. 
évi XXVI. törvényezikk 10. §-a.) 

K. (jl. Törcsvár. Osztályvizsgálat nélkül 
nem tehet képesítőt; amazt sem teheti le 
egyszerre mind a 4 tanfolyamról. A képesített 
óvókat az elemi tanítónőképző-intézet III. 
évfolyamára veszik fel. Legjobb volna a kér-
dezősködőnek így végezni. Ez ügyben vala-
melyik tanítónőképző-intézet igazgatójához 
forduljon bővebb tanácsért, 

V. A. Paruó. Az iskolafentartónak vau 
joga próbaévet kikötni ; de ha a tanító mű-
ködése ellen kifogás nem tehető, köteles az 
iskolafen tartó a tanítót állásában véglegesí-
teni. On már 3 éve működik Parnón, ennél-
fogva jogosan követelheti a véglegesítést. 

L. J. Tisza-Szentmárton. Azt a törvényt, 
mely a felekezeti iskolába járó más vallásű 
növendékek által fizetendő tandíj nagyságát 
állapítja meg, nem ismerjük; tehát nem tud-
juk azt sem, hogy az ilyen tanulók a tandíj 
kétszeresét kötelesek-e fizetni s hogy ez egész-
ben, vagy csak felerészben illeti-e meg a 
tanítót. 

Radios J. Kár volt nem folyamodnia, ha 
levelének első sorai a tényállásnak megfelelők 
s nincs tévedés a dologban. 

Zs. F. Az ötödéves korpótlék fogalmából 
következik. 

M. J. Államira nem; esetleg rendkívüli 
segélyre folyamodás útján. 
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1234. A nyugdíjigény fölemelése tárgyában 
kérjen engedélyt a különbözet után járó 
-50%-nak részletekben való törlesztésére. 

X. Y. A kir. tanfelügyelő a belyi viszonyok 
alapján adhat ebben a kérdésben közelebbi 
útbaigazítást. Forduljon hozzá. 

N. E. Irsa. A részletfizetésre engedélyt 
folyamodvány út ján kérjen. Együttesen lehet 
a fizetés-javítás bejelentésével. Teljesen fel-
szerelt folyamodvány^ legyen. 

Pusztai tanító. Úgy emlékszünk: Önnek 
már egyszer adtunk választ. 1. Az ily magán-
szerződés, pláne csak az uradalmi tiszttartótól, 
gyenge alap. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
ily esetekben rövid úton elbánnak a taní-
tóval. Lehet ugyan panaszt emelni stb., de 
ebből sem igen sok haszna lenne. 2. Felfogá-
sunk szerint: igen! 

Sz. J. A. L. 1. Nemcsak egyedül önnel tör-
tént ez. A határozat világosan intézkedett. 
2. Nem vagyunk rebus-fejtők. 3. Rendkívül 
súlyos csapás esetén a közokt. min. adhat 
jól megokolt folyamodvány alapján. 

Török E. Mindent, a mivel a kérés mél-
tányosságát igazolhatja. A közokt. minis-
teriumnál. Ha az Eötvös-alapnak tagja volt, 
oda is pályázhat. 

L. P. Temes. Az 1875. évi május 17-én 
6895. sz. a. kelt vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeri rendelet értelmében illeti meg 
a tandíjak beszedőjét és a számadási ügy keze-
lőjét a négy százalékos kezelési jutalék. 

1 B 0 D A L 0 M. 
Katidra Kabos „Magyar myfhólógia" czímű 

munkájára hirdet előfizetést Beznák Gyula, 
egri könyvkereskedő. A 30 ívre terjedő 
munka juniusban fog megjelenni s előfizetési 
ára 2 frt 50 kr. 

Megjelent: Anthologia. Iskolai ünnepekre 
szerzett alkalmi költemények. Szerkesztette: 
Koronezy Imre. Ötven, kivétel nélkül tanárok 
által írt alkalmi, iskolaavatásokra, jubileumokra, 
gyászünnepségekre s egyéb alkalmakra sza-
valásra alkalmas költeményeket tartalmaz ez 
az érdekes és iskolai könyvtáraknak nélkü-
lözhetetlen anthologia. Megrendelhető a szer-

if o o 
zónél (Székes-Fehérvár, állami főreáliskola); 
ára 1 korona. Melegen ajánljuk. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A király adománya. Ő cs. és apóst, 

királyi Felsége a nagyvezekényi róm. kath. 
-hitközségnek, leégett iskolája újraépítési 

költségeinek részbeni fedezésére, magánpénz-
tárából 200 forintot méltóztatott legkegyel-
mesebben adományozni. 

— Az országgyűlés képviselőháza az 
utóbbi napokban a költségvetési törvény-
javaslatot tárgyalta, mely alatt a kormány 
politikáját általánosságban megvitatták. 

— Yilág folyása a külföldön. A krétai 
válság egyre tart. A hatalmak egymásután 
szállítják partra Kréta új nemzetközi hely-
őrségét, de azért még egyre folynak a csa-
tározások a fölzavart szigeten. Minthogy a 
hatalmak együttes akcziója igen kevés ered-
ménynyel jár t eddig, Párisban azon gondol-
koznak, nem volna e czélszerübb Kréta ren-
dezését két hatalmasságra bízni. Állítólag 
erről az új tervről tanácskozott a franczia 
külügyminister az angol ministerein ökkel, 
midőn ez utóbbi nem reg Párisban megfor-
dult. E közben a szigeten dúl a harcz s az 
utóbbi napokban véres összeütközések is 
voltak. A krétaiak a fölajánlott autonómiát 
nem fogadják el 3 egy angol nyelven kiadott 
röpiratban a fölkelők vezérei ázt mondják, 
hogy valamint az 1866-iki fölkelés után, azon-
képpen ma is többre becsülik nála az otto-
mán igát. Tehet Európa, a mit akar, soha 
sem fog neki sikerülni, hogy kiirtsa a nemzeti 
érzést a krétai népből. Kréta mindig az 
unióért (a Görögországgal való egyesülésért) 
harczolt és csak az uniót fogadja el, a míg 
csak élő lény lesz a szigeten. — Athénben 
még mindig háborús a hangulat s a görög 
trónörökös — a ki a görög hadsereg főpa-
rancsnokává neveztetett kit, •—nejével márczius 
27-én utazott el a görög-török határra. — 
Az osztrák reichsrathot folyó hó 29-én nyi-
totta meg Ö Felsége trónbeszéddel, mely-
ben a külügyi helyzetről megnyugtatólag 
nyilatkozott. — Romániában válság van. 
Aurélián ministerelnök és Szturdza közt 
akkora a feszültség, hogy a válságot már 
csak egy-két napra lesz lehetséges elodázni. 
Aurelian kompromisszumot akart kötni Szturd-
zával, de ez a kísérlet hajótörést szenvedett. 
A megszorult ministerelnök ezután Flévát 
kívánta megnyerni, de itt is süket fülekre 
talált. A Szturdza-párt elhatározta, hogy 
nyíltan meg fogja támadni a kormányt. 
A dolgok ezzel oly fordulatot vettek, hogy 
Aurelián kénytelen lesz vagy föloszlatni a 
parlamentet vagy lemondani. 

— Az Orsz. Kisdedóvóegyesület a napok-
ban nyújtotta át Péterfy Sándornak, a kinek 
az országos kisdedóvás körül oly hervadha-
tatlan érdemei vannak és Pósa Lajosnak, a 
gyermekek kedvelt költőjének (a ki azonban 
épp most adott ki a „nagyoknak" egy kö-
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t e t e t , a melyet legközelebb i smer te tn i fogunk) 
a dísztagságról szóló oklevelet. E ke't kiváló 
férfiú k i tünte téséhez őszinte szívből gra tu-
lá lunk mi is. 

— A budapest i t an í tó t e s tü l e t a napok-
ban ta r to t ta m e g tavaszi közgyűlését az ú j 
városháza t á r sa lgó t e rmében . A közgyűlés 
t á rgya Schön József előadása vol t az írásról, 
melyben több életrevaló j avas l a to t te t t az 
i rán t , miképp ke l lene el járni , h o g y az iskolába 
lépő gyermekek egészségére, értelmére és 
erkölcsére az í rás üdvös ha tássa l legyen. 
A nagy tetszéssel fogadot t e lőadás t a főváros 
összes iskolai testületeivel közölni fogják . 

— Értes í tés . Azon állami t an í tó ka r t á r -
sainkat, kik a folyó évi ápri l is 14-én Buda-
pesten t a r t a n d ó országos egyesület i gyűlé-
sünkön meg je l enn i k ivánnak , ez ú ton is 
ér tes í t jük, h o g y a gyűlés a lkalmával a fel-
hívásunkban je lze t t másnemű kedvezmény-
ben nem részesülnek. A fél árú vasűti menet-
jegyet , mihez minden ál lami tan í tónak joga 
van, a rendes úton kell ké rn i . A befizetett 
tagsági d í jak nyugtázásául a feladó-vevény 
szolgál addig, míg a mega lak í t andó választ-
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mány a n n a k másmódoni nyugtázásáról 
gondoskodik. Bánf fy -Hunvadon , 1897 már -
czius 20-án. Bács György , az egyesület 
ideigl. elnöke. 

A szerkesztő postája. 
S. J. Véke. Ne itt keresse, hanem Zemplénvár-

megye közigazgatási bizottságánál, a hová 65.593. 
sz. a. még Í806 deczember l'j-én leküldték s azóta 
onnét válasz nem érkezett. — P. M. Krina. Még a 
mult év augusztus 7-én (41.776. sz. a ) a közigazga-
tási bizottsághoz kiildötték s azóta onnét néni jöt t 
vissza. Ne itt sürgesse, hanem ott! — G. J. Árva-
Hámry. Folyó hó 3-án (4.775. sz. a.) Árvamegye 
közigazgatási bizottságához küldték. — B. P. 100. 
Mi csak ösztöndíjakról tudunk, melyeknek nagysága 
100—250 frt közt váltakozik s a melyeket legbiz-
tosabban kitűnő érettségvizsgálati bizonyítványnyal 
lehet elnyerni. Ezekre az ösztöndíjakra pályázatot 
szoktak hirdetni s abban benne vannak a föltételek. 
Az „Eötvös-alap" útján (ha ön tagja) fia ingyen 
kosztot kaphat, a mit bizonyára tud, mert föltéte-
lezzük, hogy lapunkat figyelemmel olvassa. — L. J. 
Siivete. Februárban küldte be a tanfelügyelőséghez 
s már az elintézés felől tudakozódik ? Még korai. 
Talán május felé. — Sz. B. Dályok. Ezt ne tőlünk 
kérdezze, hanem az illető tanítóképző igazgatósá-
gától. — XXX. Már csak azért sem közöljük, mivel 
névtelenül küldötte be. Nekünk csak tudnunk kell: 
ki az, a kitől czikket kiadunk! — Br. Gy. Táska. 
Mult év deczember 26-án (66.842. sz. a.) a közigazg. 
bizottsághoz küldték mellékleteivel együtt. Ott ke-
resse, ne itt. — Cs. F. Szász-Régen. Panaszát mél-
tányoljuk, a fölhozottak jogosultságát mi elismerjük, 
de nem áll módunkban az állapotokon segíteni 
A mi az „esetet" illeti, ha már kiegyezett : nincs 
mit tanácsolni. Mi ellen akar felebbezni, hisz nem 

volt Ítélet ? — B. S. Zalabér. Az ötödéves korpótlék 
minden évben k i já r : 189S-ban 50 frt, 1903-ban 
(újabb 50 frttal) már 100 frt és így tovább. A har-
madik a helyes. — P. J. Parasznya. Úgy, hogy vagy 
az egyik, vagy a másik helyen fölmentést kér. — 
K. N. Boicza. Sajnáljuk, de a pénzügyministerium-
mal nem állunk összeköttetésben s így nem tudjuk. 
— H. P. Jíagymihály. Nagyon sajnáljuk, de nem 
adhatunk fölvilágosítást, mert a pénzügyministe-
riummal nem állunk összeköttetésben. „Megnézni" 
az ilyet egy olyan rengeteg hivatalban — főleg 
szám ismerete nélkül — nagyon bajos. —- T. J„ 
N.-Sztamora. VI. ker. polg. tanítónőképző, Andrássy-
út; igazgatója: Lázárné-Ka*ztner Janka. — S. (íy. H. 
Regineez. A gazdasági tanfolyamokra vonatkozó hiva-
talos értesítést még mi sem kaptuk meg. — A rek-
lamácziót a kiadóhivatalhoz kell intézni. Mikor ta-
nulják már meg ?! — P. Á. Béel és másoknak. 
A gazdasági tanfolyamokra nézve még mitsem tudunk ; 
mihelyt a nagym. ministerium intézkedik, közölni 
fogjuk lapunkban. — „Ideál." Ön rosszul idéz; abban 
az üzenetben nem az volt, hogy „én is ezek közé 
tartozom", hanem hogy „én nem tartozom ugyan 
ezek közé", a mi nagy különbség. Egyébiránt is-
mételjük : mihelyt lehet. — B. A. Zágon. IIa a 
községi iskola nem „államilag segélyzett községi 
iskola"' : remélhető. — P. 1. N.-Buttyin. Ha a nyug-
díjaztatás csak „ideiglenes" : nincs elzárva. Lehet 
egyébiránt reaktiválásért is folyamodni. Megadják-e 
s kinevezik-e mindkettőjüket egy iskolához: más 
kérdés. Előre nem lehet megmondani — F. I. 
Mezőtúr. Közölni fogjuk mind a kettőt. — Déva. 
Gratulálunk, de eljegyzési és házassági híreket nem 
regisztrálunk. — Hr. 31. Bán-Aranyos. 8.994. sz. a. 
118 frt államsegélyt nyert 1896/97-től kezdve 3 évre. 
— Fr. L. Ungvár. Innét még január 25-én elküldték 
(71.392. sz. a.) az ungmegyei tanfelügyelőséghez; 
ott keresbe. — T. J. Nagyl'alu. 8.98H. sz. a. a nyír-
egyházi adóhivatalhoz küldték (18 f r t államsegély) 
márczius 20-án. — P. R. Kengyel. 0. F. és P. A. 
Gy.-Alfalu. Nem közölhetjük. — D. J. Istvánili. 
Közlésre vár. — F. M. Feketehegy. Nem közölhető. 
— V. L. H.-Nádudvar. Inkább helyi lap adhatná ki. 
Nem közölhetjük. M.E. Jíezsette. X. Y.F.S.Poklos-
telek. Mihelyt lehet, közölni fogjuk. — „Falusi 
hangok." „Két czikk hatása." Nem közölhetjük. — 
K. Sell. I. Petrozsény. A budapesti állami nőipar-
iskolában (Szentkirályi-utcza 7.) megtudja a rész-
leteket. Fölveszik a tanítónőképzőkbe is. De ez 
a pálya ma már nem ad biztos kenyeret. — 
Sz. S. Putuok. Ha már besorozták: elkésett az 
önkénytességgel. Egyébiránt forduljon illető katonai 
parancsnokságához, ott mindenről fölvilágosíthatják. 
Mi nem terjeszkedhetünk ki a részletekre. — M. Gy. 
Szolnok. Ez hirdetés lévén, áttettük a kiadóhivatalhoz. 

Tartalom : Járási tanítói könyvtárak. Szabó József. 
— Az elemi népoktatás beillesztése a községi köz-
igazgatás keretébe. Na;,y Lajos. — Egységes tanterv. 
Ptller József. — A magyar beszéd tanításának köny-
nyítése. Kelemen Gizella. — Az osztatlan népiskola 
tanterve. XIX. Petz József. — Hivatalos rész. — 
Sziinóra: A figyelem. limber János. — Brassai Sá-
muel. Sassi Nagy Lajos. — Tanítók tanácsadója. — 
Irodalom. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: ZJJváry Béla. 
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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 T E R I U M . 

Megjelenik e l ap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l a p o t 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 tezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan ki i randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr . , 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed^ évnél kevesebb időre 
előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a k iadó-
hivatalba 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 rde tésekné l min-
den egyes szóért , minden közlés u t án 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámitható h i rdetés i díj előre kü ldendő 
be. E g y é b ' h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted részé t 
tevő petit n y o m á s ú és egyhasábu sora 50 kr . Ezek a d í jak is előre 
a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGI. KIR. jGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem adunli• v.issza. 

A néptanító a társadalomban. 
Minél jobban művelődnek a nemzetek, 

a nép tanítóinak annál nagyobb szerep-
kört kell vállalniok a közművelődés meg-
teremtésében; vagyis, minél nagyobb 
szükséggé válik az általános művelődés, 
annál több kötelességet ró a társadalom 
is a néptanítóra. 

Ebből szükség szerint az következik, 
hogy a néptanítói állás jövőjének is 
mindjobban emelkednie kell jelentő-
ségében s így a társadalomban is más 
megitélés alá fog esni, mint eddig. 

Tanulás, ismeretszerzés nélkül a mai 
korban nem boldogulhat még a leg-
egyszerűbb földmíves, vagy munkás 
ember sem. A czivilizáczió kiterjeszti 
jótékony áldásait minden egyes emberre, 
s a kellő ismeretek birtokában hozzá 
ju tha t annak sokféle hasznához, élve-
zetéhez. 

Az iskolák vezetik oda az emberi-
séget, hogy hasznukra fordíthassák azt 
a rengeteg tudást az ipar és mindenféle 
megélhetési ág terén, melyeket év-
ezredek tapasztalataiból összegyűjtöttek. 

Az iskola-végzett egyének a műve-
lődés oly számos előnyeit élvezik, a 
melyekről azoknak, a kik iskolába nem 
jártak, fogalmuk sem lehet. 

Az elemi iskolában megszerzett alap-
ismeretekkel ju tha t el mindenki olyan 

felvilágosodottsághoz, a melylyel az élet-
ben legjobban megállhatja helyét. Ezek 
mind oly sarkigazságok, a melyeket a 
társadalom minden tagjának el kell 
ismernie; tehát mindenki beláthatja a 
néptanító nagy hivatását. 

Mai korban a néptanítóktól igen 
sokat vár a társadalom, de azért a 
tanító működésének sem lehet minden 
jót vagy rosszat tulajdonítani; főleg 
túlhajtott humánus korunkban, a mikor 
részben az iskolai fegyelem is meg van 
kötve. A tanító megteszi ugyan az 
iskola falain belül, a mit legjobbnak lá t 
lelkiismerete szerint a gyermek nevelés-
tanítása érdekében, de hátra van még 
két főtényező: a család és a társadalom, 
a melyeknek folyton éber felügyelettel 
kell lenniök a nevelendő gyermekekre, 
mert mégis többet forognak ezek az 
életben, mint az iskolában. Az iskola a 
gyermeknek megadhatja és meg is adja 
a jó irányt a nevelésben; de erőinek 
teljes kifejtését, egész emberré való kép-
zését az élet és a társadalom végezi be. 

Hogy számtalan közérdekű kérdés 
megoldását vár ja a társadalom a nép-
iskolától, minduntalan láthatjuk, mert 
ha valami népboldogító ügyet vetnek 
fölszinre, mindig a népiskola ciZ} a hová 
a kérdéseket utalják, ilyenek pl. a 
gyümölcstenyésztés terjesztése, a szőllő-
mívelés, a földmívelő ősi gazdálkodási 

Lapunk 14-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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rendszerének javítása. Más kérdés aztán, 
hogy mennyiben van megadva a mód 
és eszköz arra, hogy az iskola ered-
ményt érhessen el a hozzá át-tett kér-
dések megoldásában. 

Ha tehát a társadalom mindig több-
több kötelességeket kiván meg a tanítói 
hivatás betöltésénél, a tanítóság is 
jogosan elvárhatja azt, hogy az őt meg-
illető méltánylásban és megbecsülésben 
részesíttessék. Azonban ha azt nézzük, 
hogy a néptanító egyéni lelkiismeretétől 
is sokban függő munkájához méltó el-
járással találkozik-e: akkor még mindig 
azt tapasztalhatja, hogy a tanítóság 
önérzetét igen sértő módon támadják 
meg. A társadalom egyes rétegeinél 
előforduló kicsinylés, semmibe-vevés 
oka — tisztelet a kivételeknek! — 
legtöbbször: az iskolák felügyeletével 
megbízott laikus testületek, éppen azok 
az iskolai hatóságok, a melyek hivatva 
volnának arra, hogy a tanítói állás 
tekintélyét a társadalomban megóvják, 
sőt emeljék. Ha a társadalomban való 
helyzetére nézve el akarja érni a taní-
tóság a kornak és állása fontosságának 
megfelelő szinvonalat, úgy adják meg 
fölöttes hatóságaik első sorban a 
kellő tiszteietetés a megbecsülés hangján 
érintkezzenek vele. 

A néptanítói állás egyik leglénye-
gesebb része, hogy a társadalom előtt 
állása iránt a kellő tekintélyt biztosí-
tani tudja. 

A néptanító ma jóval több qualifi-
káczióval foglalja el állását, mint a 
közigazgatás sok alkalmazottja, és mégis 
folyton azt látjuk, hogy azok, mint 
mondani szokták, mindig „többet nyom-
nak a latban" s a tanító előttük keveset 
számít. 

Az anyagi kérdés a tanítóság leg-
nagyobb akadálya a társadalomban 
való helyzetére és szereplésére nézve; 
ezen csak a díjazásoknak az igazság 
kívánalmai szerint való emelése segít-
het. Egyes kivételek ugyan mindig 

lesznek, a kik a társadalomban is ki-
tűnnek és szerepkört vállalnak; de ál-
talában nagyobb munkásságot a társa-
dalomban való szereplésében a tanító-
ság nem fejthet ki mindaddig, míg 
anyagilag a legutolsó hivatalnoknál is 
rosszabbul díjaztatik. 

A néptanító a társadalom körében 
is, hogy anyagi ellátásában javulás 
álljon be, tegyen meg együtt és egyénen-
kint mindent arra, hogy állásának a kellő 
súlyt megszerezze, s annak becsületet 
szerezzen. Mindenek fölött erős lesz a 
tanítóság, ha összetartás által egyöntetű 
eljárást követ. Legyen gondja a tanító-
ságnak arra is, hogy a tanügyi kér-
dések : országos politika s azokat a 
tanítóságnak, ezután mindinkább meg 
kell beszélnie ez irányban is. Mindent 
él kell követnie a tanítóságnak, hogy a 
tanügy kérdéseivel a városi és országos 
képviselők foglalkozzanak. 

Elkerülhetetlen kellék pedig minden 
egyes néptanítóra nézve az, hogy úgy 
tartsa magát a társadalom bármely 
tagjával való érintkezéseiben, mint 
igazi művelt egyén s akkor a tanító is 
elfoglalhatja általánosságban azt a po-
zicziót a társaságban, a mely hivatása 
magasztosságánál fogva megilleti. 

A korral haladnia kell a tanítónak, 
mert a ki nem képezi magát folyton 
az ismeretszerzés út ján, az visszaesik 
menthetetlenül; azért olvassuk figye-
lemmel a rendelkezéseinkre álló szak-
lapjainkat, jó neveléstudományi mun-
kákat és vegyünk tudomást lapok olvas-
gatása által is a világ eseményeiről. 

(Szer/ed.) Juhász Áijost. 

Tények logikája. 
A kereskedelem és ipar terére lépő ifjaink 

igényeinek nem felel meg a népiskola a mai 
tanítási rendszer mellett. 

Tizenkét év óta állok a győrvárosi államilag 
segélyezett iparos-tanoncziskola szolgálatában. 
A mit én itt évek hosszú során át láttam és 
tapasztaltam, azt magam sem hittem volna 
soha. 
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Előkészítő osztályokat szerveztek, melyek-
ben csakis az írást, olvasást és számvetést 
kell tanítani. 

Mire való ez az előkészítő osztály, mikor 
•országos törvény értelmében minden gyermek 
köteles 6 éves korától kezdve 12 éves koráig 
a mindennapi iskolát látogatni ? Hat év alatt 
csak megtanul írni, olvasni és számolni! 
Bizonyára — így okoskodtam — a népiskolát 
lealacsonyítani, a tanítás tartós sikerét vagy 
a tanító működését kicsinyelni, ócsárolni akar-
ják, azért teremtenek ily haszontalan intéz-
ményeket. 

Tanítótársak, nektek megmondhatom, én 
szégyenlem magamat az ipariskola élén álló 
középiskolai tanár urak előtt, hogy oly gyenge 
lábon állanak a népiskolából kikerült gyer-
mekeink és arczpirulva kell elismernem, hogy 
a szóban álló előkészítő osztályokra elkerül-
hetetlenül szükségünk van. 

Szükségünk van azért, mert a népiskola 
nem felelt meg feladatának és népoktatási 
törvényünk ma sincs végrehajtva teljesen. 

A népiskola nem felelt meg feladatának, 
mert tanítási rendszerünk gyarló; mert annyit 
és annyifélét tanítunk, hogy gyermekeink vég-
tére nem tudnak — semmit. Kevesebb, több 
volna. Ezek szerint a tények kérlelhetetlen 
logikája az, hogy gyökerestül kell kitépni a 
népiskola talajában esirázó minden ferdeséget, 
változtatni kell a rendszeren, át és át kell 
gyúrni az egész tananyagot, az írás, olvasás 
és számvetés körébe kell vonni minden egyéb 
tantárgyat! Mit használ nekünk, ha a gyer-
mek tudja, mi van a csillagos égen; ha nem 
tudja, mi van a földön, melyen élnie, halnia 
kell ? Gyermekeink túlnyomó része a f'öld-
mívelés, ipar és kereskedelem terére lép. 
Itt, a gyakorlati élet trónján nem a theoria, 
nem a száraz szabály, hanem az értékesítő 
hatalom ül. Ifjaink túlnyomó része követke-
zésképen nem kalács, hanem tápláló házi-
kenyér után áhítozik; ne frakkot, hanem inget 
szabjunk a számára: így majd könnyebben 
boldogul az életben. 

1868-ban, tehát 29 esztendővel ezelőtt 
hozatott, alkotmányos módon, iskolai kény-
szer elvén alapuló népoktatási törvényünk. 
E törvény — ismétlem — mai napság sincs 
végrehajtva teljesen. Látom ezt abból, hogy 
az ipariskola előkészítő osztályában évről-
évre van 15—20 olyan tanuló, a ki festve 
sem látott még népiskolát, a kivel az „i" 
betűn kell kezdeni a leendő iparos tudomá-
nyának elemeit. 

Ha hazafias kormányunk közegei kérlelhe-
tetlen szigorra] ragaszkodnának a törvény 

betűjéhez, hogyan kerülhetne egy iskolába 
15—20 olyan tanuló, a ki iskolának színét 
sem látta soha ? És erősen hiszem: a mint ez 
így van Győrött, így lehet Zsolnán, Aradon 
és Pécsett is. 

Ez így nem maradhat. Rámutattam a bajra, 
megmondtam az orvoslási módot, — a ki jobb 
szert t u d : ám lepjen elő. Azt akarom, hogy 
ne legyen a hazában senki, a ki a népiskolát 
hiába látogatta és ismét ne legyen senki, a 
ki iskolát látogatni nem köteles. Betegnek 
kényszer mellett is beadják az orvosságot, 
hogy meggyógyuljon. 

(Győr.) Schön Bernát. 

Az osztatlan ós osztott népiskola. 
A népoktatásügyet sem nemzetiségi, sem 

felekezeti tekintetből a mint netn szabad az 
államban külön-külön törvény által más-más 
alapon rendezni: éppen úgy az osztatlan és 
osztott iskola tananyaga és tanterve sem lehet 
lényegében különböző. Az államnak s az állam-
ban minden egyesnek — lakjék ez kis község-
ben, vagy nagy városban — egyformán joga 
és érdeke: a tudás, az értelem áldásában egyen-
lően részesülni. A helyi körülményeket s az 
azokból fejlődő viszonyokat ugyan szintén 
nem lehet tekintet nélkül hagyni, de az egy-
séges nemzeti érzést s ennek talaján fejlesz-
tett — a gyakorlati életben nélkülözhetetlen 
tudást külön-külön elv szerint nem ápolhatja, 
nem nyúj that ja egyetlenegy iskola sem; csu-
pán a kivitel módozatában rejlik a különbség 
az osztatlan és osztott népiskola közt. Amaz, 
csakis a feltétlenül szükségeseket egyszerűbb 
vonásokban rajzolja s vési a növendékek lel-
kébe. Az ismétlést, begyakorlást jó nagy rész-
ben a másik, ugyanazon tagozatba tartozó 
osztály tantárgyainak tanításával alkalomsze-
rüleg hozza kapcsolatba (pl. I—II. o.); emez 
pedig idejéből többet fordíthat a közvetlen 
begyakorlásra s lehetőleg több oldalról vilá-
gítja meg tantárgyainak lényegesebb pontjai t , 
de ugyanazon úton halad a czéljához. 

Csakis ezen szempontból határozható meg 
egyik úgy, mint a másik iskola tanterve. 

I. Osztatlan népiskola. 
Mindenütt, de különösen az osztatlan nép-

iskolában a tanítás sikertelenségét a tan tár -
gyak anyagának szélesköi'ü felöleléséből, a 
módszerrel nem törődésből, a szemléltetésre 
alkalomszerű idő fel nem használásából — 
— tisztelet a kivételeknek — és az iskolai 
tagozatok tekintetbe nem vételéből lehet ki-
magyarázni. 

13* 
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Széles körre terjed mindenik tantárgy, 
mihelyt belőle a lényegest a lényegtelentől 
el nem választjuk, hanem egyenlő értékűnek 
tekintve foglalkozunk vele, néha a nélkül, 
hogy az értelmi fokozat tekintetbe vétetnék. 
A szám- és nyelvtantanítás körül találjuk a 
legtöbb visszaélést, még pedig gyakran a 
más tantárgyak rovására. 

Az írva-olvasást még jóformán be sem 
végezhette az amúgy is megterhelt növendék 
s már a nyelvtan, tantárgy alakjában, zúdul 
elébe és nem elég, hogy ez kezdetben meg-
rendíti a gyermek önbizalmát, megzavarja 
lelki örömeit s lelohasztja tanulásbeli kedvét, 
hanem iskolai életén át a nyelvtan lesz az 
egyik keresztje. Ráadásul mindez az írás és 
olvasás hátrányára történik. 

Az első tagozat, a két alsó osztály, feltét-
lenül a nyelvérzék felkeltésének és gyakorlá-
sának a szintere; eszköze pedig a szabatos 
olvasás, olvasás közben a hangok és szók 
tiszta kiejtése s a lehető szép irás. A ki jól 
olvas: könnyebben megérti a tar ta lmat ; ez 
pedig fokozza a tanulásbeli kedvet. A ki 
szépen í r : örömmel foglalkozik vele; a gya-
kori szép írás meg a jó ízlés és nyelv mes-
tere, különösen, ha a kétes hangzású szók 
minél gyakrabban kerülnek sorra Írásbeli 
feladványul. 

A III—IV. osztály az olvasás mellett a 
helyesíráshoz szükséges nyelvtani anyagot 
dolgozza föl. 

Sokszor hangzott el már az az elv, hogy 
a népiskolában a nyelvtanból csak annyit 
kel fölvenni, a mennyit a helyesírás meg-
követel. De mi és mily terjedelmű legyen 
ez az anyag ? — annak kiválasztásával és 
rendszerbeöntésével, mondhatom, alig foglal-
kozott valaki — pedig ez a lényeg.*) 

Az V—VI. osztálynak a fogalmazás a fel-
adata. Az V. leíró, a VI. elbeszélő tárgyú 
feladványokkal foglalkozik. Tán mondanom 
is fölösleges, hogy ezek mellett mindenik osz-
tályban az értelmes és hangsúlyozott olva-
sásra, az olvasmányok tárgyi értelmezésére 
fektetendő a fősúly, de a nyelvtani értelmezés 
is a helyesírás szempontjából figyelmen kívül 
nem hagyható. 

A számtant a jelenlegi tanterv a három 
alsó osztály számára kifogástalanul osztotta 
be, de a IV. osztály aránytalanul meg van 
terhelve. A közönséges törttel, mint táblai 
számolással az elemi iskolában foglalkozni 

*) Egy más irányú czikk keretébe, mint ez is a 
milyen, ha nem is éppen lehetetlen, de igen nehéz 
volna befoglalni; éppen ezért, más alkalommal kel-
lene ezzel foglalkozni. 

— csupa időpazarlás. Ezt a növendékek a vizs-
gálat után már pár hét alatt elfelejtik. E helyett 
a tizedes tört veendő fel; azonban a közön-
séges törtrészek megismertetése, összehasonlí-
tása és tizedes tört té alakítása sem hagyható el. 

A harmadik tagozat (V—VI. o.) eddig szer-
zett ismereteit tanulja meg gyakorlati módon 
alkalmazni. E czélból az V-ik osztály egész 
számokkal és tizedes törtekkel egyszerű, 
hármasszabályú feladványokat old meg; a 
mértanból a területszámítást veszi föl. A 

VI. osztálynak az egyszerű kamatszámítás és; 
társaságszabály, mértanból a szabályos alakok 
köbtartalomszámítása osztható be. 

A földrajzot a III. o.-ban kezdjük tanítani,, 
de földrajzi fogalmakat a II . o.-ban a beszéd-
és értelemgyakorlat is nyújt . Egy község 
vagy megye apró-cseprő viszonylagos neve-
zetességeit garmada-számra összegyűjteni s 
azokat a növendék fejébe beerőszakolni és, 
egy iskolai évet ezzel eltölteni, szintén fölös-
leges, áldástalan munka. Ez nem azt jelenti,, 
hogy saját községe és megyéje megismerte-
tésére gond ne fordíttassák, sőt a mennyiben 
csakis ezek szolgáltatják a közvetetten szem-
léltetési anyagot s ezeken épülnek a földrajzi 
ismeretek, elég széles alapot biztosítanak a 
továbbhaladásra, — ha a térképolvasás nincs 
elhanyagolva. 

A növendék ismerje meg a térkép jegyeit 
úgy, mint az ábc betűit; ekkor a földrajztaní-
tás nehézségbe többé nem ütközik s a III. o.. 
növendék megyéje határát biztosan átlépheti 
és az egész ország területét főbb vonásokban 
ismeretkörébe vonhatja. A IV. o., már csak 
a történettanításra való tekintetből is, Euró-
pát, az V. o. pedig a más négy földrészt 
ismerje meg főbb vonásokban. A csillagá-
szati földrajz ide illő anyagát a VI. o. egy-
két hó alatt bevégezvén, tér jen vissza hazánk 
földrajzára s ennek természet- és néprajzi 
viszonyait, politikai felosztását stb. tüzetesen 
tanulja megismerni. Ilyen beosztás mellett 
azt az időt, mit a III. o.-ban elfecséreltünk 
volna, itt kétségbe nem vonható eredmény-
nyel használhatjuk fel. 

A történet feladata korismertetés, jellem-
képzés s ezekkel tankapcsolatosan a hazaszere-
tet ápolása. Történeti könyveink legnagyobb, 
hibája, hogy nagyrészben az uralkodók gene-
ologiájából és csataképekből állanak. Az ősök 
szokásairól, erkölcseiről és életmódjáról alig 
találunk valamit, az is összezsugorított silány-
ság. Korszakokban, életrajzokban kell a hazai 
történet anyagát, az alkotmánytani ismeretek 
odakapcsolásával, a jelenkori viszonyokhoz 
hasonlíiva feldolgozni s az V—VI. osztály-
nak kedves tárgyává avatni. 
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A természettan, mint különálló tantárgy, az 
•osztatlan iskola teendőit megfelelő haszon 
nélkül szaporítja. Ezzel nem az van mondva, 
hogy a természettan kiküszöhöltessék; sőt 
kivánatos, hogy hosszabb időn át ápolásban 
részesüljön. A természettani anyag a III—VI. 
"O. olvasókönyvébe arányosan, vonzó s tiszta 
képet tükröző olvasmányok alakjában osz-
tandó be. A gyűjtött ismeretanyagot a VI. 
o.-nak feladata csoportosítani. 

A természetrajz az elemi iskola legmosto-
hább tantárgyainak egyike. Nem talál sem 
elég, sem helyes méltatásra; pedig mezei gaz-
daságot e nélkül még csak képzelni sem lehet. 
A természet három országában szétkalandozva, 
a tanulók bámulatára összeemlegetünk a bőgő CT O 
majomtól a manna-zuzmóig sokat, a mit a 
gyakorlati élet nem követel s a minek helye 
leginkább az iskolai könyvtárban van — és 
elhagyjuk a körülöttünk levő legfontosabb 
tudnivalókat. Az emberi és állati test ana-
tómiai főbb vonásairól az egészség megvé-o o o 
•{léséről, ápolásáról és fentartásáról megfeled-
kezünk. A homokos és agyagtalaj keletkezé-
séről, megjavítási módjáról, továbbá pld. a 
pillangósok minő talajt kedvelnek inkább, 
vagy a növények elkorcsosodása minő úton 
következik be, avagy a rovarok a növények 
termékenyítésére és pusztítására is mily be-
folyással vannak? — ezektől a hangoktól 
szintén kevés iskolának viszhangzanak falai. 

Mind a három országból hasznos vagy káros 
voltuk miatt ki nem hagyható példányok, 
nemek, fajok szerint csoportosítva, a nemi, 
faj i jelleget feltüntető jegyek mellett azok 
benső életműködésének megismertetése, sza-
porodásuknak elősegítési vagy meggátlási 
módja lehet csak a természetrajztanítás-
nak a feladata — és nem egyéb. 

Az állattan az V., az ásványtan a VI. osz-
tálynak szolgáljon téli tanítási anyagul, de a 
természetben való megfigyelésre a nyári idő-
szak nyújt ja az alkalmat. A növénytan 
mind a két osztály számára az őszi és tavaszi 
(nyári) időszakra arányosan osztandó be. 

A kormány a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezésével nagyot segít a bajon, de czélját 
ez is csak úgy érheti el, ha a mindennapos 
iskola az alapot megteremtette ; éppen ezért 
az alapvető ismereteket az ismétlő-iskolára át 
nem ruházhatja. 

Még csak a beszéd- és értelemgyakorlatokról 
kell egy pár szóval megemlékeznem. Ezt igen 
sok iskola tehernek, fölösleges tantárgynak 
tekinti, f an tá rgynak ? — Ez nem tantárgy, 
de tárgya mindaz, a mi a népoktatás köréhez 
tartozik. A Nagy László-féle s más „Beszéd- és 
ertelemgyakorlat" csak útmutatás a gyermek 

ismereteinek tisztázására, bővítésére és beszéd-
beli ügyességének fokozására. Az olvasmányok 
tárgyi kezelése, sőt még az egyszeregy megta-
nítása is a beszéd és ért.-gyakorlat ú t ján 
érhető el. Tehát, a ki tantárgynak tekinti , az 
igazán téved s helyesen mondja, hogy fölös-
leges munkát végez. D o 

A ,, beszéd és értelem gyakori at" czím alá 
beosztott órák arra valók, hogy a fennálló 
viszonyok közt a gyermeki fejlettség fokához 
mérten kiszemelt, vagy ha már olvasni tudnak, 
olvasmányokba foglalt tárgyakon s azok által 
a továbbhaladást biztosító, vagyis a felsőbb 
osztály tárgyainak megértését czélzó előisme-
retek nyújtassanak ; nem pedig a vezérkönyv 
tartalma — legyen a felvett czím idő- és 
alkalomszerű, vagy akár nem, — sorrendben 
leőröltessék. 

II. Osztott népiskola. 
Az elemi népiskola ha t osztálya tula j don-

képen három tagozat, két - két fokozattal. 
Ezen szempont szerint vannak a tantárgyak 
is beosztva és ez így a legjobb megoldás ; 
mert egy tantárgy sincs különösen az alsó 
négy osztályban, melyet egy osztályban kezdeni 
és befejezni lehessen bár csak annyira, hogy 
alsóbb rendű egészszé domborodjék ki. Ebből 
önként következik, hogy nem az osztály, 
hanem a tagozat irányadó arra nézve, hogy 
hány osztályt vezessen az egyik és hánya t a 
másik tanító. Az 1877. évi 21.678. sz. alatt 
kelt rendelettel kiadott „Tanterv" már a 
három tanítóval bíró iskolában a tagozatot 
megbontja, s míg egyik tanítónak csak egy, 
a másiknak három osztályt (IV—V—IV. o.) 
is jut ta t . 

Míg igaz az az elv, hogy „az ismétlés a 
tudás anyja" — már pedig ez örökkévaló 
igazság, — addig ez a beosztás nem indokolt. 
Nem. mert az elkülönített II. oszt. az I. oszt. 
tárgyait tüzetesen, saját tárgyainak hát térbe 
szorítása nélkül, nem ismételheti. E két osztály 
tárgyai (valamint a többi tagozaté is) szoros 
összefüggésben, folytonos vonatkozásban álla-
nak egymással; s ha egy vezetés alat t áll e 
tagozat, mikor az I. osztálylyal foglalkozik a 
tanító, a II. oszt. növendék hiányos ismereteit 
nyomról-nyomra kiegészítheti, megrögzítheti. 
Ellenkező alkalommal az I. oszt. növendék a 
másik oszt. tantárgyaival annyira, a mennyire 
megismerkedik és sikeresebb lesz a tovább-
haladása. Ezenkívül tekintetbe veendő az is, 
hogy az egy osztályt vezető tanító a hallga-
tólagos foglalkozást sem adhatja úgy, hogy 
tanítványai figyelmét 2—3 órán keresztül 
legalább is feszültebben ne tartsa. Ez meg a 
gyengébb szervezetű gyermeket kifárasztja, 
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elkedvetleníti s terhesnek érzi e miatt a 
tanulást. 

A hol négy vagy több taní tó van, első 
tekintetre úgy tetszik, hogy a tagozat meg-
bontása elkerülhetetlen; ámde ez nem áll. 
Az alsó osztályok mindig több növendéket 
számlálnak, mint a felsők. A helyett, hogy 
1 — 1 osztályt vezessen egy tanító, helyesebb 
vegyesen párhuzamos, vagy nemök szerint 
elkülönítve, tagozatokba osztani. 

Az osztott iskolának is ugyanaz az alapja, 
tantárgyai is ugyanazok, mint az osztatlannak. 
Azonban az osztott iskolában a szerint, a 
mint egy, vagy két tagozat esik egy tanító 
vezetése alá: naponkint több ideig foglal-
kozhatik közvetetlenül egv-egy osztálylyal. 
A különbséget a két iskola között az idő-
mennyiség okozza. Legalább a főbb tantár-
gyakból, itt az anyag szélesebb körben ölel-
hető fel; vagyis a tanítás kiterjedhet a 
kevésbbé fontosabb dolgokra is. A hol pedig 
egy tagozat j u t egy tanítóra, ott már a 
természettan és alkotmánytan is különválasz-
to t t tantárgyképen szerepelhet s a helyi 
viszonyokból folyó követelésekre kellő figyel-
met fordíthat. 

Nagyobb helységekben, városokban a la-
kosság igénye fokozottabb. Az iskola az 
érdekek elől — a mik a szélesebb körű tárgyi 
ismeretekre irányulnak — ki nem térhet, de 
más felől eleget is tehet; mert ilyen helyeken 
az iskola osztott, felszerelése, valamint a 
növendékek tanszerekkel ellátása kifogás-
talanabb, mint a szegény kis községekben. 
Kivételt azonban itt is, ott is találunk. 

Az osztott és osztatlan népiskolák tan-
tervére vonatkozó nézeteimet ezekben össze-
foglalva, be is végezhettem volna mondani-
valóimat, de az iskolát másféle érdekek is 
vezetik, másféle körülmények is befolyásolják 
úgyannyira, hogy annak fellendülése vagy 
pangása csaknem ezektől f ü g g ; ennélfogva 
ezeket szó nélkül szintén nem hagyhatom. 

A tanterv legyen a legpraktikusabban meg-
állapítva; ez az eredményt csak részben biz-
tosít ja: ha nincs, vagy hiányos a felszerelés, 
ha nem szakszerű a felügyelet és ha a tan-
termen kívül elengedhetetlen helyiségek: 
tágas udvar és iskolakert csak az óhajtások 
birodalmában léteznek. 

Jó terv, jó eszköz: fél s iker; a jó tanítás 
még több a tudásnál: mesterség. A képzőinté-
zet csak az rítat mutatja m e g ; a tanítás 
mesterfogásait a kitűnő vezérkönyvek nyomán 
szerzett gyakorlat által sajátí thatni el. Vezér-
könyv van mindenik tantárgyhoz bőven, de 
egypárt kivéve, a többi nem a népiskolai 

tanítás igaz tapasztalataiból épült föl, hanem 
a szobai tudás és képzelet szárnyán ide-oda 
kalandozó, semmit mondó apró alakoskodás 
vagy a népiskola légkörén túlcsapkodó, vilá-
gosság nélkül növekedett silányság. Első 
sorban jó vezérkönyvekre van szükség. Ezeket 
a tanítói könyvtár számára szerezze be az 
iskola, hogy — ha a tanító szűk anyagi 
viszonya ennyit sem enged meg — az iskola 
ezek miatt hátrányt ne szenvedjen. Második 
sorban: a tanterv szellemének kifogástalanul 
megfelelő olvasó- és tankönyvekkel láttassák el 
mindenik növendék. 

Az olvasókönyv a növendék szellemi és 
erkölcsi fejlődésének kifogyhatatlan tápláló 
anyaga és ereje. Ehhez a tanító magyarázása, 
az oldó nedvesség és életet lehelő napsugár. 
A tankönyvek legyenek a tantárgyak, szabatos 
egészszó mesteri kézzel alakított, vázai. A 
mozgató szervekkel, izmokkal egészítse ki az 
oly módon szerkesztett olvasókönyv, melynek 
olvasmányaiban a helyesírásra vezető nyelv-
tani anyagot lehessen tisztán megtalálnia 
A szivképző, erkölcsnemesítő olvasmányok 
tárgyai meríttessenek a mindennapi mester-
kéletlen életből, hogy a gyermeki ész előtt 
felfoghatók és igazak legyenek. A melyik 
olvasmány határozott czélra nem szolgál, 
annak az olvasókönyvben nine? helye. 

Az olvasókönyvekhez olvasmányok foly-
tonos gyűjtését, szerkesztését a tanítótestü-
letek volnának hivatva munkakörükbe fog-
lalni és az összegyűjtött anyagot, könyvvé 
szerkesztés czéljából, elismert tekintélyű tan-
ügyi írók keze alá bocsátani. Ekkor „A Csalló-
köz tündérei" s más ide nem illő hiába-
valóságok csakugyan eltűnnének s helyökbe 
haszonnal járó dolgok lépnének. 

A tanszerek, taneszközök gyűjteménye 
rendben, tisztán tartása: szintén az iskola 
szellemi életének fokmérője. Némely iskola a 
tanszerekre nagyon keveset jut tat , de a tanító 
ügyszeretete, gondossága és leleményessége 
mindent kipótol. Megtalálja ezeket a termé-
szetben; módját találja saját környezetében 
— habár nem elefántcsontból művészi kivi-
telben, — de Ízléssel előállítani és előállíttatni, 
így az egyik iskolában! — és tisztelet érte. 
De mit találunk a másikban ? Egy-egy szánal-
masan megrongált, bepiszkolt térképet, más-
fél szeggel, palavessződarabbal lezuhanástól 
rézsútos irányban visszatartva. Egyik szög-
letben betört oldalú szekrény, melyben a 
kormány, vagy más valaki jóvoltából odakerült 
— bár megcsonkítva — a pókháló és por 
pártfogása alatt csodálatos módon megmaradt 
néhány természetrajzi és fizikai eszköz vádas-
kodik mellőztetése miatt a belépő előtt. D e 
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nem, többet nem szólok e nyomorult álla-
potokról. lói tudja mindenki, ki itt a hibás 
és mit kellene tenni; de mit használ ez ? ha 
a kinek kötelességében van látni és hatalmában 
intézkedni, — az nem lát, nem intézkedik. 

A tanterem a szellemi munkásságnak, az 
iskolaudvar, torna- s játszótér és iskolakert 
a testi foglalkozásnak a helye. Egyik olyan 
szükséges, mint a másik ; mindamellett ezekkel 
igen sok iskola nem dicsekedhetik. Ugyan 
hány községe van az országnak, mely ekkora 
területet ne legyen képes az iskola rendel-
kezésére bocsátani, — kiváltképen faluhelyen? 
Egy felsőbb-hatósági erélyes rendelet, melyet 
a végrehajtás nyomon követ, azonnal meg-
változtatná ezt a tűrhetetlen állapotot, mert 
az iskolák ezt a kelléket a községi elöljárók 
tudatlansága és szíikkeblűsége miatt nélkülözik. 

Az 1868. évi népoktatási törvény az iskola 
szellemi életének, általában tekintve, eddig 
egykönnyen jobbal fel nem cserélhető szer-
vezetet adott, de annyi felől és annyi módon 
támogatta meg, hogy e támasztékok súlya alatt 
önáll ása és működése irány a határozottságot nem 
nyerhetett; másfelőlmeg annyia levezető csator-
nája, hogy az V—VI. osztály szinte néptelen. 

A legtürhetetleneb állapotok közé tartozik 
az is, hogv igen sok városnak az elemi isko-
lája csak négy osztályú. A különben V—VI. 
oszt. gyermekeket a polgári vagy más felsőbb 
iskolába kényszerítik tekintet nélkül arra, 
hogy a szülők gyermekeiknek az elemi kép-
zettségnél többet akarnának nyújtani. A pol-
gári s más középiskolák I—11. osztályában 
a földrajztanítás még nincs befejezve, a tör-
ténet, alkotmány- és természettan nem is 
tárgya; míg az elemi iskola V—VI. osz-
tálya ezekből a tantárgyakból is a növendék-
nek el nem engedhető ismereteket nvuj t . 
Az ilyen ideiglenes növendékek a középiskolák 
tanulóinak is hátrányára vannak. 

Nem annyira a közép, mint az elemi isko-
lák egységesítése halaszthatatlan. Jóllehet, 
papíron csak egyféle elemi iskolát ismerünk; 
de a felekezeti, nemzetiségi és ki tudja még 
miféle érdek ? annyi felé szakgatja, tereli, a 
hány az iskolai hatóság, mely befolyást 
gyakorolhat reá. Az egyes iskolákban a tudás 
hévmérője szintén más más, de legtöbb eset-
ben alacsony fokot mutat. Innen származik 
a középiskolák többször hangoztatott panasza 
is az elemi iskolák irányában. Ezért is kivá-
natos, hogy teljesen állami közvetetlen fel-
ügyelet alá kerüljön mindenik iskola, s tőlük 
egyenlő mértékben követelje a képzettséget, 
tekintet nélkül az iskola jellegére és fentartó-
jára. Ekkor a felsőbb iskolákkal való áthidalás 
nehézségei maguktól megszűnnek s a IV. 

elemi osztályt végzett növendék alapismere-
teire helyezkedve, biztosabban építhet tovább 
a középiskola. 

Népoktatási törvényünk megalkotása óta 
lefutott három évtized jórészben a kísérle-
tezések korszakának tekinthető. Napjainkban 
már tisztább körvonalakban tűnik fel. hogy 
mit követel a népoktatás ügye úgy az iskola 
küszöbén belül, mint azon kívül. Közelebbi 
időben a nagym. kormány intézkedése a társa-
dalomban is, mint a tanügy munkásai között 
hálás elismerésre talál ; de míg az iskola 
érdekei minden oldalról teljes méltánylást és 
határozott megoldást nem nyernek: addig a 
„népnevelés mennyországába'' bejutni nem lehet. 

(Szepsi-Szent-Oyörgy.) Vajna Mihály* 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
XXI. 

Végre megvalósul a tanítókarnak régen 
táplált óha ja : az osztatlan népiskola új taní-
tástervet nyer. A milyen közóhaj azonban ez, 
éppen olyan egyértelműnek kell lennie ama 
felfogásnak is. hogv a revízió munkáját oly-
képen kell keresztülvinni, hogy a népiskolá-
nak színvonalát le ne szállítsuk, sőt az ok-
tatás intenzivitásával még emeljük. Azért az 
anyagot úgy kell megválasztani, hogv az 
osztatlan népiskola, mely a nemzetnek nagy 
zömét neveli, meg tudjon felelni mindazoknak 
a követeléseknek, melyeket az általános em-
beri és különös nemzeti nevelés, a gyakorlati 
élet és az ország előhaladása vele szemben 
támasztanak. 

Az anyagot tehát úgy kell megállapítani, 
hogy míg egyrészről annak feldolgozását tanító 
és tanítvány megbirja, az iskolaidő pedig 
megengedi, —- másrészről alkalmas legyen a 
növendékek oly fokú értelmi és erkölcsi kép-
zésére, melyet az életben tovább fejleszteni 
tudjanak, s melylyel egyéni, társadalmi és haza-
fiúi kötelességeik elviselésére képesekké válnak. 

Ez okból nem igen lehet a tárgyakat 
kevesbítenünk; ellenben as anyagot okvetlenül 
redukálnunk kelt, mert bizony széles e hazában 
alig van iskola, mely a mostani tanítástervet 
minden ízében végrehajtani tudná. E keves-
bítésnek az anyag tömörítésére, azaz a mellé-
kesek elhagyására és a lényegesek kidombo-
rítására kell szorítkoznia. 

A tárgyak közül a beszédértelem-gyakorla-
tokat el kell hagynunk. E czím alatt tu la j -
donképen külön álló szemléltető oktatás rejlik, 
már pedig a vallástantól a testgyakorlatig 
minden tárgy tanításában uralkodó eszköz a 
szemléltetés, a beszéd gyakorlása és az érte-
lem fejlesztése ugyancsak minden órának 
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gondja; minek hát akkor bizonyos anyagot, 
mely összeségében a többi tárgy tanításában 
foglaltatik, külön tárgygyá tenni s külön órák-
ban tanítani ? E tárgy kezelésében leginkább 
a Nagy László-féle vezérkönyvet használják a 
tanítók. (Mennyire terjedt el a sokkal jobb 
Peres-féle: nem tudom.) Ha az előbbi mun-
kát anyagával, silány verseivel s a többi 
tárgyhoz való kapcsolatban vizsgáljuk, el kell 
ejtenünk e tárgyat. Mert sem az írva-olvasás 
előgyakorlatait, a mire kiterjeszkedik, sem a 
II. osztálynak beosztott földrajzi anyagot (a 
mi a Ill-ikba való) nem tárgyalhatjuk az ő 
módja szerint. Mindkettő, mint fontos tár-
gyaknak alapvetője, sokkal alaposabb feldol-
gozást igényel még osztatlan iskolában is. 
A még fönmaradt részt az olvasókönyv mellett 
bő alkalmunk lesz megtanítani, a mi pedig 
az iskolai rendre és fegyelemre vonatkozik, 
osztatlan iskolában a felsőbb osztályok pél-
dáján is könnyen elsajátítják a kis kezdők. 

Az írva-olvasásból a kis abc elég az 
I. osztálynak. Nem osztozom azonban egyik 
kartársamnak ama véleményében, hogy egyes 
betűknél csak pár sor anyagot vegyünk. Mert 
1-ször: a gyengébbek nehezebben rögzítik meg 
a betűalakokat; 2-szor: a kevés anyagot a tanu-
lók hamar beemlézik s ekkor a betűk alakjával 
és a szók képével nem törődnek; 3-szor: ha 
a több anyagot nem végezhetjük is el leczke-
órán, olvasgatja azt a tanuló óra előtt vagy 
a téli estéken otthon; így gyakorolja az 
olvasást. Hogy nem érti meg, az nem baj. 

A betűk alakjából a hangnak fölkeltése, 
szóvá fűzése olyan szellemi munkát ró az 
apróságra, mely annyira foglalkoztatja, hogy 
nem igen törődhetik az olvasottak értelmével. 

A nyelvtant csakis a III. osztályban 
kezdeném, még osztott iskolában is. Nagyon 
nehéz tárgy az, mely az itélő tehetség jófokú 
fejlettségét tételezi föl. Ez időt az olvasásra, 
írásra és számvetésre kell felhasználnunk. Az 
összetett mondatokat a IV-ikből az V-ikbe 
teszszük á t ; így több idő jut magának a 
nyelvnek gyakorlására, mit a folytonos be-
széltetéssel ós Íratással jobban elérünk, mint 
a nehéz nyelvtani elemeztetéssel. 

Számtanból az I-ső oszt. 10-ig, a II. 100-ig, 
a III. 1000-ig halad. A jegy-számvetés a 
III-ikban lép föl, de a szóbeli több időt kap. 
A IV-ikben megfordítva. Ez osztály csupán 
egész számokkal végezi a négy alapműveletet 
s előkészít a kettős tétel tárgyalására. Az 
V. osztály a törtek alapismereteit és a tizedes 
törtekkel való számolást s a kettős tétel 
különféle alkalmazását tanulja. A többi anyag, 
egy és más elejtésével, a VI. osztálynak 
marad. 

Földrajzból a III. oszt. a szülőföld és 
vidéke ismertetésével a földrajzi alapfogal-
mak és térkép helyes ismeretét nyújt ja. A 
megyét is a földrajzi alakulás szerint kellene 
ismertetni a mostani járás-szerinti beosztás 
helyett. A IY. oszt. a magyar állam, az V. 
Ausztria, Európa és az öt földrész vázlatos 
ismertetésével foglalkoznék, Magyarországnak 
alapos ismétlése után. A YI. oszt. még a 
csillagászati földrajzot kapná. Történelemből 
nevezetes férfiak életrajzai, korszakot alkotó 
események. Az összekötést a tanító rövid 
előadása végezné. A természetrajzot egyebek-
ben veszszük föl. A természettanból csakis az 
alapismeretekre szorítkoznám minden résznél. 
A tárgyak hatalmas segédeszközt az olvasó-
könyvben nyernének, mely az ismétlés, a bő-
vítés és kiegészítés munkáját is végezné. Fontos 
végül az osztatlan iskolában az osztályoknak és 
az egyes anyagnak csoportosítása és össze-
kapcsolása. Akad olyan anyag, melynek tár-
gyalásában három-négy osztály is egyszerre 
vehet részt. Alkalmas pontokon a felsőbb 
osztály mindenkor ismétlőleg vesz részt az 
alsóbb osztály új leczkéjében, melylyel az előb-
bieket felújít ja és begyakorolja. Ezzel nem-
csak sok időt takarítunk meg, hanem mind a 
hat osztálynak vezetése szerves egészszé olvad. 
Végül a csendes foglalkoztatás anyagát épúgy 
előre beosztjuk, mint a közvetlen tanításét. 

(Sümeg). Éles Károly. 

X Űj ministeri tanácsos. A hivatalos 
„Budapesti Közlöny" f. hó 3-iki száma a 
következő legfelsőbb kéziratot közölte: „ Val-
lás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére dr. Axamethy Lajos osztály-
tanácsosnak a ministeri tanácsosi czímet és 
jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécs-
ben, 1897. évi márczius hó 30-án. Ferencz 
József s. k., dr. Wtassics Gyula s. k." — 
A legmagasabb kitüntetés dr. Axamethy Lajos 
személyében régi hű és önfeláldozó munkás-
ságot jutalmazott. Az ú j ministeri tanácsos 
úr ő méltósága már 1869. év óta szolgálja 
a tanügyet a vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumban, a hová még a boldog emlékezetű 
Eötvös József báró nevezte ki. Dr. Axamethy 
min. tanácsos úr mindig igaz barátja volt a 
a tanítás ügyének és a tanítóságnak. A kik-
nek szerencséjök volt és van vele érintkezni, 
elragadtatással szólnak mindenkivel szemben 
tanúsított jóakaratáról és barátságos, meg-
nyerő modoráról. Őszinte szerencsekivánatain-
kat fejezzük ki ő méltóságának úgy a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztősége, valamint 
sok-sok ezer olvasója nevében! 



9. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
15 

SZUNORA 
Édes anyám. 

— Pósa Lajos legiíjább verskötetéből. — 
Jöjjön lakni hozzám,.' 

Édes anyámasszony, fölnevelő dajkám, 
Megkövetem szépen: jöjjön lakni hozzám! 
Tejbe'-vajba' fürdik, hintóba' járatom, 
Aranyos pohárból jó szívvel itatom. 
Bársony-székbe ülhet, selyem-ágyba fekhet, 
A mikor csak tetszik, mindig akkor kelhet. 
Puha szőnyegre lép, azon sétálgathat, 
Az egész ház népe kigyelmedre hallgat. 
Szagos diófából csináltatok rokkát 
Fonogathat csöndes téli estéken át; 
Én pedig a vígan pergő rokka mellett 
írom, írogatom jó kedvvel a verset. 

Török deákok. 
A szofta a törökök deákja, a med-

resze pedig a kollégiuma. Maga a szofta 
szó, mely pe rz sa eredetű , a z t j e len t i , h o g y 
„ meggyu lado t t , m e g é g e t e t t " ; vagyis , 
h o g y a t a n u l m á n y o k é r t g y u l á d és ég . 

— Ne csalogass, fiam! Tudom, hogy jó volna, 
Királyasszonynak se volna különb dolga; 
De hidd el, jobb nekem, a mikor szomjazom, 
Ha a virágos kis csuporból illatom. 
Édesebb álmot ád a magam párnája: 
Minden kicsi tolla a magam fosztása. 
Nem kell nekem, fiam, az a puha szőnyeg, 
Puhább a pázsitja a tarka mezőnek. 
Nem látnám én ott a hajnal hasadását, 
Kis kertemben nyíló virág falcadását. 

Itthon akarok én, jó fiam, meghalni, 
Te gyere, te gyere inkább haza lakni! 
Szebb rózsát szakaszthatsz itt a rózsafáról, 
Szebb nótát tanulhatsz itt a pacsirtától. 

Jó éjszakát, édes anyám.' 

Feküdjön le, nyugodjon le már kigyélmed, 
Hisz a bakter elfútta már a kilenczet. 
Virradattól késő estig meg sem állott, 
Ne fonjon már, oltsa el már a világot . . . . 
Jó éjszakát, édes anyám! 

Tegye már el azt a guzsályt a sarokba, 
Mért nem hajtja már a fejét nyugalomra? 
Integet a párna csücske, látom, látom: 
Szempilláját kerülgeti már az álom 
Jó éjszakát, édes anyám! 

T Ö R Ö K HODSA. 

A t ö r ö k i skola i é le tnek l ege rede t ibb 
és l e g m ü s z u l m á n a b b m e g j e l e n é s e ez a 
hosszú, m a j d n e m fö ld ig érő k a f t á n b a 
b u j t a t o t t és t u r b á n o s - f e j ű a lak. A k isebb 
községi i sko lákban éppen csak a n n y i t 

u l meg, hogy t u d írni, o lvasn i , ön-

Holnap is nap, minden élő hadd pihenjen, 
Csak az Isten virraszszon az éji csendben. 
Nyitott szeme függjön ezen a kis házon, 
Imádkozom: álma fölött, hogy vigyázzon . . . . 
Jó éjszakát, édes anyám! 
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állóan gondolkozni és azzal n y i t v a e lő t te 
a medresze. 

Ez az intézet t i s z t án kelet i je l legű. 
I t t t anu l j ák el a szof ták a h i t - és jog-
t u d o m á n y t , melyek e lvá lasz tha ta t l an 
kapcso la tban vannak egymással , a m i n t , 
hogy a közéletben is a jogász e g y ú t t a l 
theologus és megford í tva . Az iszlám 
vi lágban tudvalevőleg klérus, v a g y egy-
ház nincs és így egyházi t i sz t ségeke t 
is a község bá rme ly m e g v á l a s z t o t t j a 
viselhet . Akárcsak miná lunk az egy-
házfi. Annak a sok, néha hét -nyolcz 

TÖKÜK MEKTEBL1K. 

esztendőnek, m e l y e t a szofta medreszé-
ben eltölt, sokféle t a n u l m á n y j á r a 
nyomában . I t t t anu l j ák meg a főbb tiz 
t u d o m á n y t , és ped ig a nye lv t an t , mon-
d a t t a n t , gondolkozástant , erkölcs tant , 
az allegóriák t u d o m á n y á t , theologiát , 
bölcsészet tant , jogot , a szent k ö n y v n e k : 
a Körán-nak a k o m m e n t á r j a i t és végül 
a prófétához fűződő hagyományok taná t . 

A medresze r endesen egy-egy dsámi-
val ( török t emplom) van kapcsola tba 

hozva. Minden d s á m i mellet t v a n egy-
egy i lyen medresze-épület , m e l y a 
szof ták szobáira, coetusokra v a n fel-
osztva. Rendesen ke t t en , néha h á r m a n -
négyen is, v a n n a k egy-egy ily fülkébe 
beosztva és a t e l j e sen iugyenes lakáson 
kívül élelmezést is kapnak. Igaz, hogy 
soványan és n a p o n k i n t csak egyszer. 
A medresze t a n á r j cl? tl ki e különféle 
t u d o m á n y o k a t e lőadja , vagy hodsa, vagy 
müderrisz nevet visel . Összecsoportosul-
nak körü lö t t e a ha l lga tók ; rendesen a 
dsámi ban, egy zsámolyszerű emelvényen 
foglal helyet, ha l lga tó i ped ig félkör-
a l a k b a n guggolnak le és há rom-négy 
ó r á n á t prelegál nekik hol az egyik, 
hol a másik tá rgyból . Rendesen egy 
hodsa vezeti ő k e t végig az összes 
t u d o m á n y o k b a n és mikor a v izsgá la t ra 
ke rü l a sor: a mufti, a v izsgála t veze-
tő j e elé kerülnek. A ki e meglehe tősen 
szigorú vizsgálatokon megál l ja a helyét , 
az megkap ja a képesí tő b izonyí tványá t . 
E n n e k kiosztása nagy ünnepségekkel 
van összekötve, melyen a vá ros elő-
kelőségei is résztveszuek. A szof ta 
ezzel megszűnt szoftának lenni és 
n y i t v a előtte a pálya. A boldogulásnak 
h á r o m módja nyi l ik meg előt te . Leg-
könnyebben e lé rhe tő a naib állása, 
vagy i s azé a községi h ivata lé , mely a 
k i sebb rangú és lakosságú városokat 
i l le t i meg. N a g y o b b állás a lcádi, vagyis 
b i ró állása, m e l y m á r nagyobb városok 
s z á m á r a van szervezve, és ideál ja a 
szof tának, ha a müderrisz, vagy is a t an í -
t ó n a k t i sz te le t te l és jó j avada lmazások-
ka l e l lá tot t á l l á sá t nye rhe t i el. 

Mindezen ál lásokban egy fo rmán kell 
i smern ie úgy az egyházi, m i n t a világi 
t ö rvényeke t és bárhová ke rü l is. he lye t 
foglal az idemák, vagyis tudósok rend-
j é b e n . Az ő szavának v a n a leg több 
súlya. 0 i té l és hoz tö rvényeke t , az ő 
t a n á c s á t ha l lga t j ák meg és az ő véle-
m é n y e az egyedül i i rányadó. Szóval: ő 
a községnek ú g y egyházi, m i n t v i lág i 
elöl járója. 
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De mily hosszú éveken és a szenve-
déseknek, nélkülözéseknek mi ly nagy 
során á t j u t h a t el ide a szof ta ! Nagyobb 
részt Sz tambulba mennek tanuln i , m e r t 
o t t vannak a leghíresebb medreszek. 
Öltözködnie úgy kel], hogy t i sz tességet 
val l jon vele, megjelenésétől a t udomá-
nyos ember fellépését k í v á n j á k m e g 
és azt a t iszteletet , melylyel a közönség 
körülveszi, k i is kell, hogy érdemelje . 
Szorgalmasnak, szerénynek, a láza tosnak 
kell lennie, kifejezéseiben válogatósnak 
és t e t t e iben szolgálatrakésznek. Pedig 
h á n y a n küzdenek a nyomorra l , hányan 
v a n n a k közöt tük , a kik csak egyszer 
egy esztendőben l á tnak pénzt . Ez az 
időpont a Iiamazán ünnepe. Ebben a 
hónapban szünetelnek az előadások, 
részint , hogy a t ö rvény előszabta ünnepi 
r í t u soka t elvégezhessék, rész in t pedig, 
hogy eláraszszák a vidéket . Minden 
szofta, a k i elég t u d o m á n y t és bátor-
ságot érez magában , kezébe fogja a 
vándorbo to t és indul világgá. A hodsa 
a j án l a t áva l a zsebében je len tkez ik egy-
egy községnél, a mely őt vendégének 
marasz t a l j a és felszólítja, bogy a község 
dsámi jában , vagy esetleg a mecsetben 
(kisebb tö rök templom) ü n n e p i prédi-
káeziót t a r t s o n ; akárcsak a m i legátu-
saink. H a beszédje jól sikerül, egy-két 
nap ig .még o t t t a r t j á k és ezala t t , a 
község anyagi viszonyaihoz mér ten , 
a n n y i pénzt gyű j t enek neki össze, a 
mennyibő l egy esztendőre való öltözet 
és egyébféle k iadása kitel ik. Az élelme-
sebbje rendesen összegyűjt i m a g á n a k , a 
m i sz tambul i t anu lmányévé re m ú l h a t a t -
lanul szükséges. Csak éppen annyi , hogy 
t isztességesen öltözködhessék és hogy a 
medreszebel i sovány kosztot pótolhassa. 

A szofta elég j e len tékeny a l a k j a a 
tö rök közéletnek. 0 a pol i t ikai köz-
vé leménynek, a nép h a n g u l a t á n a k a 
legjobb ismerője , az i rodalmi mozgal-
m a k b a n vezérszerepet já tsz ik és ha 
hangula tke l tés rő l van szó, i s m é t csak 
ő ke rü l elő. Ha válságos helyzetek tá -

madnak, félelmessé is vá lhat ik a f e l -
lépése. A n é p e t csak ő t u d j a f ana t i zá ln i 
és erkölcsi bá torsága is csak a szof t á -
nak van, h a az u ra lkodó-ha ta lommal 
j u t összeütközésbe. N e m szórványosak 
az esetek, a mikor a fo r rada lmi moz-
ga lmaka t a szofták i n d í t o t t á k meg. H a 
háború v a n kitörőben, h a az isz lám 
h i te t és u r a l m a t fenyege t i némi veszély, 
akkor épúgy ta lpon van a szofta, m i n t a 
mikor e lviselhetet lenné kezd válni a zsar -
nok és a n é p joga i t e l t ipró uralom. 0 a 
kele t i k é n y u r a l o m állandó ellenzéke. Az 
egyedüli osztály, mely a ke le t i műve l t -
ség részesévé l e t t és a m e l y t u d a t á b a n 
v a n úgy nemzet iségi , m i n t vallási h iva -
tásának . Az európa i t nem szereti, m e r t 
hazá ja e l lenségét lá t ja benne , és hazá-
j á t imádja , m e r t magá ra l i agya to t tnak , 
örökösen veszélyezet tnek ismeri . 

Ujabban r a j t u k is kezdenek az idők 
je le i m u t a t k o z n i ; mióta a medresze me l -
l e t t a mekteb, vagyis az európai é r t e -
lemben ve t t iskola is ki fe j lődöt t , ha -
nyat lóban v a n a befolyásuk és t ek in -
té lyük. A „mek teb" -be j á r ó effendi cse-
kélybe kezdi venn i a t u r b á n o s szoftát 
és lenézi egy oldala t udásáé r t , mely a 
m ű v e l t nyuga t ró l t u d o m á s t sem a k a r 
venni . A m a r a d ó szófiának erős vetély-
t á r s a kezd l enn i az európai művel t ségre 
t ö r ekvő mektebli. Már csak te tszetősebb 
és világibb megje lenéséné l fogva is. 
A mektebli európaiasan öltözködik, nyu-
g a t i nyelveket sa já t í t el és éppen nem 
idegenkedik az európaiakkal való ér int-
kezéstől. E m e l l e t t b iz ta tóbb a jövője 
és biztosí tot tabb a boldogulása. A szofta 
ped ig egyre visszavonulóbb, j e len ték te -
lenebb, és a mi ly mér t ékben művelődik 
a vetélytársa , a u n á l nagyobb fanatiz-
mussa l ragaszkodik a m u l t hagyomá-
nyaihoz. A szófiának csak' m ú l t j a van, 
a mékteblinek j ö v ő j e ; amaz a hanyat ló 
ke l e t i művel t ségnek a maradványa , , 
emez pedig a n y u g a t i k u l t u r á n a k egy 
előre ve te t t f énye . 

(Bu lapest.) Kunos Ignácz dr. 
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HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

a „ Marosvásárhelyi takarékpénztár-részvény-
társaságnak", a mely a folyó évben meg-
tartott közgyűlése alkalmából népnevelési és 
kulturális czélokra 285 frtot adományozott; 
a temesvári kereskedelmi cs iparkamarának 
hazafias áldozatkészségéért, hogy a keresk. 
és ipari szakoktatás emelése czéljából a nagy-
becskereki, pancsovai állami, valamint a 
temesvári Wieszner-féle polg. és felső keres-
kedelmi iskoláknál, minden tárgyból jeles ered-
ménynyel érettnek nyilvánított egy-egy tanuló-
nak, szintúgy a Temesvárott fennálló I. f. 
ipariskola lll-ik osztályát jelesen végzett két 
tanulónak egy-egy huszonöt frtos millenniumi 
ösztöndíjat alapított; a zomburi takarékpénz-
tárnak azon hazafias áldozatkészségéért, hogy a 
Sombori községi felső kereskedelmi iskola 
tanszereinek gyarapítására s ezen iskola f. 
évi tanulmányi utazására 100— 100 frtot, ösz-
szesen kétszáz frtot adományozott; id. báró 
Inkey Józsefnek a ki a csurgói áll. tanító-
képezde ifjusági-segélyegyletének 200 frtos; 
továbbá a esurgói takarékpénztár-részvény-
társaságnak, mely ugyanezen czélra 260 frtos 
alapítványt tett. 

Kinevezte: Tóth Gyula oki. tanítót a 
weidenthali közs. áll. el. népiskolához r. 

taní tóvá; Pfeiffer Anna gyergyó-alfalusi róm. 
k. oki. tanítónőt a mező-livádiai áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Jambrikovich Blanka 
oki. tanítónőt a magyar-óvári áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Csismás Emilián oki. 
tanítót a plaviseviczai közs. el. népiskolához 
tanítóvá; Molnár Béla és Molnár Antal, oki. 
el. iskolai tanítókat a balatonfüredi Erzsébet-
Szeretetházhoz családtanítókká; Orlai Imre 
cserencsóczi róm. kath.oki. tanítót a vasztély-
pusztai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Czillér Margit oki. háziipari munkatanítónőt 
•a szeniczi állami polgári leányiskolához a 
XI. fizetésiosztályba segédtanítónővé ; Blahunka 
-János oki. tanítót a puczói áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Ország Gábor kajali ág. ev. oki. 
tanítót a lubina-klacskeh-i áll. el. népisko-
hoz r. tanítóvá ; Pálmai József ó-szádovai róm. 
kath. oki. tanítót a karánsebesi áll. el. népis-
kolához r. tanítóvá; Völgyi Paula oki. tanító-
nőt az oláhláposbányai áll. el. népiskolához 
r . tanítónővé. 

Áthelyezte: Szabó Teréz csejthei áll. isk. 
tanítónőt a nyitra-sztrázsai áll. el. iskolához; 
Perepatics Anna nyitra-sztrázsai áll. tanítónőt 
pedig a csejthei áll. el. iskolához; Szukováthy 

Ilona győri áll. tanítónőképezdei segédtanító-
nőt az újpesti állami polgári leányiskolához. 

Végleg megerősítette: Konyevics Péter 
homoliczi közs. ideigl. minőségű r. tanítót 
ezen állásában; Erdélyán Péter homoliczi 
közs. népiskolai ideigl. minőségű rendes 
tanítót ezen állásában. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Bohók 
Mihály zólyom-lipcsei r. k. volt tanító özvegye, 
szül. Kmety Mária részére évi 150 f r to t ; néhai 
Tóth Kálmán hodosáni áll. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Kis Jolánnak évi 195 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Lula János 
tordosi munkaképtelen, gör. kath. tanítónak 
évi 200 fr tot ; Rűcsán János kis-lekenczei 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 220 
fr tot ; Ghirkviás János bucsumi munkakép-
telen gör. kath. tanítónak évi 120 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
B. G . . . r. Idéztük a kivánt a §-t. 

Bizonyára nem kerülte el figyelmét. 
L. F. P . . . ó. Nincs módunkban, hogy 

többet tegyünk. 
K. P. Gy.-Eperjes. Ha más faluba költöz-

ködött a család, igen természetes, hogy itt 
járat ja gyermekét iskolába és az előbbi 
helyen törlendő a tanulók sorából. 

W. F. Radosocz. Állami elemi tanítónő-
képző van Budapesten, Győrött, Pozsonyban, 
Szabadkán és Kolozsvárit; kath. jellegű 
pedig: Budapesten, Pozsonyban, Kőszegen, 
Sopronban, Egerben, Kassán, Szatmárit, 
Kalocsán, Nagyváradon és Temesvárott. 
Bővebb felvilágosítást ezek valamelyikének 
igazgatójától kérjen. 

Igazgató. Eddigi eljárása helyes; de ha 
más iskolánál nyert rendes bizonyítványnyal 
jelentkezik fölvételre a gyermek, még ha 
nem töltötte is be egészen a törvényben 
megállapított kort, köteles fölvenni, hacsak 
iskolafentartó hatósága másképen nem intéz-
kedik. Az visszautasíthatja az ilyeneket. 

B. F. Zala-Egerszeg. Az állami elemi és 
polgári iskolai, tanító- és tanítónőképző-
intézetek szünidejére vonatkozó ministeri 
„Körrendelet" száma 68260. Megjelent lapunk 
ezévi 1-ső számában. 

Fodor F. N.-Körös. Veterán kartásunk: 
J. L. kérvénye 2 melléklettel a közokt. min. 
úrhoz terjesztetett be. A febr. 15-iki ügy 
esetleg sorra kerül. 

Kr. Istv. A kir. tanfelügyelő úrnál keressen 
védelmet. 

St. 1). Sajnáljuk, többet nem tehetünk, 
mint a mennyit tettünk. 
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I . M. Az adóhivatal adja okát, mért nem 
fogadta el a befizetést. 

Sz. L. Sajnáljuk, nem válaszolhatunk 
érdem legesebben. 

M. L. A közs. adóról már többször szóltunk. 
Orosháza. 1. Nem községi tanító, ha csupán 

az ismétlő-iskolai tanításért kap fizetést, 
egyébként pedig talán állami vagy felekezeti 
iskolánál, vagy egyéb hivatalban van alkal-
mazva. 2. Előzetes megintés nélkül nem 
foganatosítható a végrehajtás. 

F. Gy. Bodófalva. Az a helyes, hogy az 
elemi iskolai magántanuló is évről-évre 
minden osztályról külön tegyen vizsgálatot; 
de ha a most jelentkező már 15 éves s a 
polgári iskolai tantárgyakat is tanulta: meg-
engedhető neki, hogy a III—IV. osztályról 
egyszerre tegyen — a szokásos díjak lefize-
tése után — vizsgálatot. 

0. M. Arad. Tantervet a magyar kir. 
állami elemi tanítóképző-intézetek számára 
az egyetemi nyomdában (Budapest, I., Iskola-
tér 3. sz. a.) kaphat. Ara 13 kr. 

G, L. Temes-Szt.-András. Az a szün-
időkre vonatkozó ministeri „Körrendelet", 
mely lapunk f'. é. első számában is meg-
jelent, csak az állami elemi s polgári isko-
lákat és a tanító- és tanítónőképző-intézeteket 
illeti. 

Sz. I. Nagy-Kanizsa. Egyedül az illetékes 
hatóság jóakaratának megnyerésével segít-
hetnek a bajon. Az állapíthatja meg a 
rendes és segédtanítók számát, tőle függ, 
hogy a segédtanítói éveket beszámítja-e az 
ötödéves korpótlékba s ad-e ötnél több 
korpótlékot vagy sem. Nem köteles adni. 
Az már nagy hiba és nein engedhető meg, 
hogy valaki 20 évig is csak segédtanító 
legyen s ilyen fizetést húzzon. Budapesten a 
segédtanítói idő 3 év, de 1 év után is meg-
választanak igen sokat rendes tanítóvá; a 
korpótlék pedig korlátlan. Van közöttünk 
olyan is, a kinek már 10 korpótléka van. 
Ez a törzsfizetésnek 10%-a. Kövessen ebben 
is minket a vidéki iskolafentartó hatóság. 

R. S. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz; 
ő (a tanfelügyelő úr) majd fog módot találni 
arra, hogy a hitközséget rábírja méltányos 
és jogos követelése teljesítésére. 

F. V. Kúti. Az islcola fentartására szolgáló 
költségek fedezéséhez az önök korcsmárosa is 
tartozik hozzájárulni, miután gyermekeit önök 
s nem saját hitfelekezete iskolájába járat ja . 
Kántori illetmények fizetésére, természetesen 
nem szorítható. 

Sz. K. S. Nem tartozik fizetni. Olvassa el 
B. czikkét a tanítók önkéntességéről. Vagy 
talán néha veszi csak kezébe lapunkat? 

L. J. Nagy-Károly. Senki sem részesülhet 
az „Eötvös-alap" jótéteményeiben, a ki nem 
tagja annak. Az özvegyek és árvák is csak 
az esetben kaphatnak segélyt, ha az elhunyt 
féij, illetve apa, tagja volt az Eötvös-alapnak 
s ennek vagyonához legalább is 5 forinttal 
járult. A városi vagy megyei hivatalnok, ha 
tanító volt is előbb, de csak most akar 
tagjává lenni az „ Eötvös-alap "-nak, csak 
pártoló tag lehet, a ki jótéteményeiben nem 
részesülhet. Arra a „becsapásra" vonatkozólag 
szíveskedjék adatokat szolgáltatni hozzánk, 
hogy utána nézhessünk a dolognak s kimerítő 
írásbeli választ adhassunk. Alapszabályokat 
küldtünk. 

Z. Domokos. 1. Tanítók számára több-
fürdőben adnak kedvezményt. 2. A fizetés 
kiegészítése a fel. isk. hatóság beleegyezésével 
történik. 3. Egyéb kérdéseire nem adunk 
választ, mert ha ön már 3 éves tanító, t ud -
hatja azokat 

Ambitió. Nincs kizárva a lehetőség. A köz-
okt. bizottság tagjai kandidálnak. Szerkesz-
tőségünk 2 tagja (Göőz és Lakits) is helyet 
foglal ezen bizottságban. Annak idején lapunk 
is meg fog emlékezni a főv. pályázatról. 

H. Gy. S. lelkész. A t. sz. egyház, volt 
tanítója özvegyének a lakásért is tartozik kár-
pótlással ; még pedig 20 írttal, mivel a lakás 
és kert értéke 40 frtban volt megállapítva. 
Két törvény is nyíltan megadja a lakás élve-
zetére a jogot a tanító özvegyének; neveze-
tesen az 1868. XXXVIII. t.-cz. 140. §-a és 
az 1893. XXVI. t.-cz. 1. §-a. Előbbi § szerint:. 

„A tanító halála esetén özvegye és árvái a halá-
lozástól számítandó félévig az egész fizetést és lakást 
élvezik." 

A másik § pedig ekként intézkedik: 
„ . . . kiterjesztetnek a hitfelekezetek által fen-

tartott népiskolákra az 1868. XXXVIII. t.-cz. 139. 
és 140. §-ai is, melyek szerint a megürült tanítói 
állomások legfölebh 'A év alatt betöltendők és ezen. 
idő alatt az iskolában segédtanító alkalmazandó; 
továbbá, hogy a tanító halála esetén özvegye és 
árvái a halálozás napjától számított félévig az 
egész fizetést és lakást élvezik." 

Az államsegély felhasználására vonatkozó 
25-ik § értelmezésével mi is egyetértünk. 
A számadás helybenhagyása alkalmával igazol-
hatják az eljárást. 

É. L. Balkány. 1. Űj kérvényben próbálja 
az 1895-ben beterjesztett folyamodvány elin-
tézését s a reá vonatkozó választ kérni, miután 
e nélkül fizetésügye az iskolafentartó ható-
ságnál nem hozható rendbe. 2. A főszolga-
bíró úrhoz a fizetésjavítást igazoló hivatalos 
jegyzőkönyv csatolásával küldje be kérelmét. 
Az 50 krra való leszállítás is igazolandó s 
miután ez utóbbi intézkedés, csak ennek érvé-
nyesítését követelheti. 
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Áll. el. isk. N.-Sz. Véleményünk szerint 
ezt a vitás kérdést a gondnokság (ill. iskola-
szék) döntése alá kell bocsátani, mert a gond-
nokság, illetőleg iskolaszék állapítja meg, 
hogy egy tanító hetenkint hány órán tanít-
son. Levelében mondottak alapján az ön fel-
fogását helyesnek tartjuk. 

/ . B. R Ismeri a nyugdíjtörvényt? Abban 
megtalálhatja. 

Garamparti. Véleményünk szerint, ha az 
özvegy az erdőrésznek az erdőrendezés alkal-
mával már nem volt haszonélvezője, akkor 
az ő 3 év multán támasztott igénye nem 
jogos. Jó lesz a kir. tanfelügyelőhöz fordul-
ni ok útbaigazításért. 

M. József. Nem a 10-ik; de a 4-ik § ad 
erre jogot. Ajánlott levélben részletes tájé-
kozást nyujtottunk. 

D. R, Adott-e be kérvényt? Sz. úr ez idő 
szerint nem intézkedik. 

X. Y. Nagyon zavaros dolog. Nem 
tehetjük. 

B . . . Péter. Azt hiszszük, az iskolaszéki 
elnök hitelesítése is elég lesz. 

Sz. E. Ha még most sem kapott volna 
végzést, sürgesse meg új folyamodványnyal. 

Sz. M. Az ügyek új fordulatával szemben 
folyamodnia kellett. Intézkedett-e ? Esetleg 
még most tegye meg. 

M, László. M. K. Ügyvédtől vagy birótól 
kórjen tájékoztatást. Mi nem találtunk erre 
vonatkozó §-t. 

Bj . . . k. Foglalkozunk evvel a kérdéssel. 
A közlöttek mind tanulságosak. Az országos 
bizottság elé nem való. 

I. F. A b . . . i királyi tanfelügyelőhöz 
forduljon. 

N. F. és I . J. Ha még ma sem jutot t 
volna kezéhez, írjon új folyamodványt. 

K . . A . . Ha még sérelmet látott, folya-
modnia kellett. 

P. Károly. Államsegély. Az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
utasítás ekként rendelkezik: 

„A községi iskolai tanítók fizetésének állam-
segélylyel kiegészítését a község képviselő-testülete 
vagy a községi iskolaszék kérheti a közigazgatási 
bizottság útján. A kérvényhez csatolandó a községi 
iskola költségvetése, a község háztartási költség-
vetése, a tanító oklevele és díjlevele s a község 
egyenes állami adójáról kiállított adóhivatali 
kimutatás." (17. §, 3. pont.) 

„A hitfelek. isk. tan. fiz. kiegészítése az illetékes 
iskolai főhatóság kívánságára" . . . . történik. 

Az adatok hasonlók az előbbihez, csak-
hogy a politikai község helyett az iskola-
fentartó hitközség anyagi viszonyait kell 
igazolni. 

D. F. Forduljon a királyi tanfelügyelő 
úrhoz. 

B. F. Sz. Cs. Később lesz reá válaszunk, 
ha egész terjedelmében szórói-szóra közöl-
hetjük. 

Fr . . . E . . . 1. A mire kötelezte magát, 
annak eleget kell tennie. Kár volt ily Ígé-
retet tenni. Egyenlítse ki a különbözetet. 
— Legjobb lesz békességes úton tisztázni 
az ügyet, mert nem csak az iskolaszéki 
elnök hibázott, hanem ön is. Másként nem 
avatkozunk perlekedésökbe. 

Sz. Oy. Ingyen taneszközért, úgyszintén 
államsegélyért a kir. tanfelügyelő közben-
jöttével folyamodjanak. 

Sz. M. Eddig már bizonyára rendben van. 
T. F. Nem avatkozhatunk bele. 
T. I. Nem bíráskodhatunk. 
H. V. Sajnáljuk, nem adhatunk közelebbi 

útbaigazítást. 
N. A. Ügy emlékszünk, már adtunk erre a 

kérdésre választ. A szabályzat 20 krért kap-
ható az egyetemi nyomdában. 

L. M. Az illetékes adóhivatal adhat fel-
világosítást. Forduljon oda. 

N. S. Lapunkból már értesülhetett a hiv. 
intézkedésről. 

T. J. és K. B. Ha sérelmet lát, folya-
modjék. 

FI. Lapunkban olvashatta. 
K. E. Gyurgyevó. Fizetés azon napig jár, 

a meddig tanított. A hónap második felére 
már új állomásán követelheti azt. 

Ifj. K. János. Legjobb lesz közvetetten 
fordulni kérelemmel gróf P. J., mint kegy-
úrhoz. Külön §-t erre nem ismerünk. Másik 
ügyben ngs Vámossy Mihály igazg. úrhoz 
forduljon. (Budapest, IX. ker., Lónyay-utcza, 
ev. ref. főgymnasium.) 

I B 0 D A L 0 H. 
Pósa Lajostól, mint már előre jeleztük, 

egy kötet vers jelent meg „Édes anyám"' 
czímen. A gyermeki szeretet pompás, ragyogó 
bibliája az a 211 lapra terjedő kötet, mely-
nek e szép sorok szolgálnak mottóul: 

„Te szent, magasztos élő szeretet! 
Te lobogó láng a világ felet t! 
Anyai szívben édes érzelem, 
Egyetlenegy, legtisztább szerelem! 
Te a világnak legszebb csillaga, 
Ki nem alszol, le nem hullasz soha!" 

Ügy van: ki nem alszik, le nem hull soha. 
a míg oly költői akadnak, mint Pósa Lajos. 
Oly egyszerűen és mégis oly szépen, még 
nem énekelték meg a fiúi szeretetet, mint 
Pósa. Az ő szeretete anyja iránt valódi 
rajongás, a melyből az irodalomnak is van 
haszna, mert egyik legbecsesebb kötetét köszön-
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heti e nagy szeretetnek. Szebb, nemesebb, 
a világ hitványságaiért kiengesztelőbb kötet 
már régen jelent meg irodalmunkban, mint 
ez az új könyv. Pósa költészete egyszerű, 
mint az a világ, a melyet rajzol, de egyszerű-
ségében kedves és közvetetlen. Lantjának 
nincs túlságosan sok akkordja, de mindig az 
igaz érzés szólal meg rajta. Lapunk mai szá-
mának „Szünóra" rovatában mutatóul közlünk 
kettőt e gyönyörű versek közül s csak azt 
sajnáljuk, hogy az egész kötetet le nem 
nyomathatjuk. Mert ha nekünk ez a kettő 
tetszett legjobban, lehet, hogy másoknak meg 
mások: valamennyi megtetszenék. Mert van 
ebben a kötetben - akár csak aranyos dió 
és száz meg száz más szép dolog a karácsony-
fán •— sok szebbnél szebb vers. Ilyenek pél-
dául: „A míg élek, mindig bánom", az „ Üzenet", 
a »Jöjj el, tavasz, jöjj el", „Levél édes anyám-
nak" és „Anyám levele" — mind gyönyörű, 
hímes virágai a költő fiúi szeretetének. Boldog 
asszony az a Pósa Lajos anyja, a kinek kép-
mása e szép könyvet ekesíti! Boldog asszony, 
mondjuk, mert ennél a kötetnél fényesebb 
emléket fin még nem emelt az anyjának! Melegen 
ajánljuk ezt a nemes, szép könyvet mindenek 
elolvasására. Kapható minden könyves boltban. 

— a. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A „Hymnus" költőjének : a halhatat-

lan Kölcsey Ferencznek f. hó 4-én leplezték 
le érczszobrát Szatmármegye székvárosában : 
Nagy-Károlyban. A vármegye, mely híven 
megőrizte nagy fiának emlékét, a ki a nem-
zeti hajnalhasadás napjaiban lánglelkű vezére, 
bölcs tanácsadója volt a magyarságnak, ön-
magát tisztelte meg a f. hó 4-iki, nagysze-
rűen sikerült ünnepséggel. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
kormányválság volt. Badeni ministerelnök f. hó 
3-án írásban nyújtotta át 0 Felségének a 
lemondását. F. hó 4-én az uralkodó elnöklete 
alatt minister-tanács volt, melynek eredménye 
az, hogy Badeni mégis. . . marad. — A krétai vál-
ság még mindig nem ju to t t dűlőre. A nagy-
hatalmak nem látván még elérkezettnek 
Törökország föloszlatásának az idejét — 
mindent elkövetnek a béke föntartására, de 
azért lapunk zártakor úgy látszik, hogy a 
görög-török háború még sem lesz elkerülhető. 
Balfour angol minister nem igen kecsegtette 
az angol alsóházat — f. hó 3-iki ülésén — 
azzal, hogy ez az összeütközés elkerülhető 
lesz. „Mi, mondá Balfour, követeljük a török 
csapatok visszahívását és nem kételkedünk 
benne, hogy ez meg is történik. Elvonni 

Krétát a szultán hatalma alól és szabad kezet 
adni neki saját ügyei intézésére: ez a mi 
politikánk. A hatalmuk azonban egyetértenek 
abban, hogy most nem szabad engedni, hogy 
Törökországot földarabolják és a mikor mostani 
politikájukat követik, Kréta szabadságáért és 
Európa békéjéért küzdenek. (Tetszés.) Leg-
csekélyebb kétségem sincs benne, hogy Kréta 
szabadságát kivvíjuk és sajnálom, hogy nem 
beszélhetek hasonló bizalommal a másik czél-
ról. A béke föntartására azonban nincs jobb 
mód, mint az európai konczert biztosítása." — 
Hir szerint a porta jegyzéket intézett a hatal-
makhoz, mely jegyzékében köszönetet mond 
az intervenc/ióért és sajnálatát fejezi ki, hogy 
az teljesen hiábavaló volt. Kijelenti a porta, 
hogy ezentúl csak saját érdekei által fogja 
magát vezéreltetni és oly megoldási módot 
fog keresni, a melylyel a háborút kikerülheti. 
— Folyó hó 3-án a franczia külügyminister 
is nyilatkozott s azt mondotta, hogy a hatal-
mak törekvése az, hogy a jelenlegi viszonyok 
ne vonjanak maguk után súlyos következmé-
nyeket. A hatalmak, ha szükséges lesz, el 
fogják határozni a görög szárazföld néhány 
kikötőjének a blokádját. — A román minis-
terválság alkalmasint csak a költségvetés meg-
szavazása után fog eldőlni, a mikor Aurélián 
ministeriumát előreláthatólag Síwnfea-kabinet 
fogja fölváltani. 

— A ruthénekért. A földmívelésügyi minis-
teriumban napok óta tárgyalásokat folytatnak, 
a melyek a gróf Schönborn-íéle 18 ezer hol-
das munkács-szent-miklósi hitbizományi ura-
dalmaknak az állam által való bérbevéte-
lére vonatkoznak. Darányi földmívelésügyi 
minister az uradalmakon mintatelepek léte-
sítésével szakszerű havasi gazdálkodást akar 
meghonosítani és az uradalmak egy részét a 
beregmegyei ruthén földmíveseknek adja albér-
letbe. A tárgyalásokat a napokban befejezik. 

— I j egyesület. A II. országos és 
egyetemes tanügyi kongresszus emberbaráti 
szakosztályának megbízásából elkészült az 
emberbaráti tanintézetekben működő nevelők és 
alkalmazottak egyesületének alapszabályter-
vezete ; ennek tárgyalására, valamint az 
egyesület megalakulása további feltételeinek 
elintézése végett f. évi április hó 19-én 
(Húsvét hétfőjén), d. e. 10 órakor Budapesten, 
a vakok intézetének nagytermében (Király 
utcza 64. sz.) alakuló közgyűlést fognak 
tartani, mely az ideiglenes tisztikart és 
választmányt is megalakítja. Az egyesület, 
mely az összes hazai emberbaráti tanintéze-
tekre kiterjed (vakok, siketnémák, hülyék 
intézetei, árvaházak, szeretetházak, bölcsődék, 
javító intézetek, stb.) s azok pedagógiai 
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és társadalmi ügyeit, valamint a bennük 
működő nevelők és alkalmazottak szellemi 
és anyagi érdekeit felkarolja, már ez évben 
megkezdi működését. Tagja lehet az egye-
sületnek a közvetlenül érdekelteken kívül 
minden ügybarát, férfi és nő egyaránt. A 
tagsági díj egész évre 3, azaz három forint 
s ezért minden tag többek között az egye-
sületi közlönyt kapja. Jelentkezéseket Brocskó 
Lajos, az orsz. prot. árvaház igazgatója 
(Budapest, VII. ker., Szegényház-tér 1. sz.), 
mint ideiglenes pénztárnok, elfogad. 

— Halálozás. Fabry János, a dobsinai 
községi kisdedóvó - intézet igazgatója, az 
„Országos Kisdedvédő-Egyesület" tisztelet-
beli tagja és alelnöke, áldásos működésének 
52 ik, életének 70-ik évében f. évi márczius 
27-én délután fél 6 órakor elhunyt Dobsinán. 
Áldás és béke lengjen porai felet t ! 

A szerkesztő postája. 
Sz. Gy. Mándolf. Természetes dolog, hogy csak 

az állami tanítókra szól. — P. A. Zemplén-Vásárhely. 
Forduljon kéidésével (válaszra lev. lapot küldve) a 
„Szőlő és Borgazdasági Lapok" szerkesztőségéhez: 
Budapest, V., Árpád-utcza 8. sz. — „Mikor tanítsuk 
a történelmet í " Nemsokára meg fog jelenni; a 
másikat is közölni fogjuk. A mi t. czikkíróinknak 
türelemmel kell töll'egyverkezniök. mert — sokan 
vannak! — B. A. Balatonfőkajár. Nem. mert nincs 
benne semmi új. — Szivcs tudomásul. Újból kér-
jük. hogy okmányokat és általában oly iratokat, 
a melyeknek visszaküldését kérik tőlünk, ne tessenek 
nekünk beküldeni. A szerkesztőség nem foglalkoz-
hatik expediálássál! Ezúttal újból kijelentjük, hogy 
— mint egyébiránt állandóan olvasható a lapon — 
kéziratokat nem kül lünk vissza; a mi közölhető, az 
elfogadott czikkek közé teszszük ; a. mi nem közöl-
hető, a papírkosárba vándorol. — M. Csáktornya. 
Folyamodni kell érte ; nem lehetetlen, hogy meg-
adják. — N. J. Csőből)". Az ötödéves korpótlék csak 
öt évi működés után jár. — B. L. Mező-Bánd. 
12.317. sz. a. márcz. 18-án a tanfelügyelőiéihez 
küldték. — Sz. A. Kaál. Márcz. 14-én 13.604. sz. a . 
a közig, bizottsághoz küldték. — F. S. Oláh-Szilvás. 
1896 nov. 30-án 158.32-5. sz. a.) a közigazgatási 
bizottsághoz küldték ; ott kell sürgetni. — Cs. Zs. 
1. Ön is tapintatlan volt, iskolaszéki elnöke is. 2. A 
„helyes eljárást," ön, tekintélyét éppen nem sértő 
kegyélem-adássál, iskolaszéki elnöke pedig higgadt nyu-
godtsága megőrzésével találta volna el. 3. Szabad napot 
csak az iskolaszéki elnök beleegyezésével adhat. 
4. Jelentsék a kir. tanfelügyelő úrnak. 5. Éljenek 
békességben. Pax! II. A. Cz. Szent-Gottliárd. 
Mi nem ismerjük ; kérdezze meg a „Kisdednevelés" 
szerkesztőségétől: VI., Bajza-utcza 27. — Popovics, 
Berzova. Mi azt a névsort közöltük, a mit hiva-
talosan megkaptunk. Arról nekünk is van tudo-
másunk, hogy ön a magyar nyelv sikeres tanításáért 
50 frt jutalomban részesült, de előbb s azért nem volt 
neve az utóbb közölt lajstromban. -— F. F. Mező-
hegyes. („A testmozgás jelentősége stb.") Nem közöl-
hetjük. — 1 - 1 0 0 . Nem közölhetjük. — T. I. 
Hosszúmező. Eddig már csak megkapta ? Mikor mi 
kérdezősködtünk, azt mondták, hogy már rendben 
van. — B. V. Nagyborosnyó. 62.534. sz. a. van; 

megsürgettük. — B. B. Ó-Fejértó. 8 .436. sz. a-
márczius 20-án a közig, bizottsághoz küldték. — 
Monssong Géza és Yárady Lajos urakat kérjük 
pontos lakczímiik beküldésére, hogy a czikkökért 
járó tiszteletdíjat megküldhessük. — P . I. Szokolya-
Hntta. Követelje a díjlevél illető pontjának meg-
tar tását s ha nem használ, forduljon a kir. tanfel-
ügyelő úrhoz, majd ő eligazítja a dolgot. — B. J» 
N-Kikinda. Nem tudjuk, milyen „összegyűjtött 
gyermekjátékokat" ért. — B. 1. Dozmat. Ha a 
megválasztást annak a díjlevélnek az alapján elfo-
gadta, nem követelheti, csak kérheti a módosítást. 
Értesse meg az iskolaszékkel, hogy nem méltányos 
az, hogy az iskolaépület javítási költségei a tanítót 
illessék. Ha kell, forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz, 
de csak tapintatosan járjon el. — IV. J. Zákány» 
Végezze mindenki a maga dolgát és — ne vitat-
kozzanak. — K. ig. Forduljon valamelyik zenemű-
kereskedéshez vagy akár Lampel R. könyvkeres-
kedéséhez; mi ehhez nem értünk. — Echo. 1. Kérdezze 
meg a budap. áll. polg. isk. tanítóképző igazgató-
ságától, vagy még inkább Toldi L. könyvkereskedé-
sétől : Budapest, ll. ker., Fő-út. 2. Már benne volt 
a lapban. 3. A czikkre nézve nem tudunk határozott 
Ígéretet tenni. — K. J. Székudvar. Kérdezze meg 
kir. tanfelügyelőjétől. — Zénó, Zenta. Az igazgató 
kötelessége erről, az orvosi bizonyítványokat mellé-
kelve, a kir. tanfelügyelőségnél jelentést tenni; a 
többi a kir. tanfelügyelő úr dolga — F. Gy. Zs». 
Örményes. Z. K. Magyar-Kakucs. Nem közölhető 
egyik sem. — V. M. Zálnok. Van igazság abban az 
állításban, hogy a falusi tanítót is megilletné annyi 
fizetés, mint a mennyi a városit; de azért czikkét 
mégsem közölhetjük. — I. I. Nagyág. Erról a 
fontos kérdésről már sokan i r tak s még sincs el-
döntve, hogy az osztály-, avagy a váltakozó-rendszer-
alkalmazása lenne-e jobb az elemi iskolában. Mi is 
az utóbbit tart juk jobbnak; mindazonáltal czikkét 
nem közölhetjük — Olvasókönyv. A közlendők közé 
tettük. — H. J. Homonim. K.-Csárda. Sz. B. Buza-
háza. Czikkelyeiket nem közölhetjük. — Folyamodó. 
Fölség-kérvényre 5 frtos bélyeg kell. A fölterjesztést 
a belügyministeriumhoz czímzett kérvényben kell 
kérni, a melyre 50 kros bélyeg kell. — Gr. igazgató,. 
Budapest. (Izr. siketnémák orsz. intézete.) A 
szerkesztőségi rovatban — az egyet , nyomda és a 
ministerium közt kötött szerződés értelmében —pályá-
zatot nem közölhetünk. — N. M. Bükkös. Még mi 
sem tudjuk ; annak idején benne lesz a lapban. (Ezt 
már másoknak megüzentük; mért nem olvassa a 
lapot?) — Mező-Tárkány. Majd csak akkor folya-
modjék, ha ki í r ják a pályázatot. — M. K. Nádasíl. 
Áttettük a, kiadóhivatalhoz, mert a lapot a kiadó-
hivatalnál kell reklamálni. — Egy tanító. Névtelen 
levelekre nem adunk választ. — B. F. Polonka. 
1. A Néptanítók Lapját a szerkesztőségtől kell kérni ; 
a folyamodvány és a közs. bizonyítvány bélyeg-
mentesek. 2. Az állami óvodának is úgy kell kérnie,, 
mint a hogy a lap homlokán állandóan olvasható. 

Tartalom: A néptanító a társadalomban. Juhász 
Ágost. — Tények logikája. Schön Bernát. — Az osz-
tatlan és az osztott népiskola. Vaj na Mihály. — 
Az osztatlan népiskola tanterve. XXI. Éles Károly» 
— Hivatalos rész. — Sziinóra: Édes anyám. Pósa 
Lajos. — Török deákok. Kúnos Ignácz dr. — Tanítók 
tanácsadója. — Irodalom. — Különfélék. — A szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 14. számához. 

A m. k i r . tud . -egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapes t , I. ker. , vá r , i skolatér 3. sz.) 
megje len t t a n k ö n y v e k és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek. az egyél) községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. 'Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Alít' és olvasókönyv a népisk. 1. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75/s ív, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Göncz.v P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanítok számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható bctiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható bctiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 9'/$ iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/» iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értclemgyakorla-
tok tanításában az 1. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Yezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr. netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyviiez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, füzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/a iv, kötve, bolti ára 25 kr . netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív! kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Jlagyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv. kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 15 kr. 

Dr. Ileko Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr. netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/. iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8', 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, Ül iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalns I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC Hl. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő A HC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Yezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák 11. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. I). füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. .látéktauitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
4o kr., netto ára 30 kr. 

Krilnner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kx-., netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Wandtafeln (24 Bliitter). (Gönczy P Fali 

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára'2 frt. 
Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für dia 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —  
(Lederer A. Képe.s ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen A HC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez ) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto Ara 16 kr 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr 

Gönczy P. Bewegliche Üruckschrift-Huclistaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr 

Gáspár J. Lesebuch für die II. Kl. der Volksse nie. 
(II. olvasók.) 6°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die III. Kl. der Vol! v-e nie. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, nett.. I ,<r. 

Gáspár J. Lesebuch für die IV. Kl. der Vol: »»r nie. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, ne t t j 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J.V—VI. olvasók.) 8", 36'A 1 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Deuk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'A I 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungen fiir die I i . Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8", 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8", 
27'/a iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischeii Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8", 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss n. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyar-ok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8", 16'/< iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesuiidheitslelire. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stei.ová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národnich sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie poll yblivépismeny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr, netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépohybltvépísmeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, nettó ára 50 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót aj kuak sz.) 
I. r. 8°, 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr,netto ára 20 kr. 

Nagy L. Ovicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národnich sköl prednásal mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná inluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvniciiá cvicelmá knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druliú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pro tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8J, 
ll'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár Ji Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr. nttto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebna knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajku népisk. számára). 
8f, 9 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti,. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucitelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanítók számára.) 8°, 
25 iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

l)r. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnyeh vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu Tmlovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, IV« iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávaiju a upotrehovaniu 
zemekuli pro národnich n.itelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8", 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Űprava pre vyucovania v krcsleni v 
lociatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanításban.) Nagy 

8", 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 
>Iaszák H. Úpr ava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

d) Sáros- é~ Szepesmegyei tót 
nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národnich sköl. (Gönczy P.ABG olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiiiha ku slovenskému slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná küilia vyucovauu ulierskcj reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására .-áros-szepesi 
tót.) I. r. 8", 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovauu ulierskcj reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8", 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebna knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
l l 'A iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
nich sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, ll 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15V« iv, kötve, bolti ára .30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národnich sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'/« iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viucováííu mluvincipre 
1. a II. klassu národnich sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8°, 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluviíicná cvicebna kiiiha pre druhú klassu 
národnich sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°,2V«iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto árav 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku ludos-
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zeuiepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l1/« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

| Gönczy P. Navod ku poznávaiíu a upotrebovánu 
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zemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a íold-
gömbli.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, net to ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna knizka ku viucovaiía his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr. net to ára 50 kr. 

e) íSzerb nyelven. 
Elemi uépiskolák számúra. 

XXIV. lIÍTima. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 f r t 40 kr, net to ára 2 frt. 

CpncKH IijKBap ca ochobho.m wramtoM 3 a npna p a 3 p e i 
uapojwe iuKOJie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 7V» 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, nettó ára 12 kr. 

ynyxcTBO aa nacraBv y cpucrcow öyKBapy ca iHTaiittOM 
naMetteiio napoaim.M yrare-MNa. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolt i 22 kr, net to ára 18 kr. 

fpoo B. Ilapojiua Kanra 3a cpßcica pa3peA 1. o,ueJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti á ra 24 kr, net to ára 20 kr. 
Tpoo B. Py>ma Kanra i: u3yiaiiau,y italjapCKora je3ni;a. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
V/t iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Maljapcsa inraHKa H Be;KÓOBua ittbiiacuua 
cpöcKHX HapoAHiix lUKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyrcTBO 3a upeAaBaite Betfóana y rouopy n pa3_v«eBan.y. 
3a npBH h ,'ipyrn paapej napojmix niKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és érteleingyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

ynyTCTBO y npeaaraity cpucice i'pa.Maniice y I. ii II. 
paspeay iiapoíiie iiiKOJie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y upejianaity cpucKe rpajumme y III. 11 IV. 
pa3p. inKOJie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpiicKa rpaMa-THiita neiKÓemma 3a II. pa3pex HapoAHe 
uiKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

CpiicKa rpanaTHiRa Keatfíemma 3a HI. n IV. pa3p. 
Hap. luKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gvak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Cpncica MinaHKa 3a apyrn pa3pe.11 napojHe uniojie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Cpncica laraHica 3a Tpehn pa3pe;i napomé uiito.ie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 2-t kr. 

CpiicKa HirraHKa 3a terepra paapea uapo.nie uiKo.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

Cpiicua iHTaHKa 3a nein n iiiecxn pa.'ipeí napoflne 
uiKO.ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.)8°, 30'A iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

(3.P- Euepunii 1'. íi Kapna™ E. ynyrcrBO y 3eMAoiiHC 
3a yiHTeJi.e ii yliirre^cKe itanjHjaTe naponiax uniója. 
(Vezérkönyv a f ö l d r a j z i tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, nettó ára 48 kr. 

A p . E M e p u n a F . h K a p n a ™ E . Cky i i 3 o m a o u h c h i i x 
pe3y,rrara 3a uapojiie' uirco.ie V., a y cjiyiajy ír 3a 
VI. pa3pea n sa n o n T o p a B a j y h y uiKOJiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, net tó 
ára 6 kr. 

K h u i ii Majep. IIonecTnima Matapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

K h u i ii Majep. PyKOBo.icrBo k yieity nosecTHHne y 
HapoAHWi inKOJiaMa. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

ynyTCTBO y nacraBH npraii.a. Pyiiia itimra 3a iiapojuo 
y?HTej>e. Ck . i o i i h o Xvro MacaK. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacTaBii o c h o b h o i ' nprana . II. H3pe3ane 
nperjieaa.iiiue Oil xaprnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak. bolti ára 36 kr, ne t tó ára 30 kr. 

f ) Román nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt. 40 kr, netto ára 2 fr t . 

Gönczy P. Elementar! ii seil ABC-dariii pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, ne t to ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere serise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instruct!line la propunerea esercitlelorn 
verbal i sí memorialí pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
es értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Mannalu de conducere in instructiuiiea 
limbeí materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, ne t to ára 16 kr . 

Nagy L. Mannalu de esercitiegramaticali pentru clas'a 
a H-a a scólelorup oporale.(Nyelvt. gyakorlók, a nép-
isk. II.o.sz.)8",2'Aiv, kötve,bolti 8kr , netto á ra6kr . 

Groó V. Mauuducerea gramaticei linibei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Groó V. Maiiuducerea gramaticei linibei maghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tan í tására román 
a jkúak számára.) II. rész. 8°, 8 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto á ra 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si doprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, l l ' A i v , kötve, bolti ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a 
t re i 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. 111. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, ne t to ára 24 kr. 

Gáspár .J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
pa t r ' a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, ne t to ára 28 kr. 

Or. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantideinvetiatori . (Dr. Emericzy-
Kárpát i . Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28V» iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magaslnu de resultate 
geograüce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pent ru scól'a repetit iunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbllez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti á ra 30 kr, netto á ra 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru Instructionen 
istoriei in scoal. poporale.(Vezérk. a tör ténet- taní-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru c las 'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák II. Indegetariu la propunerea desemnului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori . — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto á ra 50 kr. 

Maszák H. II . Formuletaiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, ne t to ára 30 kr. 

g) Horvá t nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
(íroó V. Uvodna kniga na poducavauje ugerskoga 

jezika. (Groó V Vezérk. a magyar nyelv taní tá-
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sára a vasmegyei horvát ajknak sz. I. r.) 8°, 9'/i 
iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodua kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9Vü iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citauka i vejzbana kniga za II . , 
I I I . i IV. razred nervatskih elementarskih skolah. 
(Groó Y. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. IL, 111. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9 72 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-horvát nyelven. 
Göiiczy r . Pocetnica za niedjimurka puíke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4'/s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citauka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Medjimurska horvatska citauka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8", 
tí'/j iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai .1. Horvatska citauka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 
30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J . Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend vidéki 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 
kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
1'enun II. Cr t .HHa Taőia a í í . u >uiTaiui (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
remi,n II. PycMta a3ÓyKa h nepna 'mraHKa j uepuoB 

k j u c h H a p o A H t i x i uikoji 'b. (Gönezv P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, nettó ára 12 kr. 

1'chhu II. PyKonoxcTBO Ko yitiiif) pycHanbKoh a3ŐyKH 
it uepuoiiauaiitioii inraiiKbi. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8", 4'/» iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Ilajb A. yiipaameiiie őeclijiu n p03y>ia. BoAHTejiMia 
Kiuira Ak.i« ytHTeAbönt no I. h II. K.iaccf. napöfliiaxi, 
miiö.i'b. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11 '/» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

I'auinapb ML PycfcRa iiiTaima jtiaa Apyrois K.iaca 
iiapöÁuaxb uiKö.i i>. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BolHTeiLiia tcniira ko iiayiemo wa^apcKora a3BKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8", 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyniia KHHra KO yiimo Mâ JipcKoro a3ana. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MuAflpcKa 'inraHRa H ynpamnine.iLHa Kunra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BonnTe.ii.Ha icimra KO yrinno ncropii; y uapomaxt, 
ni Ko.iaxi.. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

IIcTopia »taiapÖBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

IiaJKOBCKii MuxaíJi't. Ilcropia YropiuHHH. (Magyarország 
története.) 8",4'/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
i'ycKa a3Óyica h nepna mraHKa hák nepitoü Kíaca 

sapojuaxb uiKoat. Bes-ia MaíapcKoü a36yna HaBJia 

Teimia nepepoÖJieno. — 1889. CoenoBa nlma bs 
iiepeiiJierl;. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'A ivi kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvizlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. ííávod vu szloveiiszke ABC-szke Ji 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 672 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy 1». Píszmeni gihni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P . Stampni gihni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . Nóve knige cstenyá za vesznícski söl dríigi 
zlócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Szloveiiszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski sói III . zlócs. (Gáspár J. III. olvasók!) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Szloveiiszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlócs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv vend vidéki nép-
iskolák számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., 
netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod 11a iliszauya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlócs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Ná>od 11a vogrszki jezik za vesznícski söl 
1. i II. zlócs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 lcr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsna ílíszanya za vesznícski söl II. 
zlócs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák II.Pötikazács 11azacsétnorovatanye. I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanítás ban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Vözrézane papimé obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8*, 
27 '/< iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 61) kr. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8*, 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára, a*, 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanító- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vs iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2ö kr., netto ára 1 frt . 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka virányá. 8°, 227» 
iv, fiízve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4frt . 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei ós miiformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24V» 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 fr t 50 kr. 
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IT. Kisded óvóképzö-i utézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8", 4"/j 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 'A iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/a iv 

bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'h iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt , 
netto ára 1 fr t 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 fr t 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

T. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv. fűzve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18G34. sz. r.) netto 10 kr: 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8", ls/< iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára, 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák száma,ra. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, "A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, IV« iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűivé. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Ab iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára ti kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fü*ve,(1893. szept. 4-én. 24784. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius' 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

TI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesitési vizsgálatairól. (1877. 10998. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
ss. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segélyzett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186S-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, net to ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, net to 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. érte!. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ n 20 kr. 

„ román „ .. ,, „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz ) Fűzve, net to 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
„_ tót .. .. „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati ét magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz.' r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/< iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról, '/i iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

I I I . Jegyzők. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Nettó ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 



6 

VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népiskolai kezelési és rendtartási 
nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv B) minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasitassal. az 1868. évi XXXVIll. 
t.-cz. 3S. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló t>) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. ! iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről Bj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv net to 
ára 272 kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék -
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/s kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 8—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
X) ári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy. bolti ár? 1'/= kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2 ' / j kr., netto 
. ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 

Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 
ára 27s kr., netto ára 2 kr. 

! Bizonyítvány, bolti ára IV; kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. mnnkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtat-

ványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 1V» kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ara 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. net to ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára 2 kr» 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l ' /s kr. 
Tanitókópezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári Isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto-

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr . 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 80 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (Iö96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felsőbb kereskedelmi iskolai nyomtat-
ványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 5 kr. 
Zár vizsgálati érettségi bizonyítvány. 1 ivnettoáraökr. 
Kimutatás a záró (érettségi) vizsgálatokról. (Kül- és 

beliv.) 1 iv netto ára 5 kr 
Osztály-névkönyv. 1 iv netto ára 5 kr. 
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XV. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 8 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. ! példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 2tj$85. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. : 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l 'A kr. 
Taneszközök. 

1. ' S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az 1-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Esti kép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

Á UI-ik szállít mány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraezkfák. 4. Zöldséges és | 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 0 fr t 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása, 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászatí színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (•"> színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges ni vények (12 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 f r t 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 

Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt. 

3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-
zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'A ivre ter jedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. IJopp-féle természettani ábrák. (10 drb szine-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

.">. Hopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
(!. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

7. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'/< iv, füzv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 fit 20 kr, netto ára 
1 frt . 

9. Metzner Alfons-féle számvetö-késziilék az elemi v 

és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt . 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
75 kr. netto ár *1 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt , netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 75 kr, 
netto ár 4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 f r t 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
liuzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 fr t 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 f r t 50 kr., netto ár 6 frt 50 lrr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt . 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 fr t 50 kr, netto ár 5 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
liuzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 f r t 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva ós léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 f r t 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe l'ali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 f r t 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 fr t tiO kr. 
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Görczy r . Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. | 
Ma yarország folyóhálózati fali térképe, vászonra 

luzva s léczczél ellátva, bolti ára 14 frt, netto áralSfrt. 
Ma sí.tarország Szt.-lstván halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
ti frt 50 kr 

Ugyan..z: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa hegy- és vízrajzi térképp, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt 

Ug anaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ira 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ara 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. 

Uíryanaz s vászonra liuzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr 

Ug anaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Eur pa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 0 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ara 9 frt. netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ara 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 5u kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ara 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térkepe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra liuzva és léczczél ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

K é z i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Kis allasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák szániára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

nettó ára 90 kr. 
K é z i t é r k é p e k . 

Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-
nezve), bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Magyarország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr, 

Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto áral5kr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a reformáczió idejében, bolti ára 15 kr-, 
netto ára 12 kr. 

Európa a XVIII. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest fő- és székváros tervrajza, bolti áralOkr, 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 t r . 
Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Planiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle projectióban.) kézi 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Megye i kézi térképek. 

Arad, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 
Somogy, Szathmár, 'femes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Sopron, Szt'pes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

Szemlélet i képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt> 
netto ára 5 frt. Fiuine látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 irt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr. netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr Ugyani/.: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr. netto ára 
3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Huuyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ug. anaz: felhúzva táblapaprra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr Ájáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra. bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : elhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár« 
összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyorrvla igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó f iostál is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi április hó 1. 
.A. m. kii', tud. egyetemi nyomda 

IGAZGATÓSÁGA. 

Budapesten, 1897. M. kir. tud- egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 14. számához. 

1Ü1U1. 
—jggy ' H. M. számhoz. 

Pályázati hirdetmény 
a fiumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába való felvétel tárgyában.1) 

A következő 1897/98. iskolai év kezdetén ( s z e p t e m b e r l ß - a n ) a fiumei hadtengerészeti akadé-
miában előreláthatólag 40 egészen ingyenes és féldíjmentes (a közös hadügyi tárczából javadalmazott) 
kincstári, illetőleg fizetéses és alapítványi hely fog betöltetni. Felvételnek úgy az I-ső és Il-ik, valamint a 
111-ik évfolyamba van helye. — A felvétel általános kellékei a következők:2) a magyar vagy az osztrák 
állampolgárság (külföldiek részére 0 cs. és apóst. kir. Felségének legmagasabb engedélye kívántatik meg); 
testi alkalmasság úgy a katonai nevelésre, mint az ezutáni tengerhadi szolgálatra, mely alkalmasság 
szabályszerű katonai orvosi bizonyítványnyal igazolandó; — kielégítő erkölcsi magaviselet; — a betöltött. 
14-ik, és még túl nem haladott 16-ik életév az I-ső évfolyamba, a túl nem haladott 17-ik életév a Il-ik 
évfolyamba és a túl nem haladott 19-ik életév a Ill-ik évfolyamba való felvételhez; — a megkívántató 
előtanulmányok, nevezetesen: az I-ső évfolyamba való felvételhez valamely nyilvános reáliskola vagy 
gymnasium (polgári iskola), vagy ezekkel egyenjogosított s az osztrák-magyar monarchiában levő egyéb 
tanintézet négy, a Il-ik évfolyamba való felvételhez ezen tanintézetek hat osztályának, a III-ik évfolyamba 
való felvételhez ezen tanintézetek valamennyi osztályának kielégítő összeredménynyel való bevégzése. — A 
(közös hadügyi tárczából javadalmazott) kincstári helyekre katonatiszteknek s katonai, udvari és állami hivatal-
nokoknak fiai bírnak igénynyel. Fizetéses növendékeiül általában magyar vagy osztrák állampolgárok fiai, kik a 
megkívántató feltételeknek megfelelnek, felvehetők. Az élelmezési átalány fizetéses helyért ez idő szerint éven-
kint800 forint, féldíjmentes helyért 400 frt,mely összegből a növendékre az intézetben fordítandó minden kiadás 
födöztetik. Ezen átalány két egyenlő részletben félévenkint előre küldendő meg a fiumei hadtengerészeti 
akadémia parancsnokságának, és pedig az első részlet minden évnek szeptember hava 16-án, a második 
pedig márczius hava 16-án. A pályázók közül felvételre kijelölt if jak Fiúméban felvételi vizsgálatot köte-
lesek tenni. Ezen vizsgálat tárgyai: az első évfolyamba belépőkre nézve: a) német nyelv,3) b) mennyiség-
tan, c) történelem és földrajz, d) természettudományok. Ezen tárgyakból oly terjedelemben teendő a föl-
vételi vizsgálat, a melyben azok a középiskola négy alsó osztályában előadatnak. A Il-ik, illetőleg a III-ik 
évfolyamba való belépéshez szükséges felvételi vizsga mindazokra a tantárgyakra kiterjed, melyek a ten-
gerészeti akadémia I-ső, illetőleg I-ső és Il-ik évfolyamában előadatnak; a nyelvek közül azonban csupán 
a német nyelv és vagy a franczia, vagy az angol nyelv kötelezők a felvételi vizsgánál. A fegyverek vagy 
a tengerészeti és katonai gyakorlatok ismerete nem követeltetik. A felvételi vizsgálatok szeptember 10-én 
kezdődnek, s ezekre a kijelölt pályázó if jak idejekorán fognak Fiúméba behivatni. A hadtengerészeti aka-
démiában a kiképzés 4 évig tart. A IV. évfolyamot kielégítő eredménynyel bevégzett növendékek Il-od 
osztályú tengerész-hadapródokká neveztetnek ki. A legfelsőbb évfolyamban, minden fizetéses növendék 
részére az élelmezési átalány utolsó részletének lefizetésekor azon összeg is lefizetendő, mely annak tengerész-
hadapródi felszerelésére szükséges. A kincstári növendékek és az alapítványosok felszerelése a közös had-
ügyi javadalomból fedeztetik. A hadtengerészeti akadémiába való felvételt kérő folyamodványok a cs. és 
kir. közös hadügyministerium tengerészeti osztályához Bécsbe intézendők. Állami vagy udvari szolgá-
latban levő egyének felettes hatóságaik útján, magánszemélyek pedig a legközelebbi katonai tér-, állomás-
vagy kiegészítési kerületi parancsnokság útján nyújtsák be folyamodványaikat. E z e n k é r v é n y e k n e k 
l e g k é s ő b b j u l i u s 31-éig a k ö z ö s h a d ü g y m i n i s t e r i u m t e n g e r é s z e t i o s z t á l y á h o z k e l l beérkez-
n i ö k ; elkésve érkező folyamodványok tehát nem vehetők tekintetbe.4) — A felvételi folyamodványokhoz 
melléklendők: 1. a keresztlevél vagy születési bizonyítvány; 2. a honossági (a községi illetőséget is igazoló) 
bizonyítvány, (mely esetleg egy éven belül pótlólag is bemutatható); 3. katonai orvosi bizonyítvány; 

4. a himlőoltási bizonyítvány, a mennyiben a beoltás a katonaorvosi bizonyítványban nem igazoltatik; 
5. a középiskolákban nyert összes iskolai bizonyítványok, ide értve az utolsó félévre vonatkozó bizonyít-
ványt is. — A hosszabb tényleges szolgálati kötelezettség elvállalásáról szóló nyilatkozatok kiállítása — 
miután e kötelezettség már a védtörvény által ki van mondva — nem kívántatik. — Budapesten, 1897-ik 
évi márczius hó. (83/h—I—1) 

') A magyar állami alapítványi helyekre nézve külön pályázati hirdetmény bocsáttat ik ki. 
2) A felvételi feltételek nyomatott tel jes kiadásban „Seidl L. W. és Fia" czégnél Bécsben kaphatók és kívánatra a cs. és 

kir. közös hadügyminister ium tengerészeti osztálya, a pólai cs. és kir. kikötő tengernagyi hivatala, a trieszti tengerészeti kerületi 
parancsnokság és a fiumei hadtengerészeti akadémia parancsnoksága által is kiszolgáltatnak. Az ezen akadémiánál megüresedő magyar 
állami alapítványi helyek természetéről és magáról a nevelésről pedig bővebb tájékozást n y ú j t a Kasics Péter, honvédelmi ministeri 
tanácsos által szerkesztett és a honvédelmi minister által jóváhagyott : „Az osztrák-magyar hadsereg katonai nevelő- és képzőinté-
zete , különös tekintet tel a magyar állami alapítványi helyekre'* czímö munka, a mely Budapesten Grill udv. könyvárusnál kapható. 

3) Azoknak, a kik magyar (vagy horvát stb.) tannyelvű iskolát látogattak, legalább annyira kell bírniok a német nyelvet, 
hogy az előadásokat (az oktatást) haszonnal hallgatni képesek legyenek. 

*) A magyar állami alapítványi helyekre pályázók részéről — az ezekre nézve külön kibocsátott pályázati hirdetmény 
értelmében — f. é. május 15-ig a m. kir. honvédelmi mlnisterliez nyújtandók be a felszerelt kérvények. 

Zalamegyében a s ü m e g v á r o s i r. kath. elemi-
iskolánál segédtanítói állás azonnal elfoglalható. 
Évi fizetése: 163 fr t , bútorozott szoba, ágynemű, 
mosás nélkül teljes ellátás a kántortanítónál, kinek 
a kántori teendőkben segédkezni tartozik. Faiskola-
kezelésben jártasak előnyben részesülnek. Sikeres 
működés után rendes tanítói előléptetésre i gényt 
tar that . Kérvények az iskolaszékhez czímezve' nsgs 
Eitner Sándor elnökhöz küldendők. (382—II—1) 

Ú j - S ó v é ev. reform, magyar-német iskolájánál 
egyik tanítói állás betöltendő. Kötelessége: minden-
napi és ismétlő iskola vezetése, társával felváltva 
orgonista kántori teendők végzése. Fizetés:kényelmes 
lakáson, kerten kívül, havi részletekben 600 forint. 
Pályázhatnak protestáns tanítók. Állomás szeptember 
elsején elfoglalandó. Kérvények Venetianer Sándor 
lelkészhez intézendők. 

(354—III—3) 
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8087/97. számhoz. 

P Á I - Y Á Z A T . 
A Karlitzky Albert-féle alapítványból a temes-, 

torontál- és krassó-szörénymegyei róm. kath. isko-
lák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit illető 
két ötven (50) frtos és egy negyven (40) frtos évi 
segélydljra pályázat hirdettetik. 

Ezen segélydíjakra jogosítvák : 
1. Az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizs-

gát letették s illetőleg ennek letétele alól hatósá-
gilag felmentettek, erkölcsi magaviseletük, nem-
különben a tanítói pályán kifejtett működésük 
által magukat kitüntették, s a tanításra, agg koruk 
vagy pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatla-
nokká váltak, az országos tanítói nyugdíjalapból 
azonban ellátást nem élveznek. 

2. A jogosult tanítóknak: 
a) özvegyei, kik kifogástalan erkölcsi magavisele-

tet tanúsítottak, férjükkel életfogytiglan éltek, 
avagy tőlük önhibájukon kívül választattak e l ; 

b) árvái, kik tizennegyedik életévüket még nem 
érték el. 

A jelzett segélydíjak a tanítóknak életfogytiglan, 
a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan, s ille-
tőleg újból való férjhez-menetelükig, az árváknak 
pedig 14. életévük betöltéséig adományoztatnak. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg felszerelt folyamodványok a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumnál folyó évi május 
hó 31-ig nyújtandók be. 

Budapesten, 1897. évi márczius hó. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministertől. 

(64/h-III—3) 

16466/1897. szám. 

P Á L Y Á Z A T . 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 

illető évi 100 frtos Bésán-féle ösztöndíjak tizenegy 
(11) állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetén azonban 
a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, legutóbbi 
tanulmányi bizonyítványával, szülei vagyoni állapo-
táról, testvérei számáról, az esetleg már nyert ösz-
töndíjról vagy segélyről és erkölcsi magaviseletéről 
szóló iskolai, illetőleg hatósági bizonyítványokkal 
felszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímzett folyamodványok az állami 
képző-intézeteknél az igazgató-tanácshoz, a többiek-
nél az illető képző-intézet igazgatójához 1897. évi 
április hó végéig, ezek által pedig Ráth Károly fő-
és székvárosi főpolgármester úrhoz, mint az alapít-
vány gondnokához (Budapest, 1Y. ker., Zöldfa-utcza 
9. sz.) május hó 15-ig terjesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók, s a 
nem magyar mellékletek hiteles magyar fordítása 
is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve beérkezett folya-
modványok tekintetbe nem vehetők. 

Budapest, 1897. évi márczius hó 26-án. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministertől. 

(82/h—III—1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Betöltendő a magyar -becze i állami elemi isko-

lánál egy, évi 400 frt fizetés, 50 f r t helyi pótlék és sza-
bad lakás — vagy szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi április hó 21-ig, Alsó-Fehér-
vármegye kir. tanfelügyelőj énéi nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állás az ev. ref. kántori teendők vég-
zésével is össze van kötve, ezért csak ev. ref. val-
lású s a kántori teendők végzésében is jártas pályá-
zók vétetnek figyelembe. A kántori teendők vég-
zéséért az egyház külön évi 100 frt díjat fizet. Alsó-
Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-Enyeü, 
1897 márczius 30. Dr. Szabó Mihály, az alsófehér-
vármegyei kir. tanfelügyelőség vezetésével megbízott 
s.-tanfelügyelő. (77/h — I — l) 

Betöltendő az újonan rendszeresített s zed l i cze i 
(Sárosmegye) állami elemi iskolánál egy, évi 400 frt 
fizetésből és 100 frt lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi április hó 15-ig, Sárosvármegye 
kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Ezen állás elnyeréséért csak gör. kath. és a kán-
tori teendők végzésére is képesített tanítók pályáz-
hatnak, mely teendők végzéséért az illető egyház-
község részéről eddig élvezett külön díjazásban 
részesülnek. Eperjesen, 1897. évi márczius hó 26-án. 
Sárosvármegye kir. tanfelügyelősége. (78/h—I—1) 

A rudolfsgnádi (volt határőrvidék) községi 
német, magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen tanítónői állomással a következő járandóságok 
vannak egybekötve: készpénz 365 frt, szabad lakás 
és 34 f r t fűtési átalány. Felhivatnak pályázni 
óhajtók, miszerint a torontálvármegyei tek. közig, 
bizottsághoz czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, 
kellően felszerelt folyamodványukat, folyó évi április 
hó 24-ig, közvetlenül a torontálmegyei kir. tanfel-
ügyelőséghez terjeszszék be. Nagybecskerefe, 1897 
április hó 1. Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

Pályázat a t ó tvázsony i ev. ref. orgonista-tanító-
ságra. Évi fizetés: lakás, egy holdnyi kert és stolán 
kívül készpénz, muckaváltság, tandíj és különféle 
czímeken 170 frt, 16"25 hektoliter rozs, 20 46 • m é t e r 
tűzifa, földhaszonbér 1901 szept. 30-ig 215 forint, 
ezentúl pedig a földek használati joga. Pályázati 
kérvények április 30-ig, az esperesi hivatalhoz Litérre 
(posta: Veszprém) küldendők. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. (386—II—1) 

A l a k ó c s a l községi iskolánál egy magyar tan-
nyelvű oszálytanítói állomásra április 24-iki határ-
idővel pályázat hirdettetik. Évi törzsíizetése : 380 frt 
és 70 f r t személyes pótlék, egy bútorozott szobából 
álló lakás és szabad-fűtés. Csak róm. kath. tanítók 
pályázhatnak. Kötelessége leend a III—VI. osztályo-
kat önállóan tanítani és ha a szükség kivánja, a 
kántori teendőkben segédkezni. Pályázók, kellően 
felszerelt folyamodványukat a lakócsai (Somogym.) 
községi iskolaszéki elnökséghez küldjék. (385— Ti - 1) 
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A szefberinl (volt határőrvidék) községi szerb, 
magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jött tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, Vu hold pótkert, 6 öl puha 
tűzifa, szabad lakás és házikert. Felhivatnak pá-
lyázni óhajtó okleveles tanítók, miszerint a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 
kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamod-
ványukat, folyó évi április hó 24-ig, közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez terjeszszék be. A ma-
gyar nyelvben szó és írásbeli jártassága okmányilag 
igazolandó. Nagybecskerek, 1897 április hó 1. 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

Az a sz té ly i (Beregm.) ref. kántortanítói állo-
másra pályázat nyittatik. Jövedelme: 201 forint 
államsegély; 18 köblös föld; 12 köböl buza; 55—60 
gyermek után tandíj ; temetési stóla; öt öl fa és 
kényelmes, szép lakás. Pályázók, oklevéllel felszerelt 
folyamodványukat május l-ig, az asztélyi ref. lelkészi 
hivatalhoz küldjék. Az állomás azonnal elfoglalható. 

A ba latonmagyaródi róm. kath. segédtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 150 forint; 
ellátás, szoba. Képezdészek is pályázhatnak. Köte-
lessége : L, II. és az ismétlők osztályát vezetni. 
(Zalam.) Stampay Miklós, főtanító. (380—1—1) 

A keöi reform, kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: alegűjabbi hivatalos megálla-
podás szerint, pénzben, búzában, borban, kukoriezá-
ban, tandíjban, földekben 276 frt 80 kr., lakáson 
kívül, ehhez járul 13 fr t államsegély, csak okleveles 
tanító kaphatja. Kérvények keői (Baranyam., a. p. 
Herczegszőllős) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kármán Lajos, lelkész. 

A tornai községi újonan szervezett kisdedóvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Pályázni szándékozók 
felhivatnak, hogy törvényszerű képesítéssel (oklevél) 
s egyéb okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó 
évi április 20-ig a tornai plébánoshoz, mint az 
óvoda-bizottság elnökéhez, adják be. Javadalmazás: 
300 frt évi fizetés, két szobából álló lakás, fűtés és 
világítás. Kelt Tornán (Abaúj-Torna), 1897 márcz, 29. 
Möhler Károly, óvodabizottsági elnök. (376—I—1) 

Nyugdíjazás folytán megüresedett o laszt községi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
tanítói fizetés 400 frt, kántori fizetés 150 frt, 
2 szoba, 2 konyha, pincze, istálló és fészerből álló 
szabad lakás, 4 öl kemény tűzifa, a háznál levő 
640 CJ-öl területű konyhakert haszonélvezete; to-
vábbá mellékjövedelemként Olasz községhez csatolt 
Gyula községi és pusztai tankötelesek oktatásáért 
7u fr t és mintegy 20 fr t stóla. Magyar, német és 
sokacz nyelv ismerete szükséges. Pályázati kérvények 
április 15-ig : iskolaszéki elnökhöz Olaszra (Baranya-
megye) nyújtandók be. (348—III—Íj 

A soproni ág. hitv. evang. egyházközség óvónői 
állására ezennel pályázat nyittatik. A folyó évi 
junius hó 1-én elfoglalandó állomás javadalmazása 
a következő: 400 frtnyi évi fizetés havi előleges 
részletekben; szabad lakás az intézetben, mely 2 
szoba, konyha, kamra ós pinczéből áll, és szabad 
fűtés. Pályázhatnak ág. hitv. evang. okleveles óvó-
nők, kik a magyar és német nyelvet űgy szóban, 
mint írásban birják. A megválasztás egy próbaévre 
történik ; ha azonban oly óvónőre esik a választás, 
ki ily minőségben már véglegesen alkalmazva volt, 
az egyháztanács a próbaévtől eltekint. A képesítő 
oklevéllel és keresztlevéllel, valamint az eddigi 
szolgálatot és a nyelvismereteket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt és sajátkezűlegirt folyamodványok, 
folyó évi április hó 20-ig, a soproni evang. egyház-
község elnökségéhez küldendők. Sopronban, 1897. 
évi márezius 21-én. Gebhardt József, felügyelő. 

('!7' '—I - 1) 

A garbólczl ref. kántortanítói állásra pályázat. 
Fizetés: termény, tűzifa, föld, kényelmes lakház, 
kerttel; államsegély, korpótlék beszámításával, 500 
forint. Pályázatok április 20-ig a lelkészi hivatalhoz : 
Garbólcz,Szatmárme<nre — u. p. Mikola— küldendők. 

A herczegszől lös i róm. kath. kántortanítói 
állomásra a pályázati határidő, a 10-ik számban 
közölt díjlevél alapján, április 11-ig meghosszabbít-
tatik. S emélyes megjelenés kivántatik. 

Keresztes (Temesmegye) községben a második 
osztályú tanítói állás, melylyel a kántori teendők 
egybe vannak kötve, betöltendő. Tanítói fizetés : 300 
fr t készpénz, 15 hkl. és 63 liter tiszta buza, malomba 
vagy vásárra szállítva; 3 öl tűzifa, 7 frt iroda-
átalány ; lakás : két szoba, konyha, éleskamra, padlás, 
pincze és házikert. Kántori fizetés : 4'A hold szántó-
föld, melyről a kántor az adótfizeti, mise-alapítványok 
után 26 frt, és 1000 lélek után a stóla. Az előadási 
nyelv német-magyar. A megválasztottnak köteles-
sége az ismétlő iskolát is vezetni. A pályázat lejár 
április 20-án. A róm. kath. iskolaszék. 

( 3 8 1 - I I - 1 ) 
Betöltendő az a lamori állami elemi iskolánál 

egy, évi 400 forint fizetés, 50 fr t helyi pótlék és 100 
forint lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi ápr. 
hó 2l-ig, Alsó-Fehérvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Ezen állás az ev. ref. 
kántori teendők végzésével is össze van kötve, ezért 
csak ev. ref. vallású s a kántori teendők végzésében 
is jártas pályázók vétetnek figyelembe. A kántori 
teendők végzéséért az egyház külön 50 forint évi 
díjat fizet. Alsó-Fehérvármegye kir. tanfelügyelősé-
gétől. Nagy-Enyed, 1897 márezius 30. Dr. Szabó 
Mihály, az alsófehérvármegyei kir. tanfelügyelőség 
vezetésével megbízott s.-tanfelügyelő. 

Biharmegyei Kornádi községben egyik óvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés: havi elő-
leges részletekben 600 korona, dajkatartásra 240 
korona, tisztességes lakás. Kellőleg felszerelt pályá-
zatok Kiss Sándor óvodabizottsági elnökhöz, május 
hó l- ig küldendők be. Felügyelő-bizottság. (371-1-1) 

Az aradi állami tanítóképző-intézetben a gya-
korlóiskolai tanítói állás megüresedvén, arra ezen-
nel pályázat hirdettetik. A kellően felszerelt és 
bélyegeit pályázati kérvények a felettes hatóság 
útján folyó évi április hó 25-ig Aradvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtandók be. Az állással egybe-
kötött javadalom: 600, azaz hatszáz forint alapfize-
tés, szabályszerű korpótlék és lakbérilletmény. 
Pályázhatnak okleveles, régebben szolgáló, s kép-
zettségben és gyakorlatban egyaránt kiváló taní-
tók. Kelt Budapesten, 1897. évi márezius hó 26-án. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 

(79/h—1—1) 
A sebespataki államilag segélyezett, tót-magyar 

tannyelvű ág. evang. kántortanítói állomás okleveles 
tanítóval töltendő be. Fizetés: különfélékben 400 frt 
és szép lakás. Ezeken kívül helyettes-anyakönyv-
vezetői díj 25 frt. Pályázni kívánók, okmányaikat 
május l-ig nyújtsák be hivatalomhoz. Sebespatak, 
u. p. Csetnek. Turcsányi Gusztáv, lelkész. 335-III-3 

A derencsényi (Gömörmegye) ág. hitvallású ev. 
egyház okleveles kántor-tanítót keres. Javadalom : 
lakás és kerten kívül, hatóságilag felszámított 409 
frtból áll. A tót nyelvben is jártas pályázók f. évi 
május l-ig alulírottnál, Derencsényben jelentkez-

I h é t n e k . Buzágh István, cv. lelkész. (346—III-3) 
14* 
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Mezey Mór szentes i (Csongrád megye) kántor : 
egy erőteljes hangú s önállóan végezni tudó segéd-
kántort keres. Évi fizetése: 150 fr t o. é. Mosás, 
világítás és ágyneműn kívül, teljes ellátás adatik. 
Az állomás azonnal elfoglalható. (384—II—1) 

A csalári róm. kath. kántortanítói állomásra 
f. év április 22-ikére hirdettetik. Jövedelme: l .Mint 
tanító a községtől 70 frt. 2. Tandíj körülbelül 40 frt . 
3. Földek kataszteri becsértéke 23 f r t 83 kr. 4. 4 öl 
fa beszállítva 24 frt. 5. 2 db marha-legeltetési jog 
8 frt. 6. 12 hlter rozs 52 frt 08 kr. 7. Ismétlők okta-
tásáért 10 frt. 8. párbérpénz 8 frt . 9. Stóla 12 frt . 
10. Ostyasütés 4 frt 11. Állami segély 159 forint. 
Iskolafűtésre kap 2 öl fát. Lakása áll: 2 szoba, 
1 konyha, 1 kamra, 1 istálló, 1 sertésól. A folya-
modványok a csalári róm. kath. iskolaszékre czí-
mezve, a kékkői kerület ftdő Bakos János esperes-
tiinfelügyelő úrhoz, Óvár — u. p. Szklabonya — 
nyújtandók be. Csakis oklevéllel ellátottak pályáz-
hatnak. ( 3 8 3 - 1 - 1 ) 

Szerb-Csene (Torontálmegye) községi iskolájánál 
üresedésbe jött I-ső osztályú tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 400 frt, '/* hold 
kert, 2 frt 50 kr iróátalány, 90 frt lakbér. A meg-
választott tartozik az ismétlősöket is tanítani. 
Megkívántatik a magyar és német nyelv tel jes 
bírása. Pályázati határidő április 20. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Az iskolaszék. Ifj. Rothsching János, iskolaszéki 
elnök. (347-111-2) 

Özv. tanítóné, házveze tőnőnek kerestetik állami 
tanítóhoz Lubinára, Ny i t ramegye . (375—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

, Dr. RUPP KORNÉL 
főgymn. tanár 

Magyar Í rásbel i fe ladatok 
czímü. finom papírra nyomott 340 oldal ter-
jedelmű, thémákat, vázlatokat tartalmazó 

könyve megrendelhető 2 forintért 
Hangos Antal-nál (Bpest, IV., Calvin-tér 5.) 

A főváros területén 3 év óta fennálló és jó hírnévnek 
örvendő, ministerileg engedélyezett nyilvános jellegű 

elemi fiú tan- és nevelőintézetemet 
jelen tanév végével átadni óhajtom. Bővebb felvilá-

gosítást szívesen szolgál (329—III—3) 
S Z Á N K Á S I JÁNOS, igazgató-tulajdonos.  

Budapest , IV., Újvi lág-utcza 16. 

V i z s g á i a j á n d é k ! 
„Hasznos versek." Irta és kiadta: M a g y a r y 
Gyula, tanító. Népiskolai növendékek által haszon-
nal tanultatható erkölcsi és illemszabályok. A tan-
ügyi sajtó által is melegen ajánlott mű. Megren-

delhető szerzőnél Szolnokon. Egy füzet 10 kr. 
(369—1—1) 

i s e m . t s t r . f J í T í í m r t 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAI M A. 
E l ő f i z e t é s i á r : 

Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre 2 frt 5 0 kr. 
Negyedévre 1 frt 25 kr. 
Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést 

H P nem fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen igaz- ^ 
I B gatősághoz küldendők be. 
V V* 

S A in. kir. tud. egyetemi nyomda igazgatósága. 
B U D A P E S T , I . k e r . , V á r , X s l c o l a - t é r 

3. szám. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 5 f r t ; félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévra 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk cl. — Az előfizetési pénzek a kindt.-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámitható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasubu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA. 1. KEtt., ISKOLA-TÉR 3. 

I kéziratokat nem adunk vissza. 

Ilusvét napján. 
Hit, remény és szeretet! 

H a r m ó n i á b a olvadt magasztos érzel-
me ink szilárd egysége. Fölemelő k a r j a 
a kétségbeeső k i sh i tű ségnek ; m e n t ő 
horgonya a tépelődő, viaskodó, szárnya-
szeget t l é l eknek ; áldás- és fényárasz tó 
középpon t j a érzelem- és eszmevi lá-
gunknak . 

Yan-e ez eszmeegységhez fogha tó 
h a t a l m a s szövétnek a v i lág tör téne lem 
folyásában ? 

Húsvé t nap ján a ha rangok i m á r a 
hívó szózata m u n k á b a n e l f á rad t le lkemet 
fölemeli a hé tköznapiság nyomasz tó 
légköréből. Ünnepies érzés jóleső melege 
éleszti f á r a d t idegeimet. Elmélkedésbe 
merülve , a j k a m o n is megzendül az ö röm-
ének s h i tbuzgóság szárnyain emelkedik 
áldozó fohászom az Egek urához. 

Oh, mi ly boldogító érzés ez! 
A hit , r emény , szeretet vi lágí tó szö-

vétnekénél egy pi l lanat a l a t t á t t e k i n t e m 
a v i l ág tö r téne lem mezejét . Tér és idő 
választó fa la i leomlanakvizsgálódó le ikem 
t e k i n t e t e előt t . S mily l á t o m á n y ! Az 
elszaporodott népmilliók önző, élet-
halá lharczot vívó seregei közepe t te a 
Megváltó szelid a l ak ja : a hit, remény 
és szeretet boldogító eszméinek örök forrása. 
Együgyű, szegény emberek kisded cso-

por t j a férkőzik hozzá leghamarább , leg-
közelebb s a m i n t szomjúságtól e p e d t 
lelkök m e r í t e t t a kr i sz tus i h i t boldogító 
forrásából, csodás á ta lakuláson m e n n e k 
keresztül : lelkes követő ivé , ékes szó-
szólóivá lesznek a legtökéletesebb tanító-
mesternek. Az ó-világ dölyfös z sa rnoka i 
gúnyolják, sz idalmakkal , b á n t a l m a k k a l 
illetik a Mester t , a k i igaz h i te t h i r d e t 
a bá lvány imádóknak , r e m é n y t ö n t a 
a reményte lenekbe , á l t a lános embersze-
re te te t , i s t en i t ö r v é n y t te r jesz t ö n k é n y 
és vi lági ha ta lmasok parancsszava 
helyett . A felzúdult közvélemény v é r -
boszút l ihegve követel e légtétel t a m e g -
sé r te t t pogány-v i lágrend nevében. Fé l -
tékeny zsarnokok ke resz t r e feszítik az 
élő igazságo t ; de az eszmét nem tudják 
megölni. Az ú j h i t hódí tó ereje á t t ö r i 
az országok, földrészek h a t á r a i t s d i a -
dalmasan j á r j a be az egész vi lágot . 
Szelídülnek az erkölcsök; önhaszná t 
leső zsarnokság he lye t t emberszere te t , 
j og és t ö rvényes rend foglal nagyobb-
nagyobb t é r t . A ker. val lás szelídítő 
ha tása a l a t t megfogan a keblekben a m a 
közös é rzés : mindnyájan egy atyának 
gyermekei vagyunk. 

Krisztus eljövetele forduló pon t ; t e n -
gelye a v i l ág tö r t éne lem kerekének. 

Krisztus fö l t ámadása a t é továzóra 
nézve hitbeli megerősödés, a csüggedő-
nek reménység forrása, az önzésre ha j ló 

Lapunk 15-ik számához három melléklet van csatolva. 
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ember e lőt t az is teni örök szeretet h a t a l -
mas megnyi la tkozása . 

Hozzánk, nép tan í tókhoz is, — k ik 
gyarló és véges erőnkkel a legtökéle-
tesebb t a n í t ó m e s t e r : az i s t en-ember 
nyomdoka i t követve, é l e tünk h iva tásáu l 
szintén az ember i ség boldogí tásá t t ű z t ü k 
ki, — tövises pá lyánkon biz ta tólag szól 
a húsvét i ö röm. A f ö l t á m a d á s magasz-
tos ünnepe, az ú j é le t re ébresztő t avasz 
derűs jelenségeivel , küzde lmes pá lyán-
kon erősít i hitünket, reményünket, szere-
tetünket. 

A ha rangok húsvét i örvendező m e g -
szólalása édes mámorba r i n g a t j a szem-
lélődő le lkemet . Kr i sz tus i h i t f é n y e 
világít e l ő t t e m a t an í t ó ság jövője r e j t e -
kébe. L á t o m a béketűrő h i t győzedel-
mét , a k e m é n y próbára t e t t r e m é n y s é g 
pá lmájá t , az emberszere te tben egybe-
forradt t á r s a d a l o m részéről az eszme 
ba jnokának nyú j to t t m é l t ó pá lyabér t . 

Gúnyolja, kicsinyelje b á r odaadó, lel-
kes munkásságunka t a tuda t lanság , gőg, 
haszonlesés, zsarnoki h a j l a m : ne csüg-
gedjünk. Foly tassuk n e m e s m u n k á n k a t . 

A vi lág Krisz tus t is megostorozta , 
k igúnyo l t a ; de az ő t a n a i n a k ható e re -
j é n növekede t t u tókor meghozta az 
i s t en -ember t megil lető á ldoza to t : az 
eszmék b a j n o k á t ku l tus t á rgyává t e t t e 
s imádságába foglalta. 

A Megvál tó homlokán is töviskoszorú 
volt egykor s ma a megvál tó eszme 
dicső győzelmének fénye : g ló r i á j a 
ragyog. 

Én hiszek a f ö l t ámadásban ; reménylem 
a magyar tanítóság boldogabb jövőjének 
elérkezését. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Mult ós jövő. 
Magyarország ezredéves fenná l lásá t 

ünnepel te 1896-ban a magyar t á r s a d a -
lom minden ré tege ; t e h á t a közok ta t á s -
ügy m u n k á s a i is országszerte , k ü l ö n 
iskolanemek szerint, később együ t t e sen 

is, a II. országos és egye temes t a n ü g y i 
kongresszuson, v a l a m i n t az ezzel k a p -
csolatban t a r t o t t V. egyetemes t a n í t ó -
gyűlésen. Ma jdnem ötezer t anügy i m u n -
kás volt e g y ü t t Budapes ten , az ország 
székesfővárosában. A kisdedóvótól kezdve 
a t udomány-egye t emig minden n e m e 
képviselve volt a köznevelést s tudo-
m á n y t t e r j e sz tő m a g y a r t aná rok- és 
tan í tóknak . Öröm volt l á t n i azt a szen t 
lelkesedést s buzgóságot , melylyel a 
közokta tásügyet szolgálni igyekeznek. 
Fe le j the te t l enek lesznek e napok s n a g y -
becsű n y o m o k a t h a g y o k a magyar ku l -
tu ra tö r t éne tében . 

Első ese t volt, hogy a magyar kor -
mány egy ik oszlopos t ag ja , a vallás- és 
közokta tásügyi min i s t e r is meg je len t a 
nemzeti népnevelés t t e r j e sz tő apostolok 
nagygyűlésén s l ángszaváva l buzdí to t ta 
azokat, a haza j a v á r a i rányuló, szent kö te -
lességeik tel jesí tésére. Buzdí to t ta őke t 
egyetér tésre , össze ta r t á s ra és t o v á b b i 
k i t a r tó m u n k á s s á g r a ; a magyar n e m -
zetet, a t á r s a d a l m a t pedig figyelmez-
t e t t e a t a n ü g y i m u n k á s o k megbecsülé-
sére s e redménye iben k i számí tha ta t l an 
nagybecsű m u n k á j o k ér tékének az eddi-
ginél nagyobb m é r t é k b e n leendő mél -
tányolására . 

A kongresszus és az egyetemes t an í tó -
gyűlés a magyarország i taní tóság szel-
lemi fe j le t t ségének hű képét m u t a t t á k 
be. A közok ta tásügy munkása i ország-
világ e lő t t bebizonyí to t ták , hogy n a g y 
ér te lmi és erkölcsi e rő lakozik bennök , 
kik a t u d o m á n y legszentebb fegyvere i -
vel i pa rkodnak ú j r a meghódí tan i e hazá t , 
melyet a nagy ősök ezer év e lő t t sze-
reztek számunkra , kö te lességünkké t e v é n 
nekünk, ú tódoknak, hogy híven m e g -
őrizzük, fejleszszük és örökidőkre m e g -
ta r t suk . 

Hogy e hazafias kötelességet h íven 
te l jes í thesse a m a g y a r , nagy é3 szent 
fe ladatok tel jesí tése vár első sorban 
reánk, magyar nép tan í tókra , k iknek 
ar ra kel l tö rekednünk , hogy megvá l toz -
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zék az a szomorú kép, me lye t Magyar-
ország bíboros herczeg-pr imása a m a i 
t á r sada lomról fes te t t , azt ál l í tván, hogy : 
„Az emberiség nagyon b e t e g ; hiányzik 
lelki, vallás-erkölcsi é le tünk. Korunk 
e lméle te i megmérgez ik a magánéle t 
•erkölcseit és a pol i t ikai szenvedélyeket . 
N e m i smerünk a m a g y a r t á r sada lomra . 
Rombolás, pusztulás, sülyedés mindenü t t . 
Erkölcs, haza, I s ten , üres fogalmak. Mi 
a z orvosság 1 Yissza kell t é r n ü n k Is ten-
hez. E tö rekvésben nagy fe ladat vá r 
r eánk ." 

Rendkívül súlyos vád ez a ma i t á r -
sadalom ellen. Ugyanazé r t ápoljuk és 
fejleszszük m i nép tan í tók a vallásos 
érzést , a nemes erkölcsöket , az is teni 
félelmet , a fe lebará t i és hazaszeretete t . 
Neve l j ük az i f j ú ságo t j ó és becsüle-
tes emberekké, hü és kötelességtudó 
hazaf iakká ; szoktassuk őket szorgalomra, 
m u n k á s és t a k a r é k o s életre. Hirdessük 
a tudás t , a szép és hasznos i smeretek 
á ldása i t . Igyekezzünk szabad hazának 
müve i t és boldog népe t neve ln i s ez 
á l t a l Magyarország fenná l lásá t örökre 
biztosí tani . 

E r re tö rekede t t a m a g y a r t an í tóság 
eddig, ez lesz vezércsi l lagunk a jövő-
ben is, n e m a rosszul m a g y a r á z o t t „kor-
szel lem", mely g y a k r a n beteges és sok-
szor enged a gonosz, anyagias i rány-
za tnak . A m i tö rekvésünk azonban csak 
akkor lesz te l jes és s iker t biztosító, ha 
e legendő t á m o g a t á s b a n részesülünk a 
ha tóságok és a t á r sada lom részéről is. 

Magyarország közok ta tásügy ének mun-
kása i az 1848-ban vol t „Első egye temes 
és közös tan í tó i gyű lésükön" , va l amin t 
az 1870. év ó t a t a r t o t t egye temes 
tan í tó i gyűléseiken hozot t ha tá roza ta ik-
ka l is bebizonyí tot ták, hogy Magyar-
országnak a ku l tu ra fegyvere ive l újból 
való meghódí tása , a nemzet legfonto-
sabb érdekének, a nemze t i i r á n y ú nép-
nevelésnek, hazafias szellemű népokta-
t á s n a k előbbre vi te le volt legfőbb 
tö rekvésük . Tanúságot tesznek erről a 

gyűléseinkről k iadot t Nap lók is, m e l y e k 
közhasznú h a t á r o z a t a i n k n a k egész hosszú 
sorá t fogla l ják magukban . Ha e h a t á -
roza toknak csak felét va lós í to t ták vo lna 
is meg az i sko la fen ta r tó hatóságok, n é p -
o k t a t á s ü g y ü n k az eddiginél is sokka l 
magasabb színvonalon á l lana. 

Már az 1848-ban t a r t o t t egye t emes 
közös m a g y a r tan í tógyűlés j avaso l t a , 
hogy „a közokta tásügyi m i n i s t e r i u m 
választassék el a kul tusz min i s t e r ium -
tó i ; a t an í t ók , h i t fe lekezet i különbséget 
t ek in t e tbe n e m véve, az á l l am organiz-
musában kü lön álló á l l amhiva ta lnok i 
k a r b a vé tessenek fel ; a tan í tók , m i n t 
az állam hiva ta lnokai , egyedül csak az 
á l l amha ta lom alá helyeztessenek és a t t ó l 
kap j ák a h iva ta lukhoz illő fizetést; a 
taní tó , ha 25 évig hivata loskodot t , n y u g -
díjaztassák s az országos alapból egy 
te lekkel ju t a lmaz tas sék m e g ; kapcsol-
tassanak össze az elemi iskolák a k is -
dedóvó- in tézetekkel ; a t an í tóképző- in té -
zetekben képeztessenek e g y ú t t a l k isded-
óvók is ; csak a szakiskolákban fizessenek 
a t anu lók t a n d í j a t . " 

Nagy kár , h o g y az 1848. u t á n követke-
z e t t szomorú évek ala t t a t an í tóság is 
t é t lenségre vo l t ká rhoz ta tva . A magyar-
nemzetnek, fe jedelmével való kibékülése 
l e t t a hazai n é p o k t a t á s ü g y n e k is h a j -
nalhasadása . Azóta a m a g y a r t a n í t ó k 
lázas t evékenysége t f e j t e t t ek ki. A nép-
okta tásügy gyors fej lődésnek indult , a 
t an í tók műve l t ség i színvonala és tek in-
té lye is emelkede t t . Csak anyag i állása 
n e m j avu l t olyan mér t ékben , m i k é n t 
az t nemzetnevelő apostoli m u n k á j o k 
u t á n megérdemelnék . 

Az 1868. év i XXVIII. t . -czikkben 
biz tos í to t t 800 f r t fizetési m i n i m u m , 
h a lend í te t t is a taní tók helyzetén , de 
m á r akkor h iba volt ki n e m te r jesz ten i 
a t ö rvény ezen intézkedését a hi t fele-
keze t i és községi i skolákban a lka lma-
zot t tan í tókra . Ez csak 1893-ban tör -
t é n t meg s b á r az ötödéves korpót lék 
biztosí tásával ez is j avu lás t m u t a t , de 

15* 
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nagy h i b a vo l t a 3 0 0 f r t m i n i m u m o t 
az első n é p o k t a t á s i t ö r v é n y m e g a l k o -
t á s a u t á n 25 évvel később i smé t t ö r -
vénybe ig t a tn i . B i z o n y í t j a ezt a n a g y -
m é r v ű t a n í t ó h i á n y , m e l y n e k k á r o s 
k ö v e t k e z m é n y e i t sú lyosan érzi a n é p -
okta tás . 

Ez az á l l apo t n e m m a r a d h a t í g y , 
ezen sürgősen kell s eg í t en i ; r é s z i n t a 
fizetési m i n i m u m n a k m a g a s a b b összeg-
ben leendő megá l lap í t ásáva l , r é s z i n t 
a nyugd í j azás ü g y é n e k kedvezőbbé 
té te léve l . 

Örömmel szolgál juk m i t a n í t ó k a 
n é p o k t a t á s ü g y é t ; s z e n t lelkesedéssel , 
k i t a r t ó buzgósággal és hazaf i ságga l 
igyekszünk azt e lőmozd í t an i ; de k ö t e -
lességünk fo ly ton - fo lyvás t s ü r g e t n i az 
a n y a g i e l l á t ásunkró l va ló m é l t á n y o s a b b 
gondoskodás t is. A m i n t m e g t e t t ü k ezt 
eddig, n e m szabad f e l h a g y n u n k az e r r e 
i r ányu ló követe lésse l ezu tán sem. 

Az erkölcs i e l i s m e r é s t m á r k i v í v t u k ; 
egye té r tésse l , ö s sze ta r t á s sa l a n y a g i he ly -
ze tünk j a v í t á s á t is m e g n y e r h e t j ü k . S o h a -
sem vo l t e r r e kedvezőbb idő a m o s t a n i -
nál, m i k o r a k ö z o k t a t á s ü g y élén o l y a n 
férf iú áll, m i n t dr. Wlassics Gyula mi -
n i s te r úr , ü g y ü n k l e g h i v a t o t t a b b vezére , 
a t a n í t ó s á g n a k is nemessz ívű j ó a k a r ó j a , 
a k i m a g a m o n d o t t a , hogy : „ M i n d e n t 
m e g j a v í t h a t a h i v a t á s á n a k m a g a s l a t á n 
álló elégedett t an í t ó . " Hiszen íme , az ő 
szavai t — az á l l a m i t a n í t ó k r a nézve 
— m á r i s tett k ö v e t t e ! Lapunk m a i szá-
m á n a k m á s he lyén a d u n k s z á m o t arról , 
hogy a m i n i s t e r ú r a maga t a n í t ó i r ó l 
gondoskodik , a m e n n y i b e n az ez évi 
kö l t s égve té s k e r e t é b e n is közel 31 ezer 
f o r i n t t a l emel i az á l l ami t a n í t ó k fize-
tésé t . Óha j tandó , h o g y m i n i s t e r ü n k pél-
d á j á t az összes i s k o l a f ö n t a r t ó k kövessék . 

E g y a czélunk, é rdeke ink is k ö z ö s e k ; 
ebből ki folyólag j e l s zavunk az „egye t -
é r t é s " legyen, m e l y a j e len leg iné l j obb 
j ö v ő t b iz tos í t s z á m u n k r a . 

Az ú j ez redévben h a t v á n y o z o t t a b b 
erővel lássunk n é p t a n í t ó i f e l a d a t u n k 

megoldásához , hogy h i v a t á s u n k m a g a s -
l a t án á l lva , belássa m i n d e n i s k o l a f e n -
t a r t ó ha tóság , h o g y mive l t a r t o z i k a 
m a g y a r k u l t u r a t e r j e s z t ő i n e k : h a a z t 
a k a r j á k , hogy a l e g m ű v e l t e b b á l l amok 
so rában foglal jon h e l y e t Magyaro r szág , 
me ly rő l m e g í r t a a kö l tő , h o g y : 

„Ha a föld Isten kalapja, 
Úgy hazánk bokréta rajta." 

(Budapest.) Lakits Vendel. 

Mikor tanítsuk a történelmet? 
A történelmet tudvalevőleg a népiskola V. 

osztályában kezdjük tanítani. így rendeli ezt 
a tanterv. A nyelvtant pedig tanítjuk a II. 
osztálytól, a földrajzot a III. osztálytól kezdve. 
Hát én azt hiszem, hogy megfordítva lehetne 
a dolog. Akár a földrajzot, akár — és főleg 
— a nyelvtant illetőleg. Mert a fokozatosság 
elve így alkalmazható. Hisz semmivel sem 
nehezebb a történelem megértése, mint a 
grammatika szabályaié, vagy a HL osztályban 
tanított földrajzi alapfogalmaké. A mesét már 
a csepp gyermek repesve hallgatja. Üdül bele 
szíve, lelke. A nyelvtan szabályai pedig sok-
szor még legnagyobb, legértelmesebb növen-
dékeinket is untat ják; ha ugyan nem gyötrik, 
fárasztják. Idegenajkú növendékeinket meg 
— legyünk őszinték — minden ügyeskedésünk 
mellett, melylyel e merev szabályokat eleve-
nekké iparkodunk varázsolni, — nem egyszer 
elidegenítik magától a magyar nyelvtől. 

A történelem tényeket tárgyal bár, a nép-
iskolában mindenkor fölveheti a mese kön-
tösét. Nem tudomány az itten, hanem csak 
a nemzeti nevelésnek eszköze. A csodaszarvas 
regéjét, a honfoglalást, első fejedelmeink 
harczi kalandjait és Szent István bölcs tetteit 
és utána az összes Árpádok tetteit, szeren-
csétlenségeit, erényeiket és hibáikat sorra 
elmesélhetem, akár egy óvodai kisdednek. 
A mese köntösében megérti, megcsodálja és. 
élvezi. 

Megpróbáltam, hát állíthatom. 
Apró gyermekeim vannak. Míg elalusznak, 

mesével kell őket tartanom. A mult télen 
fogyatékán voltam a meséknek, elővettem tehát 
történelmi mondáinkat. Elregéltem nekik a 
csodaszarvas regéjét. Utána a honfoglalást t 
hogy jöttek be a magyarok? Hogy ütötte 
főbe Lehel vezér a német császárt ? Hogyan 
döngette meg Botond, Bizáncz kapujá t? Sorra 
jö t t azután Szent István, a magyarok meg-
térése, a pogányokkal való küzdelem, a korona 
és koronázás, az orgyilkos Szent István háló-
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szobájában, Vazul megvakítása, az álnok 
Péter és bűnhődése, Aba Samu, Endre, Béla 
s egyszer csak azt vettem észre, hogy az én 
kis fiaim már el sem alusznak a mesétől, 
csak akkor: ha előre megmondom és meg-
ígérem, hogy másnap este melyik királyról 
fogok mesélni. S bizony számon tartották! 
Előre megmondották, hogy most IV. Béláról 
meg a tatárjárásról meséljen édesapa. És én 
meséltem. . . 

De a mesélgetés közben egyre jobban 
gyökeret vert lelkemben a gondolat : miért 
ne mesélhetnők végig a történelmet már a 
legapróbb iskolás gyermekeknek, — miért 
ne szerepelhetne a történelem az elemi isko-
lának akár már I. és II. osztályában ? 

Miért ne ? Hisz az én mesehallgató fiaim 
közül a két kisebb még csupán négy és öt 
•éves volt. Az elemi iskolában meg szinte 
irtózunk történelmet mesélni 6—9 éves gyer-
mekeknek, s csak 10—12 éves tanítványaink 
ju tnak hozzá, hogy őseik tetteit, nemzetük 
történelmét megismerjék. 

Csak nemrégen olvastunk a Néptanítók 
Lapja-ban egy jó czikket az alföldi szocziáliz-
musról, Nagy Lajos tollából. Megdöbbentem, 
a mikor azt olvastam, hogy az alföldi született 
magyar munkás-ember nem tudja, nem akarja 
tudni, hogy mi a haza, mi a nemzet? Jártak-e 
•ezek az emberek iskolába, és ha já r tak : 
volt-e alkalmuk megismerni nemzetük tör-
ténelmét? 

Mert a nemzet történelmének ismerete a 
haza és fajszeretetnek legigazabb melegágya. 
A ki nemzete történelmét zsenge korában 
megismeri s rajta lelkesülni megtanul: lehe-
tetlen, hogy haza- és nemzettagadóvá váljék. 
Ot t van például az a fiatal alföldi paraszt-
munkás, a ki egy munkáslapban hirdetett 
szocziálisía tévelygéseiért csak nemrég állt a 
budapesti esküdtszék előtt. Védő beszédében 
nyiltan hirdette, hogy csak kenyeret ismer; 
<Ie hazát és nemzetet nem. Vallomásában 
azonban előadta, hogy a népiskolának csak 
négy osztályát végezte el. Nemcsak érdekes, 
•de tanúlságos volna tehát tudni, hogy nép-
iskolai tanuló-korában volt-e alkalma nemzete 
történelmét megismernie ? 

Annyi bizonyos, hogy ez idő szerint érvény-
Tjén levő tantervünk rendelkezése folytán az 
elemi iskola négy alsó évfolyamában hire-
haxnva sincs a történelmi oktatásnak. Mert 
az olvasókönyvekben elvétve előforduló törté-
nelmi olvasmányokat alig tekinthetjük annak. 

De nézzünk tovább. Ha ez az eszes fiatal 
parasztmunkás, a ki értelmes voltának az 
esküdtszék előtt oly kiváló jeleit adta, az 
«lelni iskola négy alsó osztályát elvégezhette 

hazája történelmének megismerése nélkül, 
hányan és hányan lehetnek az alföldön és 
országszerte olyanok, a kik tantervünk e fo-
gyatkozása miat t hasonló állapotban hagyják 
el a népiskolát, hogy a lelketlen izgatók 
kezeibe kerülve — haza- és nemzettagadókká 
vál janak! . . . Akárhány iskolának még ma 
sincs ötödik és hatodik osztálya. Még tanító-
képzőintézeti gyakorló-iskola is akad ilyen. 
A hol középiskolák vannak, a népiskola fel-
sőbb osztályaiba általában nem akad növendék. 
Úgy, hogy az ilyen helyeken levő elemi 
iskolák többnyire csak négy osztályú csonka 
népiskolák. Ezekben hát egyáltalán szó sem 
lehet történelmi oktatásról. Aztán a ha t 
osztályú népiskoláknál is gyakori eset, hogy 
egyik másik gyermek (főleg faluhelyeken, de 
még, tudomásom szerint, a székesfővárosban is) 
későn, sokszor csak 8—9 éves korában kerül 
az iskolába, vagy pedig az alsóbb osztályok-
ban ismételten elbukik. Az ilyen gyermek 
sohasem látja az V. és VI. osztályt. Előbb 
betöltvén a tanköteles-kort: kimarad az isko-
lából. Történelmet tehát sohasem tanúi. 

Tudvalevő dolog az is, hogy a történelmet 
a középiskoláknak legalsó osztályaiban még 
nem tanítják. Csodálatos módon erre ott is 
csak a harmadik osztálytól kezdve jut idő. 
A gyermek pedig többnyire az elemi iskola 
IV. osztályából lép a középiskolába, az V. 
és VI. osztályból csak elvétve. Mivel pedig 
igen sokan a középiskolának csak legalsó 
osztályait végzik el : az történik, hogy évente 
szinte százakra tehető azoknak a középiskolából 
kilépetteknek a száma, a kik sem a népiskolá-
ban, sem a középiskolában soha történelmet 
nem tanulván — nemzetük és hazájuk történel-
mének majdnem minden ismerete nélkül lépnek 
az életbe. 

Hogyan kivánhatunk mindezektől nemzetök 
és hazájuk iránt való lelkesülést, ha azt nem 
volt alkalmuk lelkükbe fogadni ? 

Magot kell vetni a földbe, hogy teremjen. 
Azért a tantervrevízió alkalmából azt java-

solnám, hogy nemzetünk történelme mese 
alakjában az elemi iskolának már I. és II. 
osztályában tért nyerjen, a népiskola III. és 
IV. osztályában pedig, ha mindjár t a nyelv-
tan, vagy éppen a földrajz rovására is: ugyan 
ilyen modorban, de egészében taníttassék. 

Mert elvégre is tartozunk megtalálni és 
megadni a módját annak, hogy nemzete tör-
ténelmét minden magyar gyermek megismer-
hesse; hogy nemzetünk történelmének ismerete 
nélkül egyetlenegy magyar, még kevésbbé 
idegenajkú gyermek — a népiskolát el ne 
hagyja. 
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Ha ennek módját e j t jük: talán nem akad 
majd annyi nemzettagadó szocziálista sem az 
alföldön. 

(Német-Lipcse.) Bursics Ernő. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
XXII. 

Altalános kívánalom, hogy az egységes 
nemzeti nevelés szempontjából egységes nép-
iskolai tantervet alkossunk. Abban is jófor-
mán mindnyájan megegyezünk, hogy ezen 
tantervnek a tudnivalók minimumát kell 
magában foglalnia; azt, a mit minden nép-
iskolában normális viszonyok között, a leg-
szerényebb beruházás mellett is fel lehet és 
fel kell dolgozni. 

Lényeges s a gyakorlati kivitelre nézve 
legfontosabb kellék az, hogy ez a tanterv a 
tanítási anyagot a legapróbb részletekig kör-
vonalazva állapítsa meg s ha nem is kimerítő, 
de mindenesetre általános, tájékoztató mód-
szeres utasításokkal legyen ellátva. 

Az elemi ismeretek alapját képező eme 
legszükségesebb tudnivalók alkotnák azt az o o 
egészséges magot, a melyből, a helyi körül-
ményeknek megfelelőleg, a tudásnak többé-
kevésbbé terebélyes fá ja kifejlődhetnék. Es 
itt jusson eszünkbe, hogy az ismeretnek valódi 
értéket nem a külső terjedelem, hanem a 
tartalmi mélység ad; tehát az osztatlan isko-
lában a sikert, a mint azt mindig is han-
goztattuk, egyedül a tanítás intenzivitása biz-
tosíthatja. 

Ha elvileg ilyen álláspontra helyezkedünk, 
akkor nem lesz nehéz az egyes osztályok 
tanítási anyagát kiválasztani; mert hiszen itt 
nem annyira arról van szó, hogy a meglevő 
tantárgyakból egyiket vagy másikat elhagy-
juk, mint inkább arról, hogy azok beosztá-
sára és csoportosítására nézve tudjunk meg-
állapodni. 

En, részemről, a jelenlegi tantervnek követ-
kező megváltoztatását óhaj tanám: 

Az első osztályban a számtant és beszéd-
értelem-gyakorlatokat elhagynám. Megmarad-
nának tantárgyakul: az írva-olvasás, ének és 
testgyakorlás. Ha a számtanra és beszédérte-
lem-gyakorlatokra fordított időt is az írva-
olvasás óraszámához csatoljuk, akkor meg-
szűnik a legfőbb baj, hogy t. i. a gyermekek 
nagyrésze nem tanul meg az első iskolai 
évben írni és olvasni. Az első osztálynak 
pedig ez utóbbi a czélja, a melyet ajánlot tam 
módon mindenesetre el is érhetünk. A beszéd 
és értelemgyakorlatok tanítása különben is 
fölösleges időpazarlás, mert hiszen minden 

ismeretközlésnek beszéd és értelemgyakor-
latnak is kell lennie egyszersmind, különben 
nem volna tanítás. A mit most ott elvége-
zünk, azt sokkal könnyebben és észszerűbben 
lehetne a czélnak megfelelőleg szerkesztett 
ABC-és és olvasókönyv alapján feldolgozni. 

A második osztályban az olvasás és írás 
mellé sorakoznék a számtan tanítása a 10-es 
számkörben. Ne higyje senki, hogy ez igen 
kevés; nagyon elég, csak a tanítás intenzivi-
tása lebegjen mindig szemünk előtt. Ha erős. 
az alap, vastag falakat bízvást rakhatunk rá. 

A harmadik osztályban volnának folytató-
lag az olvasás és írás, a számtan 1-től 100-ig; 
továbbá a földrajzból a lakóhely és környéke, 
majd a megye részletes ismertetése. Ebben az 
osztályban vehetné kezdetét a rendszeres 
rajzoktatás is. 

A negyedik osztályban az olvasás és írás 
helyett föllépne a nyelvtan, a helyesírás és-
főleg a fogalmazás szolgálatában, a nyelv-
tani formák mellőzésével. Számolás: az 1000-es 
számkörben. Földrajzból: Magyarország, külö-
nösen hegy- és vízrajzi tekintetben. A tör-
ténelemből hazai történetünk legkiválóbb 
alakjainak tárgyalása. A rajzoktatással kap-
csolatban mértani alapfogalmak közlése. 

Az ötödik osztályban a nyelvtanból: kisebb 
fogalmazványok s a leggyakrabban előfor-
duló polgári ügyiratok szerkesztése. Szám-
tanból: a négy alapmüvelet egész és tizedes 
számokkal. Földrajzból: Magyarország tüzetes 
politikai ismertetése, kapcsolatban a legszük-
ségesebb alkotmánytani fogalmakkal. Törté-
nelemből: Magyarország rövid, összefüggő tör-
ténete a Habsburgok alatt, (a többi elmarad-
hat, ez a fontosabb). Természetrajzból: az 
állat- és növényország, különös tekintettel a 
helybeli és hazai állat- és növényvilágra. 
Mértanból: a legegyszerűbb síkmértani szer-
kesztések, a lapok kerületének és területének 
kiszámítása. 

A hatodik osztályban a nyelvtanból: önálló 
fogalmazás. Nemzeti irodalmunk kiválóbb 
alakjainak rövid ismertetése szemelvényekkel 
(többet ér minden nyelvtani szabálynál). 
Számtanból: a következtetés ú t ján való szá-
molás, hármasszabály, kamatszámítás (a kö-
zönséges törteket elhagynám, népiskolai tanuló 
ennek hasznát az életben nem veszi). Föld-
rajzból: Európa részletesen, a többi földrész 
nagy vonásokban, bővebb alkotmánytani fej-
tegetésekkel (ettől sem kell megijedni). Némi, 
földünkre vonatkozó csillagászati ismertetés. 
Természettan: jelenlegi terjedelmében. Vegyi an 
az ásványtannal kapcsolatban. Mértanból: a 
testek felületének és térfogatának kiszámítása. 

A rajz a harmadik osztálytól kezdve végig, 
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az ének és tornászat pedig elejétől fogva 
minden osztályban szerepelnek. Ez utóbbi 
kettő nem csak külön órákon gyakorlandó, 
hanem más tantárgyak tanítása közben, az 
érdeklődés ébrentartása és élénkítése szem-
pontjából is felhasználható. 

A mit legelőbb kellett volna elmondanom, 
a legvégére hagytam; azt ugyanis, hogy én 
a tanterv revíziója előtt szükségesnek tarta-
nám a népoktatási törvény megváltoztatását 
az alábbi két pontra nézve: 

1. A tankötelezettség csak a betöltött 7-ik 
életévvel vegye kezdetét. 

A ki első osztályt tanít vagy figyelemmel 
kiséri a tanév elején jelentkező újonczokat, 
sajnosan kell tapasztalnia, hogy a beiratko-
zott anyag seminikép sem megfelelő. Ügy 
falukon, mint városokban a gyermekek nagy 
u/o-a testileg fejletlen, nem iskolába való. 
Igazán megesik az ember szíve, ha lát ja, hogy 
ez a vézna, gyenge fizikum, melynek a sza-
bad mozgásra oly nagy szüksége volna még, 
naponkint négy óra hosszat az iskola szűk 
padjai közé préselve, szívja magába a poros 
levegőt. 

2. A mindennapi tankötelezettség legalább 
hét évre terjesztessék ki. Ha a népiskolában 
elvégzendő anyagot hét évre osztjuk fel, 
azonnal megszűnnek a túlterhelés elleni pana-
szok s az iskolai eredmény hasonlíthatatlanul 
jobb lesz. Ezt betetőzhetné az egy évre ter-
jedő ismétlő tanfolyam, mely az iskola és 
élet közötti ür áthidalására volna hivatva s 
főkép a gyakorlati irányú továbbképzést 
tűzné ki czélul. A tankötelezettség így is, a 
befejezett 15-ik életévvel véget érne. 

Alapos a gyanú, hogy a mostani ismétlő 
iskola, újonan szervezett alakjában sem fog 
átmenni az életbe (? Szeri;.), mert a magyar 
paraszt szívesen küldi gyermekét a minden-
napi iskolába nem csak muszájból, hanem 
mert maga is belátja a hasznát; de, hogy 
mikor azután innen kikerül a legény, még 
három évig maradjon gyermeksorban, iskolás 
is, meg nem is — attól minden törvény és 
rendszabály daczára idegenkedni fog. A mit 
pedig a nép nem szeret, a mihez nem tud 
hozzátörődni, az olyan intézkedés bizony csak 
a papiron marad, akárhogy erőltetjük is. 
(Reméljük, hogy ez a jóslás nem fog bekövet-
kezni ! Szerk.) 

(Borsod-Nádasd.) Gergely János. 

XXIII. 
Tanügyi körök és szakközlönyökben alig 

keltett valaha nagyobb érdeklődést valamely 
tanügyi kérdés', mint a most napirenden levő I 

„tanterv-revízió." Ez örvendetes jelenség, 
mely egyrészt arról tanúskodik, hogy a 
tanítók hivatásuk fontosságának teljes tuda-
tával b i rnak; másrészt pedig az ezen kér-
désben napfényre kerülő komoly, szakavatott, 
s főkép a gyakorlat által kipróbált adatok, 
érvek nemcsak egy „új" s népiskolai viszo-
nyainknak a lehető legmegfelelőbb „tanterv" 
megalkotásához járulnak becses anyaggal, 
hanem ezek a tanítók szakképzettségének is 
igen örvendetes bizonyítékai. 

Tagadhatatlan azonban, hogy ezen oly sok-
féle vélemény az új alkotáshoz mind be nem 
válhatik, hanem ezek közül csak azok lesznek 
értékesíthetők, melyek a pedagógia fő köve-
telményeinek s hazánk különleges iskolai 
viszonyainak leginkább megfelelnek és gyakor-
latilag is, mint a lehető legjobbak, beválnak. 

Ily szempontokból Ítélve s hozzávéve még 
az eddig oly élénken és jogosan hangoztatot t 
„túlterhelést" is, nehéz dolog lesz egy minden 
tekintetben beváló népiskolai tantervet meg-
alkotni ; de ha egyszer ez meg lesz, akkor 
ezzel nagy horderejű dolog lesz megoldva; 
mert fontos dolog az, hogy a 16.700 nép-
iskola közül a 12.877 osztatlan népiskolában, 
a hol a különböző osztályií gyermekek együtt-
vannak, mit és hogyan kelljen tanítani . 
Okvetlen szükségünk van egy ily czélhoz-
vezető, jó tervre. 

Közoktatásügyünk bölcs vezérének lanka-
datlan tevékenysége, mély belátása és a 
tanítók munkássága iránt tanúsított atyai 
figyelme és buzdító méltánylása: remélhetőleg, 
rövid időn meghozzák a várva-várt új tan-
tervet is. 

Mint már imént hangsúlyoztam, az osztatlan 
népiskola tantervének létesítése nagy fontos-
ságú — és nehézségénél fogva e téren muta t -
koznak a legeltérőbb vélemények. Némelyek 
a túlterhelés megszüntetése végett czélszerünek 
tartják a meglevő tantárgyak közül egyiket-
másikat kiküszöbölni a népiskolából. így első 
sorban is a beszéd és értelemgyakorlatokat 
vagy legalább, hogy ezek, nem mint önálló 
tantárgy kezeltessenek. 

A beszéd és értelemgyakorlatok ellen hozott 
főbb érvek ezek: sok időt fecsérlünk el olyan 
dolgok megbeszélésével, a melyeket a gyer-
mek 1—2 évvel később közvetetlen szemlé-
letből és tapasztalatból úgyis megtud. Továbbá, 
hogy az ABC-és olvasókönyvek alapján is 
nyujthatunk elég új, meg líj fogalmat a 
növendékeknek. 

Ezekkel szemben habozás nélkül kimond-
hatjuk, hogy a beszéd és értelemgyakorlatok 
fontossága, s következőleg az egyesített első 
és második osztályban önálló tantárgyul való 
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meghagyása világosan és megdönthetetlenül 
bebizonyítható; mer t : 

1. Csak e tantárgygyal köthetjük össze a 
családi és esetleg kisdedóvodai nevelést a 
népiskoláéval, s csak ezzel értékesíthetők és 
helyezhetők a népiskolai oktatás szolgálatába 
a gyermeknek eddig szerzett ismeretei. 

2. Kis, 6—8 éves tanulóinknál kizárólag 
ezzel vethetjük meg a valláserkölcsi nevelés 
alapját, mert lépten-nyomon oly valláserkölcsi 
fogalmak tisztázására, jóra való szoktatásokra, 
kis alkalmi imák s erkölcsi tanulságokat tar-
talmazó mesék és példabeszédek megtanu-
lására ad alkalmat, melyeket ily zsenge kor-
ban sem hit-ágazatok, sem más tantárgyak 
nyomán tanítani nem lehet. 

3. E disciplinával a nemzeti nevelésre 
nézve kifogyhatatlan és a magyar nyelvnek 
becses kincseit képező elemeket, mint: játé-
kot, dalt, mesét, verset, példabeszédet és 
talányt nyújthatunk, melyeket nem-magyar-
ajkú tanulók is könnyű, de vonzó és gyö-
nyörködtető voltuknál fogva hamar elsajátít-
hatnak. 

4. „A test állapota nagy befolyást gyakorol 
az erkölcsi érzületre." A testi egészség az 
oktatás ezen kezdetleges fokán e három sar-
kalatos kellékre vezethető vissza: a tisztaság, 
mértékletesség és óvásra. A beszéd és értelem-
gyakorlatok fontosak e tekintetben is, mert 
lépten-nyomon alkalmat adnak inteni, szok-
tatni a fenti főkellékekre s oktatni a test 
nevelése érdekében. 

5. Az alsó osztályokban a régi tanterv is 
a beszéd és értelemgyakorlatokat, az írást és 
olvasást teszi a népiskolai nyelvtanítás esz-
közeivé, mert ennek főczélj a : a helyes beszéd 
és írás. Már pedig az elsőt, mely az utóbbinak 
is anyagot szolgáltat, az oktatás eme fokán 
csakis a beszéd és értelemgyakorlatok fej-
leszthetik. 

6. Ez a disciplina lehetővé teszi a tantár-
gyak tömegének megszüntetését; mert helye-
sen és behatóan tárgyalva ez t : mint „önálló 
tantárgyat" a legalsó két osztályban, s mint 
„tanalakot" a többi osztályokban, — így 
előkészít és lehetővé teszi a harmadik osztá-
lyon felül az összes népiskolai tantárgyakat 
egyetlen egy jól szerkesztett olvasókönyv 
alapján tárgyalhatni. 

7. A beszéd és értelemgyakorlatokhoz 
alkalmazott mesék, versikék, dalok és példa-
beszédek mellett a kezdő tanuló leginkább 
elfeledi, hogy iskolában van ; mellettük leg-
inkább tanul figyelni, csendesen ülni, bizal-
massá, bátorrá lenni, beszélni; kedvükért 
erőltetés nélkül szoktatható a rendre és meg-
kedveltethető vele az iskola és a tanulás. 

Mindezekből láthatjuk tehát, hogy a beszéd 
és értelemgyakorlatokra fordított idő nem 
vész kárba ; hanem az, kamatok kamatjával 
megtérül, nem csak a valláserkölcsi, nemzeti 
és testi nevelést illetőleg, hanem az egyes 
tantárgyaknál is, mint : az olvasmánytár-
gyalás, nyelvtan, természetrajz és éneknél. 

A beszéd és értelemgyakorlatok a gyermeki 
kedély és értelembe nagyon gyümölcsözőleg 
elhelyezett tőkénket képezik. 

(Varadia, TemesmJ Bezsán Miklós. 

Az emlékfák ültetése. 
A mult évben a vallás- és közoktatásügyi 

minister úr ő nagyméltósága 704. elnöki sz. 
alatt a népoktatási intézetek helyihatóságai-
hoz rendeletet bocsátott ki, melyben fölhívja, 
hogy hazánk ezeréves fönnállásának emlékére 
minden iskola tanulói, a községnek valamely 
alkalmas pontján, emlékfákat vagy facsopor-
tokat ültessenek. 

Az utasításban arról is említés van téve, 
hogy az ültetés czéljaira olyan fanemek 
választandók, a melyek hazánkban évszázadok 
óta díszlettek s melyek hosszú életűek, mert 
ezekkel a mult emlékét sokáig fönn lehet 
tartani, s egyszersmind a kiültetett fák további 
ápolását is az illető hatóságok figyelmébe 
ajánlotta. 

Magyarország tanítósága a millenniumi év 
által fölidézett lelkesedéssel igyekezett eleget 
tenni a minister úr hazafias rendeletének s 
éppen a tanítóság érdeme, hogy alig maradt 
község, melyben emlékfákat vagy facsopor-
tokat nem ültettek volna. 

De mindenki előtt ismeretes dolog, hogy 
az említett rendelet egy kissé későn jelent 
meg. A fák nedvkeringése már javában meg-
indult s ilyenkor azok, ültetésre nem alkal-
masak ; sőt némelyek a faültetést éppen 
május 9-én, az iskolai ünnepélyekre kitűzött 
napon végezték. Gondos ápolás mellett meg-
történhetett, hogy a későn ültetett fák kihaj-
tottak s már-már reménynyel bíztatták az 
ültetőt; de alig, hogy eljöttek a mult nyári 
rendkívüli forró napok (legalább a mi vidé-
künkön), a reménység zöld levelei elhervadtak 
s néhány nap múlva rá a fák is kiszáradtak, 
s bizony a legtöbb helyen alig-alig maradt 
belőlük egy-kettő, vagy éppen semmi. 

Tudom, hogy ezt a hiányt igen sok helyen 
részben már az őszön, részben most a 
tavaszon már is helyre pótolták, de több 
helyen volt alkalmam meggyőződni arról, 
hogy a kiszáradt fák pótlásáról senkisem 
gondoskodott. 

Elmúlt a millenniumi év az ő sokféle 
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ünnepségeivel s a túláradó lelkesedés is csak-
nem egészen lehűlt. De a magyar tanítóság 
mutassa meg, hogy hazafias lelkesedése nem 
gyorsan múló szalmaláng. Az ezeréves mult 
emlékére ültetett s esetleg kiszáradt fák 
helyére ültessenek még e tavaszon más fákat 
s ha ezek is kiszáradnának, akkor az ülte-
tést addig ismételjék, míg a fák megállan-
dósodnak, hogy „daczolva idővel és viharral 
mentül nagyobb számban és mentül tovább élő 
emlékei lehessenek hazánk ezeréves fönnállá-
sának,'' A tanfelügyelő urak pedig kérjenek 
be jelentést az ültetett fák mikénti állásáról 
s látogatásaik alkalmával személyesen is győ-
ződjenek meg ezek mikénti ápolásáról. S ha 
így mindnyájan megteszszük e tekintetben 
hazafias kötelességünket, elmondhatjuk, hogy 
eleget te t tünk fenkölt lelkű ministerünk 
fönt említett rendeletének. 

(PoUostelék.) Fazekas Sándor. 

Méhészkedjünk! 
Sokat panaszkodunk helyzetünk nyomorú-

ságáról. Szerény igényeink mégis nehéz gond-
jain akt elviselhetőbbé javulását fölülről várjuk 
— majdnem tétlenül —• a helyett, hogy a 
könnyebb megélhetés módjához vezető s a 
legszebb sikert igérő útat-módot, eszközt 
figyelmünkre méltatnók. Nem tudunk, mert 
nem akarunk önmagunkon segíteni. A nép-
nevelői hivatás legméltóbb testvéreivel: a ker-
tészettel, méhészkedéssel — a legtöbbünknek 
kényelmi tekintetekből — nincs kedvünk 
megismerkedni. Pedig mily édes gyönyör, 
mennyi áldás fakad e leghálásabb mellék-
foglalkozások űzéséből! 

Vegyük csak ez alkalommal a méhtenyész-
tést. Inkább kellemes élvezet és szórakozás 
ez, mint fáradság, melynek szív- és lélek-
nemesítő hatásáról nem is szólok. Csak arról 
óhajtom e gyönyörködtető foglalkozással még 
nem ismerős kartársaimat rövidke fejtegeté-
sekben meggyőzni, hogy a csekély, alig 
számottevő befektetéssel miként biztosíthatják 
maguknak a leghálásabb jövedelmi forrást. 
Ideje, alkalma, módja minden tanítónak 
bőven van erre. Hogy a kezdet nehéz volna, 
ennek a körülménye sem tartóztathat vissza 
senkit, mert ez a méhészetre nézve nem áll. 
Tulajdonképen csak egy kis elhatározás kell; 
s legyen a kezdő bármily járatlan a méhek 
kezelésében, a hajlam és kedv csakhamar 
fokozódik benne; legkellemesebb időtöltését 
méhei társaságában élvezi és önmagát műveli 
— aránylag 
méhészszé. 

rövid alatt — modern 

Két-három kas méh beszerzése kinek ne 
lehetne módjában ? Ezzel meg is van vetve 
a méhészet alapja. A ki nagyobb arányban 
vagy azonnal kaptárokkal (Dzierzon-rendszer) 
fog hozzá, aligha ér czélt. A gyakorlatban 
kezdő, még nem képes több méhcsaládot 
gondozni, sem pedig Dzierzon-kaptárt kezelni; 
az eshetőségekben könnyen tévedhet, kárt 
vallhat. A legbiztosabb mód tehát 2—3 méh-
kassal kezdeni, melynek fokozatos, okszerűen 
irányított szaporulatával fejleszthetjük méhé-
szetünket a nélkül, hogy nagyobb költekezé-
sekbe bocsátkoznánk. 

I. A méhek beszerzése. 
A tavasz kezdete éppen a legalkalmasabb 

idő arra, hogy a kik a méhészettel még nem 
foglalkoznak, most vessék meg annak az o ' O 
alapját. A mód nagyon egyszerű, a siker 
pedig — gondos előrelátás mellett — elmarad-
hatatlan. 

A kezdő méhész beszerez 2—3 kas méhet 
s azokat a kertjében, esetleg udvarán kiszemelt 
alkalmas helyre állítja. Tavaszszal azért taná-
csosabb beszerezni a méhcsaládokat, mert a 
kitelelés eshetőségén, melyben a tájékozatlan 
nem segíthet magán, már túl vagyunk. 
A kasok pedig azért ajánlatosabbak, mivel 
a kaptár (keretes rendszer) kezelése már némi 
ügyességet követel, a miben a kezdő még 
gyakorlatlan. Várt szaporulatait, a ra jokat 
azonban helyezze már kaptárokba. (Erről 
később.) 

A méhcsaládok beszerzésénél a következőket 
tartsuk szemelőtt: 

Lehetőleg távolabbról és a tavaszi röpködés 
előtt hozzuk haza a méheket. Ha már kijár-
nak és netalán közelről szállítnók őket, a 
röpülési irányt ismerők visszatérnek a régi 
helyre, de lakásukat nem lelvén, elpusztulnak 
vagy más kasba igyekeznek, melynek népe 
leszúrja őket. 

Szaporításra legalkalmasabbak a rajt adott 
törzsek és másodrajok, mert ezeknek fiatal 
anyjuk van. Az első ra jok anyja többnyire 
öreg. Fontos kívánalom továbbá, hogy csak 
népes és olyan családokat válaszszunk ki, 
melyeknek szép, vihígos lépépítményük, minél 
kevesebb heresejtjük és elegendő mézük van. 
A csúcsára állított kas népességéről és a 
lépekről az első tekintetre meggyőződhetünk. 
Ha a félre hajlított lépekben zártsorú fiasítást 
látuük, ez annak a jele, hogy az anya meg-
felelő. A méz kellő mennyisége felől a kas 
súlya tájékoztathat. 

A méhek hazaszállítását óvatosan eszkö-
zöljük. A kasok száját ritka-szövetü lepedővel 
bekötjük, hogy a méhek ki ne jöhessenek, 
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de elég levegő férjen hozzájuk. Lehetőleg 
kézben vigyük haza a kasokat, hogy a méhek 
kevésbé legyenek háborgatva és a lépek le 
ne szakadozzanak. A távolabbról hozott 
méheket szekéren kellvén szállítani, a szekér-
derékba szalmát rakunk, a kasokat csúcsra 
állítva, belefészkeljük, még pedig úgy, hogy 
lépeik éle a szekér oldalainak az irányát 
keresztezze, hogy a jobbra-balra döcczenéssel 
a lépek ne töredezzenek össze. Végre körül 
kötjük a kasokat és közeiket szalmával jól 
kitömjük. 

A szekérrel lassan kell haladni, hogy a 
lépekben kár ne essék, s a méhek túlságosan 
ne legyenek nyugtalanítva. 

A szállítást tavaszkor inkább nappal esz-
közöljük, mert az éjjelek még hidegek lévén, 
a megbolygatott méhek a kasban szerte-
szélednek s esetleg meg is dermedhetnek. 
De még kívánatos is, hogy a tetthelyre 
érkezve, kiröpülhessenek, a mi csak úgy lehet, 
ha nappal érkezünk velük haza. 

A méhes fölállítására a kert azon része a 
legalkalmasabb, a liol szél nem éri a méheket 
s délelőtt 10 —11 órától kezdve árnyékban 
vannak. A szél és a déli nap melege télen-
nyáron egyaránt káros hatású a méhekre. 

Ha déltájban árnyék védi a méhest, a 
röpülő-lyukak bármely irányban lehetnek; 
mégis legjobb, ha kelet vagy dél-kelet felé 
néznek. A mely család röpülő-deszkáját a 
reggeli napsugár éri, de délelőtt 10 órán túl 
árnyékban van, a legszebben gyarapszik. 

A kasokat téglákra helyezett 15—20 
cmtnyi magasan fekvő deszka-hídlásra, egy-
mástól egy-egy lépésnyire állítjuk. A békák 
kevésbé férhetnek így a méhekhez, s a föld 
nedvessége sem árthat annyira és a kasok 
aljának tisztogatása is könnyebb. A lépésnyi 
távolság pedig azért kívánatos, hogy a kezelés 
kényelmesebb legyen és a lakásukat esetleg 
eltévesztő méhek miatt öldöklés ne támadjon 
a méhesen. 

Az eső ellen ajánlatos a kasok csiícsára 
valami borítót alkalmazni. 

A méhes előtt egy vályueskában tartsunk 
vizet, s hogy a méhek bele ne fulladjanak, 
átlyukgatott vékony deszka úszszék a vízen, 
vagy moha legyen a vályúban. 

A méhes környékét tartsuk tisztán, mert 
a gyom és giz-gaz a méhek ellenségeinek a 
tanyája. 

(Pancsova.) N~u<JV János. 

• 

A gyümölcsészet fejlesztése. 
A gyümölcstenyésztés jövedelmező volta, 

köztudomású. Egy köblös földön bátran el-
férhet 20 drb gyümölcsfa s minden darab-
15—20 év elteltével jövedelmez, középszámí-
tással 10—10 forintot, így egy köblös föld 
200 frtnyi évi jövedelmet hoz, és a gyü-
mölcsfa csakis az első 5—10 éven át kiván 
fontos gondozást. De Dunkófalván, vagyis. 
Csabinán van egy Pázmán (bóezmán) almafa, 
a mely egy évben 75 forintot jövedelmezett. 
Szolyván pedig Csengery úr kertjében volt, 
szintén ily fa jú fa, a mely 100—120 forintot 
jövedelmezett évenkint. 

A nagyméltóságú kormány a gyümölcsé-
szet terjesztését s fejlesztését a gyümölcsészeti 
vándortanítók alkalmazásával, a különböző, 
vidékeken felállított állami faiskolák létesíté-
sével és szabályrendeletekkel és törvények-
kel igyekszik előmozdítani. 

Hogy a kormány mind ezekkel mennyiben 
érte el a czélját, mennyiben nem? annak 
megbírálásába nem bocsátkozom; én csak 
nagyjában vázolni akarom, hogy a kormány-
nak ez üdvös intézkedései az eddigi mérték-
ben nem elegendők a kivánt czél elérésére^ 

I. Hogy a gyümölcsészeti vándortanítók 
alkalmazásával teljesen a czélját el nem ér-
hette : annak egyedüli oka az, hogy ezek 
hatásköre 2—3 vármegyére, tehát 400—600' 
községre terjed ki. Tehát két-három év szük-
ségeltetik arra, hogy a vándortanító a rábízott 
minden községet bár egyszer meglátogassa 
s ott részletesen oly előadást tartson a gyü-
mölcsészetről, hogy annak eredménye legyen. 

Pedig tudjuk, hogy ilyen előadás csakis 
gyakorlati oktatással egybekötve vezethet 
czélhoz és hogy a gyümölcsfatenyésztés az 
év minden szakában különböző munkát kiván ; 
így tavaszszal: a fák átültetése s ojtása, nyá-
ron : gondozásuk, nyári ojtások eszközlése, a 
földnek magvetés alá való elkészítése, őszszel: 
a magvak elvetése, a csemeték, ojtványoknak 
a tél ellen való védekezése, mind megannyi-
féle munkát rak a szakértő gyümölcsész. 
vállaira. Ezekből világos, hogy a gyümöl-
csészeti vándortanítónak a jelzett évszakok 
mindegyikében, minden községben egyszer-
egyszer meg kellene jelennie az előadás meg-
tartása czéljából. 

II. Az állami gyümölcsészeti faiskolákból 
ingyen, avagy a szállítási költség megtérítése 
mellett nyert ojtványok szomorú sorsban 
részesülnek. Sajnosan tapasztaljuk, hogy ez 
ojtványok, melyek ezelőtt 4—6 éven át az e-
czélra előkészített talajban okszerűen ápol-
tattak, most egys/erre mostoha viszonyok 
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közé kerülnek; a nagy távolságból történt 
szállítás ideje alatt félig-meddig kiszáradnak, 
tudatlan nép avatatlan kezébe kerülnek, mely 
nép sem azok helyes ültetéséhez, sem gon-
dozásához nem ért. I t t a drága ojtványok, 
kontár kezelés mellett: „a ki minek nem 
mestere, az annak gyilkosa" elv szerint, ren-
desen kivesznek. 

III. A szabályrendeletek, törvények foga-
natosítása, illetve végrehajtásának forduló-
pontja ná lunk: a községi bíró; ámde nálunk 
a községi biró — tisztelet a kivételeknek! — 
többnyire tanulatlan,Írástudatlan egyén; nem 
tudja a föladatát és egyébként sem képes 
hivatásának azon magaslatára emelkedni, 
melyet a törvény, a jól felfogott közérdek 
elébe tűzött. 

Ily körülmények között nem várhatni, hogy 
a bíró odaadással s lelkiismeretesen teljesítse 
kötelességét. 

Tehát a gyümölcsészet fejlesztése, terjesz-
tése és az elébe gördített akadályok elhá-
rítása czéljából, szerény véleményem szerint, 
szükséges a következő intézkedés: 

1. Szerveztessék minden megye területén egy-
egy állami vándor-tanítóság; a vándortanító 
azonban csak a megye egyik járásában mű-
ködnék 2—3 évig, mert csak így lehetséges 
a fentebb jelzett időszakokban megkívánt és 
a facsemeték korához mért mindennemű 
munkák elsajátítása czéljából rendszeres elő-
adásokat és gyakorlati oktatásokat sikeresen, 
minden községben, megtartani. Két-három év 
múlva a vándortanító működése a járás terü-
letére nézve sikeresen be volna fejezve, és azután 
a vármegye másik járására tenné át műkö-
dését; míg végre 2—3 évi cyklusokban az 
egész megye területén megszilárdulna a gyü-
mölcsészet terjesztése és fejlesztése. Ezen túl 
a vándortanító csak felügyeleti jogot gya-
korolna és közvetítési s tanácsadási szerepe 
volna, mint szakértő közegnek, az egész megye 
területén. 

2. A vármegyei vándortanító felügyelne a 
községi faiskolák szakszerű kezelésére, intéz-
kednék a faiskolai csemeték és ojtványoknak a 
gazdaközönség közt leendő kiosztása iránt, stb. 

3. A gyümölcsészeti vándortanító őrköd-
nék végre a gyümölcsészetre vonatkozó tör-
vények és szabályrendeletek pontos végre-
hajtása felett. 

Ezeken kívül a téli hónapokban a gazdá-
szat egyéb ágaiból értekezést, felolvasást tar-
tana a vándortanító; szóval, igyekeznék a 
gyümölcsészet mellett minden alkalommal a 
gazdászat egyéb ágait is felkarolni és e tekin-
tetben szükséges teendőkre a gazdaközönséget 
és tanulóifjúságot oktatni. Mert hazánk föld-

mívelő ország: a gazdaság érdeke, az ország-
érdeke ; és nálunk, kivált a hegyi vidékeken, a. 
gazdaközönség nagyon hátra marad t : még 
most is azon terményeket termeszti, a melye-
ket évszázadokkal ezelőtt termesztettek és 
csak oly állatokat tenyészt, mint évszázzal 
ezelőtt. 

(Bunkófalva.) Magyar György. 

I E 0 I) A L 0 M. 
Erődi Béla dr., budapesti kir. főigazgató, 

a kinek „Utazásom Siczilia és Málta szigeténlt 

czímű érdekes munkájáról megjelenésekor 
megemlékeztünk, ismét egy igen becses 
művel gyarapította az Utazások könyvtárát.. 
Czíme e tanulságos és 65 képpel díszített 
műnek: „A Fáraók Országában" s szerzője 
Egyptomot, Afrika éjszaki részének azt a 
keskeny földszalagját ismerteti, mely a 
Nilus folyónak köszöni létezését s földünk 
legérdekesebb vidékei közé tartozik. „Már a 
legrégibb korban, írja a szerző a mű elő-
szavában, mikor a mi öreg Európánk még 
csak a barbárság sötétségében szunnyadozott, 
hatalmasan virágzó állam volt a Ni lus 
völgyében, melynek királyai, a Fáráók, örök 
emlékeket állítottak azokban a csodás épít-
ményekben, melyeket az utó-kor csak bámulni 
tud, de nem képes utánozni. Ezredévek 
múlva is még állanak a képzőművészet, az 
építészet, szobrászat, festészet hatalmas remek-
müvei, melyek a görögöknek, rómaiaknak is 
mintákul szolgáltak. Mi több, a Fáráók a 
csodás alkotásokban nemcsak nevüket, em-
léküket örökítették meg, hanem saját magukat 
is, mint múmiákat, fenhagyták az utó-korra. 
A Bibliának sok jelentős története van e 
darab földhöz fűzve. Fölkeresték Ábrahám,. 
Jákob, József pátriárkák; itt született é& 
nevelkedett Mózes, a ki Izrael fiait a Fáráók 
rabságából kiszabadította és lett népének 
törvényhozója. Ide menekült üldözői elől Jézus, 
a ki a szeretet vallásának lett megalapítója, 
és itt talált a kereszténység első és legter-
mékenyebb talajra. Később az iszlám keríti 
hatalmába, s a Fáráók földjén a kereszt 
mellett ott ragyog az iszlám félholdja is. 
A világ nagy hódítói Kambysestől Nagy 
Napoleonig gyors egymásutánban lépnek e 
földre, hogy azt hatalmukba kerítsék. Bírásá-
ért majdnem annyi vér öntözte a puszták 
homokját, mint a mennyi áldást öntenek 
rá a Nilus hullámai. A Fáráók csodás országa, 
örök időktől fogva ellenállhatatlan vonzerőt 
gyakorolt az emberekre. Ma is, évenkint ezré-
vel zarándokolnak ide az utazók." Erődi Béla 
kétszer utazott Egyptomban s ezen utazá-
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saiban szerzett tapasztalatait, élményeit és 
későbbi tanulmányait dolgozta fel e művében, 
mely oly vonzóan és eleven előadással van 
írva. A mű 22 fejezetből áll s kapható Lampel 
ü . könyvkereskedésében; ára fűzve 2 forint, 
színnyomatú díszkötésben 2 f r t 80 kr.; alkal-
milag mutatványt is fogunk belőle közölni. 

Lapunk mai számának nHúsvét" czímü 
mellékletén három szép költeményt közlünk 
mutatóul három, nemrégiben megjelent 
kötetből. Jakab Ödön „Isten" czímű versét 
e kedvelt költő „Pásztortüzek" czímű köteté-
ből vettük. E szép és tartalmas kötetet meg-

jelenésekor már ismertettük; most újból 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Megrendelhető 

kiadó Franklin-Társulatnál. 
Szávay Gyula „ Ünnepnapon" czímű költe-

ménye egyik legszebb darabja e tartalmas 
poétánk „Ujabb verseskönyv" czímű köteté-
nek, melynek még az sem árthatott, hogy 
a vidéken: Győrött jelent meg, a mennyiben 
a kritikának — akarva, nem akarva — el 
kellett ismernie, hogy Szávay Gyula izmos 
tehetség, a kinek vannak eszméi, igaz érzései 
-és erős formaérzéke. Az olyan versek, mint a 
„ Virágos kertbena „ T ű z a z „Ezer tavasz" 
{Jászai Mari, nagy tragikánk szavaló darabja), 
„ Berzsenyi" és "Óda Kisfaludy Károlyhoz" a 

legjobbak közé tartoznak, a miket az utóbbi 
időkben irtak. Számos, fölkapott poétánkkal 
zavarban volnánk, ha az említett költemé-
nyekkel csak egyetlen egy ívásút kellene is 
köteteikből idéznünk. Szávay Gyula termé-
szetesen maga adta ki a költeményeit, hanem 
azért kaphatók bármelyik könyves boltban. 
Az árát nem találtuk a hozzánk beküldött 
könyvön följegyezve. 

Az „ Andalogva" czímű hangulatteljes verset 
•egy tanító-költő: Szigeti Forsche Vilmos 
irta, a ki egy egész kötetre való, ehhez hasonló 
szép verset adott ki. Fölhívjuk t. olvasóink 
figyelmét költő-kollegánk e kötetére, mely 
„Millennium" czímmel jelent meg; megren-
delhető Dobrowszky és Franke budapesti 
könyvkiadóknál; ára : 2 korona. 

Üdvözlégy Mária czímü imakönyvet adott 
ki Walter Gyula dr. Esztergomban. Ez a 
kitűnő könyv immár hetedik kiadásában jelenik 
meg; ez a legjobb a ján la t mellette. 

Burns Róbertnek, a hires angol költőnek, 
íi mi Petőfink és Arany Jánosunk szellemi 
rokonának, pedagógiai szempontból földol-
gozott életrajzát adta k i : Bibiczey Aladár 
tanítóképzőintézeti igazgató, Hódmezővásár-

helyen. Ez a kitűnő és melegen ajánlható 
munka megrendelhető a szerzőnél; egy fűzött 
példány á ra : 50 fillér. 

Földrajzi és statisztikai zsebatlasz a czíme, 
a Stampfet Károly kiadásában Pozsonyban 
megjelent díszes művecskének. Nemcsak tér-
képeket tartalmaz, hanem egy egész sorozat 
statisztikai diagrammát is, melyek a müvecske 
értékét csak fokozzák. Színezett statisztiká-
nak nevezhetnők. A terület nagyságára, a 
lakosság számára, a felekezeti viszonyokra 
stb. vonatkozó statisztikai adatok, a szokásos 
mennyiségtani táblázatos alakban, csak oly 
olvasók által élvezhetők, kik a számoszlo-
pokba magukat beleélik, a táblázatok sorai 
között olvasni, a számok fölött elmélkedni 
tudnak. A statisztika azért oly népszerűtlen 
nálunk, mert rendszerint népszerűtlen alak-
ban tárják elénk. A statisztikai számoknak 
színezett diagrammákba foglalása útján lehet 
csak a számokat könnyen érthetőkké tenni, 
a statisztikát népszerűsíteni. Amerikában ez 
régen divatos és azért ott a statisztikai 
adatok szájról-szájra is adatnak. Az említett 
zsebatlasz a statisztika illusztrácziójának 
helyes ú t ján halad. A színezett diagrammák 
tételei ügyesen vannak megválasztva és 
érdekesen kivivé. A ki ezt a statisztikai 
képeskönyvet átlapozza, sok érdekes adatnak 
jut birtokába. Ara 2 f r t 50 kr. 

Kászonyi Mihály „Válogatott költői olvas-
mányok a költ "k rövid életrajzáról" cz. ifjúsági 
munkájának harmadik bővített kiadása jelent 
meg. A költemények legnagyobb részét bő 
nyelvi és tárgyi magyarázatok kisérik s így 
ez a jól összeállított anthologia, mint segéd-
könyv hasznos szolgálatokat tehet s mint 
magánolvasmány is ajánlható. A könyv ára 
fűzve 1 frt 20 kr, s megrendelhető a 
szerzőnél Pakson. 

Peru elfoglalása és az inkák pusztulása. 
Irta Gaal Mózes. Ebben az érdekes munkában 
a kalandor Pizarro nagyratörő álmai, világ-
hódító tervei színes, változatos képekben 
szövődnek történetté, mely nemcsak szép 
magyarságáért tanulságos, hanem a tárgyául 
szolgáló eseménynél fogva is. Az, a mit az 
író az inkák műveltségéről, vallásáról, erköl-
cseiről ír, mindenki számára élvezetes és 
érdekkel olvasható. A könyvet Goró Lajos 
csinos rajzai díszítik. Megjelent a Franklin-
Társulat népszerű vállalatában, a „Vasárnapi 
Könyvtár" ban; ára 20 kr. —a. 
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Tanítók tanácsadója. 
K. K. Lnpény és másoknak. Az egyes 

iskolák állami kezelésbe vételének és állami 
iskolák felállításának feltételei. 1. A hitközség 
vagy a község (ez utóbbi esetleg az ottani 
hitközséggel egyetértőleg) a tankötelesek tör-
vényszerű oktatására úgy most, mint a jövő-
ben szükséges tanhelyiségek (és azok felsze-
relése) s a tanítói lakás felől (ezen utóbbi 
feltétel igen szegény községeknél kivéte-
lesen elengedtetik) saját erejéből tartozik 
gondoskodni. 2. Az iskolaépületek állandó 
jókarban tartását s a nagy szünidőben való 
teljes tisztába hozatalát a község biztosítja. 
3. Kötelezi magát : a) tan- és felvételi díjak, 
b) 5°/o iskolai pctadó e's c) a tanítók után 
fejenkint járó 12 frtnyi nyugdíjjárulék fizeté-
sére. A mennyiben a hitfelekezet az összes 
eddigi jelentékenyebb iskolai járulékait (az 
1893. évi 29.751. sz. körrendeletben felsorol-
takat) az állami iskola javára biztosítja, az 
5% iskolai adó alól esetleg fel is mentetik. 
Az államilag segélyezett községi iskoláknál a 
községnek köteleznie kell magát, hogy mind-
azon járulékokat, melyek az iskolának a vall. 
és közoktatási ministerium által jóváhagyott 
költségvetésében fel vannak véve, az állami 
elemi iskola javára állandóan és folytonosan 
kiszolgáltatja. Ezen járulékokat a községi 
iskoláknál a képviselő-testület, a hitközsé-
geknél az iskolaszék, illetőleg hitközség jegy-
zőkönyvébe foglalt határozattal kell biztosítani 
s e határozat községi iskolánál a törvény-
hatósági, a felekezeti iskolánál egyházi fő-
hatósági jóváhagyással látandó el. Felekezeti 
iskolák államosításánál az illető iskola be-
szüntetését is ki kell az egyházi főhatóság-
nál eszközölni. A kérvényhez melléklendő az 
iskolai ingatlanok telekkönyvi kivonata; a 
leltár. Leírandó az áll. iskola számára bizto-
sított épület s annak állapota; ki kell mu-
tatni az 5 % iskolai adó mennyiségét. Ezen 
mellékletekkel felszerelt kérvény a kir. tan-
felügyelőség útján terjesztendő fel a vall. és 
közokt. ministerhez. Erre vonatkozó kérdezős-
ködésekre többé nem adunk választ. 

B. L. I i . 1. A két fizetés között levő kü-
lönbözet 50%-je fizetendő. 2. Igen, ha a 
nyugdíj intéző-bizottság nem tartja összefér-
hetetlennek. 3. Ha az 1828. év óta a visita-
canonica szerint, tandíj és lélekpénz czímen 
szedett 17 krt most 30 krra emelnék is föl, 
a múltra nézve — nem hiszszük, — hogy 
megítélnék önnek. 

K. I . Forduljon azonnal a kir. tanfelügye-
lőhöz. 

P. J. Úgy halljuk, rendben van. 

0. T. Zászló kitűzése iskolai épületre törvé-
nyes korlátok közé van szorítva. A válasz-
tási törvény (1874. évi XXXIII. t.-cz.) 104. 
§-ából világosan érthető, hogy iskolaépü-
letre sem képviselőjelölt, sem politikai párt 
zászlóját nem szabad kitűzni. Nevezett § 
ugyanis ekként intézkedik : 

„A párt vagy jelölt zászlóját, jelvényét imaházra,, 
állami, törvényhatósági, városi vagy községi köz-
épületre vagy nyilvános iskolára kitűzni tilos 
tilos továbbá zászló vagy jelvény erőszakos eltávolí-
tása oly helyről, hová azoknak kitűzése törvényesen 
meg van engedve. 

Nyilvános pártgyülés, pártünnepély, körmenet,, 
rendezett tanácsú városokban a polgármesternél, 
másutt a törvényhatósági tisztviselőnél s ha ilyen hely-
ben nincs, a községi elöljáróságnál a megelőző napon 
mindig bejelentendő s ezeken a polgármester, iller 
tőleg tisztviselő személyesen jelen lehet, az elöljá-
róság pedig magát megbízott által képviseltetheti. 

A ki a zászlót, jelvényt a fentebb megjelölt t i l tot t 
helyekre kitűzte vagy kitűzését elrendelte, vagy 
a ki a zászlót vagy jelvényt oly helyről, hová annak 
kitűzése megengedve van, erőszakosan eltávolítja 
vagy megrongálja, vagy a be nem jelentett nyilvá-
nos pártgyülést, pártünnepélyt, körmenetet rendezte,, 
a közigazgatási hatóság által rendőri úton 100 f r t ig 
terjedhető birsággal vagy 20 napig terjedhető fog-
sággal büntetendő. 

A tiltott lielyre tűzött zászlót, jelvényt az elöljáróság 
eltávolítani köteles 

H. F. Bács-Szt.-Taniás. Az iskola közinté-
zet lévén, erre az építkezési czélra magán-
ember telke ki is sajátítható, ha másként, 
t. i. alkú útján a megszerzés nem volna lehet-
séges. Annál inkább méltányosnak tar t juk, 
hogy az illető tanító díjlevelében részére hasz-
nálatra adott kertjét a tervezett 3 tanterem 
felépítése czéljából — illendő kárpótlás fejé-
ben — átengedje. Az iskolaszék segélyével 
az iskolafentartó gondja a szükséges tanítói 
lak és iskolai épület létesítése. Irányadó lehe t 
e tekintetben a polgári községek számára az 
1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. 
t.-czikkek végrehajtása tárgyában kiadott mi-
nisteri utasítás, mely egyebek közt így szól: 

„Ha van a községnek e czélra (t. i. tanítói lakás 
vagy iskolai czélra) használható valamely épülete,. 
azt alakíttatja át iskolaépületté; ha pedig nincs, úgy 
természetesen erre kijelölt alkalmas területen új isko-
lát építtet." 

Ily viszonyok között nem ajánljuk, hogy 
az illető tanító fölebbezzen az iskolafentartó 
politikai község ama határozata ellen, mely 
szerint a jelenlegi tanítói kert területén még 
3 tantermet akar építeni. 

üyurcso I. Ilyenre nincsen §. Felfogásunk 
szerint önt illeti; de oly csekélységről van 
szó, hogy nem érdemes érte pereskedni. 

V. K. A kir. tanfelügyelő útján sürgessék 
meg az ügy elintézését, hiszen 2 év óta már 
ráérhetett volna a megye az iratok fölter-
jesztésére. 
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P. J. Táth. Az 1893. évi XXVI. t.-cz 1. 
§-a értelmében „a népiskolai közoktatás tár-
gyában hozott 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 142. 
,§-ának azon rendelkezései, melyek az elemi 
népiskolai rendes és segédtanítók fizetését 
szabályozzák, a hitfelekezetek által fentartott 
népiskolák rendes és segédtanítóira is kiter-
jesztetnek. E szerint ezen népiskoláknál a 
tisztes lakáson és legalább egy negyedholdnyi 
kerten kívül a rendes tanító fizetése 300 írt-
nál, a segédtanítóé pedig 200 írtnál kevesebb 
nem lehet". Tehát jogosan kérheti ön az 
egy negyedholdnyi kertet is, ki kath. jellegű 
iskolánál tanít , 300 frt a fizetése s ezt a 
polgári községtől kapja. 

HIVATALOS EÉSZ. 
A val lás- és közok ta t á sügy i m i n i s t e r : 
Köszönetét nyilvánította: Spitzer Mór 

pozsony-széleskúti földbirtokosnak az 1896. 
év folyamán népnevelési és kulturális czélokra 
tett összesen 120 frt adományért. 

Kinevezte: Novak Fanny mélykúti r. kath. 
oki. tanítónőt a facséti áll. el. isk. r. tanító-
nővé ; Orbán László közs. isk. tanítót a gidó-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Opra 
János horgospataki kincstári oki. tanítót az 
ottani áll. el. iskolához r. tanítóvá; Tóth 
Julia szinyér vár aljai r. kath. oki. tanítónőt a 
petrozsényi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Mágus József domaházi róm. kath. oki. tanítót 
az oláhláposbányai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Greguska József oroszlánkő-podhrágyi r. kath. 
oki. tanítót a pruszkai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Decsov György karánsebesi 
áll. el. isk. tanítót a verbócz-chvojniczai áll. 
el. isk.-hoz; Ádám János petrillai-lónyaibányai 
-áll. tanítót apetrillai-deákbányai áll. el. isk.-hoz. 

Segély- ill . gyámpénzt engedélyezett: 
Zélenka János losonczi áll. tanítóképezdei 
gyak. isk. volt tanító özv., szül. Nigrinyi 
Kamilla és Jolán nevú kiskorú árvájának évi 
373 frt 33 krt. ; néhai Rajcsányi István nagy-
bresztováni r. kath. volt tanító József, Mária 
és Gizella nevű kiskorú árvái részére együt-
tesen évi 164 frt 75 k r t ; Wihlidka Nándor 
czibakházi közs. volt tanító özv., szül. Velkey 
Erzsébetnek évi 200 frtot, két kiskorú árvá-
jának pedig egyenként 33 frt. 33 krt.; néhai 
Kovács Gákor biharmező-keresztesi ev. ref. 
tanító özv., szül. Ember Amáliának 328 frtot, 
kiskorú árvájának évi 54 fr t 66 krt, összesen 
•382 frt 66 krt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— „Húsvét" czímö mellékletünkre, melyen 

jól megválogatott olvasmányt adunk az 
ünnepekre t. olvasóinknak, e helyütt is föl-
hívjuk a figyelmet s egyúttal kívánunk 
kedves kartársainknak boldog ünnepeket! 
Ne engedjék, hogy meggyöngüljön keblükben 
az emberi szív három legnagyobb erőssége: 
a hit, remény és szeretet! 

— Wlassics Gyula dr., vallás- és közokta-
tásügyi minister úr ő nagyméltósága üdülés 
czéljából f. hó 11-én Karlsbadba utazott, a 
honnét csak e hó vége felé fog Budapestre 
visszatérni. 

— A gazdasági ismétlő iskolákban alkal-
mazandó tanítók gazdasági kiképzése czéljából 
f. év augusztus hónapjában a következő nyolez 
helyen fog gazdasági tanfolyam tar ta tni : az 
adai, az algyógyi, a csákovári, a jászberényi, 
a kecskeméti, a lugosi, a nagyszentmiklósi és 
a pápai földmívelési iskoláknál és pedig min-
denütt 25 — 25, összesen 200 néptauító szá-
mára. A tanfolyam négy hétig fog tar tani ; 
minden fölvett néptanító 50 frt átalányban 
részesül, melyből az útiköltség és az intézeti 
ellátási díj is födözendő. A tanfolyamokra 
oly tanítókat vesznek föl, a kik oly községek-
ben vannak alkalmazva, a melyekben az 
1896. évi 60.764. sz. szervezet értelmében 
a gazdasági ismétlő-iskola az 1897/98-iki tan-Ö O 
évben biztosan megnyílik. Folyamodni junius 
15-ig kell. Az erre vonatkozó körrendeletet 
egész terjedelmében legközelebb fogjuk közölni 
lapunk hivatalos részében. Ezzel kapcsolatosan 
megemlítjük, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezése érdekében sok helytt üdvös moz-
galom indult meg és hogy nevezetesen Vámos 
(veszprémmegyei) község egy mintaszerű gaz-
dasági iskola létesítésére 5 hold szántóföldet, 
5—7 hold közbirtokossági legelőt és épületet 
ajánlott föl. 

— Az állami tanítók helyzetének javítása. 
Az állami tanítók fizetésemeléséről adhatunk 
örvendetes hírt. A folyó évi költségvetés 
alapján ministerünk (2.385, sz. rendelettel) 
30.915 frtot fordít az állami tanítók javadal-
mazásának emelésére; ebből az összegből első 
sorban oly állami tanítók részesednek — 
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26.875 frt erejéig, — a kiket vármegyei vagy 
járási székhelyen 400 forinttal alkalmaztak; 
vannak ilyenek összesen 279-en. Ezenkívül 
Wlassics minister még 4.080 frtot engedélye-
zett 40 oly tanító fizetésének emelésére, 
a kik nem székhelyen ugyan, de a megélhe-
tésre nézve kedvezőtlen (drágább) helyeken 
működnek s a kik most tehát 500 forint 
fizetésben fognak részesülni. A fiumei tanítók 
lakpénzét 300 frtra emelték. Megyék szerint 
következő a fizetésemelkedés: I. Járási és megyei 
székhelyen levő tanítók: Abaúj -Torna megyé-
ben 2, Alsó-Fehér megyében 12, Arad megyé-
ben 4, Bács-Bodrog megyében 4, Bereg 
megyében 8, Besztercze-Naszód megyében 4, 
Bihar megyében 4, Brassó megyében 6, 
Fogaras megyében 1, Háromszék megyében 8, 
Hunyad megyében 21, Kolozs megyében 21, 
Krassó-Szörény megyében 14, Liptó megyé-
ben 4, Máramaros megyében 10, Maros-Torda 
megyében 2, Nyitra megyében 15, Pest 
•megyében 6, Pozsony megyében 4, Sáros 
megyében 1, Szabolcs megyében fi, Szatmár 
megyében 6, Szolnok-Doboka megyében 11, 
Szilágy megyében 13, Temes megyében 3, 
Torda-Aranyos megyében 25, Trenesén megyé-
ben 8, Turócz megyében 4, Ung megyében 6, 
Ugocsa megyében 7, Zala megyében 8, 
Zemplén megyében 6, Brassóban 14, Nagy-
szebenben 11. II. Nem székhelyeken: Alsó-
Fehér megyében 6, Kolozs megyében 4, 
Pest megyében 20, Turócz megyében 7, Bereg 
megyében 3. Összesen: 40. Mindössze tehát 
•319 tanító részesül 30.915 frt fizetésemelésben. 
A további rendezésnél, mint velünk hivatalosan 
közlik, a minister kizárólag a szolgálati 
évekre lesz tekintettel. Az állami tanítók fize-
tését fokozatosan a XI. fizetési osztály elvei 
szerint fogják rendezni. A minisieriumban 
most foglalkoznak az állami tanítók szolgá-
lati idejének pontos megállapításával; ez a 
munkálat az ötödéves korpótlék megállapítá-
sára fog alapul szolgálni. 

— Világ folyása a külföldön. A nagy-
hatalmak mégsem tudták megakadályozni a 
görög-török háború kitörését. F. bó 7-én ugyanis 
mintegy 2600 emberből álló három görög 
fölkelő-csapat lépte át a török határt s tört 
be Maczedóniába. Konstantinápolyi hirek sze-

rint a török csapatok ugyan visszavonulásra 
kényszerítették a betörőket, de azért a hely-
zet nagyon komoly. Edhem basa már is el-
rendelte a török hadsereg azonnal való elő-
nyomulását. Maczedóniában egyébiránt való-
ságos anarkia uralkodik. — Athénből azt 
sürgönyzik, hogy a hadügyministeriumban 
éjjel-nappal dolgoznak, hogy a szükséges csa-
patokat fölszereljék, mert a háborút elkerül-
hetetlennek mondják. Most tehát nem a 
krétai, hanem a maczedóniai ügyek állanak az 
előtérben s Miklós görög berezeg meg is 
mondotta egy orosz újságírónak, hogy 
„Görögország jövője nem délen, hanem északon 
s nem Krétában, hanem Maczedóniában van." 

— Kitüntetés. Ő Fölsége, Kármán Mór 
dr. egyetemi magántanárnak és a gyakorló 
gymnasium tanárának, a kitűnő pedagógusnak 
és Varjassy Árpád aradmegyei kir. tanfel-
ügyelőnek a kir. tanácsosi czímet adomá-
nyozta. A királyi kitüntetés valóban érdemes 
férfiakat ért s a szerencsekivánókhoz őszin-
tén és örömmel csatlakozik a „Néptanítók 
Lapja" is. 

— Leövey Klára, volt tanítónő, rövid szen-
vedés után meghalt. A múzeum-kőrúton a ló-
vasúti kocsi elütötte a 74 éves úrnőt s néhány 
órai szenvedés után kilehelte nemes lelkét. 
Leövey Klára a tanítónői pályára készült s 
mindnyájan tudjuk, hogy önként kisérte Teleki 
Blanka grófnőt a kufsteini fogságba. A fog-
ságból való kiszabadulás után az irodalom-
nak élt; Erdélyben lakott s alig egy éve, 
hogy a fővárosba jött lakni. Az elhunytban 
Leövey Sándor, volt kultus ministeri tanácsos 
a nénjét gyászolja. 

— Fővárosi tanítói állások. A főváros 
tanácsának azon előterjesztését, melyben 5 
új igazgatótanítói, 16 férfi, 15 tanítónői ren-
des, továbbá 2 segédtanítói és 1 segéd-
tanítónői állás szervezését kéri, a f. hó 7-iki 
k özgyülés (képv.-testület) helyben hagyta. 
Ez a határozat még ministeri jóváhagyásra 
vár, azonban ennek utólagos elnyerése remé-
nyében a pályázati hirdetményt már most 
közölni fogják május 10-iki határidővel régi 
(elavult) szokás szerint a „Budapesti Köz-
lönyében, a melyet a tanítóság egyáltalán 
nem olvas. A vidéki tanítók tájékozásául 
megemlítjük, hogy vidéki tanítókat rendes 
tanítóknak csak a legritkább esetben válasz-
tanak .meg. 

— Ünnepelt tanító. Szép ünnepség folyt 
le az iglói r. k. elemi iskolában f. hó 6-án. 
A nyugalomba vonuló ősz Kozmund Károly 
tanítót ünnepelték kartársai és a növendék-
sereg. Az intézet tágas díszterme egészen 
telve volt ez alkalommal érdeklődő közön-
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seggel. Ott voltak az iglói összes tanintézetek 
igazgatói, számos tanférfiú, az ünnepelt roko-
nai, barátai és tanítványai. Gyönyörű beszé-
det mondott Beerwaldszky János dr. apát, 
egyh. tanfelügyelő és Gulyás János tanító. 
Az intézet két növendéke is üdvözölte a 
tiszteletre méltó tanítót. Közbe-közbe a gyer-
mekek jól betanult alkalmi dalokat énekeltek. 
A 65 éves tanító, ki 44 évig működött a 
tanügy terén buzgóan és odaadással, meg-
ható szavakkal köszönte meg a nem várt 
óvácziót s búcsúzott el az intézettől, kartár-
saitól és tanítványaitól. Adja Isten, hogy a 
tisztes öreg még számos évig élvezhesse a 
hosszú és fáradságos működés által megérde-
melt nyugalmat. Este, Kozmund Károly tisz-
teletére népes társasvacsora volt. 

A szerkesztő postája. 
M. Gy. Kulpin. í r ja meg s folyamodjék elfoga-

dásaért a ministeriumhoz. Mi nem hiszszük, hogy a 
Gönczy-féle ABC-és könyvet elejtsék s az önét 
fogadják el a helyett. Sok szó fér ahhoz is, a mit 
ön új könyvében megvalósítani akar. Máskor ilyen 
magántermészetű ügyben nem válaszolunk. — 
H. Gy. U. Leghelyesebb volna a 14L) tanulóval bíró 
osztályt ketté választani s még egy tanítót alkal-
mazni. Ha ez nem lehetséges, taníthatná ön az 
I—III. osztályt délelőtt, a IV—VI. osztályt délután. 
Ehhez azonban felettes hatóságának beleegyezése 
szükséges. Mind a két tanfelügyelőhöz tegyen jelen-
tést, a tanterem térfogatának és a tanulók számá-
nak kimutatásával. Hogy van-e joguk a puszta,ról 
bejáró tanköteleseket kizárni, ez, a gróffal kötött 
szerződéstől is függ. Ez esetben a gróf állítana fel 
pusztáján új iskolát s ön a 6 hold föld használati 
jogától elesnék. — Jí. S. Oláh-Újfalu. Nem közöl-
hetjük ; csupa frázis, tartalom nélkül. — F. S. Solt. 
Czikke jól van megírva; de az a törekvése, hogy 
csak egyféle tanterv legyen, kevés támogatásra 
találna.Nem közölhetjük. - P. F. Telki. Szükséges; 
okmányokkal is föl kell szerelni; de miért nem 
fordulnak ilyesmiben a kir. tanfelügyelő úrhoz ? — 
F. M. Bátorkesz. Az állam az iskolák felügyeletét 
a kir. tanfelügyelők által gyakorolja; kérdezzék 
meg a kir. tanfelügyelő úrtól. — Sz. L. Galambok. 
Igaza van saját magára nézve ; de hisz mi azt úgy 
értettük, hogy az olyan tanító „gyenge ember", a 
kinek a minimuma sincs meg s mégis lemond a 
korpótlékról. Mert ilyen konkrét esetre adtuk a 
választ. — H. L. Becsehely. Olvashatja a tanács-
adóban. — K. J. liudiuszkó. Kell. Kérdezze meg 
községe hivatalosan a kir. tanfelügyelőtől. — K. A. 
Ó-Sztuzsicza. Eddig ide nem érkezett; ott sürgesse, 
a hol -t benyújtotta; a ministeriumban nincs. — 
P. E. Öregfalu. Innét márczius 23-án 16.514. sz. a. 
elment a tanfelügyelőséghez. — K. J. Szökedenes. 
Február hó 17-én 5.641. sz. a. a IX. ker. állam-
pénztárhoz küldték. — Sz. J. Noszlop. 10.381. sz. a. 
márczius 11-én az illetékes adóhivatalhoz ment. — 
Többeknek. A kiállítás alkalmából a tanítók által 
beküldött müveket az országos tanszermúzeum 
igazgatósága vette át. A ki tehát még nem kapta 
vissza kiállított művét s nem hajlandó azt az 
országos tanszermúzeumnak ajándékozni, forduljon 
annak visszaküldése végett Gyertyánffy István úrhoz, 

mint a tanszermúzeum igazgatójához (Budapesten, 
I. ker., Győri-út 9.), ki azokat bérmentesen fogja 
visszaküldeni. — R. 1. Forró-Encs. Czikke megüti 
a mértéket, de hogy — mivel a határidőn túl küldte 
— rákerülhet-e a sor, nem tudjuk megmondani. —• 
V. P. Belényes. A tanítóképzőkben nem lehet 
orvosokat képezni; ily alakban nem közölhető. — 
I. E. Edelény. Nem közölhetjük. — E. E. Ákos. 
Mihelyt lehet, közölni fogjuk. — St. J. Köbölkút.. 
Ez hirdetés; a szerkesztői rovatban nem adhatjuk ki. 
— Cs. Gy. Jíyitra-Sztrázsa. Abban bizony törvény 
nem akadályozza meg az illetőket. Forduljon külön-
ben a kir. tanfelügyelő úrhoz. — Cs. F. Eszeiiy» 
Nem. Orvoslásért forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. 
— V. J. Felsö-Nána. 1. A korpótlékra nézve helyes 
véleményben van. 2. Forduljon kérdésével a VI-
ker. polg. tanítónőképző igazgatóságához. — M. K. 
Székesfehérvár. Mihelyt lehet, közölni fogjuk. — 
F. A. Kolozsvár. Czikkében megcáfolhatatlan 
igazságokat mond. Mi sem helyeseljük, hogy az 
állami tanítók külön egyesületté alakulnak. De mivel 
már jóváhagyott alapszabályaik vannak s meg is 
alakultak : nem háborgatjuk őket, habár tudjuk, 
hogy törekvéseikkel nem az egyetértést, összetartást 
mozdítják elő a hazai tanítóság között, hanem az 
erők szétforgácsolását. Adja Isten, hogy csalódjunk 1 
— 0. B. Helyesen cselekedett, hogy a gyermekkel 
ön is az osztályban maradt: máskép visszatartani 
vagy bezárni a tanulót nem is szabad. De nem 
helyeselhetjük, hogy első osztályba járó (tehát gyenge 
korú) gyermeket azért, miveí „leczke-gyakorlatát 
paczkákkal adta be", éheztetéssel büntetett. — 
L. J. Csernye. Az elemi iskolai bizonyítványt díj-
talanul tartozik kiadni, csak a másodlatért kérhet 
— iskolai hatósága által megállapított — mérsékelt 
díjat. — Sell. C. (Jrabácz. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
csak az elemi iskolákra vonatkozik, az óvodákra 
nézve külön, törvény intézkedik. — F. K. Csurgó.. 
Ne higyje, hogy minden tanító gyermekét állam-
költségen veszik fel a tanítóképző-intézetekbe. 
A többire nézve forduljon tanácsért dr. Katona 
Lajosné szül. 'l'huránszky Irén igazgatónőhöz (Buda-
pest, II., Oalogány-utcza). — P. M. Apatin. For-
duljon a méhészeti biztosokhoz vagy Vámosy Mihály 
igazgatóhoz (Budapest, Lónyay-utcza). — L. L. 
Füzes-Gyarmat. Megüti a mértéket, de a mi lapunk-
nak nagyon hosszú Majd ha több terünk lesz. — 
J. B. Bcsztercze. 1. Jelenleg dr. Neményi Imre 
berendelt kir. tanfelügyelő úrnál vannak. 2. Lehet. 
— „A revideált számtan." Nem közölhetjük. — 
Szives tudomásul. Az osztatlan népiskola tantervéhez 
több hozzászólást nem kérünk ; ezt már két izben ki -
jelentettük s ennek daczára még mindig kapunk 
ily czikkeket, a melyek azonban már napvilágot 
nem láthatnak. — Sz. B. B. Csík-Somlyó. Felszóla-
lása helyes, de czikkében sok a túlzás. 
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A „ N é p t a n í t ó k L a p j a " olvasói, t e h á t , A n é p o k t a t á s ü g y e a val lás- és köz-
az egész m a g y a r t a n í t ó s á g k ö z ó h a j á n a k o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r i u m VL ü g y o s z t á -
teszünk eleget , midőn b e m u t a t j u k ezen- lyába v a n beosz tva s ez osztály főnöke . 

SZATHMÁBY GYÖRGY, ministeri tanácsos. 

nel azoka t a n a g y é r d e m ű férf iakat , a vezére : Szafhmáry György , i n in i s t e r i 
k ik a m a g y a r t a n í t ó k sorsá t , vagy is a tanácsos , a m a g y a r k u l t ú r a régi, l e lkes 
mi s o r sunka t in téz ik . vezérférf ia . 



2 1897. 

Szathmáry György szü le te t t 1845-ben 
Alpestesen, Hunyadmegyében . Közép-
iskolai és j o g i t a n u l m á n y a i bevégzése 
u t á n ő is, m i n t anny i je lesünk, a h i r -
lapírás szolgálatába állt. Hi r lap í ró i mű-
ködését Jókai l ap jáná l : a „Hon" -ná l 
kezdet te meg , ma jd a „Hon" és az 
„Ellenőr" fúziójából szá rmazot t „Nem-
zet" -nél f o ly t a t t a . Húsz év ig volt h í r lap-
író s e közben megszerez te a közép-
iskolai t a n á r i oklevelet is. Hogy 20 év i 
hir lapírói működés a l a t t Szathmáry egész 
könyv t á r r a -va ló t í r t össze, az t e r m é -
szetes. 

De a m i t ő írt , az nemcsak mennyi-
ségileg, h a n e m minőségileg is kiváló. 
A Jóka i l a p j á b a n meg je l en t vezérczik-
kein kívül számos t a n u l m á n y a l á t o t t 
napvi lágot a „Budapest i Szemlé"-ben. 
A 80-as évek elején j e l e n t meg, önálló 
kötetben, első m ű v e : „Az amer ika i 
verseny és a m a g y a r mezőgazdaság'", 
melye t Trefort Ágost m i n i s t e r megbízá-
sából í r t s mely két k i adás t ér t meg , 
a m i — tudományos munkáró l lévén 
szó — n á l u n k erős bizonyí téka a m ű 
t a r t a lmas vo l tának . Ezt az első nagyobb 
m u n k á t azó ta sok m á s követ te , me lyek 
közül első sorban eml í t jük meg a m i n k e t 
közelről é rdeklő „Nemzet i állam és nép-
okta tás" czíműt , me lynek u jabb k iadá -
sáról m o s t egy éve a d h a t t u n k számot . 
Ta r t a lmasság dolgában ve tekede t t ezzel 
„Tanu lmányok" czímű köte te . Ezeken-
kívül több becses külföldi t udományos 
m u n k á t ü l t e t e t t á t magya r ra , me lyek 
a Tud. A k a d é m i a k iadásában j e l e n t e k 
m e g ; i l yenek : Sorel f'ranczia t u d ó s 
„Európa és a f'ranczia fo r rada lom" cz ímű 
gondola tokban gazdag műve , „Lengyel-
ország a l k o t m á n y a " Hüppé tői és a 
spanyol Castelar több k i tűnő m u n k á j a . 

A sa j tó t e r é n k i f e j t e t t munkásságá -
nak n e m z e t i és k u l t ú r a i szempontból 
nemcsak legfontosabb, de l egeredmé-
nyesebb része is az, melye t H u n y a d -
megye eloláhosodott m a g y a r köznépének 
v isszamagyaros í tása érdekében k i f e j t e t t . 

A ma m á r virágzó közművelődési egye-
sületek keletkezése egyenesen a Szathmáry 
György akcziójára veze the tő vissza, 
m i n t ahogy az Erdé ly i Magyar Köz-
művelődési Egyesület (röviden E m k e ) 
első harczosai közt is az első sorban 
lá t juk őt. 

A déva i kerület — mél tányo lva 
szülötte nemzet i i r á n y ú publiczisztikai 
működésé t — 1881-ben képviselőjévé 
vá lasz to t t a s e ke rü l e t e t egészen 1890 
október h a v á i g képvisel te . A képviselő-
ház közokta tás i b izo t t ságának 1881 óta , 
m a g á n a k a képvise lőháznak pedig 1884 
óta j egyző je volt. 

U jabb tö rvényhozásunk ké t nagy 
alkotása fűződik Szathmáry György nevé-
hez: az 1883-ban a lko to t t középiskolai 
törvény, melynek ő vo l t az e lőadója 
és a kisdedóvásról szóló tö rvénynek az 
ő ind í tványá ra t e t t azon intézkedése, 
hogy a tanfelügyelő m e g t a g a d j a a lá-
í rását a képesítő-oklevéltől , ha a je lö l t 
az á l lam nyelvét beszédben és í rásban 
nem b i r j a teljesen. Ezekenkívül , közel 
10 évi képviselősködése alatt , s zámta -
lanszor emel te föl szavá t közoktatási , 
különösen népokta tás i kérdésekben. 

Kul túrpo l i t ika i p r o g r a m m j á t publ i -
czisztikai működésén kívül, számos tettben 
is megvalós í to t ta , m e l y e k közül csak a 
dévai és a p iski te lepi k isdedóvókat 
emlí t jük meg. 

Azt m i n d n y á j a n t u d j u k , magyar tan í -
tók, hogy a IV. egye t emes tan í tó -gyű-
lésnek Szathmáry György volt az e lnöke ; 
élénken emlékezünk még t a r t a l m a s 
és lelkes megnyi tó beszédére, mely-
nek h a t á s a a la t t Gsáky Albin gróf, 
akkori közokta tásügyi minis ter , ő t minis -
t e r iumába hívta meg . Szathmáry a 
megh ívás t elfogadta s 1890 óta, m i n t 
a közokta tásügyi m in i s t e r i um min i s t e r i 
tanácsosa s a VI. ügyosztá ly vezetője, 
a népok ta tásügy emelésének szente lhet i 
egész működését . Még csak az t emlí t -
j ük meg, hogy a M. Tud. A k a d é m i a 
t a g j á n a k vá lasz to t ta s hogy t i sz te le t -
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beli t a g j a számos pedagógia i tá rsaság-
nak és taní tó-egyesüle tnek. 

A szó közügyekre való vonathozásában 
nagy szerencséje Szathmáry Györgynek 
az, hogy oly k iváló m u n k a t á r s a i van-
nak, m i n t azok az é rdemes férfiak, a 
k ike t ez ünnep i számunkban bemuta -
t u n k a m a g y a r t an í tó ságnak . 

Axaméthy La jo s dr. soha n e m lankadó 
buzga lommal és bámula tos ügyszere-
te t te l , m á r 1869 óta szolgálja az okta-
t á s ügyét. Szüle te t t 1847-ben Buda-

A x a m é t h y Lajos dr . , min i s t e r i t anácsos . 

pesten. Középiskolái t a budai kir . ka th . 
főgymnas iumban végezte k i t űnő siker-
rel. Ezu tán a jogi p á l y á r a lépve, a buda-
pes t i tud . -egyetem j o g i ka rán 1869-ben 
l e t e t t e a bírói v izsgála to t s u g y a n o t t 
1872-ben e lnyer te a j o g t u d o m á n y i 
tudor i oklevelet. A közokta tásügyi 
min i s t e r iumnak , m i n t m á r eml í t e t tük , 
1869. év november 15-ike ó ta t ag j a . 
Még a dicső emlékezetű Eötvös József 
báró nevezte ki őt a m o n d o t t évben 
segédfogalmazónak. Kezdetben az egy-
házi ügyek osztá lyában dolgozott, m a j d 
nyolcz éven keresztül a népnevelési , 
u tóbb i smé t az egyházi ügyekkel fog-

lalkozott , míg végül, m i n t osztá ly taná-
csos, osztályvezetői minőségben ú jbó l 
a népok ta t á sügy i osztályban. Lapunk m . 
számában m á r megír tuk, hogy 0 Fölsége 
kegye e n a g y é r d e m ű férf iút a min. t a n á -
csosi cz ímmel és jel leggel t ü n t e t t e ki . 
Jelenlegi ügykörébe t a r t o z n a k a t a n í t ó 
és taní tónőképző- intézetek, az óvóképzők, 
a t ankönyvek , tanszerek, ösztöndíjak, 
a különböző tanfo lyamok és pó t t an fo -
lyamok és minden pedagógia i kérdés, 
va l amin t a népok ta tá s i s ta t i sz t ika . 

Morl in Emi l dr . , m i n . osz tá ly tanácsos . 

Szentimrei Morlin Emil dr. szintén 
Budapes ten szüle te t t 1858-ban. Gymna-
s iumi és egye temi t anu lmánya i elvég-
zése u t á n 1881-ben a budapest i egye-
t e m e n jog tudor rá ava t ták . A közokta-
t á sügy i m i n i s t e r i u m b a 1880-ban lépet t 
be s kezdet től fogva a népokta tás i osz-
t á lyban dolgozott. Trefort m in i s t e r 
1882-ben a pes tmegye i tanfelügyelő-
séghez rendel te segédtanfelügyelői t een-
dők végzésére s egy évnél t ovább mű-
ködöt t ot t , gyakor l a to t szerezve a 
tanfe lügyelő i t eendőkben és megismer-
kedve az iskolák belső életével. Vissza-
térve ú jból a min i s t e r iumba , Gönczy 

15* 
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Pál mel le t t számos fontos szervezési 
munkában ve t t részt . 1889-ben Csáky 
gróf őt bízta meg a kisdedóvásról szóló 
tö rvény javas la t elkészítésével. Ez a 
munká la t , csekély vál tozta tással , m i n t 
1891. évi XV. törvényczikk é le tbe-
lépet t . E tö rvény végreha j tásához a 
t e r jede lmes „Utas í t á soka t " is Morlin 
dr. készí te t te s 0 Felsége 1892. évi 
szeptember 1-én ke l t legfelsőbb e lha t á -
rozásával „ki tűnő szolgálata e l i smeré-
seül" a Ferencz József-rend lovagke-
reszt jével t ü n t e t t e ki. Három évvel 

Halász F e r e n : z , k i r . t anácsos , t a n f e l ü g y e l ő . 

később — 1895-ben — osz tá ly taná-
csossá l e t t s je lenleg a VI. b) osztályt 
vezeti, mely a felső nép- és polgári 
iskolák, felsőbb leányiskolák, ipar- és 
kereskedelmi iskolák ügye i t t á rgya l j a . 

Morlin Emi l dr., a ki több t a n u l m á n y -
u t a t t e t t a nyuga teurópa i á l lamokban, 
i rodalmilag is nagy m u n k á s s á g o t f e j t e t t 
k i s a Nép tan í tók Lap jában is számos 
k i tűnőcz ikke j e l en t meg. Önálló m u n k á i : 
„A felségsértés a rómaiaknál ," „ A m a g y a r -
országi népokta tásügy, kereskedelmi és 
ipar i szakokta tás szervezete és köz-

igazga tása" . I. kötet . Eggenberger , 1S93. 
Ezt a gyű j t eményes n a g y m u n k á t Lévai/ 
Ferencz és Szuppán Vi lmos t á r s a ságában 
szerkesztet te . A másod ik kö te t m o s t van 
sa j tó a l a t t . „ A m a g y a r kisdedóvás m ú l t j a 
és j e l ene" , a melyet m i is i smer t e t t ünk . 

1S89 ó ta min i s t e r i biztosa a „Mária 
Doro thea" egyesület által fe lá l l í to t t 
„Tan í tónők Ö t t h o n á n a k " . 1892 óta 
t a g j a az orsz. i pa rok t a t á s i t anácsnak . 

Halász Ferencz kir . tanácsos, a VI. a) 
osztály vezetője, szü le te t t Beregvárme-
gyében, Beregszászon, 1849-ben. Gymna-

Kacskovits Mihá ly dr., m i n . t i t k á r . 

siumi t anu lmánya i t S z a t m á r o n kezdette , 
m a j d U n g v á r t t fo ly ta t t a . Ez u tóbb i helyen 
végezte az V. osz tá ly t ; ekkor a további 
t anu lásban édes a ty j a ha lá la egyelőre 
megakasz to t ta , de nemsokára belépet t 
a szatmári r óm. kath. tan í tóképző- in té-
zetbe, hogy mielőbb önál lóságra j u t v a 
biztos á l lás t szerezhessen magának, 
melyből édes any já t is fentar thassa . 
A szatmári püspök m i n d j á r t oklevele 
megszerzése u t á n kinevezte őt a maj tényi 
taní tó i á l lomásra , ezt azonban csakhamar 
egy előnyösebb nevelői állással cserélte 
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íol egy beregvármegye i nagybir tokos 
családnál. Nevelősködése a l a t t folyton 
olvasgatot t , t a n u l t és a zenében művel te 
magát . Még csak 20 éves volt, midőn 
a beregvármegyei róm. ka th . főesperes 
a j án l a t á r a az ung-beregi t ankerü le tné l 
szerveze t t to l lnoki ál lásra kinevezték. 
Ez állásában nemcsak b o g y kötelessé-
geinek pontosan és tanfe lügyelője te l jes 
megelégedésére megfelelt , de résztvet t 
az ungmegyei t á r sada lmi és kulturál is 
mozga lmakban is. Csat lakozot t az „TJng" 
szerkesztőségéhez, melynek ö t éven á t 
belső munka t á r sa , ma jd segédszerkesz-
t ő j e volt s élénk t evékenysége t fe j te t t 
k i különösen azon czélból, hogy a 
nemzetiségi vidéken fekvő Ungvá ron s 
á l ta lában a fe lvidéken a m a g y a r állam-
eszme, a magya r nemzeti összetar tás 
erősbüljön. Már m i n t h iva ta lnok és nős 
ember szerezte m e g — az éret tségi 
vizsgálati b izonyí tvány u t án — a.kassai 
jogakadémián a végbizonyí tványt . 

1876. év ju l ius 24-én nevez te ki 
T re fo r t minis ter Beregvármegye kir. 
tanfelügyelőjévé. Halász Ferencz díszes ú j 
ál lása követe lményeinek minden tekin-
t e t b e n megfele l t s az t T re fo r t min is te r 
azzal mél tányol ta , hogy 1883-ban le-
u t azo t t Beregvármegyébe, hogy szemé-
lyesen lássa a vármegyének a tanfel-
ügyelő által f e l t ü n t e t e t t ku l turá l i s hala-
dását . A közszolgálat érdeke, 10 évi 
be regvármegye i működés u tán , Heves-
vármegyébe szólította, ma jd o n n é t köz-
pon t i szolgálatra, a közokta tásügyi 
minis ter iumba, a hol je lenleg a Yí. a) 
osztá ly t vezeti, mely az á l lami elemi 
iskolák ügyeit intézi. 

I roda lmi működésének egyik sikerült 
t e r m é k é t : „Teendőink a n é p o k t a t á s 
t e r é n " cz. m u n k á j á t lapunk m. é. folya-
m á b a n i smer te t tük . 
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Kacskovits Mihály dr. a YI. cl) osz tá ly t 
vezeti, a melybe a községi felekezeti , 
m a g á n és tá r sada lmi elemi iskolák, vala-
min t az összes óvodák t a r toznak . Születe t t 
1861-ben. Középiskolai t a n u l m á n y a i t a 
székesfehérvári főgymnas iumban bevé-
gezvén, a budapes t i egyetemen a j o g o t 
ha l lga t ta s ugyani t t l e t e t t e az állam-
vizsgálatot s 3 j og tudomány i szigorlat 
l e té te le u t án tudor i czímet nyer t . Ál lam-
szolgálatba 1883-ban lépe t t , midőn 
Trefort minis te r az ű j o n a n szervezett 
művészet i osztályba rendel te . Két évi 
működés u t á n az egye temi ügyeke t 
tá rgya ló osztá lyba került , a honnan 
Berzeviczy A lbe r t dr. á l l amt i tká r rá tö r -
t é n t k inevezte tése u t án ő mel lé je oszta-
t a t o t t be, m i n t a körébe t a r t o z o t t egész 
okta tás i ügykör közvet len referense. 
I t t működö t t 1 894-ig. Ez időtől kezdve, 
rövid megszakítással , 1897. év f eb ruá r 
l - i g a népokta tás i ügyosz tá lyban dol-
gozot t , melynek jelenleg fönnebb eml í t e t t 
a losz tá lyát vezeti . 

Bemuta t t uk — írásban és képben — 
a z o k a t a nagyérdemű férf iakat , a kik 
„sorsunka t intézik." Vezéreinket egytől-
egyig igaz hazaszere te t , a népok ta t á s -
ügy fontosságának tel jes t u d a t a , lanka-
da t l an ügybuzgalom és a t an í tóság 
m u n k á j á n a k megbecsülése s a t anügy 
minden munkása i r án t é rze t t szerete t 
vezeti működésükben. Ügybuzgóságukon 
kívül h a t a l m a s e rő t mer í tenek ők vala-
mennyien és egyenkin t is min i s t e rünk 
te l jes bizalmából, melylyel ő nagymél tó -
sága az ő m u n k a t á r s a i t megajándékozza. 
Ad jon a Gondviselés a mi vezéreinknek 
erőt , egészséget és soha sem lankadó 
k i ta r tás t , hogy m é g sokáig á ldásosán 
működhessenek a t an í t ás ügye, a taní-
tóság s így a haza j a v á r a ! 

Sz. 

NÉPTANÍTÓK LAP.JA HÚSVÉTI MELLÉKLETE. 
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• A föltámadás délutánján... Nfs-
A föltámadás délutánján 
Bolyongok czipruslombok árnyán 
Uratlan sírkert halmai között, 
Ki mára mind virágba öltözött. 

A Naja lassúdan pihenőre hajlik, 
Falum felől az alleluja hallik, 
Mint biztató, mint édes üzenet, 
Csodát hirdetvén, csoda-ünnepet; 
És egybeolvad a kifáradt ének 
Neszével itt a nagy fölébredésnek, 
A hazajött madár dalával, 
Az illatos szellő szavával, 
A fák — füveknek érverésivei, 
A felkölt férgek zümmögésivel 
S együtt ringatják ősi bánatunk: 
— Föltámadunk! 

Közelbe' hozzám gyalogút halad, 
Kikopva jól a régiség alatt — 
S e tiprott földet fölszakasztja 
Parányi fűmag kicsi sarja, 
Kit ott elejtett kóbor őszi szellő, 
Védett, takart havával téli felhő. 
Tavalyi dudva hóna-alján 
Hajtás ered, kicsinyke, halvány; 
Be él! — s megizmosúl a mxp sugár tut, 
Él, - álmodik lombrid, szagos virágnd, 
Magrid, ki biztosítsa fajját, 
Ha egykor öt tán kiszakajtják, — 
Küzd, hisz, szeret, mint emberek magunk... 
— Föltámadunk! 

. . . Mégis elfogja lelkemet a kétség, 
Aggsóig borul szivemre, mély setétség; 
Inog reményem, — (óh ha ez kivesz!) —: 
A mélységből nem hallik semmi nesz. . . 
Fejem lehajtom a kizöldült pástra: 
Nincs, nincs a sírnak szíve dobbanása! 
— Mozdulj te is! — a lelkem esdekel, 
A sír nem indid, a sír nem felel. . . 
Csak int a fej fa ferde oszlopa: 
„Tövem, virágom, nem fakad soha; — 
Éledhet a fű: ép a töve néki, 
Kikelhet a mag: — élő czélja védi; 
Be őrd meg a magot, hogyan a szú a csontot, 
Ijeshedd utána a csirát, a lombot; 
Tekintsd a tűzre tett faágat, 
A láng szivén elhervadt rózsaszálat, — 
Csak élveszünk mind, csak elporladunk. . . 
— Féltámadunk? 

Mi lesz belőlem, majd ha éltemettek? 
Zöld szine tán az újhodó füveknek? 
Vad fának ága, hulladó gyümölcse, 
Kit a vihar csekély korába' tör le? 

S mivé lesz lelkem, majd, ha kileheltem, 
Talán illattá liliomkehelyben, 
Honnan beszív a páros fülmile? 
Attól megárad úgy is telt szive. 
S dal lesz belőlem enyhe éjszakán? 
Dal, ki beszáll az alvók ablakán? 
A házban egy szerelmes pár lakik, 
S az édes dal mikor meghallatik: 
A férj fölérez, megöleli párját, 
Csókolja keblét, téli, deli vállát, 
Félálomban viszont csókolja párja, — 
Az én lelkem lesz szivük dobogása? 
S emez ölelkezésnek drága titka 
Ha én leszek is, ez a szikra, 
Ez a szivükbe hordott sejtelein, 
Kiért a nő hálákat ad, 
A férfi ágyacskát farag; 
Szombatnap-este kiért összebújnak, 
Ügy, kéz a kézben összesúgnak: 
Közelget már a csillagunk. . . 
— Föltámadunk? — — 

Azért csak itt ül, itt a szivemen, 
A leétkedés, az örök félelem. — 
Ha most való voltomban elveszek, 
Ha új életre kélvén más leszek, 
Nem én, — nem evvel a tudattal, 
Nem én, —- nem ilyen indulattal, 
Kar, kéz, — de nem az én karom, kezem, 
Fül, szem, — de nem az én fülem, szemem, 
Dalló ajak, de ímez ajakon 
Más nóta zendül, — nem az én dalom; 
Sziv, SZÍV, — de nenj, az én bűnöm dobogja, 
Lélek, — de nem az én gondom a gondja, 
Talán különb, szebb, jobb, dicsőbb, nagyobb, 
— Bölcsebb, tudóbb, de: csak nem én vagyok, 
Eszméje, czélja, bűne-java: más — 
Nekem halál az, nem föltámadás. . . 
S ha mind így járunk, mind, kik itt vagyunk, 
— Föltámadunk ? ? 

Föltámadunk!. . . bolyongjak száz alakban, 
Földben, vizekben, öntudatlan, 
Ujon lelkeknek legyek a paránya, 
Más sziv verése, más szem villanása, 
Eztán keletkezendő Napnak a súgóira, 
Ki újfent mill jó évekig ragyog, — 
Kell: az legyek végül, ki most vagyok. 
Kezem: legyen kéz, — és az én kezem, 
Az eszem ész legyen: — az én eszem, 
JE sziv a szivem, ez a láb a lábam, 
Ezen, az újon született világon. 
Hogy ez a kéz szeretteit ölelje, 
Bennem mi jó: jutalmát lelje, 
A könnyeim gyöngygyé kövüljenek, 
Hitem, reményeim beteljenek; 
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Hogy a gazembert lássam porba zúzva, 
Az igazat cserággal koszorúzva, — 
Kell lenni, kell, föltámadásnak, 
A lelkemet feszítő vágynak, 
Eszméknek, czélnak, várandós reménynek 
Mit érne ez, a JvuUó-szárnyu élet, 
Kit akár él is olthatunk?.. . 
— Föltámadunk! 

Móra István. 

®g>lK3e 

Isten. 
Mióta csak ember bújdossa e földet, 
Keresték az Istent szüntelen a bölcsek, 
De véges tudomány halvány szövétneke, 
Hozzá földi embert még el nem vesete. 

Lám, én nem kerestem könyvekből az Istent, 
Én csak bíztam benne, imádkoztam, hittem; 
S mégis, mit annyi bölcs eddig el nem ére, 
Gyakran szinröl-szinre találkoztam véle. 

Ott láttam először •— jól emlékszem még én! — 
Édesanyám mellett, apám temetésén: 
Átölelve tartá a szegény, bús asszonyt, 
Hogy a nehéz gyásztól össze ne roskadjon. 

Aztán a szomorú özvegy-évek alatt, 
Titkon akkor is mindvégig nálunk maradt: 
Szűkös asztalunknál sokszor észrevettem 
S az árva-kenyeret édesebben ettem. 

Mikor pedig később társ kelle szívemnek, 
S azon tűnődtem, hogy társért merre menjek? 
Hol a Róza zsengő bájai virultak, 
Újból ő mutatta meg oda az útat. 

És ma is állandó vendége házamnak, 
Hol mosolyában a besugárzó napnak, 
Hol édes illatban, mit behajt a szellő, 
Hol ebben, hol abban •— látogatni éljő. 

Eljő, meglátogat, éleszt, ha csüggedek, 
Sok hétköznapomból formál szép ünnepet-, 
Vigyázza álmomat s mire félvirradok: 
A Róza szeméből már ismét rám ragyog. 

Oh nem is félek én, a míg vélem lesz ő! 
Nem rettent sem élet, sem a bils temető; 
A komor sírdombok, mint meglapult vadak, 
Fenyegető lest rám hiába állanak. 

Mert hát mi lesz, ha majd napjaim letöltöm ? 
Itt hagyom mindössze egy pár ismerősöm, 
S mialatt utolsó utamat megjárom: 
Egy jobb ismerőshöz teszem át laJcásom 

Jakab Ödön. 
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Könyvek a gyermekekről. 
— Levél L . . . nénak. — 

Elmúlik a pár nap s ön ismét idejöhet a 
természet csendjébe, hogy gyermekei nevelése, 
kis családja örömeinek éljen. 

A verandás úri lak már várja hűs akácz-
- erdejével s kedvencz rózsái illatukkal eláraszt-
ják az üde levegőt, fönséges, átható gyönyört 
ébresztve a szívben, mely még fogékony a 
természet örömei iránt. 

Mintha látnám arczán az izgatot t vágya-
kozást, melylyel szabadulni óhaj t a nagy 
város fárasztó, uno t t zajából kis tanyájuk 
árnyas fái alá, élvezni a nyugalmas órák 
csendes örömeit, gyermeke játékát, kedves, 
édes csevegését. 

On azon kevesek közül való, a kik a nagy 
világ hiúságait oly könnyen feledik otthonuk 
boldog, puha fészkében. 

Magasztos anyai hivatásának él szíve min-
den vágyával, mely egyedül képes a női szív 
boldogságát megalkotni. Az ön élete mennyi-
vel nemesebb, tiszteletreméltóbb azon anyáké-
nál, kik csak későn, ha minden dicsőségük —• 
melylyel a könnyen lelkesedő kor szépségü-
ket körülvette — elveszett; ha minden pom-
pája, ragyogása színtelen deköráczióvá lett 
annak a világnak, melyben éltek: akkor esz-
mélnek, hogy hiszen a boldogság ölelő karjai 
elől menekültek, mikor elhagyták kis fész-
küket gyermekük bölcsőjével; csak ha a 
hódolat koszorújában — mely lábaik elé hul-
lott — elhervadt minden levél s lassan szét-
foszlott az illúzió, mely egy világ imádatával 
áltatta lelküket — jutnak azon tudatra, hogy 
gyermekük egyetlen mosolya többet ért volna 
minden csinált virágénál, minden gyönyöré-
nél a nagy világban tett hódításuknak. 

Mély igazsággal mondja egyik levelében, 
asszonyom: „A mely anya nem örül e szónak 
„otthon", az nem fogja boldogságát feltalálni 
a nagy világ minden gyönyörében sem . . . " 
A társadalom törekvése ma annyira a nagy 
világ eseményeihez kötött, hogy majdnem 
megfeledkezünk mellette a családunknak tar-
tozó odaadásról. 

A miért más nemzetek annyira lelkesed-
nek, a melynek tehetségük, idejük jelentékeny 
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részét áldozzák, nálunk a kérdés: gyermekeink 
nevelésének kérdése nem fontos, nem érde-
kes és főleg nem izgató senkire nézve se. 

A társadalom gondolkozott róla, hogy 
mindenki vagyona arányához felmentve legyen 
e kötelességek terlie alól, bárha ezen köteles-
ségek teljesítése emberi érzésünk legigazabb 
boldogságának forrása. O o 

írók, művészek, nagy államférfiak lelkesed-
nek a miénknél hatalmasabb nemzeteknél, 
hogy elvonultan áldozzanak egy-egy ihletett 
órát gyermekeiknek, azok a poézis varázsával 
veszik körül, a képzelet játszi, aranyos 
sugármezébe öltöztetve, hogy örök-életűvé 
tegyék s végtelen gyöngédséggel és szeretet-
tel mondják ki e szót „gyermek"; mi elfe-
ledünk feléje küldeni csak egy futó mosolyt is. 

Pedig meg van szívünkben a vágy, meg 
van az érzés, mely oda von a gyermekekhez 
s érezzük veszteségét az elhagyott boldogság-
nak, mely felénk sugároz beszédes szép sze-
mükből . . . 

Bocsásson meg e hosszas bevezetésért asz-
szonyom, mely elárulni látszik, hogy kitérni 
szeretnék a kérdés elől, melylvel levelében 
hozzám fordul . . . 

Újra olvasta hát a jeles franczia könyvét, 
melyet az anyákhoz írt s mely annyira tet-
szett önnek. Olvasta a nagy olasz poéta: De 
Amicisnak a „Szívről" írt remek történeteit 
s elragadtatással szól szépségükről. Milyen 
mély érzése a gyermeki szeretetnek, mily 
alapos ismerete a gyermeki lélek minden 
árnyalatának nyilatkozik meg e müvekben! 
Mintha egy mély völgybe rejtett gyönyörű 
kert titkos útain vezetne bennünket kézen 
fogva valaki. Előbb félve követjük a sziklás 
hasadékok tövises vad bokrai között, valami 
idegen érzés tart vissza ismeretlen világától 
s csak mikor szétnyílt az utolsó bokor, mely 
eltakarta szemünk elől, mikor egyszerre betop-
panunk a nyitott résen á t : ragad el a káp-
rázatos szépség, melyet alig tudunk átfogni 
szívünkkel. A ragyogó tavaszi világ apró 
tündérei, a lágy akkordokban csendülő édes 
hangok s a nevető kicsi arczok ártatlan, 
szelíd bájának varázsa alatt valami mély 

igézet fogja el szívünket, gyönyör, melyet 
szeretnénk, hogy örökké tartson . . . 

Mily boldogok az anyák — jegyezte ön 
meg, — a kik ily mesterek müveiből tanul-
hat ják gyermekeik nevelését! Kérdi asszo-
nyom : kik írtak a mi nyelvünkön hasonló 
müveket a gyermekekről, a családi nevelésről, 
az iskolai életről ? Miért oly unalmas nálunk 
minden könyv, mely ezekről beszél hozzánk ? 
S nincs-e egyetlen könyvünk sem, mely e 
nehéz tudományt olv benső melegséggel és 
igaz poézissel írná meg, hogy ne riadjon vissza 
az anya hosszú fejezeteinek unalmas bölcse-
letétől és pedagógiájától ? 

Hozzám fordul, hogy nevezzek meg vagy 
egyet •— ha tudok. És én hiába kutatom át 
nagy költőink remekműveit, hiába legked-
vesebb íróink könyveit s nemes pedagógusaink 
vaskos foliansait — nincs. 

Felvetem magamban a kérdést : hát miért 
nincs ? 

Nem vagyunk képesek ilyet alkotni, nincs 
hozzá kedélyünk ? 

Nem hiszem, hogy az alkotó képesség híján, 
vagy kedélyünk gyengédtelenségén múlnék. 

j Egyszerű oka a „nincs"-nek, mert hiány-
i zik társadalmunkban is a vágy ilyen könyvek 

után. (Hogy csak egy dolgot említsek: olva-
sott-e asszonyom még magyar írói-egvesülettől 
ily pályakérdést: „Készíttessék egy essai, 
mely a családi nevelésről szól?") — Nincs, 
a mi lelkesedésre ragadjon magyar írót, a mi 
ihletet kölcsönözzön a költőnek, hogy köny-
vet írjon a gyermeknevelésről; könyvet, mely 
tudományos mű és mégis költői remek legyen. 

Meglehet, ha volna, olvasatlanul dobnák 
félre a legelső szónál, mely elárulja, hogy 
házinevelésről, iskolai életről, gyermekekről 
beszél . . . 

Az a kedves érdeklődés, melylyel viseltetik 
mindazon dolgok iránt, melyek a gyermek-
nevelésre vonatkoznak, késztet, hogy leírjak 
önnek egy megható, szép jelenetet, melynek 
nem rég tanxíja voltam s melynek olvasása 
bizonyosan az enyémhez hasonló gyönyört fog 
az ön szívében is kelteni. 

Egy pillanatnyi kép volt ez, mely elvonult 
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szemeim előtt s mégis aligha feledem évek ; szabadságot, melyetimádott kedvesleánykájával 
multán is. ; az ünnepek alkalmával, férjének a várostól mint-

Legouvé Ernő „Leányaink és fiaink" czimű egy két órányira fekvő birtokán töltött. 

A szent sir templomának kapuja Jeruzsálemben. 

jeles könyvét olvasta egy kedves, művelt j A lombok csendes susogása, a virágillattal 
lelkű asszony. E szellemes íróval való társai- j telt levegő édes mámora s a zümmögő bogár-
gásban vélte legkellemesebben tölthetni azt a j kák lágy zenéje még növelte azt az élve-
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zetet, melyet e r i tka szép könyv minden sora 
ébresztett lelkében. 

Öt éves kicsi leánykája ott já tszot t közelé-
ben a puha gyepszegélyen csinos nagy bábu-
jával, melynek elrontott toilettejét iparkodott 
rendbe hozni egy anyához illő kedves komoly-
sággal ; beszélt, gagyogott hozzá a csinről, az 
illemről, meg büntetésről, ha még vigyázatlan 
lesz drága ruháira. 

Az anya megigézve könyve elragadó poézi" 
sétől, alig hallotta lánykája csevegését. Egy-
szerre fölvetette fejét, valami édes izgalom 
vonta rózsaszínbe arczát s reszketeg ragyogás-
sal jelent meg szemeiben egy-egy könnycsepp. 
Tekintete végtelen szeretettel esett gyerme-
kére, nem tudot t tovább olvasni, megcsókolta 
a könyvet, mielőtt letette asztalára s k i tár t 
karokkal hajolt leánykája után, hogy szívére 
ölelje. Le nem írható gyengédséggel csókolta 
a mosolygó, aranyos babát. A kicsike hangos 
nevetéssel fonta anyja nyakára gömbölyű 
fehér karjait. Mosolygó, szép lenvirág szeme 
belemélyedt anyja szemeibe. Észrevette pilláin 
azt a fényes könnycseppet. 

— Te sirsz anyácskám? . . . No ne sirj, 
hisz én jó vagj^ok, nagyon jó. Ugy-e azért 
szeretsz így ? . . . De mondd, ki bántot t 
anyácskám ? . . . 
Nem akartam e boldog idyllt megzavarni. 

Ezúttal lemondtam az örömről, hogy t á r -
saságukban lehessek. Egy tiszta égi szere-
lemmé magasztosult e perczben az anya és 
gyermekének minden érzése; gondolatuk 
imádattá . . . 

Csak később, hogy szó volt arról a könyv 
ről, mondta el az anya, mily igézetes hatással 
volt az reá. 

Azóta magasztosabb, odaadóbb szeretettel 
gondozta gyermekét s alig hisz oly boldog-
ságban, mely anyai szívének hasonló örömet 
adna, mint gyermeke nevelése. 

Ha végig megyek naponta az akáczsoros 
úton s látom üresen a kis villa asztalát, min-
dig újra előttem áll képzeletemben e fenséges 
szép családi jelenet . . . Vaj ' megtudnók-e 
becsülni az írót, a ki nekünk hasonló müvet 
alkotna hatalmas szellemével ? ! 

Ha mi felnőttek hálátlanok lennénk is, 

fölszállna géniuszához a hála azoknak az apró 
tündéreknek beszédes ajkáról, kiknek aranyos 
tavasz-koruk ragyogó napját adná vissza any-
juk szeretetével, könnyeivel, mosolyával. 

Szeretnék ily magyar könyvet önnek asszo-
nyom küldeni, de nem tehetek róla, hogy 
nálunk ihlet nélkül hagyja a költőt az a 
kora az emberi életnek, melynek derűs vilá-
gában legtöbb poézis van; hogy oly kevesen 
lelkesednek nálunk azon a művészeten, mely 
messze felette áll minden más művészetnek — 
értem a nevelés művészetét. 

Ha lesz író, a kinek eszébe ju t , hogy ilyet 
alkosson, örömmel fogom azt önnek s gyer-
mekeinek megküldeni. 

(Szeged.) Bite Pál. 

eSXKS® 

Ünnepnapon. 
Fellengő vágyam vedd ma szárnyaidra, 
Dalos pacsirta, Isten madara! 
Neked a kék ég boltozata nyitva, 
Előtted nincsen ködtakarta titka, 
Vidd lelkemet hát föl, útaira. 
S míg szárnyad ívén ringatózva rezzen, 
Feltámadásról dalt hadd zengedezzen; 
És kék hullámú légen úszva át, 
Tőled tanulja égzengő dalát: 
Dalos pacsirta, Isten madara! 

Készítsd a földet a föltámadásra 
Virágszóró, rügybontó kikelet. 
Tied a szívnek első dobbanása, 
A dalnak, lángnak első lobbanása, 
Ki a tavasznak lelkét leheled! 
Fűbetűcskéi a teleírt rétnek 
Sűrű sorokban mind téged dicsérnek, 
Beád mosolyog a bimbóhasadás, 
Te vagy az élet, a föltámadás: 
Virágszóró, rügybontó kikelet! 

Szűzen rengő keblét a tiszta égnek 
Túltölti boldog édes érzelem; 
Kicíordidó csepp nyitja kebelét meg 
S harmat ludlása rebegő szemének, 
Gyöngyökben ül meg szirmon, levélen. 
Mint harmatcsepp az ég tükre itt lenn, 
Bennök nézi magát a boldog Isten, 
Kinek kezében élet és halál 
S kit szárnyaló lelkem, ha féltalál: 
Túltölti boldog édes érzelem. 
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Hozzád repüljön szárnyain a dal ma, 
Égnek, földnek királya, Istenünk; 
Kinek halál felett győző hatalma, 
Feltámadást teremtő diadalma 
Kikeletet virágozz fél nekünk. 
Mit csak szívéből a föld kisugároz, 
Mind föltöreJcszik trónod zsámolyához. 
Szín, illat, hang, fény — mind összhangba lép 
S kórusban zengi hymnusát féléd: 
Égnék, földnek királya, Istenünk! 

Szávay Gyula. 

—oDOCB® 

Az almafa, 
A múlt őszön, egyik iskolalátogatásom 

alkalmával, midőn Jene községében az iskola 
udvarába befordultam, egy magában véve 
ugyan nem sokat mondó, de mégis különös 
dolog vonta magára figyelmemet: az utcza 
és az iskolatelek közt búzott ároknak a telek 
felé domborodó partján, a tanító ablaka alatt, 
az alacsony léczkerítésen kívül egy gyönyörű 
almafát vettem észre. A nemes fa alig lehe-
tett több nyolcz-tíz évesnél. Erő és egész-
ségtől duzzadott; szép formás koronáján az 
őszi nap sugaraiban úgy ragyogott a sok 
szép, pirossal színezett sárga gyümölcs, mint 
a sok gyertyájú karácsonyfán az aranyfüsttel 
bevont piros alma. Különben az almafa ezen 
a különös helyen azt a hatást is tet te a 
szemlélőre, mintha valaki oda leszúrta volna. 

Betérvén a Juhos Elek — így hívják a 
tanítót — portájára, nagyon kedves meg-
lepetés volt reám nézve mind az, a mit tapasz-
taltam. Az utczára néző ablakok alatt elterülő 
kis kertben szimetrikusan elhelyezett rózsák 
díszlettek, melyek némelyikén még virág dísz-
le t t ; az Ízlésesen kiczirkalmazott gyeppázsit 
között a különböző, őszszel virító virágok 
pompáztak. A nagy, téres udvar két részre 
volt osztva. Az iskolaépülethez közelebb eső, 
immár árnyékot adó akáczfákkal ritkán beül-
tetett belső udvar olyan tiszta volt, mint 
egy parasztszoba, melyet életre termett fiatal 
menyecske serény keze gondoz. Ezt az udvart 
keskeny gyep-szalag szegte be, melyet 4—5 
méter távolságra czentifolia-bokrok ékesítettek. 

Ezen túl van a külső, vagyis gazdasági 
udvar, melyet jó magas kerítés választ el a 
kerttől és a belső udvartól. A kerítés léczei 
oly sűrűn vannak elhelyezve, hogy azon a 
majorság át nem bújhat. Ebben az udvarban 
vannak elhelyezve a különböző gazdasági 
épületek: egy két tehénkére való istáló, ser-
tésól, sajátságos szerkezetű tyúkól, tengeri-
góré, stb. Egyszóval minden, a mi arra van 

hivatva, hogy a 370 frtból tellő sótalan kenyér-
hez egy kis sót, no meg egy kis tejet és 
húst hozzon a konyhára. Es dicséretére legyen 
mondva Juhos Eleknek, egyetlen gazdasági 
épülete sem üres; szeretettel gondozott állatok 
népesítik be valamennyit. 

A gazdasági udvarral határos a gondosan 
körülkerített nagy kert, korongja mindannak, 
a mit eddig láttam. Nyolcz-tiz faj ta gyümölcs-
fával van teleültetve az egész nagy ker t ; 
jobbára nemes almák, körték, szilvák és 
baraczkok; diófa alig van több 20-nál. Kevés 
kivétellel valamennyi fát gazdag Isten-áldás 
ékesíti; a diófákon is van itt-ott egy zöld 
héjából kikívánkozó dió. Száz forintnál többet 
ért a sok szép, nemes gyümölcs, mely a külön-
böző fákat terhelte. A kert egy szögletében 
a faiskola volt elhelyezve; a gyümölcsfák 
alatt különféle vetemények díszlettek, melyek 
között különösebben kitűntek a nagy káposzta-
fejek. 

Hogy ilyen előzmények után kedvvel és 
reménynyei le'ptem az iskolaterembe, magától 
érthető. És nem csalódtam. Ennek az igény-
telen külsejű, csendes természetű, szerény 
modorú Juhosnak olyan volt az iskolája, 
mint a kert je : nagy gonddal és nagy szere-
tettel ápolt, mely a legvérmesebb várakozást 
is kielégítette. 

A különös helyen levő almafáról már el 
is feledkeztem, midőn a kijövetel alkalmával 
ismét szemembe ötlött. 

— Ugyan mondja el, kedves kollega úr, 
hogyan került ez a szép almafa arra az alkal-
matlan helyre; tán a madár ejtette oda a 
magját ? 

A kérdezett helyett az esperes-plebános, 
az iskola igazgatója szólalt meg: 

—• Nagy históriája vagyon annak. Nem 
lehet azt egy-két szóval elmondani. Ügy-e 
tanító úr ? Hanem legyen szerencsém ebédre ; 
az ebéd alatt lesz szíves a tanító úr elmondani. 

A tanító, beleegyezése jeléül, igent bicczen-
tett a fejével. 

— A kis almafának ott az árokparton 
— kezdi elbeszélését Juhos Elek — nagyon 
egyszerű a története; de azért engemet nem 
hagy hidegen, mert az a kis fa az én emlé-
keztetőm, minden jóra serkentőm. Ha nem 
leszek unalmas, elölről kezdem a dolgot. 

—• Halljuk, halljuk, — biztattuk két oldal-
ról is a szerény embert. 

— Hát úgy volt az kérem, hogy mikor én 
ennekelőtte 17 évvel ide kerültem tanítónak, 
a főtisztelendő esperes úr tudja, nagy volt 
itt a szegénység, az elhagyatottság az iskola 
tájékán. Nem akarom elődömet megszólani, 
hiszen a tanfelügyelő úr nem is tudja, hogy 
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ki volt ; de a mit láttam, tapasztaltam, mélyen 
elszomorított. Nem akarok szót vesztegetni 
az elhagyatottság rajzolására: hiszen úgy a 
tanfelügyelő úrnak, mint a főtisztelendő igaz-
gató úrnak, fájdalom még mindig van alkalma 
olyan iskolatelkeket látniok melyeken senki 
az úr. Ennek az úrnak a gondviselése alatt 
állott a mi iskolatelkünk is. A mostani szép 
iskolai épület már megvolt; de mintha restel-
let e volna környezetét, elkivánkozott helyéről. 

Bizony nekem sem volt nagy kedvem beléje 
költözni s ha a főtisztelendő úr nem biztat 
s támogatásáról nem biztosít, bizony el sem 
foglaltam volna Jenét. így azonban elfog-
laltam s még eddig nem volt okom megbánni. 

Mihelyt beköltöztem, arra fordítottam min-
den szabad időmet, hogy az iskola telkét az 
épülethez illővé tegyem. így jöttem arra a 
gondolatra, hogy gyümölcsöt termeszszek. 
Vettem egy pár nagyobb nemes oltványt, 
hogy mielőbb ehessem gyümölcséből; alanyokat 
a beoltásra ingyen kaptam. Két év alatt olt-
ványaim megszaporodtak; egy részük pedig 
gyümölcsöt is hozott. Csakhogy nem tudtam 
megkóstolni. Bármiként őriztem is, lelopták 
a termését. Még egy almafámon volt egy 
pár szép gyümölcs. Ezt megőrzöm, gondol-
tam, ha heteken át is kell mellette virrasz-
tanom. És úgy is tettem. 

Egy hajnalon csakugyan jelentkezett is a 
tolvaj. Egyenesen féltett kincsem felé tartott . 
Mikor a tolvajban a falu egyik legjobb fiatal 
gazdáját ismertem fel, oly nagy vala bámu-
latom, hogy a szó torkomon rekedt s meg 
nem akadályozhattam benne, hogy szándékát 
végrehajtsa. Ha nem is birtam hirtelen szólani, 
a mozgásommal okozott zörejből észrevette, 
hogy lesnek reá ; egy-két szökéssel a kis fánál 
termett s azt a gallyat, a melyen a gyümölcs 
volt, mindenestül letépte. E barbárságra 
elkiáltottam magamat: ő vad futásnak eredt. 
Én utána indultam. A mint azonban a szörnyű 
módon megcsonkított kis fához értem, a könyö-
rLilét érzelme lett úrrá szívemben. Felhagy-
tam az üldözéssel; a fácska szenvedett sérelme 
gyógyításának vágya hatalomra jutot t szívem-
ben a megtorlás vágya felett. Úgy éreztem, 
mintha gyermekemnek kezét rángatta volna 
ki valamely gonosz kéz; nem a gonosz kezet, 
hanem a sebesídtet néztem. 

A fácskához érve, könny tolult szemembe, 
midőn nagy sebét észrevettem. Elővettem 
zsebkésemet s kezdtem operálgatni a beteget 
Ez alatt a hajnal egészen földerült; a nap 
kerekének küllői csaknem teljesen bevilágí-
tották a környéket. A mint széttekintettem, 
észrevettem, hogy a tolvaj a mezőn áll s en-
gemet figyel. Mikor észrevette, hogy az én 

tekintetem is feléje irányul, gyors léptekkel 
útnak indult az erdő felé. Alig tet t 8—10 
lépést, az elrabolt gallyról leszakított egy 
gyümölcsöt és messze elhajította. Ötször ismé-
telte ezt, azután az üres galylyal eltűnt az 
erdőben. így akarta magát az üldözés ellen 
biztosítani; a mitől különben nekem is elment 
a kedvem, mert tanú nem volt, corpus de-
licti-re nem vala kilátás. Ha a szenvedett 
sérelmet meg akarom torolni, az ő határo-
zott tagadásával szemben valószínűleg én 
húzom a rövidebbet. 

Egyebet gondoltam. Azt gondoltam, hogy 
bajomnak egyedül önzésem az oka; hiszen én 
csupán a magam gyönyörűségére, a magam 
örömére kezdtem a fatenyésztést; a néppel 
mitsem törődtem, arra nem is gondoltam, 
hogy a nemes gyümölcs termesztésére a népet 
is megtanítsam s örömeim részesévé tegyem. 
Ez az eset a leczke. Mától kezdve az lesz a 
főczélom, hogy a néppel a fatenyésztést meg-
kedveltessem. 

A mit gondoltam, megtettem. A legköze-
lebbi vasárnap, a felnőttek oktatása alkalmá-
ból személyesen hívtam meg azokat, a kik 
vasárnapi oktatásaimat hallgatni szokták. Meg 
is lett az eredménye. Az iskolaszoba zsúfo-
lásig megtelt közönséggel. Örömtől repesett 
a szívem, midőn a nagy publikumot együtt 
láttam. Tartottam is nekik egy olyan lelkes 
előadást erről a nemes és hasznos foglalko-
zásról, hogy szinte magam is el voltam tőle 
ragadtatva. S hogy a hatás annál nagyobb 
legyen, felszólítottam a jelenlevőket, hogv 
kövessenek a kertembe; a költségek csupán 
egy részének megtérítése fejében mindenki-
nek adok nemes oltványt, melynek gyümöl-
cséből 3—4 év múlva ehetik. Egy nagyobb 
nemes oltvány csak 10 krajczár. 

Bámulatomra, a hatás egyáltalában nem 
állott arányban az én lelkesedésemmel; az 
emberek lassankint szedelőzködtek és húzó-
doztak — kifelé. Három-négy ember jöt t utá-
nam a kert kerítéséig; a kertbe az oltványért 
csak egy tet te be a lábát, ugyanaz a Rácsos 
Gábor, a ki t a múltkor lopáson csíptem. 

Bűnének tudata nyomhatta a lelkiismere-
tét, mert nem mert a szemem közé nézni. 
Én azonban kilestem az alkalmat s midőn 
tekintetünk véletlenül találkozott,, e szavakkal 
nyomtam kezébe az ol tványt : „Éppen olyan 
almákat terem 3—4 év múlva, mint az." 

Rácsos Gábor elértette a szót, mélyen el-
pirult s lesütött fejjel, szó nélkül távozott a 
portámról, melyről akkor már minden idegen 
ember elszivárgóit volt. Az utczán azonban 
még együtt volt egy csoport; a íiatalabbja, 
a mikor meglátta Rácsos Gábort az egv szál 
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oltványnyal, hangos kaczajra fakadt. Majd keret. Pár év alatt termésthozó erőteljes 
egyes, gúnyos kiáltásokkal fogadta az én fácskává nőtt. Milyen éberséggel kellett rá 
emberemet: „Nézzétek Rácsos Gábort, hozza vigyáznom, hogy tönkre ne tegyék; később, 
az erdőt! Hat ökör sem bírja el azt a sok hogy gyümölcsét el ne vigyék, Isten a meg-
szép almát, a mennvit az a nagy fa terem! mondhatója. így ősz felé rendesen éijel-nappal 
Birod Gábor?" — És a 
többi eífajta megjegy-
zések egymást érték. 

Rácsos Gábornak nem 
volt annyi lelki ereje, 
hogy a „közvélemény" 
nyomásának ellentáll-
jon; dühbe jö t t s az 
oltványt visszacsapta a 
portámra. A fácska 
megütődött a kis kert 
léczkerítésében s az 
árok belső part jára 
esett; Gábor pedig a 
többiekkel nagy ked-
vetlenül haza ment. 

En mindezt az ablak-
ból néztem. A mint 
Gábor az oltványt el-
dobta, a nép hálát-
lansága a keserűség 
könnyűit sajtolta sze- m ^ ^ m ^ ^ ^ ^ m a — r m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
niembe. Azonban nem • jg I l í k j r ^ j H p i .'HÜa § 
sokáig keseregtem. Erőt m j a . ' ' " f S B ° 
vett rajtam a dacz; el- :f"f — K p e l ' ; S 
határoztam, hogy ezt a i J f c f . ^ 3 
népet csak azért is, & . í ' íÉ % 
akarata ellenére is a • f " I I S 1 s K É m k ^ M m ~ 

. - , - ! i'r ^ ^ wnS' "^^WfmB ffi 
nemes gyümölcsfajba- . . <£ { ' 3 eh 
rútjává nevelem. Élek, . ".'Kir- f Mm, .EB H < 
vagy halok; de ennek 
meg kell lennie. 

Azonnal cselekvéshez 
fogtam. Ásót és kapát 
vettem a kezembe, ki-
mentem az utczára s 
oda ültettem az eldo-
bott almafát, a hová 
az leesett. Az emberek 
messziről néztek, mit 
csinálok és némelyek 
jó hangosan mondogat-
t ák : „ Nézzétek, meg-
bolondult a tanító; fát 
ültet, vasárnap, az — 
utczára." 

Én azonban nem hall-
gattam reájuk. A fe-jembe vettem, hogy ennek az eldobott fának 
a gyümölcsével fogom őket a fatenyésztésre 
ráédesgetni. És — úgy is lett. 

A kis almafa-csemete megfogant. Nem is 
csuda: könnyem és verítékem öntözte gyö-

őríztem, vagy őriztettem. Ez alat t azonban 
a kertemben sern tétlenkedtem ; szorgalommal 
és szeretettel forgolódtam fácskáim között, 
melyek jórésze már gyümölcstermővé vált. 
Az első és második termést egészen az 
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iskolás gyermekekkel szüreteltem le és velük 
is fogyasztottam el. Egy-egy kis kóstolót 
haza is küldtem mindegyik gyermekkel. Hogy 
a nagyobb gyermekeket ez alatt az oltásra 
és a facsemete-ápolásra megtanítottam, azt 
talán mondanom sem kell. 

Mikor így felköltöttem az érdeklődést a 
gyümölcsfatenyésztés iránt s főleg, mikor 
látták az emberek, mi lett az utczán eldobott 
oltványból, nagyobb növendékeimmel és szü-
leikkel „szerződésre" léptem. Állott pedig ez 
a különös szerződés a következő pontoza-
tokból: 

1. En, Juhos Elek jenei tanító, minden 
nálam jelentkező jenei if júnak vagy gazdának 
adok 3 esztendőn keresztül, minden év tava-
szán 5—5 darab nemes oltványt — ingyen. 

2. A ki tőlem az oltványokat elfogadja, 
elülteti, gondosan ápolja, addig is, míg ezen 
oltványok termést hoznak s a fáradságot 
megjutalmazzák, az elfogadó,kertem gyümölcs-
szüretének részese. 

3. Ha az elfogadott oltványok egyike vagy 
másika, gondos ápolás daczára is elpusztulna, 
a következő őszön ugyancsak ingyen másikat 
adok helyébe. 

4. Én, (N. N.) Juhos Elek tanító úrtól 5 
gyümölcs-oltványt elfogadok; a tanító úr 
utasítása szerint elültetem és ápolom. H a a 
csemeték gondatlanságom miatt elpusztulnának, 
minden egyesért 30 kr lefizetésére, kötelezem 
magamat a községi szegény-alap javára. 

Ezen rövid szerződés hatása alatt 6 esztendő 
leforgása után a falu, részint az én aján-
dékomból, részint a gyermekek és szüleik 
oltványaiból, telve volt gyümölcsfával. 

A legszebb gyümölcsöse Rácsos Gábornak 
van. Midőn az első gyümölcsszüret alkalmá-
val Palkó fiával arról az almafáról küldtem 
neki két gyönyörű almát, melyet pár esztendő 
előtt megrabolt, hozzám jö t t s így szólt: 

— Tanító ú r ! gyümölcsfát akarok ol tani ; 
legyen szíves, adjon nekem arról a fáról egy 
pár oltó-gallyat, meg erről, mely ott az 
utczán van. — Szégyenkezve, megindultan 
mondta e s/.avakat. 

Én melegen kezet szorítottam vele, elkísér-
tem s együtt oltogattuk be a gallyakat. 

Eddig tar t az elbeszélésem. Az eredményt 
méltóztatnak látni. 

— Nem elég azt látni — vette át a pap 
a szót, —• tudni is kell azt. S én tudom. 
Három esztendő óta Jene látja el gyümölcs-
csel a szomszéd várost. Az eladott gyümölcs 
ára bőségesen elég az adóra. A mióta a köz-
ség ráadta magát a gyümölcstermesztésre, azóta 
az erkölcsök is szelídebbek; megszűnt a 
gyümölcslopás, az emberek, egymással való 

érintkezésükben gyengédebbek. Ez az eredmény 
önmagát dicséri. Megvallom, sok aggodalmam 
volt a miatt a gondolat miatt , hogy hátha 
i t t hagy bennünket a tanító úr. Most ezen 
aggodalmam megszűnt; hiszen csak nem 
hagyja itt Jenét, mikor munkájának gyü-
mölcsét élvezheti. 

— Nem, de . . . 
— Talán mégis ? 
— Nem, de nem egyszer forgattam ilyen 

gondolatokat a fejemben. Mert nehéz a 
tanító sorsa; egész életén egyfizetéssel van. 
Ha nincs a községében kilátása haladásra, 
községről-községre vándorol s a mit egy 
helyen épített, az, utódjának gondatlansága 
miatt romba dőlhet. Ezen a bajon kellene 
segíteni tanfelügyelő úr ! 

— Igaza van. Csak egy kicsit túloz; mert 
íme, az 5-ödeves pótlék már nagy haladás. 
A többit is meghozhatja a közel j övő . . . 
Bízzunk benne . . . Hanem nekem van még 
egy — szorosan a dologra tartozó — észre-
vételem. Ez a szép siker, melyet Juhos tanító 
úr a nép anyagi érdekeinek szolgálata terén 
felmutatott, csak megerősít engemet abban a 
már számos esetben igazolást nyert meggyő-
ződésemben, bogy a nevelésben a jutalom, a 
ráédesgetés s nem a büntetés játsza a fő-
szerepet. Magyarországnak csak akkor lesz a 
talaj gazdaságának megfelelő s nemzetgazda-
sági szempontból is figyelemreméltó gyü-
mölcstenyésztése, ha a Juhos módszere álta-
lánossá válik. 

Egy tanfelügyelő. 

Andalogva... 
Andalogva, elmerengve, 
Járok, kelek a berekbe. 
Tele szívem, tele lelkem. . . 
Kéjek árja ringat engem. 

Akárhova megyek, nézek: 
Mindenfelé csábos élet! 
Tarka világ ezer bája, 
Nyomon, lépten utam állja. 

Virágillat! Madárének! 
Lelkem csak köztelek éled! 
Itög, sálaktól megtisztulva — 
Játszi korom élem újra. 

Csattog erről, csattog arról. . . 
Víg énekre, dalra hangol. 
Hevül lelkem, lángol, ég már — 
Daltól hangos mind a négy táj! 

Óh, te dicső, nagy Természet! 
Te ős-erő ! Örök élet! 
Fentartója a világnak — 
Egyedül téged imádlak!. . . 

Porsche Vilmos. 
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Egy tanítónő emlékkönyvébe. 
Mostoha a pálya, melyen elindultál, 
Virágokat nem hint utadra as élet; 
Öröm és boldogság ritkán tér be hozzád: 
Küzdés, szenvedés lesz kínos osztályrészed . . . 
Mostoha a pálya — de a ezél magasztos, 
A melynek harczosa, apostola lettél: 
— Lelkek éjjélébe gyújtani világot!. . . 
Óh van-e magasztosbb, szebb hivatás ennél . . . 

Életet lehelni az ember-anyagba, 
Folytatásaid az Alkotó művének; 
Öntudatra hozni szunnyadozó lelkét. 
Bontogatni szárnyát zsenge szellemének, — 
S elvetni bélé a szép, jó, igaz magvát, 
Mély nemes gyümölcsöt teremjen időcel 
Ez a tanítói pálya missiója, — —-
Küzdj e pályán soh'sem lanlcadó erővél. 

Légy a nemzedéknek védő géniusza, 
Ártatlan lelkét, hogy földi szenny ne érje, — 
Csepegtesd szívébe a vallás malasztját, 
Hogy hittel, reménynyel tekintsen az cgre. 
Ébreszd él nem alvó lángra hon szerelmét: 
Hogy imádja forrón szép magyar hazáját, 
Őseinek nyelvét, ezt a drága kincset 
S annyi honfivérrel szerzett szabadságát. 

. . . Óh, ha így betöltöd nemes hivatásod, 
Nem lesz tán e pálya mégsem oly kietlen, 
Mert, a mit az élet soha meg nem adhat, 
A legszebb jutalmat ott hordod szívedben: 
Önérzeted boldog, fenséges nyugalmát! 
Mely megédesíti még a szenvedést is, 
Majd ha nagy művednek láthatod gyümölcsét, 
A miben most lelked bízik, remél és hisz! 

Harák Béla. 

A kertész, 
— A l l e g ó r i a . — 

Tavasz fuvalmára fölébred a vén föld. A 
nap sugarától, szerelmes csókjától fölmeleg-
szik keble . . . Melengető ölén életre kel 
minden: anyai kebele táplálja a Létet . . . 
Felfordul a talaj. Cseng a kapa, ásó. A szor-
galmas kertész izzad a munkától. S a barna 
magvacskák „ágyakba" kerülnek. Az apró 
vadonczok „iskolába" szépen. Hisz, ha csak 
úgy nő fel az ártatlan vadoncz, fanyar gyü-
mölcséből eczet lehet csupán! Gondos, hű 
ápolás, nemesítés után hoz csak jó gyümölcsöt. 

A kertész dolgozik, nyesi, oltja fáit. Nemes 
plántáiban nemes örömöt lel; apró, kis vadon-
czok táplálgatják hit tel : hogy ha terepélyek, I 

gyümölcstermők lesznek, milyen megnyug-
vással tekinthet múltjára s édes gyümölcsük-
től felüdülve, vígan nézhet jövőjébe az elag-
gott kertész! . . . 

Csakhogy kicsiny fáid édes gyümölcsének 
megízleléséig sok keserűt nyelsz még jó ker-
tész, barátom! . . . Látogatók jönnek s aka-
dékoskodnak. Nem akaiják látni a nemes 
fácskákat, pedig törzsecskéjök egészségtől 
duz/.ad, koronájuk: élet! De meglátják bez-
zeg a satnya csemetét, a csenevész törzsű, 
vézna gallyú fákat . . . S nagy „szakértelem-
mel" szidják az oltó-galyt, a nemesítésnek új 
divatú módját s legjobban a kertészt. Hiába 
szegénynek szabadkozó szava: „Penészes volt 
a mag . . . csenevész a vadoncz s nem bírja 
éltetni a nemes ágacskát . . . " 

„De ugyan mit beszél a kertész úr itten! 
Hiszen maga mondta, hogy e kicsiny fához 
nagyobb a reménye, mint amahhoz ottan, 
mely gyümölcsöt mutat!" „Úgy van, nem 
tagadom! De nézzen csak ide — ezt akkor 
nem láttam, íme, itt — a kérgen — e kí-
gyódzó vonalt. Féreg pusztít ottan, lassan 
ölő féreg, a melynek álczái virágból a magba 
s e törzsbe kerültek . . . És figyeljen tovább! 
Lejebb forradás van, mert vízhajtást hozott 
a satnya csemete; — még meglátszik törzsén 
a hosszú forradás, de hamar elnövi. Ha a 
korcskinövés itt a szemem előtt elhatalmaso-
dik — méltán érhet a vád! De, bár hogy 
sajnálom, nem tudok gyógyítni öröklött nya-
valyát! . . ." Látogatók mennek. A kertész 
elbúsul. Keserű fájdalom marczangolja lelkét. 
Hiszen ő egyformán ápolja, neveli mindenik 
csemetét! Mért marad el mégis egyik a másik-
tól ? Bizony csak azért, mert „újjunk se egv-
forma"; s a teremtés óta fennáll a — különb-
ség . . . 

* 

Ugorjunk keresztül egynéhány esztendőt. 
Hagyjuk kifejlődni a kertész fácskáit! . . . 

* 

. . . Ott ül az agg kertész egy szép fa 
tövében és elgondolkodik élete folyásán. Szép 
élet az nagyon! . Ott állnak körötte a gyü-
mölcstermő fák. Ö nevelte őket — nem maga 
hasznára! . . . Az öreg szemében csillog a 
megnyugvás. S ez a szép jutalom elringatja 
szépen . . . (A más neve ennek jó lelkiisme-
ret . . . Úgy ismered meg, ha dolgodat jól 
végzed.) . . . S az öreg álmodik . . . Almá-
ban ott vannak a korhadt, redves fák. Ezekért 
egykor, hej ! — méltatlan szenvedett . . . Oh 
az nem volt elég! Most azért jövének: nyo-
morék voltukért lakoljon az öreg! . . . S a 
nyomorék ágak, a szúrágott gallyak, bosszú-
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tói reszketve ütésre készülnek . . . De csitt! 
Megszólalj egy (a többi csendesül) és ekképen 
beszél: „Én vagyok az a fa, melynek vízliaj-
tását kertész vir levágta. Pedig, mint szom-
szédim, lopva dédelgettem a sűrű bozótban . . . 
Majd messze kerültem: magas begy oldalán 
fekvő pompás kertbe — s ott férges tör-
zsemre lecsapott a villám . . . Oh mily beteg 
voltam! . . . Kínos fájdalmamban az az egy 
vígasztalt, hogy kiveszett a szú, mely életemre 
tört . . . Most már hiszem, vallom, elérem 
társimat . . . nem ezeket i t ten! Hanem, a kiket 
régen megbecsül mindenki. Ugv-e utóiérem? 

O o o . 
Mondja, jó kertész ú r ! — S hogy mindig 
biztasson: jöjjön árnyékomba! Tán, ha soká 
élek, meghálálhatom még, a mi jót te t t velem 
csemete koromban . . . " Álmában az öreg 
magához öleli gyógyult csemetéjét . . . S álmo-
dozik tovább . . . Mit való meg nem ád, 
hadd álmodja szegény! . . . Ne háborgassátok! 

(Mezőtúr.) Farkas Imre. 

A magyar dal. 
Magyar i f j ak , m a g y a r lányok ! 
A magyar da l t daloljátok' . 
Bérczen, vö lgyön , sik lapályon 
Magyar d a l u n k zengve száUjon. 
Hadd h i rdesse magyar nóta : 
Miér t k ü z d é n k ezred óta . . . 
Magyar i f jak, magya r lányok ! 
Honsze re lmünk daloljátok ! 

Magyar i f j ak , magya r lányok ! 
Azt a búsa t dalol já tok, 
Mikor jö t tén el lenségnek 
Édes hazánk semmivé lett . 
Tatár-csorda e l temet te 
S győzelmes t o r t ü l t felette . . . 
Magyar i f jak , magya r lányok ! 
Keservinket dalol játok ! 

Magyar i f jak , magyar lányok ! 
Vi tézségünk daloljátok ! . . . 
I smét magya r le t t a magyar , 
Szent honában élni akar. 
Harozban győz tes fegyverével 
Ellenségét űzi széjjel . . . 
Magyar i f j ak , magya r lányok ! 
G-yőzelminket daloljátok '. 

É s ha zeng m a j d királyi szó, 
Szent h o n u n k é r t harezba h ivó , 
Eröskeblü m a g y a r lányok ! 
Lelkesítve dalol já tok 
A magyar n é p honszere lmét , 
Fegyverének győzedelmét . . . 
Bérczen, vö lgyön szálljon a d a l 
Örömzengő diadal lal . 

Mig magyar él e világon. 
A magyar da l zengve szálljon. 
Szálljon v ígan , szomorúan, 
Lelkesí tőn, édes-búsan. 

Benne l egyen m u l t u n k vé tke 
S jövőnknek szép reménysége . 
Bérczen, vö lgyön , messze tá jon 
Hódí tóan , zengve száUjon 1 

Szini Péter. 

sO,<3e-

Képmagyarázat, 
A vallásos kegyelet a földgömb minden 

részében ünnepet ül Nagypéntek napján, 
midőn a kereszténység alapítója hitéért meg-
halt s húsvét napján, midőn halottaiból föl-
támadott. Az egyház már régóta a legnagyobb 
ünnepek közé sorozta e napokat s azok év-
ezredet meghaladó ismétlődése nem lohasz-
totta, sőt inkább élénkítette a vágyat min-
denkiben, hogy ezen nemcsak egyházi, de 
világtörténeti szempontból is ritka nevezetes-
ségű esemény színhelyével megismerkedjék. 
A középkorban csaknem három századon át 
tartottak a keresztes hadjáratok Palesztina 
elfoglalásáért; a kereszténység ősi korától 
kezdve egész napjainkig évről-évre százával, 
ezrével vándorolnak el a kegyes hivők 
Jeruzsálembe, hogy az isten-ember földi mű-
ködésének színhelyét megnézhessék. S ez a 
vágy és kegyelet a mai vallásos közöny kor-
szakában sem apad, sőt csak most építettek 
Jeruzsálembe külön vasútat, mely csaknem 
kizárólag a zarándokok szolgálatára áll. S a 

o ~ t 
meglátogatott helyek között mindenkor a 
legelsők egyike a szent sír helye. 

Mint más helyeken, a melyek a bibliai 
történetekkel hagyomány szerint öszszekötte-
tésben állanak, úgy a Krisztus sírja felett is 
templom van. Igazán szólva, nem is egy 
templom, hanem három különböző templom-
ból összetett nagy épület, s ennek csak egy 

j kis részét teszi a tulaj donképeni sírkápolna, 
melynek helyén Krisztusnak a keresztfáról 
levett testét arimatheai József elhelyezte. 

E nagy épület főkapuját mutatjuk be rajz-
ban a 9. oldalon. 

A keleti események ráterelték Görög-
országra Európa, sőt az egész világ figyel-
mét. Időszerűnek tart juk tehát Athén kikötőjét: 
Pireust, melyről az újságolvasó mostanság 
oly gyakran olvashat, rajzban is bemutatni. 
Nem lehetetlen, hogy e kikötő még érdekes 
események szinhelye lesz. 

Tartalom : A kik a mi sorsunkat intézik. 
(5 képpel) Sz. — A föltámadás délutánján. Móra 
István. — Isten. Jakab Ödön. — Könyvek a gyer-
mekekről. Bite Pál. — Ünnepnapon. Szávay Gyula. 
— Az almafa. Egy tanfelügyelő. — Andalogva. Porsche 
Vilmos. — Egy tanítónő emlékkönyvébe. Harák 
Béla. — A kertész. Farkas Imre. — A magyar dal. 
Szini Péter. — Képmagyarázat. 

Buda.pest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 15. számához. 

P Á L Y Á J í l T . 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 

illető évi 100 fitos Bésán-féle ösztöndíjak tizenegy 
(11) állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- v a g y tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetén azonban 
a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, legutóbbi 
tanulmányi bizonyítványával, szülei vagyoni állapo-
táról, testvérei számáról, az esetleg már nyert ösz-
töndíjról vngy segélyről és erkölcsi magaviseletéről 
szóló iskolai, illetőleg hatósági bizonyítványokkal 
felszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímzett folyamodványok az állami 
képző-intézeteknél az igazgató-tanácshoz, a többiek-
nél az illető képző-intézet igazgatójához 1897. évi 
április hó végéig, ezek által pedig Eáth Károly fő-
és székvárosi főpolgármester úrhoz, mint az alapít-
vány gondnokához (Budapest, IV. ker., Zöldfa-utcza 
9. sz.) május hó 15-ig ter j esztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók, s a 
nem magyar mellékletek hiteles magyar fordítása 
is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve beérkezett folya-
modványok tekintetbe nem vehetők. (82/h—Ifi- 2) 

Budapest, 1897. évi márczius hó 26-án. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriell. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Zalamegyében a s ü m e g v á r o s i r. kath. elemi-

iskolánál segédtanítói állás azonnal elfoglalható. 
Évi fizetése: 163 frt , bútorozott szoba, ágynemű, 
mosás nélkül teljes ellátás a kántortanítónál, kinek 
a kántor i teendőkben segédkezni tartozik. Faiskola-
kezelésben jártasak előnyben részesülnek. Sikeres 
működés után rendes tanítói előléptetésre igényt 
tar that . Kérvények az iskolaszékhez czímezve, nsgs 
Eitner Sándor elnökhöz küldendők. (382—II—2) 

A radolfsgnádi (volt határőrvidék) községi 
német, magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen tanítónői állomással a következő járandóságok 
vannak egybekötve: készpénz 365 frt, szabad lakás 
és 34 f r t fűtési átalány. Felhivatnak pályázni 
óhajtók, miszerint a torontálvármegyei tek. közig, 
bizottsághoz czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, 
kellően felszerelt folyamodványukat, folyó évi április 
hó 24-ig. közvetlenül a torontálmegyei kir. tanfel-
ügyelőséghez terjeszszék be. Nagybecskerek, 1897 
április hó 1. Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

Pályázat a t ó t v á z s o n y i ev. ref. orgonista-tanító-
ságra. Évi fizetés: lakás, egy holdnyi kert és stolán 
kívül készpénz, munkaváltság, tandíj és különféle 
czímeken 170 frt, 16"25 hektoliter rozs,' 2 0 ' 4 6 Q méter 
tűzifa, földhaszonbér 1901 szept. 30-ig 215 forint, 
ezentúl pedig a földek használati joga. Pályázati 
kérvények április 30-ig, az esperesi hivatalhoz Liférre 
(posta: Veszprém) küldendők. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. (386—II —2) 

Mezey Mór s z e n t e s i (Csongrád megye) kántor : 
e^y erőteljes hangú s önállóan végezni tudó segéd-
kántor t keres. Évi fizetése: 150 frt o. é. Mosás, 
világítás és ágyneműn kívül, teljes ellátás adatik. 
Az állomás azonnal elfoglalható. (384—II—2) 

A g á l y á i szerb-magyar községi elemi iskolánál 
üresedésben levő tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: 400 f r t készpénzfizetés, 6 öl puha 
tűzifa, szabad lakás, esetleg szabályszerű lakbér, 
5 f r t irodai átalány és 400 • - ö l kert. A kellőleg 
felszerelt kérvények, f. évi junius hó l-ig, Temes-
vármegye közig, bizottságához nyújtandók be. 

Szerb-Csene (Torontálmegye) községi iskolájánál 
üresedésbe jöt t I-ső osztályú tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 400 frt , 'A hold 
kert, 2 fr t 50 kr iróátalány, 90 frt lakbér. A meg-
választott tartozik az ismétlősöket is tanítani. 
Megkívántatik a magyar és német nyelv teljes 
bírása. Pályázati határidő április 20. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Az iskolaszék. Ifj. Rothsching János, iskolaszéki 
elnök. (347—III - 3) 

K e r e s z t e s (Temesmegye) községben a második 
osztályú tanítói állás, melylyel a kántori teendők 
egybe vannak kötve, betöltendő. Tanítói fizetés : 300 
fr t készpénz, 15 hkl. és 63 liter tiszta buza, malomba 
vagy vásárra szállítva; 3 öl tűzifa, 7 f r t iroda-
átalány ; lakás : két szoba, konyha, éléskamra, padlás, 
pincze és házikert. Kántori fizetés: 4 ' / j hold szántó-
föld, melyről a kántor az adót fizeti, mise-alapítványok 
után 26 frt, és 1000 lélek után a stóla. Az előadási 
nyelv német-magyar. A megválasztottnak köteles-
sége az ismétlő iskolát is vezetni. A pályázat lejár 
április 20-án. A róm. kath. iskolaszék. 

(381—11—2) 
A l a k ó c s a i községi iskolánál egy magyar tan-

nyelvű osztálytanítói állomásra április 24-iki határ-
idővel pályázat hirdettetik. Évi törzsfizetése : 380 frt 
és 70 fr t személyes pótlék, egy bútorozott szobából 
álló lakás és szabad-fűtés. Csak róm. kath. tanítók 
pályázhatnak. Kötelessége leend a III—VI. osztályo-
kat önállóan tanítani és ha a szükség kivánja, a 
kántori teendőkben segédkezni. Pályázók, kellően 
felszerelt folyamodványukat a lakócsai (Somogym.) 
községi iskolaszéki elnökséghez küldjék. (385—II—2J 

A s ze fker in i (volt határőrvidék) községi szerb, 
magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jö t t tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi-
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, Vj hold pótkert, 6 öl puha 
tűzifa, szabad lakás és házikert. Felhivatnak pá-
lyázni óhajtó okleveles tanítók, miszerint a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 
kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamod-
ványukat, folyó évi április hó 24-ig, közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez terjeszszék be. A ma-
gyar nyelvben sző és írásbeli jártassága okmányilag 
igazolandó. Nagybecskerek, 1897 április hó 1. 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

A keö i reform, kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: a legűjabbi hivatalos megálla-
podás szerint, pénzben, búzában, borban, kukoriczá-
ban, tandíjban, földekben 276 fr t 80 kr., lakáson 
kívül, ehhez járul 13 f r t államsegély, csak okleveles 
tanító kaphatja. Kérvények keői (Baranyam., u. p. 
Herezegszőllős) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kármán Lajos, lelkész. 

Nyugdíjazás folytán megüresedett o l a s z i községi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
tanítói fizetés 400 f r t , kántori fizetés 150 frt, 
2 szoba, 2 konyha, pincze, istálló és fészerből álló 
szabad lakás, 4 öl kemény tűzifa, a háznál levő 
640 területű konyhakert haszonélvezete; to-
vábbá mellékjövedelemként Olasz községhez csatolt 
Gyula községi és pusztai tankötelesek oktatásáért 
70 fr t és mintegy 20 f r t stóla. Magyar, német és 
sokacz nyelv ismerete szükséges. Pályázati kérvények 
április 15-ig : iskolaszéki elnökhöz Olaszra (Baranya-
megye) nyújtandók be. (348—III—2) 

A kaj i lacs i (Tolna m.) róm. kath. magyar nyelvű 
kántortanítói állásra május hó 20-ig pályázat nyit-
ta t ik . Fizetés: lakáson, kerten kívül készpénzben, 
terményekben, földben 400 frt. Választás május 
20-án d. e. 10 órakor. Személyes megjelenés ajánlatos. 

( 3 9 0 - 1 - 1 ) 
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A cserepes-kenézi ev. ref. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 forint 
készpénz. Az állás folyó évi szeptember 1-én fogla-
landó el. Véglegesítés egy év múlva történik. 
Képezdei oklevéllel felszerelt pályázatok folyó évi 
május 21-ig a cserepes-kenézi ev. ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. U. p . : Gyüre. (391—II—1) 

A. horvát-neuzinai négy nemes család által 
fentartott róm. kath. iskolánál a kántortanítói állo-
más üresedésbe jött, melyre április 25-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetés, 1-ször: 400 fr t tanítói fizetés; 
2-szor: kántori fizetés 100 f r t ; 3-szor : 2 öl kemény 
vagy 4 öl puha tűzifa ; 4-szer: 6 öl szalma, melyből 
a tanterem is fűtendő ; 5-ször: szabad lakás, hozzá-
tartozó kerttel; 6-szor: alapítványi misék után 
3 f r t ; 7-szer: requiemmel egybekapcsolt temetés 
után 1 frt 50 kr, és kistemetés 50 kr. Megkívántatik 
a magyar és horvát nyelv tökéletes birása. Köteles 
a megválasztott a mindennapi és ismétlő tankötele-
seket oktatni és ünnepnapokon, mint hétköznapokon 
az istentiszteletnél orgonálni. Horvát-Neuzina, 1897 
április 7. Elnökség. (393—1—1) 

Kis-Osz (Torontálm.) községi kisdedóvodájánál 
az óvónői állás betöltendő. Fizetés : 300 frt, 26 fr t 
faátalány és szabad lakás, mely két szoba, konyha, 
éléskamra, padlás és pinczéből áll. Megkívántatik 
a magyar és német nyelv teljes birása. Kérvények 
f. évi május hó 15-ig az iskolaszékhez küldendők. 

(389-111 -1) 
Kápolna (Abaűj-Torna megyei) kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Jövedelme : tisztességes 
lakás, kerten kívül; szolgabírói összeírás után föld, 
rét, fa, termények, szobái Hiányokban; tandíjban 
212 frt 31 kr, államsegély 209 frt. Okleveles ref. 
vallásúak pályázhatnak ; határidő: április 25. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Kérvények küldendők : 
Péter József lelkészhez Szőlős-Ardóba, u. p. Szín. 
Jegyzet: Az ötödéves korpótlék a kormánynál 
kérelmezve van. (387—I—1) 

A dráva-palkonyai reform, orgonista-kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása, hivatalos felszámítás szerint, lukma és tandíj-
ban 500 frt. Tisztességes lakás, kert. Pályázati kér-
vények május l-ig, életkort is igazoló okmányokkal, 
Szabó József ref. lelkészhez küldendők, u. p. Dráva-
Szabolcs (Baranyam.). Állomás szeptember 1-én el-
foglalandó, esetleg korábban is elfoglalható. 

(394-1—1) 
Katal infalva elemi vegyes népiskolájánál, álla-

milag segélyezett riőtanítói állomásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Évi járandóságok: 400 frt kész-
pénzfizetés és 100 frt lakbér addig, míg a kellő 
természetbeni lakás nem készül el. Okleveles, róm. 
kath. vallású pályázóktól megkívántatik, hogy a 
magyar és német nyelvet egyaránt birják. A meg-
választott köteles állomását azonnal elfoglalni. A 
kellőleg felszerelt folyamodványok legkésőbben folyó 
évi május hó l-ig a községi iskolaszék elnökségé-
hez czíinzendők. Katalinfalva (Torontálmegye, u. p. 
B.-S/.t.-György, 1897 április hó 17. Viszkocsill Lajos 
népisk. igazgató, iskolaszéki jegyző. Globuschütz 
Antal, iskolaszéki elnök. (395—II—1) 

A dráva-palkonyai cv. ref. egyházhoz helyettes 
orgonista-kántortanítói állásra pályázat hirdettetik 
az április 24-től augusztus 21-ig terjedő időre. Java-
dalma a teljes tanítói fizetésnek 4 hóra eső része, 
mely legkevesebb havi 40, azaz negyven forintnyi 
összeg. Ajánlatokat április 24-ig elfogadok. Megkere-
sésre felvilágosítással szívesen szolgálok. Okleveles 
tanítók esetleg véglegesítésre is számíthatnak. Orgona-
ismeret nem felette szükséges. Képezdészek is ajánl-
kozhatnak. Dráva-Palkonya, u. p. Dráva-Szabolcs. 
Csikesz Sándor, kántortanító. (388—1- 1) 

A kakasdi (Maros-Tordamegye) ev. ref. énekvezér-
tanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalom: 
lakáson, kerten kívül 456 frt készpénz. Oklevéllel 
felszerelt folyamodványok folyó április 30-ig nt. 
Ravasz János esperes úrhoz, Mező-Bándra küldendők. 

A kémeri (Szilágym ) községi iskolánál az I-ső 
vegyes elemi osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. 
Évi javadalom : 400 frt, negyedenkint előre fizetve; 
3 padlós szoba, konyha, kamra stb. lakásul, vete-
ményes kerttel. Iskolafűtésre s szolgára külön díj 
adatik. A község lakói ev. ref. vallásúak. Az iskola 
1897 szeptember 1-től már állami. Pályázati okmá-
nyok az iskolaszék elnökségéhez (u. p. helyben) 
1897 április 30-ig beadhatók. (392—1—1) 

A jasszenovai közs. szerb-magyar tannyelvű 
elemi iskolánál üresedésben levő tanítónői állásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazás: 400 frt készpénz, 
100 frt lakbér, esetleg szabad lakás, kertilletmény 
és 4 öl kemény tűzifa. A kellőleg felszerelt kér-
vények, folyó évi junius hó l-ig, Temesvármegye 
közig, bizottságához terjesztendők be. (84'h— I—1) 

A delibláti közs. román-magyar tannyelvű elemi 
iskolánál üresedésben levő tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalmazás: 400 fr t készpénz, 5 öl 
puha tűzifa, 3 frt írószer-átalány és 100 frt lakbér. 
A kellőleg felszerelt kérvények, f. évi junius l-ig, 
Temesvármegye közig, bizottságához küldendők be. 

A dubováczi közs. szerb-magyar tannyelvű elemi 
iskolánál üresedésben levő tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalmazás : 400 frt készpénz, 24 köb-
méter puha tűzifa, szabad lakás és kert, 2 frt irodai 
átalány, 5 fr t utazási átalány. A tanító a tanításon 
kívül a kántori teendőket is teljesíti, melyért a 
dubováczi gkel. szerb hitközségtől 50 frtot kap. 
A kellőleg felszerelt kérvények, f, évi junius hó l-ig, 
Temesvármegye közig, bizottságához küldendők be. 

A mramoráki közs. német-magyar elemi iskolánál 
üresedésben levő tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazás : évi 500 frt fizetés, 51 frt fa-, 2 fr t 
10 kr írószer-átalány, 606 / j f j-öl kert, szabad lakás, 
esetleg 100 f r t lakbér. Ágostai hitvallású evangelikus 
tanítók előnyben részesülnek s köteleztetnek a 
kántori teendőket is végezni, melyért az egyház-
község évi 50 frtot és a szokásos stólát köteles 
fizetni. A kellőleg felszerelt kérvények Temesvár-
megye közig, bizottságához nyújtandók be f. évi 
junius hó l-ig. (88/h—I—1) 

A temes-kubini német-magyar tannyelvű közs. 
elemi népiskolánál egy tanítói és egy tanítónői 
állás jött üresedésbe; ezen állások mindenikével a 
következő évi járandóságok vannak összekötve: 
400 frt készpénz, 16 frt utazási átalány, 2 frt 10 kr 
irodai átalány, 4 öl puha tűzifa és 100 frt lakpénz. 
Csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak. A pályá-
zóktól magyar és német tanképesítés kívánandó. 
Zenéhez értő férfitanítók előnyben részesülnek. 
A kellőleg felszerelt kérvények Temesvármegye 
közig, bizottságához f. évi junius hó l-ig nyúj-
tandók be. (89/h—I—1) 

H I R D E T É S E K . 
1 W Kiál l í tás i éremmel ki tüntetve . 

Orgonaépítést , na.gyobbítást és javítást ju tányos 
árak mellett elvállal Kiepszel Is tván, orgona- és 
harmoniumépítő Sesz terczebányán. Hannonium-

árjegyzék bérmentve. (396 - 1 — 1) 

N a g y mel lékjövede lem biztosíttatik minden 
tanítónak saját hivatásában, ha meghozatja a 
„Jegyzéket" 10 kr levélbélyegért. „Magyar 
Könyvtár" kiadóhiv. Budapest, 1 , Döbrentei-u. 34 

( 3 9 8 - 1 - 1 ) ' 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Harmadik melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 15. számához. 

Szőlő- é s borgazdasági tanfolyam a néptanítók számira . 
19486/97 szám Pályázati felhívás. 

A szőlőmivelés szempontjából kiváló fontosságai biró községekben működő néptanítók részére 
az állami szakközegek vezetése alatt, az alábbi helyeken, 4 hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tan-
folyamok fognak rendeztetni. 

A tanfolyam czélja az, hogy az azon résztvevő néptanítók a szőllő- és borgazdaság terén, 
különös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, elméletileg és gyakorlatilag kiképeztessenek oly 
czélból, hogy e szakmában, a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak kellő okta-
tást nyújthassanak, s általában az illető községben a szőlő- és borgazdasági ismeretek terjesztése s a 
Szőlőfelújítás előmozdítása érdekében hathatósan közreműködjenek. 

1. E tanfolyamok a következő helyeken fognak megtartatni: 

So
rs

zá
m

 

A tanfolyam helye A t a n f o l y a m v e z e t ő j e 
A 

résztvevő 
tanítók 
száma 

1 Pozsony A pozsonyi szőlészeti és kertészeti iskola igazgatósága 8 

2 Balassa-Gyarmat Bucher Alajos szőlészeti és borászati felügyelő, B.-Gyarmat 10 

3 Yáez Rácz Sándor szől. és borászati felügyelő, Bpest, Rottenbiller-u. 31. 14 

4 Eger Egey Szilárd szőlészeti és borászati felügyelő, Eger 10 

5 Tarczal A tarczali vinczellériskola igazgatósága 14 

6 

7 

Beregszász Tornáczky Kálmán szőlészeti és borászati felügyelő, Beregszász 8 6 

7 Érdiószeg Az érdiószegi vinczellériskola igazgatósága 14 

8 

9 

Ménes A ménesi vinczellériskola igazgatósága 14 8 

9 Nagy-Enyed A nagy-enyedi vinczellériskola igazgatósága 10 

10 Sopron Vetter Pál szől. és borászati felügyelő, Sopron 8 

11 Tapoleza A tapolczai vinczellériskola igazgatósága 14 

12 Pécs Gábor József szől. és borászati felügyelő, Pécs 10 

13 Szegzárd Nits István szől. és borászati felügyelő, Szegzárd 8 

14 Veszprém Bernhard Rezső szől. és borászati felügyelő, Esztergom 8 

Összesen 150 
2. A tanfolyamokra első sorban olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik tekintet nélkül arra 

váljon állami, községi vagy felekezeti iskoláknál vannak-e alkalmazva — oly községben működnek, a 
hol a filloxera a szőlőket már elpusztította vagy nagy mértékben pusztítja, s a hol a lakosság első sor-
ban a szőlőmívelésre, illetőleg az elpúsztult szőlők felújítására van utalva. 

3. A tanfolyam 4 hétre terjed, s két részletben tartatik meg, u. m. : a) május hó 20-tól junius hó 
2-ig, b) október hó 11—24-ig. A tanfolyamon mind a két időszakkan, tehát az egész 4 héten át, ugyan-
azok a tanítók vesznek részt. 

4. A tanfolyamokra felvett tanítók az illető tanfolyam vezetőjénél első ízben f. évi május hó 20-án 
reggel, másod ízben pedig október hó 11-én reggel tartoznak jelentkezni. 

5. A tanfolyamokra felvett tanítók, úti-költségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére az 
egész 4 heti tanfolyam tartamára egyenkint 60 f r t átalányt kapnak, mely összegnek fele, aaaz 30 frt, 
f. é. május hó 20-án, másik fele pedig október hó 11-én, szabályszerű (13 kros) bélyeggel ellátott nyug-
tájukra a tanfolyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni-

6. A tanfolyamokra felvett tanítók mind az elméleti előadásokon, mind a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

Felhivatnak azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy 
50 kros bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk 
valamely nyilvános népiskolánál, s a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is 
felemlítendő, s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó, folyó évi április hó 30-ig, 
illetékes kir. tanfelügyelőjük útján, az illetékes kerületi szől. és borászati felügyelőkhöz nyújtsák be. 

Budapest, 1897 április 13-án. 
A földmívelésügyi minister. 

W 



— II — 

A m. kir. egyetemi nyomdánál (Budapest, vár, I . ker., iskola-tér 3. szám) 

k ö v e t k e z ő 

FELEKEZETI ISKOLAI TANKÖNYVEK 
ne t to á ron k a p h a t ó k : 

I. Magyar nyelven. 
Abc- cs olvasókönyv a katholikus nép-

iskolák számára. 8°, 6Vs iv> kötve 
Első nyeívgyakorló- és olvasókönyv a 

katholikus népiskolák II. oszt . számára. 
8°, 8Va iv> kötve 

Második nyelvgyakorló- cs olvasókönyv 
a katholikus népiskolák III. és IY. osz-
tálya számára. 8°, lG'/a i v , kötve 

Olvasókönyv a katholikus elemi és városi 
iskolák Y. osztálya számára . 8°, 19 iv, 
kötve 

Harmadik nyelvkönyv, a levélírásba való 
bevezetéssel, népiskolák III . és IV. osz-
tálya számára. 8°, 13 iv, kötve 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 
28/4 iv, fűzve 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák 
III. oszt. számára. 8°, 10 iv, kötve 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák 
IV. oszt. számára. 8°, 153/j iv, kötve . 

A számjegyekkeli számolás módszertana, 
czélszerü összeköttetésben a fejszámo-
lással. Útmutatás a népiskolák III. és 
IV. osztálya számára szolgáló számadási 
gyakorlókönyvhöz. 8°, 127a iv» kötve . 

Fali olvasó tábla (1 te l jes péld. - 14 lap) 
"Krünne r Anna: „A. horgolás és kötés 

tömeges tanításának vezérkönyve, ütem 
és vezérszó szerint." 8°, 6 iv, fűzve . 

Bolti Netto-
ir 
-.15 

ar 
—.18 

—.27 

—.48 

—.63 

—.40 

—.07 

—.32 

—.41 

—.22 

—.40 

—.52 

- . 3 3 

—.06 

—.27 

—.34 

—.36 
1.31 

—.90 —.60 

-.40 

Izraelita iskolák számára. 
Első nyelvgyakorló- cs olvasókönyv az 

izraelita nvpiskolák II. osztálya számára. 
8», 9Vi iv, kötve —.27 —.22 

Második nyeívgyakorló- cs olvasókönyv 
az izrael ta népiskolák III. és IV. osz-
tálya szamára. 8", 17'/4 iv, kötve • —.48 

II. Német nyelven. 

Abc- nnd Lesebuch für katholische Volks-
schulen. (Abc- és olvasókönyv kath. 
népiskolák számára.) 8°, 5*/2 iv, kötve —.16 —.14 

Erstes Sprach- und Lesebuch für die IL 
Klasse der kath. Volksschulen. (Első 
nyelvgyakorló- és olvasókönyv kath. 
elemi iskolák II. osztálya számára. 8°, 
10% iv, kötve . . . . . —.25 —.21 

Zweites Sprach- und Lesebuch für die 
III . und IV. Klasse der katholischen 
Volksschulen. (Második nyelvgyakorló-
és olvasókönyv a katholikus népiskolák 
III. és IV. oszt. számára.) 8°, 16 iv, kötve —.41 —.34 

Drittes Sprachbuch m i t einer Anleitung 
zu Briefen. (Harmadik nyelvkönyv, a 
levélírásba való bevezetéssel, a nép-
iskolák III. és IV. oszt. számára.) 8°, 
17V.I iv, kötve —.40 —.33 

Lesebuch für die IV. Klasse der kath. 
Volksschulen. (Olvasókönyv a kath. 

* Ezen tankönyv a m . kir. tud. egye-
temi nyomdában bizományban tartatik. 

népiskolák IV. osztálya számára.) 8°, 
193/4 iv, kötve 

Rechnungsbuch für die Landschulen. Mit 
Durchführung des Metermass-Systems. 
(Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 
számára, a métermérték-rendszer alkal-
mazásával.) 8°, 8 iv, kötve 

ßechnungsbnch fü r die III. Klasse der 
Elementar- u n d Volksschulen. Mit 
Durchführung des Metermass-Systems. 
(Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 
IIL osztálya számára, a métermér ték-
rendszer alkalmazásával.) 8°, 6 iv, kötve 

Rechnungsbuch fü r die IV. u. V. Klasse 
der Elementar- und Volksschulen. Mit 
Durchführung des Metermass-Systems. 
(Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 
IV. és V. osztálya számára, a méter-
mér ték - rendsze r alkalmazásával.) 8°, 
6V2 iv, kötve 

Methodik des Kopfrechnens f ü r die I. 
und II. Klasse der Volksschulen. F ü r 
Lehrer u n d Praeparandisten. (A fej-
számolás módszertana a népiskolák I. 
és II. oszt. számára. Tanitók és tanító-
jelöltek számára.) 8°, 121/, iv, kötve 

Wandtafeln 1 Expl. = 10 Blät ter . (Fali 
táblák 1 pé ld . — 10 lap.) 

Bolti Netto 

—.64 —.53 

-.25 —.21 

-.18 —.15 

—.21 —.18 

—.32 —.27 

—.— —.80 

Izraelita iskolák számára. 

Abc- und Lesebuch für israelitische Volks-
schulen. (Abc- és olvasókönyv az izr. 
népiskolák számára.) 8°, 5V2 iv» kötve 

Erstes Sprach- und Lesebuch f ü r die II. 
Klasse der israelitischen Volksschulen. 
(Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv az 
izraelita népiskolák II. oszt. számára. 
8°, 11 iv, kötve . 

Zweites Sprach- und Lesebuch f ü r die 
III. u n d IV. Klasse der israelit ischen 
Volksschulen. (Második nyelvgyakorló-
és olvasókönyv az izraelita népiskolák 
III. és IV. osztálya számára.) 8°, 17'/4 iv, 
kötve 

Neue hebräische Lesefibelfür israelitische 
Volksschulen. (Uj héber Abc- és olvasó-
könyv izraelita népiskolák számára.) 8°, 
4 iv, kötve . . . . . . 

Kechnungsbuch für Landschulen. Mit 
Durchführung des Metermass-Systems. 
(Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 
számára, a métermérték-rendszer alkal-
mazásával.) 8°, 8 iv, kötve 

Kechnungsbuch für die IIL. Klasse der 
E lementa r u. Volksschulen. Mit Durch-
f ü h r u n g des Metermass-Systems. (Szá-
molási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára, a métermérték-rendszer 
alkalmazásával.) 8°, 6 iv, kötve 

Kechnungsbuch für die IV. Klasse der 
Elementar- u . Volksschulen. Mit Durch-
f ü h r u n g des Metermass-Systems. (Szá-
molási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára, a métermérték-rendszer 
alkalmazásával.) 8°, 6V2 iv, kötve 

—.16 —.14 

—.27 —.22 

-.41 —.34 

- . 1 3 —.11 

—.18 —.15 

—.21 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 



XXX. évfolyam 16. szám. Budapest, 1897 április 22. 

NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t ; félévre 2 fr t 50 kr. , 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed^ évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
h iva ta lba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a k iadóhivatalba küldendők. 

SZEKKESZTp^EG^ 
BUDAPEST, VI. KER., PODMA^CZKY-UTCZA 35. SZÁM. 

W -

KIADOHIVATAL: 
MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., 1SKOLA-TÉB 

I<éziratokat n e m a d u n k vissza. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 

A magyarország i t an í tók országos 
b izo t t ságának húsvé t i gyűlése e lhatá-
rozta, hogy kellő gonddal t a n u l m á n y 
t á r g y á v á teszi a tan í tók nyugdí jazására 
vonatkozó t ö r v é n y t s a nyugdí ja lap 
számadása i t olyvczélból, hogy ennek a 
je len tékeny a l apnak kezelésére és fel-
használására vonatkozó r e fo rmjavas l a -
t o k a t annak ide jén a szaksa j tóban és 
a taní tó-egyesületekben megv i t a tva , a 
legközelebbi egye temes taní tógyülés napi-
r end j é r e kitűzze. 

Ez a ha tá roza t nem csak fontos, de 
a tan í tóságra nézve a legfontosabbak 
egyike. Az 1875-ben lé tes í te t t alap 
tőké j e jelenleg m á r ke rekszámban 13 
millió forint , azaz közel annyi , m in t 
a t an í tók összes egy évi j a v a d a l m a , s 
az á l l amvasú tak t isztviselőinek nyugdí j -
a l ap j á t kivéve, a leg je len tékenyebb 
nyugdí ja lap az országban. Maga ez az 
összeg, melynek évi k a m a t j a m e g h a l a d j a 
a félmilliót, erős anyag i b iz tos í téka a 
t an í t ók helyzete j avu lásának és egyik 
legfőbb eszköz a r ra , hogy elkövetkezzék 
az az idő, midőn a tan í tó i pá lyára 
t ehe t séges és a r r a való emberek habozás 
nélkül vállalkozzanak s ne legyen csak-
n e m kur iózumnak látszó r i t k a s á g az, 
hogy egy Degerando Antonia avagy 

Paszté ly i püspök leánya ny i lvános in té -
ze tekben t an í t sanak . I)e lényeges s 
örökké f en tmaradó kapcsa ez a taní tóság 
egyetemének, mely kapocs sohasem 
engedi meg, hogy felekezetek és n e m -
zet iségek szer in t végleg e lkülönül jenek 
a t an í tók s elveszítsék szem elől a leg-
fontosabb fe lada tuka t , az egységes 
n e m z e t i köznevelést . 

Természetesnek, sőt k ívána tosnak is 
t a r t j u k , hogy a magyar t an í t ók ne 
elégedjenek meg azzal, hogy az 1891-iki 
t ö r v é n y kötelességévé t e t t e a közok-
t a t á s ü g y i k o r m á n y n a k az a lap revízióját 
10 év múlva, t e h á t 1901-ben. H a v a i a -
miben , i t t szükséges szemelőt t t a r t a n i 
az t az elvet, hogy semmit se határoz-
zanak rólunk, nélkülünk. Magyarország 
t an í t ó inak e g y e t e m é t közelről érdekli ez 
a re form, t anu l mányozniok kell azt 
nek ik is mindenese t re . 

Kétségte len azonban, hogy oly ügyek-
ben, hol a ké t sze rke t tő dön t s az el-
té r é s e t től a szabálytól esetleg végtelen 
zavaroknak lehet kú t for rása , n e m lehet 
egyszerűen a v á g y a k és hozzávetések 
a l ap j án re formot létesíteni. N e m volna 
he lyes ennélfogva m á r m o s t indí tvá-
n y o k a t t e n n i : m i k é n t lehetne az alapot 
mé l t ányosan és az egyesekre nézve 
miné l kedvezőbben rendezni. Szükséges, 
hogy előbb gondos, tudományos számítás 

Lapnak 16-ik számához egy melléklet yaii csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 16. szám. 

a lap ján megtud juk , m i t lehet v á r n u n k 
és m e n n y i t lehet re formálnunk . 

Szerencsére, a számítások ide je m a 
m á r elérkezett . Abból a 40 évből, m i d ő n 
a te l jes érvényű nyugdí jazás életbelép, 
a jelen évvel a 27- ik telik le, t e h á t 
jóva l több a felénél s az 1891-ben 
lé tes í te t t ú j elvek gyakor la t i a lka lma-
zását is i m m á r 7-ik éve észleljük. Ha 
a m a t h e m a t i k u s az eddig meg je l en t 
20 j e len tés a d a t a i t összehasonlí t ja s 
m u n k á j a befejezése u t á n még az 1897-
ről szóló je lentés ada t a iva l összehason-
l í t h a t j a : a legnagyobb valószínűséggel 
lesz képes m e g m o n d a n i azt, hogy 1910-
ben, midőn az a lap a teljes é r v é n y ű 
nyugdí jazás korszakába lép, m e n n y i 
lesz az alap évi b iz tos í to t t jövede lme 
és menny i lesz a jelenleg é rvényben 
levő szabályok sze r in t az évi kiadás. 
S ha ezt t ud juk , t u d n i fogjuk az t is, 
hogy lehetséges-e és mennyiben refor-
m o k a t biztosí tani a nélkül, hogy az alap 
b iz tonságát veszélyeztessük. 

Minden je l a r r a m u t a t , hogy lehet-
séges lesz. Hiszen h a a jelenleg működő 
28.000 tan í tó és kisdedóvó közül alig 
20.000 u tán , a m e n n y i az a lap tagja , 
évenk in t oly nagy összegeket veszünk 
be, melyek nemcsak tel jesen fedezik a 
k iadásokat , úgy, hogy a 13 mil l ió alap-
tőke kamata ibó l mindeddig egyet len 
k ra j czá r t sem ke l l e t t felhasználni , sőt 
t i sz tán a befizetésekből és más j á ru lékok-
ból is szapor í tha t juk a tőkét , csaknem 
előrelá tható , hogy ez a tőke a követ-
kező 13 — 1 4 év a l a t t csaknem meg-
kétszereződik; míg a kiadások, mivel 
éppen a leg jobban díjazott t an í tók 
(köztük a ke rekszámmal másfélmil l ió 
fo r in to t élvező főváros i t an í tók ) nem 
lesznek ezentúl s em t ag ja i a nyugdí j -
a lapnak, a rány lag kevésbbé fognak emel-
kedni . De emelkedn i fog a nyugdí ja lap 
bevétele á l landóan a taní tók befizetésé-
nek emelkedésével és az iskolás gyerme-
kek számának rohamos szaporodásával. 

A magya r t an í tóság n e m egyszer 

fe jez te ki ó h a j t á s á t a re form-ügyben. 
Sü rge t i k a nyugdí jazás i idő leszáll í tá-
sát, az özvegyek és árvák segélyezésé-
nek fe lemelését ; sürget ik , hogy az isko-
lás gyermekek á l t a l fizetendő d í j t ne 
a t a n í t ó k szedjék be, hogy a nyugdí j -
kezelésben a t an í t óknak nyoma tékos 
szó biztosí t tassák, hogy a nyugd í j az ta -
t á s a l ap jának k iszámí tásánál mé l t ányo -
sabban j á r j a n a k el, hogy az öreg tan í -
tók és a szerencsétlenek számára elő-
n y ö k b iz tos í t tassanak, stb. 

Mindez a k ívánság könnyen é r the tő 
és bizonyos fokig mél tányos . De veszé-
lyes volna, ha ez t a h a t á r f o k o t a taní -
t ó s á g csak v á g y a i n a k megfelelőleg álla-
p í t a n á meg. N e fe ledjük el a kétszer-
k e t t ő t . 

A je len mozgalom sikere n a g y rész-
ben függ a t an í tók higgadtságától . Tevé-
kenységüknek és é re t t ségüknek ez a 
mozgalom lesz legfontosabb bizonyítéka. 
Elvész minden siker , ha n e m higgad-
t a n működnek. Egész e re jükke l kell 
odaha tn i , hogy a m a t h e m a t i k a i számí-
t á sok a lapján komoly megfonto lássa l 
t e t t r e fo rmjavas la tok k ö z t u d a t t á legye-
nek , hogy egységes vélemény alakuljon 
és a leendő egye temes tan í tógyülés h a t á -
roza ta inak v é g r e h a j t á s á t lehetőleg egyet-
len szó vá l toz ta tása nélkül Magyarország 
összes taní tósága magáévá t egye és külön 
vé leményeke t ne igyekezzék érvénye-
sí teni . 

N e m ké te lkedünk abban, hogy a 
komoly t a n u l m á n y u tán megá l l ap í to t t 
r e fo rmoka t ú g y a nagym. kormány , 
m i n t a tö rvényhozó- tes tü le t készséggel 
tesz i magáévá és a m a g y a r tan í tóság-
n a k jóleső önérze te lesz az a tuda t , 
hogy ebben a fontos kérdésben önmagán 
segí te t t első sorban. 

Ezér t helyesnek t a r t j u k az országos 
bizot tság ha t á roza t á t , hogy a {reform-
javas la tok előleges jelzése nélkül min -
denekelőt t egy komolyan megfonto l t 
m ű v e t kész í t t e t s azt használ ja fel a 
későbbi ági táczió alapjául . Ez a józan 
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"út és csak ezen az ú ton l e h e t s ike r re 
ve rgődn i . Mi b ízunk a t a n í t ó k b a n , hogy 
•egyelőre e l n y o m j á k v á g y u k a t ; ö n m e g -
t a g a d ó k lesznek, hogy a z u t á n , m i d ő n 
egészen t i s z t á n lá tnak, a n n á l eré lye-
s e b b e n és ö n t u d a t o s a b b a n l é p j e n e k fel. 

György Aladár. 

Az Országos Bizottság ülése. 
A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-

sága * április 15-ón tartotta tavaszi közgyű-
lését Budapesten, az új városház társalgó ter-
mében mintegy 50 tanférfiú résztvétele mellett. 
Lakits Vendel elnöki megnyitója után Hajós 
Mihály titkár olvasta fel jelentését. E szerint 
az V. egyet, tanítógyülés határozatait, emlék-
iratokba foglalva, a minister úrnak küldött-
ségileg adták át. Úgyszintén ugyanakkor egyéb, 
lapunkban is időközönkint ismertetett felter-
jesztéseket is benyújtottak. Ezek közül válasz 
érkezett a vasúti kedvezmények tárgyában 
beadott kérvényre, mely visszautasító; a szö-
vetségi alapon alakult új alapszabályokra a 
minister néhány formai megjegyzést te t t ; így 
kiigazítva, a közel jövőben mindenesetre jóvá-
hagyva életbe is fog lépni. 

A titkári jelentés tudomásul vétele után 
Kurz Sámuel pénztáros a pénztár állapotát 
terjeszti elő. Az egyesületek megírására a mi-
nister 2000 frtot adott, melyből 183 frt 68 ki-
maradt. Az Orsz. Bizottságnak ezzel együtt 
összes pénze: 415 f r t 58 kr. 

György Aladár határozati javaslatot terjeszt 
be a tanítói nyugdíjalap sorsa és a nyugdíj-
törvény revíziója tárgyában. Kívánja, hogy a 
nyugdíjalap immár teljes 20 évről szóló jelenté-
seinek főbb adatait évről-évre összeállítva, szük-
ség esetén százalékokban kimutatván a külföldön 
levő intézetekkel, valamint más, hazai nyugdíj-
alap számadatait összehasonlítva, az Orsz. Bi-
zottság oly népszerűen írt s legfeljebb öt 
nyomtatott ívre terjedő munkálatot készíttessen, 
melv egyúttal az elérhető és megvalósítható 
reformjavaslatokat is tartalmazza. A mű készí-
tőjének elegendő időt enged a tanulmányo-
zásra s azt az 1897-ről szóló jelentés meg-
jelenése után bocsátja sajtó alá, hogy ennek 
adatai is felhasználhatók legyenek. Péterfy 
Sándor és Gábél Jakab (Nagyvárad) hozzá-
szólása után a javaslatot az Orsz. Bizottság 
elfogadta és további tárgyalásra az igazgató-
tanácshoz tette át. 

Pazár István (Nyíregyháza) ugyancsak a 
nyugdíjügyben tesz javaslatot, mely némi 
összefüggésben van György Aladár javaslatá-

val; szintén az Orsz Bizottságnak adatik ki. 
Az angol tanítók nemzeti uniója meghivót 

küldött gyűlésükre; az Orsz. Bizottság őket 
táviratilag üdvözli. 

A besztercze naszódmegyei ált. tanító egye-
sület arra kéri az Orsz. Bizottságot, hogv az 
„ Osztrák-Magyar monarchia Írásban és kép-
ben" czímü munkának ifjúsági iratban leendő 
felhasználására szerezze meg a jogot és ily 
ifjúsági irat szerkesztésére kérjen fel valakit. 
György Aladár felvilágosítása után a bizottság 
ezt a javaslatot nem fogadja el. Egy indtívány 
következtében az Orsz. Bizottság felír a 
honvédelmi minister úrhoz, kérvén őt, hogy 
a honvéd póttartalékos tanítókat fegyver-
gyakorlatra éppen úgy, mint az a közöshadse-
regnél szokásban van, ne 5 heti, hanem 
csak 13 napi időre hívja be. 

Az aradmegyei tanító-egyesület indítványára 
a névmagyarosítást az Orsz. Bizottság ajánlja 
a tanítóknak. 

Keeskeméthy László (Mező-Túr) rámutat a 
kultuszminister úrnak utóbb kiadott azon 
rendeletére, hogy az óvónőket tanítókul is 
alkalmazza s véglegesíti is, ha 2 év alatt a 
tanítói képesítést megszerzik. Indítványozza, 
hogy ennek megváltoztatását kérje az Orsz. 
Bizottság a minister úrtól. György Aladár ezt 
ellenzi, Minké Béla és Nagy László azonban 
melegen pártolja. Volenszky Gyula pótolni 
kívánja a javaslatot azzal, hogy a kérvényben 
az is meg legyen említve, hogy az összes 
népoktatási intézetekben csak az azon inté-
zetekre kvalifikált tanerők alkalmaztassanak. 
Péterfy Sándor Volenszky indítványát fogadja 
el. A bizottság elfogadta Keeskeméthy indít-
ványát. 

Az Orsz. Bizottság üdvözlő táviratot küldött 
W lassies Gyula minister úrnak Karlsbadba. 

Ezzel az Orsz. Bizottság ülése véget ért. 

Állami Tanítók Orsz. Egyesülete. 
Az állami tanítók orsz. egyesülete f. hó 

14-én tartotta meg első közgyűlését Buda-
pesten, az új városháza tanácskozótermében. 
A vallás és közoktatásügyi minister úr ő 
nagyméltóságát Halász Ferencz kir. tanácsos, 
tanfelügyelő képviselte. Az új egyesület tagjai 
szép számban jöt tek föl a vidékről. 

A gyűlést Báes György nyitotta meg és 
megnyitó beszédében vázolta az egyesület 
megalapítása érdekében tett eddigi lépéseket, 
majd fölolvasta Wlassies Gy. közoktatásügyi 
ministernek a szervező-bizottsághoz intézett 
levelét, a melyben jóakaratáról biztosítja a 
tanítókat. Azután üdvözölte az elnök Halász 
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Ferencz kir. tanácsost, a ki a következő 
beszédet mondotta: 

,Tisztelt Közgyűlés! Dr. Wlassics Gyula 
közoktatási minister ő excelleniczája nevében 
szivélyesen üdvözlöm a magyarországi állami 
tanítók orsz. egyesületét és kívánom, hogy a 
magyar nemzeti népnevelés előmozdítását 
czélzó buzgó törekvéseiket siker koronázza. 

T. Közgyűlés! Az ezredéves ünnepély dicső 
éve reánk, népnevelőkre még azért is emlé-
kezetes, mivel az ünnepségek sorozatában 
méltó helyet foglalt el a II. orsz. és egyetemes 
tanügyi kongresszus, mint kifejezője egy nagy 
eszmének: a magyar nemzeti kultura egységé-
nek. A kongresszus összülésén leírhatatlan 
lelkesedést keltett zseniális vezérünknek: dr. 
Wlassics Gyula közoktatási ministernek 
beszéde, a melyet, mint volt tanár intézett a 
tanítókhoz s lelkesíté őket az összetartásra, 
mondván: »Egy mindnyájáért, mindannyian 
egyért. Egységben van a hatalmas erő; az 
együttesen, egységes irányban haladó, működő 
szellem tiszteletet parancsol és nyer." 

„Ily törekvés volt az indító oka az állami 
tanítók egyesülésének is; de azt hiszem, nem 
csalódom, midőn azt vélem, hogy ezen egye-
sülést az állami tanítók nem abból a czélból 
teszik, mintha ezzel magukat és törekvései-
ket a többi jellegű iskolák tanítóitól elkülöní-
teni lávánták volna, mert hiszen ily széttagolt 
egyesülés végzetes lenne nem csak a tanítók 
érdekei, de a hazafias népnevelés szempontjából 
is; hanem megalakult, miként az egyes tan-
kerületekben a hivatalos egyesület, úgy az 
egész országból az állami tanítók országos 
egyesülete oly végből, hogy magvát, kovászát 
képezze minden tankerületben az általános 
tanító-egyesületek alakulásának s ismét ezek 
orságos egyesülésének. 

Nincs nagyobb és nemesebb föladat, mint 
a néptanítói karé, mint a mely hivatva van 
a nemzet millióit hazafias, értelmes és vallá-
sos honpolgárokká nevelni. Ily nagy föladat 
vezérmunkásai az állami tanítók, kik sok 
helyütt nemzeti szempontból valóban apos-
toli munkát végeznek. 

0 nagyméltóságának, a minister úrnak 
tudomása van arról, hogy Magyarország állami 
tanítói hivatásuk ellátásában becsülettel helyt 
állanak; s éppen ezért nemesen érző szívé-
vel karolja fel az állami tanítók anyagi hely-
zetét. Örömmel hozom a t. közgyűlés tudo-

mására, hogy a minister úr az ez évi állami 
költségvetésből 32.400 fr tot fordított az állami 
tanítók javadalmazásának emelésére, a mely-
ből nem csak a megyei és járási székhelye-
ken, de ezenkívül, nehezebb megélhetési 
viszonyok között levő állami tanítók is része-
sültek. Most már az ily helyi viszonyokból 
eredt tűrhetetlen helyzeten segítve van ; a 
minister úr tehát kimondta, hogy a jövőben 
bekövetkező fizetésrendezésnél tisztán az állami 
tanítók szolgálati ideje fog tekintetbe vétetni. 

Ezek után Isten áldását kérve az Önök 
munkálkodására, kérem önöket, hogy miként, 
eddig, úgy ezentúl is legyenek buzgó apos-
tolai a vallás-erkölcsi alapon nyugvó nemzeti 
népnevelésnek." 

Halász kir. tanácsos beszédét zajos éljen-
zéssel fogadták. Ezután a Karlsbadban üdülő^ 
ministerhez a következő távsürgönyt kül-
döt ték: 

„Kegyelmes Urunkat az állami tanítók 
országos egyesülete mai közgyűléséből nagy 
lelkesedéssel és hálás érzelemmel üdvözli,, 
mint a nemzeti közoktatás fölvirágoztatá-
sának lánglelkű fővezérét, a tanítóság nemes; 
szívű pártolóját, védelmezőjét." 
Halász kir. tanácsost lelkes szavakban Zöld 

János lugosi igazgató-tanító üdvözölte. Ez után 
megválasztották a tisztikart és a 36 tagból O O 
álló választmányt. Elnök lett: Kozma László 
munkácsi tanító; alelnökök: Bács György, 
Iladoch József; fő t i tkár : Mező Dániel ; titkár i 
Szalay István; jegyzők: Csutak Lajos, M. 
Veress Károly, Kende Antal; ellenőrök: Bocz 
István, Borbély József. 

A tisztikar megválasztása után a közgyű-
lés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a bánffi-
hunyadi tanítóknak, a kik az országos szö-
vetség eszméjét fölvetették, s keresztül is vit-
ték a végleges megalakulásig. 

Az elnöki széket most Kozma László mun-
kácsi tanító, az új elnök foglalta el s föl-
olvasta a ministerhez intézett terjedelmes 
emlékiratot, a melyet az országgyűléshez is 
fölterjesztenek és az Orsz. Bizottságnak is 
megküldenek. Ez u tán tanácskoztak a tanító-
képzésről, élvben elfogadták egy egyesületi 
közlöny megindítását és több indítványt a. 
választmányhoz tet tek át. Az egyesületnek 
eddig 733 tagja van. 

Közgyűlés után küldöttségileg tisztelegtek 
Zsilinszky M. államtitkárnál, Szathmáry György 
és dr. Axaméthy Lajos min. tanácsosoknál: 
és Halász Ferencz kir. tanácsosnál. 
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Kántoraink nyugdíja. 
Hazánknak minden egyes tanítója, legyen 

•az állami, községi vagy felekezeti tanító, 
részesül a nyugdíjtörvény által biztosított 
kedvezményekben; t. i. hogy 30, illetve 40 
évi szolgálat után megkapja teljes nyugdíját, 
vagy esetleg, ha munkaképtelenné válik, meg-
kapja az őt megillető nyugdíjat. De van 
hazánknak egy szintén tanítói osztálya, melyről 
a nyugdíjra vonatkozólag még máig semmi 
intézkedés nem tétetett sem felettes hatósága, 
•az egyházkerület, sem pedig az állam által. 
Pedig ők is éppen úgy küzdenek a nép-
nevelés érdekében, ha nem is kizárólag 
kicsinyekkel, mint a szoros értelemben vett 
tanítók. Miért ne érdemelnék meg tehát ők 
is azt, hogy nyugdíjra jogosultságuk legyen 
az őket megillető díjak lefizetése mellett, 
miért nem vétetnek fel az országos tanítói 
-nyugdíjegylet kötelékébe ? 

Igaz, hogy ha szigorúan vizsgáljuk a dolgot, 
nem az államnak, hanem kizárólag az egyház-
kerületnek volna kötelessége róluk gondos-
kodni éppen úgy, mint a papokról; mert az 
egyházkerület létesítette az orsz. papi nyug-
d í j egyesületet, de kizárta ebből egyik szükséges 
szolgáját : a kántort. S már most a szegény 
kántor sem egyházi, sem állami nyugdíjegye-
sületnek tagja nem lehet. 0 tehát, jövőjének 
minden biztosítása nélkül foglal állást, ha 
ugyan ez a gondolat vissza nem riasztja. 
És éppen ezen okból az egyházak mindenütt 
vagy fentart ják felekezeti iskolájokat, vagy 
ha ezt nem tehetik, szövetkeznek a községekkel 
s kántorukat, ha lehet, alkalmaztatják köz-
ségi vagy állami tanítóul, nagy hátrányára 
-a tanügynek és tanításnak, csupán csak azért, 
hogy nyugdíjra joguk lehessen. Mert hányszor 
Jiem fordul elő olyan eset, hogy az a kántor, 
mivel kántori teendői elszólítják, oda kell, hogy 
hagyja iskoláját s ez által nagyon termé-
szetes, hogy a tanügy szenved; mert az egyház 
az t semmikép meg nem engedi, hogy az ott 
előforduló kötelességeit elmulaszsza a taní-
tásért. Pedig nagyon sokszor, talán mindenkor, 
egy félórai mulasztás az iskolában annyit 
tesz, hogy azt csak egy nappal pótolhatja a 
tanító. De ezen segíteni nem tud a tanító, 
mert szívesen elnézik azt, ha mulaszt az isko-
lában, csak pontosan végezze kántori teen-
dőit. Azt pedig úgy beosztani nem lehet, 
hogy egyházi szolgálatot csak akkor teljesít-
sen a kántor, mikor iskolájában dolga nincs; 
mert ha temetés van, az vagy d. e. 10 órakor, 
mikor a tanító egy órát veszített, vagy d. u. 
2 órakor történik, a mikor elveszítette egész 

délutánját. Ezekért nem helyes egyáltalán az, 
hogy a kántor akár községi, akár állami 
tanító is legyen. De mégis helyesnek kell 
lennie azért, hogy így legalább nyugdíjra 
jogosultsága lehet tanítói fizetése után. 

Szerény nézetem szerint ezen a dolgon 
segíteni kellene s lehetne is úgy, hogy a 
kántor a kántori teendőit végezhetné minden 
akadály nélkül, vagyis nem kellene községi 
vagy állami tanítónak lennie, de azért nyug-
díjra jogosultságot adhatna az állam minden 
kántornak, felekezeti különbség nélkül. A nm, 
vall. és közokt. minister úr a jelenleg fenn-
álló, de a kívánalmaknak semmi tekintetben 
meg nem felelő ismétlő-iskola helyett gazdasági 
ismétlő-iskolát szándékozik létesíteni, a mi oly 
üdvös intézmény, melynek üdvösségéről tel-
jesen fölösleges beszélni; hisz tudja azt min-
denki a nélkül is, mert nincs hazánknak talán 
egy községe sem, a hol minden gazdasággal 
foglalkozó ember úgy tudna gazdálkodni, 
a hogy legczélszerúbb és legjövedelmezőbb. 
S éppen ezért csak dolgozik, csak munkál-
kodik földmívelőink legnagyobb része a nélkül, 
hogy földjéből olyan jövedelmet tudna bizto-
sítani magának, a mivel megélhetését bizto-
sítani tudná s a melyet fáradsága jutalmául 
meg is érdemelne. Ezen a bajon kíván segí-
teni a gazdasági ismétlő-iskola, melynek czélja 
lenne már az ismétlő-iskolában előkészíteni 
a tanulókat a czélszerü gazdálkodásra, hogy 
felnőve, okszerűen gazdálkodva, minél jobb 
gabonát termelhessenek s ez által minél több 
jövedelmet biztosíthassanak maguknak. A gaz-
dasági ismétlő-iskola vezetésével tanítók lesz-
nek megbízva, külön díjazással. Ezen állásra 
pedig az amúgy is rendes tanítással foglal-
kozó tanító nem alkalmazható szerény nézetem 
szerint, úgy, hogy rendes iskolájában valami 
hiány ne álljon elő. Én ezért a gazdasági 
ismétlő-iskolák szervezését úgy tartanám czél-
joknak egészen megfelelőnek, hogy tanítókul 
kizárólag kántorok alkalmaztatnának külön 
díjazás mellett, mint ismétlő és egyszersmind 
helyettesítő tanítók, feltéve, hogy tanítói 
oklevéllel bírnak s ez által el lenne érve az 
a czél, hogy minden akadály nélkül tudna 
tanítani az ismétlő-iskolában és szükség esetén 
a rendes tanítót kisegítené; és a mi a fődolog, 
el lenne érve az a czél, hogy a kántor ezen 
fizetése után nyugdíjra jogosult lenne. Adja 
az Isten, hogy így legyen, s ezen tanítói 
osztályon is segítve lehessen s jövője bizto-
sítva legyen. 

(Alsú-CsernátonJ —y —/'. 
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A tanító szelleme az iskolában ós 
azon kívül. 

Iskolába megy a tanító. Növendékei i ránt 
telve szeretettel nyitja be az a j tó t ; felhangzik 
a magasztos üdvözlet: a mester elfoglalja 
birodalmát hűséges népe között. 

Csak végig tekint osztályán s már ura 
helyzetének. Egy ggndolat . . . . eszébe j u t : 
„az iskola én vagyok." 

Igen, mert szakértelemmel párosult humánus 
nevelése mellett is uralkodik osztályán. Nem 
zsarnok ő. Büntetni is szokott; de csak azon 
czélból, hogy javítson, és nem azért, liogy 
mérgét a gyermeken töltse ki. Keveset paran-
csol ; de ha kell, mindenkor tud parancsolni. 

A gyermeksereg határtalan bizalommal 
csügg rajta, a mely sereg ekkor a taní tó 
tekintélyétől nem ismer felebbezést. Oh, ha 
ily tisztelet tárgya lehet a tanító növendékei 
előtt, akkor ő ölelje át szívének egész mele-
gével azokat, mert hiszen azt mondja egy 
jeles pedagógus: „Boldog azon iskola, mely-
nek tanítója oly erős tölgy, melyhez a gyer-
meki kedély repkénye biztosan simulhat és 
melyen egy fölfelé vezérlő erőteljes kalauzt 
találhat; mert csak egyedül ott lehet vigaszt, 
áldást és boldogságot lelni. Valamint repkény 
nem simul jégoszlopboz, úgy a gyermeki 
kedély sem ragaszkodik jéghideg, szeretet-
nélküli szívhez." 

Nagyon igaz ez! Senki sem ismeri fel az 
emberben a szeretetet korábban, mint a 
gyermek. A mely tanító növendékeit szereti, 
az azokkal természetszerűleg atyailag is fog 
bánni, mert tudja, hogy a gyermek lelke oly 
tiszta lap, melyre ő fogja az első vonásokat 
megtenni. 

Az iskola jóléte nemcsak a tanító és tanít-
vány kölcsönös szeretetétől függ, hanem arra 
jelentékeny befolyással bír még a tanító val-
lásossága is. 

A tanító szellemének egyik kimagasló nyil-
vánulása a vallás, valamint a vallásos gya-
korlatokban való résztvétel. 

Ha valakitől, úgy a tanítótól joggal elvár-
hatják, hogy a vallásos gyakorlatokban növen-
dékei előtt példaként tündököljön. Ha a 
tanító, hivatala lelkiismeretes betöltésére a 
vallás karjai közt a jó Istennél keres segít-
séget, nagyobb reménynyel s több kitartás-
sal végezheti tövises, de dicső népnevelői 
állásában fáradságos munkáját1, mint akkor, 
ha vallása iránt közönynyel viseltetik. Azért, 
szeresse hivatalát; teljesítse pontosan köte-
lességeit, hordozza szívén mindenkor növen-
dékeinek jövőjét, melynek ő vált letéte-

ményesévé. Kötelességeit ne kényszerűségből,, 
hanem hivatásszerűleg teljesítse, miért is nö-
vendékeiért semmi fáradságtól se riadjon 
vissza. Legyen munkáj ában kitartó, fáradságot, 
nem ismerő s az eredmény, mint megérdem-
lett jutalom, nem fog elmaradni. 

Tanácsai által oltalmazza növendékeit;-
tiltván őket szüntelen a káros következmények-
kel járó dolgok elkövetésétől: buzdítván a 
jótettek gyakorlására. Hogy rövid legyek:, 
így óhajtom én látni a tanító szellemének 
nyilvánulását az iskolában. 

Ezen kívül legyen mindenekfölött becsüle-
tes s mást is becsülni tudó. Legyen közsé-
gének mintaképe úgy az erkölcsi, mint a 
családi életben. Az emberekkel való nyájas, 
bánásmódja, a mások fájdalmaiban való 
őszinte részvétel; továbbá a helyzetével való-
megelégedés s egyéb kiváló tulajdonok azok, 
a melyek megszerezhetik számára a nép 
bizalmát és szeretetét. Meg kell azért a. 
tanítónak ismerkednie a szellem ferdeségei-
vel is, hogy ne legyen előtte minden meg-
lepő. Az esetlegesen feltűnést keltő dolgokról 
elragadó dicséretekben ne nyilatkozzék ; legyen 
figyelmes az ezt megérdemlő dolgok iránt,, 
szóval: az olvasottság, a különféle dolgokról 
már szerzett némi ismeretek birtoklása észre-
vehetők legyenek megjelenésében. Ha álta-
lában elmondható, hogy ne tegyen fel senki 
önmagáról többet, mint „a mi valójában", 
úgy ez különösen elvárható a tanítótól. De 
jól is áll a tanítónak a szerénység! 

Ismerje tehát minden tanító, tehetségének 
emelkedési fokát; ismereteit pedig úgy és 
aszerint értékesítse, amint azt az idő és 
körülményei megkívánják, akkor az önismeret 
megfogja teremni számára a munka várt 
jutalmát .azon kisded körben, hová végzete: 
rendelte őt." 

(Szécsény.) Bertha István. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
XXIV. 

Áttanulmányoztam a tanterv-revízióról eddig; 
megjelent valamennyi czikkelyt, de csak 
kevés van közöttük olyan, mely a szeget a. 
fején találta volna; a mennyiben a legtöbb 
— némi kevés eltéréssel — a jelenlegi tan-
terv keretében mozog, sőt némelyik az egész 
és csonka gúlák és kúpok, meg a gömb tér-
fogatának a kiszámítását is tanítani véli —-
pláne osztatlan — népiskolában; tévesztvén 
szem elől, hogy arra a mindennapi életben 
semmi szükség sincsen, továbbá, hogy a nép-
iskola nem szakiskola és sem mérnöki, sem 
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csillagászati, sem más tudományos pályára, — 
hanem csakis az életre van hivatva előkészí-
teni a goudjaíra bízott ifjú nemzedéket. 

Ugyan mi adta meg a revízió szükséges-
ségének kimondására az impulzust ? Mi más, 
mint ama körülmény beismerése, hogy a nép-
iskolát végzett közönség az onnan hozott isme-
retekkel az életben mozogni nem képes, illetve, 
mikor az életbe kilép, hogy magyarán szóljak: 
nem tud semmit. És hogy tudjon, ez tulaj-
donképen a revízió czélja. Ezt azonban a 
mostani állapotok és viszonyok fentartása 
mellett, csupán a népiskolai tantervnek reví-
ziója ál tal : egyáltalán nem hiszem elérhetni. 
Sokkal gyökeresebb, messzebb menő intéz-
kedésre van szükség, hogy a népiskÖla érde-
mében egyesek, társulatok, felekezetek köz-
ségek és az állam által hozott anyagi áldo-
zatok kidobott pénz ne legyen, a gyermek 
által a népiskola falai között eltöltött idő 
haszontalanul elfecséreltnek ne tűnjék fel, 
szóval, hogy a népiskola czélját érje 

Ezen czélhoz vezető módok és eszközökre 
szándékozom ez alkalommal rámutatni s egyet-
mást nem is annyira a népiskolai tanterv, 
mint inkább az osztatlan népiskolákban dívó 
beosztás revíziójára vonatkozólag, elmondani. 

Tizenhat év óta foglalkozom tanítással, 
mely időmet kizárólag osztatlan népiskolában 
töltöttem el s szivemre merem tenni a keze-
met, hogy lelkiismeretesen; ezen tizenhat 
évből tizenkettőt a szorosan vett osztatlan és 
zsúfolt népiskolában,. — 4 év óta pedig olyan-
ban tanítok, melyből csupán az első osztály 
hiányzik. 

Ezen az osztatlan népiskolában tizenhat 
éven át szerzett tapasztalataim alapján jogo-
sítottnak érzem én is magamat, hogy a nép-
iskola tantervének revíziójára vonatkozó néze-
temet, már csak azért is, mert ezideig egyet-
len a maga nemében, formába öntsem s rá-
mutassak, hogy hol van hát tulajdonképen 
az osztatlan népiskola tantervében, mert ezzel 
kivánok foglalkozni, — a hiba. 

Mind az osztotf, mind az osztatlan nép-
iskola tantervében vagy nagyon kevés, vagy 
éppen semmi hiba sincsen; ha mégis van, 
az nem a tantervben van, mint inkább az osz-
tatlan népiskola beosztásában, t. i. mely szereti a 
tanulókat nemük — s nem osztályuk szerint, 
elkülöníteni. 

Édes hazánkban ma már alig van, vagy 
legalább — különösen, ha figyelembe vesz-
szük az államnak az iskolák létesítése körül 
kifejtett áldozatkészségét — nem volna sza-
bad oly községnek lenni, a hol csupán egy 
tanító gondjaira volna bízva a tanügy. 

Két-három tanító tehát a legtöbb község-
ben van. 

Hogyan volna felosztandó e között a két-
három tanító között a nevelés és tanítás 
körüli munka, illetve, mily osztályren dszer 
volna életbeléptetendő, hogy az örökösen 
hangoztatott túlterheltség elkerülhető s kellő 
eredmény volna felmutatható ? 

Mi, a kik életünket az osztatlan népiskola 
falai között éljük át, tudjuk, hogy az első 
osztály az, mely legtöbb időt rabol e l a 
tanítótól mind a fegyelemtartás, mind az 
ismeretek közlése körül. 

Ki is ne tudná, hogy az a gyermek, a ki 
addig, míg az iskola falai közé került, rész-
ben a szülői szeretet, részben a szülői elha-
nyagolás következtében, úgyszólván: korlátlan 
szabadságot élvezett, csupán gyermeki észjá-
rását követve cselekedett — és játszott . 
Mennyi időt kell most már, a többi öt osz-
tály rovására, elpazarolnia erre a különféle 
kedélyű, gondolkozású és nevelésű gyermek-
csoportra a tanítónak, hogy velük az iskolát 
megkedveltesse, őket bizonyos korlátok közé 
szorítsa és figyelemre szoktassa; mennyi 
magyarázatra, beszédre és tanításban való 
finom érzékre van szüksége, hogy velük vala-
mit megértethessen ? . . . 

Mit tegyünk tehát? 
A hol egy iskolánál csupán egy taní tó 

van, nem tehetünk mást, mint hogy a tan-
anyagot az életben elkerülhetetlenül szüksé-
gesekre redukáljuk. 

A két tanítóval bíró iskoláknál azonban 
a gyermek nemi különbsége mellett, mely e 
korban még sincs oly erősen kifejlődve, hogy 
abból a gyermek erkölcsére bármi kár hára-
molhatnék, tekintsünk el s vezesse az egyik 
tanító az első és második vegyes, a másik 
a többi, szintén vegyes osztályokat. 

Sokkal kedvezőbben alakulnak a viszonyok 
egy oly iskolánál, melynél három tanító 
működik; a kik közül, hogy a nemi tekin-
tetre való aggályok is eloszlattassanak, meg 
hogy a leánygyermekek a kézimunkában is 
oktatást nyerhessenek, az egyik okvetetlen 
tanítónő legyen. Ez esetben az első vegyes 
osztályt az egyik tanító, az öt felső fiúosz-
tályt a másik tanító s az öt felső leány-
osztályt a tanítónő vezesse. Mit tanítsunk 
most már az ekként beosztott népiskolában ? 
Mily rendben és terjedelemben ? 

Mindent, a mire az életben az embernek 
szüksége van. Idő van elég, csak ügybuzga-
lom szükséges hozzá a tanító részéről. 

A rendet illetőleg: azokat a tantárgyakat, 
a melyek mind az öt osztálynak tananyagát 

I képezik, pl. nyelvtan, számtan s melyek mint 
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legnehezebbek, a délelőtti órákban kezelen-O ' 
dők, mindig az alsó osztálylyal kezdem, mely 
idő alatt a többi osztályok figyelnek, illetve 
az alsóbb osztályokban tanultakat ismétlik; 
mi által az alsóbb osztályokban tanultak 
anyaga a vérükbe megy át s ezzel oly ala-
pot nyerek, melyre a felsőbb osztályokban 
bizton építhetek. Végezvén az alsó osztály-
lyal, a már tanultakból feladványt adok s 
foglalkozom a következő felsőbb osztálylyal, 
és így tovább. 

Ha már az imént vázolt módon a fentírt 
tantárgyak bármelyikéből minden osztály-
lyal végeztem, a tanítási időnek félórákra 
történt beosztása által még mindig rendelke-
zem annyi idővel, hogy csupán az ötödik és 
hatodik osztályban tanítandó tantárgyakat 
is, pl. földrajzot, történelmet, alkotmánytant, 
természettant és rajzot stbbit, naponkint fel-
váltva a délelőtti utolsó félórában taníthatom. 
A délutáni órákat hit- és erkölcstan, egészség-
tan, elméleti és gyakorlati gazdaságtan, olva-
sás, stbbivel töltöm el; természetesen az előbb 
előadott módon. 

Hogy mely tantárgy mily terjedelemben 
taníttassák ? Erre nézve bármely a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerium által 
a népiskolák számára engedélyezett tankönyv 
útbaigazít, melynek mindenike egész terje-
delmében elvégezhető az osztatlan népiskolá-
ban is. 

Tekintve azt, hogy az éppen most leírt terv 
szerint még az osztatlan népiskola is meg-
tanítja a gyermeket mind azokra, a melyekre 
az életben elkerülhetetlenül szüksége van : 
önként felmerül az a kérdés, hogy miért 
találkozunk az életben mégis oly sok, nép-
iskolát végzett, írni, olvasni alig tudó felnőtt 
emberrel, s miként lehetne ezen segíteni ? 

Rövid válaszom: A gyermek érdekében 
hozandó bármely intézkedés meddő, sikerte-
len marad; az érett s már komolyan gon-
dolkozni tudó, felnőtt s az élettel viaskodó 
ember érdekében kell sorompóba lépni s gyö-
keres intézkedéseket tenni. 

Tapasztalásból tudjak ugyanis s ez az 
emberi gyarlóságnak természetes folyo-
mánya, hogy míg az iskolás gyermekből 
ember lesz, a mi közönségesen 10—12 évet 
vesz igénybe, mely idő alatt, mert a dal, 
bor, lány, kártya s más szenvedélyeknek lesz 
rabjává, ellenszenvet érez magában minden 
iránt, a mi az iskolára emlékezteti, melyet 
50Vo csak kényszerítve s a büntetéstől való 
félelem miatt látogatott s így a mi jót, szépet, 
hasznosat kilencz éven át az iskola falai között 
elsajátított, az 10—12 éven át, a gyakorlat 
hiánya folytán teljesen elmosódik az emléke-

zetében s üres fővel, mintha sohasem já r t 
volna iskolába, mintha sohasem tanult volna 
semmit: bocsátja élete sajkáját az élet viha-
ros tengerére. 

Az volna, szerény nézetem szerint, nép-
oktatásunk egyik főfeladata, hogy a felnőtt 
embernek a kötelező felnőttek oktatása által, 
mely nem is ütköznék oly sok akadályba, 
alkalmat nyújtanánk a mindennapi iskolában 
tanultak fölelevenítésére abban a korban, a 
mikor az élvhajhászat az emberben csökken, 
a mikor már gondolkozni tud, a mikor már 
megvan benne az akarat és hajlam azon 
motívumok iránt, a melyek a könnyebb meg-
élhetés feltételeit képezik; szóval, mikor az 
iskolát a szó teljes értelmében visszasírja és 
szívesen tanulna, ha a tanítás ingyenes volna. 

Hogy tehát a népiskola czélját érje, ingye-
nes felnőttek oktatása volna életbeléptetendő. 

Ezen elvnek, elfogadása esetén ismét az a 
kérdés nyomul előtérbe, hogy kik, mely kor-
ban s az évnek melyik szakában volnának 
tanítandók ? 

Szerintem csupán a férfiak; mert a nők 
az ismétlő-iskolából kikerülvén, pár év alat t 
férjhez mennek s ha tovább is hajadonok 
maradnak, nemük természeténél fogva nem 
engedhetik magukat, mint a férfiak a szen-
vedélyek sokasága által ragadtatni, erkölcseik-
ben és szokásaikban szelídebbek, meg a csa-
ládban elfoglalandó állásuk sem teszi szük-
ségessé a felnőttek kötelező oktatását reájuk 
is kiterjeszteni. 

A. férfiak volnának tehát csupán, nézetem 
szerint, két télen az oktatásban való résztvé-
telre kötelezendők; és pedig: vagy a 20. élet-
évüknek betöltését és a nősülésüket követő 
télen, vagy a nősülésüket esetleg a 24. élet-
évüknek betöltését, követő két télen egy-
másután. 

Előbbi esetnek árnyoldala, hogy még min-
dig legény az ember; fényoldala, hogy ala-
posabb készültséggel kerülne a katonasághoz. 

E tekintetben határozott állást nem foglalok 
s értekezésem e részét nyilt kérdésnek hagyom. 

Mint már fennebb is említém: télen, s 
csakis télen, 3—4 hónapon keresztül volna 
a felnőttek oktatása tartandó és pedig heten-
kint 3 napon át 2—2 órában, természetesen 
este; mert nappal, esetleg előforduló mun-
kájától, a tanítót pedig a gyermekek taní-
tásától elvonni nem lehet, nem szabad. 

Ezen felnőttek oktatásának főbb tananya-
gát képezné a számtan, helyesírás, fogalma-
zás és gazdaságtan tanítása s olvasmányok 
alapján a többi tantárgyak; vezetnék az 
oktatást a tanítók naponkint vagy heten-
kint felváltva, némi az állam, vagy a hol 
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az iskolafentartónak erre elég anyagi ereje 
van, ennek a részéről nyerendő szerényebb 
tiszteletdíjért; valamint ez úton volna fede-
zendő az ezen kurzusból felmerülő csekélyebb 
dologi kiadás is. 

(Rákóczi.) Hám László. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(22.342. sz. Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek.) 
A kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 

hatása alatt, különösen hitfelekezetek valóban 
dicséretes áldozatkészséggel és buzgósággal állí-
to t tak kisdedóvóképző-intézeteket, a melyek-
ből sokkal nagyobb számban kerültek ki évről-
évre a képesített kisdedóvónők, mint a mily 
számban szerveztettek az új kisdedóvóintéze-
tek. így elő állott azon helyzet, hogy ma már 
több százra menő oki. kisdedóvónő van állás 
nélkül. 

Ezen, társadalmi szempontból is különös 
figyelmet igénylő állapoton fokozatosan segítve 
lesz a jövőben már az által is, hogy az 1891. 
•évi XV. t.-cz. szigorú végrehajtása révén a 
kisdedóvó-intézetek számát szaporí tom; — de 
segíteni kívánok másfelől ideiglenesen az által 
is, hogy az eddig már képesítést nyert kis-
dedóvónők, bizonyos körülmények között és 
feltételek alatt, tanítónői állomásokra is alkal-
mazhatók legyenek. 

Kijelentem tehát , hogy minden oly esetben, 
midőn valamely állami vagy államilag segé-
lyezett községi, de még az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. alapján államilag segélyezett hitfeleke-
zeti elemi népiskolánál is a taní tónői állomásra 
szabályszerűen kihirdetett pályázatra oki. 
taní tónő nem jelentkezik, ezen állomásra 
ideiglenesen oki. kisdedóvónő is, még pedig 
az állomással egybekötött összes javadalmazás 
élvezetében — alkalmazható, de azon hatá-
rozott kikötéssel, illetve kötelezettséggel, hogy 
az óvónő, alkalmaztatása u tán következő 
legfeljebb két tanév alatt a tanítónői képesí-
tést megszerezni tartozik, a mely esetben 
állomására végleg kineveztetni, illetve meg-
választása végleg megerősíttetni, fog. 

Az ilyképen elemi tanítónői állomásokra 
alkalmazott kisdedóvónők az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe rendes tagul csak akkor 
lesznek felvehetők, a midőn a tanítónői képesí-
tést megszerezték s a taní tónői állomásra 
véglegesen alkalmaztattak. 

Önként értetik, hogy oki. kisdedóvónöknek, 
a tanítónők szabadságolása eseteiben, helyet-
tesekül alkalmazása minden különös feltétel 
né lkül történhetik. 

Végül megjegyzem, hogy a jelen rende-
letemben foglalt kedvezmény csakis a folyó 
1896 /97. tanév végéig képesítést nyert , de 
alkalmazva nem levő kisdedóvónőkre érvényes. 

Budapest, 1897 április hó 7-én. 

Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvánította : a zárni hölgyek-

nek, kik Lakatos Demeterné elnöklete alat t 
rendezett jótékonyczélú jelmez-estély jövedel-
méből az ot tani állami iskola szegény tanu-
lóinak segély-alapja javára 108 frt 39 k r t 
adományoztak; Bäsch Fülöp birtokosnak, a 
ki a fonyódi róm. kath. iskola felépítésére 
1200 fr tot adományozott ; Meiszermann Ignácz, 
bátorkeszi róm. kath. esperes-plébánosnak, ki 
Madar községben a 1. tanév folyamán fölállí-
tott róm. ka th . iskola czéljaira sajátjából 900 
frtért házat vett és 134 f r té r t a háznál szük-
séges javí tásokat és átalakításokat eszközöl-
te te t t ; a salgó-tarjáni kőszénbánya részvény-
társaság Juaszó bányatelepén 12.006 f r tny i 
költséggel ú j iskolaépületet emelt s azt kellő-
képen fel is szerelte. 

Kinevezte: Butylca Róza oki. óvónőt a 
verespataki áll. óvodához óvónővé; Márk 
Gizella oki. óvónőt a kőhalmi áll. óvodához 
óvónővé; Csingicza Mihály oki. taní tót a 
mehádiai közs. el. iskolához r. tanítóvá ; 
Szmrekovszky Mária oki. óvónőt a bohuniczi 
áll. óvodához óvónővé; Specziár JiUia Angyalka 
oki. óvónőt a báziási áll. óvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Kun Zsófia kőhalmi áll. óvónőt 
a medgyesi áll. II. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Petrovics Csedo-
mir jarkováczi volt határőrvidéki munkakép-
telen közs. tanítónak évi 775 fr t 97 krt. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Abosi 
István volt csenyétei ev. ref. tanító özv., szül. 
Széli Borbálának évi 150 fr tot . 

J ó v á h a g y t a : az országos kisdedóvó-egye-
sület kisdedóvónő-képezdéjének s árvaháza 
— illetve minta-óvodájának szervezeti sza-
bályzatát ; a magyarországi központi Fröbel-
nőegylet államilag segélyezett kisdedóvónő-
képző-intézetének rendtar tási szabályait. 

Ajánlja beszerzés czéljából: Klinda Károly 
róm. kath. kántortanítótól i r t : „Gyümölcsfák 
főbb ellenségei és a védekezés" czímű füzetet 
(kapható a szerzőnél: Farkasdon, Nyi t ra-
megyében, ára 20 kr.) az elemi és ismétlő 
iskolák részére. (Valamennyi kir. tanfelügye-
lőségnek megküldetett.) 
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Eljösz-e hozzám ? 
Ar any vir ág! 
Arany virág vagy, vadvirág vagy! 

Minek nevezzelek másnak?! Miért 
nevezzelek csillagnak, mikor szebb a 
virág, hasonlatosabb is hozzád, mint a 
ragyogó, de hideg csillag! Vadvirág 
vagy, a mely ott nőtt a szabad mező 
ölén, napsugárban, illatos, szűzi leve-
gőben. Úgy tetszel nekem, úgy vágyom 
érted s te se fordulsz el tőlem. Nem 
szakítalak le, édes aranyvirágom, hanem 
csak magamhoz veszlek, kertembe tesz-
lek, vigasztalómnak, örömemnek . . . 
Eljösz-e hozzám?! . . . 

Tavasz van most, nézd miiyen gyö-
nyörű tavasz! Most van igazi élete a 
virágnak, virulásnak. Hallod, arany virág, 
hallod! Jön majd — későn — a nyár, 
az ősz is, siessünk élni hát most, a míg 
tavasz van. Minek találkoznánk későn, 
mire való volna aztán a siratás, meg-
bánás. A mi elmúlt, úgyse jő vissza. 
Hallom a bokorbeli madarat, az is ezt 
dalolja. A méheim, i t t a kicsiny kert-
ben, azok is ezt zümmögik: züm, züm, 
az életben csak egyszer van tavasz, 
vigyázz, ne tűnjön el siváran, nem jön 
többet vissza soha! 

Nem, nem mégy el, tavasz! Legszebb 
virágodat immár megmutattad nekem, 
hát nem is hagyom el semmiért a 
világon! Oh, nem lesz a mi tavaszunk 
pompás, fényes, dúsgazdag! Nem lesz-
nek kincsek számunkra készen sehol, a 
min kényelmet, fényt lehet szerezni. 
Egyszerű lesz a mi tavaszunk; olyan 
csak, mint mikor a fa virágzik, mikor 
a levél zöldül, mikor megszólal az erdő 
madara, s halkan, csendesen zúg az 
erdő, mint valami nagy álomország. 
Szeretet, megelégedés lesz útunk kísé-

rője. meg a szegénység — -hiszen, hogy 
is lehetnék én gazdag! Tudod mi 
vagyok ? — Küzdő napszámos: tanító . . . 
Eljősz-e hozzám, arany virág'?! . . . 

Ne félj a szegénységtől; de tudom, 
hogy nem is félsz! Nincsenek nagy 
vágyaid, — nem is neveltek úgy! — 
nincsenek ábrándjaid a nagy világ léha 
gyönyöreiről — kenyerünk meg lesz 
édesem! Kicsike földünket bevetjük' 
búzával, s tudod, milyen jó a föld. a 
ki nem csalt meg még senkit soha, ad 
nekünk búzát, kenyeret. Ide hallatszik 
hozzám a kis malom zakatolása: az 
majd megőrli búzánkat, csinál fehér 
lisztet — óh, milyen pompás kenyér 
telik abból! Milyen jól fog esni nekünk, 
ha elvégeztük munkánkat. 

Mert dolgozni fogunk, aranyvirág. 
De ne riaszszon ez téged vissza, mert 
hiszen dolgozni kell mindnyájunknak [ 
Mit érne az élet, ha nem kellene mun-
kálkodnunk ! Nem volna pihenés, ha 
nem fáradnánk. És van-e nagyobb öröm, 
mint a mit a munkások gyümölcse-
ád?! . . . Eq tanítani fogom azt az apró 
kis hadat, a mit az emberek bizalma 
alám rendel; a csiszolatlan anyagot 
emberré segítek formálni. Gondozni,, 
nyesni fogom a kertem fáit, hogy gyü-
mölcsöt adjanak; ápolítanifogom mébei-
met, hogy szálljanak s gyűjtsenek mézet, 
és nem leszek soha restebb náluk! Oh 
mondd, arany virágom, ha kis falunkban 
józan polgárok, derék emberek lesznek; 
ha fáim őszszel gyümölcscsel megrakot-
tan állanak, s vidáman, zümmögve száll-
nak méheim: ki lesz a legelégedettebb 
ember az egész faluban ? És ha te állasz 
oldalam mellett, és ha megvigasztalsz: 
ha keserűség, hálátlanság ér, — mer t 
az embert ez is éri, — ha biztató sze-
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meid látom, melyekből kiolvashatom, 
hogy én is az vagyok neked, a mi te 
nekem; hogy csak ne csüggedjek, előre: 
akkor, aranyvirág, én leszek a legbol-
dogabb ember az egész világon! 

A te munkád lesz: a két kis szoba, 
a galambok, a virágok a kertben. Már 
előre látom, milyen egyszerű, de szép, 
de tiszta szobánk lesz. Milyen öröm 
lesz oda belépni, ott pihenni, veled 
beszélgetni vagy dolgozni! És látom 
a galambjainkat is, milyen vidáman 
szállnak fel, messzire, vagy le a vál-
laimra; hogy eszegetik kezedből a buza-
szemet, hogyan turbékolnak a kis 
dúczon! Ablakunk alatt meg mennyi 
szebbnél-szebb virág van gondozva, 
öntözgetve naponkint. Méhekuek züm-
mögését hallom itt , a mint szedik a 
mézet. Csak gyertek, gyertek méheim, 
van i t t méz, van elég! Van i t t bol-
dogság, megelégedés, szeretet, hiszen 
i t t van a virágok virága: az arany-
virág. 

Volt idő, mikor álmodoztam gyönyör-
ről, gazdagságról, léha ábrándképekről; 
de mióta téged ismerlek, csak ilyen 
vágyaim, álmaim vannak. Oh, mennyi-
vel szebb álmok ezek; érzem, kezdek 
méltóbb lenni hozzád. Örömet ad min-
den, a mi körültem van, gyönyört a 
munka, mert rád gondolok, s azt gon-
dolom : így fogok dolgozni érted is, 
mert szeretlek, mert az enyém leszel. 
TJgy-e aranyvirág, eljösz hozzám 1?! . . . 

Mikor eljövet vagyok tőletek s a 
falu elején megpillantom piros-cse-
répzsindelyes házunkat, az iskolát: 
eszembe ju t ilyenkor, hogy hány ember 
irigyelhetné meg azt a boldogságot, a 
mi majd eltölti szivemet it ten veled. 
Hány gazdag, fényes, nagy palota van, 
a hol fogalmuk sincsen az embereknek 
olyan megelégedettségről, a milyet ez 
a szegény, de csinos iskolaház nyújt 
még szegényebb lakójának. 

Tavasz van most, aranyvirág, nézd, 
milyen gyönyörű tavasz! És sétálva 

itten udvarunkon, gyönyörű reggelen: 
rólad gondolkodom, csak rólad. S rólad 
kérdezősködik a fecske az eresz a la t t , 
a galambok a dúczon, a fák illatos 
virága, minden, minden csak rólad 
beszél nekem. En meg látlak is m á r 
az oldalamon, itt, hogy velem vagy 
már, hogy beszélsz, óh milyen szépen, 
milyen elragadóan! Mily édes a suso-
gásod! Csupa boldogság, szerelem, tavasz, 
illat! így, így arauyvirág! At is ölel-
lek . . . akkor veszem csak észre, hogy 
nem vagy itt . A virágok susogták azt 
a nagy szerelmet, boldogságot nekem 

bizonyosan rád gondoltak. Úgy is 
vau. Mert boldog, a ki rád gondol, a ki 
álmodik veled, a ki veled van, mikor 
te nem is állsz mellette. 

Állj mellém, aranyvirág, ne késsünk 
tovább! Mi hasznunk volna a késői meg-
bánásból, könyekből. Hallgassuk meg: 
mire tanít a galamb, a nyiló virág, a. 
zümmögő méh . . . Tudom, meghall-
gattad már ; tudom, el is jösz, arany--
virág! Hát jöjj már, vár lak! 

(Budapest.) Havas István. 

Méhészkedjünk! 
II. A méhelc gondozása a rajzásig. 

A tavasz közeledtét a méhek előre m e g -
érzik. Februárban, a mikor még dermedten 
nyugszik a természet, a méhek már ú j 
élethez készülődnek. Az anya petézni kezd, 
hogy a mézgyűjtés idejére a család munkásai 
megszaporodjanak. Ezentúl már jóval többet 
fogyaszt az élelemből a család, mint a t é l 
folyamán, mert a fi ásítás táplálására, föl-
nevelésére sok méz, virágpor és víz szük-
séges. 

Az enyhébb vidékeken márcziusban már 
bőven gyűjtik a méhek a virágport. Mézet, 
azonban még nem igen találnak; azért aján-
latos a méhcsaládok beszerzésénél arra is 
gondos figyelmet fordítni, hogy a kasokban 
legalább annyi méz legyen, melylyel májusig-
beérjék a méhek, a mikor már a természet 
asztalt terít számukra és erdő, mező, kert 
és liget virággal mosolyog. Ha valamely 
kasban netalán mégis szűken volna a méz, 
este felé vigyük födél alá, állítsuk csúcsára, 
néhány kanál langyos, hígított mézet hintsünk 
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a lépőkre és takarjuk le lepedővel. Reggel re 
a sejtekbe takarí t ják a méhek a mézet, 
s helyére vihet jük a kast. 3—4 nap múlva 
megismételjük ezt, míg a méhek a termé-
szetben is találnak elég gyűjteni valót, 

Etetés alkalmával a méhes körül él ne 
csöpögtessük a mézet, mert rablás támadhat. 
A rablás éppen olyankor szokott a méhek 
közt kitörni, a mikor a természetben nem 
igen találnak mézet. Ha t ehá t a mézcsöppeket 
a méhes körü l észreveszik, addig ku ta tnak , 
próbálkoznak, míg az e te te t t családhoz be 
nem férnek; s ha csak egy-kettőnek s ikerül t 
is onnét mézet vinnie haza, csakhamar sere-
gestül megrohanják a családot, melynek 
menthetetlenül pusztulnia kell. A gyöngébb 
családot e tet jük ugyanis, melynek népe, 
habár kezdetben védelmezi magát, a t ámadók 
kitartó ostromára lankadni fog, sőt az ellen-
séghez szegődve, saját o t thonát segít kifosz-
tani. A kas kifosztása u tán egész sereg 
holt méh hever a csatatéren. S a méhész 
fájó szívvel, tétlenül nézi kis munkásainak 
ilyetén vad tombolását, szerzési ösztönük 
rakonczátlan kitörését; mer t a már bekövet-
kezett rablást alig lehet megszüntetni, sőt 
•örüljön a méhész, ha az egész méhes forra-
dalomra nem kel. 

Gondos kezelés mellett soha sem támadha t 
rablás. Minden igyekezetünket oda irányít-
suk, hogy gyönge, különösen anyátlan népünk 
•soha ne legyen; az etetéssel való elővigyázat 
mellett hagyjuk a röpülő-lyukat szűken, míg 
a bő hordás be nem áll és a kas alját 
koszorúzzuk körül bo j tor jánnal , hogy a 
család könnyebben védekezhessék. Ha mégis 
rablásra vetemednének a méhek, a meg-
támadott kason tapaszszuk be a röpülő-lyukat 
s dugjunk bele egy darabka nádat, melyen 
át csak egy méh közlekedhet. Még jobb, ha 
az ostromlott családot a szomszédba, vagy 
még távolabb viszszük s helyére üres kast 
állítunk. A rablók csakhamar lecsendesednek 
-s másnap már béke lesz a méhesen, mire 
az eltávolított család vissza hozható. 

A rablóméhek nem külön fajúak, hanem 
rendes dolgozók, melyek mézet keresnek és 
-onnét hozzák azt — ha a természetben nem 
"találnak — a hol könnyen hozzáférhetnek. 

A vízhordásban aránylag több méh pusztul 
el, mint a mézgyüj tésben; kivált hűvös, 
szeles időjáráskor tömegesen odavesznek. 
Vizre pedig, a fiasítás táplálékának elkészítése 
végett, de ettől eltekintve, azért is szük-
ségük van, hogy a lépekben megezukrosodott 
mézet föloldhassák. Nehogv tehát a vízért ö./ 
messze kelljen méhikéinknek fáradniok, a vizes 
vályú ne hiányozzék a méhes előtt. H a pedig 

azt látnók, hogy a kas aljára elezukrosodott 
mézmorzsalék hullott volna, s a ne tán ked-
vezőtlen idő miatt nem járhatnak ki a 
méhek, azonnal langyos mézes vizet pörmetez-
zünk a kasba. 

A kasok alját tar tsuk t isztán; a deszkáról 
hetenkint legalább egyszer söpörjük le a 
hulladékot és viasztörmeléket, mert a méhek 
legmakacsabb ellensége, a viaszmoly abba 
rakja petéi t s a kikelő kukaezok sok boszú-
ságot okoznak méhnek és méhésznek egy-
aránt. 

A mikor már állandóan kijárnak a méhek, 
a kasok hibás, roncsolt, fekete lépeit vágjuk 
ki. De nem szabad mélyen visszametszeni az 
építményt, mert a méheknek újra kell épít-
niök, hogy a fiasításnak és méznek helye 
legyen. A kimetszett lépek helyet t pedig 
rendesen heresejtet építnek, s ez elég baj. 
Ettől eltekintve, azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy a sejtépítés a méhek legnehezebb 
munkája s a míg egy kilo lépet építnek, 
15—20-szor annyi méz gyűjtését mulaszt-
ják el. 

Az okszerű méhészkedés alapföltétele: 
egyenlően erős, népes törzsek nevelése. Mi-
ért is a fejlődésben elmaradottabb családokat 
az erősebbekkel egyenlősítni igyekezzünk. E 
czélból a tavaszi jó-hordás alkalmával, mikor 
a repeze vagy más, korán és bőven mézelő 
növény virít, egy szép napon, a mikor a 
legtöbb méh röpköd, a kasokat kicseréljük, 
vagvis a gyeüge népet az erős helyére 
állítjuk és viszont. A lakásuk helyét meg-
szokott méhek a gyűj tés lázas munkájában 
észre sem veszik a változást s a népesebb 
család hazaérkező munkásai hozományukkal 
együtt a silányabbat gyarapítják. A gyön-
gébb kas jóval kevesebb kijáró népe pedig 
az erősebb törzshöz vonul s annak veszte-
ségét pótolja némileg. Az így egyenlősített 
törzsek aztán arányos, erős ra jokkal jutal-
mazzák a gondozást. 

CPaneso a) Nagy János. 

A kalendáriumról. 
A nép között é lek : látok, tudok, tapasz-

talok. 
Lá tom, hogy az iskolából kikerült gyermek 

mint vetkőzi le az iskola h ímporá t , mint 
vegyül olyan társaságokba, a hol a lélekre 
sár, piszok ragad. Mert , a nép gyermekeiről 
lévén szó, a serdültebb gyermek a szülei 
házban nem találja meg azt az erős támaszt, 
mely őt az élet ú ta in kalauzolni képes volna, 
vezető hiányában nem bir megküzdeni az 
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eléje gördülő akadályokkal, tehát — úszik 
az árral. 

A tudásvágy még nem halt ki lelkében: 
kutat, fürkész, hogy azt kielégítse. Vásárok 
alkalmával kik pártolják legjobban a ponyva-
irodalmat, mint ők ? Körül állják a szemétre 
való históriák tömegét: nézik, válogatják 
azokat. Rémes gyilkosságok, rablókalandok, 
frivol förmedvények díszlenek a ponyván. Az 
összekuporgatott filléreket ezekre veszte-
getik és élvezettel falják azok tartalmát. 
Sokan egész könyvtárt gyűjtenek a sajttakaró 
müvekből. 

De nem csak a fiatalság, hanem maguk a 
szülők is élvezettel lapozgatják a férczmüveket. 
A hangzatosabbnál hangzatosabb históriák 
mellett különösen két munka (ha ugyan 
annak lehet nevezni) érdemel említést. Egyik 
a vőfélykönyv, másik a naptár. 

Tudom, mily káros hatásuk van a rém-
regényeknek, melyeket füzetekben terjesztenek 
a tisztelt kiadók és a Tatár-féle történetek-
nek, melyek sohasem látszanak kiveszni; de 
ezek ellensúlyozására egy jól szerkesztett 
naptár igen sokat tehet. A vőfélykönyvek 
trágárságokkal vannak tele, melyeket ünne-
pies alkalommal ékes rigmusokban szaval el 
az arany ifjúság, öregbítésére az amúgy is 
laza erkölcsöknek. 

Hát, kérem, ez az állapot tarthatatlan. 
Gondoskodni kell arról, hogy a nép kezébe 
olyan vőfélykönyv jusson, mely a mellett, 
hogy oktat, nevelői hatást is gyakorol. Az 
irodalmi lim-lomok kiküszöbölésére legalkal-
masabbak lennének a nép nyelvén írt jó 
könyvek, melyek helyes nyelvérzékkel, peda-
gógiai tapintat tal szerkesztve, úgy a nép 
erkölcsére, mint hazafias érzületére befolyás-
sal lennének. 

Ez irányban pedig az első lépést mindjárt 
meg kellene kezdeni a naptáraknál. 

Minden család asztalán ott van az új 
naptár. (Jó ember a magyar: minden évben 
„pártolja" az irodalmat — egyszer.) A ki 
több naptárt átlapozott, igazat fog nekem 
adni, ha azt mondom, hogy a számtalan 
czím alatt megjelenő naptárak között nincs 
egyetlen egy sem olyan, mely a nép kezébe 
való volna. Hogy mást ne említsek, ott van 
az 1848-ki képes-naptár. Nincs benne egy 
betű, mely a dicső korszakra vonatkoznék. 
Helyette mondvacsinált elbeszélések, mester-
kélt versek. Két jó van az összes naptárakban: 
a naptári és vásári rész.De ezek, azt hiszem, 
elférnek egy jól szerkesztett naptárban is. 

Tapasztalásból mondhatom, hogy a nép 
szeret olvasni. Tehát olvas. Ha nem kaphat 
jó könyvet, rosszat. Arra kell hát törekedni, 

hogy a nép csak jó könyveket olvashasson. 
Erre nézve már fönnebb elmondtam nézetemet. 
A naptárt illetőleg is röviden elmondom. 

Először is a naptárt nem csinálni, hanem 
szerkeszteni kell. Vegye kezébe azt az állam 
és a nyomdájában adaísa ki. (Az állam ezt 
nem teheti, de ugy halljuk, hogy a Franklin-
Tarsulat kiadásában fog ily nap tá r megjelenni. 
tízerk.) A szerkesztésével pedig nevesebb peda-
gógusokat bízzon meg. Az általuk szerkesztett 
naptár aztán ölelje föl az ismereteknek és tudo-
mányoknak minden ágát—fokozatosan. Az 
először megjelenő naptárban lehetőleg köny-
nyen felfogható ismereteket és életigazságokat 
tartalmazó elbeszéléseket adjanak. Majd a 
következő években megjelenők konczentrikus 
körben bővítsék a nép szellemi kincset. Sor 
szerint, legyenek czikkek: az egészségtan, gaz-
daságtan, neveléstan, történélem, földrajz, szám-
tan, mértan (?) köréből, vegyítve kiválogatott 
elbeszélésekkel és versekkel. 

Az így szerkesztett naptárak igazi missziót 
teljesítenének: nevelői és tanítói hatást az 
iskolán kívül, az életben. Hány gyermek van, 
a ki az V., VI. osztálynak színét sem látta s. 
az ott előforduló dolgokról hírt sem hallott. 
Fogalma sincs hazája történelméről, hát nem 
is lelkesedhet é r te ; a gazdaságtan praktikus 
elveit nem ismeri, gazdálkodik úgy, á hogy 
az apjától tanulta . Ha az egészségtanhoz is 
értene valamit, örök hálára kötelezné magát 
annak, a ki az egészségtani szabályok birto-
kába juttatta. Földrajzi ismeretek nélkül sem 
boldogulhat az életben. A szám- és mértani 
ismeretek a megélhetését könnyítenék meg. 
Az elbeszélések és versek mindenkor kedves 
könyvvé tennék előtte a naptárt . 

Ismerek idős embereket, a kiknek a 60-as 
évektől kezdve óvszerint mind meg vannak a 
naptárai. Hátha már most pedagógiai elvek-
nek megfelelőleg szerkesztett naptár t adunk 
a nép kezébe, nem jobban fog-e az fönn-
maradni, illetve a tulajdonosa által össze-
gyűjtetni, a melyből idők során is nem csak 
maga, de unokái is tanulhatnak. 

Kivánatos lenne tehát, hogy valaki, a ki 
a magára hagyatot t nép szellemi és anyagi 
érdekeiért lelkesedni tud, kezébe vegye az 
ügyet és már a jövő évben megjelenjen az 
első — igazi jó kalendárium. 

Mi pedig, tanítók, tudom, pártolói leszünk 
az ügynek s a naptárak terjesztésével, a mit 
minden tanítványunk atyja megvesz, esetleg 
egy kis mellékjövedelemre is tehetünk szert. 

Elvégre ez nem szégyen, mert a mit az 
iskolán kívül így teszünk, azt a közjóért 
cselekesszük meg. 

(Csongrál) Sághy Mihály. 
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Tanítók tanácsadója. 
H. J. Ruszt, P. Gy. Enying és másoknak. 

A korpótlék kérvényezése úgy történik, mint 
az államsegélyé: a közigazgatósági bizottság 
útján. A kérvényhez kel l : 1. Az iskola és a 
hitközség költségvetése. 2. A tanító díjlevele 
(eredeti példányban). 3. A tanító oklevele 
(lehet másolatban is). 4. A községi elölj ál-ó-
ságnak a főszolgabiróí hivatal által lát tamo-o o 
zott bizonyítványa a község vagy hitközség 
szegénységéről. 5. Az iskolába járó gyermekek 
számának kimutatása. Községi iskoláknál 
ezeken kívül: a község háztartási költség-
vetése és a község egyenes állami adójának 
adóhivatali kimutatása. Folyamodni lehet 
1898. junius 15-ig, de tanácsosabb előbb. 

Rott G. A tanítói lak jókarban ta r tása és 
meszeltetése — ha kivételes egyezség nem 
áll fenn — az iskolafentartó hatóság gondja, 
nem a tanítóé. Irányadó az 1868. XXXVIII. 
t.-cz. 42. a, mely a község-építette iskolai 
épületek és tanítói lak fentartását is a község 
teendői közé sorolja. — Másik kérdésben a fő-
szolgabirói, esetleg közs. jegyzői hivatalhoz 
forduljon útbaigazításért. 

Sch. F . T. Koppány. Mi az iskolaszéki 
elnök felfogását teljesen helyeseljük. A tanító 
vakáczióra is jogosan kapja fizetését; de ugyan-
azon hónapokra 2 tanítói állomás esedékes 
jövedelmét nem élvezheti. On most oly helyen 
működik, hol az iskolai évet már áprilisban 
befejezik. Jövő iskolai év kezdetéig (szept. l-ig) 
még 4 havi részletet kap fizetésül állomása 
után. Úgy, de most ön állását azonnal vál-
toztatni akarja, még pedig oly helyre akar 
menni, hol már május elsejétől azonnal rendes 
tanítói munkát teljesítvén, fizetését ú j állo-
másán jog szerint követelné és meg is kapná. 
Ily módon még húzná fizetését régi állomá-
sáról szept. l-ig, bár már onnan végleg távo-
zott s egyszersmind ú j állomása díjazásában 
is részesülni kiván. Ezt mi, követelhetőnek 
nem tart juk. A mely napon megvált régi 
állomásától, ott egyszersmind fizetését is 
jogosan szüntetik be. 

Kriczkályol J. Nem lehet egy ember 
ügyével annyiszor foglalkoznunk; mi sem 
ügynökök, sem ügyvédek nem vagyunk. A ki 
méltányosan tud és akar gondolkozni, belát-
hatja, hogy szívesen teszünk a tanítóság 
érdekében, a mit tehetünk, még pedig ingyen. 
Többet nem tehetünk. 

Id. M. E. Szentes. 1. A kir. pénzügyigaz-
gatóságtól próbáljon halasztást kérni a fen-
forgó körülményekre való tekintettel; a többi 
kérdésére vagy nincs 5}, vagy oly köztudo-
másúak, hogy önmaga is megkeresheti. 

Cz. F . A nyugdíjból kiszorult agg tanítók 
részére, Wlassics minister úr ő nagyméltósága 
előterjesztése alapján, a törvényhozás folyó 
évre 10.000 forintot szavazott meg kiosztandó 
segélyül. Ön, ki jelenleg 81 éves ember 
s 57 év óta működő tanító, bizonyosan nem 
vétetett föl 1875-ben az orsz. tanítói nyug-
díjintézet kötelékébe. A kir. tanf. felszólítása 
most bizonyosan arra vonatkozó jóakaratú 
figyelmeztetés, hogy íme, már az ily öreg 
tanítók is kaphatnak egy kis segítséget. 
Okvetetlen jelentkezzék a kir. tanf. úrnál s 
tőle kérje a közelebbi útbaigazítást az ő 
fölszólításában foglaltakra nézve. 

B . J . Izsa. Nincs kizárva a lehetőség, hogy 
külön folyamodvány alapján nyújtanának 
támogatást. Mi inkább az államosítás kiesz-
közlését tanácsoljuk, melyre nézve a kir. 
tanfelügyelővel kellene érintkezésbe lépnie. 

M. J. Bosznia. Véleményünk szerint elő-
ször a magyar közoktatási minister úrtól 
kell önnek jogosítványt kérnie, hogy említett 
idegen nyelvű oklevelei alapján magyar 
nyelvű polg. iskolában alkalmazást kaphas-
son. Terjeszszen be e végett folyamodványt. 

Sp. J . Ha még nem tette volna, sürgősen 
jelentse be állásváltozását, akkor a nyugdíj-
intéző-bizottság majd hivatalosan megálla-
pít ja a beszámítható jövedelmet. 

X. Y. A kir. tanfelügyelő úr közbenjöttével 
történhetik. Forduljon hozzá minél előbb úgy 
önmaga, családja, valamint a tanítványok 
érdekében. A lelkiismeret parancsolja, hogy 
a legsürgősebben intézkedjék. 

Acut. Az 1898. évi XXVI. t.-cz. „a községi, 
valamint a hitfelekezetek által fentartott 
elemi iskolában működő tanítók és tanító-
nők fizetésének rendezéséről" szól. (Megjelent 
e lapok 1893. évi 88. számában.) E szerint 
az iskola, a melyről ön ír, uradalom által fen-
tartott magániskola, melynek tanítója a kor-
pótlékot csak kérheti, de nem követelheti. 
Úgy látjuk, hogy ebben a kérdésben ön nincs 
érdekelve. Miért avatkozik a más ügyébe ? 

Barovszky K. Csak teljesen betöltött 
szolgálati idő után szabják ki a nyugdíjat. 
Egyidejűleg nem élvezheti nyugdíját is, meg 
fizetését is. Ha másként nem tudnak intéz-
kedni, forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz 
útbaigazításért. Figyelmeztetjük levele alapján, 
hogy helytelenül okoskodnak és kellemetlen-
ségük lehet, ha eljárásuk nem szabályszerű 
leend. Olyan tanító, ki hallását teljesen el-
vesztette és önkérelmére szabályszerűen nyug-
díjaztatott, nem maradhat tovább az iskolában. 

Parnói tanító. Lapunk tanácsadójában kö-
zöltük az április 1. számban. Nézze meg ott 
„V. A. Parno" jegy alatt. 
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I m r e y I . Ha az 1893-bau eszközölt össze-
írás alkalmával fölterj esztett adatok alapján 
a fennálló törvény és jog szerint önt csak 
412 fr t nyugdíjigény illeti meg, akkor ezen 
határozat ellen (1897 márezius 5., 4.632. sz.) 
hasztalan folyamodik helyesbítésért. 

ü. S. Rékas. Forduljon sürgősen a kir. 
tanfelügyelőhöz. 

R. .T. Megyefa-Bükösd. Tizenkét éves koruk 
betöltése előtt nem menthetők fel a minden-
napi iskola látogatása alól. 

I'll. V. Ha a volt kincstári róm. kath. 
iskola helyett állami iskola lett felállítva, a 
volt iskolaszéki elnök (a róm. kath. plébános) 
nincs feljogosítva bizonyítványokat kiadni. 
Ez a jog, a régi osztályozási naplók átvétele 
mellett az állami iskola gondnokságát és az 
igazgatót illeti. 

A. Imre. Megtalálja lapunk mult évi már-
cziusi számaiban. Az adóhivatal megmond-
hatja : mily alapon haj t ja be a 10 fr t 40 krt. 
Oda forduljon felvilágosításért. 

I R O D A L O M . 

Istvánffy Gyula liptó-szent-miklósi polgár-
iskolai tanító „A matyó nép élete" czímen 
május hó végén, illusztrált munkát fog kiadni, 
mely Borsodmegye lakosságának egy szoká-
saiban és viseletében érdekes töredékét fogja 
bemutatni, részletesen ismertetve azoknak 
régi és újabb keletű lakóházait, festői ruhá-
zatát , keresztelői, lakodalmi és temetési szo-
kásait, családi életét, háztartását, foglalkozá-
sát, vallásosságát és egyéb jellemző vonásait, 
babonáit, játékait s egy külön fejezetben a 
„matyó" elnevezés eredetét. Előfizetési ára 1 
frt lesz, mely összeget a szerző nevére kell 
küldeni. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Világ folyása a külföldön. A görög-törók 

• háború, mely már régóta lappangott, most 
már formálisan is kiütött. Törökország húsvét 
vasárnapján megüzente Görögországnak a há-
bonít. A bécsi görög-követséghez érkezett 
táviratok szerint a hadüzenet így tör tént : 
Asszim bég athéni török követ tegnap reggel 
jegyzéket adott át a görög kormánynak, 
melyben röviden kijelentette, hogy miután a 
görögök ismételten áttörtek a török határon 
s így a bókét megszegték, a török kormány 
indíttatva érzi magát a diplomácziai össze-
köttetés megszakítására. Erre a görög kor-
mány hosszú jegyzékben válaszolt, a melyben 
i-ekapitulálta a török jegyzék foglalatját, a 
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melyet helytelennek nyilvánított. Kijelentette 
ebben a feleletben, hogy a görögök sohasem 
léptek föl támadólag, a kormány a szabad-
csapatok tetteiért nem felelhet, sőt a meny-
nyire lehetett, vissza is tartotta őket— hanem 
igenis a törökök megszegték a békét, mikor az 
Elie-erősséget ostromolták, azután mikor a mái-
régen neutrálisnak nyilvánított Analiciszt meg 
akarták szállni; mindez azt bizonyítja, hogy a 
törökök kezdték meg az ellenségeskedést. A 
görög kormány kijelentette továbbá, hogy mi-
előtt Asszim bég a porta jegyzékét átadta, a gö-
rög kormány már egy órával előbb megtudta, 
hogy a törökök egy görög hajót fenékbe lőttek. 
Mindezeknél fogva tehát a görög kormány 
elhárítja magáról a felelősséget és azt a török 
kormányra hárítja át. A háborúskodás mái-
erősen foly s a törökök mir eddig is győzel-
mesen vonidnak előre. A háború, előreláthatólag 
nem fog sokáig tartani s lokalizálva marad. 

O D 
- Ausztria-Magyarország és Oroszország az 
utolsó napokban rendkívül komolyan figyel-
meztették a szófiai és a belgrádi kormányt, hogy 
nyugodtan viselkedjenek és ne is gondoljanak 
a Törökország ellen való háborúra. Mind a két 
kormány megígérte, hogy a két nagyhatalom 
kívánságát teljesíteni fogja. — Hohenlohe 
herczeg, német birodalmi kanczellár, utóbb meg-
látogatta a franczia külügyministert Párisban. 
— Romániában, mint előre jeleztük, megala-
kult a Sturdza-féle kormány. 

— Értesítés. A kun-félegyházi állami tanító-
képzőben a folyó évi tanítóképesítő írásbeli 
vizsgálatok május hó 20—22. napjain tartat-
nak meg. Ugyanekkor fognak értesíttetni a 
szóbeli vizsgálatok idejéről is a jelöltek. 
Jelentkezni lehet e vizsgálatokra április 
hó 29-ig. — A nagyváradi kir. róm. kath. 
tanítóképzőben az 1896/97. tanév végén tar-
tandó tanképesítő vizsgálatra jelentkezhetni 
1897. május 16-ig. Az Írásbeli vizsgálatnak 
napjai : 1897 május 19, 20, 21; a szóbeli 
részé: május 28. és következő napjai. 

— Egy indítvány. Izsépy Béla, egri 
községi tanító oly szemléltető eszközt talált 
fel, melynek használatával a gyermek tiszta 
fogalmat nyer a hangfűzésről. Erre vonat-
kozólag tudom, hogy nagyon sokszegény község 
van, mely ezt az ezközt — habár czélszerü 
is — meg nem szerezheti; azért bátor vagyok 
ajánlani szegényebb sorsú tanítótársaimnak 
a következőket: az iskolai nagy táblán levő 
két középső vonalhoz mérten csináltasson az 
írva-olvasást kezelő tanító 6 vagy 8 czenti-
méter széles és 50, esetleg 80 czentiméter 
husszú vonalzót. í r ja fel az iskolai nagy 
táblának vonalai közé a már megismertetett 
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betűket egymás mellé, takarja le a vonal-
zóval a szavakat és lassankint huzza a 
vonalzót balról jobbfelé, a gyermekekkel 
pedig hangoztassa azokat. Ezután vegye le 
a falról a falitáblát, ennek irott tábláját a 
nagy táblára akasztva, ismét takarja le a 
vonalzóval és lassan, balról jobbra húzva, 
hangoztassa a gyermekekkel a táblán levő 
szavakat, mondatokat. Végre vegye elő a 
falon levő nyomtatott táblát, melylyel szintén 
ez az eljárás követendő. Ha a gyermekek 
rendesen járnak az iskolába, akkor meglepő 
gyorsasággal szépen fognak olvasni, nem 
csak a magyarok, hanem az idegen ajkúak is. 

(Gyurity.) Szilágyi László. 
— A tanító-árvák karácsonyfájára ada-

koztak: (I. Folytatása.) Melokko Péter buda-
pesti czeinentgyáros 2 frt, Hajós és Auer 
budapesti czégtől 5 frt, Müller János sorok-
sári tanító tanítványaitól 1 frt 44 kr., Schot-
tola Ernő budapesti ruggyantagyárostól 5 frt, 
Kováts Anna szent-imrei tanítónőtől 1 frt, 
Langen és Wolf bécsi gázmotor-gyárosoktól 
5 frt, Mandlik A. budap. nyug. számtanácsos 
2 frt , Roheim Náthán budap. építkezési vállal-
kozótól 3 frt, Bézsán Miklós váradiai tanító-
tól 1 frt, Krávits A.goston rudolfsgnádi tanítótól 
1 frt, Klement Ágost budapesti czukrásztól 
1 frt, Dömötör Gedeon budapest-vizivárosi 
plébánostól 3 frt. Hancsovszky Béla ragályi 
tanító tanítványaitól 30 kr., Dávid Károly és 
Fia budapesti dobozgyárosoktól 10 frt. a 
rimamurány-salgótarjánivasműrészvénytársaság-
tól 5 frt, az eszterházai állami iskola tanulóitól 
1 frt, Cséri J. Ede budapesti építkezési vál-
lalkozó 5 frt, Vogel Gyula budapesti fűszer-
kereskedő 2 frt, Veszprémi Idától Brassóból 
50 kr., Privler Pál kondoros-puszta-csakói 
uradalmi tanító tanítványaitól 2 fr t 60 kr., 
Ligeti József hasznos-felsőhutai tanító 1 frt, 
K. Béleznay Szeréna szegedi tanítónő 3 frt , 
Deák Lajos maros-tordamegyei kir. tanfelügyelő 
gyűjtése és adománya 1 frt 50 kr., Belányi 
Tivadar pozsonyi tanítónőkép. tanár 50 kr., 
gróf Keglevich utódai promontori cognac-gyá-
rosoktól 5 frt , Wállachy Bezső nitzkyfalvai 
tanító 50 kr., Pribék József mohácsi tanító 
tanítványaitól 2 frt, Stock Henrik újverbászi 
tanító tanítványaitól 2 fr t 50 kr.. Bartsch 
Gusztáv budapesti ékszerésztől 1 frt, Laky Adolf 
budapesti háztulajdonostól 5 frt , Zsigmond 
Ferencz nógrádberczeli tanító tanítványaitól 
2 frt 16 kr., Gyürky Titus nógrádberczeli 
tanító tanítványaitól 1 frt 20 kr., Marschalkó 
Gyula rákos-keresztúri tanítótól és tanítvá-
nyaitól 3 frt 20 kr., Mayer Mátyás n.-tószegi 
tanító tanítványaitól 73 kr., Grünwald és 
J'ársa budapesti szappangyárosoktól 5 frt, 

Orosz Bálint nyír-megyesi tanítótól és tanít-
ványaitól 1 frt. 

— Halálozás. Kigyóssy Ignácz, hódmező-
vásárhelyi áll. polg. iskolai tanító, élete 49-ik,. 
működésének 21-ik évében, f. hó 9-én elhunyt. 
— Mockovcsák János Tivadar beszterczebányai 
ág. hit. ev. lelkész élete 51-ik évében elhunyt. 
Áldás emiékökön! 

A szerkesztő postája. 
Kath. egyház, Kővágó-Őrs. Sfe/éfftanítói állások: 

szervezéséhez nem adnak államsegélyt. — M. K. lí. 
Zilah. Ön maga azt írja, hogy 5 tanítótársa van, 
a kik (lakás helyett) lakpénzt kapnak. így állván a 
dolog, leghelyesebb volna, ha házilag intéznék el 
oly módon, hogy ön tanítótársai valamelyikét föl-
szólítaná, hogy vegye át az ön lakását s így ön 
kaphatná helyette a lakbért. Ezt könnyen megen-
gednék, mert csak egyszerű átutalásról volna szó. — 
R. M. Szeged. 10.564 sz. a. a tanfelügyelőséghez, 
küldöttek ; mielőtt érdemlegesen elintézik, egy előze-
tes kérdéssel kell tisztában lennie a ministeriumnak. 
— L. L. Abaúj-I>evecser. A kö/.lendők közé tettük. 
— H. X. Sajószentpéter. P. K. Szerencs. K. Zs. 
Delireczen: (lmpraktikus indítvány.) M. E. .Magyar-
Fodor háza: nem közölhető. — F. F. Mezőhegyes. Rossz 
fordítás; a mi mértékűn ket nem üti meg. J. M. Ki-
rályháza. A vallástanítás kérdését a tanterv revíziójá-
val kapcsolatban nem lehet megoldani. Ezt a törvény is 
az illető felekezetekre bizta. Igaza van önnek, hogy 
igen sok helyen elhanyagolják, vagy helytelenül 
kezelik a vallás tanítását; de ezen a bajon az ön 
czikkének közlésével nem segítenénk. — 15.1. Forró-
Encs. Ha terünk engedi, közölni fogjuk. — „Titok 
a könnyekben." Ügyesen van megírva, de tárgyánál' 
fogva nem a mi lapunkba való. Küldje be valamelyik 
szépirodalmi lapnak. — Cs. Gry. Szt.-Agota. 1. A 
nyári rajztanítói tanfolyamról még eddig mitsem 
tudunk. 2 Nem tudjuk. 3. A fővárosi tanítói állásokra 
a tanácshoz kell a kérvényt beadni; a közoktatás-
ügyi bizottság kandidál, a tanács választ. — O-Sztu-
zsicza. Már megüzentük, hogy kérvénye ide be nem 
érkezett. — K. Gy. Fiilesd. Már benn volt a lapban, 
hogy a korpótlék 1698-ban 50 f r t ; 1903-ban iOOfrt; 
1908-ban 150 f r t ; lHl3-ban 200 f r t ; 1918-ban 250 frt . 
— Topánfalva. Lapunk mult számában már volt 
szó róla. G. A. Ozora. A székesfőváros tanács ihoz. 
— Szl. J. Misztótfaiu. Ha kivánja. levelét elküldjük 
egyenesen a czímzettnek; czélját így is eléri. — 
Sp. A. Jablouka. Ha eddig választ nem kapptt, 
levele eltévedhetett. — Sehr. B. H.-Xáilalia. Úgy 
halljuk, hogy még nincs végleg elintézve. — Iskola-
széki elnök, Szentes. Mindjárt, illetőleg l«9á-ban. 

Tartalom: A nyugdíjtörvény revíziója. György 
Aladár. — Az Országos Bizottság ülése. — Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete. — Kántoraink nyugdíja. 
—y —f. — A tanító szelleme az iskolában és azon 
kívül, B&rtha István. — Az osztatlan népiskola tan-
terve. XXIV. Hám László. — Hivatalos rész. — 
Sziinóra: Eljösz-e hozzám ? Havas István. — Méhész-
kedjünk. 2V«<7?/János. — A kalendáriumról. Sághy 
Mihály. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T , 

A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 
illető évi 100 frtos Bésán-féle ösztöndíjak tizenegy 
(11) állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetén azonban 
a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, legutóbbi 
tanulmányi bizonyítványával, szülei vagyoni állapo-
táról, testvérei számáról, az esetleg már nyert ösz-
töndíjról vagy segélyről és erkölcsi magaviseletéről 
szóló iskolai, illetőleg hatósági bizonyítványokkal 
felszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímzett folyamodványok az állami 
képző-intézeteknél az igazgató-tanácshoz, a többiek-
nél az illető képző-intézet igazgatójához 1897. évi 
április hó végéig, ezek által pedig Ráth Károly fő-
és székvárosi főpolgármester úrhoz, mint az alapít-
vány gondnokához (Budapest, IV. ker., Zöldfa-utcza 
9. sz.) május hó 15-ig terjesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven írandók, s a 
nem magyar mellékletek hiteles magyar fordítása 
is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve beérkezett folya-
modványok tekintetbe nem vehetők. 

Budapest, 1897. évi márczius hó 26-án. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

(82/h—III—3) mintatértől. 

PÁLYÁZATOK. 
A szefkerini (volt határőrvidék) községi szerb, 

magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jött tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, 'A hold pótkert, 6 öl puha 
tűzifa, szabad lakás és házikert. Felhivatnak pá-
lyázni óhajtó okleveles tanítók, miszerint a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 
kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamod-
ványukat, folyó évi április hó 24-ig, közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez terjeszszék be. A ma-
gyar nyelvben szó és írásbeli jártassága okmányilag 
igazolandó. Nagybecskerek, 1897 április hó 1. 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

Nyugdíjazás folytán megüresedett o laszl községi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
tanítói fizetés 400 frt, kántori fizetés 150 frt, 
2 szoba, 2 konyha, pincze, istálló és fészerből álló 
szabad lakás, 4 öl kemény tűzifa, a háznál levő 
610 • - ö l területű konyhakert haszonélvezete; to-
vábbá mellékjövedelemként Olasz községhez csatolt 
Gyula községi és pusztai tankötelesek oktatásáért 
70 fr t és mintegy 20 fr t stóla. Magyar, német és 
sokacz nyelv ismerete szükséges. Pályázati kérvények 
április 15-ig : iskolaszéki elnökhöz Olaszra (Baranya-
megye) nyújtandók be. (348—III—3) 

A cserepes-kenézi ev. ref. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 forint 
készpénz. Az állás folyó évi szeptember 1-én fogla-
landó el. Véglegesítés egy év múlva történik. 
Képezdei oklevéllel felszerelt pályázatok folyó évi 
május 21-ig a cserepes-kenézi ev. ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. U. p . : Gyüre. (391—II-2) 

Kis-Osz (Torontálm.) községi kisdedóvodájánál 
az óvónői állás betöltendő. Fizetés : 300 frt, 26 f r t 
faátalány és szabad lakás, mely két szoba, konyha, 
éléskamra, padlás és pinczéből áll. Megkívántatik 
a magyar és német nyelv teljes birása. Kérvények 
f. évi május hó 15-ig az iskolaszékhez küldendők. 

(389-111 2) 

Katal infa lva elemi vegyes népiskolájánál, álla-
milag segélyezett nőtanítói állomásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Évi járandóságok: 400 f r t kész-
pénzfizetés és 100 f r t lakbér addig, míg a kellő 
természetbeni lakás nem készül el. Okleveles, róm. 
kath. vallású pályázóktól megkívántatik, hogy a 
magyar és német nyelvet egyaránt bir ják. A meg-
választott köteles állomását azonnal elfoglalni. A 
kellőleg felszerelt folyamodványok legkésőbben folyó 
évi május hó l-ig a községi iskolaszék elnökségé-
hez czímzendők. Katalinfalva (Torontálmegye, u. p. 
B.-Szt.-György), 1897 április hó 17. Viszkocsill Lajos 
népisk. igazgató, iskolaszéki jegyző. Globuschütz 
Antal, iskolaszéki elnök. (395—II—2) 

A murányal lyai (Gömörm.) róm. kath. tanítói 
állásra május 10-ig pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása : 264 frt államsegély, 136 frt tandíjakból. Jó 
lakás. Kötelessége az első és második évfolyam 
tanítása. Nők is pályázhatnak. Kérvények plébánia-
hivatalra czímzendők. (400—I—1) 

Temesmegyei N é m e t s á g községében a 2., esetleg 
az 1. osztály tanítóval betöltendő. Járandóságok: 
400 frt, 5 fr t irodaátalány, 10 köbméter hasábfa, 
2 szoba, konyha, pincze, padlás, éléskamra, istállóból 
álló szabad lakás és a hozzátartozó kert. Az 1. osztály 
tanítója kert helyett 5 fr t kerti átalányt élvez. Tan-
nyelv: magyar-német. Kántorságbani kisegíthetés 
előnyt nyújt . A róm. kath. iskolaszékhez czímzett 
folyamodványok április hó 25-ig elfogadtatnak. 
Németság, 1897 április 12. A róm kath. iskolaszék. 

(401—1—1) 
Betöltendő a szegedi államilag segélyezett községi 

polgári fiúiskolánál egy, évi 500 frt fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles polgári iskolai rajztanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve. 
legkésőbb 1897 évi május hó 15-ig, Csongrádvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
polgári iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek.Budapesten, 1897. évi április hó 9-én. 
A minister meghagyásából: dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (92/h—I—1) 

A fe lsö-eöri (Vasvárm.) róm. kath. magyar népis-
kolához segédtanító kerestetik. Javadalom : 150 frt 
készpénz, bútorozott szoba fűtéssel, tisztogatással, 
ágynemű nélkül ; élelmezés a főtanítónál. Zenéhez 
értők mellékjövedelemre számíthatnak. A kántor-
ságban segédkezni kötelesség. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények f. évi április 25-ig az iskola-
széki elnökséghez küldendők. (405—I — 1) 

Az or lovát i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jött tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, 3 öl kemény tűzifa, 3 öl 
szalma, 1 hold szántóföld, mely után az adót a 
község fizeti, 3 frt irodai átalány, szabad lakás és 
házikert. Megjegyezni kívánom, ha az illető tanító 
az egyházi éneket az isteni tisztelet alkalmával 
hajlandó végezni, ezért a politikai községtől 40 frtot, 
a hitközségtől pedig 60 fr tnyi évi jutalékot kap. 
Felhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, mi-
szerint a torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, kellően fel-
szerelt folyamodványukat folyó évi április hó 30-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez terjesz-
szék be. Nagy-Becskerek. 1897. évi április hó 12-én. 
Torontálmegye kir. tan felügyelősége. (90/h—III — 1) 
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A temes-hidegkuti róm. kath. népiskolánál az 
I. osztályú német-magyar tannyelvű tanítói állo-
másra f. évi április hó 30-ikára pályázat hirdettetik. 
Évi jövedelme : 256 f r t 56 kr készpénz, 18'75 hliter 
buza váltság fejében 143 frt 44 kr, 24 ürméter 
kemény tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő és 
4 f r t 25 kr írószer-átalány, szabad lakás és 400 Q-öl 
pótkert. Kötelessége az 1-sö osztályú gyermekeket, 
nemkülönben a vasárnapi iskolások egyik osztályát 
tanítani, továbbá a kántori teendőkben segédkezni. 
A kellően felszerelt kérvények a róm. kath. iskolaszék 
elnökségéhez czímzendők. Az iskolaszék elnöksége. 

A kisfaludi (Udvarhelym.) községi tanítói állo-
másra május 15-iki határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 400 frt, lakás és kertilletmény. A kellően 
felszerelt folyamodványok Kecsetbe (u. p. Székely-
Udvarhely), alulírotthoz küldendők. Menyhárt András, 
iskolaszéki elnök. (404—1—1) 

Betöltendő a c sombordi állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt fizetésből, 50 frt. helyi pótlékból 
és természetbeni lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő ok-
levéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi május hó 5-ig, Alsó-Fehérvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ezen állás 
az ev. ref. kántori teendők végzésével is össze van 
kötve, ezért csak ev. ref. vallású s a kántori teen-
dők végzésében is já r tas pályázók vétetnek figye-
lembe. Kelt Nagy-Enyeden, 1897 április 15-én, Alsó-
Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségétől Dr. Szabó 
Mihály, Alsó-Fehérvármegye kir. s.-tanfelügyelője. 

Aradmegyébe kebelezett K i s -Varjas községben, 
államilag segélyezett róm. kath. községi iskolánál 
egy kántortanítói állásra pályázat nyittatik. A válasz-
tás 1897. évi május hó 8-án d. e. 10 órakor fog az 
iskolaszék által megtartatni. Pályázni óhajtók, sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket alulírott iskola-
széki elnökhöz a választás napjáig benyújthatják. 
A kántortanító javadalmazása: évi 400 frt havi 
előleges részletekben, szabad lakás, mely áll 2 szoba, 
konyha és kamrából, 400 P]-öl konyhakert, 3 öl 
tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. Halász Imre, 
iskolaszéki elnök. U. p. Kis-Iratos. (406—II—1) 

Karancskesz i (Nógrádmegye) anyaegyház katho-
likus kántortanítói állomására április 29-ére pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : lakás, házikerttel; 9 kat. 
hold föld és rét, a hívek által mívelve ; 4 bécsiöl 
tűzifa. Párbérből átlag 64 pozs. mérő rozs és 12 frt. 
Stolából mintegy 80 frt. Tandíj mindennapi isko-
lásoktól 1 forintjával. Ismétlők ingyenesek. — Az 
iskolaszék. (408—1—1) 

A n a g y i g m á n d i ref. népiskolához, két .osztály 
vezetésére, ideiglenes tanító sürgősen kerestetik. 
Fizetése, a május végéig terjedő időre: 50 f r t és 
szoba, bútorozva. írások : Kiss Károly lelkészhez. 

(407—I—1) 
Sámodra (Baranyam.) ref. kántortanító kerestetik; 

javadalma: 216 f r t pénz, 18 hold föld, legelő- és 
erdőilletőséggel, tandíj 20 frt körül, tisztességes 
lakás mindenféle épületekkel és kerttel. Az állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó; pályázati határidő 
május 25. A pályázatok Sámodra (posta Vaiszló), 
reform, lelkészi hivatalhoz küldendők. (409—1—1) 

Kéretik H A L VIKTOR taní tó úr, tartózko-
dási helyét a „Néptanítók Lapjá"-ban mielőbb 
tudatni, h o g y l e v é l hozzá in tézhető l egyen . 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

ra. NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
Előfizetési á r : 

Egésse évre 5 frt — kr . 
Félévre 2 frt 5 0 kr. 
Negyedévre ... 1 frt 2 5 kr. 

E g y é v n e g y e d n é l kevesebb időre előfizetést 
nem fogadunk el s az előf izetés i pénzek 
ezen igazga tósághoz küldendők be. 

A m. ltir. tud. egyetemi nyomda 
igazgatósága. 

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

B. fajta, kék kerettel, 100 darab 
D. s arany s 100 „ 

VIZSGA-LAPOK, 
45 k r , i magyar, német és diktandó-
60 kr , i vonalzással. 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótöllakban és tollszárakhan. 

ELSŐ MAGYAR A0ZÉL-IEÓT0LL-, TOLLSZÁR- és INDIGÓ-MÁSOLÓPAPIR-GYÁR 

VI., Dalnok-utcza 26. SCHÜLER JÓZSEF, Budapest, IV.,Keeskeméti-utcza3. 

(403 -IV—1) Kívánatra árjegyzékkel szolgálok. 
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Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXX. évfolyam 17. szám. * Budapest, 1897 április 29. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M, K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 5 frt; félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is előre 
a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

A közélet tüneteit megfigyelő előtt 
ismeretes, hogy az utóbbi évek költ-
ségvetési tárgyalásainál a tanfelügyelő-
ségek czíme alatt előirányzott tétel t 
rendszerint minden vita nélkül elfogadj a 
az országgyűlés. Bezzeg nem így volt 
ez alkotmányos életünk első tíz-tizenöt 
évében, a midőn a budget-tárgyalás-
nál egy-egy tétel alig idézett fel oly 
nagy vihart és támadást, mint éppen 
a tanfelügyelőségé. 

Mi lehet ezen változás oka? Azt 
hiszem, nem csalódom, ha az okot 
abban keresem, miszerint a törvény-
hozás éppen úgy, mint a közvélemény 
ma már tudatában van annak, hogy 
népoktatásügyünk egész vonalán két-
ségtelenül elért jelentékeny sikerekben 
és eredményekben nagy része van a 
tanfelügyelői karnak, a melynek buzgó 
és hivatott tagjai nem egy tankerület-
ben: a míg személyüknek osztatlan tisz-
teletet, állásuknak általánosan elismert 
tekintélyt tudtak szerezni, addig lán-
goló hivatásszeretetükkel és tapintatos 
eljárásukkal a vezetésükre bizott tan-
kerület népoktatási viszonyait, addig 
nem remélt színvonalra fejlesztették. 

Honnét van az mégis, hogy napjaink-
ban éppen tauügyi körökből halljuk 

és olvassuk a mai tanfelügyeletnek ta r t -
hatatlan voltát, tehetetlenségét, kínos 
vergődését? Meggyőződésem szerint az 
ily kritika csakis egyes, egyéni fogyat-
kozások megfigyelésének a szüleménye; 
mert állíthatom, hogy tanfelügyeletünk 
mindazon tankerületben, a hol a sze-
mélyi garáncziák fellelhetők, a mai viszo-
nyok között is érdemes munkát teljesít. 

Ezzel azonban nem azt akarom mon-
dani, hogy a tanfelügyelet mai rend-
szere tökéletes s hogy az úgy személyi, 
mint intézményi vonatkozásaiban javí-
tásra nem szorul. De igenis! Csakhogy 
nem oly általános szólamok szerint, a 
minőket itt-ott hallunk és olvasunk, 
— hanem azon kérdés megoldásával, 
hogy miként illesztendő be az állami 
adminisztráczióba az állami tanfelügyelet, 
s minő személyi garáncziákal kell meg-
követelnünk az állami tanfelügyelőktől? 

Ezen szempontokból véve szemügyre 
a tanfelügyelet reformját, erre vonat-
kozólag tisztán egyéni nézeteimet az aláb-
biakban mondom el. 

Szálló igévé vált, hogy ruMztassék fel 
a tanfelügyelő jurisdikczióval és exekutiv 
hatáskörrel. 

Tehát jurisdikczio és exekutiv hatás-
kör! Ez sokkal fontosabb kérdés, sem-
hogy ezzel egyszerűen elbánni lehetne. 
I t t mindenelőtt tisztába kell jönnünk, 

Lapunk 17-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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minő szervezetet nyerjen a tanfelügye-
let az állami adminisztráczióban, hogyan 
illeszkedjék abba bele? Mert csak ezen 
kérdés rendezésével lehet arról komo-
lyan beszélnünk, legyen-e, és ha igen 
mily mérvű jurisdikcziója és exekutiv 
hatásköre a tanfelügyelőnek? 

Ma mindazon teendők, melyeket az 
1876. évi 28. t.-cz. 5. §-a a tanfel-
ügyelő elé szab, két csoportra sorolhatók: 

a) a népiskolai tanfelügyelet egyik 
csoportját a népiskolák külső ügyei 
(a tulaj donképeni népiskolai admíniszt-
ráczió) képezik; 

b) másik irányú feladata a tanfel-
ügyelőnek az iskolában az oktatásra és 
nevelésre való szakszerű felügyelet. 

Áthatva azon nagy, nemzeti feladat-
tól, a melyet a népoktatás által meg-
oldanunk kell, azt kívánom, hogy a tan-
felügyelő egész tevékenysége a magyar 
nemzeti népnevelés előbbrevitelére irá-
nyuljon; legyen ő tankerületében a 
magyar kulturának lelkes apostola; a 
népoktatás valamennyi tagozatát irá-
nyítsa, a tanítókat iskolájukban és egye-
sületeikben buzdítsa, vezesse. Lebegjen 
a magyar tanfelügyelő előtt mindig 
fényes csillagként a nagy, nemzeti 
czél: a magyar állam nem magyarajkú 
lakóit a népoktatás által nyelvben és érzü-
letben magyarrá nevelni; az államfentartó 
elemet pedig nagygyá és hatalmassá tenni. 
Ily nagy feladatok munkálása az egész 
embert kivánja. 

Nem lehet zsibbasztanunk a tanfel-
ügyelő működését az iskolai külső ügyek 
adminisztrálásával. A tankötelezettség, 
iskolák állítása és felszerelése, az isko-
lák fináncziális ügyei, a tanítók java-
dalmazása, nyugdíj-ügyök ellátása és 
még sok más, többé-kevésbbé lényeges 
adminisztrátiv ügy teljesen kiveendő a 
tanfelügyelő intézkedési hatásköréből és 
átutalandók az állami közigazgatás kere-
tébe. A tanfelügyelőt mindezekre nézve 
csupán az ellenőrzés jogával ruház-
nám fel. 

A közigazgatás állami rendezésekor 
minden községben, avagy községcso-
portban ott lesz az állam felelős, kine-
vezett közege az állami adminisztráczió 
ellátására. Ez az állami közeg fogja a 
népiskolai adminisztrácziót éppen oly 
felelősséggel gondozni, mint a minővel 
p. o. a katonai, avagy adóügyi admi-
nisztrácziót ellátja. A község minden 
irányú adminisztrácziójának ellenőrzése 
felől kellően gondoskodva leend az új 
megyei szervezetben. 

Az ellenőrzést, a községbe kinevezett 
állami közeg működése felett, a járási 
állami közeg és az egész megyére ki-
térj edőleg a kir. tanfelügyelő gyako-
rolná, a ki hivatalból tagja volna nem 
csak a közigazgatási, hanem a törvény-
hatósági bizottságnak is és mint ilyen: 
vezetője, irányítója a vármegye terü-
letén az egész népoktatásügynek. Az 
iskolák külső, adminisztrátiv ügyeire nézve 
tehát teljesen elegendőnek tartanám a tan-
felügyelő ellenőrzési jogát; a rendelkezést 
és végrehajtást az ily ügyekben egészen az 
állami adminisztrátiv közegek hatáskörében 
hagynám. 

Ellenben kitérj esztendőnek vélem a 
tanfelügyelő hatáskörét a következő 
ügyekre: 

A községi iskolaszékek és állami 
iskolai gondnokságokkal szemben első-
fokú hatóságot képezne. Jogában állana 
tehát a kir. tanfelügyelőnek ezen helyi 
iskolai hatóságokhoz rendeletet intézni, 
határozatait feloldani; a kir. tanfel-
ügyelő rendeletei, avagy feloldó hatá-
rozatai ellenében a helyi iskolai ható-
ságok a közigazgatási bizottsághoz 
felebbezhetnek. A helyi iskolai ható-
ságok által a tanító és tanuló szülei 
között fenforgó panaszokban hozott 
elsőfokú Ítélet a kir. tanfelügyelőhöz 
volna felebbezhető. A felekezeti iskolai 
helyi hatóságokkal közvetetlenül érint-
keznék, azoknak, különösen az iskola 
beléletét érintő ügyekben a népoktatási 
törvények alapján utasításokat adhat. 
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A községi és állami tanítókkal szem-
ben a kir. tanfelügyelőt, kisebb fokú 
mulasztás eseteiben, rendbirságolási jog-
gal vélném felruházandónak; sőt ezen 
joga még a felekezeti tanítókkal szemben 
is kiterjesztendő az iskolai rendtartásnál 
tapasztalható mulasztások eseteiben. 

A tanfelügyelő joga lenne: a községi 
tanítóválasztás jóváhagyása, az összes 
tanítóknak az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe felvétele, az állami tanítók 
részére hat hétig terjedő szabadságidő 
engedélyezése oly esetekben, midőn a 
helyettesítés az államkincstár megter-
heltetésével nem j á r ; az állami taní-
tóknak szabályszerű módon fizetési elő-
leget engedélyezhetne; ugyancsak az 
állami iskoláknál 100 frtig terjedhető 
kisebb helyreállítást engedélyezhetne 
oly esetekben, midőn ez az iskola helyi 
jövedelmében fedezetet talál; az állami 
és községi iskoláknál az igazgatói teen-
dők ellátásával a tanfelügyelő bizná 
meg az illető tanítót. 

A közigazgatás államosítása esetén 
az állami iskolai gondnokság tagjainak, 
sőt még az állami tanítóknak is a kine-
vezését a főispánra vélném ruházandó-
nak, a ki ezen jogát a kir. tanfel-
ügyelő meghallgatásával gyakorolná. 

Ily módon kiterjesztve a tanfelügyelő 
hatáskörét, nagymérvben deczentralizál-
ható lenne a központi kormányzatnak 
ma is már-már tarthatatlan munkaköre. 

Az állami iskolák szervezése és ezek 
adminisztrácziójának vezetése ezentúl 
is kizárólag a kir. tanfelügyelő hatás-
körében maradna, a ki ezen ügykörben 
közvetetlenül a közoktatási kormány-
nyal érintkeznék. 

Ezekben vélném, nagy vonásokban, 
körvonalazandónak a tanfelügyelő admi-
nisztrátiv teendőit, és az iskolai helyi-
hatóságok, valamint a tanszemélyzettel 
szemben jurisdikczióját. 

Hogy miért tartom még szükségesnek 
az iskolai külső ügyek egész adminisz-
tráczióját az állami közigazgatás hatás-

körébe átutalaudónak, ezt azzal is in-
dokolom, hogy ily módon felszabadul 
a tanfelügyelő mai irodai ügykörének 
legalább 50%-a alól, az eddiginél sokkal 
több időt fordíthat az iskolák látoga-
tására, s végül a népoktatás fokozatos 
államosítása következtében az állami 
iskolák adminisztrácziójából a tanfel-
ügyelőre háruló s felelősséggel járó sok 
teendőt annál jobban elláthatja. 

A tanfelügyelő működésének súlypontja 
az iskolák beléletére essék. E végből a 
tankerületek viszonya szerint annyi 
segédtanfelügyelő adandó melléje, hogy 
ezekkel felváltva, a felügyeletére bizott 
összes népoktatási tanintézeteket éven-
ként legalább egyszer múlhatatlanul 
meglátogathassák. Az iskolalátogatások 
szakszerűek és behatóak legyenek. A tan-
felügyelő, tapasztalatait a tanítóval, 
illetve a tantestülettel nyomban közölje, 
s az iskola beléletét érdeklő ügyekben 
azzal tanácskozzék, útmutatásait adja 
meg. Úgy a tanfelügyelő, mint a segéd-
tanfelügyelők saját személyükre külön 
úti-átalányt nyerjenek, mindenesetre 
oly arányban, hogy az átalányból a 
tankerület összes iskolái meglátogathatók 
legyenek. 

Minden tankerületben a tanítóikar 
összesége általános tanító-egyesületet 
alkosson, a melynek a tanfelügyelő hiva-
talból tagja legyen, s köteles a tanító-
egyesület köz- és körgyülésein meg-
jelenni, az egyesület működését az állam 
és a nemzeti népnevelés érdekeinek 
megfelelően irányítani. 

Összefoglalom tehát a népiskolai tan-
felügyelet intézményi reformjára vonat-
kozó egyéni nézeteimet a követke-
zőkben : 

a) a népoktatás (és a kisdedóvás) 
összes külső adminisztracziója átteendő 
az állami közigazgatás keretébe, meg-
hagyatván ezekre a tanfelügyelő ellen-
őrzési joga; 

W a népoktatás (és kisdedóvás) 
belső ügykörében, tehát az iskolai helyi-

17* 
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hatóságok és a tanszemélyzettel szem-
ben terjesztessék ki a kir. tanfelügyelő 
hatásköre, s ruháztassák fel e tekintet-
ben szabatos jurísdikczióval; 

c) a tanfelügyelet működési súly-
pontja az iskolák (kisdedóvodák) bei-
életére helyezkedjék, s ezen feladatának 
minél sikeresebb megoldására szükséges 
eszközökkel láttassék el. 

A tanfelügyelet reformjának további 
részleteiről egy későbbi czikkelyben 
szólok. 

(Budapest.) Halász Ferencz. 

A gazdasági ismétlő-iskola. 
Sok szép és életrevaló eszme látott már e 

becses lapok hasábjain napvilágot kultusz-
ministerünknek igazán gyakorlati irányú és 
kivitelében, hazánk viszonyaiból kifolyólag, 
népünknek oly nagy anyagi előnyöket bizto-
sító reformja: a gazdasági ismétlő-iskolák 
fölállítása érdekében. Végh István kartárs — 
igen helyesen — a tanítóktól várja ez ügy-
ben a legfőbb eredményt, azt állítván, hogy 
„ha ezek igazi lelkesedéssel támogatják a 
fölülről jövő reformot, s ha a végrehajtás 
közegeinek szívesen a kezére járnak, nagyon 
megkönnyül a dolog." 

En éppen ezen végrehajtó közegek egyikét, 
mely bár csak közvetve, de szerintem mégis 
nagyon eredményesen működhetik közre a 
czél megvalósításában, kívánom az ügy érde-
két szivükön viselő kartársak szíves figyel-
mébe ajánlani, megnyerés czéljából. 

Ez a végrehajtó közeg: a megyei gazdasági-
egyesület. 

Törvényhatóságaink, közigazgatási bizott-
ságaink és az iskolaszékek fölkarolhatják 
ugyan az eredményében oly szép haszonnal 
járó újítást, föl is állíthatják a gazdasági 
ismétlő-iskolákat, de addig, míg népünk maga 
is nem látja, nem tapasztalja a gazdasági 
vívmányok gyakorlati hasznát, előnyeit: gyer-
mekét sem küldi .szívesen, az ismétlő-iskolába, 
mivel az neki éppen ezen korban már majd-
nem nélkülözhetetlen kenyérkereső faktora. 

Ennek előmozdítása végett az eddiginél 
nagyobb súlyt kell fektetni már a mindennapi 
iskolában a gazdasági ismereteknek gyakor-
lati irányú tanítására. Azonban, még ezzel 
egyedül nem lesz teljesen orvosolva a nép 
közönyében rejlő baj. Oda kell azért töre-
kednünk, hogy népünk közvAetlenül is belássa 
azt. Hozzuk tehát közelebb hozzá a szükséges 

gazdasági ismereteket s mutassuk be neki 
azok gyakorlati hasznát. Ezt pedig csakis 
magával a felnőttek oktatásával érhetjük el. 

Ebben lehet azután nagy segítségünkre a 
megyei gazdasági-egyesület. Örömmel olvastam 
a napilapokban, hogy egyik-másik megyei 
gazdasági-egyesület ez ügyben már meg is 
tette a kezdeményezést: felolvasásokat, előa-
dásokat tartván a tél folyamán a megye mező-
gazdasággal foglalkozó egyes községeiben, 
melyeket kisgazdáink tömegesen látogattak 
és figyelmesen hallgattak. Tehát az érdek-
lődés, a tudni-, tanulnivágyás meg van 
népünknél; mert belátja hogy a mindinkább 
fokozódó életigényeket és szükségleteket nem 
képes ma már „az apám is így szokta" elv 
szerinti gazdálkodási móddal kielégíteni. 

Elégítsük tehát ki népünknek ezen tudni-
vágyását, s akkor kettős czélt érünk el. Az 
egyik az lesz, hogy a nép közvetlenül meg-
ismerkedvén az okszerűbb s nagyobb hasznot 
biztosító gazdasági vívmányokkal, azokat 
iparkodni fog kis gazdaságában érvényre is 
juttatni. A másik pedig az, hogy az így 
hasznos tapasztalatokat szerzett kisgazda be 
fogja látni a gazdasági ismétlő-iskola hasznát 
is, szívesen meghozza az annak fölállítására 
szükséges anyagi áldozatot és örömmel fogja 
abba küldeni gyermekét is. 

Tapasztalatból állíthatom, hogy népünk 
nem idegenkedik az olyan ismeretek szerzé-
sétől, a melyeknek gyakorlati hasznát látja. 
Csak módot, alkalmat kell neki adni azoknak 
elsajátítására. Egy példával bizonyítom be ez 
állításomat. v 

Működési helyemen a tél folyamán négy, 
méhészeti előadásból álló cziklust tartott a 
megyei gazdasági - egyesülettel kapcsolatban 
álló méhész-egyesületünk. Az okszerű méh-
tenyésztési tárgyaló elméleti, de különösen 
gyakorlati előadásainkat polgáraink nagy 
számmal s élénk érdeklődéssel hallgatták. 
Gyakorlati eredménye ez előadásoknak, melyek-
nek folytatása a nyár folyamán majd az egyes 
mintaméhesekben lesz, nem is maradt el. 
Mert már is számosan keresnek föl bennün-
ket útbaigazítást, tanácsot kérni fölállítandó 
méhesükre, beszerzendő kaptáraikra és azok 
mikénti kezelésére nézve. Ezt mi készséggel 
meg is adjuk. Sőt gondoskodtunk arról is, 
hogy két iskolai mintaméhesünkben már a 
mindennapi és imétlő-iskolai tanulók is elsa-
játí thassák a méhekkel való okszerű bánás-
módot. A mult években is voltak tanulók, a 
kik örömmel hallgatták a méhészeti előadá-
sokat s segédkeztek a méhkaptárok kezelé-
sénél, de meg vagyok győződve arról, hogy 
a jövőben még nagyobb számmal fognak 

» 
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jelentkezni, mivel a szülőknél is jóleső öröm-
mel tapasztaljuk az érdeklődést. 

íme a társadalmi tevékenység gyümölcse! 
Ehhez hasonló eredményeket várok én a 
megyei gazdasági-egyesületektől is, ha segít-
ségünkre lesznek a felnőttek oktatásában. Ezt 
pedig az által tehetik, ha az év minden 
szakában tartanak helyenként elméleti, de 
különösen gyakorlati gazdasági előadásokat. 

Már eddig is követésre méltó buzgalommal 
működik ez irányban egyik-másik megyei 
gazdasági-egyesület. De sok még nem lépett 
akczióba ez ügyben. Hassanak azért oda a 
néptanítók, hogy ez mielőbb megtörténjék s 
akkor hazánkban általánosan meg fog hono-o O 
sodni a felnőttek gazdasági irányú oktatása, 
a mely amellett, hogy hasznos ismeretek bir-
tokába ju t ta t ja a népet, előmozdítója lesz a 
gazdasági ismétlő-iskolák fölállításának és 
pártolásának is. 

Javaslataim a kivitel módozatára nézve 
következők: a) Lépjenek be a tanítók a megyei 
gazdasági-egyesületbe, b) Nyerjék meg a fel-
nőttek gazdasági irányú oktatása ügyének a 
gazdasági-egyesület intéző férfiait. c) A megyei 
lapok útján is hassanak oda, hogy a gazdasági-
egyesületek vegyék föl programmjidcba a kis-
gazdák oktatását népszerű módon tartott elő-
adások áltál. 

Ha így minden tényező karöltve közremű-
ködik, a gazdasági ismétlő-iskolák felállítása 
nem fog semmi nehézséggel járni, s azok 
mielőbb meg fogják tereinni hasznos gyü-
mölcsüket: a nép anyagi helyzetének javulását. 

(Székes-Fehérvár.) Jlayó Károly. 

A mondat fogalmának gyakorlati 
ismertetése a népiskola II. osztá-

lyában. 
(Olvasás, nyelvtan, helyesírás és gondolatkifejezés egy-

mással karöltve jár.) 
Minden tapasztalt tanító tudja, hogy csupán 

csak detinicziók által, például ilyen módon: 
„Mi a mondat?" „A mondat élőszóval vagy 
Írásban kifejezett gondolat", a gyermekeknek 
sohasem nyujthatunk tiszta fogalmat a mon-
datról. Hogy ilyen tanítás nem volna egyéb, 
mint gyermekkínzás, azt minden rátermett 
tanító könnyen belátja. 

A mondatot, fennebbi definiczióban, gondo-
latnak mondjuk; erről pedig oly kevéssé van 
fogalma a gyermeknek, vagy talán még 
kevésbbé, mi at a mondatról. Hogy tehát a 
gyermekek megértsék, hogy mi a mondat, 
ezt megelőzőleg meg kell nekik mondanunk, 

rá kell őket vezetnünk arra, mi a gondolat, 
de nem tudományos magyarázattal, hanem 
gyakorlati úton s a gyermekek felfogásához 
mérten, a mint ők ezt megérteni képesek; 
például így: 

T. Fiúk (leányok!) Ti eddig mindig szépen 
tudtatok felelni; tudtatok tárgyakat meg-
nevezni s azokról fenszóval valamit állítani. 
Ki tudna most is tárgyakat megnevezni ? 
A gyermekek jelentkeznek. T. Nevezz tárgyat. 
— Te is, te is! — Te meg állíts valamit 
szépen fenszóval arról a tárgyról, melyet János 
megnevezett! — A kutya ugat. — Te is! — 
A kutya őrzi a házat. — Te i s ! — A kutya 
hü állat; stb. — Helyes! De most az lesz ám a 
derék gyermek (leány), a ki nem fenszóval, 
mint eddig, hanem magában, azaz úgy tud 
valamit valamely tárgyról állítani (mondani), 
hogy azt senki sem hallja. Ki tud így valamit 
állítani ? A gyermekek jelentkeznek. — Állíts 
tehát valamit a fecskéről N, de csak magad-
ban ám, ligy, hogy azt senki sem hallja! 
— Te is, te is! Állítson mindegyitek valamit 
magában a fecskéről! Megtettétek-e már? 
A gyermekek felelnek. T. A ki a fecskéről 
már állított valamit magában, annak van 
a fecskéről gondolata. Mondd meg szépen 
fenszóval a gondolatodat a fecskéről N ! — 
A fecske vándormadár. T. Te i s ! — A fecske 
csicsereg. T. Te is! — A fecske elpusztítja a 
a kártékony rovarokat. — Te is, te is! 
Helyes; ezek voltak a ti gondolataitok a 
fecskéről. Ha az ember valamely tárgyról 
magában (úgy, hogy azt senki sem hallja) 
valamit állít (mond), akkor az ember gondol-
kodik, akkor van az embernek arról a tárgyról 
gondolata. 

Nevezz ismét valamely tárgyat, Péter (Anna)! 
— Te is, te is! Most állítson mindegyitek vala-
mit magában, azaz úgy, hogy azt senki sem 
hallja, arról a tárgyról, melyet Péter (Anna) 
nevezett meg! Nos, ki állított már magában 
valamit? A gyermekek jelentkeznek.T. A ki 
e tárgyról már magában valamit állított, 
annak van erről a tárgyról is gondolata. 
Kinek van tehát közületek erről a tárgyról 
is gondolata ? A gyermekek felelnek. T. Miért 
van teneked arról a tárgyról, melyet Péter 
megnevezett, gondolatod ? — Mert magamban 
arról a tárgyról valamit állítottam. T. A gon-
dolatot sem látni, sem hallani nem lehet, 
s mindenki csak egymaga tudja saját gon-
dolatát, más ember nem tud ja ; de mégis 
van valaki, a ki még az ember gondolatát is 
tud ja ; mit gondoltok, ki az? — Az Isten. 
T. Helyes! Igaz, az Isten még az ember gon-
dolatát is tudja; az emberek pedig csakúgy 
tudják egymás gondolatát, ha azt egymásnak 
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megmondják, vagy egymásnak leírják. Mit 
kell tehát tenned, hogy Péter tárgyáról való 
gondolatodat én is megtudjam? N ! — Meg 
kell mondanom, vagy le kell írnom. — T. 
Jól van, mondd meg tehát gondolatodat! — 
Te is, te is! — Te meg írd fel az iskolatáblára ! 
— Te is, te is! (A netán t e t t helyesírási hibákra 
a tanító a tanulót rávezeti.) Lám, milyen 
szépeket tudtatok ti gondolni arról a tárgyról, 
melyet Péter (Anna) nevezett meg. 

Ki tud magában valamit állítani, azaz 
gondolni, a lóról? a tehénről? a juhról? 
a kecskéről? a hóról? a koromról? — stb. 

Ki tudja gondolatát fenszóval, vagyis élő-
szóval kimondani? Ki tudja gondolatát fel-
írni ? Hányféleképen lehet tehát a gondolatot 
kifejezni? — Kétféleképen: élőszóval és 
írásban. T. Ha a gondolatot felírjuk vagy 
élőszóval kimondjuk, akkor mondat lesz belőle. 
Mit kell tehát tenni a gondolattal, hogy 
mondattá váljék ? N ! — Hogy a gondolat 
mondattá váljék, ki kell azt mondani élő-
szóval (fenszóval), vagy le kell azt írni. 
T. Helyes! Ki tudja ezt még ilyen szépen 
elmondani? A gyermekek jelentkeznek.— 
Mondd el tehát N! — Te is, te is, te is ! Mondja 
el ezt az egész pad, karban! Mondjátok el 
mindnyájan! — Ki tudja már most meg-
mondani : mi a mondat ? A gyermek (talán 
segítséggel): A mondat élőszóval vagy írásban 
kifejezett gondolat. T. Ki tudja ezt még el-
mondani ? Mondd el t ehá t te! — Te is, te is! 
Mondjátok el mindnyájan, karban! 

T. Gyermekek, most jól vigyázzatok, mit 
teszek. A tanító a fekete táblára í r j a : a tej, 
a tinta, a víz, s kérdezi: hány mondatot 
írtam a táblára ? Ha a tanító eddig helyesen 
járt el, a gyermekek nagyobb része azt 
feleli: Egyet sem. Akadhat azonban olyan is, 
a k i azt mondja: Hármat . T. Mondd meg, N, 
kinek van igaza, vájjon azoknak-e, a kik azt 
mondják, hogy egy mondatot sem ír tam fel, 
vagy annak a Ferencznek, a ki azt mondja, 
hogy három mondatot írtam fel. A gyermek 
azt feleli (szükség esetén ügyes kérdések által 
segítve): A tanító úr egy mondatot sem írt 
fel; mert az, a mi fel van írva, csak három 
tárgynak a neve. 

T. Helyes! Mit kell tehát tennünk, hogy a 
táblán három mondat legyen felírva ? N ! 
— Mindegyik felírt tárgyról kell valamit 
írásban állítani. T. Jól van! Állíts tehát 
valamit a tejről, N ! — A te j tápláló. 
T. Állíts valamit a tintáról, N ! — A tinta 
fekete. T. Állíts valamit a vízről, N ! — A víz 
folyékony. T. E mondatok egyike nem egé-
szen helyes; melyik az? A gyermekek felelnek. 
T. Miért nem egészen helyes ez a mondat: 

A t in ta fekete ? X ! A gyermek (szükség 
esetén ügyes kérdésekkel rávezetve): Mert 
van vörös és más szinü tinta is. T. Ki tudja 
tehát ezt a mondatot egészen helyesen kife-
jezni ? A gyermek jelentkezik és feleli: A tinta 
lehet fekete. T. Helyes! Mondj helyes mondatot 
a jó gyermekről, N ! — A jó gyermek szeret 
imádkozni. T. Helyes! Te is, te is! stb. Most 
ki tud ja még: mi a mondat; talán már el is 
felejtettétek? Mondd meg tehát, mi a mondat, 
N ! — Te is, te is ! Mondjátok ezt mindnyájan ! 
S így tovább. 

I t t csak azt jegyzem még meg, hogy a 
gyermekekkel mindig teljes mondatokban kell 
feleltetni, s ha én itt , e gyakorlati tanításban 
csonka (ellypticus) mondatokban adott fele-
leteket használtam is, sőt ha a feleleteket 
sokszor el is hagy tam: azt én mind csak a 
rövidség okáért tet tem. — Ezek után elővesz 
a taní tó egy lehetőleg egyszerű mondatokban 
írt, már tárgyilag (tartalmilag) kezelt olvas-
mányt , olvastatja s közben-közben kikeresteti 
belőle az egyes mondatokat. Ez után írat a 
tanító a gyermekek füzetébe, például öt 
mondatot, öt különböző tárgyról a körülmé-
nyekhez képest vagy iskolai csendes foglal-
kozásul, vagy házi gyakorlatul. 

Megjegyzem még azt is, hogy fennebbi 
gyakorlati tanítás csakis vázlatos eljárását 
képezi a mondat fogalmának, gyakorlati 
ismertetésének, s hogy ilyetén módon lehet 
egyéb nyelvtani fogalmak ismertetésében is 
eljárni. A tényleges iskolai tanításban ez az 
egész eljárás sokkal élénkebbé, érdekesebbé 
válik a rátermett tanító ügyes kérdései s a 
gyermekek feleletei által. 

(Pozsony.J Dunning sr József. 

Kisdedeink védelme. 
A „Néptanítók Lapja" folyó évi 11-ik szá-

mában a fönnebbi czímen megjelent közle-
ményben az a fontos és üdvös eszme tétetett 
közzé kisdedeink nagymérvű pusztulásának 
megakadályozására, nemzetünk fenmaradása, 
megerősödése érdekében, hogy az orvos időn-
kin t gyűjtse össze a szülőket kisdedeikkel 
együtt, s tartson előttük népszerű előadásokat 
kisdedeik helyes ápolásáról és neveléséről, s 
világosítsa fel őket babonás és egyéb szokásaik 
káros voltáról. 

Hogy ez az eljárás mily üdvös hatást 
eredményezne, azt mi, községekben működő 
tanítók és kisdednevelők tudjuk leginkább, 
mer t tapasztaljuk, hogy a falusi szülők, tudat-
lanságból eredő helytelen ápolása, nevelése, 
rendetlen életmódja és babonás volta mia t t : 
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i t t pusztulnak legnagyobb mérvben a kis-
dedek. Kivált ragályos betegség alkalmával 
hány, meg hány ártat lan kisded elhal a 
szülők azon oktalansága miatt, hogy „nem 
merik" elhivatni az orvost vagy hozzá vinni 
a beteg gyermeket, mert „megöli" ; hanem 
e helyett bizalmasabban elviszik, a szerintük 
„tudós" vénasszonyhoz, reáolvastatni. Orvost 
pedig csak az esetben hivatnak, ha lá t ják , 
hogy a beteg már majdnem halálra vá l t ; 
akkor is csak azért, hogy meg ne büntessék. 

Ily körülmények között, vagyis a kellő 
bizalom hiányában, alig hiszem, hogy sike-
rüljön az orvosnak csak egy-két hallgatót is 
megnyernie népszerű előadásaira, oktatásaira. 

Tehá t : ezen kell elsősorban segíteni. 
A népet kell előbb felvilágosítani, közönyéből 
s balvéleményéből bizalomra terelni, s az 
orvossal mintegy megbarátkoztatni, hogy ez 
utóbbinak működése meghozhassa a tőle 
remélt eredményt. 

Ki teheti ezt meg inkább, mint a taní tó, 
a kisded nevelő, a ki leggyakrabban érintkezik 
a szülőkkel! Csak ne mulaszszon el semmi 
alkalmat — mely számtalan esetben nyilik 
— felhasználni arra, hogy a tudatlan népet 
felvilágosítsa s példák által megértesse, hogy 
a betegséget igen sok esetben meg lehet 
gyógyítni, sőt okos óvó-intézkedéssel és 
észszerű életmóddal a baj keletkezését is meg 
lehet gátolni. Csak ne féljenek az orvostól, 
bizzanak benne, s kövessék tanácsai t ! 

Igen jó alkalom erre pl. az az eset, midőn 
valamely gyermek az intézetben megbetegszik, 
a mi előfordul mindenütt. Sokszor már hazulról 
betegen j ön fel a gyermek, mert a szülők 
nem ismerik fel ra j ta a betegség jeleit, 
tüneteit. 

En, ez esetben következőleg járok el. 
A beteg gyermeket nem küldöm egyszerűen 
haza, hanem elkülönítem azonnal a többitől 
valamely alkalmas helyre, pl. a dada szobájába. 
Ekkor elhivatom az orvost (kinek úgy is 
kötelessége az intézeteket minél gyakrabban 
meglátogatni) s csak azután a szülőt, az anyát. 

Most az orvos, a beteget megvizsgálván, 
megadja a szülőnek a kellő utasítást a helyes 
ápolásra s egyúttal mindazon teendőkre 
nézve, melyek gyermekei egészségének és éle-
tének megvédésére szolgálnak. 

É n pedig, az orvos távozása után, kis 
alkalmi magyarázatban igyekszem meggyőzni 
az orvos hasznos működéséről, babonás szo-
kásaik oktalanságáról s káros voltáról. Buzdító 
szavakkal a jánlom az orvos utasításainak kö-
vetését a szülők figyelmébe. 

Az ilyen és ehhez hasonló eljárásainkat a 
szülők hálálkodásán kívül az a siker is koro-

názza, hogy nem csak azt az egy-két szülőt 
nyei jük meg, de ezek által közvetve többet, 
igen sokat , mert a köznépre mi sem hat 
inkább, mint egymás példája , egymás tanácsa. 

Ha most már az orvos berendeli időnkint 
a szülőket az iskolába vagy kisdedóvodába, 
szívesen eljönnek azok, mert már közülök 
egyik-másik tapasztalásból — mert meggyó-
gyította gyermekét — bizalommal van az 
orvoshoz. De meg pénzbe sem kerül ; mer t a 
szegény népnél ez is sokat határoz. 

Es az, az iskolának vagy óvodának sem 
válik hátrányára, sem kárára , ha hónaponkin t 
egy-két félnapon (mi eddig is eltelt az orvosi 
látogatások alkalmával) az orvos a szülők, 
gyermekek és a tanító, illetve nevelő jelen-
létében, a gyermekek helyes ápolásáról és 
neveléséről, szóval az egészségügyről ok ta tá -
sokat t a r t ana . 

így lehet az orvosra taní tó és kisdednevelő 
közreműködése mellett, az egészség őre, kis-
dedeink védője! 

Az orvossal megbeszélve, kisértsük meg 
minél többen, s így nem csak lelkiismereti 
kötelességünknek teszünk eleget, hanem e 
mellett igen sok ártat lan kisdedet megvédünk 
és igen sok életet megtar tunk nemzetünknek. 

fAkos.J Eyeressy Esztar. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
XXV. 

Az elemi iskolák két kategóriába vannak 
osztva, osztott és osztatlan iskolákra Tekintve 
pedig az iskola czélját, lehet mondani, hogy 
azok, vagy előkészítői a felsőbb iskoláknak 
vagy pedig az életnek nevelnek. A tapasztalat 
azt muta t ja , hogy a legtöbb osztatlan iskola 
faluhelyeken, illetve kisebb városokban van 
s mivel a falusi iskola czélja csakis az „élet-
nek nevelés" : ki lehet mondani, hogy az 
osztatlan iskola tanterve nem lehet azonos 
az osztott iskola tantervével. 

Hogy milyennek szeretném én az osztatlan 
népiskola tantervét látni, a r r a nézve engedjék 
meg, hogy gyermekkori reminiszczencziákat 
idézzek: 

Elemi iskolai tanulmányaimat egy falusi 
állami iskolában végeztem. Az iskola 6 osz-
tályból á l lo t t ; de csak egy tanítója volt. 
Voltunk a 6 osztályban 80-an; de azért a 
mi jó tan í tónk sohasem zúgolódott. Olyan 
példás fegyelmet még iskolában nem tapasz-
taltam, a milyent ő tudo t t tartani, és az 
egyes tantárgyakban oly fényes eredményt 
ért el, hogy tanítónkat szinte bálványozták 
a faluban. 
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Összesen 3 könyvünk volt: magyar olvasó, 
magyar nyelvtan és számtani példatár. 
Negyedik közös könyvünk jó tanítónk volt ; 
de az a könyv többet ért, mint a világ min-
den könyve. Nem volt nekünk természetrajzi 
könyvünk, de azért többet tudtunk belőle, 
mint bármely más iskolabeli gyermek. 

Hogy miképen tanította ő a természetrajzot, 
az nagyon egyszerű. Tavaszszal vagy nyár 
kezdetén, ha már igen fülledt volt a tanterem 
levegője, kisétáltunk a kertbe és ott sorba 
vettük az ott található növényeket; nem csak 
a nevét tanul tuk meg a látot t növénynek, 
hanem alkotórészeit, hasznos vagy káros voltát, 
rokonait is. Nem volt növény, melyet nem 
ismertünk volna, mert ez az eljárás ismétlő-
dött évről-évre, minden évben megtoldva 
valami újjal, érdekessel. Télen megismerked-
tünk a legfontosabb ásványokkal; bemutatta 
nekünk az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, 
ólmot, sót, meszet, megtanultuk mindegyikről 
a legfontosabb tudnivalókat, a nélkül, hogy 
könyvet lá t tunk volna. Ilyen módszerrel 
tanultuk a fizikát, könyv nélkül, csakis a 
legfontosabb tételeket jegyeztük fel diktálás 
után. 

Ügy voltunk a gazdaságtannal; s míg más 
iskolába járó gyermekek szabatosan elmondták 
a gyümölcsfák nemesítésének különböző mód-
jait , addig mi a faiskolában gyakorlatilag 
végeztük a nemesítés egyes fajtáit. Ezek 
voltak a mi legboldogabb óráink; míg az 
iskolában ülve, alig vártuk a 4 órai csengetést, 
addig a kertben késő estig is maradtunk 
volna. S milyen boldogság volt az az illetőre 
nézve, ha egy- egy oltása sikerült! 

A földrajz és történelem tanulásánál is 
nélkülöztük a tankönyveket. A történelmet 
az olvasókönyvből, a földrajzot a térképről 
tanultuk. Minden valamirevaló olvasókönyv 
tárgyalja a hazai és világtörténelem főbb 
alakjait; és ennyi elég az osztatlan iskolában. 
Ha a történelmi anyag, mint olvasmány tár -
gyaltatik, jobban vésődik a gyermek emlé-
kezetébe, játszva tanulja meg a legnehezebb 
dolgokat. Míg ellenben a bemagolt történelmi 
leczke elpárolog, a tanítónak nincs elegendő 
ideje magyarázatra, s így a gyermek a tör-
ténelmi könyvből tanultaknak semmi hasznát 
sem veszi. H a a földrajzot külön tankönyvből 
tanítjuk, akkor is az a főczél lebeg előttünk, 
hogy a gyermek tudja magát a térképen 
tájékozni; ezt pedig sokkal nagyobb sikerrel 
lehet elérni, ha mellőzve a könyvet, a növen-
dékeinket a térképről való olvashatásra szok-
tatjuk. Vagy talán a fizika tanításához okvet-
lenül szükséges a tankönyv ? 

Még a legszegényesebben felszerelt falusi 

iskolában is lehet kisérletileg bemutatni : 
a testek tulajdonságait, az egyszerű gépeket, 
Archimedes törvényét, sőt még Mariotte tör-
vényét is; s ha a gyermek lá t ja a kísérletet, 
mely bizonyára eléggé érdekes, fölösleges 
még könyvből is tanítani. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a szemléltetés 
a tanítás éltető eleme, s a mit szemléltetve 
tanítunk, az mély gyökeret ver a gyermek 
emlékezetében. Csak hogy mostanáig meg volt 
kötve a kezünk. A tanterv annyit ölel fel 
minden tantárgyból, hogy nagy szerencse, ha 
csak végezhetünk vele az év végéig. 

Mondassák tehát ki főelvül, hogy az osz-
tatlan iskola tanterve alkalmazkodjék a gyakor-
lati élethez. Fősúly fektetendő az írás-olvasásra. 
Nyelvtan alapján tudjon a gyermek egy 
hibátlan levelet írni, legyen képes egy nyug-
tatványt, vagy más hasonló polgári ügyiratot 
kiállítani. Tudjon a gyermek számolni; de nem 
közönséges, hanem tizedes törtekkel, mert az 
életben leginkább ilyenek fordulnak elő. Szük-
séges tehát, hogy a fogalmazás, mint igen 
fontos tárgy lépjen előtérbe; a számtannál 
pedig kiváló gond fordítandó a fejszámolásra. 

Az egy tanítóval bíró iskolában a törté-
nelem az olvasókönyv nyomán, a földrajz 
csakis a térképről taní tandó; mely iskolánál 
a negyedik, ötödik és hatodik osztály külön 
tanítóval bír, ott a történelem külön tan-
könyvből tanítható. Ellenben a természetrajz, 
fizika és gazdaságtan mindig csak gyakor-
latilag és szemléltetve, a tankönyv mellő-
zésével. 

Ha az osztatlan iskola tantervét így fogják 
összeállítani és a tanító, hivatásának magas-
latán áll, úgy ez az iskola meg fog felelni 
czéljának, mely csakis az „életnek nevelés" lehet. 

fS.-A.- Újhely.J Kaufmann Ármin. 

x A minister köszönete. A „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága'' f. évi 
április hó 15-én tartott gyűlése alkalmából 
táviratilag üdvözölte a Karlsbadban üdülő 
dr. Wlassics Gyula minister urat. Erre a követ-
kező válasz érkezett Lakics Vendel elnökhöz: 
„Minister úr Ö Nagyméltósága magas meg-
hagyásából van szerencsém b Elnök urat tisz-
telettel értesíteni, hogy Ö Nagyméltósága 
kézhez vette a tanítók országos bizottságának o O 
közgyűlése alkalmából hozzá küldött üdvözlő 
sürgönyt; az abban kifejezett jókivánatokat 
melegen köszöni és egyúttal kéri az Elnök 
urat, hogy e köszönetét az országos bizott-
ságnak tudomására hozni szíveskedjék. Buda-
pesten, 1897 április hó 21-én. Tisztelettel: 
Molnár Viktor, osztálytanácsos." 
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1 SZUNORA I 
1 ® ® 1 I I S 

Mi a hazafiasság? 
.Mi a haza?" . . . Ezt már tudjuk. Két 

gyönyörű költeményt ismerek ezen a czímen. 
Az egyiket egy nő : Majthényi Flóra, a mási-
kat Pósa Lajos irta. A.z elemi iskolai olvasó-
könyvekbe is föl van véve mindkét költemény; 
szavalják is a gyermekek szerte a bazában. 

Hanem én szeretném, és hazafias dolgot 
végezne a mi Pósánk, a ki a gyermekek 
nyelvén az élő poétáink közül ez idő szerint 
a legszebben dalol, ha kezébe venné a tollat 
és egy ihletett pillanatában, szépen csilin-
gelő versekben azt is megírná: ,Mi a haza-
fiasság ?" de úgy, hogy a gyermekek felnőtt 
korukban is a reggeli imájukhoz csatolhat-
nák, és úgy, hogy minden magyar embernek 
törvény táblája lehessen. 

Mi a haza? Ezzel tisztában vagyunk. De 
hogy mi a hazafiasság; miben is nyilvánul ? . . . 
Ennek részletezésével a szülők is, az iskolák 
is keveset törődnek. Pedig a hazafiasságot 
ápolnunk és izmosítanunk kell, e nélkül világ-
polgárokat adunk a hazának. Pedig a koz-
mopolitának a haza nem kell, ennek a gyomra 
az Istene. Jelmondatuk: „Ubi bene, ibi 
patria", eléggé világosan beszél. Már pedig, 
ilyen érzésű és gondolkozású emberekre a 
„hazá ' -nak szüksége nincsen. A soviniszta 
inkább nemzetföntartó elem, és én szeretem 
a haza szempontjából a sovinisztákat, mert 
velők a haza ereje gyarapszik. De sem a 
világpolgár, sem a honpolgár nekem nem kell ; 
a magyar nemzetnek hazafiak kellenek. Tanító-
ban pedig éppen nem elég csupán a honpol-
gárság és a magyarul tudás, mert nekik 
egytől-egyig a hazafiasság ügyét kell szol-
gálniok és jó példával előlmenniök. És ,a 
magyarnemzetnek érdekében kell, hogy álljon, 
hogy a magyarság váraiban: az iskolákban 
a tanítók egyúttal példás hazafiak is legye-
nek és a hazafiasság törvényeit megtartsák 
s növendékeikbe is beleneveljék. 

Beléptünk a második ezerbe. A millenniumi 
pohárköszöntőknek vége. Kialudtuk a dicső-
ség mámorát is és most már kell, hogy gon-
dolkodjunk azon: az Istenen kívül mi tar-
totta meg a hazát eddig ? A hazafiasság. És 
mik ennek a jegyei? Miben is nyilvánul hát 
az a hazafiasság? 

A valódi, a jó magyar hazafiasságot jel-

lemző tulajdonságok annyira kivástak már a 
köztudatból, hogy a második ezer kezdetén 
— és éppen az össztanítóság lapjában — 
helyesnek látom azokat röviden felsorolva, 
emlékezetbe és forgalomba hozni. 

Valamikor azt tar tot ták jó hazafinak, hazá-
já t szerető polgárnak, a ki a csatában hősies 
bátorságot tanúsított, mentül több ellenséget 
pusztított el, és életét halálmegvetéssel áldozta 
fel a királyért és a magyar szabadság szent 
ügyéért. 

A mai közfelfogás szerint pedig az a 
hazafi, a ki hévvel szavalja el bizonyos alkal-
makkor a „Talpra magyar"-t, „Hymnusz i<-t 
és a „Szózat"-ot, magyar ruhát visel, csak 
magyarul beszél, márczius 15-én nemzeti zász-
lót tűz a háza falára, huzatja a „Rákóczy-
induló "-t, sirva vigad a Kossuth-nóta mellett 
és a — függetlenségi párt híve. A ki nem 
ilyen, az pecsovics, vagy hát — osztrák-magyar. 

Mintha bizony csak ennyinek a megtartá-
sából állnának a magyar hazafiasság §§-ai. 

Első sorban: a magyar király iránt való 
hűség az, a mi az igaz magyar hazafit jel-
lemzi. A nemzet történelmének tanúsága sze-
r int : mindannyiszor veszedelem volt az a nem-
zetre, ha elpártolt a törvényes fejedelemtől. 
Háborúság, pusztulás j á r t ennek nyomában 
mindenha. 

A másik és főkötelessége a magyar hazafi-
nak : a magyar nyelv beszélése, ápolása és 
terjesztése. Társalgás és levelezés közben a 
haza földjén csakis magyar nyelven fejezni 
ki gondolatait. Honpolgár lehet e nélkül is 
valaki; igaz, de ez nem elég. A ki a magyar 
nyelvet nem beszéli, ennek általánossá téte-
lén nem dolgozik, ezért nem áldoz: az lehet 
honpolgár, de a hazafi jelzés nem illeti meg ; 
sőt az olyan, nem érdemli azt sem, hogy őt 
védje a magyar állami hatalom. Mer t : a 
mely országnak nyelve nincs, az előbb-utóbb 
elvész; Belgium egykor bizonyosan a fran-
cziáké lesz. És — osztrák nyelv sincs! . . . 
A nyelv egy országban hatalmas kapocs és 
föntartó erő. Tehát nagy igazság rejlik e 
mondásban: „Nyelvében él a nemzet." A ki 
Magyarország kenyerét eszi, pénzét költi, 
áldásait élvezi; a kit a magyar törvények 
védelmeznek: annak magyarul tudnia kell. 
Itthon a magyar, a másnyelvű honpolgáraink 
kedvéért ne beszéljen máskép, csak magyarul. 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17. szám. 

Ne mi tanuljuk meg az ő nyelvüket és ha 
tudjuk is, ne beszéljük, — hazaűatlanság ez 
az előzékenység, — tanulják meg ők a magyart. 
A magyar nyelv, a magyar beszéd terjesz-
téséért tehát áldozni és tőlünk telhetőleg erre 
nézve mindent elkövetni szent kötelessége 
minden magyarnak: — ez a hazafiság. 

Jellemzi a magyar hazafit az is, hogy a 
magyar föld adta jövedelmet, pénzét nem 
költi el a külföldön. De az sem hazafi, a ki 
a külföldről hozat bármely olyan czikket, a 
mit itthon is megkaphatna, ép oly jó minő-
ségben. Rossz magyar, hazafiatlan az a keres-
kedő is, a ki boltját külföldön vásárolt czik-
kekkel tölti meg; a ki nem a magyar iparost 
és kereskedőt támogat ja ; a ki ingatlan vagyo-
nát külföldinek adja el. Szóval, a hazafiatlan-
ság égbekiáltó bűnét követi az el, a ki a 
magyar vagyont, jövedelmet külföldre szár-
maztatja. A mi pénz kimegy, az többé vissza 
nem jő. A ki ezek iránt közönyösen viselke-
dik, az lehet ugyan magyar honpolgár, de 
magyar hazafi nem. Sőt ellensége az ilyen a 
magyarságnak és nemzetének, mert megra-
bolja a hazát és ennek fiait. 

A magyar hazafinak szent kötelessége még: 
a gyermekek, az ifjúság neveltetése és tanít-
tatása magyar szellemben. A mely városnak, 
falunak elegendő és jó iskolái vannak; a hol 
az ifjúság nevelésével, tanításával megbízot-
taknak nem kell a megélhetés gondjaival 
küzdeniök; a hol a szegény gyermekek a 
gazdagok áldozatkészségei folytán ingyen ta-
nulhatnak ; a ki, a magyar ifjúság kitaníta-
tására adott pénzt nem áldozataak, hanem 
faja, nemzetisége és hazája iránt tartozó 
kötelességének tekinti: az a város, az a falu, 
az az egyén — hazafias. »Elvész az a nép, 
mely tudomány nélkül való." Megdönthetet-
len igazság ez; mert hiszen a tudományos, 
a tanult fők többsége teszi a haza erejét ; 
nem a buták és tudatlanok sokasága. 

És — nemzetem fiai! — becsüljétek meg 
a házaspárokat! Főképen a sok-gyermekes 
apát ne nézzétek le szokástok szerint, mivel 
talán gyermekei miatt csak kopottas ruhában 
jelenhetik meg köztetek. A mely anyának 
legtöbb gyermeke vagyon, az a legderekabb 
honleány, az a legszebb magyar asszony még 
rongyai közepette is; s a mely apa mentül 
több gyermeket nevel, az a legjobb hazafi 
köztetek. Oh! mert, szeretett atyámfiai, én 
véreim: ha nincs magyar ember, nincsen 
magyar haza. És segítsétek a sok-gyermekes 
apát mentül nagyobb kenyérhez, adjatok 
neki munkát és könnyítsetek így gondjai 
terhén. Mert a sok-gyermekes apa, fiaiban 
először is bástyákat nevel a haza és ezzel a 

ti oltalmatokra, másodszor: biztosítékokat ad 
faji, nemzeti fönmaradásunkra. Le a föveggel 
tehát a gyermekes apák előtt, és segítsétek 
őket jó jövedelemhez és álláshoz, mert ez — 
hazafiasság. 

Nagyjaink emlékezetét föntartani, róluk 
utczákat, tereket elnevezni, szülőházaikat 
emléktáblával megjelölni, nekik szobrokat 
emelni; gyermekeinknek magyar neveket adni, 
magyaros vezetékneveket fölvenni — ez is 
hazafiság. 

Nemzeti ünnepek tartását nem csupán az 
iskolákra tolni, a nemzeti zászlót ünnepeken 
kitűzni, magyar ruhát viselni, hazafias költe-
ményeket tudni, nemzeti dalokat énekelni, 
minden nemzeti intézményt támogatni — 
ez is hazafiság. 

A testi erőt fejleszteni és ápolni, kicsapon-
gással nem gyengíteni, józan élettel gyara-
pítani — ez is hazafiság. 

A közügyek iránt érdeklődni, azokban részt-
venni, Magyarország történetét és közjogát 
tudni, tudásunkat folyton szaporítani — ez is 
hazafiság. 

Egymással békében élni, mások jogait nem 
eltiporni, egymás iránt türelemmel, jóakarattal 
lenni, egymást szeretni — ez is hazafiság. 

A törvényes hatóságot működésében támo-
gatni, a törvényeket és ezeken alapuló ren-
deleteket megtartani, közjóra adakozni — 
ez is hazafiság. 

Az állásbeli kötelességeket pontosan telje-
síteni, dolgozni és nem henyélni, szerezni és 
nem pazarolni — mind hazafiasság. 

A nemzet vagyonát nem elharácsol ni, a 
nemzeti jogokat nem elalkudni, hanem gya-
rapítani, és folyton-folyvást a nemzeti önállás 
mellett harczolni — ez a hazafiság. 

És — az adót szívesen és rendes időben 
megfizetni! Bizony-bizony ! Ez a hazafiasság-
nak szintén egyik fővonása. Csak egy háznak 
is mennyi a kiadása, hát egy hazának, de 
mennyi! 

Az ifjúságot a nemzet érzés-, gondolkodás-
és cselekvésmódjába bevezetni, ezekben őket 
irányítani és megtartani, nekik a hazafiasság-
ban jó példát mutatni : tisztelt és szeretett 
tanítótársaim — ez is hazafiság. 

íme, ezek röviden a magyar hazatiasság 
főparancsai. Csináljunk ebből lelkiismeretet! 
Ezek megtartása nélkül „pusztulunk, veszünk, 
s mint oldott kéve: széthull nemzetünk." 
Neveljük, mi tanítók, ez erényeket növen-
dékeinkbe addig is, míg valamelyik poétánk 
szivünk táblájára nem vési ezt szebben, 
szépen csilingelő versekben. 

Itéztolli M. 
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H I V A T A L O S RÉSZ. 

KÖRRENDELET. 
23.651/1897. sz. 

Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek. 

A földmívelési m. kir. minister úr folyó 
évi május hó 20-tól junius hó 2-ig és ismét 
folyó évi október hó 11-től 24-ig terjedő 
időben összesen 14 helyen mindössze 150 
néptanító részére szőllő- és borgazdasági tan-
folyamokat rendeztet, a melyekre oly közsé-
gekből vétetnek fel néptanítók, a mely köz-
ségekben a szőllészet elsőrendű életfoglal-
kozás s a mely községekben a gazdasági 
ismétlő-iskola, a melyben a tanfolyamon részt-
vett tanító szőllészeti és borászati ismereteit 
majd értékesítheti, már a közel jövőben 
megnyiland. 

Minden felvett tanító köteles úgy az első, 
mint a második időszakbeli tanfolyamon 
megjelenni; e végből a földmívelési tárcza 
részéről 30—30 frt, összesen 60 frt fentartási 
díjat nyer end. 

Minthogy a szőllészet és borkezelés gyakor-
lati elsajátítása miatt kell a tanfolyamokat 
májusban, illetőleg októberben megtartani, 
— erre való tekintetből ezennel megengedem, 
hogy a tanfolyamra felvett tanítók osztályá-
ban a tanév ez évben kivételesen május hó 
közepén befejeztessék, illetve az uj tanévben 
október hó 11-től 24-ig, a mennyiben más 
módon az osztály ellátása felől gondoskodni 
nem lehetne, tanítási szünet adassék. 

Miről a kir. tanfelügyelőséget tudomás és 
további eljárás czéljából értesítem és fel-
hívom, hogy a kerületbeli néptanítókat a 
helyi sajtó és más alkalmas módon értesítse, 
s hivja fel, hogy a földmívelési minister úr 
által legközelebb kibocsátandó pályázatot 
kise'ijék figyelemmel, s a tanfolyamra felvétel 
iránti felszerelt kérvényüket folyó év április 
hó 30-ig, mint legvégső határnapig a kir. 
tanfelügyelőséghez ju t tassák; a kir. tanfel-
ügyelőségnek pedig kötelességévé teszem, hogy 
a beérkezendő kérvényeket azonnal tegye át 
véleményezőleg az illetékes borászati fel-
ügyelőhöz. 

A földmívelési minister úrtól a kir. t an-
felügyelőség ez ügyben legközelebb külön 
felhívást is nyerend. 

Budapest, 1897 április hó 12-én. 
A minister helyett: 

Zsilinszky, államtitkár. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségliez. — 22.258. sz.) 

A gazdasági ismétlő-iskolákban alkalma-
zandó tanítók gazdasági kiképzése czéljából 
a f. évi nyári nagy szünidőben, augusztus 
hónapban a következő nyolcz helyen fog 
gazdasági tanfolyam tartatni: az adai, az 
algyógyi, a csákovári, a jászberényi, a kecske-
méti, a lugosi, a nagyszentmiklósi és a pápai 
magyar királyi földmíves iskoláknál; és pedig 
mindenütt 25—25, összesen tehát 200 nép-
tanító számára. 

A négy hétig ta r tó tanfolyam tartamára 
minden felvett néptanító ötven (50) forint 
átalányban részesül, a melyből úgv az úti 
költség, mint az intézeti ellátási díj, szóval 
minden költség fedezendő. 

A tanfolyamokra, tényleg alkalmazásban 
levő néptanítók vétetnek fel, a kik oly köz-
ségekben vannak alkalmazva, a mely közsé-
gekben a gazdasági ismétlő-iskola az 1896. 
évi 60.764. sz. a. kiadott szervezet értelmében 
az 1897 9S. tanévben biztosan megnyilik. 

Az illető tanítók a felvétel iránti kérvé-
nyüket a kir. tanfelügyelőség útján legkésőbb 
f. évi junius hó 15-ig terjeszszék elém. A kér-
vényben világosan megjelölendő a tanfolyam, 
a melyre a felvétel kérelmeztetik ; melléklendő 
továbbá a községi elöljáróság azon hiteles 
nyilatkozata, hogy a községi képviselőtestület 
a gazdasági ismétlő-iskola felállítását elhatá-O (D 
rozta; igazolandó a tényleges tanítói alkal-
mazás, az életkor és a testi egészség. 

Budapest, 1897 április hó 15-én. 
A minister meghagyásából: 

dr. Axaméthy Lajos, 
minister! tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Őszinte köszönetét nyilvánította: herczeg 

Hohenlohe Clodvigné ő főméltóságának, a 
ki az orlovei (Zsigmondházi) róm. kath. isko-
lát 5000 frtnyi költséggel felépíttetni s azt 
kellőképen felszerelni méltóztatott; a nezsideri 
takarékpénztár-részvénytársaságnak azon alka-
lomból, hogy Nezsideren létesítendő polgári 
iskola költségeire 10.000 frtot szavazott meg ; 
herczeg Eszterházy Pál v. b. t. tanácsosnak, 
a ki a „Dunántúli Közművelődési Egyesület" 
által Yimpáczon felállított kisdedóvoda elhe-
lyezésére helyiséget s annak átalakítására 
1200 f r to t adományozott; Zalavármegye tör-
vényhatóságának 1887/88. tanévtől 1895 96. 
tanévig a magyar nyelvben jeleskedő mura-
közi és vendvidéki tanítóknak és növendé-
keknek adott 2700 f r t adományáért; Zala-



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17. szám. 

vármegye nemesi pénztára választmányának 
pedig a muraközi és vendvidéki magyar 
nyelvben kitűnő tanítóknak 1885/86. tanévtől 
1895/96. tanévig adott 1320 f r t jutalmáért. 

Kinevezte: Busztik Julia és Szabó Róza 
oki. kisdedóvónőket a sztáresovai I., illetőleg 
II. áll. kisdedóvodához óvónőkké; Pázmányné 
Paulini Carola és Nádassy Anna oki. tanító-
nőket a torontál-vásárhelyi közs. el. isk.-
hoz r. tanítónőkké; Izsák János oki. tanítót 
klopodiai állami tanítóvá; Tarcsafalvi Albert, 
Kis Tamás, Teslák Ágnes és Lörinczi Berta 
volt vargyasi községi tanítókat és tanítónőket 
a vargyasi áll. el. népiskolához r. tanítókká 
és tanítónőkké; Csutak Gáspár oki. tanítót a 
petrillai-lónyaibányai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Kápolneán Vazul 
királyfalvi munkaképtelen gör. kath. tanító-
nak évi 130 f r t o t ; Evinger Henrik új-sziváczi 
ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 520 fr tot ; 
Hauszer Lajos volóczi munkaképtelennek talált 
áll. elemi tanító részére évi 170 forintot; 
Steágu János bürkösi munkaképtelennek talált 
g. kel. tanító részére évi 220 fr tot . 

Gyámpénzt utalványozott: Berki Mátyásné 
szül. Zsenyey Anna lédeczi áll. el. isk. volt 
tanítónő Anna nevű kiskorú árvájának évi 
58 f r t 33 krt ; néhai Mátyás György dragonyesdi 
gör. kel. nyug. tanító özvegye, szül. Szimina 
Katalin részére évi 150 frtot, Flórián nevű 
még kiskorú árvája részére pedig évi 25 frtot. 

Segélypénzt utalványozott : Kemenszky 
Dénes szamosújlaki nyug. ev. ref. tanító 
özv., szül. Porkoláb Zuzsannának évi 100 
f r to t ; Putscher János gajdobrai nyug. tanító 
özv., szül. Folnegovits Máriának évi 115 f r to t ; 
néhai Povazsanyecz János kuyársai nyugal-
mazva volt róm. kath. tanító özvegye szül.: 
Janotik Teréz részére évi 105 fr tot . 

Áthelyezte: Povaschán József istvánföldi 
áll. isk. tanítót a német-szent-mihályi áll. el. 
isk.-hoz; Veszély Ferencz klopódiai áll. isk. 
tanítót az istvánföldi áll. el. isk.-hoz; Bellositz 
Blanka bohuniczi áll. kisdedóvónőt a tren-
cséni áll. kisdedóvodához. 

Végleg megerősítette: Gramma Döme ós 
Szabó Bertalan torontálvármegyei kir. tan-
felügyelőségi tollnokokat jelen állásukban. 

Végkielégítést engedélyezett: Halász Péter 
izsáki munkaképtelen róm. ka th . tanítónak 
430 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
T. J. Turcz. A kir. tanfelügyelőhöz for-

duljon panaszával. 

Több tudakozódónak. A székesföv. közs. 
isk. igazgatói és tanítói állomásokra pályázatot 
hirdetett a tanács. ígéretünk szerint tájéko-
zásul értesítjük olvasóinkat, hogy több igaz-
gatói, tanítói, segédtanítói, tanítónői és segéd-
tanítónői állomás fog betöltetni. Igazgatók 
fizetése 1400 frt , lakás vagy 420 frt lakbér, 
100 frt igazg. átalány és Í40 f r t évötödös 
korpótlék. Tanítók és tanítónők fizetése 3 évi 
próbaidő tar tamára évi -600 f r t és 200 f r t 
lakbér ; sikeres próbaműködés után, a 7-ik 
óv befejezéséig, évi 800 frt és 240 frt lakbér; 
a nyolczadik évtől kezdve évi 1100 frt és 
330 frt lakbér, továbbá 110 frt évötödös pótlék. 
A segédtanítók és segédtanítónők, szintén 3 évi 
próbaidő fentar tása mellett, 600 frt évi fize-
tésben részesülnek. Mindegyik állás után 
szabályszerű nyugdíjigény van biztosítva. 
Folyamodhatnak 18 évet betöltött, de 40 
évet meg nem haladt, vagy esetleg korenge-
délyben részesült oki. egyének. A pályázati 
kérvényt a főv. tanács 1897 május 10-ón 
déli 12 óráig fogadja el. Folyamodványok: 
IV. ker., Lipót-utcza, új-városház, földszint 
3 ajtó sz. a. küldendők. 

A kik a pályázat iránt közelebbről érdek-
lődnek, azokat a tanács pályázati hirdetménye 
szövegére utal juk. 

Király Károly. Ha díjlevele nem biztosí-
tot ta a 40 f r to t és egy hold kukoriczaföldet, 
akkor az uraság csak kegyképen adta ezt 
eddig, mely tény gyakorlását jogosítva volt 
mult évben megszüntetni. Talán szépszeri-
vel még vissza lehetne kapnia. Az meg az 
uraság és cselédek között való jogviszony, 
hogy az uraság a cselédekkel fizetteti meg a 
gyermekeik tanításáért járó 2—2 frtnyi dí jat ; 
ebbe önnek nem lehet beleszólnia. Fődolog, 
hogy ön megkapja a szerződésileg, illetve 
díj levelében biztosított illetményt. 

G. Gy. Szakáiháza. Az igazgató, ha csak 
hivatalból t ag ja is az iskolaszéknek, lehet 
jegyzője annak , ha megválasztják. 

K. Ö. F . S. 1. Igen. 2. Igen. 3. Többnyire 
ellátás. Gyertyánffv István úrhoz forduljon. 
(Budapest, I. ker., Győri-út. Pedagogium.) 

A. A. N.-Szalonta. A dolog természetéből 
folyónak tar t juk , hogy ha valaki évközben 
más állásra választatván meg, oda költözik; 
előbbi helyén évi összes biztosított jövedel-
méből megilleti a szolgálatban ott töltött 
idő után eső hányadrész. Jelen esetben 
Vi2 rész, miután egy hónapi szolgálat után 
foglalta el ú j állomását. 

Kertész M. A nyugdíjtörvény szerint a 
nyugdíjalap kötelékébe végleges minőségben 
alkalmazott tanítók, tanítónők vehetők föl. 
A többi jog, mint következmény, ezen alapszik. 
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Miklós. Semmi oka sincs az aggodalomra. Oo 
Rövid idő multán kedvező eredmény. 

B. Illés. Véleményünk szerint szolgála-
taiért a helybeli katonaparancsnokságtdl kel-
lett volna honoráriumot kérnie. A közokt. 
ministeriumtól csak külön folyamodvány 
alapján lehetne rendkívüli segélyt kapnia, 
ha egyébként arra rászorult. Az ügy beható 
ismerete nélkül közelebbi informácziót nem 
adhatunk. 

Szűcs Jenő. Ha szüksége mutatkozik a 
a kiegészítésnek, akkor most is kérhetik. A 
mondott esetben bélyegmentes lehet. 

Lászlófalvi. Községi jegyzőjük is útbaiga-
zíthatja. A véderőtörvény (1889. VI. t.-cz.) 
50. §-a szerint: „A nősülés a Ill-ik korosz-
tályból való kilépés előtt nincs megengedve." 

D. (». Heves. Csak kir. tanfelügyelőjük 
adhatna felvilágosítást e tárgyban, mint a 
helyi viszonyokkal ismerős. 

B . . . y K . . . 11. Ügy emlékszünk, már vá-
laszoltunk ebben a kérdésben. 1. Nem veheti 
föl, mert senki sem lehet egy időben tényleg 
fungáló és egyszersmind nyugalmazott tanító. 
Van rá eset, hogy nyugalmazott tanítónál 
rendkívüli esetben, midőn pl. az iskolafen-
tartó hatóság többszörös pályázathirdetés 
daczára sem kaphatott tanítót, ily viszonyok 
között a nyugdíjintéző-bizottság hozzájárult 
ahhoz, hogy X vagy Y nyugdíjazott tanító 
töltse be az állást rendes fizetésért, de eme 
szolgálata idejére nyugdíját felfüggesztették. 
Abból meg pláne nagy kellemetlenség támad-
hatna, ha valaki egész tudatosan rendes nyug-
díjat is, meg rendes fizetést is huz. 2. Kir. 
tanfelügyelőjükhöz forduljon. 

Testgyakorló lelkész. Tessék sürgősen 
tudakozódni Maurer János művezető úrnál a 
nemzeti tornacsarnokban. (Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utcza.) 

Sch. M. Fegyvergyakorlatra való behívása 
esetén ön törvényes kötelezettséget teljesít ; 
nem tart juk tehát méltányosnak, hogy ezen 
idő alatt kántorhelyettesét ön fizesse. 

Imrey í . . . Mult havi (4632. sz.) végzés 
ellen való felfolyamodástól nem várhat sikert, 
ezért tanácsoljuk: nyugodjék bele a határo-
zatba s vegye föl az adóhivatalnál kiutal-
ványozott 20 fr t 70 krt. 

Iskolaszék. A szakrendszerrel való tanítás 
nem elemi iskolába való. I t t a nevelés a 
tanításnál is fontosabb. 

F. A. Acsakiirth. 1. A főszolgabiró tudta 
nélkül nem állíthat ki az iskolaszék új díj-
levelet. 2. Beszámítják. 3. Folyamodhatik. 

Sell. (iy. Sósmezö. Tizenkét éve3 korának 
betöltéseig köteles járni a mindennapi iskolába; 
a szegénység ez alól fel nem menti. 

P. S. Zonibor. A magántanulókra nézve 
is vonatkozik a törvény rendelkezése. Ha csak 
pár hónap hiányzik a 7-ik évből, tehet magán-
vizsgálatot. 

Néptanító. 1. A rabbi is lehet igazgatója 
az izr. iskolának. 2. Az igazgatóválasztás 
joga az iskolaszéket illeti. 3. Ismerünk váro-
sokat, a melyekben az elemi isk. teendőket 
évről-évre más tanító végezi. 4. Az iskolaszék 
nem tartozik figyelembe venni, hogy a taní tók 
kit óhajtanak igazgatóul; hanem azt vá-
lasztja, a kiben legjobban bizik s a kit erre 
az állásra legérdemesebbnek tart. 

Sp. A. Nem számíthat reá, hogy 14 éves 
leányát, ki az apáczáknál 6 elemi iskolai 
osztályt végzett, eme bizonyítványa a lap ján 
felvegyék tanítónőképzőbe, pláne inter-
nátusba. Polgári leányisk. IV. osztályt végzettek 
közül is többen jelentkeznek, mint a mennyit 
föl lehet venni. Inkább ezeket választják. Az 
ön kívánságának a teljesítése beleütköznék az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. törvénybe. Legfel-
jebb fölvételi vizsgálat sikeres kiállása u tán 
remélheti leánya a fölvételt. Egyéb kérdéseire 
a jövő adja meg a választ. 

N. N. Tudomásunk szerint az Ermellékre is 
jár a Népt. Lapja s így, ha a Tanácsadót 
olvassa, tudnia kell : vájjon van-e joga a hit-
községnek a tanítót egyszerűen szélnekeresz-
teni. Ily kérdésre már többször adtunk választ. 
Nem régen is fordult elő a Tanácsadóban. 

I E 0 D A L 0 I . 

Lakóhelyi ismereték. Vezérkönyv az egy 
teremben tanítandó népiskolai I. II. osztályok 
számára. Az új püspökkari tanterv alapján 
írta Dreisziger Ferencz, kath. tanítóképzőint. 
tanár. A beszéd- és értelemgyakorlatokat 
foglalja magában tulajdonképen ez a könyv; 
népszerűsíteni van hivatva a népiskola I.—II. 
osztályának azt a tantárgyát, melyet eddig 
helytelenül beszéd- és értelemgyakorlatok 
néven neveztek. A könyv tananyagának a 
reáliákat előkészítő része természetes és nem 
sok; a szív- és akaratképző népmesék, elbe-
szélések, költemények, közmondások, talányok, 
hangjegyes dalocskák mind kiválóan a 
gyermek szelleméhez mértek; a rajzolás 
anyaga pedig kitűnő csendes foglalkozási 
eszközt ad a tanító kezébe. A könyv elmé-
leti része rövid és világos. Ara 80 kr. 
Kiadta: Stampfet Károly, Pozsonyban. 

Az „Athenaeum" kiadásában megjelenő 
„Magyar Nemzet Története" czímü tiz kötetes 
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nagy munkának (millenniumi kiadás) kilen-
czedik kötetéből (A nemzeti államalkotás) 
most jelentek meg a 103., 104. és 105. 
füzetek, a melyekben Ballagi Géza tovább 
folytatja az 1815—1848 közötti időszak 
történetének leírását. Ballagi Géza mindenek 
előtt az urbériség megszüntetésére irányzott 
politikai és társadalmi törekvéseket ismer-
teti. Már a harminczas években találkoztak 
földesurak, kik jobbágyaikat magánszerződés 
útján felszabadították és mindinkább nyil-
vánult az óhajtás, hogy az összes job-
bágyokat fel kell szabadítani; persze a 
konzervatív irány képviselői továbbra is 
mereven ragaszkodnak a nemesi kivált-
ságokhoz. Ezzel kapcsolatban ismerteti Ballagi 
Géza a budapesti lánczhíd megalapításának 
körülményeit. Már az egész lánczhíd-ügy 
koczkán forgott a konzervativek makacs-
sága miatt, kik az ősi alkotmány sérelmét 
látták egy olyan híd építésében, melyen a 
nemeseknek is kellett vámpénzt fizetni. 
Végre győzött a józan vélemény és így a 
budapesti lánczhíd az évszázados nemesi 
kiváltságok megdöntésének egyik emlékezetes 
tényezője lett. Az 1836-iki trónváltozást, 
Ferencz császár halála és V. Ferdinánd 
trónralépésének, nevezetesen az osztrák csá-
szári czím és a magyar királyi czím hasz-
nálatának körülményeit, erre nézve az 
országgyűlési vitákat rendkívüli érdekesen 
és tanulságosan írja le Ballagi Géza ebben 
a könyvében. Ezek a füzetek is tele vannak 
erre a korszakra vonatkozó igen szép szöveg-
képekkel. Majdnem minden második lapra 
esik egy-egy szövegkép. Ezen kívül pompás 
műmellékletek vannak a füzetekhez csatolva, 
így „Gróf Széchenyi István" arczképe 
Amerling Frigyes festménye után, melynek 
eredetije a M. T. Akadémiában látható; — 
„A nemzeti szinház megnyitó előadásának 
szinlapja" sikerült hasonmás; — „Az ország-
gyűlési tudósítások 20 száma" Kossuth Lajos 
kéziratának fakszimiléje; — „Az ország-
gyűlési ifjúság búcsúja Kölcsey Ferencztől", 
a Nemzeti Muzeumban őrzött eredeti kézirat 
hasonmása; — „A nemzeti szinház" egy 
1837-iki rajz után. Az egyes füzetek ára 
30 kr. Kapható minden hazai könyvkeres-
kedésben. Előfizetési ár negyedévre (12 füzet) 
3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 

Az „1848/49-iM Magyar Szabadságharca 
Története" czímű illustrált munkából most 
jelent meg a 79-ik füzet, a melyben Gracza 
György a kormánynak Szegedre való 
menekülését és Haynau bevonulását a fővá-
rosba beszéli el szokott elevenségével. A 

füzet egykorú képei ezek. Melléklet: Kossuth 
Lajos németnyelvű levele Guyon Richard 
tábornokhoz. Képek: Kossuth tudósítása az 
1849 julius 2-iki komáromi csatáról. Losoncz 
város elöljárósága 1849 augusztus 8-ikán 
kényszerítő parancs folytán körmeivel ássa 
ki sírjaikból az elesett orosz harczosokat. 
Falragasz 1849-ből. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza a hús-

véti szünetek után folyó hó 24-én tartotta 
első, rövid ülését, a melyet jobbára csak 
előterjesztések és bejelentések foglaltak el. 
Most egyébiránt az érdeklődést teljesen a 
kvóta-bizottság ülései foglalják le; ez a bizott-
ság is tar tot t folyó hó 24-én rövid ülést, 
melyből megalakulásáról értesítette az osztrák 
bizottságot és megbízta az elnököt, hogy az 
osztrák bizottság elnökével az érintkezés idő-
pontjára nézve állapodjék meg. Mire e sorok 
megjelennek, az osztrák és a magyar kvóta-
bizottságok már megkezdették tárgyalásaikat. 

— Világ folyása a külföldön. A török-görög 
háború eddig még nem vont maga utánnagyobb, 
európai veszedelmet, de azért a helyzet 
még mindig nagyon válságos. Vilmos császár 
bécsi látogatása és még inkább Ferencz József 
királyunk pétervári utazása megnyugtatólag 
hatottak a béke barátaira. Orosz és német 
lapok is annak a nézetnek adnak kifejezést, 
hogy a Keleten kitört zavarok és a német 
császár legutóbbi bécsi látogatása folytán 
Ferencz József király pétervári útja a czári 
látogatás viszonzásán messze túlterjedő nagy 
jelentőséggel bir. A három császár szövetsége, 
úgy látszik, befejezett dolog. — A mi magát a 
háborút illeti, az csakugyan a görögök vere-
ségével fog végződni. A törökök a határon 
levő melunai szorosnál bámulatos győzelmeket 
vívtak ki s mikor e sorokat írjuk, a göi'ögök 
már a főhadiszállásukat is odahagyták: a 
folyton előrenyomuló török sereg már Larisz-
szán túl visszaszorította őket. Egyébiránt azt 
el kell ismernünk, hogy a görögök vitézül 
harczoltak, de elvégre mégis csak a rövidebbet 
kell huzniok, mert a törökök folyton újabb 
csapatokat mozgósítanak. Görögország, mely 
már behívta az utolsó korosztályt is, most a 
népfölkelés behívására gondol. Nagy baja a 
török hadviselésnek az, hogy Konstantinápoly-
ból folyton beléavatkoznak a harcztéri dol-
gokba, pedig hát hadi műveleteket csak ott 
helyben, a harcztéren lehet sikeresen intéznie 
— egy, rátermett vezérnek. Edhem pasa eddig 
jól megfelelt a föladatának, de most a plevnai 
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hőst: Ozmán pasát rendelték föléje. — A 
harcztéri események teljesen háttérbe szorítják 
a tulajdonképeni krétai kérdést. A hírhedt 
Yasszosz görög ezredes a hadüzenet követ-
keztében minden áron bele akar kötni a szi-
geten levő török csapatokba. Ezt annál bát-
rabban teheti, mert út jában csak a nemzet-
közi helyőrségek alig számbavehető csapat-
jai t találja. De a hősködő ezredessel majd 
elbánnak és nem igen lesz neki alkalma arra, 
hogy valami külön nemzetközi bonyodal-
makat előidézzen. 

— Emberbaráti intézetek tanerőinek 
egyesülete. A második országos és egyetemes 
tanügyi kongresszus emberbaráti-intézeti szak-
osztálya tudvalevőleg elhatározta, hogy hazánk 
árva- és szeretetházaiban működő tanerők 
erkölcsi és anyagi érdekeinek előmozdítása 
és a nevezett intézetek fejlesztése czéljából 
egyesületet létesít. Az új egyesületnek húsvét 
másodnapján délelőtt volt az alakuló gyűlése 
a budapesti vakok-intézetében. Jelen voltak 
a budapesti árva- és szeretetházakban működő 
tanerők csaknem kivétel nélkül, továbbá a 
nagyszebeni, debreczeni és zólyom-lipcsei árva-
házak küldöttei, stb. A gyűlést György Aladár, 
az előkészítő bizottság elnöke nyitotta meg, 
a ki az új egyesület czélját vázolta és fel-
említette, hogy az előkészítő-bizottság adatai 
szerint a hazai árva- és szeretetházakban 
négyszázan működnek, a kiknek érdekei 
megkívánják az új egyesület létesítését. Be-
mutatta ezután a bizottság által elkészíttetett 
alapszabály-tervezetet, melyet a gyűlés csekély 
módosítással el is fogadott és elhatározta, 
hogy ezt küldöttségileg fogják a közoktatás-
ügyi ministernek átnyújtani. Fölmerült még 
az egyesület által kiadandó szaklap kérdése 
is, melynek megvalósításával a választmányt 
bízták meg olyképen, hogy az kérje föl a 
közoktatásügyi ministert, rendelje meg a 
lapot száz intézetnek s így az egyesületet 
háromszáz forinttal segélyezze. Vrégül a válasz-
tásokat ejtették meg. Elnökké megválasztot-
ták Teleki Sándor grófot; alelnökökké: Tóth 
Józsefet, Maczinger Lujzát és György Aladárt; 
titkárrá Szőrs Andrást; pénztárossá Brocskó 
Lajost és ellenőrré Magdics Károlyt; a választ-
mányba tizennégy fővárosi és kilencz vidéki 
tagot választottak be. A gyűlésből a Karls-
badban időző kultuszminístert táviratilag üdvö-
zölték. 

— A minister köszönete egy plébános-
nak. Meissermann Ignácz bátorkeszi esperes-
plébánoshoz, a koronás érdemkereszt tulaj-
donosához a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium a következő levelet intézte: 
„Komárom vármegye kir. tanfelügyelőjének 

f. évi márczius hó 16-án 323. sz. alat t kelt 
jelentéséből örömmel értesültem, hogy főtisz-
telendőséged Madar községben a f. tanév 
folyamán fölállított róm. kath. iskola czél-
jaira saját jából 900 f r tér t házat vett és 134 
frtért a háznál szükséges javításokat, felsze-
reléseket és átalakításokat eszközöltetett. 
Nagy örömömre szolgál, midőn főtisztelendő-
ségednek a népoktatás érdekében tanúsított 
ezen nagylelkű hazafias áldozatkészségéért 
őszinte elismerésemet és köszönetemet nyil-
vánítom. Budapest, 1894. évi április hó 3-án. 
A minister meghagyásából: dr. Axaméthy 
Lajos, s k., ministeri tanácsos". 

— A Magyar Tanítók Országos Tnrista-
Egyesülete tagjai közül számosan testületileg 
látogatást tettek Kogutowicz és Társa földrajzi 
intézetében, a hol megtekintették a térkép-
készítés és földgömbgyártás módját. A láto-
gatók, a kiket az intézet főnöke kalauzolt, 
két órai beható tanulmányozás után távo-
zásukkor a látottak felett teljes megelégedé-
süknek és örömüknek adtak kifejezést. 

— Jubiláris díszgyülés. A hevesmegyei ált. 
tanító-egyesület, 25 éves jubiláris díszgyülését 
folyó évi május hó 2-án és 3-án Pásztón fogja 
megtartani. 

— A sárospataki állami tanítóképzőben 
az 1897/98. tanéven az első osztályban 22 
jótéteményes hely töltendő be és pedig : 10 
ebéd, vacsora és lakásból álló teljes jótéte-
ményes hely és 12 ebédből és ingyen lakás-
ból álló féljótéteményes hely. Az 50 kros 
bélyeggel ellátott folyamodványok folyó évi 
május 31-ig küldendők be az igazgatósághoz. 
Szegénységi bizonyítvány csatolása esetén a 
folyamodvány és mellékletei bélyegmentesek. 
Azok, a kik felvételi vizsgára köteleztetnek, 
junius hó végéig értesíttetnek a felvételi 
vizsga idejéről (Julius 1 — 10-ig). Bővebbet 
az igazgatóságtól lehet megtudni. 

— Követésre méltó. A torontálmegyei 
Károlyliget (Charleville) községi képviselő-
testület az ottani tanítónak, Schorséh Pálnak, 
eddigi fizetését (500 frt, lakás, szabad fa-fűtés, 
föld, stóla) egyhangúlag 100 frttal fölemelte. 

— Népiskolai tanító- és kántorképesítő 
vizsgálat. A székelykeresztúri m. kir. állami 
tanítóképző-intézetben az elemi népiskolai 
tanítcképesítő vizsgálatok Írásbeli része folyó 
év május hó 24., 25., 26. napjain, s a szóbeli 
évi gyakorlati része junius hó végén fognak 
megtartatni. E vizsgálattal egyidejűleg junius 
végén, az egyházi zenéből és énekből, kántor-
képesítő vizsgálat is fog tar ta tni . A folyamod-
ványokat (az illetékes tanfelügyelőség ú t ján) 
az igazgatósághoz kell küldeni; a tanító-
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vizsgálatokra f. hó 30-ig, a kántorvizsgála-
tokra junius 10-ig. — A bajai állami tanító-
képzőben f. é. május hó 17én és következő 
napjain tart ják meg a képesítő vizsgálatokat. 

— Halálozás. Bányai Károly, a keszthelyi 
községi elemi népiskolák igazgatótanítója, 
f. hó 16-án meghalt . Nagypénteken délelőtt 
9 órakor teljes egészségben jelent meg a 
templom kórusán, hol összerogyott s egy perez 
alatt kiszenvedett. Szívszélhűdés érte. Halála 
általános részvétet keltett nem csak a város-
ban, de az egész környéken is. Temetésén a 
város minden lakosa és a vidék is nagy számmal 
jelent meg. Ri tka eset, hogy szerény tanító 
ily nagy tiszteletben részesüljön még halála 
után is. Bányai Károly ezt a legnagyobb 
mértékben megérdemelte. Mintaszerű volt 
mint ember, mint tanító, inint családapa 
egyaránt. Csak 45 éves volt s 24 évet töltött 
a tanítói pályán, nagy sikerrel s hálás elisme-
résére Keszthely városának. Özvegyet s három 
kiskorú árvát hagyott maga után. Áldás 
emlékére! L. V. 

— Fürdől kedvezmények 1897-ben. A 
Mária Dorothea-egyesület, tanítással és neve-
léssel foglalkozó tagjainak az 1897-ik évre 
a következő fürdői kedvezményeket eszkö-
zölte ki : 1. Csízfürdőben az elő- és utóidény-
ben az igazgatóság által megha tá rozandó O O O O 
kedvezmények. 2. Pöstyénfürdőben a „Tiszt-
viselő-lakban" penzió-árak: egy napra 2 f r t 
70—4 frt 25-krig, beleértíe a lakás kiszolgá-
lattal, reggeli, ebéd, vacsora és bármilyen 
fürdő. Egyéb költségek is kedvezményes áron. 
3. Stubnyafürdőben egy vagy két tag részére 
a lakás és étkezés árából 2 0 % engedmény 
az egész idényben. 4. Iglófüreden egy tanítónő-
tagnak a szoba árából 50°/o engedmény, ingyen 
fürdő, a gyógy- és zenedíj teljes elengedése 
a főidényben is. 5. Budapesten a Szt.-Lukács 
fürdőben 2 tanítónő részére összesen 30 drb 
ingyen fürdőjegy. 6. Borszék fürdőben egy 
tanítónő-tag ingyen lakást, hideg fürdőket, 
zene- és gyógydíj-mentességet kap. 7. Párá-
don, julius és augusztus hónapban egy tanító-
nőnek a lakás, fürdő, gyógyhely és zenedíj-
ból 50% engedmény. 8. Vizaknán két tanítónő 
ingyen-fürdőket kap. 9. Báznán ingyen fürdő, 
zene- és gyógydíjmentesség. 10. Szolyva-
Hársfalván egy vagy két t ag a szoba árából 
33%, a fürdő árából 57% engedmény, gyógy-
és zenedíj-mentesség. 11. Balaton-Füreden, 
az apátsági vendégházban az elő- és utóidény-
ben a szoba árából 50%, a főidényben 3 0 % 
engedmény, fürdő ingyen. A bélyegtelen kér-
vényeket az egyesület elnökségéhez czímezve 
kell mielőbb a hivatalos helyiségbe: IX. ker., 
Pipa-utcza 33. szám alá küldeni. 

— Halálozások. Aikelm Sándor, györkönyi 
ev. igazg.-tanító rövid, súlyos betegség után 
46 éves korában meghalt. — l'auz Pál, 
tükrös-majori uradalmi róm. kath. tanító, 
munkás élete 42-ik, tanítói működése 24-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
„Sphinx." Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz; 

az ő előterjesztésére van ehhez szükség. — Sz. A. 
Pánczélcseli. 985. sz. a. tárgyalás alatt van (a XII. 
ügyosztályban); legyen türelemmel; a czikket nem 
kaptuk meg. — St. D. Baboesa. Folyó hó 4-én 
(13.172. sz. a.) Somogymegye tanfelügyelőségé-hez 
küldték. — F. I. Czák. Forduljon a kir. tanfelügyelő 
úrhoz; követelheti. — H. F. Soroksár. Kisérje 
figyelemmel a lapot; ha lesz: közölni fogjuk. —• 
U. Sz. Ruttka. Lapunk mai számában, az előbbi 
hasábon, olvashatja. — D. I. Takácsi. Csak akkor, 
majd ha esedékessé válik. — B. J. Borsodmező-
keresztes. Az ítéletből majd megtudják ; addig vár-
janak türelemmel és — tanítsanak buzgalommal. 
— i . V. Pivnieza. Folyamodjék. — L. K. Jíagy-
Kinizs. Félárú vasúti jegyért a tanfelügyelőség útján 
a kereskedelmi ministeriumhoz kell folyamodni 
(50 kros bélyeg). Melléklet nem kell. — Pr. P. 
Tata. Rendes körülmények közt pályázatot szok-
tak hirdetni. — B. P. Szeged. Közölni fogjuk és 
díjazzuk is; a honoráriumokat mindig a megjele-
nés után következő hó elején küldjük el a 
czikkiróknak, bélyeges nyugtatvány ellenében. — 
E. i . Kolluth. Sz. M. Hegyköz. Pályi. A. J. Rusz-
polyáua. Nem közölhetjük. — É. K. Sümeg. A köz-
lendők közé tettük. — K. L. Daráz«. Nem ismerjük. 
— B. L. Hodosa. 1. Folyamodjék azért, hogy a helyi 
pótlékot a törzsfizetéshez csatolják. 2. Az állami 
tanítóknak korpótlékért nem kell folyamodniok; hivatal-
ból fogják kiutalványozni. 2. Benne van a felügyelő-
bizottság számára kiadott utasításban; hetenkint 
egy szünnap adandó. — St. A. F.-Visó. Fogadja hálás 
köszönetünket. — „Néptanító vagyok." Jóravaló 
érzelmek, hazafias gondolatok, de nincs benne köl-
tészet. Nem közölhetjük. — Nagy-Megyer. Ha az 
illetőt sérti az a köszöntés, há t ne „lépjen be" abba 
az iskolába. Senki sem kényszeríti rá. A gyermekek 
pedig csak dicsérjék továbbra is az Urat. — Cs. I. 
Somogy-Szill. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mert, (mint 
már többször megírtuk s min t a lap homlokán 
állandóan olvasható) hirdetések a kiadóhivatalra 
tartoznak. — „A szünidő." Közölni fogjuk. — S. S. 
Petrócz. „Gyümölesészeti" tanfolyamról lapunkban 
nem volt szó ; ilyen, mostanság nem lesz. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyelet reformja. 
Halász Ferencz. — A gazdasági ismétlő-iskola. Magó 
Károly. — A mondat fogalmának gyakorlati ismer-
tetése a népiskola II. osztályában. Danninger József. 
— Kisdedeink védelme. Egeressy Eszter. — Az osz-
tatlan népiskola tanterve. XXV. Kaufmann Ármin. 
Sziinóra: Mi a hazafiasság ? Béztolli M. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Irodalom. — 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 
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Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Kls-Ósz (Torontálm.) községi kisdedóvodájánál 

az óvónői állás betöltendő. Fizetés : 300 frt, 26 fr t 
fiiátalány és szabad lakás, mely két szoba, konyha, 
éléskamra, padlás és pinczéből áll. Megkívántatik 
a magyar és német nyelv teljes birása. Kérvények 
í. évi május hó 15-ig az iskolaszékhez küldendők. 

( 3 8 9 - I I I - 3 ) 
Az orlováti (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jött tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, 3 öl kemény tűzifa, 3 öl 
szalma, 1 hold szántóföld, mely után az adót a 
község fizeti, 3 frt irodai átalánj', szabad lakás és 
házikert. Megjegyezni kívánom, ha az illető tanító 
az egyházi éneket az isteni tisztelet alkalmával 
hajlandó, végezni, ezért a politikai községtől 40 frtot, 
a hitközségtől pedig 60 frtnyi évi jutalékot kap. 
Felhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, mi-
szerint a torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, kellően fel-
szerelt folyamodványukat folyó évi április hó 30-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez terjesz-
szék be. Nagy-Becskevek, 1897. évi április hó 12-én. 
Torontálmegye kir. tan felügyelősége. (90/h— III—2) 

Aradmegyébe kebelezett Kis-Varjas községben, 
államilag segélyezett róm. kath. községi iskolánál 
egy kántortanítói állásra pályázat nyittatik. A válasz-
tás 1897. évi május hó 8-án d. e. 10 órakor fog az 
iskolaszék által megtartatni. Pályázni óhajtók, sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket alulírott iskola-
széki elnökhöz a választás napjáig benyújthatják. 
A kántortanító javadalmazása: évi 400 frt havi 
előleges részletekben, szabad lakás, mely áll 2 szoba, 
konyha és kamrából, 400 [ -öl konyhakert, 3 öl 
tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. Halász Imre, 
iskolaszéki elnök. U. p Kis-Iratos. (406—II—2) 

A mélykút i róm. kath. kántori állásra folyó évi 
május hó 12-ik napjára pályázat hirdettetik. Az 
állás javadalma: 1. 410 frt 55 kr készpénz fizetés 
a község pénztárából havi utólagos részletekben. 
2. Szabad lakás. 3. 7000 lélek utáni stolajövedelem, 
nevezetesen : keresztelési avatástól 18 kr, kis halottól 
12 kr, öreg halottól 26 kr, nagy temetéstől koporsó-
szenteléssel 52 kr, esketési avatástól 49 kr, liberától 
a háznál vagy a sírnál 40 kr, sírkereszt-beszentelés-
től 40 kr, énekes misétől 20 kr, koporsós misétől 
13 kr, esketési misétől 40 kr, örökös miséktől ez 
idő szerint 91 frt 79 kr. 4. Szokásos búcsúztatók. 
Minden, a búcsúztatóban névszerint felemlített sze-
mély után 10 kr. Kötelességei: a plébániai összes 
istentiszteleteknél orgonálni, énekelni, szóval min-
dennemű kántori teendőt végezni, az iskolás gyer-
mekeket az énekben hetenkint egy órán át, az itteni 
róm. kath. iskolák igazgatója által megállapítandó 
napon oktatni, a tanítókat, betegség vagy más 
hasonló ok miatt, a mennyiben lehetséges és egyházi 
hivatalos teendői megengedik, díj nélkül helyette-
síteni, a keresztel éseknél, avatásoknál, esketéseknél, 
betegek ellátásánál, temetéseknél segédkezni és a 
szükséges mennyiségű ostyát mindenkor előállítani. 
A pályázóban megkívántatik a kellő zeneismeret s 
a kántori képesítésen kívül a rendes tanítói oklevél. 
A pályázók a választás napján, május hó 12-én 
személyesen megjelenni, s magukat a szokott pró-
bának alávetni tartoznak. A megválasztott köteles 
állását azonnal elfoglalni. A kellőleg felszerelt folya-
modványok a mélykúti róm. kath. hitközségre czí-
mezve, nagyságos és főtisztelendő Kurka Károly 
tb. kanonok-plébános, hitközségi elnöknél nyúj-
tandók be. 1 (414—1—1) 

Az apahegy i ev. ref. előkönyörgő-kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés, állami hozzá-
járulással 400 f r t készpénz, lakás, kert és stóla. Az 
állomás lehetőleg azonnal elfoglalandó. Oklevéllel 
és okmányokkal felszerelt kérvények május 9-ig az 
apa-i ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők Szatmár-
megye. Választás végleges. (413—I—1) 

A nagy-bereznai (Ungm.) rk. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik Javadalom : aj kész-
pénz az egyházmegyétől 42 f r t ; b) a m. kir. kincs-
tártól készpénz 178 Irt 73 kr, szalmaváltság czímen 
16 f r t ; c) stolábó 8—15 f r t ; d) párbér pénzértékben 
18 f r t ; ej elegendő tűzifa; f j 1000 N-öl kertnek, 
12 kat. hold szántóföldnek és 2 kat. hold rétnek 
haszonélvezete. Az ingatlanok kat. jövedelme 54 frt 
34 kr. A földeket maga a tanító mívelteti s fizeti 
az adót. A két szoba, konyha s kamrából álló lakás 
kényelmes, az udvaron levő gazdasági épületek. 
Tanítási nyelv : magyar és tót. Az orgonistái teen-
dőkben jártas és tanítói képesítéssel biró pályázók 
a óm. kir. pénzügyministeriumhoz czímzett, kellően 
felszerelt s bélyeggel ellátott kérvényeiket folyó évi 
április hó 30-ig, nt. Benkő József espereshez küldjék 
be Jenkére. (412—1 — 1) 

A me l eghegy i (Gömörmegye) ág. hitv. ev. tót-
ajkú leányegyház kántortanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 117 f r t államsegélylyel 
együtt 417 frt , kert, lakás melléképületekkel. 
Okleveles, ének-orgonálásban jár tas pályázók jelent-
kezhetnek Pádárban (posta: Felső-Baloghj alulírottnál. 
Vitéz Lajos, ev. lelkész. (418—1—1) 

A köpataki (Vasvármegye, szombathelyi egyház-
megye, pörgölini plébánia) róm. kath. fiókközségi 
tanítói állomásra folyó évi április 30-ikára pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : új, csinos lakáson kívül a 
községtől 120 frt . Állami segély 111 fr t ; öt mérő 
buza '21 frt 50 k r ; öt mérő rozs 16 fr t 25 kr. Három 
hold 1117 Q-ö l szántóföld katasztr. jövedelem 9 fr t 
21 kr, becsértéke 50 frt. Tűzifa fejében 15 frt . 
Alom fejében 5 frt. Stolaris jövedelem 3 frt . 
Tannyelv: német-magyar. Az állomás azonnal el-
foglalható. Pályázók kéretnek, folyamodványaikat a 
szükséges mellékletekkel együtt folyó évi április 
30-ig alulírotthoz beküldeni. Pörgölin (posta helyben), 
1897 április hó 20-án. Peliám Vinczo iskolaszéki 
elnök, plébános. (415—1—1) 

Az ugornyai ev. ref. kántortanító és előkönyörgő 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 15 kat. hold 
első osztályú szántóföld, a kir. adónak felét fizeti a 
tanító, ezen földek végében termő nád jövedelme 
10 frt. Hatvan telkes gazda fizet fejenként egy-egy 
véka gabonát, mely 15—17 köbölre tehető. 40 — 50 
tanköteles után tandíj 50 krjával 25 frt, 1—1 csirke. 
Kántori stóla, temetés minősége szerint, 50 kr és 
1 frt. A temető fele-fűhaszna 4 frt . Hat és fél öl 
kemény tűzifa, beszállítva. Tiszai hídvám 35 frt. 
Államsegély évenkint 145 frt. Regálé-kamat 2 frt. 
Virágpénz 2 frt. Két-szobás lakház, gazdasági épü-
letek, 3 vékás házikert felszántva, ezek kir. adóját 
az egyház fizeti. Kötelessége : 4 elemi osztályt taní-
tani ; vasárnapokon egyszer prédikálni, éneket 
vezetni. Az állomás rögtön elfoglalható. Képezdei 
oklevéllel s bizonyítványokkal felszerelt kérvény a 
lelkészi hivatalhoz küldendő. U. p . : Vásáros-Namény, 
Beregmegyében. (419—1—1) 

A szamos-újlakl ev. ref. kántortanítóságra oki. 
tanító kerestetik. Fizetése: két szoba, konyha és 
kamrából álló lakáson, két vékásnyi kerten, szilváson 
kívül, mérsékelten 196 frtra felszámított földhaszon, 
fa, buza, tengeri és készpénzből álló járandóság és 
204 frt államsegély ; tankötelesek száma 35. U. p . : 
Zsarolyán, Szatmárm. Pótor Dániel, iskolaszéki elnök. 

(426-111-1) 



A gergely i ev. ref. kántortanító és előkönyörgő 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: minden 
külön kenyeren levő gazda fizet 1 — 1 véka gabonát, 
összesen 17 köböl. Hét öl kemény tűzifa, beszállítva. 
Minden gazda fizet <1 knvjczárt. 12 kat. hold első 
osztályú szántóföld, a kir. adó felét fizeti a tanító. 
Az ócska temető egész-, az újnak fele-fűhaszna. 
Munkaváltságban 20 frt. Tandíj 50 60 tankötelestől 
fejenként 40 kr, íelvélca szemes-tengeri, 1 — 1 csirke. 
Kántori stóla, temetés minősége szerint, 50 kr, 1 frt. 
Államsegély évenkint 122 frt. Regálé-kamat 4 frt. 
Három-szobás lakház, gazdasági épületek, és félvékás 
házikert. Kötelességei: 4 elemi osztályt taní tani ; 
vasárnapokon egyszer prédikálni, éneket vezetni. 
Az állomás rögtön elfoglalható. Képezdei oklevéllel 
s bizonyítványokkal felszerelt kérvényét az ugornyai 
lelkészi hivatalhoz küldje. U. p . : Yásáros-Namény, 
Beregmegyében. (420—I—1) 

A szárcsái közs. iskolánál megüresedett első osz-
tálybeli tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ezen 
állomással összekötött fizetés a következő : készpénz-
ben ötszáz (500) o. é. forint vagy ezer(1000) korona; 
továbbá szabad lakás, mely áll két szobából, egy kony-

hából, egy kamrából, egy pinczéből, egy istállóból, az 
udvar baromfitenyésztésen kívüli használata és 200 
[ |-öl kert a faiskolánál. Tannyelv: magyar-német. 
Kötelessége az ismétlő-oktatás is. Zenében jártasak 
előnyben részesülnek. Pályázati batáridő május hó 20. 
Janzer György, isksz. tollnok. Eu»ch Mátyás, elnök. 

(427-III—1) 

H I R D E T É S E K . 

I 7 p n air a dvplr i l? ! C s e k % 35 krért utal-
/«CUulVCUVOIUtV ! ványon, vagy levél-
bélyegekért küldünk 3 frt ára kottákat, 
zongorára, orgonára. „Magyar Könyvtár" 
kiadóhiv. Budapest, L, Döbrentey-utcza 34. 

Kitűnő elemi- és ipartanítónő 
nevelönöül vagy helyettesítésre 
ajánlkozik. Leveleket Budapestre, főposta restante: 

„Hermina" czímén kér. (410—I—1) 

f i 
Ji l 

I f i íj 
jÁ 
M 

VIZSGA-LAPOK, 
B. fajta, kék kerettel, 100 darab 
D. „ arany „ 100 „ 

45 kr, 
60 kr, 

magyar, német és diktandó-
vonalzással. 

Nagy választék saját gyártmányú aczéMrótollakban és tollszárakban. 

ELSŐ MAGYAR A0ZÉL-ÍEÓT0LL-, T0LLSZÁR- és INDIGÓ-MÁSOLÓPAPIR-GYÁR 

VI., Dalnok-utcza 2«. SCHÜLER JÓZSEF, Budapest. iy.,Kecskciiiéti-uteza3. 

(403—IV—2) Kívánatra, Árjegyzékkel szolgáink. 
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e l ő i i z e t é s i á r a : 
Egósz évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 0 kr. Negyedévre 1 frt 2 5 kr. 

— 

l'](jn évnegyednél kevesebb időre előfizetést nem fogadunk el s 
»7*1 fist előfizetési pénzek ezen igazgatósát/hoz küldendők be. 
• v j ' . , t 

A m. k i r . tud. egyetemi ugornád igazgatosaga. r 
Budapest, I. ( Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1897. Nyomatott a ni. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJ A. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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 rán t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes ki r . tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyitványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésevei) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évTe 5 f r t ; fé lévre 2 f r t 50 kr . , 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed^ évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési dí j e lőre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 50 k r . Ezek a d í j ak is előre 
a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PÖDMAMCZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., 1SKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m ax ix in l c v i s s z a . 

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

Mihelyt elfogadjuk azon, nézetem 
szerint egyedül helyes álláspontot, hogy 
a tanfelügyelet súlypontja az iskolák 
béléletére helyezendő, ennek folyománya-
ként el kell fogadnunk azt is, hogy a 
tanfelügyelet csakis szakszerű lehet. 

És ezzel eljutottunk a kérdés legké-
nyesebb oldalához, vagyis hogy minő 
képesítettséget kívánjunk a tanfelügye-
lőtől? 

Tudvalevőleg, a köztisztviselők minő-
sítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. 8. §-a 
a népiskolai tanfelügyelőségek személy-
zetére nézve a szakképzettséget akkép 
állapítja meg, hogy a népiskolai tan-
felügyelők és segédtanfelügyelőktől kö-
zépiskolai vagy tanítóképző-tanári, pol-
gári vagy népiskolai tauítói képesítés, 
vagy valamelyik egyetemi tanfolyam 
bevégzése; a tollnokoktól a nyolcz osz-
tályú középiskola végzése s érettségi 
bizonyítvány vagy népiskolai tanítói 
oklevél kívántatik. 

A minősítési törvény ily tágkörű 
rendelkezése a szaktanfelügyelet érvé-
nyesítése szempontjából fenn nem tart-
ható; mert az iskolák belélelét szaksze-
rűen elbírálni, vezetni és irányítani 
csak a szakember képes. Elengedhetetlen 
kellék tehát a tanfelügyelőnél a tanári, 

avagy tanítói képesítés; de az ily képe-
sítés birtokában levő egyén is csak 
akkor volna kinevezhető segédtanfel-
ügyelővé, illetve tanfelügyelővé, ha bizo-
nyos számú éveken át mint gyakorlati 
tanár, illetve tanító, kitűnő sikerrel 
működött, s ha a tanfelügyelői szakvizs-
gálatot sikerrel kiállotta. 

Dr. Dengi János krassószörényvár-
megyei kir. tanfejügyelő a tanfelügyelet 
reformjáról, a Népzet ez évi április hó 
15-iki számában* közölt czikkelyében a 
tanfelügyelői képesítettség felől ezeket 
mondja: 

„Ha a tanfelügyelői hatáskör ren-
deztetik, a mire most már a közoktatás-
ügyi kormány buzgalma alapos reményt 
ad, szabályoztassék a tanfelügyelői képzett-
ség is. Ez ellen bizonyára ellenvetés föl 
nem merül. Különös gondot igényel 
azonban e szakvizsgálat megállapítása. 
Az eddig több oldalról említett javas-
latok aligha megfelelnek e fontos hiva-
tásnak. Tagadhatatlan, hogy a tanfel-
ügyelőnek eminenter szakképzett peda-
gógusnak kell lennie, ki methodikai és 
didaktikai ismereteivel s gyakorlati 
tanügyi tapasztalataival egy nagy tan-
kerület különböző oktatási intézeteinek 
igazi szakfőnöke. Bírálatot kell mon-
dania, a haladást biztosító irányt meg-
jelölnie az óvodákban, népiskolákban, pol-
gári és felsőbb leányiskolákban, tanító-

Lapunk 18-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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képzőkben, gazdasági, ipar- és kereske-
delmi iskolákban. Mindehhez bizonyára 
nem elég az egyszerű tanítóképzői peda-
gógiai szakképzettség, bármennyire elég-
nek is hiszi azt a tanügyi kormány-
zásban teljesen ismeretlen néptanítói 
ambiczió. Túlhaladt kérdés, minden 
súlya daczára is, hogy néptanítói kép-
zettségűtanfelügyelő a magasabb közép-
fokú intézetek bírálatára rendszerint nél-
külözi a szellemi erő tekintélyét. Nép-
tanítónál, ha csak önmunkásság által 
kisebb fokú képzettségét nem bővíti, 
már az is kivételes eset, hogy egyvívású 
munkatársainak értékét nem csak az 
egyéni összehasonlítás szempontjából, de 
emelkedettebb kritikai nézpontból is 
bírálhassa. Magasabb, egyetemi peda-
gógiai képzettséget szerzett polgári, fel-
sőbb leányiskolái és tanítóképzői testüle-
tek munkálkodása felett megfelelő tudo-
mányos értékű ítéletet mondani, bizo-
nyára túl megy a csekélyebb pedagógiai 
képzettség erején. A tanfelügyelő peda-
gógiai képzettségének tehát a legma-
gasabbnak, az egyeteminek kell lennie, 
a mire adassék meg a lehetőség a tanító-
nak is." 

A tanfelügyelői pályát a néptanítók 
kitűnőségei elől nem lehet és nem sza-
bad elzárni. Örülök, hogy ez elől dr. 
Dengikollegám sem zárkózik el; viszont, 
azon nézetét meg én is elfogadom, hogy 
a tanfelügyelői pályára aspiráló nép-
tanító, tudományos készültségét igazolja. 
Ez lebegett előttem is, a midőn a tan-
felügyelői szakvizsgálatra vonatkozó 
javaslatomat a Magyar Pedagógiai Tár-
saság f. évi január hó 16-án tar tot t 
ülésén előadtam. A szakvizsgálatnak 
éppen az volna a czélja, hogy a tan-
felügyelő aspiransok tudományos készült-
ségüket megfelelő módon igazolják. 

A szakvizsgálat szervezetéről ugyan-
akkor közölt véleményem nagyban meg-
egyezik azon javaslattal, a melyet Molnár 
Aladár „Anépiskolai tanfelügyelet hazánkban 
és a külföldön" czímű jeles művében 1872-

ben közzétett. — Ahhoz természetesen 
szó fér, vájjon ezen szervezet mennyiben 
felel meg a czélnak; hiszen éppen azért 
teszem közzé javaslatomat, hogy a 
tárgyilagos kritika azzal behatóan fog-
lalkozzék. A fődolog az, hogy a szakvizs-
gálat elve legyen elfogadva; kívánom 
ezt első sorban éppen a néptanítók érde-
kében; hiszen a szakvizsgálat létesíté-
sét a magyarországi néptanítók negye-
dik egyetemes gyűlése is kívánta s ez 
ügyben a közoktatási ministeriumhoz 
kérvényt is nyújtot t be. 

Hogy minő szervezetet nyerjen a 
tanfelügyelői szakvizsgálat; minő elő-
feltételek igazolandók az arra való bo-
csátásra: e tekintetben, azt hiszem, a 
közoktatási tanács volna hivatva javas-
latot készíteni. 

A közoktatási költségvetés tárgya-
lásakor, folyó évi február hó 27-én dr. 
Wlassics Gyula közoktatási minister ez 
ügyben így nyilatkozott: „Be akarom 
hozni a tanfelügyelőknél a szakvizsgálat is, 
ezzel foglalkozom éppen most. A szakvizs-
gálatra szükség van, mert sok részről tör-
téntek felszólalások, hogy hiszen az 
egyik vagy másik tanfelügyelő csak 
elemi képesítéssel bir, hogyan lehetne 
hát polgári iskolákban tanfelügyelő és 
mindenütt az egész vonalon; az egyes 
iskolanemeknél a külön tanfelügyelet 
eszméjét akarják érvényesíteni. A keres-
kedelmi iskolákban ezt jogosultsággal 
birónak tar tot tam, ott létesítettem is 
a külön felügyeletet, de tovább a tago-
lásban nem megyék.11 

A tanfelügyelői szakvizsgálat elve 
tehát a leghivatottabb helyen van accep-
tálva; a minister bölcsesége a szer-
vezet tekintetében is bizonynyal eltalálja 
majd a leghelyesebb módot. 

Felvetették bizonyos oldalról, hogy 
a középiskolák és népoktatási intézetek 
felügyelete egyesíttessék, tehát a főigaz-
gatóságok eltörültessenek. E nézetben 
egyáltalán nem osztozhatom, nem csak 
azért, mivel ennek elfogadása esetén 
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a néptanítók teljesen ki volnának zárva 
a tanfelügyeletből; de nem fogadhatom 
el főleg azért, mivel egészen más fel-
adata van a népoktatásnak s egészen 
más a középiskolának; más érdeket 
kell az állami tanfelügyeletnek szem 
előtt tartania és istápolnia a kötelező 
erejű népoktatásnál; — és ismét más 
czél érendő el a tudományos pályára 
előkészítő középoktatásnál. Jól mondja 
dr. Dengi, említett czikkelyében: „A tan-
ügyi kormányzás a népoktatás terén 
nem pusztán pedagógiai és tudományos, 
mint a középiskoláknál, hanem politikai 
és illetve kultúrpolitikai is, a melyet 
az adott viszonyok irányítanak. A nép-
oktatás nagy érdekeinek fejlesztésében 
és sikerében mindezzel a tanfelügyelő-
nek erősen számolnia kell, mit, ha nem 
ismer közvetlen tapasztalatból, nem is 
mérlegelhet. Ép ezért az adott viszo-
nyok egységes ismeretének felfogása, a 
kormányzás egyöntetűsége annak az 
ideának érvényesítését sem engedheti 
meg, hogy pl. nagyobb, egységesnek 
predesztinált tankerületek (megyék) több 
tanfelügyelőre bizassanak; mert ezek 
kormányzásában is egységes elvekre és 
irányra van föltétlen szükség. A miből 
az is nyilvánvaló, hogy a magyar állam-
ban az egységes központi kormányzat-
nak csak vezérelvei, főirányai érvénye-
síthetők egyetemlegesen; mert azok 
végrehajtását s érvényesítését a nem 
azonos parcziális viszonyok nagyon is 
módosítják." 

Szólani kivánok még a tanfelügyelet 
adminisztrátiv teendői felől egy közelebbi 
alkalomkor. 

(Budapest). Halász Ferencz. 
«S.^« 

A magyar nyelvtanításról nem 
magyar ajkú népiskoláinkban. 

A tanítás czélja és az anyanyelv. 
A tanterv revíziójára vonatkozó eszmecsere 

a tanügyi körökben dicséretre méltó buzgó-
sággal és szakértelemmel országszerte meg-
indult. A tanügyi lapokban hónapok óta 

megjelenő s figyelemre méltó véleményekhez 
igénytelen nézeteimmel abban a reményben 
sorakozom, hogy talán nekem is sikerül egy-
két eldöntésre váró kérdésre a szakkörök 
figyelmét fölhívnom s ezzel némi kis szolgá-
latot tennem a magyar nyelvtanítás ügyének. 
Mivel azonban a nem magyar a jkú iskolák 
tantervének, a népiskola ál talános ezéljaira 
való tekintetből, alkalmazkodnia kell a magyar 
tannyelvű iskolák tantervéhez, jelen érteke-
zésemben nem ölelhetem fel a tantárgyak 
egész sorozatát a maguk részleteiben, hanem 
csak általános szempontokból teszek meg-
jegyzéseket a magyar nyelvtanításról s főleg 
a taní tás czéljáról, a tanítás nyelvéről s a 
szerzett magyar nyelvismeret állandóvá téte-
léről. A nem magyar ajkú iskolákban működő 
t. tanítótársaim szives figyelmébe ajánlom 
véleményeimet. 

A magyar nyelvtanításnak nem magyar 
ajkú népiskoláinkban az a czélja, hogy hazánk 
nem magyar a jkú tanulói is képesek legyenek 
a magyar beszédet megérteni s gondolataikat 
magyar nyelven kifejezni; szóval, hogy meg-
tanul janak magyarul beszélni. E mellett a 
taní tás czélja azt is megkívánja, hogy az 
iskola a nem magyar ajkú tanulóval a magyar 
nemzeti intézményeket, magyaros szokásokat 
megkedveltesse, a hazafiúi érzést szívükbe 
csepegtesse, a hazafias gondolkozásra, polgári 
jogaiknak gyakorlására és megbecsülésére, a 
törvények megtartására, az elöljárók és ható-
ságok tiszteletére, polgári kötelességeiknek 
teljesítésére megtanítsa. Kell, hogy az iskola, 
nem magyar ajkú tanulóinkkal azt a szent 
földet, melynek fiai, megszerettesse s hogy 
annak a tudatára vezesse őket, hogy szeren-
cséseknek tartsák és boldogoknak érezzék 
maguka t azért, hogy ők is szívben és nyelv-
ben magyarokká lehetnek. 

E czélok elérésére szolgálnak: valamennyi 
népiskolai tantárgy, a nevelés és tanítás 
összes elveinek és eszközeinek alkalmazása, a 
taní tónak egyénisége, példája, hazafiúi nemes 
idealismusa, a magyar nyelvben való teljes 
jár tassága mellett a nem magyar a jkú nép 
nyelvének s viszonyainak ismerete, iskolai 
hazafias ünnepélyek, jutalmak, jó tankönyvek, 
népkönyvtárak, néplapok. 

Vegye tekintetbe a tanczél, hogy a nem 
magyar ajkú tanulóra nézve ú j s teljesen 
ismeretlen nyelv taní tása mellett nem szabad 
megfeledkezni a népiskola általános czéljairól 
sem. Arról, hogy a nem magyar a jkú tanuló: 
ember s a magyar hazának leendő polgára, 
a kinek a magyar nyelv tudása mellett bizo-
nyos fokú lelki műveltségre és általános 
ismeretekre van szüksége; nehogy a magyar 
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nyelv tanítása mellett kedélyi és értelmi 
képzése elhanyagoltassék. A magyar hazának 
nem csak magyarul beszélő polgárokra van 
szüksége, hanem olyanokra, a kik a magyar 
nyelv tudása mellett értelmesek, becsületesek 
és felvilágosodottak legyenek. 

Mit használna, ha nem magyar ajkú 
tanulóink megtanulnának magyarul beszélni, 
de értelmi tekintetben s kedélyileg nem álla-
nának azon a fokon, a melyen a haza magyar 
nyelvű polgárai ? ! . . . . azon a fokon, melyet 
a kor szelleme minden embertől megkíván?! 
Ez pedig könnyen megtörténhetik, ha az 
iskola általános czélját a magyar nyelvtaní-
tásnak különös czélja nem veszi figyelembe. 

A magyar nyelv megtanulása mindenesetre 
a főczél legyen, de ennek megvalósítására 
irányuló törekvésünk mindig összhangban 
legyen a népiskolai tanítás általános czéljaival. 

Újabb időben a magyar nyelv tanításáról 
olyan elveket kezdenek hangoztatni, a melyek 
az ügy érdekében sem nem szükségesek, sem 
nem kívánatosak. Ugyanis: mindinkább álta-
lánossá kezd válni az a nézet, hogy a nem 
magyar ajkú népiskolai tanítás kizárólag 
magyar nyelven kezdődjék s a magyar nyelv 
az anyanyelv teljes mellőzésével taníttassák. 
A kik ezeket az elveket hangoztatják, azok 
nem számolnak a népiskolai tanítás általános 
czéljaival, a módszertan követelményeivel s 
nem a nemzetiségek esetleges érzékenyke-
désével. 

Seholsem bőszülj a meg magát ez a ter-
mészetellenes ugrás úgy, mint a magyar nyelv 
tanításánál! Az iskolában a magyar nyelv 
tanításának időelőtti elkezdése s az anyanyelv 
teljes mellőzése könnyen a magyar nyelv 
megtanulásának is kárára lehetne, de minden-
esetre ellenére volna az iskola általános czél-
jának. 

Mindenekelőtt elő kell készíteni a tanulót 
a magyar nyelv tanulására, a tananyagot 
pedig alkalmassá kell tennünk arra, hogy a 
tanulót arra magyar nyelven is megtaníthassuk. 
Ki kell a tanuló szellemvilágát legalább 
annyira csiszolni, szunnyadó lelki tehetségeit 
legalább annyira felébreszteni, érzékszerveinek 
helyes használatára legalább annyira ráve-
zetni, hogy befogadhassa és megemészthesse 
a magyar szót. Ez az előkészítés csakis anya-
nyelven történhetik a legtermészetesebben s 
a legkönnyebben. 

Szükséges, hogy a gyermek, mielőtt más, 
reá nézve idegen nyelven kezdene tanulni, 
már ismerje azokat a tárgyakat, tulajdonsá-
gokat és cselekvéseket, a mikre magyarul is 
meg akarjuk tanítani s kell, hogy azokról 
saját anyanyelvén ki tudja magát helyesen 

fejezni. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a 
tanulás első fokán sok új fogalommal van a 
tanulónak dolga a reá nézve idegen s teljesen 
ismeretlen szavak megtanulása mellett. 

De ebből nem következik az, hogy a 
magyar nyelv tanítását minél későbbre halasz-
szuk! A nyelvérzékre fektetett tanítás mellett 
bármily korán el lehet kezdeni a magyar 
nyelv tanítását, csakhogy e helyen nem 
téveszthető össze a magyar beszédnek a kisded-
óvóban való tanításával. Az óvó czélja a 
kisdedeknek játszva való foglalkoztatása, a mi 
magyar nyelven is történhetik, sőt azon kell 
is történnie. Az óvóban a nyelvérzék segé-
lyével játszva sokat tanulhat a gyermek 
magyarul, a nélkül, hogy az általános tanczél-
nak ártalmára volna. De más a magyar 
nyelvnek kisdedóvói s más a népiskolában 
való tanítása! 

Mikor kezdjük meg tehát a népiskolában 
a magyar nyelven való taní tást? s hol van 
a határa az anyanyelven való tanításnak ? 

A magyar nyelv tanítását akkor kezdjük 
meg, mikor a tanulók az iskolai életet kezdik 
már megszokni, egymással és tanítójukkal 
megismerkedtek, érzékszerveiknek helyes hasz-
nálatára figyelmessé tétettek; az iskolában 
levő legegyszerűbb tárgyakra vonatkozó gon-
dolataikat helyesen ki tudják fejezni, — 
mikor már több szóhangot megismertek, 
azokat össze tudják foglalni, jegyeiket le 
tudják írni s mikor a szám fogalmával tisz-
tába jöttek. 

Az anyanyelven való tanítás trdajdonképen 
csak a felső osztályokban szűnik meg teljesen, 
akkor, a mikor a tanulók a tanító magyar 
beszédjét megértik s gondolataikat magyar 
nyelven ki tudják fejezni, de már a második 
osztálytól fogva kezd szűnni annak domináló 
szerepe, úgy, hogy lassankint kisegítő nyelvvé 
lesz és eszközévé a népiskolai tanítás általános 
czéljainak. Számolnunk kell e kérdésnél azzal, 
hogy tárgyismeretre és idegen nyelvre egy 
és ugyanazon időben nem lehet tanítani, 
mert minden fogalmat nem lehet szemléltetni 
s a mit lehet, annál is szükséges az anya-
nyelven való megértetés (magyarázás), mert 
különben a képzetek szerzése bizonytalan, 
hiányos s leggyakrabban téves lesz. 

Hogy mikor kezdjük meg a magyar nyelven 
való tanítást ? s mikor szüntessük be az 
anyanyelv használatát? . . . abba beleszól az 
egyes tantárgyak természete is. Lássuk a nép-
iskolai tantárgyakat a magyar s az anyanyelv 
használata szempontjából — a jövő számban. 

(Csáktornya,) Margitai József. 
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Tanítók képzése és alkalmazása. 
Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 13. §-a értel-

mében minden hitfelekezet állíthat fel és 
tarthat fenn tanítóképző-intézeteket. Ez a 
szakasz a hitfelekezetek ebbeli jogát bizonyos 
föltételekhez köti, t. i. hogy a hitfelekezetek 
fentartotta tanítóképzőkben legalább azon 
tudományok és oly terjedelemben taníttas-
sanak, a melyeknek és a minő terjedelemben 
tanítását az állami képzőkre nézve a törvény 
elrendeli. Ez alkalommal az egyes jellegű 
képzők színvonaláról nem szólok, hanem 
statisztikai adatokkal óhajtom bebizonyítani, 
minő arányban képesek a hit felekezeti képzők 
iskoláikat néptanítókkal ellátni. 

Az 1894/95. évi ministeri jelentés szerint 
Magyarországon volt 67 elemi tanítóképző, 
még pedig 48 férfi- és 19 nőképző. A 48 
férfiképző közt 17 állami, 13 róm. kath., 
4 gör. kath., 4 gör. kel., 3 ev. ref., 6 ág. és 
1 izr. A 19 nőképző közt volt jelleg szerint 
5 állami, 13 róm. kath. és 1 egyesületi. 

A 17 állami férfiképzőben 1894 95. évben 
229 tanító, az 5 állami nőképzőben 187 
tanítónő, a 13 róm. kath. férfiképzőben 250 
tanító, a 13 róm. kath. nőképzőben 194 
tanítónő, a 4 gör. kath. férfiképzőben 100 
tanító, a 4 gör. kel. férfiképzőben 170 tanító, 
a 3 ev. ref. férfiképzőben 88 tanító, a 6 ág. 
férfiképzőben 82 tanító, ai 1 izr. férfiképző-
ben 22 tanító és az 1 egyesületi nőképzőben 
pedig 9 tanítónő nyert képesítést. Az összes 
képzőkben az 1894/95. tanévben 941 férfit és 
390 nőt ; összesen 1331 tanerőt képesítettek 
a tanítóságra. 

A 17 állami férfiképző fentartása 435.544 
forintba, egy tanító kiképeztetése pedig 
1901 frt 93 krba került a képzőt fentartó 
államnak. Az 5 állami nőképző fentartása 
került 221.006 frtba, vagyis az azokban vég-
zett egy-egy tanítónő kiképeztetése 1181 f r t 
85 krba, 

A hitfelekezetek olcsóbban jutnak taní-
tókhoz. Egy róm. kath. tanító az 1894/95. 
évben 359 f r t 56 krba, egy róm. kath. tanítónő 
342 frt 39 krba, egy gör. kath. tanító 
235 frt 07 krba, egy gör. kel. tanító 329 frt 
03 krba, egy ev. ref. tanító 419 frt 78 krba, 
egy ág. tanító 557 fr t 35 krba, egy izr. 
tanító 972 fr t 05 krba és végre az egyesü-
leti tanítóképzőt végzett minden egyes tanítónő 
1644 fr t 44 krba került az intézet fentartó-
jának. Hogy a hitfelekezetek oly olcsón tud-
nak tanítókat képezni, annak az az oka, hogy 
rendesen lelkészeket alkalmaznak tanárokul, 
a kiknek évi fizetésük alig 600 f r t ; továbbá 
nagyon csekély összeget fordítanak a növen-

dékek segélyezésére és éppen ezért többnyire 
csak azok keresik fel a felekezeti képzőket, 
a kiknek az állami képzőkbe való felvételhez 
hiányzik a kellő qualifikácziójuk. Kevés fele-
kezeti képzőben van gyakorló-iskola szervezve. 
A tanárok létszáma is nagyon kevés. 

E helyen nem azt akarom mérlegelni, mely 
jellegű képzőkből kerülnek ki a legjobb és 
legmegbízhatóbb tanítók, de annyi bizonyos, 
hogy az állam nem költ azért 5-ször annyit 
egy tanító kiképeztetésére, mint a hitfeleke-
zetek, hogy ezen túlkiadásokat ne gyümöl-
csöztesse. Az állami képzőknek magasabb 
szinvonalon kell tehát állaniok. Az állami 
képzőkből kikerültek a nemzetiségi vidékeken 
általában sokkal megbizhatóbbak, mint azok, 
a kik felekezeti képzőkből kerültek ki. Yan 
ugyan e tekintetben is kivétel; de a tapasz-
talás az említettek mellett szól. 

Föltéve, hogy az 1895/96. tanévben minden 
végzett tanító és tanítónő álláshoz jutott , a 
26.896 tanítóállás közül 1331, vagyis az 
összes tanítói állásoknak 5'46%-a üresedett 
meg. Ha már most ezen ° / o - á t a különböző 
jellegű iskoláknál veszszük alapul, az állami 
iskoláknál 120, a róm. kath. iskoláknál 419, 
a közs. jellegű iskoláknál 243, a gör. kath. 
iskoláknál 100, a gör. kel. iskoláknál 115, 
az ev. ref. iskoláknál 154, az ág. iskoláknál 
103, az izr. iskoláknál 59, a magániskolák-
nál 15, az egyesületi iskoláknál pedig 3 
tanítói, illetve tanítónői állást töltöttek be e 
végzett tanerőkkel. Ha az állami képzőkben 
végzett tanítók csakis az állami és községi 
iskoláknál nyernének alkalmazást: az állam 
53 tanítóval többet képeztetett, mint a meny-
nyire neki aránylag véve szüksége volt. A 
róm. kath. hitfelekezet is 25 tanítóval többet 
nevelt az éppen szükségesnél. A gör. kath. 
hitfelekezet éppen annyi tanítót nevelt, mint a 
mennyinek állást adhatott volna. A gör. kel. 
hitfelekezet 55 tanítóval többet, az ev. ref. 
hitfelekezet pedig 66 tanítóval kevesebbet 
nevelt a szükségesnél. Az ág. hitfelekezet 
21 tanítóval kevesebbet nyert képzőiből, mint 
a mennyit alkalmazni tudott volna. Az izr. 
képzőből 28-czal kevesebb került ki, mint a 
mennyi alkalmaztatott. 

Már most, milyen sors vár az állami kép-
zőkben képzett i f jakra? 

A legtöbb felekezeti iskolákban nyer alkal-
mazást, még pedig, hogy állomáshoz jusson, 
kénytelen a legszerényebben díjazott állomá-
sokra folyamodni, mert a felekezeti iskolákban 
üresedésben levő jobban díjazott állomásokra 
akad elég oly pályázó, ki felekezeti képzőben 
végzett, mely elég ok arra nézve, hogy az 
állami képzőt végzett fölött előnyben része-
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sítsék. Felekezeti tanítóválasztásoknál egy-
maga az iskolaszéki elnök: a plébános az 
irányadó, ki pedig hivatalánál fogva, többnyire 
ellensége az állami intézményeknek. E sorok 
írója már legalább 50 felekezeti 400 — 500 
forinttal díjazott tanítóállásra pályázott és 
folyamodványa nem egyszer e hátirattal 
küldetett vissza: „felekezeti képzőt végzett 
választatott meg" ; vagy: „felekezeti képzőt 
végzett tanító előnyben részesült". 

Ritka eset, hogy felekezeti képzőt vég-
zett tanítóval szemben állami képzőt végzettet 
választanak. Ugy van ez a községi jellegű 
népiskoláknál is, a hol rendesen a plébános 
az iskolaszéki elnök. Kivételt képeznek a 
városi közös iskolák, ahová bejutni protekczió 
nélkül lehetetlen. A közoktatási kormány 
vezetője ellenben, a tanítók állami iskolákhoz 
való kineveztetésénél, nem veszi tekintetbe, 
vájjon mily jellegű képzőben nyerte a kine-
vezendő kiképeztetését, mert az állami taní-
tóknak majd 2A-ad része felekezeti képzőkben 
nyerte kiképeztetését és azok, a kik állami 
képzőkből kerültek ki és a kikre az állam 
fejenkint 190T93 frtot áldozott, kénytelenek 
300 frt évi fizetéses felekezeti iskolai tanító-
állásokban 10 —15 évig, sokszor ennél is 
tovább nyomorogni; míg előlük a jobb falatot 
elkapják hol az állami, hol 'a községi, hol 
a felekezeti iskolákban a felekezeti képzőt 
végzett tanítók. 

Ebbeli állításomat csak egy esettel akarom 
bizonyítani. Egy és ugyanazon felekezeti 
iskolánál ket ten működtünk 7 éven át, mind-
ketten állami képzőben jeles sikerrel te t tük 
le a képesí tő i Én 10 éves. kollegám 
8 éves tanító. O már megsokalta 300 f r t 
fizetés mellett nyomorogni, pályázott jóformán 
mind a 400 millennáris tanítóállásra; nem 
kevesebb, mint 2 havi fizetését elköltötte 
bélyegekre és másolati díjakra, folyamodvá-
nyában határozottan kitette, hogy mert állami 
képzőben végezte tanulmányait és protektora 
nincsen, nem tud 300 f r tná l jobb tanítói 
állásra szert tenni. Ez sem használt. Iratai 
eredmény nélkül visszaérkeztek. Végre nagy 
nehezen sikerült neki Magyarország nyugati 
pontjáról, Oláhország határán, valahol az 
Ojtozi-szoros mellett állami iskolába bejutnia. 
Tudok rá esetet, hogy egy felekezeti kép-
zőt végzett 2 éves tanító elégséges rendű 
oklevéllel könnyű szerrel állami tanítóállást 
szerzett. 

Kiképezte tésünkre az állam fejenkint 
1901-93 f r to t áldozott, nem követünk el 
tehát szerényteleüséget, ha tisztelettel kérjük, 
hogy minket, az állami tanítóállások betöl-
tése alkalmával a felekezeti képzőt végzettek 

fölött előnyben részesítsenek. Azt a tőkét, 
melyet reánk az államkormány áldozott, állami 
iskolákban kamatoztathatnók leggyümölcsö-
zőbben. 

(Villány) Kiss Yümos. 

Az osztott népiskola tanításterve. 
Az osztatlan népiskola tanítástervének meg-

állapítása után — azt hiszem — csakhamar 
rákerül a sor az osztottéra is. Azért, igen j ó 
szolgálatot tesz az ügynek t. szerkesztő úr, 
midőn erre nézve is megindítja az eszme-
cserét s alkalmat ad a gyakorlati emberek-
nek is véleményök elmondására, mert ő 
nekik legbővebb tapasztalataik vannak arra, 
hol kell orvosolni az eddigi állapotokon. 

Egy pillantás az osztott és osztatlan nép-
iskola viszonyaira, meggyőz arról, hogy a két 
iskolának külön-külön tanítástervet adjunk. 
A különbség azonban nem lehet oly igen 
nagy, mint ezt a két iskola külső megítélé-
séből gondolnók. Ugyanis, az osztott isko-
lában a taní tás idejének meglehetős részét 
emészti föl az előző osztályok anyagának 
alapos ismétlése; míg az osztatlan iskolában 
a felső osztályok úgy ismételnek, hogy az 
alsóbb osztályok megfelelő anyagának tár -
gyalásánál ide vonjuk őket. Azután, meg ha 
külön-külön tanítástervek lesznek is, meg kell 
őriznünk a két iskola közötti egységet. így 
az osztott iskola tanítástervének gerinczét az 
osztatlané alkotja s ezt bővítjük annyival, a 
mennyivel a nagyobb tanításidő és jobb 
viszonyok megengedik. 

Ez után áttérek az osztott iskola tanítás-
tervére. 

A népiskola számára az 1868. 38. t.-cz. 
megalkotása óta két tanítástervet adott ki a 
ministerium. Az 1877-iki második tervezet 
sok tekintetben kevesbítette az elsőnek, az 
1869-ikinek anyagát. Az azóta lefolyt 20 
évnek tapasztalatai, a népiskolai tanítás-
ügy fejlődése daczára, azt igazolják, hogy 
a második terv is kivihetetlen, mert még 
mindig sok a felölelt anyag. Az anyagot 
tehát még kevesbítenünk kell, úgy azonban, 
hogy a népiskolához fűződő nagy kulturális 
és nemzeti érdekek csorbát ne szenvedjenek. 
Részemről, a most érvényben levő tanítás-
tervvel szemben, a következő változtatásokat 
javasolnám az osztott iskolában: 

Az olvasásból az I-ső osztályban a kis és 
nagy ábécé, apró mesék, versikék, dajka-
rímekkel, játékszólamokkal, stb. fűszerezve. A 
Il-ik osztály olvasókönyve első sorban nyúj-
taná a kis és nagy betűket, azaz igen rövidre 
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vont ábécés könyvet. Az apró népség a 
vakáczió folyamán sokat felejt, ismételni kell, 
de az ábécé rég elrongyolódott. Azután adna 
bibliai elbeszéléseket, állat- és népmeséket s 
leírásokat az iskolai és a családi élet köréből. 
A könyvet egyszerű mondatokban, magyaros 
és gördülékeny stílusban kell megírni. A 
III. osztályban néhány előbb említett fajú 
mesén kívül regék és mondák lépnek föl a 
magyar előidőkből s olvasmányok a községi 
és társadalmi életből. A IV. osztályban a 
magyar történelem kiváló alakjainak élet-
rajza s korszakalkotó történelmi események, 
Magyarország földjének és népének ismer-
tetése akképen, hogy az egyes olvasmányok 
kerek egészet alkotva, karakterisztikus dol-
gokat ölelnének föl. Az V.—VI. osztály 
olvasókönyve folytatná a IV. osztály anyagát 
s felölelné a gazdálkodás, az ipar, a keres-
kedelem, közlekedés, az államélet, szóval a 
kulturális élet nagyobb jelentőségű vív-
mányait, mozzanatait stb. Ez anyaghoz tár-
sulna mindenütt néhány amolyan kedélyes 
természetű darab, a versek pedig a felölelt 
anyaghoz simulnának. 

Nyelvtan csakis a III. osztályban (? Szerk.) 
lép föl külön tárgyként. Anyaga: mondat, 
szó, hangzók, szótagolás, alany, állítmány, 
tárgy, jelző és határozó minden részletezés 
nélkül, főnév, személyes névmás, melléknév, 
számnév, ige, a három főidő, egyes és többes-
szám, a személyek, apró kis leírások, elbeszé-
lések, levélkék. (Ez már sok. Szerk.) A IV. 
osztályban: a beszédrészek további ismerte-
tése s bővítése, a különféle jelzők, a hely-, 
idő-, mód-, eredmény-, eszköz-, ok-, czél- és 
részes határozók, az ige tárgyas és tárgyatlan 
alakja és három módja. Ragozás és szóképzés. 
Leírások, elbeszélések és levelek. (Valóságos 
túlterhelés. Szerk.) V. osztály: az egyszerű és 
összetett mondatok köre egészen, az előbbi 
fogalmazványok, bővítve a legegyszerűbb és 
könnyebb polgári ügyiratokkal: kis üzleti 
levelek, bizonyítvány, nyugtatvány, számla, 
költségvetés, a postai czikkek ismertetése. 
VI. osztály tömören összefoglalná az összes 
nyelvtani anyagot s készítene nagyobb leírá-
sokat, elbeszéléseket, leveleket, kisebb szer-
ződéseket, kérvényeket. 

A mai nyelvtanítás mellett a középső 
osztályokban az annyira fontos fogalmazásra 
alig-alig jut idő, mert fölemészti a túlságos 
sok nyelvtani anyag. Nyelvtani kézikönyvre 
semmi szükség sincs, de az egység szem-
pontjából is, minden osztály számára jó 
vezérkönyv elengedhetetlen. A fogalmazás 
anyagát azonban az olvasókönyv ölelné föl. 
így, ez nyújtana minden fajtából egy-egy jó 

mintát , pár dispozicziót s néhány feladatot 
is, az anyag rövid megjelölésével. 

A nyelvtanítás anyagát az olvasókönyvből 
vennők. Itt említem meg, hogy nemcsak a 
nyelvoktatás, hanem a földrajz, történelem, 
természetrajz és -tan is szerves kapcsolatban 
állana az olvasókönyvvel s a fontosabb isme-
reteket ez ismételné, kiegészítené és bővítené, 
természetesen a didaktika elveinek megfele-
lően előbb já rna a reáltárgy leczkéje s ezt 
követné a hasonló anyagú olvasmány. így az 
összes tárgyak olvastatása egységes egészet 
nyújtana, ami az egyes tárgyak révén 
nyúj tot t szemléletek, képzetek, fogalmak, 
ismeretek társulására, rendezettségére és 
állandósítására elkerülhetetlenül szükséges s 
a túlterhelésen is sokat enyhítene. 

A beszédértelemgyakorlatokat, mint külön 
tárgyat, megszüntetném. 

A számtanból az I-ső osztály az 1—20-ig 
terjedő számkört tanulná, a mértékekből a 
a m., dm., 1. és dl. ismertetése lépne föl. 
A II. osztályban 1—100-ig haladunk, a mér-
tékekben a cm., cl., hl., kg., dkg. és q.járúl. 
A III-ikban az 1—1000-ig terjedő kör, a 
mértékek a km., mm., ml., g. és a terület-
mértékkel bővülnek. A IV. osztály eljut a 
millióig, tanulja az összes mértékeket, a 
törtek alapismereteit s legjobb esetben a 
tizedestörtekkel való számolást. Az V. osztály 
a tizesszámrendszer tovább fejlesztése s a 
tizedestörtekkel való számolás végleges be-
gyakorlása után áttér a közönséges törtekre, 
de ezt csak olyanokon gyakorolja, melyek az 
életben gyakran előfordulnak, vesz egyszerű 
kamat és százalékszámításokat a kettős tétel 
alapján. A VI. osztály ugyanezt folytatja, 
áttér az összetett hármasszabályi feladatokra, 
az arányos osztásra is. A számtani rövidítések 
nem valók népiskolába, annál is inkább, 
mert az egyszerüebbekre magától rá jő az 
értelmes és gondolkodó számoló. 

A földrajzból a III. osztály maradna a 
mostani anyaggal. A IV. osztály Magyar-
országot és az osztrák államot tanulná, az 
V., VI. osztály Európát, az öt világrész váz-
latos ismertetését és valami kis csillagászati 
földrajzot kapna a IV. osztály anyagához, 
mely Magyarország politikai beosztásával 
bővülne. A történet marad a mostani tanítás-
terv szerint. Az alkotmánytant alkalomsze-
rűen a többi tárgyak mellett tanítanók. 
Ilyen alkalmat az olvasókönyv, a földrajz és 
történet, továbbá a községi és államélet által 
nyűjtot t egyes napok bőven szolgáltatnak. 

A természetrajz és -tan, mint külön tárgy, 
az V. osztályban lépnek föl. A mostani 
tanításterv az ásványok és növények ismere-



18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17. szám. 

K A N D I A 

tét az V., az állatokét a VI. osztályra írja 
elő. Ezen annyi változtatást kell tenni, hogy 
mind a három osztályt fölvesszük már az 
V. osztályban is. Természetesen, e két tárgy-
nál csak a legnevezetesebb ismeretek köz-
lésére szorítkozunk. 

A rajztanításnál a palatáblán és a ponto-
zott papiron való rajzot végképen kiküszö-
böljük. A mostani tanítástervnek azt a módját, 
hogy keménypapírból kivágott alakokat raj-
zoltatunk körül, nem hiszem, 
hogy csak egy tanító is alkal-
mazná. Az első négy osztály 
egyenes-, az utolsó kettő görbe-
vonalú sikékítményeket s köny-
nyebb leveleket rajzolna. 

Az énektanítást csupán hallás 
után végeznők. A heti egy óra, 
a mennyi e tárgyra jut, oly 
csekély, hogy a kótaismerte-
tésre fordított idő mind kárba-
veszett dolog. Az énekek az 
olvasmányok, a földrajz és tör-
ténet anyagával kapcsolatba ho-
zandók. 

A női kézimunkát, tekintettel 
arra, hogy a gyermekek testi 
épségének és egészségének meg-
óvása elsőrendű követelés, csakis 
a I l l ik osztályban kezdenők. E 
tárgy tanításában is érvényesülni 
kellene a pedagógia szabályainak, 
az anyagot szorosan meg kellene 
határozni és szigorúan felügyelni, 
hogy ezt be is tartsák. Most a leg-
több iskola rettenetes dolgokat 
produkál, a miről bárkit meggyőz-
hetnek a vizsgálatokra rendezett 
női kézimunka-kiállítások. A ta-
nítás anyagát nem a gyermekek 
fejlettsége, a pedagógia és egész-
ség követelése, mint inkább a 
tanítónők között lábrakapott 
versengés és a szülők, rokonok 
név- vagy születésnapjára készí-
tendő ajándéktárgyak szabják 
meg. E kézimunkával űzött vissza-
élés, míg egyrészről a leánykák 
testi épségének és fejlettségének 
rovására történik, más részről nagyban hozzá-
járul a tanulók megterheléséhez is. 

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de 
helyénvaló megemlítenem, hogy a népiskolai 
kötelezettség idejét a 6-ik évről a 7-ikre 
kellene kitolni. „Az alma és elme idővel 
érik." Ha megnézzük az I. osztálynak 6 éves 
kis ujonczait, legnagyobb részüknél a testi 
fejlődés olyan elmaradását tapasztaljuk, mely 

az iskolai fegyelem és az erős szellemi munka 
megbirására képtelen. Ebben is rejlik annak 
oka, hogy az I. osztálynak 35—40 százaléka 
elbukik. Ha a katonakötelesek idejét egy 
évvel tovább odázták, még inkább meg kell 
ezt tennünk az I. osztály kisded növendé-
keivel is. 

(Sümeg) Éles Károly. 

Az írásról. 
Két részre osztottam mindazt, a mit az 

írásról mondani akarok. 
I. Altalános részre, melyben az írás erede-

téről, fejlődéséről beszélek. 
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II. Különös részre, melyben az írással, mint 
iskolai tanítás-tárgygyal a következő szem-
pontok alapján foglalkozom: 

a) Az írás képző ereje, 
l) mikor kezdjük meg a tanulókkal? 
c) Min kezdjük? 
Azt hiszem, egyikünk sem fogja követelni, 

hogy bármely művelődés - történetnek írója 
nevezze meg azt az embert, a ki az írást 
feltalálta. Hiszen a régi népek felfogása sze-

OTOJE 

rint nem is ember, hanem Isten szerezte az 
írást. A germán mythologia elbeszéli, hogy 
Wodan az egyik szemét adta oda annak az 
óriásnak, a ki a bölcseséget rejtő kútból 
neki meríteni engedett; így félszemmel tekint 
le Wodan, a hatalmas Isten, az ő arany tró-
nusáról. 0 a legbölcsebb az istenek között, 
Ő találta fel a rúnákat és ő metszi a rúnákat 
a varázsbotokba. A rúna-írás művészetére 

maga Wodan tanítja az isteneket és az ő 
kedveltjeit az emberek között. A régi zsidók 
hét dolgot tudnak felsorolni, melyet Isten a 
világ teremtésének hatodik napján, az esti 
alkonyatban teremtett. Mind a hét dolog 
csudás és ezek között van az írás is . . . Nem 
mosolyoghatunk az ős népek eme felfogásán, 
hiszen mi sem vagyunk tájékozottabbak, az 
írás eredetéről sokkal többet mi sem tudunk. 
Például Hellwdld, az ő művelődéstörténetében 

így szól : „Ha akarjuk, az írást 
találmánynak nevezhetjük, ámbár 
senkisem tudja a feltaláló nevét ; 
helyesebb volna az írás feltalálása 
helyett az írás keletkezéséről be-
szélni. Mert úgy, a mint a leg-
több emberi intézmény és műve-
lődési segédeszköz, az írás sem 
jutott egyszerre és hirtelen, telje-
sen készen a napvilágra, hanem 
mindegyik fa j tá ja nagyon hosszú 
kiképzésen ment keresztül." 

Ha az írás eredetére nézve osz-
tozkodnunk is kell Hellwald fel-
fogásában, már az írás fejlődé-
sét nem tanulhatjuk tőle; mert 
ő még azon a régi állásponton 
van — ha csak egy líjabb kiadás-
ban nem változtatta nézetét — 
azon a régi állásponton van, hogy 
az egyptomi hieroglyphákból fej-
lődött volna legalább az Euró-
pában dívó írás; ennek azonban 
ellentmond az assyriologusok által 
teremtett tudomány. Azt ugyan 
minden történetíró elismerte, hogy 
a görögök a phenicziaiaktól tanul-
ták meg az írás mesterségét, de 
azt hitték, hogy a phenicziaiak 
az egyptusoktól vették az írásra 
való első impulzust; azonban ez, 
minden alapot nélkülöző felte-
vésnek bizonyult; sőt a legtöbb 
tudósnak az a felfogása, hogy 
az egyptusok is, valamint a khi-
naiak a babylon-assyrusoktól vet-
ték át az írást. Még Dümichen 
János dr., a strassburgi egyetem 
tanára „Geschichte des alten 

Aegyptens" czímü művében is ezt jegyzi 
meg: „Hogy az egyptusi művészet az 
eredetiség bélyegét hordja homlokán, azt 
nem akarom tagadni ; a mi azonban a kül-
földi befolyásoktól való teljes érintetlensé-
gét illeti, arra nézve egészen más a néze-
tem. Az ős-egyptusok egyetlen egy korban 
sem zárkóztak el a külföld elől, mint azt 
rendesen állítják. Már az ó-birodalom idején, 

r»ió. 
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t. i. a Krisztus előtti 18. században, és még 
inkább a Tbutmosis és Ramasidák uralko-
dása alatt 17. századtól 1000-ik századig Kr. 
sz. előtt, élénk közlekedésük volt a Nilus-
völgye lakóinak úgy szárazföldön, mint ten-
geren a külföld kulturnépeivel és bogy ez 
érintkezésből az elismert gyakorlati ó-egyptusi 
nép a magas kulturfokon álló szomszédoktól 
sok mindent tanult és a helyesnek felismert 
eszméket átvette, azt kétségbe vonni nem 
lehet." 

Látjuk tehát, hogy az ős-egyptusok szom-
szédnépei már a műveltség magas fokán 
állottak, a kiktől ők is tanultak. Egy másik 
tudós: Hőmmel Frigyes, müncheni egyetemi 
tanár pedig azt bizonyítja, hogy Babylonia 
és Assyria története még az egyptusi előtt 
kezdődik és hogy a világtörténelem egyálta-
lán innen indul ki. Sőt Egyptom előtörténete 
félreismerhetlen nyomokban nem csak általá-
nosságban, a hogy eddig vélték, Ázsiára, 
hanem különösen Babyloniára vezet. 

Azonban a babyloniak és assyriusok sem 
voltak az írás ős feltalálói. Sumeroknak nevezi 
a tudomány azt a néptörzset, a mely az írást 
feltalálta és melynek írásából mind a többi 
írásmód kifejlődött. Reánk, magyarokra nézve 
kiváló érdekességü a tudósoknak ezen állítása, 
mert a sumer vagy némely tudóstól akkad-
nak nevezett néptörzs az ural-altaji népcsa-
ládhoz tartozott ; a sumer-akkad nyelv tehát 
a finn-ugor nyelvfajhoz, vagyis ugyanahhoz 
tartozik, a hová a magyar nyelv. Dr. Griesswein 
Sándor az ő művében, melyet a győri egy-
házmegyei hatóság jóváhagyott, — 36 akkad-
szótövet hasonlít össze magyarban is hasonló 
értelmű szavakkal. Azonban e tény nem 
ezen oldalról érdekel most bennünket, hauem 
megérteti velünk, miért volt az ősmagyarok-
nak ékírása? miért róták az írásjegyeket 
pálczákra ? Egyszerűen azért, mert a baby-
loniak és assyriusok a sumer-akkad képírást 
is ékírássá alakították á t ; mert a képírás, a 
hieroglypha, az írásnak első módjából az 
ékírás fejlődött ki. Hogy miért tértek el a 
képírástól és miért mentek át az ékírásra, 
azt nagyon könnyen kimagyarázhatjuk az 
embernek kényelmet szerető természetéből, 
melynélfogva folytonosan azon van, hogy 
minden munkáját , a mennyire csak lehet, 
magának megkönnyítse, magára nézve kelle-
metesebbé tegye. Mi, tanítók abban a hely-
zetben vagyunk, hogy e tényről teljesen meg-
bizonyosodhatunk. Mert csak meg kell figyel-
nünk, hogy a gyermek, különösen ha nem 
szorítjuk munkásságát törvényes korlátok és 
nyűgöző szabályok közé, az előírt betűt vagy 
számjegyet sohasem fogja úgy kezdeni és úgy 

beosztani, mint a hogy azt mi előírjuk nekik. 
Es azt nem ismételhetjük elégszer, hogy a 
gyermek tényleg keresztülmegy fejlődése folya-
mán mindazon művelődési fokokon, melyen az 
emberiség évezrek fejlődésében keresztül ment. 
A magyarok az ékírást még ős-lakóhelyükön : 
az Ural-Altaj vidékén sajátí thatták el és csak 
nagyon későn, valószínűen a keresztény val-
lással együtt fogadták el a mostanig használt 
írásmódot az olaszoktól. Bizonyosan jobban 
illett az ékírás az ősmagyar nyelvhez, mint 
a képírás, mert Hőmmel Frigyes dr. müncheni 
tanár szerint: minden nép a maga nyelvéhez 
alakította az írást. Csakhogy az írás eleinte 
fogalomírás volt, azaz, hogy egy jegy nem 
a hangnak, hanem egész szónak vagy inkább 
fogalomnak volt a képe; a sumer-akkadok, 
a babiloniak és assyrok már a szótagírásig 
jutottak és az ős-perzsák kisérlették meg, 
hogy a szótagírást betűírássá alakítsák át. 
Kétséget sem szenved, hogy az egyptusi papok 
vagy a babilóniaiak ép úgy rájöhettek volna 
a betűírásra; de mint a fönt is idézett Hőm-
mel tanár m o n d j a : „IJgy látszik, hogy a papi 
tudományosság és a nagyon is hagyományos 
elfogultság úgy Egyptomban, mint Babyloniá-
ban akadályai voltak az ily nagy követ-
kezményekkel járó lépésnek megtevésére." 
Hogy az egyptusok szigorú vallásossága az 
építkezések, általában a művészet tovafejlő-
de'sének út jában állt, azt Liibke is mondja 
az ő műtörténetében. És az írás soká maradt 
volna a kiválasztottak bűvös titka, ha nem 
találkoztak volna elfogulatlan szabad emberek, 
a kik a betűírást feltalálják és önzéstelenül 
terjesztik. A Nilus és Euphrates között sátor-
lakó sémita nomádok voltak, a kik a betűírást 
feltalálták, a phenicziaiak pedig közölték a 
görögökkel, ezektől ment át a rómaiakhoz 
és így terjedt el az egész világon. Egy kis 
összehasonlítással könnyen föllelhetjük a mi 
betűalakjainkat a phenicziai-görög .abc"-ben. 
(Lásd Hőmmel Geschichte Babiloniens Assy-
riens 51. old.) 

Ha meggondoljuk a hosszú útat, melyet a 
képírás megtett, míg mai alakjához j u t o t t ; 
ha elképzeljük azt a fáradságot, erőlködést, 
töprengést, melyet az emberi szellem azon 
első pillanattól kezdve, midőn a röpke szó-
nak képben való megrögzítése, megkötése 
benne felvillant — önmagán elkövetett, míg 
az írás mai alakjai t megtalálta, ha tekintetbe 
veszszük, hány évszáz, sőt évezer telt el, míg 
a természet egyik felismerhető alakjának 
nagy ügygyel-bajjal utánzott képéből a mai 
egyszerű betű fejlődött: nem kell-e akkor 
meghökkennünk a tényen, hogy mi ezt a 
betűt a 6 éves gyermek elé teszszük nem csak 
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azért, hogy utánozza, hanem azért is, hogy 
értelmét, vonatkozását felfogja, megértse? A 
mit az emberiség sok évszázon csudaképen 
tisztelt, mint titokzatos, de szent rejtélyt 
bámult, azt mi az iskola küszöbén belépő gyer-
meknek, a minden tapasztalat nélkül szű-
kölködő, az élet viszonyait nem ismerő, nem 
értő kis tanulónak szeme elé teszszük, hogy 
értse meg és csinálja meg. 

Mi a legtökéletesebbnél kezdjük meg az 
írástanítást. Igaz. hogy ez a legtökéletesebb 
egyszersmind a legegyszerűbb és mi peda-
gógiai elveinkhez híven, a legegyszerűbbnél 
kezdjük; — csakhogy az írásnak ez a leg-
tökéletesb, legegyszerűbb módja csak a tech-
nikai ügyességnek a legkönnyebb, de a 
szellemnek, az értelemnek, és nálunk külö-
nösen a gyermeki értelemnek, ez nem a 
legegyszerűbb, nem a legkönnyebb. Hogy is 
foghatná fel a gyermeki ész azt, mint egy-
szerű, könnyű tételt, hogy ezen alak itt „a", 
megfelel ezen hangnak a? A képírás szerint, 
sőt még az ékírás szerint is meg lehetett érteni, 
miért ejtik ki ezen jegyet Ba"-nak, amazt 
pedig „k"-nak; de mi csak mechanikai úton 
jegyezzük meg magunknak a bizonyos hang-
nak megfelelő betüalakot, a nélkül, hogy 
tudnók, hogy az illető hang számára miért 
választották ezt az alakot? Ha már most mi 
magunk sem értjük meg kellőképen, hogyan 
akarjuk, hogy ezt a 6 éves gyermek értse 
meg ? 

Ennek a meggondolása vezetett engem arra 
az elhatározásra, hogy felvessem ezt a kér-
dést : vájjon mikor kell, hogy az írást meg-
kezdjük ? 

Az eddigi szokás, sőt felsőbb helyen is 
helyeselt eljárás az, hogy az iskolázás első 
6 hete az előkészületekre fordíttassák — elő-
készítjük a gyermeket az írás és olvasás meg-
tanulására. És miben áll ez az előkészítés ? 
Beszélgetünk a gyermekekkel az iskolában 
látható tárgyakról, dolgokról; érzékeltetjük a 
szókat, hangjaikra bontatjuk, íratunk a leve-
gőben, azaz: ügyesítjük a kezet, hogy az 
írásra alkalmatossá tegyük. De miért nem 
vezetjük át a gyermeket azon a művelődési 
fokokon, melyen az emberiség keresztül ment? 
Azért, mert sietünk! Elő van írva, hogy az 
első osztályban a gyermekeknek meg kell 
tanulniok a kis és nagy betűket írni és 
olvasni. Tíz, gyakran kilencz hónapra bizony 
ez nagy munka! De elvégezni elvégezhetjük, 
csakhogy bizony nagyon nehezen tudja a 
szegény gyermek még csak utána is mon-
dani, ha a szókat hangjaikra bontjuk szét. 
Szerintem az volna a helyes eljárás, hogy a 
gyermek tanulja meg először a képírást, 

azután az ékírást, és csak utoljára a betűírást. 
A képírás alatt értem, hogy a gyermekek 

eleintén rajzoljanak előttük ismeretes tár-
gyakat, állatokat, embereket, persze, a hogy 
tőlük telik; később, rajzoljanak vonalakat, 
köröket és ha mindezeket a 6 éves kezdő 
tanuló képességének megfelelőleg jól tudják, 
akkor menjünk át a betűírásra; ilyenformán 
a következő tapasztalatok maradtak meg 
lelkében: a látható tárgyakat néven nevezik, 
ha a tárgynak nevét hallom, ráemlékszem a 
képére; a tárgyakról képeket csinálhatunk; 
a képről is megismerem a tá rgya t ; az emlé-
kezetemben levő képet láthatóvá tehetem, ha 
lerajzolom, vagy megírom. így azután az 
átmenet a láthatóról a hallhatóra nem lesz 
oly nehéz, és a viszonyokhoz képest mégis 
jobban megértheti a gyermek a hang és a 
megfelelő betűje között levő vonatkozást. 

De ilyen előkészülethez idő kell; nem elég 
az iskolaévnek első 6 hete, a melyből az első 
hét vagy talán még több leginkább adrni-
nisztrátiv ügyekkel telik el, hanem kell ehhez 
az iskolaévnek első harmada. 

Én, gyermekeink egészségére, erkölcsére, 
értelmére nézve szerencsének tartanám, ha az 
iskolahatóságok elrendelnék, hogy az iskolás 
gyermekek csak az iskolázás első évének 
második felében kezdjenek az írva-olvasáshoz; 
de félek, hogy ezt sokalják, hát adjanak leg-
alább 3 hónapot. 

Ez idő alatt hozzá lehetne őket szoktatni: 
a helyes testtartáshoz, a helyes tollfogáshoz, 
szemeik fokozatosan szoknák meg a nagyobb 
alakok után a kisebbeket. A lerajzola'ndó 
tárgy, állat vagy ember, szemlélet alá vettet-
nék, a gyermek önmunkássággal tanulná meg 
a dolgok neveit és részeiknek neveit, meg-
tanulná szemlélet útján a tárgyaknak egy-
máshoz való viszonyát, természetes úton 
tanulna meg gondolkodni, érteni és beszélni. 

Még egy kérdésem van és ez, hogy melyik 
betűn kezdjük meg az írást? 

Tudom, hogy erre a kérdésre mindenki 
azt feleli, hogy az , i " betűvel kezdjük, mert 
a legegyszerűbb betűalak, a legtisztább hang, 
tehát a legkönnyebben utánozható; minthogy 
pedig a didaktika egyik elve, hogy a „köny-
nyűről a nehezebbre", tehát az „i" betűt 
választjuk első alaknak. De az írás az elemi 
iskola első osztályában nem arra való, hogy 
a gyermek minél könnyebben, minél gyor-
sabban sajátítsa el a betüalakok leírását, 
hanem arra való itt úgy az írás, valamint 
egyéb tárgya a tanításnak, hogy a gyermeket 
gondolkodásra, beszédre, érzelmekre késztesse, 
serkentse, buzdítsa. Nem a betű a fő, hanem 
a gondolat vagy a szó; melyhez a gondolat 
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fűződik, az a főbb. Roppant sok tanító-ember 
foglalkozott ezzel a kérdéssel; egész sereg 
ABC-s könyv keletkezett, a melyekben nem 
az „i" az első betű. 

Ha valabol, akkor éppen az írás és olva-
sásnál vagyunk mi magyarok azon kedvező 
helyzetben, bogy teljesen önállóan, minden 
külhatástól menten teremthetjük meg alap-
vető oktatásunkat, mivel: 

1. a magyar nyelvben a főnevet kis betű-
vel í r juk ; 

2. mivel egytagú, rövid szavaink vannak 
a dolgok megnevezésére (pl.: ló, fű, fa, só, kő, 
ég, ág, eb); 

3. mivel ugyanazon hangot rendesen egy 
betűvel jelöljük (nem úgy, mint a németek, 
francziák vagy angolok: ei, ai, eu, ä u ; eau, 
au; eu, oeu), diphtongjaink nincsenek; 

4. mivel a szóhoz tartozó minden hangot 
tisztán ejtjük ki ós úgy írjuk le, a mint 
kiejtj ük. 

A magyar nyelvnek egyik vagy másik 
alkalmasságát felismerte Márki József dr., és 
képezdei tanár minőségében 1852-ben „Betű és 
kis olvasókönyv" czímen adott ki egy, mai 
nap is figyelemre méltó kis munkát. Nagyon 
helyes az az észrevétele, hogy némely nagy 
és kis betű között semmi különbség sincs és 
így egyszerre tanítandók (0, o, V, v, C, c, 
S, s, ü , u). 

Az esztergomi kath. tanítóképzőben működő 
Dreissiger tanár szintén megkisérlette, hogy 
az írva-olvasást fogalomszókon kezdje; a 
tanítóságnak tehát ki kellene fejeznie abbeli 
óhajtását, hogy a jelenleg országszerte hasz-
nálatban levő ABC-s könyvek helyett, a 
magyar nyelv szellemében, olyan alapvető 
könyv volna szerkesztendő, mely az erkölcsi 
és értelmi oktatásnak mindjárt első szavától 
kezdve utolsó betűjéig nyújtana kiváló anyagot. 

Méltóztassanak csak meggondolni, vájjon 
fokozatosan haladunk-e, ha az „i" után az 
„r" betűt íratjuk. Fokozatosság az írásban 
úgy volna, ha az „i" után az „u"-t, aztán 
az „ü"-t, utána az o, ö, a, á, d, g, stb. 
vennők, mert ezen betűk alapvonásai irányra 
nézve egyeznek; de kénytelenek vagyunk az 
„i" után valamely mássalhangzót venni, hogy 
szót kapjunk; így kerül az „i" után mindjárt 
az „r" sorra, vagy másoknál a „t". Kérdem 
már most, érdemes-e csak azért a legegysze-
rűbb betűn megkezdeni, hogy az első betű 
írása meg legyen könnyítve, de már a másik 
betűnél megnehezítsük az írást, csupán azért, 
hogy valamely szót kapjunk, melyhez nem 
fűzhetünk képzetet; mert az ige vagy a 
helyhatározó szó nem alkalmas az ilyesmire. 
Végre, még azt sem volna szabad elfelejtenünk, 

hogy a magyar „i" tulaj donképen kétféle 
és pedig rövid meg hosszú, tehát egyszerre 
két hangot tanítunk, még pedig oly időben, 
mikor a gyermek még nem értheti meg ezen 
hang- és írásbeli különbségeket. 

Ha idővel megbarátkoznánk azzal az elvvel, 
hogy az írást-olvasást az iskolaév második 
felében kezdjük és a fönt jelölt módon ké-
szítenők elő tanítványainkat, akkor minden 
aggodalom nélkül kezdhetnők meg az írást-
olvasást fogalomszóval, mi által tanításunk 
felette sokat nyerne. 

Szerény dolgozatomat hézagosnak tartanám, 
ha meg nem emlékezném az írástanról, a 
graphologiáról, melylyel már több mint 
harmadfélszázzal ezelőtt kezdtek foglalkozni 
és a melyről a híres turini t aná r : Lombroso 
Cesare pár évvel ezelőtt terjedelmes művet 
bocsátott világgá. A mit ő az emberi műve-
lődés nagy bajnokaitól : Leibnitztól, Göthé-
től, Lavatertől és másoktól az írás jellem-
zésére átvesz, és a mit a maga tapasztalataiból 
hozzá tesz, az a tanítóra nézve igen tanul-
ságos, mert mindaz, a mit a felnőtt emberekre 
nézve az írás tekintetében mond, áll a gyer-
mekre is. Csak egypár megjegyzést idézek 
a jeles műből: „Minden érzet, minden be-
nyomás, minden gondólat az agyból szár-
mazik, és innen, a nélkül, hogy róla beszámol-
hatnánk, a mozgató idegek közvetítésével az 
izmokra vivődik át. A mint a nyelv bizonyos 
határozott formában viszi át a lelki benyo-
másokat, hasonlókép teszi ezt az írás, mely 
a gondolat-átvitelnek csak más processusát 
állítja elő. Ha író személyt látunk, úgy meg-
lepődünk a kéznek folytatólagos mozgásán, 
mely az odavetett írásvonásokhoz illeszkedik, 
és mint ez változó. Ezen majd hajló, majd 
nyúló, majd meg összehúzódó mozgások az 
ütőerek ütemszerü lüktetésének és általában 
a kéznek hűséges másai." 

E szerint az írás egyenrangú a beszéddel 
és lélektani szempontból ugyanolyan munkát 
végez az író gyermek, mintha beszélne — az 
írás tehát fölötte áll az olvasásnak, mert az 
olvasásnál mások beszédjét gyűjti magába a 
gyermek, de az írásnál a maga gondolatait 
adja, teszi közre. Az írásnak tehát sokkal 
nagyobb a művelő hatása, mint az olvasásnak ; 
természetesen olyan írásnak, a mikor a 
gyermektől a maga gondolatait kérjük fel-
adatokban. 

Továbbá azt mondja Lombroso: „Mégigen 
sok más körülmény is van, melyek az írásra 
való visszahatásukat feltüntetik, nagy külön-
féleségnek bélyegét nyomván reá ; de igen 
természetes, hogy az agynak és az izom-
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működésnek hasonló állapota, hasonló hatást 
gyakorol az írásra. 

Ha a kéznek ugyanazt a mozgást adjuk, 
akkor a betűnek ugyanazon alakját kapjuk; 
ezen alak tehát ama intellektuális képességnek 
feltüntetése leszen, a melylyel oly bensőséggel 
összekapcsolt. 

Es azért oly jellemző ezen lenyomat, oly 
állandó és szabatos, hogy a személyeket írá-
saikon ismerjük meg, éppen úgy, mint ábrá-
zatjukon; sőt bizonyos szabályosság, az írás-
nak bizonyos vonásai az írónak még testi 
mineműségére is engednek következtetéseket." 

Mennyire intenek az ilyen ismeretek, hogy 
tanulóink írását nagy figyelemmel tanulmá-
nyozzuk és a lehető legnagyobb gondot for-
dítsuk reá. Mintegy szabályozzuk a gyermek 
gondolkodását, ha írásának fogyatékosságait 
folytonos javítgatással csökkentjük, hátha 
még a kifejezésre, a helyesírásra, soha nem 
lankadó buzgalommal ügyelünk! A gyermek, 
látván, mily nagy fontosságot tulajdonít a 
tanító az ő munkájának, maga is kezdi a 
munkát becsülni, és minél inkább vigyáz a 
gondolat szépségére, annál inkább fog töre-
kedni, hogy alakilag is szép legyen az írás. 
így fejlesztjük az írással a szépérzéket is. 

Tanulóimon több megfigyelést tettem írá-
sukra nézve és minthogy ezek jóformán 
egyeznek azokkal, a miket Lombroso a felnőtt 
emberekről följegyzett, bátorkodom egynéhá-
nyat felemlíteni. 

A gyermek írása változik, hol jobban ír, 
hol rosszabbul; — ezt Lombroso a felnőtt 
embereken is tapasztalta. 

Ritka az a gyermek, a ki az „ü" betű két pont-
já t vagy vonását rendesen tenné egymásmellé. 

Tisztán öltözködött gyermek mindig szeb-
ben ír. Leányok szebben írnak, mint a fiúk. 
Nyugtalan természetű gyermek nem tart ja a 
betűket a sorban. Korlátolt eszű gyermek 
nagy gondot fordít az írásra; — azért okos 
gyermek is ír szépen. A mely gyermek hibásan 
beszél vagy hibásan olvas, az hibásan is ír. 

Valamint minden felnőtt embernek sajátos, 
mástól nem utánozható írása van, úgy van 
minden gyermeknek egyéni írása, noha a 
táblán egyforma írást tanul mindegyik; — 
ezt megerősíti Lombroso is és mind azok a 
jeles emberek, a kiket ő idéz ; ennélfogva 
tévedett Mikszáth Kálmán, a midőn a Lohinai 
fű czímű különben igen érdekes elbeszélésé-
ben azt állítja, hogy a falu minden embere 
egyforma írással — az iskolamester írásával 
írt. No, de tévedni emberi dolog, és ha én e 
czikkelyem egyik-másik mondatában tévedtem 
volna, a t. olvasó nagybecsű elnézését kérem. 

(Budapest.) Schön József. 

Kandia városa. 
Kréta szigetének legújabb történetében 

Kanea után, hol a nagyhatalmak hajói leg-
először foglaltak állást s legtöbbször küzdöt-
tek a fölkelőkkel, a legemlegetettebb név volt 
Kandia városáé, mely a régi török uralom 
székhelye volt. 

Kandia, vagy ismertebb nevén Megalo-
kasztron, nem oly jó kikötőhely ugyan, mint 
Kanea, de mivel a hosszan elnyúló szigetnek 
körülbelül közepén van s legközelebb a többi 
szigetekhez s e mellett környéke és kellemes 
éghajlata is termékeny, ősrégi időktől fogva 
i t t volt az uralkodók székhelye. Ennek köze-
lében lakott már a meséshirű Minős király is. 
Híres labyrinthját, hol Theseus az Ariadne-
fonala segítségével megölte a minotaurust, 
egykor a világ hét csodái közé számították. 
A labyrinthnak azonban már semmi nyoma. 
A középkorban Herakleion név alatt pompás 
város állott itt, melynek a velenczei uralom 
idején épült számos palotájából és zárdájából 
néhány rom még most is található, részben 
magában a városban. 

A mai város a legnépesebb az egész szigeten 
s nevezetes volt, hogy az összes nagyobb 
községek között i t t volt többségben a moha-
medán elem: 14,000 lélek közül közel tíz-
ezer, kik azonban természetesen nem törökök, 
hanem nagyobb részt mohamedán hitre tért 
görögök. Volt e városban 14 mecset s e 
mellett csak 2 görög és egy örmény templom, 
továbbá egy kapuczinus-zárda. I t t volt a 
török hatóságok székhelye is s ezért a lakos-
ság általában értett törökül, míg Kaneában és 
Retimoban a törökül tudók száma igen csekély. 
A város még most is a törökök birtokában 
van, bár a fölkelők többször ostromolták s 
egy részét felgyújtották, úgy, hogy a török 
lakosságnak egy része már rég elmenekült. 
Elmenekült azonban a görögök közül is sok, 
mivel a többségben levő törököktől a lázadás 
kitörésekor nagyon szenvedtek, többek közt 
Kréta-sziget keleti görög érseke, kinek itt 
volt székhelye. 

Kandia városa a tenger felé nyúló föld-
nyelven fekszik s mint a keleti városok 
nagyobb része, távolról igen tekintélyes hely-
nek látszik, mely csalódást jelentékenyen elő-
mozdít az a körülmény, hogy a várost a 
velenczeiek idejéből fenmaradt és még eléggé 
jókarban levő kőfal veszi körül és két szin-
tén ezen korból való erődje van. A házak 
között van is egypár nagy épület, különösen 
a kormányzó palotája, néhány kaszárnya és 
a kapuczinus zárda, de igen sok a félig romba-
dölt ház, és az utczák általában szűkek és 
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görbék. A lapos tetők és a hófehér homlok-
zat a szép tiszta légkörben igen kellemes 
látványt nyújtanak. 

Nevezetes ennek a városnak kereskedelme. 
Környékén jelentékeny szőllő hegyek és gyü-
mölcstelepek vannak, partjain a spongyia-
halászat virágzik, a városban több jelentékeny 
szappangyár van, melynek terményeit messze 
földre vitték el az előtt és e mellett a 
szomszéd szigetek görög halászai vasárnapo-
kon és ünnepnapokon az itteni kikötő mulató-
helyein tartottak pihenőt. Kioszszigettel ten-
geralatti táviró-huzal köti össze és innen o _ 
vezet a legkényelmesebb út a Laszisi-völgyön 
át a sziget bensejébe. Mind ennek daczára, 
Kandia sem mondható virágzó helynek. 
A kikötő eliszapodása már oly nagy, hogy 
nagyobb hajók nem juthatnak el a parthoz 
és általában meglátszik a városon, hogy Kirid-
szigetének (a mint a törökök Krétát nevezik) 
múltja sokkal szebb volt, mint jelene. 

(Budapest.) György Aladár. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelöségnek.) 9041. szám. 

Fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy a 
vezetése alatti tankerület népoktatási intéze-
teinek helyihatóságait, tanárait s tanítóit 
figyelmeztesse és buzdítsa arra, hogy az 
Általános Visszatérítési Pénztár részvény-
társaság révén a készpénzen való vásárlás 
előnyeit az Eötvös-alap, vagy más helyi-
érdekű jótékony egyesület érdekeinek elő-
mozdítására használják fel. 

Egyidejűleg megengedtem, mikép az 
Eötvös-alap a visszatérítési pénztár szel-
vényei útján származó jövedelmeiről buz-
dításul időnkint egy összegbe összefoglalt 
kimutatásokat közölhessen a Néptanítók 
Lapjában. 

Budapesten, 1897. évi április hó 21-én. 
A minister meghagyásából: 

Molnár, 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Ösziute köszönetét nyilvánította : gróf 

Andrássy Dénesnek, a ki a desspot-szent-
iványi ágostai ev. iskola felépítésére 1000 
forintot, azaz: egyezer forintot adományozott. 

Kinevezte: Zára Katalin oki. óvónőt a 
felső-szálláspataki állami óvodához óvónővé; 
Egervári Potemkin Ilon ,0kl. óvónőt a misz-
lókai áll. óvodához óvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Könczöl László 
győri munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
340 f r to t ; PoJd Jakabné szül. Fuszl Mária 
tavarnoki munkaképtelen óvónőnek évi 
180 f r to t ; Kanovszky Ferencz sasvári 
munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 270 
f r t o t ; Alexy Emilia iglói ág. hitv. evang. 
polgári isk. munkaképtelennek talált tanítónő 
részére évi 360 f r t o t ; Kovács István orosházi 
munkaképtelennek talált ág. hitv. ev. tanító 
részére évi 640 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néhai Vajna Károly volt csombordi áll. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Belle Klára és 
hátrahagyott nvolcz kiskorú árvája részére 
évi 2 0 0 - 2 0 0 ' frtot, összesen 400 f r to t ; 
Csontos Ignácz asztélyi nyugalmazott ev. 
ref. tanító özv., szül. Tóth Juliannának évi 
150 fr tot és kiskorú egy árvájának 25 frtot, 
mindössze 175 f r t o t ; Papp Demeter detre-
hemi nyugalmazott gör. kath. tanító özv., 
szül. Zsárka Floárénak évi 150 frtot és 
négy kiskorú árvájának 100 frtot, mindössze 
250 f r to t ; Juhász József viskai róm. kath. 
volt tanító özv., szül. Kanovics Annának 
évi 150 frtot és 3 árvájának együtt 75 fr tot ; 
Tóth Kálmán hódosáai áll. el. isk. volt tanító 
négy árvájának egyenkint 32 f r t 50 krt, 
összesen 130 fr tot . 

Tanítók tanácsadója. 
T. M. Ha szakértő pedagógus az iskola-

széki tag, kérdezhet osztálylátogatás alkal-
mával, sőt vizsgálaton is; de csak az osztály 
tantárgyainak keretén belül. Ha nem szak-
értő, legjobb ha figyel és ha észrevételei 
volnának, a tanítóval négyszem közt közli. 

L. I. Cziróka-Béla. Kérdésére határozott 
választ sem itt, sem „ajánlott levélben" nem 
adhatunk. Orvoshoz forduljon tanácsért. 

K. A, Majtény. 1. Nem köteles 400 frtig 
kiegészíteni. 2. Az iskolaszéki elnök saját 
tetszése szerint nem emelheti a föld becs-
értékét nagyobbra, mint a mennyiben az 
hivatalosan megállapítva, a díj levélben fel" 
vétetett. 3. A megyei közigazgatási bizott-
ságnál kereshet orvoslást. 

H. R. Lehet-e és mily úton az országos 
baromfitenyésztésből baromfit vagy legalább 
tojásokat kapni? Igen, tudomásunk szerint 
több esetben kaptak tanítók fajbaromfiakat 
tenyésztésre, még pedig ingyen. A törzs-
baromfi helyett a tenyésztett baromfiból egy 
pár t kell beszolgáltatni a baromfitenyésztő-
egyesületnek. E tekintetben Parthay (réza 
úrhoz a „Szárnyasaink" cz. szaklap szerkesz-
tőjéhez (Budapest) forduljon kérelmével. 
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Sz—ly D—1. 1. Ha lehet, várja be az első 
korpótlékot, mert azt is be kell számítani. 
2. Véleményünk szerint körülbelül 218 frt. 
3. Megtalálja lapunk mult évi ápr. számában. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Világ folyása a külföldöm A mult bét 

legfontosabb külpolitikai eseménye, királyunk-
nak az orosz czárral végbement találko-
zása volt. Kétséget sem szenved, hogy a 
szentpétervári találkozáson, a melyen a két 
külügyminister hosszasan tanácskozott egy-
mással — a tárgyalások lényegét a meg-
zavart béke helyreállítása képezte. E mellett 
bizonyít az a közös jegyzék is, a melyet az 
orosz fővárosból keltezve uralkodónk s az 
orosz czár a román, szerb, bolgár és monte-
negrói fejedelmekhez intéztek a végből, hogy 
e kis államok uralkodóinak őszinte meg-
elégedésüketfejezzék ki eddig tanúsított békés 
magatartásukért. — A görög-török háború sorsa 
e közben már végleg el is dölt. A törökök 
lassan, de biztosan nyomulnak előre Athén 
felé. A szétrobbantott görög sereg Pharza-
losznál van összpontosítva, de döntő ütközetre 
alig fog sor kerülhetni, bármennyire bizzék is 
a szerencse megfordulásában az új görög 
mi niste relnök. Deliannisz nak ugyanis tárczá-
jába került a larisszai vereség s most az 
ellenzék vezére: Haitis áll az ügyek élén. 
Csodákat azonban ő sem művelhet. Görög-
ország már legfölebb elfogadható békére szá-
míthat. Minden a hatalmaktól függ ismét s 

oo 
a katonák dolgát újból a diplomaták vették át. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságához a vallás- és közoktatásügyi 
minister úr a következő leiratot intézte 878. 
ein. sz. a. : „Mult évi deczember hó 24-én 
308. sz. a. kelt beadványára a közlemény 
visszazárása mellett értesítem a bizottságot, 
hogy a kereskedelemügyi minister úrnak folyó 
évi február hó 20-án 9942. sz. a kelt s hoz-
zám intézett átirata szerint a kedvezményes 
vasúti jegyek engedélyezése iránti kérelem 
nem volt teljesíthető. Budapest, 1897 márczius 
3-án. A minister meghagyásából: Molnár osz-
tálytanácsos, elnöki titkár." — A budapesti 
kir. tanfelügyelőség pedig a következő átira-
tot küldötte az orsz. bizottságnak: „A nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr f. évi február hó 26-án 1404. sz. 
a. kelt rendelete értelmében a kérvény kiadása 
mellett értesítem a tek. elnökséget, hogy az 
'A hold kertilletmény kiszolgáltatásának el-
rendelésére, tekintve, hogy a jogosultság a 
tanítók törvényszerű illetményeinek megálla-
pítása alkalmával országos törvény által, és 

pedig nem csak az általa idézett 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 142. §-a, de az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. 1. §-a által is biztosíttatott, szükség 
nincs. Különben is az egyes tanítói állomások 
javadalmazása körül esetleg fenforgó külön-
leges jogviszonyokat általános rendelkezés 
keretébe bevenni nem lehet, az egyes esetek-
ben netán előálló sérelmek pedig megfelelő 
úton orvosolhatók. Budapesten, 1897 márczius 
11-én. Verédy Károly, székes-fővárosi kir. 
tanfelügyelő." 

— „Az írásról" czímü érdekes értekezést, 
melyet lapunk mai számának „Szünóra" rova-
tában közlünk, szerzője, mint annak idejében 
megemlítettük, a budapesti tanítótestület köz-
gyűlésén olvasta föl, mely alkalommal a köz-
gyűlés elhatározta, hogy minden székes-fő-
városi iskolának megküldi, hogy a benne föl-
vetett eszméket vita tárgyává tegyék. Fővárosi 
kartársaink most lapunk utján kapják meg 
az értekezést, mely bizonyára az össztanító-
ságot is érdekelni fogja. A budapesti tanító-
testület elnöksége a vitakérdésekre a fővárosi 
testületektől az észrevételeket f. é. május 
végéig kéri a tantestület titkárához (VII., 
Rottenbiller-utcza 29.) küldeni. 

— Felhívás. Pósa Lajosnak, a Kisdedneve-
lők Országos Egyesülete tiszteleti tagjának 
költeményei közül azokat, melyek a kisded-
óvókban és gyermekmenhelyekben a legczél-
szerűbben használhatók, egyesületünk segély-
alapja javára külön füzetben óhajtanok kiadni, 
a mennyiben szükségesnek látszik, megfelelő 
mintatársalgással és hangjegyekkel kapcso-
latban. A füzetben Péterfy Sándor, egyesü-
letünknek nagyérdemű tiszteleti tagja, külön 
tanulmányban fogja ismertetni Pósa Lajos 
irodalmi érdemeit a gyermekirodalom terén. 
Hogy a költemények kiválogatása ne legyen 
önkéntes, felhívunk minden kisdedóvónőt és 
a kisdedóvónőképzőkben tanuló növendéket, 
hogy szemeljék ki maguk, Pósának e czélra 
legalkalmasabb s a kisdedek tetszését meg-
nyerő költeményeit s küldjék be azok jegy-
zékét levelezőlapon a „Kisdednevelés" szer-
kesztőjéhez (Budapest, VI. ker., Bajza-utcza 
27.) legkésőbb május 15-éig, hogy az ered-
ményt egyesületünk közgyűlésén kihirdethes-
sük s ugyanakkor intézkedhessünk a megze-
nésítés és társalgási minták elkészíttetéséről. 
Legczélszerübb, ha ki-ki csak 10 költeményt 
szemel ki. A gyűjteménybe minden oly köl-
teményt felveszünk, melyre legalább 100 sza-
vazat jő. Kisdedóvással és elemi iskolai tanítás-
sal foglalkozó egyéneken kívül, mások szava-
zásai nem vétetnek figyelembe. A kisdedóvó-
képző-intézetek igazgatóit, vidéki köreink 

l elnökeit és a tanítóegyletek pedagógiai cso-
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portjainak vezetőit felhívjuk, hogy a szavazás 
megkönnyítése és általánosítása czéljából egy-
egy estét Pósa költeményeinek felolvasására 
szenteljenek. Nagy pedagógiai fontossága lesz 
annak, ha ez a szavazás valóban visszatük-
rözteti a szakemberek közvéleményét s mintát 
nyúj t olvasókönyveink s tankönyvirodalmunk 
reformjára. Budapest, 1897. évi április 23. 
György Aladár, alelnök. 

— Tanítóképzőbe való fölvétel. A znió-
váraljai áll. tanítóképző-intézet első osztályába 
felvételért folyamodhatnak, felekezeti különb-
ség nélkül, azon ép testű, egészséges növen-
dékek, kik a magyar nyelvben, számvetésben, 
földrajzban és történelemben annyi jártassággal 
birnak, a mennyi a gymnasium, reáliskola 
ós polgári iskola négy alsó osztálya, nem-
különben a felső népiskola két osztálya szá-
mára elő van írva, s 15-ik életévüket már 
betöltötték. A kérvények az intézet igazgató-
tanácsához czímzendők és saját tanfelügyelő-
ségük útján, a znióváraljai állami tanító-
képezde igazgatóságához Znióváraljára kül-
dendők. Az 50 krajczáros bélyeggel ellátott 
folyamodványok fölszereléséről az intézeti 
igazgatóság ad fölvilágosítást. 10 ingyenes 
és 15 félingyenes hely lesz betöltendő. Az 
államsegélyben nem részesülők a teljes ellá-
tásért havonkint 12 frtot fizetnek. A folya-
modványok beadásának határideje május hó 
31-dike. A tanév szeptember 1-én kezdődik. 

— Értesítés. A hódmezővásárhelyi áll. óvónő-
képző-intézetben az 1897/98.tanév évfolyamára 
40 kedvezményes hely lesz üresedésben, még 
pedig: 17 bejáró, 5 egészníjas (évi 100 frt), 
12 féldíjas (évi 50 frt) és 6 ingyenes hely. 
— Az ezen kedvezményekre igényt tartók f. 
évi május hó 31-ig dr. Tergina Gyula, csong-
rádmegyei kir. tanfelügyelőhöz czímzett folya-
modványukat az intézet igazgatóságához küld-
jék be. Folyamodhatnak, kik 14—40 évesek, 
ép-egészséges testalkattal, jó zenei hallással 
és jó hanggal birnak, látó- és beszélőszerveik 
hibátlanok, a felső népiskola II., a polgári 
vagy felsőbb leányiskola IV. osztályát leg-
alább jó sikerrel végezték. 

— Gyűlések. A „Barsmegyei Altalános 
Tanító-Egyesület" folyó évi május 11-én (kedd) 
Körmöczbányán, a községi iskolák dísztermé-
ben tartja évi rendes közgyűlését, melynek 
tárgysorozatában előfordul, a többi közt, egy 
vitatétel is, az országban működő összes 
tanító-egvesületek újjá szervezéséről. — A 
„ Krassó-SzórénymegyeiTanítóegyesület" Kesicza-
Bogsán járási köre folyó évi május hó 12-én 
tar t ja negyedik rendes gyűlését, Krassován; 
egybekötve a Vlasics Mátyás, krassovai tanító 
által rendezett krassován-néprajzi kiállítás 

megtekintésével. — A Veszprém-egyházmegyei 
róm. kath. tanító veszprémvidéki köre ezidei 
tavaszi közgyűlését Veszprémben tar t ja meg 
folyó évi junius hó 3-án. 

A szerkesztő postája. 
K. M. Tisza-Szt-Miklós. 12.120. sz. a. márczius 

6-án a közigazg. bizottsághoz küldték; ott sürgesse. — 
M. I. Inócz. Innét még február 24-én (4992. sz. a.) 
a közigazg. bizottsághoz küldték; forduljon a kir. 
tanfelügyelő úrhoz. — Z. Cly. Tormásfaíva. Annak 
alapján kinevezhetik. — Viribus. 11.264. sz. a. van ; 
nem sokára elintézik. — S. J. Kisturícza. Még 
márczius 24-én (15.213. sz. a.) a közigazgatási bizott-
sághoz küldötték ; ott kell megsürgetni. — H. L. 
Tordaineszticz. A tanfelügyelőségtől eddig (április 
hó 27-ig) semminemű kérvény sem érkezett be. — 
A. J. Felsö-Szölnök. Csütörtök délután, de most 
nincs is itthon s a legközelebbi kihallgatás csak, talán, 
május 12-én lesz. (Miért nem írta alá a teljes nevét ? 
Ha valakitől kérünk valamit, illik neki bemutat-
koznunk.) — Jablonka. Ha ön a kiadóhivataltól kérdez 
hasonló dolgokat, sohasem fog választ kapni, mert 
a kiadóhivatal a lap adminisztratív teendőit végzi 
csak. A szerkesztőség a következőkben válaszol: 
1. 1893-tól; kérni kell első sorban a községétől s 
csak ha ez nem tudná megadni, a ministeriumtól. 
2. Megnézetjük. 3. A tanítónőképzőbe a VI. elemiből 
alig vesznek föl. 4. Megnézetjük. 5. Kereskedelmibe 
nem, de a 3. polgáriba lehet fölvételi vizsgálat 
alapján. — K. (x. Magyarmacskás. Ha állami isko-
lából lép másik állami iskolába, méltányos is — 
Jí. S. Fejérvár-Acsa. Nehéz az ilyesmiben a viszonyok 
és emberek ismerete nélkül tanácsot adni. Leveléből 
Ítélve, ön nyomós okokat hozhat föl eljárása mellett. 
— Seil. B. T.-Dada. Úgy hallottuk, hogy az idén 
pótolniok kell. — T. I. Zsadány. Az áll. el. isk. 
tanítói pályázatok kivétel nélkül a Néptanítók Lap-
jában jelennek meg. — K. V. Villány. Ha ön a 
kántortanító miatt nem jut a Néptanítók Lapjá-
hoz és a kir. tanfelügyelő úr sem tud segíteni a 
b a j á n : mi hogy tud junk? Szabályaink értelmében 
mi a lapot csak iskoláknak (és nem egyéneknek) 
küldjük és ahhoz egyenlő joga van az illető iskola 
minden tanítójának. A kir. tanfelügyelőknek pedig 
kötelességük őrködni azon, hogy a Néptanítók Lapját 
megőrizzék és beköttessék. Ebből láthatja tehát, 
hogy a Néptanítók Lapja nem a kántortanító tulaj-
dona. — P. J. Halogy. Most már csak tudhatná, 
kérem, hogy a lapot a kiadóhivatalnál kell rekla-
málni. — ti. J. F.-Szállásp itak. Kell ; a többit meg-
mondják a szolgabírói hivatalban. — H. H. Kis-
kőrös. B. M. Beodra. Mecsek. Czikkelyeik nem 
közölhetők. — N. J. Bezdán. A mint terünk engedi, 
közölni fogjuk. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyelet reformja. 
Halász Ferencz. — A magyar nyelvtanításról nem 
magyarajkú népiskoláinkban. Margitai József. — 
Tanítók képzése ós alkalmazása. Kiss Vilmos. — 
Az osztott népiskola tanításterve. Éles Károly. — 
Szünóra: Az írásról. Schön József. — Kandia városa. 
(Képpel.) György Aladár. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója.—Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 18^ számához. 

A m. kir. tud. -egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek ós taneszközök 

Á R J F J G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 77s iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, oolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8', 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6V= iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 fr t 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simouyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto áx-a 20 kr. 

Dr. Simony i Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a nepisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, li\ iv, kötve, bolti l frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai .J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli Ii. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák B. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, "netto ára 1 fr t 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 \kr., netto ára 60 kr. 

b) N é m e t nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali 
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die, 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatot t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 ki-

Gáspár J. Lesebuch für die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebucli fiir die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'/i 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17Vj 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprach unterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8 ' / j iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche SpracliÜbungen für die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogratie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27VJ iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26 Vi iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8", 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundlieitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'/i iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5VJ iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. AVegweiser bei dein Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvű triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.J 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnía kniha k slovenskému slabíkári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie pohyblivé písiueny.(írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr ,net to 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlaéové pohyblivé písmeny.(Nyomtatásbeli 
betük.l lOdb, felhúzva),bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9Vj iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

GroóV.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7Vj iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet vv prvej a druhej 
triede národních sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'/t iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Praktiéná mluvuica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnő vyucovania v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'/« iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II . triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, '2'/< iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská éitanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, II1/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská éitanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
ll1/« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J4 Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
157« iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gá„spár J. Slovenská citanka pre V. a VI. tri od u 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'/2 iv, kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót a jkú népisk. számára). 
8°, 9'/= iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8®, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tn triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8", 1'/« iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávaniu a upotrebovaniu 
zemekuli pre národních ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
»ociatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8", 4'A iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i t ó t 
n y e l v e n 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskíslabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národních sköl. (Gönczy P.ABC olvasók. 
8", 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiiiha ku slovenskému slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 
6'/i iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'/« iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót a jkúak sz.) II. r. 8", 7'/«iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'/j iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
11'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°,U'/s iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre st vartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'/« iv, kötve, bolti ára 30 
kr, net to á,ra 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8», 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Oicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'/« iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy t . Návodná kiiiha ku viucováiíu mluviiici pre 
1. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyel vt. tanításában. I. és II. o.) 8*, 
8Vi iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná kiiiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°, 2'/«iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto árav 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku ludoá-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakuiucu skolu. (Földrajzi credménytár). 8", 1'/« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. ft'avod ku poznávanu a upotiebovánu 
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zemekuli pre národnich uciteloch. (Utasitás a fold- I 
gömbh.) 8", 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. ! 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, net to ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kiíixka ku viucovaiia his-
torii prosto národnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) S z e r b nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHaa. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpncKU Byuuap ca OCHOBHO.m wraiiKoi! 3a iipbh pa3peA 
liapoÄHe uiKO.ie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8", 7V» 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a iiacraBy y cpncKO.ii óyKBapv ca niTaHicoM 
Hajieiteno HapojHHM yiHTeJm.ua. (Vezérk.. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. Hapoíiia Kanra 3a cp6cicn pa3pe;i I. o,weji. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) 1. r. 8°. 

9Vi iv, köt've, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Py<ma Kunra K H3yliaBaH,v MaljapcKora je3iiKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. MafyapcKa >iuranKa u Beaióoima KU>Haí«ua 
cpöcKHX HapoiHnx niKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a iipeiaBaae ueíióau>a y roBopy ii pa3y«eBaity. 
3a npBH a Apyrn paspej Hapo.tmix umoja. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

ynyTCTBO y upeiaBaíty cpncite rpasiarnKe y I. n II. 
pa3peay napomé iimoiie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

YnyTCTBO y npeaanaity cpncKe rpauaTHite y III. n IV. 
paap. uiKO.ie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpauarniKa Beasöewma 3a II. paspei napomé 
íiiKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, l 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpaMaraiKa neatóeHHiia 3a III. n IV. pa3p. 
Hap. uiuo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa HHTaiiKa 3a upvrii pa3pe,i napomé iiiKo.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

CpncKa iHTaHita 3a rpehn pa3peí napomé iiiKOiie. 
(Gáspár ,T. III. olvasókönyv.) 8°, 10'/« iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HHTamta 3a 'iernpni pa3pea iiapoAHe uiKo.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

CpncKa iHTauiia 3a nem n uiecrn pa3pej napo.me 
iflKo.ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8", 30'/s iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, net to ára 54 kr. 

,3,p. EiMepnu.il P. H Kapnara E. ynyrcTBO y 3eMAOiinc 
3a y<iHTe.i.e H yiareJbCKo Kaii.in.iaTe napomux uiKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

fi,p. Ejiepimii I1. h liapiiara E. CKyn 3eMAOiiHCHux 
pe3y.iTa'ra 3a napomé niKo.ie V., a y cjivia.jy h 3a 
VI. pa3pei H 3a iioBTopaBajyhv uiKOdy. (Földrajzi I 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, net to 
ára 6 kr. 

Kam h Majep. IIoBecniiina .v.aliapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Knm n Majep. Pvkobouctbo K vieftv iioiiecrmme v 
HapoAHHM uiKOJiana. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacTaBH upraaa. Pyiiia KtbHia sa HapoiHe 
yqnTeJte. CK J O I I H O Xyro MacaK. (Maszák II. Útmutató 
rajztanításban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyrcTBO y Hacraun OCIIOBHOT upraiba. II. H:ipe3aHe 
nperaeaajniie o.i xaprHje. Kivágott papírminták.) 2") 
darab alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

f) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Göuezy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 f r t 40 kr. netto ára 2 fr t . 

Gönczy P. Elementariu séii ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. Írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiune la propunerea esercitieloru 
verbaii si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'/< iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Nagy L. Mauualu tie comlucere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
taní tásában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Manualn deescrcitiegramaticali pentru clas'a 
al l -a a scólelorupoporale.(Nyelvt. gyakorlók, a nép-
isk. ILo.sz.)8°,2'/iív, kötve, bolti 8kr, netto á r a6k r . 

Groó V. Maiiuduccrea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a. magyar nyelv taní tására , 
román a jkúak számára.) I. rész. 8", 9'/J iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'/j iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprimiere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, lO'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, l l ' A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas 'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár ,J. Legendariu romauescu pentru clas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori si aspíranti de invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebiiin-
tiarea globului panientului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-iVÍayer. Manuducere pentru instructiunea 
istoriei in scoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8", 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 5.0 kr. 

Kiss-Mayer. lstoria Ungariei pentru clas'a V . de 
la seoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák 11. Indegetariii la propunerea desenniului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanításban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II . Formale taiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, net to ára 30 kr. 

g) Horvát n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V Vezérk. a magyar nyelv tani tá-
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sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. I. r.) 8°, 97i 
iv, kötve, bolt i ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó Y. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv taní tá-
sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. II. r.) 8°, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó T. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II . , 
III. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó Y. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
h) Muraközi-horvá.t nyelven. 

Gönczy P. Pocetnica za ínedjiuiurka pucke skole. 
(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
i ' /s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
67» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 
30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 f r t 
50 kr., ne t to ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát a jkú 
iskolák számára. 8°, ö 'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend vidéki 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 
kr., netto á ra 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz liorvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) R u t é n n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
1'eHUH II. CrhHiia raŐ.ia A't ia inTana (Gönczy P. Pali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 fr t . 
TeHUH II. Pycbita a3Őyna a írepiia inraiiKa if>.ia uepBoii 

KiacH HapoAHH.Vb MKo.vb. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

remi,H II. PyKoisojCTBO KO yitHio pyeHaitbKot a3ÓyKU 
ii iiepiiOiia'ia.iHO'I; 'iiiTaiiKiJ. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 47« iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Haí t A. yupaaiueHie óccííau ii po3yjia. Kíuiire-iMia 
KHiira Ä'tjui y'iHTeJibÖB'i. bo I. h II. K.iaccf; iiapöÄHHxt 
inKö.i'i. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°,_11'/» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

rainiiapí, II. PycbKa «raiaHKa jfc.ia Apyi'Oß K.iacu 
uapoAHHX'i) UIKÖ«.. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolt i ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

BoíHTe.TMia icmira ko iiayiemo Majupcicora a 3 n i t a . (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyma Kanra ko vtíuio «aaapcKoro a3UKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Majwpcna >iuraiiKa ii yupaatHirrejiBHa KHHra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

BonHTe.ii.na Kunra ko yiliiiio iicTopi'É v HapojWbixb 
uiKoiaxi.. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Hcropia JUiaapöBL. (Kiss. Magyarország története.) 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJKOBCKii MuxaK.ii). Hcropia yi'opiuunhi. (Magyarország 
története.) 8", 47« iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to 12 kr. 
b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 

Pycüa a3ÓyKa u uepua luraHKa a u iiepiioä o a c a 
napOAHuxb uiKO.ib. Bej.ia MaAtfpcKoä a3ÓyKu IlaBja 

reimia nepepoß.ieHO. — 1889. CoenoBa ntma bi 
nepeiuerfc. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8% 
67» iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sől prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke "i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'/» iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Píszineni gibni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gibni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski sói drűgi 
ziócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, II iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sől III . zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'/» iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sől IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vend vidéki nép-
iskolák számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., 
netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na fliszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
1278 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr . 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski sől 
1. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 67j iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsna fliszanya za vesznícski sől II . 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

jtfaszák H.Pötikazácsuazacsétnorovatanye.L Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 47« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kaszák H. II. Vözrézane papimé obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr . 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
277i iv, fűzve, bolti ára 2 fr t , netto ára 1 f r t 6i> kr . 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8*, 
1372 iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 1 f r t . 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7V» iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tauitó- és tanitóiiőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123A iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr., netto ára 1 frt . 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 227« 
iv, íuzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 f r t 6 > kr. 

Bartalus I. Yezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára •"> frt, netto ára f frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és miif'ormái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 f r t 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 9 7« 
iv, fiizve, bolti ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 

Ábrányi K. Zeuészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8°, 97a iv, fiizve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 
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IV. Kisdedóvóképzö-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Vj iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/i iv 
bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/i iv, számos ábrával, fiizve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola, számára. 8", 3 iv, fűzve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284, 
sz. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fiizve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, l ' / i iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fiizve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/i iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, VU ir, fiizve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/» iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1893. szept. 4-én. 24784. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. « 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1877. 10998. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sa. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanítók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIIt. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879.' évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIIL 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ 20 kr. 

„ román „ .. „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz ) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedővásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedővásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati ét magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V« iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17.358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. '/s iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

I V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
i rend.) Netto ára 25 kr. 
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TII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára Ih kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népiskolai kezelési és rendtartási 
nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv R) minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló 1ÖJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás GJ minta. 1 iv netto íírn 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónöképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő B—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára •/« kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 

Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 
ára 2'/s kr., netto ára 2 kr. 

Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító* 

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. I ív netto ára 5 kr. 
Népisk. mnnkamesteriiöi képesitö Vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv nettó á'rd 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtat-

ványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'/t kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszallzetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. L péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/s kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ara 2 kr. 
XIII . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok, 

j Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
i Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 

Jeleutö iv a tanév végén, t példány netto ára 2 kr. 
Yégleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 80 kr. 
, A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke, (i.896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felsőbb kereskedelmi iskolai nyomtat-
ványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 5 kr. 
i Zárvizsgálati érettségi bizonyítvány. 1 iv netto ára 5 kr. 

Kimutatás a záró (érettségi) vizsgálatokról. (Kül- és 
beliv.) 1 iv netto ára 5 kr 

Osztály-névkönyv. 1 iv netto ára 5 kr. 
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XY. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Kői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XYI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidö-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/> kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az I-sö szállítmány ta r ta lmas 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány ta r ta lma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
Bzat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Esti kép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
M ind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Ill-ik szállítmány ta r ta lma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 fr t 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélbe n lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
As ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 f r t 60 kr. 
A higcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, Í8. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 fi-t. 
Baromlltenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. I 
Hasznos és nein hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 

IfaszMos és ltom hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt. 

3. Baseli-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-
zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Bopp-féle természettani ábrák. (10 drb szine-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

5. Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 

45 kr. 
Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 

ára 25 kr. 
7. Göitczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. T/t iv, fiizv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Gönezy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

9. Metzner Alfons-féle számvető-késziilék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt . 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 
75 kr. netto ár 4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 fr t , netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, net to ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 f r t 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 fr t 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Tái-sa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 fr t 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz ós Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 fr t 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) léitekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 51 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (5t 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, nettD ár 9 f r t 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 fr t 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, ne,tto ár 
3 fr t 60 kr. 
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Ii) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

6'/s iv, "kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Kémet nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", 10'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, net to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Nőmet nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti á ra 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, net to ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8", 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, ne t to ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr , netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr , netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr , netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány — 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Néniét ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, net to ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8", 17'A iv, kötve, bolti 
á ra 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
net to ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolt i ára 25 kr, net to ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 1IL 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
net to ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
net to ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
IJePKÓKNOE nUNÍf 3A OynOTptKAÉHÍE CÉpKCKH\X NApÓ,\" 

hki\x ovMHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3Z "̂ AATHpA ntpiiONANÁAHOÉ OVTipAIKNENÍE KX OynO-
•rpEKAENÍlO KZ CAA5ÉHOCÉpECHH\X HApoAN^X7* OyW-
AHipA\7,. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z HaCOIaÓKA nEpKOHAMÁANOE OVOpAíKNÉNÍE KZ OynO-
TpeSAÉN'áo l\X CAAKÉHOCÉpECKHXZ NApoANfcJXX 0?HH-
AHipa\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KathxhcVex máawii u> Ht8HÍTtKAr(0 Gvnóaa sx KÁp-
aosuIí . (A karlóczai görög keleti synodus által 
k iadot t Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto á ra 11 kr. 

Bocto'ihoi'Ij b hpoHcnoniflania KaraxHcici. 3a ntjine 
yieHii-iKe pa3peae y BorociiacaeMoií Enapxiii Eai-
koh. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadot t Katekizmus.) 8°, 8'/; iv, 
kötve, bolti ára 23 kr , netto ára 19 kr. 

Cpt.jiHÍii KaiHXKcic'i. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.iuft IiaTiixHci«.. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr , netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATH\ÍtÍCX MHKZ, CAS CKSpTZ AVZ.pTSpHCHpE AP^T Kp£-

AÍNh'ÍOCZ ÜENTpS CKOAAEAE HESlttVl'E pOMttNÉtpH. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8", 4 'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatir .?. szám", pontosan ki tüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, a* 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi május hő 1. 
A . m . kir. t ú d . e g y e t e m i n y o m d a 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapestet!, 1897. M. kir. tud. egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 18^ számához. 

PÁLYÁZATOK. 
Az or lovát i (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű iskolánál üresedésbe jö t t tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt készpénz, 3 öl kemény tűzifa, 3 öl 
szalma, 1 hold szántóföld, mely után az adót a 
község fizeti, 3 fr t irodai átalány, szabad lakás és 
házikert. Megjegyezni kívánom, ha az illető tanító 
íiz egyházi éneket az isteni tisztelet alkalmával 
hajlandó végezni, ezért a politikai községtől 40 frtot, 
a hitközségtől pedig 60 frtnyi évi jutalékot kap. 
Felhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, mi-
szerint a torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, kellően fel-
szerelt folyamodványukat folyó évi április hó 30-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez terjesz-
szék be. Nagy-Becskerek, 1897. évi április hó 12-én. 
Torontálmegye kir. tanfelügyelősége. (90/h—III—3) 

Az apahegy i ev. ref. előkönyörgő-kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés, állami hozzá-
járulással 400 frt készpénz, lakás, kert és stóla. Az 
állomás lehetőleg azonnal elfoglalandó. Oklevéllel 
és okmányokkal felszerelt kérvények május 9-ig az 
apa-i ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Szatmár-
megye. Választás végleges. (413—II—2) 

A szamos-l í j laki ev. ref. kántortanítóságra oki. 
tanító kerestetik. Fizetése: két szoba, konyha és 
kamrából álló lakáson, két vékásnyi kerten, szilváson 
kívül, mérsékelten 196 frtra felszámított földhaszon, 
fa, buza, tengeri és készpénzből álló járandóság és 
204 fr t államsegély ; tankötelesek száma 35. U. p . : 
Zsarolyán, Szatmárm. Pótor Dániel, iskolaszéki elnök. 

(426—III—2) 
A szárcsái közs. iskolánál megüresedett első osz-

tálybeli tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ezen 
állomással összekötött fizetés a következő : készpénz-
ben ötszáz (500) o. é. forint vagy ezer (1000) korona ; 
továbbá szabad lakás, mely áll két szobából, egy kony-
hából, egy kamrából, egy pinczéből, egy istállóból, az 
udvar baromfitenyésztésen kívüli használata és 200 
n j-öl kert a faiskolánál. Tannyelv: magyar-német. 
Kötelessége az ismétlő-oktatás is. Zenében jártasak 
előnyben részesülnek. Pályázati határidő május hó 20. 
Janzer György, isksz. tollnok. Eusch Mátyás, elnök. 

(427—III—2) 
A debreczeni ev. reform, tanítóképző-intézet 

gyakorló iskolájában megüresedett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Teendője : a gyakorló iskola 
szabályszerű vezetése és a tanítóképző-intézeti 
tanulók gyakorlati képzésében segédkezés. Java-
dalma : 960 frt alapfizetés, 240 frt lakbér évnegyedi 
előleges részletekben; 19 köbméter tűzifa; öt ízben 
60 f r t ötödéves korpótlék. Nyugdíjjogosultságára és 
kötelezettségére nézve e tanító az országos tanítói 
nyugdíjintézet körébe tartozik. Erre az állomásra oly 
ev. reform, vallású tanítók pályázhatnak, kiknek 
jeles va.gy kitűnő osztályzatú iskolai bizonyítványuk 
s ugyanolyan képesítő oklevelük s legalább 5 évi 
kiváló tanítói munkásságról szóló bizonyítványuk 
van. A megválasztott tanító, hivatalát f. évi szep-
tember hó 1-ső napján foglalja el és hivatala első 
évében, az elébe adandó programm szerint, mintegy 
3 hóra terjedő tanulmányútat tenni köteles. E végett 
részére, felerészben az utazás költségeire, felerészben 
pedig a helyettesítésre, 400 frt segély engedélyez-
tetik. A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
május hó 14-ik napjáig a tiszántúli ev. reform, egyház-
kerület püspöki hivatalához adandók be. Kelt Debre-
czenben, 1897 április 27. Kiss Áron, püspök. 

( 4 1 3 - 1 - 1 ) 

Rinyaszentk irá lyon a választás hihetőleg má-
jusban lesz. (429 -1—1) 

A s z i rmai (Borsodm.) róm. kath. kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 14 katasztr. 
hold szántóföld, 12 drb marha-legeltetési jog 48 frt 
értékben, a vallásalapból 73 frt 50 kr, párbérül 
25 köböl rozs és 80 kr köblönkint 156 fr t érték-
ben, ismétlő tankötelesek után 10 frt, stóla czímén 
20 frt. Pályázók, felszerelt kérvényeiket junius 1-jére 
Blazsejovszky Ferencz, miskolczi apát-plebánoshoz 
küldjék. A választás junius 1-én délelőtti 10 órakor 
Szirmán tartatik, melyen személyes megjelenés 
kívántatik. (434—1—1) 

Csitári (Nógrádm.) tanítói állásra május 30-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 400 frt, lakás 2 szoba, 
konyha, istálló, házikert. Iskola-fűtésre 2 öl fa, fel-
vágva. Kozma Miklós, iskolaszéki elnök. 

(435—1—1) 
N a g y - K á t a (Pestmegye), egy végzett segéd-

kántortanító kerestetik. Fizetése egy évre 350 frt, 
egy szobás lakás. Az állás junius elsőtől elfoglalandó. 
Nagy-Káta, 1897 április 28. Gerecs János, kántor-
tanító. ( 4 3 0 - 1 - 1 ) 

A s zent jakabi (Hevesm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása: 1. 5 kat. hold és 622 C]-öl szántó- és rétföld. 
2. 140 pár után fizetendő párbér (páronkint egy 
véka rozs és 20 kr). 3. Tanításért 30 frt. 4. Föld-
munkaváltság czímén 41 frt 35 kr. 5. 8 öl tűzifa, a 
melyből egy tanterem fűtendő. 6. Stoladíj évenkint 
átlag 40 fr t . 7. 2 szobából, éléskamrából álló lakás, 
istállóval. Pályázni szándékozók, szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket junius l-ig Balássy János lelkész 
czímére Szurdok-Püspökibe küldjék. A személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. 

(433-1—1) 
A keéri ref. kántortanítói állomásra. Jövedelem: 

tisztességes lakás, 40 köböl tiszta buza 240 frt, 18 
hold föld 148 frt, 20 köbméter tűzifa 60 frt, tandíj 
120 frt, stóla 12 frt, együtt 580 frt. Ebből külön 
díjlevelen tanítói fizetés 480 frt . A földek becsérté-
két az egyház készpénzben is kifizeti. Kérvények 
junius 4-ig a keéri lelkészi hivatalhoz (Szatmár-
megye, u. p. Nagy-Dobos) küldendők. Az állást 
szeptember elsején kell elfoglalni. 

(438—II—1) 
Jarkovácz községben (Torontálmegye) egy óvónői 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 300 fr t 
készpénz, 2 öl tűzifa, szabad lakás, mely áll: 2 szo-
bából, konyha, kamra, faszín és padlásból. A szerb 
nyelvben jártasak előnyben részesülnek. Folyamod-
ványok a közs. elöljárósághoz f. évi május hó 26-ig 
küldendők be. Jarkováczon, 1897 május hó 1-én. 
Zsebelyán Izsák, biró. Markovics Döme, jegyző. 

(439-11-1) 
Betöltendő az oláh-láposi állami elemi iskolá-

nál évi 400 forint fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állás. Az 
ezen állás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képe-
sítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
május hó 25-ig, Szolnok-Dobokavármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak róm. 
kath. vallású tanítók pályázhatnak, kik kötelezve 
lesznek, külön nyerendő díjazásért, a kántori teendő-
ket is végezni. Szolnok-Dobokavármegj'e kir. tan-
felügyelőségétől Deésen, 1897. évi május hó 1-én. 
Simó, kir. tanfelügyelő. (94/h -I—1) 
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Golopra (posta : Tállya) azonnali betöltésre kere-
sek egy segédtanítót, ki a kántorságban helyette-
sítene. Fizetése : havonkínt 12 fr t , ellátás. Kastély 
Miklós, ref. tanító. (442—1—1) 

H A L V I K T O R P é c s v á r a d o n lak ik . (429-1—1) 

K i a d ó o r g o n á k ! 
P E P P E R T N Á N D O R és FIA, m ű o r g o n a é p í t ő k 

Szombathely (Vasmegye). 
Egy 8 vált., egy 6 vált., ké t 4 vált. á t já tszot t 

orgona jutányos áron eladó. (434—III—1) 

7 p n p f r p f l v p 1 n 1 ? f CsekáLy 35 krért utal-
íiCUCtt .CUVCUm . ványon, vagy levél-
bélyegekért küldünk 3 f r t ára ko t tákat , 
zongorára, orgonára. „ M a g y a r K ö n y v t á r " 
kiadóhiv. Budapest , I., Döbrentey-utcza 34. 

Kisebb és középnagyságú előljátszó pedálos új 
orgonák eladásra folyton készen állanak : S Z A L A Y 
GYULA, müorgonaépítőnél S z é k e s f e h é r v á r o t t . 

O Ű l l l l j M l l I V t t 

k i a d á s á b a n P o z s o n y b a n 
az a lsófokú iparos - tanoncz i sko lák számára — 
különös tekintettel a tó t és n é m e t ajkúakra — 

megjelent: 
V a l e n t é n y i G y ö r g y , M a g y a r n y e l v g y a k o r l ó 

és olvasókönyv. Ára kötve 30 kr. (Engedé-
lyezve 24.829/1895. szám alatt.) 

U g y a n a z , M a g y a r tan- é s o l v a s ó k ö n y v a z I. 
o s z t á l y számára. Ára kötve 40 kr. (Enge-
délyezve 24.829/1895. szám alatt.) 

Ugyanaz , a II. o s z t á l y s z á m á r a . Ára kötve 40 
kr. (Engedélyezve 568/1897. szám alatt.) 

Ugyanaz , a III. o s z t á l y számára. Ára kötve 
35 kr. (Engedélyezve 568/1897. szám alatt.) 

3futatvántypéldáriyokkal,tanJtönyvül 
való alkalmazás czéljából, megkere-
sésre készséggel szolgál a kiadó 

Stampf el Károly, 
(423-11-1) Pozsonyban. 

e l o f i z e t e s i a r a : 

Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 0 kr. Negyedévre 1 frt 3 5 kr. 
— — - + X - — te 

i á 
Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést nem fogadunk el s K* 

az előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. ft* 
P ° A m. kir. tud. egyetemi nyomda igazgatósága. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a ni. kir. 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 B . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n "egyszer, 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 népoktatás i 
intézet , t e h á t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir . tanfelügyelő ál tal l á t t amozot t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést Dem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
h iva t a lba küldendők. 

A h i rde t é sek á rszabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számí tha tó hirdetési dí j e l ő r e kü ldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hfetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k iadóh iva ta lba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMAMCZKYUTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOL\ -TÉR 

Ivéssiratolcat nem acIi.Tii.lt vissza. 

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

A szakszerű népiskolai tanfelügyelet 
súlypontját az iskolalátogatásokra vélem 
fektetendőnek. Különben a népiskolai 
hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. 
t.-cziklmek is ez az intencziója, a 
midőn az 5. §-ban elrendeli, hogy 
„hoteles a tanfelügyelő a tankerületében 
levő népoktatási tanintézeteket meglátogatni 
s azokban a népoktatási 'törvények pontos 
végrehajtására felügyelni." A tanfelügyelők 
számára kiadott ministeri utasítás 
2. §-a szerint a tanfelügyelő feladata 
és teendője a kerületében levő közsé-
geket s az azokban levő mindennemű 
népoktatási tanintézetet évenként leg-
alább egyszer meg] átogatn i, vagy, amennyi-
ben ezt személyesen nem tehetné, meg-
bizottaival meglátogattatni. 

Vegyük elsőben is szemügyre az egyes 
tankerületek azon viszonyait, a melyek 
az iskolalátogatás teljesíthetésénél irány-
adók; vizsgáljuk, mennyiben lehetséges 
a törvény említett sarkalatos rendel-
kezésének végrehajtása az adott viszo-
nyok között; minő intézkedések szük-
ségesek, hogy a szakszerű felügyelet a 
nemzeti népnevelés érdekében minden 
iskolában érvényesüljön. 

Az alábbi táblázatban feltüntetem az 
egyes tankerületekben az iskolával bíró 

községekés puszták, az iskolák és a tanítók 
számát (az 1894/95. tanévi adatok alap-
ján); továbbá a tanfelügyelők mellett 
alkalmazott segédtanfelügyelők és tollno-
kok számát; végre az útiátalány összegét. 

A 

törvényhatóság 

-aj te ' d N ö iO -rt 

Budapest . . . 
Abilúj-Torna 
Alsó-Fehér . . 
Arad 
Árva 
Baranya . . . 
Bars  
Bács-Bolrog . . 
Bereg . . . . 
Besztercze-Naszód 
Békés . . . . 
Bihar 
Borsod . . . . 
Brassó . . . . 
Csanád . . . . 
Csík 
Csongrád . . . 
Esztergom . . . 
Fehér . . . . 
Fogaras . . . . 
Gömör . . . . 
G-yör 
Hajdú . . . . 
Háromszék . . 
Heves . . . . 
Hont 
Hunyad . . . . 
Jász- Nagy- Kún 
Kis-Küküllő . . 

204 
175 
207 

83 
338 
170 
134 
200 

95 
98 

409 
184 
31 
38 
69 

105 
57 

152 
82 

258 
81 
28 

114 
138 
144 
286 

84 
108 

n a z iSKOiaval Diro 
Lapunk 19-ik számához egy melléklet van csatolva. 

164 
272 
252 
347 
111 
427 
211 
477 
274 
124 
237 
653 
297 

76 
104 
107 
201 

79 
249 
110 
312 
138 
113 
146 
189 
180 
333 
201 
154 

1065 
390 
312 
467 
140 
590 
272 

1105 
323 
220 
362 
792 
395 
163 
195 
184 
408 
140 
425 
171 
389 
230 
268 
285 
384 
234 
417 
424 
199 

0) TS 03 PVQ N ÖO ÖD S*> 

d so o 
H ® " 

I S T I T 

í í 
. ! 1 

I. 500 
500 i" 
4004 
500 
350-) • 
500i 
400i 
800-j -
450-f • 
400 
300 I-
700 -
400 
300 
300 
350 
300 
400 
350 
350 4-
500 
350 
350 
400 
400 
400 
600 f 
350 
400 
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30 Kolozs 222 342 444 1 1 500 
31 Komárom . . . . 111 173 286 400 
32 Krassó-Ssörény . . 340 433 532 2 i 700 
33 Liptó 79 104 152 350 
34 Maros-Torda . . 189 258 322 1 500 
35 Máramaros . . . 160 245 283 i 1 450 
36 Moson 62 78 138 300 
37 Nagy-Küküllő . . 125 233 382 i 350 
38 Nógrád 259 309 391 1 500 
39 Nyitra 343 459 750 1 1 600 
40 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún 328 621 1281 1 1 800 
41 Pozsony . . . . 214 322 604 1 500 
42 Sáros 239 257 295 1 450 
43 Somogy . . . . 309 407 539 1 500 
44 Sopron 212 279 486 1 450 
45 Szabolcs . . . . 150 318 369 1 450 
46 Szatmár . . . . 297 431 538 2 500 
47 Szeben 89 145 338 1 400 
48 Szepes 189 245 364 1 450 
49 Szilágy 223 293 315 500 
50 Szolnok-Doboka . 277 340 372 i 450 
51 Tentes  225 388 771 1 600 
52 Tolna 152 232 401 1 400 
53 Torda-Aranyos 113 188 222 1 400 
54 Torontál . . . . 131 367 905 2 700 
55 Trencsén . . . . 309 376 486 2 500 
56 82 110 350 
57 Udvarhely . . . 126 150 215 1 400 
58 Ugocsa 70 116 139 350 
59 Ung 188 238 261 1 450 
60 Vas 404 494 718 1 1 600 
61 Veszprém . . . . 199 302 435 40U 
62 Zala 353 428 672 1 i 500 
63 Zemplén . . . . 326 439 501 1 1 500 
64 Zólyom 126 169 230 400 
65 Fiume 16 106 • 

E táblázat figyelmes áttekintéséből 
meggyőződhetünk, hogy az iskolaláto-
gatás teljesíthetése a legtöbb tankerü-
letben a mai viszonyok között sem oly 
lehetetlen, mint a mennyire azt lépten-
nyomon hangoztatják. 21 oly tankerü-
letet találunk, a melyben részint az 
iskolák kevesebb száma, részint a segéd-
személyzet létszámának emelése követ-
keztében már ma megvan a lehető-
sége annak, hogy a tanfelügyelőség 
minden évben valamennyi iskolát meg-
látogathasson. 

A közoktatási minister m. évi 71.311. 
számú körrendeletében szigorúan meg-
kívánja, hogy a tanfelügyelők és a segéd-

tanfelügyelők (esetleg még a tollnokok), 
felváltva, az egész szorgalomidő alatt 
iskolákat látogassanak oly mérvben, a 
mint ezt a tanfelügyelőség rendelkezésére 
álló útiátalány lehetségessé teszi. 

Dr. Wlassics minister a lefolyt két 
év alatt úgy a segédszemélyzet létszá-

l \ m á t , mint az útiátalányokat jelentéke-
ínyen emelte; de, hogy az iskolalátoga-
t á s valamennyi tankerületben a törvény 

4M által kivánt módon foganatosítható 
^legyen, e végből még sok a kivánni 

•i-itvaló. 

* Nézetem szerint a tanfelügyelőség 
<íegy-egy tagja évenkint 60 — 80 iskolát 
3 alaposan megvizsgálhat (külön hagyva 
? a nagyobb tanítói létszámmal bíró isko-
l áka t ) . Ily n érték felállításával a mos-
3tani 31 segédtanfelügyelői és 40 toll-
í'xioki állomáson kívül szükség van még 
«legalább is 38 segédtanfelügyelői, 28 
^tollnoki állomásra, s az útiátalányok-
<nak a mostani 29 ezer forinton fölül 
J kellő rányban emelésére. A segédsze-
Jmélyzet létszámának szaporítása 57.600 
2frt, az útiátalányok arányos emelése 
5921 ezer f r t több-költséget igényelne; 
t tehát a tanfelügyelőségek e nemű szük-
ségleteinek ellátását, a mostani 105.815 
jfrfc költségen fölül, még 78—80 ezer 

í ^ f r t t a l kellene emelni. 
Ily jelentékeny fejlesztés természete-

sen egyszerre alig lehetséges; ámde 
négy-öt év alatt keresztülvihető. És 
ennek meg is kell történnie, nem csak 
azért, mivel a törvény idevonatkozó 
rendeletét végre kell haj tani ; nem 
csak azért, mivel rendszeres iskolaláto-
gatások nélkül az egész tanfelügyelet 
illuzórius; hanem meg kell történnie 
főleg azért, hogy a nemzetiségi iskolá-
kat, az államellenes irányzat ezen meleg-
ágyait, az állam közege folyton szemmel 
tarthassa, s az ifjúság megmételyezését 
elháríthassa. 

Sok oldalról hangoztatják, hogy a tan-
felügyelőségeknél az útiátalányok helyett 
a számlára való utaztatást kellene be-
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hozni. Tagadhatatlan, hogy az utóbbi 
rendszer a helyesebb, s én sokat mer-
nék az ellenében tenni, hogy ha a 
minister az útiszámlára való utazást 
ma elrendelné, annak daczára, hogy 
szertelen a panasz az irodai halmozott 
teendők miatt, a mostaninál legalább is 
még egyszer annyi iskolalátogatás tör-
ténnék. Mindazonáltal én mégis az 
útiátalány rendszerét javaslom, ter-
mészetesen arányba hozva az átalányt 
a tankerület viszonyaival. Javaslom 
pedig azért, mert minden oly állami 
hivatalban, a melynél az utazás a hiva-
talos teendők ellátásánál úgyszólva foly-
tonos, az átalány-rendszer van alkal-
mazva; javaslom továbbá azért, mert 
a tanfelügyelőre is előnyösebb, a kinek 
sokszor kell oly nehéz útakat tennie, 
a melynek költségeit p. o. a bíróság-
nál megszabott mérsékelt díjak nem 
fedeznék; javaslom végre azért, mert 
hiszen az útiszámla-rendszernél is csak 
bizonyos összegig (t. i. a mennyi ezen 
czélra a költségvetésben biztosítva van) 
lehetne terjeszkedni; már pedig, mégis 
csak egyszerűbb a kormányzatra és 
és kellemesebb a tanfelügyelőre nézve, 
ha a költségvetésben e czélra felvett 
összeg átalányoztatik, mint ha lépten-
nyomon az útiszámlák érvényesíttet-
nének. 

Azt azonban múlhatatlanul szüksé-
gesnek tartom, hogy minden oly tan-
kerületben, a melyben segédtanfelügyelő 
is van alkalmazva, az útiátalány úgy a 
tanfelügyelő, mint a segédtan felügy elölt 
számára külön-külön és arányosan utal-
ványoztassék, s hogy a segédtanfelügye-
lők köteleztessenek a tanfelügyelő által 
kijelölt iskolalátogatásokat elvégezni, 
azokról a tanfelügyelőhöz jelentést tenni, 
illetve iskolalátogatási jegyzéküket be-
mutatni. Az útiátalányok ily arányos 
szétosztását, már ma is, több oldalról 
szükségesnek jelezték; az tagadhatatlan, 
hogy ezzel sok kellemetlenségnek lehetne 
elejét venni. 

A tanfelügyelőségi adminisztráczióról, 
ezen hivatalok ellenőrzése, végre a tan-
felügyelőségi javadalmazások felől egy 
befejező czikkelyben szólok. 

(Budapest). Halász Ferencz. 

A magyar tanítóképzés. 
A felszínen levő megoldatlan tanügyi kér-

dések közül egyet sem tartok annyira fontos-
nak , mint a tanítóképzés kérdését. Ezen fon-
tos kérdés mellett eltörpül minden más; mivel 
tanügyünknek ez képezi alapiját. Jó iskolája 
csak jó tanítónak lebet; jó iskola csak haza-
fias és munkás i f jakat nevel, s ezen ifjakból 
válnak majdan imádott hazánk támaszai és 
hivatott munkásai, a kik hazaszeretetük sza-
vára életöket, véröket, mindenöket áldozatul 
hozandják a haza oltárára. 

Oly sokat ír tak erről a fontos kérdésről, 
hogy e fölött a vita már szinte meddőnek 
látszik. Én nem tartom még kimerítettnek 
a vitát, már csak azért sem, mivel a javas-
latok nagy része csaknem lehetetlenséget 
kiván. Az összes javaslatoknak kiinduló, egy-
szersmind csúcspontja az érettségi, azaz: a 
középiskola elvégzése. Ezután következnék a 
pedagógiai képzés. I t t már nagyon elágazók 
a vélemények. Némelyek elégnek tartanak 
erre egy évet; mások két, ismét mások 
három évet kívánnak. Erre az álláspontra 
helyezkedett az „állami tanítók egyesülete" 
is, sőt még azzal a — szerintem — helyte-
len dologgal is megtoldja, hogy a két évi 
képző elvégzése után a tanítójelölt egy évi 
praxisra menjen s csak azután tegye le a 
képesítő vizsgálatot. 

Mivel az „állami tanítók egyesülete" 
gyűlésén részt nem vehettem, nézetemet ott 
nem fejezhettem k i ; időszerűségénél fogva 
kötelességemnek tar tom meggyőződésemnek 
e helyen kifejezést adni. 

É n a javaslatok egyikét sem kívánom. A 
jó tanítóképzésnek nem a matúra a bázisa, 
hanem a jó tanítóképző. Elengedhetetlen kel-
léknek tartom azt, hogy a kezdő tanító is 
már legalább olyan gyakorlattál lépjen az életbe, 
hogy a reá bizott osztályt önállóan vezetni 
képes legyen. Most, a mikor négy év alatt 
sem képesek a növendékek, a gyakorlóiskola 
daczára sem, ezen követelménynek teljesen 
megfelelni, hogy fogják azt elsajátítani tudni 
egy, vagy két év alatt? Hogy az ajánlott 
praxis helytelen dolog, tapasztalásból tudom, 
mert én is ilyen körülmények közt voltam, 
s bizony a praxis éve alatt legkevesebb gon-

17* 
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dom volt a tanulásra, a minek az lett az ered-
ménye, hogy képesítőm gyengébb lett, mint 
utolsó évi osztálybizonyítványom. De nem 
hanyagság, lustaság okozata volt ez ! Mikor 
tanítói kötelmemnek megfeleltem, örültem, 
ha egy kévésé kipihenhettem magamat. Hogy 
azután fáradt elmével milyen lehetett a tanu-
lás, képzelni lehet! 

Ahhoz én is ragaszkodom, hogy a tanító-
jelöltek több általános ismerettel lépjenek 
a tanítóképzőbe, de a belépés előtt matúrát 
nem kivánok, a tanítóképzés bázisául pedig 
a tanítóképző-intézetet óhajtom tenni. Ezekre 
vonatkozólag javaslatomat a következőkben 
bátorkodom előadni. 

A tanítóképzőbe való lépésre előtanulmá-
nyul szolgál a hat középiskolai osztály elvég-
zése. Hogy miért nem kivánok nyolczat, a 
következőkben fejtem ki. A tanítóképzőbe 
még matúrával sem kerülnének egyenlő kép-
zettségű tanulók. Az első év tehát felette 
ingadozó lenne, míg részint az új tananya-
got, részint a tanmodort megszoknák, mert 
a belépő tanulók teljesen idegen talajba lép-
nek. Egy év tehát csaknem elvész. De a 
matúra által ki lennének zárva a polgári iskola 
növendékei is. Ezt pedig helytelen dolognak 
tartanám. Legfőbb ellenvetésem pedig a cse-
kély tanítói fizetés. Viszonyba állítva a tanítói 
fizetést más tisztviselő fizetésével, ma sem 
áll semmi arányban a képzettséggel. Míg pl. 
bármely segédhivatali tisztviselő, a kitől a 
minősítési törvény négy középiskolai osztályú 
előképzettséget kiván, 1000, sőt 1300 forint 
fizetést is kaphat, addig a tanítónak — a 
kitől még ezenkívül négy évfolyamú tanító-
képző elvégzése kívántatik, — hogy mily 
szégyenletes a fizetése, tud juk! A matúra 
követelése által elriasztanánk mindenkit a 
tanítói pályától, mert a matúra elvégzése 
után 3—4 év alatt minden más pályára meg-
szerezheti magának az előképzettséget. 

A tanítóképzést magát, két főrészre osztom. 
Es pedig: 1. Tanítóképzés az intézetben. 2. 
Tanítóképzés az életben. 

A tanítóképző-intézet négy évfolyamú lenne. 
Az első évf. mintegy folytatása lenne a közép-
iskola VI. osztályának, ugyanazon tárgyak és 
ugyanazon terjedelemben taníttatván, mint a 
VH. osztályban. Ugyanígy a II. osztály meg-
felelne a középiskola VIII. osztályának. Ter-
mészetesen mind a két osztályban a latin és 
görög (görögpótló) nyelvek helyét a nevelés-
tani elméleti tárgyak foglalnák el. E két 
osztályban az általános képzettség megadása 
volna a főczél, az elméleti pedagógia beve-
zetésül szolgálna a felsőbb osztályokba. Ez 
osztályokban különösen nagy súly fektetendő -

az előadási modor fejlesztésére, mivel a tanító-
nak egyik főkelléke a jó előadó-képesség. 
A két első osztály elvégzése után kötelező 
volna az érettségi letétele, a mely érettségi 
bizonyítvány egyenértékű volna a középiskola 
érettségijével s éppen úgy megnyitná a tanuló 
előtt az egyetem kapuit, mint emez. Hogy a 
tanuló a latin nyelvből nem lesz érett, azt 
valami nagy bajnak tekinteni nem lehet, 
mert az önképzésre a VI. osztályból elég 
anyagot hozott magával. De azért sem, mert 
a régi latin munkák, csekély kivétellel, meg-
szerezhetők és tanulmányozhatók magyar 
nyelven is. A matúra kötelezővé tételét pedig 
azért hangoztatom, hogy ha valaki elvesztette 
kedvét a tanítói pályától, a képzőben töltött 
két éve vesztve ne legyen. 

Ily módon megszerezhető a matúra is, de 
de a pedagógia elméleti ismeretei is nagy-
részben befejezést nyernek. 

A III. osztályban már a neveléstan lép 
előtérbe. A tanulók a gyakorló-iskola láto-
gatása által hallgatólag, megfigyelés által 
bővítik az első két osztályban szerzett elmé-
leti ismereteiket. I t t gyakorlatban látja az 
elméleti módszertant. De helyesnek tartanám 
azt is, hogy a III. osztály tanulói ne csak a 
gyakorló-iskola kollokválására szorítkozzanak, 
hanem látogassák meg a többi városi elemi 
iskolákat is. Ennek fontosságát vitatnom 
nem kell. 

A IV. osztály tanulói már rendes tanításo-
kat tartanának a gyakorló-iskolában, a gya-
korló-iskolai tanító felügyelete alatt, a mely 
tanítás minden tanuló részére egy-egy hétig 
tar tana s a mely előadáson az összes IV. 
évesek jelen lennének. A hét végével a IV. 
éves tanulók gyülésileg megvitatnák, illetve 
megbírálnák az előadást, a mely bírálat alkal-
mával minden tanító köteles észrevételét 
megtenni, de a vita befejezése után a gya-
korló-iskola tanítója mondja el szakszerű 
véleményét, kiterjeszkedvén a bírálatokra is. 
Ezeken a gyűléseken a III. évesek jelen lenni 
kötelesek, a többiek pedig jelen lehetnek. 

Rövid vonásokban előadva, így képzelem a 
tanítóképzést az intézetben. De ez még koránt-
sem elég! A tanítójelölt elméleti ismeretei 
teljesek, de gyakorlati ismeretei még mindig 
nem megbízhatók. Most következnék tehát a 
tanítóképzés az életben. 

Már ismételten kifejezést adtam ama véle-
ményemnek — a mit már mások is hangoztat-
tak, — hogy kezdő, vagy fiatal tanítóknak falura 
való helyezését czélszerűnek nem tartom. Ezek-
nek képzettsége még nem nyugszik oly szi-
lárd alapon, hogy tanácsra, útbaigazításra 
ne szorulnának. A kezdő taní tó helyeztessék 
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városba vagy több tanítóval bíró falusi isko-
lához, mint segédtanító. Ennek egyik czélja az 
volna, hogy izmosítsa tanítói ismereteit; a másik, 
hogy megszerezze magának a szükséges társa-
dalmi rutint. Ez utóbbival nem foglalkozom, 
az előbbivel egészen röviden. Hogy a kezdő 
tanító ismereteit gyarapíthassa, teljesen önálló 
osztály vezetésével bízandó meg; de alá 
legyen rendelve mindenben az igazgatónak, 
a kinek utasításait elfogadni köteles. Köteles 
egyszersmind az igazgatónak irodai munkái-
ban segédkezni, esetleg önállóan végezni, az 
adminisztráczionális teendők elsajátítása czél-
jából. A tanítóképzésnek egyik fontos moz-
zanata a tanítótestületi értekezlet volna. 
Félévenkint egyszer az egész tantestület tes-
tületileg meglátogatná az összes osztályokat; 
havonkint az igazgató — önmagán kívül, ki 
minden hónapban legalább egyszer tartozik 
minden osztályt meglátogatni — kiküld egy 
tagot az osztályok meglátogatására, a kik 
tapasztalataikat kötelesek az értekezleteken, 
a valóságnak megfelelően, előadni s vita tár-
gyává tenni. Megjegyzem, hogy iskolaláto-
gatás alkalmával kérdezési joga csak az igaz-
gatónak volna. Kötelesek a tantestületek 
havonkint valamely aktuális — tanügyi, külö-
nösen didaktikai — kérdést vita tárgyává tenni 
s ezen előre kijelölt, vagy megválasztott kér-
déseknek havonkint más-más tanító lenne az 
előadója. Az ily módon kidolgozott és meg-
vitatott tétel a jegyzőkönyvhöz csatoltatik 
s hafontosabb, az a megyei tantestület közlö-
nyében közzéteendő. A segédtanító ily módon 
megszerzi magának a szükséges önállóságot, 
tanmodora bizonyos karaktert fog ölteni s 
bármely körülmények között meg fogja helyét 
állani. 

Az életben, a tanítóképzésnek egyik fontos 
tényezője kell, hogy legyen-a megyei tantes-
tület is, a melynek munkásságában minden 
megyebeli tanítónak, tehetségéhez mérten 
részt kell vennie. 

Ilyennek képzelem én a tanítóképzést! 
Természetesen a tanítóképzésnek egyik fő-
sarkköve a képzó-intézeli és gyakorló iskolai 
tanítók arra termettségében rejlik. Yalóban arra 
való pedig csak kiváló tanító lehet. Az élet-
ben pedig a főtényező egy jeles tanfelügyelő, 
a ki szintén csak kitűnő tanító lehet. 

Ebből kifolyólag még csak egy dologra 
bátorkodom kiterjeszkedni. Ha megkövetel-
jük a tanítótól ezt a magasabb képzettséget, 
nyujtsunk tért annak az emelkedéshez is. A 
fennebb vázoltam tanítóképzés által minden 
tanító megszerzi magának a középiskolai isme-
reteket, ehhez járul a pedagógiai képzettség, 
a mi által a tanítójelöltek a népnevelésügy 

összes pályáira képzettséget nyernek, tehát 
általuk is töltendők be. Előléptetési fokoza-
tok volnának: segédtanító, rendes tanító, 
igazgató-tanító; képezdei segédtanár, rendes 
tanár, gyakorló-iskolai tanár és minden néven 
nevezendő tanfelügyelő. 

Ilyen tanítóképzés mellett hivatott tanítóink 
lennének; az előmenetel lehetősége pedig 
önképzésre buzdítja a tanítót. A népnevelés 
szent ügye pedig az egész vonalon szakképzett 
egyének kezébe volna helyezve. Va jha ! miha-
marább így lehetne! 

(Nagyág.) lirózsik Pál. 

A „Hevesmegyei Általános 
Tanító-Egyesület" jubiláris köz-

gyűlése Pásztón. 
Gazdag programmal, rendkívüli érdeklődés 

mellett folyt le e hó 2-ik és 3-ik napján. 
A Mátra-alj eme kiesfekvésű s az okta-

tásügyért dicséretreméltó áldozatra kész mező-
város lakossága örvendező lelkesedéssel várta 
a díszközgyűlés elérkeztét, midőn alkalma 
nyilik megmutatni: miként öleli keblére sze-
retett vendégeit a tőről-metszett magyar nép. 
Király Károly, áll. polg. isk. igazgató elnök-
sége alatt a rendező-bizottság tagja i : Paczkó 
Gyula, Sándor Ferencz, Gergelyffi Béla, Demecs 
József, Tuza Lajos, Fliegler Lajos, Weisz J., 
Gáspár I., gróf Kreith Gyula, Hoífmann Mar-
git (óvónő), Keszler Zsigmond, Dankó Ferencz, 
idősb Pásti Márton, Fischer Dezső, Friedrich 
J., Járdek J., Kaluzsa K., Kugel Ignácz, Klein 
Albert hetek óta serényen buzgólkodtak az 
ünnepség méltó előkészítésében, Hován J., 
Jancsár S., Király K. urak és mások vendég-
szerető hajlékai tá r t kapukkal várták, a 
vasútról beözönlő idegeneket. Jöttek ám 
tömegesen, kivált Egerből, Gyöngyösről és 
Hatvanból, a Tiszamellék délibábos rónájáról, 
meg aztán a Mátra vadregényes völgyeibe 
rejtett községekből, ki vasúton, ki kocsin, ki 
gyalogszerrel. Élükön a vármegye ismert buz-
galmú, érdemes és kitűnő tollforgató tanfelügye-
lőj e : Seossa Dezső, büszke örömtől ragyogó 
arczczal. Magyar typusú, életerős férfiak 
ünneplőruhás komoly csoportját válogatott 
szépségű virágok gazdag koszorúja élénkíté, 
mer t : „ha a föld Isten kalapja, a mátrai hölgy 
bokréta rajta." A vendéglátó-bizottság már a 
vasútnál üdvözlé az érkezőket s onnan szál-
lásaikra kalauzolta. A főbb utczákon nemzeti 
lobogók lengése hirdeté a hazafias öröm-
napot. 

Vasárnap este Havas Pál, egyl. elnök 
vezetése alatt előértekezlet volt a Polgári-
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Kör díszes nagytermében. A díszgyülés tár-
gyainak előzetes ismertetése után ugyanott 
ismerkedési estély és tánczvigalom tartatott . 

Hétfőn reggel, 9 óra tájban, a dísztagok 
egyike: Halász Ferencz, kir. tanácsos s a 
megye volt tanfelügyelője elnöklete alatt 
az impozáns városház emeleti nagytermében, 
Deák Ferencz és Kossuth Lajos olajfestésű 
arczképei előtt kezdődött az ünnepi díszgyü-
lés, melyet Havas Pál üdvözlő szavai után 
a vezetésre fölkért Halász F. nyitott meg 
lélekemelő beszéddel. Az asztalfőn, a díszelnök 
jobbján Krenedich Imre hatvani prépost és 
lelkes tanügybarát, Havas P. elnök, Váradi 
József egyl. jegyző ; balja felől pedig Scossa 
D. kir. tanfelügyelő, Hován József plébános, 
továbbá Gyöngyös város főkapitánya s mások 
foglaltak helyet. Az elnöki megnyitót követő 
éljenzés csillapultával szólásra fölemelkedett 
Pásztó mezőváros nagyműveltségű és szinte 
közmondásos őszinte, nyilt jellemű plébánosa: 
Hován József s mint az áll. polg. isk. gond-
nokság, továbbá a róm. kath. elemi iskolák 
és az i páros-tanoncziskola iskolaszékének 
elnöke eszmékben gazdag s formailag is szép 
beszéddel üdvözlé a Hevesmegyei Altalános 
Tanító-Egyesület 25 éves fennállásának meg-
ünneplésére egybesereglett díszes közgyűlést. 
Feszült figyelem között minden szem tekin-
tete reá tapadt, midőn szónoki hévtől meg-
kapva, mennydörgő hangon, nagy közvetetlen-
séggels a meggyőződés erejével mutat rá arra a 
párhuzamra, mely a nagyközönségnek egy-
részről a lóversenyeket s egyéb úri passziókat 
favorizáló hajlama, másrészről a legnemesebb 
életpályát választott néptanítók s általában 
a népnevelés szent ügye iránt való közönye, 
rideg magatartása között található. Utána, 
Pásztó mezőváros közönsége nevében, Duch 
Aladár főjegyző mondott szívből fakadt 
s szívhez szóló „Isten hozott"-at az egybe-
gyűlteknek. Majd Vas Alajos, az egykor 
Heveshez tartozó Szolnok egyik tanítója, meg-
hatottságtól reszkető hangon rótta le üdvöz-
letével a testvéri szeretet adóját. Gyöngyös 
város főkapitánya az ottani tisztikar üdvöz-
letéttolmácsolta lendületes beszédben. Ugyan-
csak a Gyöngyös városbeli, állami tanítók 
énekkara zendíté rá a Hymnust s velők a 
közönség, lélekben Istenhez emelkedett fohá-
szával. 

E hazafias dal végső akkordjai elhangzása 
után Váradi F. felolvasta az egyesület 25 éves 
fennállásáról ír t történeti munkájának főbb 
adatait. Ebből láttuk, hogy a Hevesm. Alt. 
Tanító-Egyesületet 1872-ben Heves- és Külső-
Szolnokmegye közs. tanítói Egerből, Gyöngyös-
ről és Szolnokról— számszerint 12-en— alakí-

tották. Huszonöt év alatt 20 közgyűlést 
tartott az egyesület. Van 150 rendes, 5 pár-
toló, 3 alapító és 3 tiszteletbeli tagja. Az 
Eötvös-alapra, tanítói árvaházra és segélye-
zésekre eddig 360 fr t 35 krt fordított. 1893-
ban megyei tanszermúzeumot alapított, mely-
ben a Tátra fáinak szemléltető-gyűjteménye 
is benfoglaltatik. Kör- és közgyűlésein 66 
tanügyi tételt tárgyalt s 84 gyakorlati taní-
tást tartott. „Hevesmegyei Tanügy" cz. alatt 
szaklapot ad ki a szolidaritás erősítése s a 
helyesebb népoktatásügyi közfelfogás terjesz-
tése végett. Egyesületi vagyona, készpénzben. 
1244 frt. 

Lelkes visszhangra talált Havas P. amaz 
indítványa, hogy a jubiláló díszgyülés dr. 
Wlassics Gyula közokt. minister urat tisztelet-
tagjává válaszsza. Eme határozatról nyomban 
a következő távirati értesítést küldték e l : 

„ A Hevesmegyei Altalános Tanító-Egyesület 
25 éves fennállása alkalmával Pásztón mai 
napon tartott díszgyülésen Excellenciádat nagy 
lelkesedéssel tiszteletbeli tagjává választván, 
ez alkalommal a tanítóikar méltányos érde-
keinek kegyes támogatásáért a tanító-egye-
sületek működésének méltánylásáért hálateljes 
köszönetét és hódolatát nyilvánítja. ..." 

Hasonlókép, egyhangú határozat alapján 
Szathmáry György min. tanácsosnak pedig a 
következő sürgönyt küldték : 

„A Hevesmegvei Altalános Tanító-Egyesület 
mai napon Pásztón tartott díszközgyűlésén fáj-
dalmasan nélkülözi Méltóságodnak, mint egye-
sületünktiszteletbeli tagjánakjelenlététés midőn 
ez alkalommal szívből üdvözli, hőn óhajtja, 
hogy egészsége, hazánk népoktatásügyének 
javára, mielőbb teljesen helyreálljon." 

A pénztárvizsgáló-bizottság, közp. választ-
mány, járási körök 63 tanszermúzeumi bizottság 
évi jelentéseinek meghallgatása s a jövő évi 
költségvetés megállapítása után Lerner Vilmos, 
gyöngyösi áll. tanítónak a „Magyar nyelvtan 
tanítása az elemi iskolában" cz. tételről ír t 
dolgozata, melyet a hatvani tanítók előlegesen 
megbíráltak, vita nélkül elfogadtatott s ennek 
alapján a magas kormányhoz fölterjesztést 
intéznek az iránt, hogy a népiskolai tanterv 
módosítása alkalmával a nyelvtani anyag csak 
ama nélkülözhetetlen ismeretekre szorítandó, 
melyek a helyesírás elsajátítását biztosítják; 
a nyelvtani órák az órabeosztásban nyelvtani 
és írásóráknak jelöltessenek; a nyelvtanra 
kiszabott heti óraszám nagyobb részben írás-
beli gyakorlatok kidolgozására fordítandó. 

Jövő évi közgyűlés színhelyéül Parád-fürdőt 
választották, idejét pedig május első felére 
tűzték ki. Az előkészítést, úgyszintén Hamar F. 
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„megyei tanítói könyvtár létesítése" tárgyában 
beadott indítványa megfontolását a közp. 
választmányra bizták. 

A tisztújítás megejtetvén, érdeklődésükért 
egyhangúlag köszönetet szavaztak Krenedieh 
J., Hován J., Göőz József dr.-nak, továbbá 
Gyöngyös város, Jász-N.-Kún-Szolnokmegye 
és Pásztó mezőváros jelenlevő kiküldöttjeinek. 

E nagy tapintattal vezetett díszgyiilés 
Halász Ferencz díszelnök éltetésével ért véget. 

Rövid idő múlva a „Zöldfához" czímzett 
nagyvendéglőben, fehér asztal mellett talál-
koztak ismét, a kik ott helyet kaphattak. E 
díszebéd alkalmával pohárköszöntőket mond-
tak : Halász Ferencz 0 Felségére, a királyra, 
Havas P. a közokt. ministerre, Király K. 
Halász F. díszelnökre s Hevesmegyében nagy 
érdemeket szerzett kir. tanfelügyelőre, Tóth 
Kálmán az egyesület dísztagjaira, gróf Kreith 
Gyula Scossa D. kir. tanfelügyelőre, viszont 
Scossa D. Pásztó közönségére, Marmiila F. 
Krenedieh Imre prépostra, Göőz József dr. a 
Néptanítók Lapja nevében a Hevesmegyei 
Általános Tanító Egyesületre s különösen annak 
elnökére: Havas Pálra, Nagy Imre hatvani 
tanító eme sorok írójára a Népt. Lapja szerk. 
képviselőjére: Göőz József dr.-ra, Halász F. 
az egyesületre, Bánhidi Gyula egri tanító a 
rendező - bizottságra. Ebéd végeztével, estig 
ismét tánczraperdiilt a fiatalabb tanítónem-
zedék. 

A lefolyt díszgyülés jelenségei s a megye 
tanítóival váltott eszmecseréink folytán azt a 
meggyőződést szereztük, hogy a Hevesm. Ált. 
Tanító-Egyesület közszelleme erős, egészséges; 
kormányzása erélyes, avatott kezekben van. Nem 
nagyhangú, üres frázisok műhelye ez egye-
sület, hanem a czéltudatos, gyakorlati irányú, 
komoly munkásság versenytere. A népoktatás-
ügy jól felfogott közczélját az állami elemi 
isk. tanítók korántsem szolgálhatják külön 
testületben oly fényes sikerrel, mint a megyei 
általános tanító-egyesületekben. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

A magyar nyelvtanításról nem 
magyar ajkú népiskoláinkban. 

— A népiskolai tantárgyak és a tanítás nyelve. — 

Minden tantárgy alkalmas a nem magyar 
ajkú iskolában a magyar nyelv tanítására. 
Ennélfogva, kivétel nélkül, valamennyi tan-
tárgynál meg kell ragadnunk az alkalmat, 
hogy a magyar nyelv czéljaira felhasználjuk. 
Mégis a tanítás valamennyi fokán a beszéd-
gyakorlatok úgy is, mint az összes tantárgyak 
anyja s úgy is, mint a tanítás egyik módja 

(alakja) vezetik a magyar nyelv tanítását. 
Nagy különbség van az anyanyelvi beszéd-
gyakorlatok és a magyar-nyelvi beszédgyakor-
latok között. Az anyanyelvi beszédgyakorlat 
valóságos beszéd- s értelemgyakorlat s mint 
ilyen, főleg az alapképzetek szerzését, a 
tárgyismeret bővülését, az értelem fejlesztését 
s „a gyermekeknek a rendszeres oktatásra való 
megéri élését" mozdítja elő; míg a magyar 
beszédgyakorlat inkább beszédgyakorlat, mint 
értelemgyakorlat. 

Látni való, hogy az anyanyelvi beszéd-
értelemgyakorlat a népiskolai tanítás általános 
czéljait szolgálja, míg a magyar-nyelvi a 
a magyar nyelv megtanulásának szolgálatában 
áll. Azért nem lehet mellőzni az anyanyelvi 
beszédgyakorlatok tanítását, mert a magyar 
nyelvi beszédgyakorlat magában nem képes 
mind a két feladat (értelem és új nyelv) meg-
valósítására. Már maga a tanítás módja (alakja) 
is arra utal, hogy a beszéd-értelemgyakorlatok 
mind a két nyelven taníttassanak. Az anya-
nyelvi beszédgyakorlat a kérdezve kifejtő tan-
alak szerint taníttatik, míg a magyar-nyelvi-
nél (főleg kezdetben s új anyagnál) csakis a 
közlő tanalak használható. Itt a tanító mutatja 
a már megismert tárgyat, magyarul meg-
mondja a nevét, részeit stb., s után-mondatja. 
A kérdve kifejtő tanalakot rokonfajú tárgyak 
közös jegyeinél s az ismétlés alkalmával hasz-
nálhatja csak. A magyar beszédgyakorlatnak 
mint tantárgynak, a tananyaga ugyanaz, a 
mi az anyanyelvi beszédgyakorlatoké. 

A magyar beszéd-értelemgyakorlatok taní-
tását akkor kell megkezdeni, mikor a tanulók 
a körülöttük levő legközönségesebb tárgyakat, 
azok közös és különös jegyeit, tulajdonságait, 
helyzetét, anyagát, részeit, a rajtuk, bennük 
végbemenő s velük és általuk eszközölhető 
cselekvéseket megismerték s azokról gondola-
taikat anyanyelvükön helyesen kitudják fejezni. 

A beszéd-értelemgyakorlatok tanítása tehát 
anyanyelven kezdődjék s mikor a tanulókat 
az iskolai tárgyaknak (bútor, taneszköz) helyes 
szemléletére s azokról gondolataiknak anya-
nyelvükön való helyes kifejezésére rávezettük, 
ugyanazoknak a tárgyaknak,tulajdonságoknak, 
cselekvésekuek stb., magyar nyelven való taní-
tását kezdjük meg. Ez az idő már a tanítás 
első hónapjaiban kezdődik. Ekkor a beszéd-
értelemgyakorlatokra felvett tanórák felét az 
anyanyelvi, a másik felét pedig a magyar-
nyelvi beszédgyakorlatokra kell fordítani. A 
beszéd-értelemgyakorlatok anyagát anyanyel-
ven tovább tanítjuk, míg a magyar-nyelvi 
az anyanyelvinek folyton nyomában halad. 
A tanév vége felé megszűnik a tananyagnak 
anyanyelven való tanítása s a mikor a tan-
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anyagot magyar nyelven is feldolgoztuk már, 
az általános ismétlés kizárólag magyar nyel-
ven történjék. A második és a többi osztály-
ban hasonló az eljárás, azzal a különbséggel, 
hogy már a tanév elején megfelezi a tanító 
a beszéd-értelemgyakorlatokra szánt órákat, 
melyeken a magyar beszéd-értelemgyakorla-
tokból 1 — 2 hónapig a mult évi anyagot 
ismétli, míg az anyanyelviből tovább halad. 
Magától értetődik, hogy a beszéd-értelem-
gyakorlatok anyagát a nem magyar ajkú 
iskolában nem két, hanem három vagy négy 
osztályra kell felosztani. 

A magyar írás-olvasás tanítása akkor kez-
dendő meg, mikor a tanulók anyanyelvükön 
már leküzdötték az írás-olvasás-tanulás nehéz-
ségeit, mikor elvégezték az írási és hangoz-
tatási előgyakorlatokat, mikor már ismerik a 
szóhangokat s azok jegyeit írni megtanulták, 
mikor össze tudják foglalni a szóhangokat; 
szóval: mikor a könnyebb betűkkel már írni 
s olvasni tudnak. Ez az idő körülbelül a 
negyedik hónapban kezdődik. Ekkor az írás-
olvasásra szánt tanórák felét az anyanyelvi, 
másik felét pedig a magyar írás-olvasásra 
kell fordítani. Ezeken az órákon a tanító a 
tanév végéig befejezheti az anyanyelvi írás-
olvasásból a kisbetűket s ugyanezt az anya-
got elvégezheti a magyar írás- és olvasásból. 
Az anyanyelven írni-olvasni tudó tanulóra 
nézve könnyű lesz a magyar írás-olvasás 
tanulása, mert a mi a kezdő tanulóra nézve 
a legnehezebb, t. i. a szóhangoknak szókká 
való összefüzése és az íráshoz a kézügyesség 
megszerzése, ezeken a nehézségeken a tanuló 
már az anyanyelvi írás-olvasás tanulásánál 
átesett. 

Nehézséget fog okozni az olvasott magyar 
szóknak s mondatoknak az értelmeztetése. 
Azért a nem magyar ajkú iskolákban haszná-
landó ábéczés-könyvek olyan szókat tartalmaz-
zanak, a melyek a tanuló anyanyelvével azo-
nosak vagy ahhoz hasonlók, s a melyek a 
magyar beszéd-értelemgyakorlatoknál már elő-
fordultak. (Lásd vezérkönyvemet a magyar 
írás-olvasás tanításához a horvát és vend ajkú 
iskolák számára. — Egyetemi nyomda.) 

A második osztályban úgy az anyanyelvi, 
mint a magyar-nyelvi írás-olvasásból a nagy-
betűk veendők elő. Az írás-olvasásra kijelölt 
tanórák felét az anyanyelvi, másik felét pedig 
magyar-nyelvi írás-olvasás foglalja el. A míg 
az anyanyelvi írás-olvasásból a könnyebb 
betűket megtanulják, addig a magyar írás-
olvasás első évi anyagát olvastatja a tanító 
ismétlésül, a tudás megerősítése végett. A 
magyar nyelv megtanulása okából fontos 
dolog, hogy az ábcze második része s a H-ik 

és III-ik évfolyambeli olvasókönyvek főleg a 
beszéd-értelemgyakorlatok anyagából vegyék 
olvasmányaikat, hogy a tanulók mindazt 
nyomtatva is lássák, a mit a beszéd-értelem-
gyakorlati órákon tanultak. Ugy az anya-
nyelvi, mint a magyar olvasókönyvek ezen 
szempontok szerint át volnának dolgozandók. 

A számolás csak addig tanítandó anya-
nyelven, míg a tanulók a legszükségesebb 
számtani alapfogalmakkal s a példákban elő-
forduló magyar szavakkal megismerkedtek. 
Az első osztályban a 4., 5-ik hónapban már 
elkezdhetnek a tanulók magyar nyelven szá-
molni s a számtanítás további folyamán az 
anyanyelvre csak akkor van szükség, mikor 
valamely, a feladott példában előforduló, 
magyar szó jelentését meg kell magyarázni. 

Az éneklést magyar nyelven kell tanítani. 
A tanítás kezdetén az ütenyérzék felébresz-
tése és fejlesztése, néhány hangjegy ismerte-
tése stb., anyanyelven történik; de mikor 
annyira haladtak a tanulók, hogy az első kis 
dal szövegét és dallamát le tudják olvasni a 
tábláról vagy énekkönyvükből, magyar-nyelvi 
olvasmánytárgyalás alapján vezetendő az 
éneklés tanítása. Nem magyar ének tanítására 
semmi szükség sincs. 

A tornászati (szabad- és rendgyakorlatok) 
és iskolai rendtartási vezényszavak, valamint 
az iskolai imák kizárólag magyarok legyenek 
már a tanítás kezdetén. 

A nyelvtani, fogalmazási,földrajzi, természet-
rajzi, természettani, történeti ismeretek taní-
tása a beszéd-értelemgyakorlatok és az olvasó-
könyvek alapján történvén, az alapfogalmakat 
a beszéd-értelemgyakorlat, mint tantárgy, anya-
nyelven és magyar nyelven nyújtja, a további 
ismeretek pedig ezekből a tantárgyakból ki-
zárólag magyar nyelven taníttatnak a beszéd-
értelemgyakorlatok, mint tanmód (tanalak) 
által és az olvasókönyvek segítségével. A föld-
rajzi, természettudományi és történeti isme-
retek rendszeres tanítása is kizárólag magyar 
nyelven történjék. Ez annál is inkább lehet-
séges, mert a felsőbb osztályokban a tanu-
lóknak a magyar nyelvben már annyi 
jártassággal kell bírniok, hogy a tanító 
magyar beszédjét s a magyar olvasmányokat 
megértsék, s gondolataikat a tanultakról magya-
rul ki is tudják fejezni. Az anyanyelv leg-
feljebb azon ismeretek közlésénél s meg-
magyarázásánál használandó segítségül, a 
melyeket magyar nyelven sem szemléltetés, 
sem körülírás segítségével nem volnának 
képesek megérteni. 

(Csáktornya.) Manjitai József. 

a£XX3e 



19. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

@ .. r © j: 

.SZUNORA. 
A kedvencz nóta. 

( G a r a g o s B a f a e l é l e t é b ő l . ) 
Soknak az érdeklődését vonta magára az 

én jó Garagos Rafael barátom, a mulatságos 
énekmester, a kiről jó minap elmondtam, mint 
szenvedett életepárjával, Vidra Etelkával 
együtt a tanítói tekintélykiány rettentő csa-
pása alatt. Meg kell köszönnöm a szíves 
figyelmet, melyben a tanügy e két kaczag-
tató vértanúja részesült, de egyúttal elmondok 
egy újabb mozzanatot az énekmester viszon-
tagságos életéből. 

A míg ki nem ismertük Garagos Rafaelt, 
senki egy parányi hamisságot föl nem téte-
lezett róla. Jó magam is, mint más emberfia, 
szívesen hallgattam, midőn néhány alkalom-
mal újra meg újra a zene istenes szép vol-
táról elmélkedett. A míg beszélt, szavait 
fis- és gis-accordokban és örökké moll-hangon 
ejtette ki. 

Nemcsak énektanár volt, hanem egyúttal 
a városi dalegyesület karmestere. Szép és 
dicső hivatás ott Galambosvárott, a hol a 
dalegyesület nem kevesebb, mint száz tagból 
áll, beleszámítva a legény-egyesületi fiók-
„dalárda" tagjait. A karmesteri állás nem 
akadályozta meg a parókás Garagost abban, 
hogy a történelem leghatalmasabb cselszövői-
höz soroztassék. 

Azzal hamar tisztában volt, hogy magam 
is rajongok a zenéért. Mégis nagyot néztem, 
amikor szemeit, melyek olyan szelídek voltak, 
mint a házi nyúléi, félénken rám emelte és 
kérdezte: 

— Es mi is a nótája, kartárs úr, ha szabad 
tudnom ? 

— Az én nótám? 
, — Hisz mindenkinek van kedvencz nótája. 

Én abból ítélem meg az embert^ Semmi 
sem fejezi ki oly híven a jellemet. 0 , önnek 
szép nótájának kell lennie. Az enyém: 

„A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyiljék, ha jön a szép kikelet!" 

Dúdolta is mindjárt Garagos, s nekem 
nevetnem kellett az elérzékenyedéséu. 

— Nos hát, feleltem aztán, az én nótám: 
„Nem ver meg engem az Isten . . 

Garagos rögtön folytatta dúdolva és a tak-
tust ütve hozzá: 

^ / 

„Hogy szeretőt mást kerestem !" 

Aztán szaporán hadarta : 
— Hogyne ismerném! 0, beh szép, ó beh 

szép ! . . . Azonnal folytatta megint a zümmö-
gést, motyogást, dudorászást; próbálgatta a 
tenort, majd a baritont, de még a basszust 
is, akár egy énekkar, de egészen halkan, 
csupa moll-hangokban. És újra lelkesedett: 

— Pompás, kollega úr! pompás! De egy 
kissé szomorú, kivált a szövege: 

„Te csaltál meg, nem én téged 
Délibáb volt a hűséged!" 

Ezt már megint énekelte és búsan tette 
hozzá: 

— Hej, de kit is ne csaltak volna meg! 
Ugy-e bár ? 0 beh szép, mégis, ó, beh szép! 
Lássa, ezt én kiolvastam a szeméből, kollega 
úr, kiolvastam, hogy valami bánata van, hogy 
az imádottja megcsalta, hogy délibáb volt a 
szerelme, a hűsége, miden esküvése! Csodá-
lom különben, hogy ilyen deli embert, mint 
ön — még ön is megjárhatja a nőknél! 
Ah, látom is ezt a kis drámát odaírva a te-
kintetébe, fényes, de szomorú szemeibe. Fogadja 
részvétemet, kollega úr! Tehát sorsosak 
vagyunk, sorsosak! 

Ámulva néztem rá és siettem tiltakozni: 
— De hisz engem sohse csalt meg leány! 
— Még nem ? Akkor hát előérzet! Szivé-

ben ott zsong a jövő ! 
És megragadta a kezemet és rázta erősen. 
— Köszönöm, hogy olyan bizalmas volt, 

köszönöm, kartárs úr. 
Az iskola csengője szólt. Garagos Rafael 

fölkapta hegedűjét, mentében egyet czinczo-
gott rajta, a mi a nótámra emlékeztetett és 
nyájasan, elégedetten, mosolyogva távozott. 

Az nap este, munkába mélyedve ültem író-
szobámban, poros, fakult foliánsok közt, 
melyekre a lámpa sütötte fényét. Lelkemben 
a lét száz kérdése merült föl s gondolataim 
egymást űzték, a mint papirra vetettem 
azokat. Az önmagába mélyedés ritka estéje 
volt, a mikor mindent feledünk: szerelmet, 
leányt, vetélytársat, mert a munkakedv 
lázassá hevíti vérünket. 

Egyszerre földszinti ablakom közvetlen 
közelében száz férfi-torok rázendítette az én 
kedvencz nótámat, úgy, hogy az üvegtáblák & 
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rezegtek belé, s ijedten szöktem föl ültömből, 
akár Faust, midőn megszólal a húsvéti ének. 

Miért tisztelnek meg? Hisz még csak egy 
hete, hogy Galambosvár lakosa lettem ! Vagy 
épp az új jövevényt akarják megtisztelni? 

A nyilt ablaknál köszönetemet fejeztem ki 
a váratlan serenade-ért. A dalegyesület még 
ráadással is kedveskedett és nem sokára csend 
terült el az én szerény utczámban. 

Semmi rosszat sem sejtve vettem át más-
nap a postástól a leveleket. De, íme, az 
egyik borítékban mi is van? Hát bizony a 
„városi dalegyesület" alapszabályai. El sem 
olvastam, hanem beledobtam a papírkosárba. 

Másnap minden órában, a mikor a negyed-
órai szünetek alatt összekerültem Garagossal, 
az elmés énektanár-kollega kérdőn nézett 
rám. Ez a kérdő tekintet: óráról-órára kiván-
csibb, sürgetőbb, követelőbb lett. Végre nem 
állhatta meg, hogy ne csak a tekintetével, 
hanem szavakkal is interpelláljon. 

— Meg tetszett kapni az alapszabályokat ? 
— Megkaptam, köszönöm. 
Garagos elhallgatott; majd újra kezdte: 
— Tegnap még jókor eszembe jutott, hogy 

a kedves kollega úrnak a születése napja van. 
Most már értettem a dolgot. Tehát azért 

volt a meglepetés! Hát már ezt is kitudta a 
furfangos ember! 

— Bátorkodtam elküldeni a tagsági díjról 
szóló szabályokat. Igenis. Rendes tag évenkint 
hat forintot fizet, de nem kap éjjeli zenét. 

Meglepetve néztem reá az elmés Garagosra. 
— Nem kap külön éjjeli zenét? 
— De nem ám! Ilyen megtiszteltetésben 

csak a pártfogó-tag részesül. 
— Pártfogó-tag? 
— Ügy van. De le kell fizetnie egyszer s 

mindenkorra ötven forintot. Ezért aztán vagy 
a nevenapján, vagy mint önt, a születése 
napján serenade-dal tisztelik meg a dal 
férfiai. 

— Tehát, mint engemet ? 
— 0, de vannak alapító-tagok is! 
— Igazán ? S azok mit fizetnek ? 
— Legkevesebb száz forintot, de adhatnak 

többet is! 
— S mi a kedvezmény ? 
— Nos, ezeket nem csak a nevük, hanem 

a születésük napján is tisztelik meg azzal — 
— Hogy az álmukbólfölriasztják? Hahaha! 
Nevettem. De mit volt mit tennem ? 

Mint fővárosi ember, legalább is pártfogó-
tagnak kellett lennem. És átadtam a fur-
fangos kartársnak, köszönet, mellett ötven 
forintot. Garagos reám nézett. 

— Kivánotn, kollega úr, hogy mégse 
legyünk sorsosak, — rebegte kezemet szorítva. 

— De hisz ön boldog férj. 
— Az vagyok, szólt Garagos. 0, a nőm, 

Etelkám, ó, az egy tündér. Igen, kartárs úr. 
Tündér a zongorán, tündér a kézimunkában, 
tündér a konyhában. Hogyan főz! Hizom, 
Isten a tanúm, hizom, a mióta ő lát el. De 
hát a mult! Ah, ezt a feleség legjobb főztje 
sem birja feledtetni. A gyomor hallgat, de a 
szív, az örökké rebellis marad. És — és — 

„A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyiljék, ha jön a szép kikelet." 

Dudorászva végezte, miközben hunyorgatott, 
és pirosas arcza majd kicsattant. Azért az 
ötven forintnyi alapítványért, a városi dal-
egyesület javára még a szenvedőt és szerelmi 
csalódottat is eljátszta a kópé! 

(Budapest.) Prém József. 

®€>T3e 

Thesszália. 
A most lezajlott görög-török háborúnak 

legnevezetesebb eseményei a régi Thesszália 
területén történtek, melynek nagyobb része 
a legújabb időkben (1880) ismét Görög-
országhoz csatoltatott, mint annak észak-
keleti tartománya. Az egész tartomány kicsiny, 
kisebb Pestmegyénél s lakosainak száma nem 
éri el a 300.000-et, tehát félannyit sem, 
mint a hány ember van Budapesten; mind-
amellett Thesszália is nevezetes hely, mint 
Görögországnak minden része, különösen 
történeti emlékekben. 

Nevezetes főkép az ország északi határán 
fekvő Olintpus-hegység, hol a régi görögök 
hitregéje szerint az istenek lakóhelye volt. 
A hatalmas hegység, melynek legmagasabb 
csúcsa (2985) jóval nagyobb, mint a Magas-
Tátra hatalmas bérczei; nem nyúlik föl ugyan 
az örök-hó vidékébe, de az év nagyobb 
részében hóval borított. Hatalmas erdőségek-
ből rendkívül szaggatott és meredek kopár 
sziklák emelkednek ki, leginkább kúp-alak-
ban, melyek majdnem megmászhatatlanok és 
alján csak egy jó út vezet Törökország 
felől, ugyanaz az út, melyen egykor Xerxes 
vezette óriási hadseregét. Csaknem szemben 
a hegyóriással emelkedik a szintén tekin-
télyes Oss,sra-hegység s a kettő között a 
Peneios (ma Salembria) folyó kanyarog nagy 
kigyódzással és ennek egyik részét teszi a 
görögök által csodaszépnek hirdetett Tempe-
völgy, hol még ma is gyönyörű, gazdag dél-
szaki növényzet látható. Közel ide az albán 
határon van a Meteor-hegy, melynek csodá-
latos alakú kopár szikláin számos barlang és 
zárda van, nagyobb részt oly helyeken, 
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melyeket rendes úton megközelíteni lehetetlen. 
A leghiresebb zárda, Meteoron, oly meredek 
sziklaháton épült még a középkorban, hol 
csak fölülről lebocsátott kötélhágcsón avagy 
kosárban szállíthatják föl és le az embereket. 
A hajdan híres zárdák közül ma csak hatban 
él mintegy 200 tudatlan görög barát, kik 
koldulással szerzik meg élelmüket. 

Az egész kerület különben igen termékeny; 
gyönyörű boglárfák, szőllőtelepek, olajültet-
me'nyek, szeder-, gránátalma- és fügefákból 
alakult csalitok váltakoznak egymással s szá-
mos helyen tenyésztenek gyapotot és gyümöl-
csöt. A vidék közepe csaknem teljesen síkság 
és itt eléggé sűrűn vannak egymás mellett a 
falvak; sőt a volói öbölből újabban vasútvonal 
is visz keresztül. Mindamellett az ország nem 
mondható virágzónak. A szorgalmas török 
népet kiűzték, de a hegyekben garázdálkodó 
rablókat nem voltak képesek megfékezni. A 
mai lakosok nagyobb része görögnek vallja 
magát, csak a pásztoréletet folytató olachok, 
a magyarországi oláhok ősei, őrizték meg 
eredeti nyelvöket; de valóban a görögök is 
idegen eredetűek, tűlnyomólag szlávok és 
albánok; s ezenkívül elszigetelten vannak örmé-
nyek, törökök, sőt a Salembria torkolata 
mellett lengyelek is. Idegenek ritkán fordul-
nak meg közöttük. 

A legnagyobb, legtekintélyesebb hely 
Larissza, melynek közel 30.000 lakosa volt; 
ritkaságkép van néhány gyapot, selyem, bőr és 
dohány feldolgozására szolgáló apró gyára. Itt 
volt tudvalevőleg a görög hadseregnek főhelye, 
melyet oly csúfosan hagytak el s ennek el-
foglalása döntötte el a báború sorsát. Neve-
zetes helyek még Ambelakia város az Ossza 
tövében, Tirnovo, hol a „bourres de Gréce" 
néven ismeretes selymet készítik, Pharsalus, 
az a történeti nevezetességű hely, hol Caesar 
legyőzte Pompéjust s végül a hasonnevű öböl 
mellett fekvő Yolo, jelentékeny kikötőváros. 
Mindezek a helyek azonban — Larissza kivéte-
lével — nagyon szegényesek és egyszerűek; 
az utazók azért nagyon ritkán jönnek fel 
Athénből ide s akkor is csak az Olympust és 
Tempe-völgyet szokták megtekinteni. A jelen-
legi háború, mint az más háborúkkal is meg-
történt, jóformán ismeretlenné lett vidéket és 
községeket tett ismét egyidőre emlegetettekké. 

(Budapest.) György Aladár. 

® Ö csász. és ap. kir. Felsége a zala-
gogánfai iskola felépítési költségeinek részbeni 
fedezésére egyszáz frtot méltóztatott leg-
kegyelmesebben adományozni. 

- f — — 

H I V A T A L O S KÉSZ. 

É R T E S Í T É S . 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. minister úr f. évi április hó 27-én 
15.859. sz. magas rendelete értelmében, az 
1896. márczius 28-án 5630. sz. a. kiadott 
szabályzat alapján, a siketnémák váczi m. kir. 
orsz. nevelő- és tanítóképző-intézetében f. évi 
julius hó 5-től bezárólag augusztus hó 14-ig 
dadogók és hebegők oktatására képesítő tan-
folyam tartatik, melyre legfeljebb 35, vala-
mely nyilvános jellegű tanintézetnél alkalma-
zásban levő okleveles tanár, tanító és tanítónő 
vétetik fel. A képesítő tanfolyamra felvételt 
nyerő tanítók, tanítónők és tanárok közül 28-an 
teljesen ingyenes, az intézet bentlakó tanárai 
számára megállapított ellátással segélyeztet-
nek, valamennyi hallgató pedig igényt tart-
hat az intézetben nyerendő szabad lakásra. 
A székesfővárosi tanítók és tanárok 12 írtért 
vasúti bérletjegyet nyerhetnek az egé3z időre 
és naponkint kijárván a tanfolyamra, már 
délelőtt 11 órára visszatérhetnek a fővárosba. 

A tanfolyamon résztvenni óhajtók, felvétel 
iránt a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumhoz czímzett kérvé-
nyüket (melyhez oklevél és működési bizo-
nyítvány csatolandó) legkésőbb f. évi május 
30-ig alulírottnál kell, hogy benyújtsák. 

Váczon, 1897 május 4. 
Roboz József, 

az emberbaráti tanintézetek országos 
szakfelügyelője. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Őszinte köszönetét nyilvánította: özv. 

Kaizler Antalné szül. Visky Rózának és gyer-
mekeinek : Kaizler Mária, Róza és dr. Kaizler 
Györgynek a böősházi állami elemi iskola 
czéljaira 400, azaz négyszáz frt értékű telek 
adományozásáért; Ürményi Pálné szül. Vuko-
vics Mária úrnőnek, a ki a Petris községben 
létesítendő állami elemi népiskola számára 
tanhelyiséget és tanítói lakást öt évre díj-
talanul átengedni szíveskedett. 

Kinevezte: Killyéni Endre, Békéi Ignácz, 
Csibész Mihály és Sforzina Máté fiumei áll. 
polg. fiúiskolái tanítókat jelen minőségükben 
a IX. fiz. oszt.-ba; Szász János, Sándor Áron és 
Molnár Gábor papolczi volt közs. oki. tanítókat 
az ugyanottani áll. el. iskolához r.tanítókká; 
Erőss Antal offenbányai volt kincstári isk. oki. 
tanítót az ottani áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Fábián Ödön és Szabó Lajos nyárád-szeredai 
volt közs. tanítókat az ottani áll. el. isk.-hoz 
r. tanítókká; Vakxdya József majsai uradalmi 
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oki. tanítót a vármezői áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Kontros Mária mezőberényi 
közs. polg. iskolai oki. segédtanítónőt a szapáry-
ligeti áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Nagy 
Kálmán forgolányi ev. ref. oki. tanítót a bereg-
szász-végardói áll. el. iskolához r. tanítóvá. 

AI helyezte: Solymossy Zsófia torda-szt.-
lászlói áll. isk. tanítónőt a naszódi áll. el. 
iskolához, az ilykóp üresedésbe jövő torda-
szt.-lászlói áll. tanítónői állomásra pedig 
Magyari Kossá Kálmánné szül. Pacher Gizella 
oki. tanítónőt nevezte ki. 

Nyugdíjat utalványozott : Izsák Károly 
Cyrill rakaszi szolgálatképtelen gör. kath. 
tanítónak évi 220 frtot; Ilarsányi József dar-
vasi munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére 330 frtot; Hollós Sándorné szül. Híd-
végi Jolán szeniczi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek 200 frtot; Ajváz Vikentie 
szerb-kereszturi munkaképtelen gör. kel. tanító-
nak évi 380 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhaiSchekulin 
János udvardi r. kath. volt tanító özv., szül. 
Fabianich Annának évi 150 frtot; néhai 
Csukás Márton tót-szt.-mártom róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Hozián Mária részére 
évi 150 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Berlek Gy. Félévi illetménye után IV. oszt. 

kereseti adó levonását helyesnek tartjuk. Ha 
az év második felében nem működött s jöve-
delme sem volt, joggal kérheti az illetékes 
pénzügyigazgatóságtól, hogy egész évre 
kivetett IV. oszt. kereseti adójának felét 
törülje. Levél ment. 

Levita. Biztosra veszszük, hogy felekezeti 
iskolában fog kapni állomást, mert igen 
nagv a tanítóhiány. Ha másként nem 
sikerülne, jelentkezzék a püspök úrnál, 
esetleg valamely egyházmegye esperesénél. 
Szabadságidőt kellő orvosi bizonyítvány 
alapján kérelmezhet. Tagja-e a tanítói orsz. 
nyugdíjalapnak F Ha igen, akkor ne mondjon 
le, míg a nyugdíjaztatási kérvény kedvező 
elintézést nem nyer. 

N. K. Egypár hónap alatt elintézik. Ily 
ügyben legközelebb már adtunk a Tanács-
adóban felvilágosítást. Figyelmébe ajánljuk 
az ott idézett törv. §-t. Legokosabb volna 
várnia jövő tavaszig. 

Zaharia Gy. Folyamodjék a közoktatási 
ministeriumhoz. Ez az ügynek rendes menete. 

Tornaallja. Megpróbáljuk kinyomozni. Ha 
lesz eredmény, közzéteszszük nyilvánosan, mert 
ez több száz tanítóra nézve elvi jelentőségű. 

Sz. B. Sajuáljuk, nem mondhatjuk meg, 
mert a hivatalos elintézésnek elibe nem 
vághatunk. Csak teljesen betöltött szolg. idő 
számítható. 

Agricultor. Az újabb szőllőmívelési módok-
ról sokat tanulhat a Szőllő és Borgazdasági 
Lapokból, mely heti folyóirat (Budapest, V., 
Arpád-utcza 8. Főszerk : Engelbrecht Károly) 
minden egyes számában kitűnően írt és 
illusztrált közlemények találhatók s e mellett 
kérdések és feleletek cz. rovatával állandó 
tanácsadója a szőllőmíveléssel foglalkozóknak. 
Tervszerűen közöl czikkekét az egyes szőllő-
mívelési munkákról, még pedig mindent a 
maga idejében. Nagy súlyt fektet arra, hogy 
a tanítók érdeklődése fölkeltessék a hazai 
szőllők rekonstruálása iránt. E lap ára éven-
kint 5 frt. Önálló munkák is kaphatók az 
új szőllőtelepítésre vonatkozólag. Bármely 
nagyobb könyvkereskedésben rendelhet ily 
szakkönyvet. Másrészt az egyes vidékek 
szőllőfelügyelői, mint a földmívelési minis-
terium rendelkezése alatt levő állami szak-
közegek is készséggel szolgálnak útbaigazí-
tással a szőllők rekonstruálására vonatkozólag. 

H. A. Mura-Vid. Nem tudjuk, miért bün-
tette meg az egész osztályt a szünnapra való 
berendeléssel. Egy jó gyermek sem akadt 
tanítványai között ? A kit külön is vissza-
marasztott, de ő elillant, ezért még ideigle-
nesen sem lett volna szabad az iskolából 
kitiltani. Ehhez még az iskolaszéknek sincs 
ilyen esetben joga; annál kevésbbé a tanító-
testületnek. Jó lesz a felebbezésről lemondani. 
Bizonyos, hogy önök húznák a rövidebbet. 
Büntessék meg azt a renitens tanulót máskép 
s okosan. 

K. J. Csabrendek. Kisebb szünnapok: a 
hét egy egész vagy két félnapja, a vasárnap 
és az egy napból álló ünnepnapok. Nagyobb 
szünnapok: karácsonykor 4nap, húsvétkor 6, 
pünkösdkor 4 nap. A nem izr. hitfelekezeti 
elemi iskolába járó izr. vallású tanulók ünnep-
napjait az 1892. évi jan. 22-én 42.604/1891. 
sz. alatt kiadott ministeri rendelet sorolja 
fel, a melyeken ezek az iskolalátogatás alól 
felmenthetők. 

L. F. K. Czélszerű lesz névváltoztatás foly-
tán új nevére állíttatni ki a nyugdíjkönyvecs-
két. Jelentkezés bélyegmentes folyamodvány-
ban is történhetik. Mellékelni kell a hiv. 
névváltoztatási engedélyt is. 

B. Ií. Ha a gyermeket magára hagyva 
marasztotta vissza az iskolában s az apa 
haza vitte onnan, ezért hiába jelenti fel az 
apát, nem büntethető: mivel ön is hibázott, 
nem maradt a gyermekkel az iskolában. 

Tárkonyi B. Később tüzetesen. 
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Csupor FI. Poláuy. Bizonyára teljesítik 
kívánságát. Forduljon Gyertyánffy István 
igazgató úrhoz. (Budapest, I. ker., Krisztina-
város. Pedagogium.) 

líoczán Y. Majd megmondja a nyugdíjazást 
elrendelő végzés. Ne kívánják, hogy mi szá-
mítgassuk ki, hiszen az úgy sem változtat 
az eredményen. Mi pedig, hivatásunknál fogva, 
elvi jelentőségű kérdésekkel foglalkozunk 
szivesebben s a közérdek szolgálata is erre 
utal bennünket. 

B. F. R. Palota. Nem szokták követelni. 
A folyamodványról elmaradhat, mert törvény 
végrehajtására vonatkozik. 

H. Izr. húsvéti ünnep miatt mulasztott órák 
igazolása. Községi és állami iskolákba járó 
izr. vallású tanulók húsvéti ünnep miatt 
történt mulasztásait a folyó évben április 
16., 17., 23. és 24. napjának délelőttjéről 
kell igazoltaknak tekinteni, ha egyébként 
általános iskolai szünet nem lett volna. 
A közokt. minister úr 42.604/1891. sz. ren-
delete értelmében ugyanis a Peszach (húsvét) 
első, második, hetedik és nyolczadik nap-
jának délelőttjén az izr. tanulók fölmenthetők 
az iskolalátogatástól; ez ünnep pedig az idén 
a fentebb említett napokra esett. 

H. I. 1. Kérjen az iskolafentartó hatóságtól 
fizetéskiegészítést. 2. Méltányos dolog, hogy 
az iskolafentartó fizesse meg a helyettesítést. 

J. A. B. Ebben a kérdésben csak a kir. 
tanfelügyelővel egyetértve intézkedhetnek. 

Tanító. 3 kérdés. Hogy írhatott alá oly 
kötelező nyilatkozatot, mely homlokegyenest 
ellenkezik a megválasztásáról szóló jegyző-
könyvvel? Ön époly hibás, mint az isk. 
hatóság. Ilyen eljárással nemcsak önmagának, 
de az egész tanítói kar reputácziójának is 
árt. A kir. tanfelügyelőhöz forduljon. 

R. A. 1. Tóth J. kir. tanf. úr hivatala 
adhatja meg a kivánt felvilágosítást. 2. 
Mindenesetre. 

It. G. 1. A Polgári Iskola és Felső Nép-
és Polg. Isk. Közlöny helyett, fúzió folytán, 
új lap jelenik meg folyó évi január óta. 
2. Miklós Gergely tanárhoz tartozik ez az ügy. 

B. íi. Van arról tudomása a kir. tan-
felügyelő úrnak ? Reá tartozik. 

Ch. J. Uiigmegye. Mindazt megtudhatja 
a Néptanítók Lapjában hirdetett polg. isk. 
tan. vizsg. szabályzatból, mely az Egyetemi 
nyomdában 20 krért kapható, miként már 
ezt többször tudattuk. 

2 tanító. Szatmári». 1. Teljesen méltá-
nyoljuk. A kir. tanf. talán tudna reá módot 
találni, hogy a hitközség, hatóságát rábírja 
a fizetéskiegészítés kérelmezésére. 2. A nyugdíj 
40 év után legalább 300 frt lesz. 

S. E. D. Ez is a kir. tanfelügyelőséghez 
tartozik. Adja elő neki a panaszt. 

T. J. A. Nem kapott még értesítést ? . . . 
A másikba szívesen beleegyezünk. 

B. M. (*. Okvetetlenül választ fognak kapni, 
még pedig valószínű, hogy kedvezőt. Tudo-
másunk szerint más hasonló dolgok is most 
vannak elintézés alatt. 

Y. M. Ismét sürgetni kell a megyénél. 
„Három évet megelőző időben esedékessé 
vált hátralékos tanítói illetmények csak az 
esetben hajtatnak be, ha a tanító igazolja, 
hogy önhibáján kívül nem volt képes az ily 
hátralékok behajtását korábbi időben kérni." 
Ez min. rendeletben foglaltatik. 

Beruát 1889. Folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz. Ez a dolog természetéből 
következik. 

Sz. J. 1. A tanító, fizetése után IV. oszt. 
kereseti adót tartozik fizetni. 2. Dehogy nem 
remélhető; meg kell azt adni. Az iskola-
fentartó gondja az. 

V. I). Illetékes helyről még nem kaptunk 
választ. 

M. (x. 1. Tartozni, nem hiszszük, hogy 
tartozik. 2. Meszeltetni, igen. 3. A nyári 
menedékház vezetőjét az 1891. évi XV. t.-cz. 
26. §-a értelmében a felügyelő-bizottság 
választja s erről ugyanez jelentést tartozik 
tenni a közigazgatási bizottsághoz. 

R. J. Minek nevezi magát Jakabnak, ha 
Júdás ? Ugyanazt ajánljuk, a mit fentebb 
„Bernát 1889." cz. a. másnak is ajánlottunk. 
Vájjon katonai kötelezettségének melyik néven 
tett eleget? 

K . . . g Y . . . s . 1. A közigazg. biz. hat. 
szűkmarkú ugyan, de az „arány" megfelel 
a követett uzusnak. Más dolog volna az, ha 
hitelesen be tudnák bizonyítani, hogy önöknél 
a lakásviszonyok folytán a tanítók számára 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. végrehajtása tár-
gyában kiadott utasítás 1-ső §-a értelmében 
biztosított lakás évi pénzegyenértéke nem 80 frt,. 
hanem 150 —180 frt. Ebben áz esetben, a 
mondott §-ra hivatkozva, jogosan kérhetnék 
a lakbérfölemelést vagy megfelelő természet-O«' O 
beni lakást. Végső esetben a közokt. minis-
teriumnál kell orvoslást keresni. 2. A másik 
ügy felekezeti kérdés s oly természetű, hogy 
nem avatkozunk bele. 

Sz. L Ugyanolyan kedvezményben része-
sülhet, milyenben a rendes tanító. 

P. M. N.-Vadkert. Megírtuk már többször, 
hogy a felekezeti. iskola tanítója ingyen is 
köteles tanítani a hittant. 

Sp. L. Vasvár. Ha 12 ik életévét már 
betöltötte, kimaradhat, hogy iparostanoncz 
lehessen. 
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Sz—Ói D—1. 1. Ha lehet, várja be az első 
korpótlékot, mert azt is be kell számítani. 
2. Véleményünk szerint körülbelül 218 frt. 
3. Megtalálja lapunk mult évi ápr. számában. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőházának f. hó 

8-iki ülésében terjesztette be Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister a közoktatás-
ügy állapotáról szóló 26-ik jelentést, a melyet 
mi egy közelebbi számunkban fogunk ismer-
tetni. A képviselőház különben most csak 
szórványosan tart üléseket; az előtérben ez 
idő szerint a két kormány közt folyó kvóta-
tárgyalások állanak. 

— Yilág folyása a külföldön. A görög-
török háborúról is elfordította a figyelmet az 
a borzasztó szerencsétlenség, mely f. hó 4-én 
történt Párisban s mely gyászba borította a 
legelőkelőbb franczia családokat. Egy olyan 
faszerkezetű épületben, mint a milyen a mi 
ezredévi kiállításunkon is volt nem egy, jó-
tékonysági vásárt tartottak az előkelő párisi 
hölgyek a szegények javára. Ebben a faépület-
ben, állítólag robbanás következtében, tüz 
ütött ki; a faépületnek, melyben 1500 —1800 
ember szorongott, csak két kijárata volt s 
ennek következtében a szerencsétlenség rémítő 
arányokat öltött. Odaveszett mintegy 140 
emberélet s megsebesültek számosan. A leg-
több áldozatot agyonnyomták, sokan a füsttől 
megfulladtak, némelyek tüzhalált szenvedtek. 
Az áldozatok nagyobbára a franczia főrangú 
világ nőtagjai s fájdalom: köztük van az 
alen^ni herczegnő, királynőnk huga, Zsófia 
Charlotte Augusta bajor királyi herczegnő, 
a kinek elégett tetemét egy fogorvos ismerte 
föl az általa berakott müfogakról. Fölséges 

O o 
asszonyunkat huga borzasztó halála nagyon 
megrendítette s gyászában osztozik az egész 
ország. Szilágyi Dezső képviselőházi elnök 
következőleg emlékezett meg a királyi csalá-
dunkat ért gyászról a képviselőház f. hó 8-iki 
ülésén: „Az áldozatok közt, kiket sírjukba 
mindnyájunk tisztelete kisér, van az alencjoni 
herczegnő, felséges királynénk nővére, kinek 
halála mély gyászba borította a felséges királyi 
párt és az egész királyi családot. E királyi 
fájdalomból és gyászból a nemzet odaadó 
ragaszkodása és rendületlen hűsége részt kér. 
Bár e ragaszkodás nem gyógyíthat be minden 
sebet és nem nyújthat teljes vigaszt annak, 
a ki nehéz időkben felséges urunkkal együtt 
egy egész nemzetet meg tudott vigasztalni: 
de leljen némi enyhülést a királyi pár szo-
morúsága abban a mély részvétben, melylyel 

a nemzet hü szive feléje dobog, midőn kéri a 
Mindenhatót, ki királyok és nemzetek sorsát 
kezében tartja, hogy vigasztalja meg őket és 
vegye szent oltalmába." Törvényhozásunk 
mindkét háza a miniszterelnök útján juttatta 
el érzelmeit a trón zsámolyához. Az alen^oni 
herczegnő 50 éves volt. Az ő borzasztó halá-
lának híre oly lesujtólag hatott az aumalei 
herczegre, Lajos Fülöp volt franczia király fiára, 
hogy a 75 éves herczegegy olaszországi birtokán 
a gyászhír vétele után röviddel meghalt. Apárisi 
katasztrófa áldozataiért f. hó 8-án a Notre-
Dame székesegyházban nagy gyászünnepélyt 
tartottak, melyen resztvettek: a köztársasági 
elnök, a kormány tagjai, a képviselők, szená-
torok s a diplomáczia tagjai. A gyászmisét 
Richard, Páris biboros érseke pontifikálta 
nagy segédlettel. A mise alatt Olivier a székes-
egyház hitszónoka mondott egy megható 
beszédet, melynél ebből a mondatból indult 
ki: „Boldogok a kik jót cselekszenek." Mise 
után a diplomácziai kar, élén a nuncziussal, 
az elnökhöz ment, hogy előtte részvétét fejezze 
ki. A vendégek mindannyian a székesegyház-
ban felállított ravatal köré állottak. Barthou 
minister előlépett és beszédet mondott, a 
melyben a kormány nevében dicsérettel adó-
zott a becsület és jótékonyság mezején elesett 
áldozatoknak. A gyászszertartás alatt min-
denki el volt érzékenyedve. A hölgyek keser-
vesen sírtak és zokogtak, a férfiak könyeztek. 
Az isteni tisztelet alatt Páris összes üzletei 
be voltak zárva. — A görög-török háború 
immár végleg eldőlt a törökök javára azzal, 
hogy a görögök — véres harczok után — 
Pharzaloszt is kénytelenek voltak föladni. A 
győzelmes török sereg most már birtokában 
van egész Thesszáliának (melyről lapunk mai 
számának „Sziinóra" rovatában ismertetést 
közlünk) s könnyű szerrel jutna el Athénbe, 
ha — az európai nagyhatalmak föl nem 
tartóztatnák. A győzelemből Törökországnak 
kevés haszna lesz, mert Görögország terüle-
tének megcsonkításába a hatalmak nem 
egyeznek bele, hadi sarczot pedig a nagyon 
szegény s a háború által végkép kimerült 
görögöktől csak ügygyel-bajjal lehet kapni. 

— Hirsch báróné alapítványai. A jóté-
konyságáról ismeretes özvegy Hirsch Mórné 
bái-óné nagylelkűségének újabb tanújelét adta 
most, a mikor az Eötvös-alap országos tanító-
egyesület elnökségét arról értesísette, hogy az 
Eötvös-alap javára 3000 frtot, a vele kap-
csolatban álló Tanítók háza javára 1000 frtot 
adományoz; értesítette továbbá a Kisdedne-
velók országos elnökségét, hogy segítő alapja 
javára szintén 1000 frtot, mindössze tehát 
5000 frtot utalványoz. 
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— Évforduló Ünnepség. A hódmezővásár-
helyi állami óvónőképző-intézet a kisded-
óvásról szóló 1891. XY. t.-cz. szentesítésének 
évfordulóját a nagyfontosságú kulturális intéz-
ményhez méltóan ünnepelte meg folyó évi 
április hó 28-án. A növendékeknek műélve-
zetet nyújtó változatos műsora, az igazgató-
nak e nap kulturális szempontból fejtegetett 
fontosságát tárgyaló felolvasása a megjelent 
előkelő közönséget teljesen kielégítette. Az 
előadás 50 kr beléptidíj mellett, ujabban 
szaporította 47 frt 50 krral a kisdedóvás 
törvényét megalkotó Csáky Albin gróf nevét 
viselő, szorgalmas és reászorult növendékeket 
segélyező alapot. Az ünnepség alkalmából 
üdvözlő táviratot küldöttek Csáky Albin gróf-
hoz és Wlassics Gyula ministerhez. 

— Rajztanítók közgyűlése. A rajziszak 
tanárai által hozott kongresszusi határozatok 
megvalósítása czéljából folyó hó 22-én, szom-
baton délután 5 órakor az iparművészeti 
iskola palotájában (Ullői-út, bejárat a Kinizsi-
utczából) rendkívüli közgyűlést fognak tartani, 
melyre az összes kartársakat a választmány 
meghívja. 

— Áz Eötvös-alap javára Győrffy János 
székesfővárosi tanító szerkesztőségünkhöz 30 
korona 8 fillér értékű visszatérítési szelvényt 
küldött; rendeltetése helyére juttattuk s egy-
úttal köszönetet mondunk a szives adományért. 

— Közgyűlések. A „Sásdvidéki róni, kath. 
Tanító-Egylet" tavaszi közgyűlését f. évi május 
hó 18-án Bikaion fogja tartani. — A „Bars-
megyei Altalános Tanító-Egyesület" folyó évi 
május 11-ére hirdetett közgyűlését folyó évi 
julius hó 6-ára halasztja. A tárgysorozat 
megmarad. Uj meghívók szétküldetni nem 
fognak. — A Sárosmegyei Altalános Tanító-
Egyesület óvónői és népiskolai szakosztályai 
Kis-Szebenben, május 20-án fogják tavaszi 
értekező gyűléseiket megtartani. Ez alkalom-
mal fogja Szinyei Merse István főispán Kárpáti 
József, kis-szebeni áll. isk. igazgató-tanítónak 
a koronás ezüst érdemkeresztet átadni. — A 
csanádmegyei tanító-egyesület f. évi május hó 
18-án Cs.-Palotán tartja XXVI. rendes köz-
gyűlését. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A dévai m. kir. 
állami tanítóképző-intézet I-ső osztályába az 
1897/98. iskolaévre felvétetik 30 növendék, 
a kik az intézetben mind ingyen nyernek 
lakást, fűtést, világítást, mosatást s részben 
gyógykezeltetést is. A havi 12 frtba kerülő 
élelmezést (köztartást) pedig, mely reggeliből, 
ebédből és vacsorából áll, ingyen fogja élvezni 
2, havi 4 írtért 3, havi 6 írtért 15 és havi 8 
írtért 10 növendék. A szabályszerűen felsze-
relt folyamodványok a f. május hó végéig 

nyújtandók be az intézet igazgatóságához. — 
A csáktornyai állami tanítóképző-intézet első 
osztályába a jövő tanévre 22 államsegélyes 
növendék vétetik fel. Lakást és mosást 
mindegyik ingyen kap; ezenkívül közülök, 
szorgalmuk és vagyoni állapotukhoz képest: 
hárman ingyen, hárman havi 3 írtért, tizen 
havi 5 írtért és hatan havi 10 írtért élelme-
zést nyernek. A kérvények f. május hó 31-éig 
az intézet igazgatóságához küldendők. — Az 
1897/98-ik tanévre a lévai állami tanítóképző-
intézetnél megüresedett 2, egyenkint 100 frtos, 
8, egyenkint 90 frtos, 4, egyenkint 80 frtos 
köztartási kedvezményes, továbbá 1, 60 frtos, 
1, 50 frtos és 2, egyenkint 20 frtos segélyes 
hely. A kérvényeket az igazgató-tanácshoz 
intézve, az intézet igazgatóságához május hó 
31-ik napjáig kell beküldeni. A kik a pol-
gári vagy középiskolai négy osztályt kellő 
sikerrel nem végezték: azok fölvételi vizs-
gálata julius hó 1-én lesz. — A kúnfélegyházi 
állami tanítóképzőben a fölvételi vizsgálatok 
folyó évi julius hó 1-ső és 2-ik napján reggel 
8 órától kezdve fognak megtartatni. Husz 
növendék a föltételek fokainak megfelelő 
állami ösztöndíjban (havi 5—10) forint fog 
részesíttetni. Folyamodványok május 31-éig 
küldendők be az igazgatósághoz. Bentlakás 
még nincs; szállást pedig a városon csak az 
igazgatóság tudtával és előleges beleegyezésé-
vel fogadhatnak maguknak a növendéknek. 

— Tanképesítö vizsgálatok. Az iglói 
állami tanítóképző-intézetben a f. évi tan-
képesítő vizsgálatok írásbeli része május 24-én 
kezdődik, a szóbeli vizsgálatok pedig junius 
15-én és következő napjain tartatnak. Az 
érdekeltek, szabályszerűen (keresztlevéllel, 
tanulmányaikról és eddigi működésükről 
szóló bizonyítványnyal) felszerelendő kérvé-
nyüket ez évi május 18-áig az igazgatósághoz 
nyújtsák be. — A csáktornyai állami tanító-
képző-intézetben a tanítóképesítő vizsgálatok 
írásbeli része f. hó 20-án s következő nap-
jain, a szóbeli és gyakorlati része pedig 
junius második felében tartatnak meg. — 
Az egri érseki r. k. tanítóképző-intézetben a 
tanítóképesítő vizsgálatok gyakorlati és írás-
beli része f. hó 20—28-ika között, a szóbeli 
vizsgálatok pedig jun. 2—3-án fognak megtar-
tatni. Az ezen vizsgálatokra megjelenni óhajtók, 
ha különben arra jogosultak is, az intézet igaz-
gatóságánál f. hó 16 áig személyesen, vagy 
írásban jelentkezhetnek. — A máramaros-
szigeti állami tanítóképző intézetben a tanító-
képesítő vizsgálatok írásbeli része f. évi május 
hó 24—28. napjain lesz, a szóbeli és gya-
korlati része pedig junius hó végén. A szóbeli 
vizsgálat végeztével az egyházi énekből és 
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zenéből kántorképesítő vizsgálatot tehetnek 
a jelöltek. A folyamodványokat, az illetékes 
kir. tanfelügyelőség útján, folyó évi május hó 
12-éig kellett az igazgatósághoz beküldeni. — 
A kolozsvári áll. tanítónőképző-intezetben az 
írásbeli tanképesítési vizsgálatok í. évi május 
hó 20., 21. és 2 2 - é n ; a szóbeli és gyakorlati 
tanképesítési vizsgálatok junius hó 19—26- ig 
tartatnak. Munkamesternői vizsgálatok f. évi 
junius 29-én és 30-án tartatnak. 

— Halálozások. Karosai Matild, pancsovaí 
állami elemi és felső-leányiskolai kézimunka-
tanítónő, f. évi április hó 26-án életének 49 . 
és áldásos működésének 20. évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. A boldogultat Buda-
pesten temették el. — Lechner Károly, dobro-
nyai kántortanító, életének 29-ik, működésé-
nek 9-ik évében hosszas szenvedés utáu 
elhunyt. — IIodermarszky Ede, almási tanító, 
életének 42-ik, működésének 24-ik évében 
elhunyt Almáson. — Angyalosi Beák Farkas 
bonyhai ev. ref. énekvezér, nyugalmazott 
tanító, életének 60-ik, tanítói hivataloskodá-
sának 40-ik évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája.' 
V. S. Menyő. A lap küldése nem mireánk, hanem 

a kiadóhivatalra tartozik; áttettük oda. Arra a kér-
désére, hogy „hol kaphatna olcsóbban iskolacsen-
getyűt", hiába várta a választ, mert mi czégeket 
elvhői nem ajánlunk. — Ki*. Á. Nógrád. Ott 6 polgári 
osztálylyal nem veszik föl; egyébiránt kérdezze meg 
az illető intézet igazgatóságától: VII., Rottenbiller-
utcza. — N. F. Miháld. Úgy hallottuk, hogy gróf 
Majláth Gusztáv püspökhelyettes jelenleg Gyula-
fehérvártt tartózkodik; de bizonyosan nem tudjuk. 
— B. A. Guta. Mind benne volt abban a körrende-
letben, melyet a gazdas. tanfolyamokról közöltünk; 
olvassa el; mi csak írunk a tanítóságért, de már 
olvasni még sem olvashatunk helyette! — A „Kán-
toraink nyugdíja" czímű czikk szerzőjét (—y — f.) 
kérjük pontos lakczíme beküldésére. — Viribus. 
11.264. sz. a április 30-án Pestmegye közig, bizott-
ságához küldötték. — Gy. L. Felsö-Karaslo. 12.385. 
sz. a. tárgyalják; megsürgettük. — I. M. Vercli. 
Bisztra. 15.214. sz. a. tárgyalás alatt van; megsür-
gettük; ha elintézik: értesítjük. — F. A. Gyula-
fehérvár. 21.469. sz. a. tárgyalják; megsürgettük. — 
Br. B. Bihar-Széplak. Tárgyalás alatt van (18 893. 
sz. a.); megsürgettük. — W. J. Várpalota. Még tár-
gyalás alatt van (17.987. sz. a.); megsürgettük. — 
L. F. llertelendyfalva. Talán sor kerülhet rá. — 
„A mi esetünk." Nem közölhető. — „Az állás nél-
küli óvónők Ugye." Félreértette a min. rendeletet; 
nem közölhetjük. — „Pótadó." A pótadó ügye sza-
bályozva van s helyesebb úgy, a mint van, mert a 
nép közt elégedetlenséget keltene, ha az isk. pótadót 
külön szednék be. Nem közölhetjük. — 0. L. Oreszka. 
Polémiája helytelen ; tervei részben ábrándozók, bár 
vannak igazságok is benne. Nem közölhetjük. — A. M. 
Nagykanizsa. M. I. Rakovicz. A közlendők közé 
tettük. — Sell. S. Galsa. Ügyesen van megírva, de 
öntől jobbat is kaphatunk. Ezt nem közölhetjük. — 

V. Gy. Miskolcz. B. G. B. Szeged. A közlendők 
közé tettük. — K. A. Lendva-Lakos. Forduljon párt-
fogó útján a prímáshoz vagy a kalocsai érsekhez. 
— Sz. 1. Budapest. Csak a fővárosi tanács nem közli 
itt, h mem régi szokás szerint a „Budapesti Közlöny"-
ben; a többi tanítónői pályázat, kevés kivétellel, mind 
a mi lapunkban jelenik meg. — „Mi volt azelőtt 
Pálczás Gerő 2" Ügyesen van megírva, de rossz néven 
vehetnék a megoldást s azért nem közölhetjük. — 
Sárospatak. Leveléből nem vettük ki, hogy a minis-
terium utasította-e vissza? Ha alaposan tudják támo-
gatni azt, a mit ön fölhoz, folyamodjanak. — M. 
Benne volt lapunk 15-ik számában, hogy a Buda-
pesti Közlönyben; de már elkésett. — Sz. J. Udvard. 
M. I. új lakását mi sem tudjuk, de írjon neki a 
Magyar Tanítók Kaszinójába: VIII., József-körút 8. sz. 
— K. J. Kis-Peterd. Az ötödéves korpótlékot az 1868 
előtt már szolgálatban volt (rendes) tanítók is meg-
kapják az 1*93. évi 26. t.-cz. 133. §-ának második 
bekezdése alapján. — T. J. Nagy-Enyed. Az nem 
akadály, hogy a költségvetést 5 évre megállapították. 
A gondnokság tegyen fölterjesztést a tanfelügyelőség 
útján. — T. L. Bosnjaki (Szlavónia). 1. Nyújtsa be 
fölöttes hatósága: a posta- és távirdaigazgatóság 
útján. 2. A hatósági bizonyítványban a családi álla-
potot (gyermekek száma stb.) kell föltüntetni; kiállít-
hatja a ker. hatóság is. 3. Kell 50 kros bélyeg, a 
mellékletekre 15—15 kros magyar bélyeg. 4. Segélyért 
a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz kell folyamodni. 5. Kell szegénységi bizonyítvány. 
6. Azt még itt sem tudják bizonyosan, hogy Szabad-
kán elkészül-o az új épület szeptemberig, de remé-
lik, hogy el. — Taskony. Úgy hallottuk, hogy be. 
de a rendeletet nem láttuk. — A. Ella, Mohács. 
Kinevezhetik; rendesen csak két évi határidőt adnak. 
A többit szíveskedjék a VI. ker. polg. isk. tanítónő-
képző igazgatóságától megkérdezni. (Csak egyetlen 
betűből áll a családi neve: „A", — semmi egyéb?) 
— „Két éves előfizető." Névtelen levelekre ugyan 
nem szoktunk válaszolni, de azért megüzenhetjük 
önnek, hogy sem segélyt, sem arczképes igazolványt 
nem kaphat. A többit a kir. tan felügyelőségnél tud-
hatja meg. — Frick Lajos urat, a ki az ezredéves 
kiállítás néprajzi falujának mintaiskolájában egy 
óvodai épület-modellt állított ki, az ezredéves kiál-
lítás igazgatósága fölszólítja, hogy kiállított tárgya 
elszállítása iránt intézkedjék. — Szives figyelembe. 
Az állami elemi tanítók országos egyesületének pénz-
tárosa : Józsa Dániel kéri az említett egyesület tag-
jait, hogy tagdíjaikat hozzá küldeni szíveskedjenek, 
a — pontos kezelhetés végett — neveiket, lak-
helyüket (a megye kitüntetésével) olvashatóan írva. 
Gyerő-Vásárhely, u. p. Nagy-Kapus (Kolozsmegye). 

- Egy 60-as. T. E. Szeglialom. St. V. Eperjes. 
Somogyi. L. I. Füzes-Gyarmat. S. K. Pujon. Czik-
kelyeik nem közölhetők. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyelet reformja. 
Halász Ferencz. — A magyar tanítóképzés. Brózsik 
Pál. — A „Hevesmegyei Általános Tanító-Egyesület" 
jubiláris közgyűlése Pásztón. Gröőz József dr. — A 
magyar nyelv tanításáról nem magyar ajkú nép-
iskoláinkban. Margitai József. — Sziiuóra: A ked-
vencz nóta. Prém József. — Thesszália. Oy irgy Aladár. 
— Hivatalos rész—Tanítók tanácsadója. — Irodalom. 
— Különfélék. — A szerkesztő postája. 
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Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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27:541/97. sz. 
Pályázati hirdetmény 

A magyar földhitelintézet a hazai gyümölcste-
nyésztést a községi faiskolák útján előmozdítani 
óhajtván, az 1892. évtől kezdve az 1902. évig min-
den évben: 

' 1 darab 300 frtos 

jutalmat tüz ki oly tanítók jutalmazására, kik fa-
iskolát kezelnek és a fatenyésztés terén szembe-
tűnő sikert képesek felmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi 
faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi 
kertész is, a ki a faiskola kezelésén kívül a népis-
kolákban a gyümölcstenyésztést hivatásszerűen ta-
nítja és tanításának eredményeként községében és 
vidékén a nemes-gyümölcs termelése terén látható 
sikert képes felmutatni. 

Különös figyelemben fognak részesülni azon tanítók, 
kik a filloxera által elpusztított vidéken kezelnek 
mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly 
fog fektettetni a minél kevesebb és leginkább kere-
sett gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a fa-
iskola rendszeres kezelésére, a faiskola kerítésének 
minőségére, az oltás módjára, a magas és félmagas 
törzsű fák helyes nevelésére. 

A f. évi díjakra a pályázati kérvények folyó évi 
julius hó l-ig adandók be az illető királyi tanfel-
ügyelőséghez, mely azokat véleménye kíséretében 
közvetlen a vezetésem alatt álló ministeriumhoz 
terjeszti fel és a pályázat eredményéről ugyanakkor 
egyidejűleg a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem alatt 
álló ministerium által, az országos gazdasági egye-
sület és az országos kertészeti egyesület kebeléből 
összeállított bizottság által fognak tárgyaltatni, 
mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha azt szük-
ségesnek találná, központi vagy vidéki megbízottjai 
által meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskola-kezelő tanítók 50 krajczáros 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faisko-
lájuk vázlatos rajzát, részletes leírását az abban 
található csemeték és oltványok kor-, nem- és faj 
szerinti kimutatását mellékelni tartoznak. 

A biráló-bizottság által a pályadíjban való része-
sítésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló ministerium adományozza elis-
merő-oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb juta-
lomra csak az adományozást követő 3-ik évben pá-
lyázhatnak ismét. 

Ha valamely évben az összes jutalmak nem len-
nének kioszthatók, a ki nem adott pályadíjakkal 
több díj fog a következő évben pályázatra bocsát-
tatni. 

Budapesten, 1897. évi május hó 1-én. 
Földmívelésiigyi minister. 

(95/h-I—1) 

PÁLYÁZATOK. 
A gyulafalv i Menelaus-fűrésztelephez egy magán-

tanító kerestetik. Javadalmazása kölcsönös megálla-
podás szerint lesz megállapítva. Ajánlkozhatnak 
oly idősebb nevelők, kik a magyar és német nyel-
vet tökéletesen bírják és az elemi iskolai tantár-
gyakat tanítani képesek. Ajánlkozások a gyulafalvi 
Gíábor-fürész kezelőségéhez, u. p. Kovászna (Három-
székmegye), intézendők. (460—II—1) 

A szamos-újlaki ev. ref. kán tortanítóságra oki. 
tanító kerestetik. Fizetése: két szoba, konyha és 
kamrából álló lakáson, két vék.ísnyi kerten, szilváson 
kívül, mérsékelten 196 frtra felszámított földhaszon, 
fa, buza, tengeri és készpénzből álló járandóság és 
204 frt államsegély ; tankötelesek száma 35. U. p . : 
Zsarolyán, Szatmárm. Pótor Dániel, iskolaszéki elnök. 

(426—III—3) 
A szárcsal közs. iskolánál megüresedett első osz-

tálybeli tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ezen 
állomással összekötött fizetés a következő : készpénz-
ben ötszáz (500)'o. é. forint vagy ezer (1000) korona ; 
továbbá szabad lakás, mely áll két szobából, egy kony-
hából, egy kamrából, egy pinczéből, egy istállóból, as 
udvar baromfitenyésztésen kívüli használata és 200 
| -öl kert a faiskolánál. Tannyelv: magyar-német 
Kötelessége az ismétlő-oktatás is. Zenében jártasak 
előnyben részesülnek. Pályázati határidő május hó 2f>. 
Janzer György, isksz. tollnok. Eusch Mátyás, elnök. 

(427—III—3) 
A keérí ref. kántortanítói állomásra. Jövedelem s 

tisztességes lakás, 40 köböl tiszta buza 240 frt, 18 
hold föld 148 frt, 20 köbméter tűzifa 60 frt, tandíj 
120 frt, stóla 12 frt, együtt 580 frt. Ebből külön 
díjlevelen tanítói fizetés 4b0 frt. A földek becsérté-
két az egyház készpénzben is kifizeti. Kérvények 
junius 4-ig a keéri lelkészi hivatalhoz (Szatmár-
megye, u. p. Nagy-Dobos) küldendők. Az állást 
szeptember elsején kell elfoglalni. 

(438-11-2) 
Az árvamegyei Zsasskó községében r. k. kántor-

tanítói állás betöltésére f. évi május hó 20-ára pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem : készpénzben, termények-
ben és fekvőségek haszonélvezetében I., tisztán tanítói 
325 fr t 76 kr; II., tisztán kántori pedig 120 frt 96 
kr. o. értékben, két szobából, konyhából, éléskamra 
és pincze, valamint gazdasági épületekből álló sza-
bad, kényelmes lakáson kívül. A szabályszerűen 
felszerelt kérvények a zsasskói iskolaszékre c/.ímezve, 
főtdő Kuchár Endre, esperes-plelános úrnál Árva-
Nagyfalván (posta helyben) nyújtandók be. Utolsó, fél-
órányi távolságú vasúti állomás : Kralován. 

( 4 5 4 - 1 - 1 ) 
Halason a községi óvodánál az óvónői állás 

betöltendő lévén, arra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : évnegyedenkint előleges részletekben 
400 fr t évi fizetés, az óvoda-épületben kényelmes 
lakás, fűtéssel. Az állás junius hó 15-én elfoglalandó. 
Pályázati kérvények a községi iskolaszékre czímezve, 
május hó 25-ig alulírotthoz küldendők. Halas, 1897 
május hó 8. Vári Szabó István polgármester, mint 
a községi iskolaszék elnöke. (462 — 1—1) 

Az abádi ref. egyház pályázatot hirdet fitanítói, 
énekvezéri állására. Évi javadalma: lakás udvari kert-
tel, készpénz 350 frt, 12 hold szántóföld legelőille-
tőséggel (évi haszonbére 150 frt). Földadót az egy-
ház fizeti. Stola-jövedelem 50—60 frt. Kötelességei: 
a fiúiskola IL, III., IV., V., VI. osztályának tanítása, 
istentiszteletek, temetések alkalmával éneklés. — 
Rövid idő alatt orgona épül. Az illető, próbaévre 
választatik. Pályázati okmányok 1897. évi junius 
27-ig alulírotthoz beadandók. Takács Károly, iskola-
széki elnök. (<(49_i_i) 

A versecz i községi népiskoláknál üresedésbe jött 
két rendes tanítónői állásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Mindegyik állás javadalma: 650 frt évi fize-
tés, 150 f r t lakbér, 3 öl kemény, hasábos tűzifa és ötöd-
évi pótlék. Az állások f. évi szeptember hó 1-én 
elfoglalandók. Folyamodók, kik a magyar és német 
nyelvet teljesen bírják, felszerelt kérvényeiket junius 
hó 8-ig alulírotthoz küldjék. Verseezen, 1897. évi 
május hó 8-án. Seemayer János kir. tanácsos, iskola-
széki elnök. (448—II— 1) 
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A za laszentgyörgy l róm. kath. kántortanítói 
állomásra folyó hó 22-ikére pályázat nyittatik. Fize-
tése : csinos lakás és házikerten kívül, 12 p. mérő 
buza, 12 p. mérő rozs, 6-1 frt 80 kr értékben, I1/« 
hold rét 30 frt, 2 kat. hold szántó 25 frt. Stoláris 
járandóság, mint kántori jövedelem : 8 frt, 16 sze-
kér tűzifa 24 frt, 248 frt 20 kr készpénz ; összeg 400 frt. 
Személyes megjelenés .kívántatik. Folyamodványok 
ii zalaszentgyörgyi plébánia-hivatalhoz intézendők. 
U. p Alsó-Bagod. Zala-Szt.-György, 1897 május 7. 

A szamosszeg i ref. egyházban (Szatmármegye) 
a második tanitói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése: 30 köböl buza, 4 h. I-ső föld bemunkálva, 4 öl 
kemény tűzifa, 4 szekér széna, 3 szekér szalma, 1 h. 
legelő. Minden gyermektől 1 frt 20 kr. Szabad lakás. 
18 frt 30 kr. 80—100 gyermek vegyesen kezdők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázat azonnal kül-
dendő. Az első év próbaév. Szabó Gusztáv ref. lel-
kész, iskolaszéki elnök. (452—1—1) 

Gencs (Szatmárm.), orgonista-kántortanítót keres. 
Fizetése: 14 hold föld 100 frt, 25 köböl kétszeres 
100 frt, tandíj 70 frt, munkaváltság 37 frt 50 kr ; 
összesen 307 frt 50 kr. A fizetésnek 400 frtra való 
kiegészítése az államtól kérelmezve. Kötelesség: IV. 
osztályú vegyes-iskola vezetése, orgonázás, lelkész 
akadályoztatása esetén és kanonikus órákon isten-
tisztelet végzése. Okleveles tanítók kérvényüket 
Gencsre, Kalmár Ferencz iskolaszéki elnökhöz, május 
20-ig küldjék be. (459 -I—1) 

A drávapalkonyal reform, orgonista-kántor-
tanítói állomásra a pályázat junius 3'i-ig meghosz-
szabbíttatik. (15. sz.) Pályázhatnak segédtanítók és 
végzett képezdészek is. Bővebb felvilágosítással szí-
vesen szolgál Szabó József, ref. lelkész. (456 —I- 1) 

A devicse i ágostai hitvallású evangelikus tótajkű 
anyaegyház kántortanítói állomására pályázat nyit-
tatik. Törzsfizetés: terményekben és készpénzben 
410 frt és lakás. Ezenkívül 50 frt készpénz külön, 
mint a korpótlék első quinquenniuma, mely összeg 
az egyházgyülekezet részéről már a jelen 1897-iki 
évre is hiány nélkül megadatik a megválasztott kántor-
tanítónak. még pedig tekintet nélkül arra, vájj on az 
illető működött-e már valahol, vagy sem. Megjegy-
zendő még, hogy az egyházgyülekezet két hónappal 
ezelőtt egy 16 O forintos. 8 teljes registerű és 3 
collectiv-pedállal ellátott új orgonát szerzett templo-
mába. Okleveles pályázók jelentkezhetnek hivatalom-
nál : Deyiese, Hontmegye u. p. Németi, Holéczy Zsig-
mond, szitnyaaljai dékánus. (457—I—1) 

Betöltendő a mezőgazdasági ipar részvénytársaság 
kaposvári bérlete által a répás-pusztai (Somogy-
megye) iskolánál egy rendes tanítói állás, mely évi 
200 frt készpénzfizetéssel, 5 hectoliter buza, 10 hec-
toliter rozs, 6 öl tűzifa, 1 hold tengeriföld (a 1200 
[ -öl), i tehéntartás, 2 darab öreg sertés legeltetése 
és égy évig való származásának legeltetése, 2 szoba, 
konyha és házikert illetményekkel javadalmaztatik. 
A kinevezett' köteles a két havi szünidőben a gaz-
dálkodásban szorgalmasan segédkezni; mely teen-
dőiért 100 frt. jutalomban részesül a fenti fi'.etésen 
felül, és állását -a szorgalmi idő alatt el nem hagy-
hatja. Az ezen állást elnyerni óhajtó okleveles taní-
tók, kérvényeiket Kaposvárra, a mezőgazdasági ipar 
részvénytársaság kaposvári bérletéhez folyó évi május 
hó 20-áig terjeszszék be. (463—II—1) 

Jarkovácz községben (Torontálmegye) egy óvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 300 frt 
készpénz, 2 öl tűzifa, szabad lakás, mely áll : 2 szo-
bából, konyha, kamra, faszín és padlásból. A szerb 
nyelvben jártasak előnyben részesülnek. Folyamod-
ványok a közs. elöljárósághoz f. évi május hó 26-ig 
küldendők be. Jarkováczon, 1897 május hó 1-én. 
Zsebelyán Izsák, biró. Markovics Döme, jegyző. 

(439—II—2) 

A csurgói állami tanítóképző-intézetben a jövő 
1897/98-ik tanévre a következő kedvezményes helyek 
helyeztetnek az első éves növendékek számára ki-
látásba. És pedig: hat egész köztartás, egyenkint 
108 f r t ; hat fél köztartás, egyenkint 54 fr t ; négy 
ösztöndíj, egyenkint 50 frt értékben. Az ezen ked-
vezményekre pályázni óhajtó ifjak fölhivatnak, hogy 
az 1868. évi 38. t.-cz. 86. §-ában megjelölt módozat 
betartásával szabályszerűen fölszérelt pályázati folya-
modványaikat, a csurgói állami tanítóképezde igaz-
gató-tanácsára czímezve, legkésőbb f. évi junius 15-éig 
Somogyvármegye kir. tanfelügyelőjéhez Kaposvárra 
küldjék be. Megjegyeztetik, hogy a mennyiben a 
pályázók az előírt 4-ik osztálybeli bizonyítványt ez 
időre még nem bírnák, csatolják az előző osztályról 
szólót ós a megfelelő magasabb osztály látogatását 
bizonyító igazolványt, kötelesed lévén a felvételnél 
magát az osztálybizonyítványt is bemutatni. A határ-
időn túl beérkezett folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek. Kaposvár, 1897. évi május hó 6-án. Kubányi 
Károly kir. tanfelügyelő, az igazgató-tanács elnöke. 

Szabadka sz. kir. város Fe lsö-Tavankút pusz-
táján fennálló községi elemi népiskolánál a tanítói 
állomás üresedésbe jővén, erre 1697. évi május hó 
27-ig terjedő záros határidővel ezennel pályázat nyit-
tatik. Javadalmazás: 450 frt alapfizetés, 50 frt ötöd-
éves korpótlék, lakás és lh láncz föld haszonélvezete. 
Csak képesített folyamodók vétetnek figyelembe. 
Kik a bunyevácz, mint az' ezen iskola környékén 
dívó nyelvben jártassággal bírnak, előnyben része-
sülnek. A kellően felszerelt és bélyegeit folyamod-
ványok, fenti határnapig, alulírotthoz küldendők. 
Szabadka, 1897 május 6. Vojnich Máté s. k., iskola-
széki elnök. ' (464—1—1) 

Szabadka sz. kir. város községi polgári fiúisko-
lájánál a rajz- és szépírástanítással kapcsolatos segéd-
tanítói tanszék üresedésbejövén, erre 1897. évi május 
hó 27-ig terjedő záros határidővel ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalmazás: 60Ü frt fizetés és 120 frt la.k-
bérátalány. Csak képesített folyamodók vétetnek 
figyelembe. Az állomás azonnal elfoglalható; leg-
később 1897. évi szept. l-ig azonban okvetlenül el-
foglalandó. A kellően felszerelt és bélyegeit folya-
modványok, fenti határnapig, alulírotthoz küldendők. 
Szabadka. 1897 május 6. Vojnich Máté s. k., iskola-
széki elnök. (465—1—1) 

P e n c z e n (Nógrádmegye), május hó 31-ig, róm. 
kath. kántcrtanítói állásra pályázat hirdettetik. Két 
tisztességes szoba, konyha, házikerten kívül évi 400 
frt fizetés, melyhez az állani 105 f r t ta l járul. Magyar 
és tót nyelvben jártasság kívántatik. Jelentkezhetni 
kosd-i plébánosnál, per Vácz. (466—1—1) 

A kószeg-remete i (Szatmármegye) ev. ref. egy-
házban az orgonista-kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: lakhely- és kerten kívül a lako-
soktól 25 mázsa tiszta buza és 110 frt, tandíjból 
80— 90 frt, az egyháztól 30 frt. Temetési stóla 10—12 
frt, malomvámból 2 köböl buza, 3 köböl tengeri, 
8 hold szántó- és kaszálófold, 10 öl fa beszállítva, 
szabad legelő, ehhez jön jövő évre 4 hold erdőtalaj. 
Kötelessége a kántori ós tanítói teendőkön kívül, lelkész 
helyett akadályoztatása ecetén és a kanonikus órá-
kon szolgálni. Pályázatok kellő okmányokkal május 
23-ikáig lelké-zi hivatalhoz terjesztendők. Kőszeg-
Remete, 1897 május 3. Melegh Albert, lelkész. 

A hátszogi kisdedóvó-egylet által évi 400 fr t 
fizetés, természetbeni lakás és fűtéssel rendszeresített 
Övónői állásra ezennel pályázat nyittatik. A törvény-
ben előírt képességet igazoló okmányokkal ellátott 
pályázati folyamodványok folyó évi május hó 20-ig 
alulírt elnökhöz intézendők, megjegyeztetvén, hogy 
ezen állásban a román nyelv ismerete is szükséges. 
A hátszegi kisdedóvó-eg'ylet elnöke. Hátszeg, 1897 
május hó 1-én. Dáné Károly, elnök (447 —1—1) 
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Csan tavé ren (Bácsm.) községi óvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése évi 300 fr t Lakás, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, istálló és pinezéből. 
Kellőleg felszerelt kérvények a községi óvodai fel-
ügyelő-bizottságra czímezve, f. hő 29-ig alulírotthoz 
Csantavérre küldendők. Az állás junius elsején el-
foglalandó. Csanfáv'ér, 1897 május 10-én. Rekvényi 
János, elnök. (469-1—1) 

Herczegszöl lös i róni. kath. kántortanítói állo-
másra a. pályázati határidő, a 10-ik számban közöl-
tek alapján, május 16-ig meghosszabbíttatik. Sze-
mélyes megjelenés kívántatik. (451—1 — 1) 

Tanképesítö v izsgá lat . Az e sz tergomi királyi 
érsekitanítóképezdében a tavaszi képesítő vizsgálatok 
folyó évi junius tizedikén kezdődnek. Fölhívom tehát 
az érdekelteket, hogy a vizsgálatot megelőző napon 
az igazgatóságnál jelentkezzenek. Guzsvenitz Vilmos. 

H I R D E T É S E K . 

Tanító urak szíves figyelmébe! 
(424-11-1) 

M e g j e l e n t e k : -í-̂ ' 
1. „Tanítók jogai és kötelességei" 
czímű munka 2-ik tetemesen bővített és át-
dolgozott kiadása. E 450 lapra terjedő könyv 
a fennálló törvények és rendeletek stb. alnpján 
magában foglalja mindazon tudnivalókat, mik 
a tanítót állásánál és személyénél fogva illetik. 

Ára 2 f r t (iO Jer. 
2. „Népoktatásügyi községi köz-

igazgatás?' 
cz. munka 2-ik kiadása az előbbinek mint-
egy kiegészítő részét képezi. Ára 2 frt 20 kr. 
Tanítók és iskolák részére nélkülözhetetlen 

kalauz. 
• í - S a j t ó a l a t t : 

, „Népoktatásügyi teendők határ-
idő-jegyzéke." 

E munka a törvények ós rendeletek alapján 
naptárszerüleg sorolja elő az időponthoz kötött 
összes- népoktatásügyi teendőket s így a tanügyi 
adminisztráczióval foglalkozóknak, egyöntetű 
és pontos eljárás szempontjából, útbaigazításul 
szolgál. Megjelenik f. évi május havában. 

Ára SO kr. 
Mindhárom könyv kapható szerzőnél: 

D r . S z a b d M i h á l y 
Alsófehérmegye kir. s.-tanfelügyelőjénél, 

Nagy-Enyeden. 
Megrendelhetők előfizetés és utánvétel útján 
is. Gyűjtőknek öt példány után egy tiszte-

letpéldány nyal szolgál a szerző. 

Oki. magyar tanítónő, ki kilencz éve működik, 

n e v e l ö n ő i á l l a s t 
keres. Bővebbet levélben. Czíme : Tanítónő, Fe l ső-
Szölnök, Vasmegye. Poste-restante. (441 — 1—1) 

Kisebb és középnagyságú előljátszó pedálos új 
orgonák eladásra folyton készen állanak : SZALAY 
GYULA, műorgonaépítőnél Székesfehérvárott . 

Ministerileg engedélyezett 

„ s z e m l é l t e t ő e s z k ö z ö m a z 
í r v a o l v a s á s t a n í t á s á h o z " ' 
már most megrendel'tető, nehogy a tanév beáll-
tával remélhető tömegesebb megrendelések miatt 
fennakadás történjék a szétküldésben. Megrendelési 

ár: (i frt. (327—II—1) 
Czím: Izsépy Béla tanító, Eger. 

Stampfe! Károly 
l c i a í l á . s á t > a i i P o z s o n y b a n 
az alsófokú iparos-tanoncziskolák számára — 
különös tekintettel a tót és német ajkúakra —" 

megjelent: 
Valentény i György , Magyar n y e l v g y a k o r l ó 

és olvasókönyv. Ára kötve 30 kr. (Engedé-
lyezve 24.829/1895 szám alatt ) 

Ugyanaz , Magyar tan- és o lvasókönyv az I. 
osztá ly számára. Ára kötve 40 kr. (Enge» 
délyezve 24.829 1895. szám alatt.) 

U g y a n a z , a II. o s z t á l y számára. Ára kötve 40-
kr. (Engedélyezve 568/1897. szám alatt.) 

U g y a n a z , a III. o sz tá ly számára. Ára kötve 
35 kr. (Engedélyezve 568/1897. szám alatt.) 

Miitatványpéldáiiyokkalftankönyvid 
való alkalmazás. czéljábóL, megkere-
sésre készséggel szolgál a kiadó 

Stampf el Károly, 
(423—11—2) Pozsonyban. 

Keresek oly, német anyanyelvű k i sdedóvónőt 
vagy tanítónőt, ki három 3—7 éves leánygyer-
mekemet német társalgás mellett az elemi tan-
tárgyakból tanítani képes. Ezen hat évre biztos 
állással — teljes ellátás és évi 100 f r t készpénz-
fizetés van egybekötve. Jó bánásmód, megfelelő 
ellátás és külön lakószoba biztosíttatik. Széke ly 
György, Lutil la u p. Garam-Szt.-Kereszt. 

(445-1 - Í j 

U T 7 5 P A I A PAL' mindenféle vonalzással légiin. 
V l / i O U r A - i i A r U J \ velinpapiíoii 100 drbkint HO 
krért, legfinomabb angol iskolai ir tol1, dobozkint 

(144 drb) (iO krért, kaphatók: 
L O V Y A D O L F könyv- és papirkereskedésében, 

S.-A.-Újhelyben. ( 4 5 0 - 1 - 1 ) 
5 frton felüli megrendeléseketbérmentesen eszközlöm. 

Iskolai .szünidőre nevelőnek vagy kántori 
helyettesítésre a jánlkozom. (437 — I - 1 ) 
Zsigárd (Pozsony), Kovács József tanító. 

P r a e M i u m - a i b u m , 
Tartalmaz 100 drbot. Ára 
65 kr. Prae-interpost-

ludium-album, 72 drb 1 frt. Átmenetek és 
kádencziák, 30 drb. 45 kr. Egyházi énekek, 
orgona-kísérettel (gyűjtemény) 1 irt 50 kr. A négy 
mű együttvéve 3 frt. Zongorára: dalok, á 25 kr ; 
tánczaarabok, á 25 kr : vegyest 4'i kr. Megrendelés 
csakis utalványon „Magyar Könyvtár" kiadóhiv. 

Budapest , I., Döbrentei-utcza 34. 
19* 
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1 V I Z S G A - L A P O K , Ml 
B. fajta, kék kerettel, 100 darab 
D. „ arany „ 100 

45 kr, ) magyar, német és diktandó-
60 kr, ) vonalzással. 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótollakban és tollszárakban. 

ELSŐ MAGYAE A0ZÉL-ÍEÓT0LL-, TOLLSZÁE- éa INDIGÓ-MÁSOLÓPAPIR-GYÁR 

VI., Dalnok-Htcza 26. SCHÜLER JÓZSEF, Budapest. lV.,Kccskeméti-utcza3. 

(403—IV—4) äW" Kívánatra árjegi/zékkel szolgálok. "»G 

R. k., oki. és dicséretes bizonyítványokkal rendel-
kező tanító, ki kántori teendőket is végez: 
tanítónak, esetleg nevelőnek ajánlkozik. Szíves 
leveleket elvár „N. N." tanító czím alatt Alpár, 
Pestmegye. (443—I—1) 

E l a d ó o r g o n á k ! 
P E P P E R T NÁNDOR és FIA, müorgonaépítők 

Szombathely (Vasniegye). 
Egy 8 vált., egy 6 vált., két 4 vált. átjátszott 

orgona jutányos áron eladó. (434—111—2) 

Eelső kereskedelmi iskolai 
nyomtatványok. 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1895. 
évi augusztus hó 20-án 44.001. sz. a. kelt rendeletével a felső kereskedelmi 
iskolák számára kiadott szervezet alapján ezen iskolák részére a m. kir. tud. 
egyetemi nyomdánál következő nyomtatványok jelentek meg: 

1. Felső keresk. isk. érettségi bizonyítvány. 
2. » » bizonyítvány . . 
3. , , , beirókönyv, külív . 
4. „ „ „ belív . 
5. „ „ „ tanúim, napló, külív 
6 , „ „ belív 
7. „ „ „ fegyelmi napló, külív 
8. „ » » » belív 
9. , » „ kimutatás, belív 

10. „ , külív . 
11. , , „ osztály-névkönyv 

Bolti ára 5 kr. Netto ára 4 kr. 

» » 5 B „ „ 4 ,, 
» » 4 , „ „ 3 , 
» » 4 „ „ ,, 3 „ 
» » 4 „ „ , 3 b 

» » 4 „ „ „ 3 , 
» , » 3 „ 
» » 4 ,, s » 3 , 
» K ° n v » 4 , 
» » ,r> » » » 4 , 

Ezen nyomtatványok netto-áron árusíttatnak el s csak a pénz előleges 
beküldése, vagy utánvét mellett szolgáltatnak ki. 

A m. kir. tud. egyetemi nyomda 
igazgatósága. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egy szer, 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 létezéset 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISK0L1-TÉB 3. 

Kéziratokat nem acLuixlt vissza. 

A közoktatásügyi minister XXVI. 
jelentése. 

— Népoktatás. — 

Közoktatásügyi ministerünk ez évi 
jelentésében — eltérőleg a mult évi-
től, melyben főleg népoktatásunk tör-
ténetével, tehát múltjával foglalkozott — 
inkább a közel jövendő terveire terjesz-
kedik ki s első sorban megemlékszik 
a népoktatási szükségletek költségvetési 
tételeinek emeléséről. Beszámol, megyén-
kint és községenkint, az ezredéves ün-
nepség alkalmából fölállított 400 állami 
elemi iskoláról s ezek a lapok a minis-
teri jelentés legszebb lapjai közé tar-
toznak. Örömünk ugyan ebben a tekin-
tetben sem lebet még teljes, a mennyiben 
az u. n. „millennáris" iskolák ügyét is 
megnehezítette az elhelyezés kérdése. 
E 400 iskola közül 40-nek új épületbe 
elhelyezésére a törvényhozás 200.000 
fr tot bocsátott a közoktatási kormány 
rendelkezésére, de — jóllehet törvény-
hozásunk az utóbbi években J,096.0Ö0 
frtot szavazott meg iskolaépítésekre — 
jelenleg az 1091 állatni iskola közül 
saját épületében még mindig csak 687 
(63%) van elhelyezve. Méltán hangsú-
lyozza tehát a minister úr, hogy ezen 
a helyzeten változtatni kell. Ki is jelenti, 
hogy egy hosszabb lejáratú kölcsönnel 

kiván a bajon segíteni úgy, hogy az 
évi törlesztési hányad a tárcza költség-
vetésében előirányoztatnék. Ezzel kap-
csolatosan megemlíti ministerünk azt, 
hogy a kisdedóvodákra és iskolaépüle-
tekre nézve mintaterveket dolgoztatott 
ki. „A rendelet értelmében, melylyel 
ezen mintatervekre vonatkozó utasítás 
ki fog adatni, az összes iskolafentartók 
köteleztetni fognak arra, hogy iskola-
építési, iskolaátalakítási vagy bővítési 
terveiket az építkezés megkezdése előt t 
a közigazgatási bizottságnak bemutatni 
tartoznak, oly végből, hogy a terv tisz-
tán a népoktatási törvény szempontjá-
ból megbiráltassék.Ezen tervekhez fűzö t t 
utasításoknak az iskolai egészségügyre 
vonatkozó része az országos közegész-
ségügyi tanács meghallgatásával szö-
vegezhetett. " 

A mi a tulaj donképe ni népoktatást 
illeti, a tankötelesek számában az 
1895/96-iki tanév bizonyos tekintet-
ben stagnálást jelent ugyan, de az el-
térés az előbbi évekhez képest jelen-
téktelen, mert az 1895/96-ik évben a 
tankötelesek országos aránya az előző 
évi aránynak nagyjában megfelelt, ille-
tőleg az 1 893/94.tanévi aránynál í 9.20 "Vo-
nal 0.16 százalék különbözettel volt na-
gyobb, vagyis Í0.36o/o-a volt az összes 
lakosságnak. Az 1895/96. tanévre össze-
írt tauköteles gyermekekszáma2,930.61 6 

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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volt, az előző év 2,925.1 15 tankötele-
sével szemben. 

Az 1895/96. tanévben az összes tan-
kötelesek közül iskolába j á r t 2,333.876 
(79.50%), iskolába nem jár t 601.900 
gyermek {20.50%). Örvendetes, hogy 
1891-től fogva az iskolába járók száma 
mintegy háromszázezerrel, a tantermek 
száma 1.233-mal, a tanítók száma 1.263-
mal szaporodott. E mellett a népisko-
ák fön tartására fordított jövedelmek 

összege is emelkedett az 1890-ik évtől 
kezdve 3,600.569 frttal. 

Fölötte örvendetes adatokat találunk 
a ministeri jelentésben az iskolázás 
intenzívebbé tételére vonatkozólag. 

„Ugyanis, míg az 1894/95-ik tanév-
ben az iskolába járók közül 87.i°/o 
arányban 2,038.125 gyermek jár t föl 
legalább is 8 hónapig iskolába, addig 
ez a szám az 1895/96-ik tanévben 
2,044.965-re emelkedett; ezen összeg 
az iskolába járók összes számának: a 
2,333.876-nak 87.62%-át teszi ki, egyút-
tal számszerűleg is 6.840-nel való növe-
kedést képvisel; a rendes iskolázás t ehá t 
emelkedett, és pedig nemcsak számsze-
rűleg, de százalékos arányban is. Ugyan-
csak az iskolai nevelés belterjesebb 
emelkedését fejezi ki a tankönyvekkel 
ellátott tanulók számának lényeges 
emelkedése. Az 1894/95-ik tanévben 
ugyanis 2,108.164 iskolába járó volt 
ellátva a szükséges tankönyvekkel, míg 
az 1895/96-iki tanévben 2.176.329, 
vagyis ezen évben 68.165-tel szaporo-
dott a tankönyvekkel ellátott tanulók 
száma." Az 1895/96-iki ta,névét ennél-
fogva az intenzív fejlődés évének lehetne 
nevezni. 

Az állami népiskolák 121.511 -et ki-
tevő növendékei közül 53.49% magyar 
volt; — tehá t 44.51 % más nyelvű, — 
a kiknek a magyar nyelvben és magyar 
szellemben való erősödését éppen a ma-
gyar anyanyelvnek abszolút többsége 
biztosítja legjobban. 

Az elkövetett félnapi igazolatlan mu-

lasztásokat a jelentés még mindig igen 
nagyoknak mondja, jóllehet az 1895. 
évi -45.254. sz. alatt kiadott körrende-
let hatása már meglátszik, de szüksé-
ges, természetesen, a bírságpénzek foko-
zottabb behajtása. Az írni-olvasni tudó 
kilépő 1 2 éves tanulók száma az előző 
évben 273.420 volt, az 1895/96-ik 
tanévben pedig 277.381. Az itt muta t -
kozó 3961. vagyis 1.4%-os emelkedés, 
szemben azzal, hogy a tényleg iskolába 
járók száma nem emelkedett, — az okta-
tási eredményjavulásának számlájára írható. 

Az 1894/95-ik tanévben az összes 
népiskolák száma 16.838 volt, ez a szám 
az 1895/96-ik tanévben 16.884-re emel-
kedett; az iskolák száma tehát 46-tal 
szaporodott, a mi százalékos arányban: 
0.27% szaporodásnak felel meg. Ha 
azonban figyelembe veszszük, liogy a 
tankötelesek száma 10.661-gyei szapo-
rodott és a szaporodásból kerekszámban 
7.000 a mindennapi tankötelesekre 
esik, és ezeknek maguknak 87 — 88 
elemi iskola kellene, a törvényes 80 
gyermeket számítva egy-egy tanítóra, 
holott rendes körülmények között 20 — 
2 2.000-nek kell lenni a tankötelesek 
szaporodásának,a miből 12 —14.000 min-
dennapi — s a szaporodás maga, éven-
kint: 175 iskola-szaporodást követelne; 
— beláthatjuk, hogy az állam a jelen-
legi erővel az iskolák szükséges fejlesz-
tését nem győzi meg, és hogy a magyar-
ság jól felfogott érdekében addig is, a míg 
az állam a maga erejéből képes lesz a 
szükségletet kielégíteni, a hol csak 
lehet, a községeket kell iskolafentartói köte-
lezettségük teljesítésére szorítani. 

A nyelvi viszonyokat illetőleg a 16.884 
népiskola közül az 1895/96-ik tanév-
ben kizárólag magyar tannyelvű volt: 
58.10% arányban 9810 iskola (szapo-
rodás: 117). Egy más nyelvű iskola 
volt a magyarral vegyes tannyelvvel: 
19.41% arányban 3277 iskola (szapo-
rodás: 115). E kettő együtt 13.087 
iskola: 77.51% arányban (szaporodás: 
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232 iskola). Magyar nyelv nélkül egy 
tannyelvű volt: 22.32°/o arányban 3768 
iskola (apadás: 160 iskola). Magyar 
nélkül vagy magyarral más két, vagy 
több tannyelvű vol t : 0.17% arányban 
3797 iskola (apadás: 186 iskola). — 
Ezen a téren tehá t határozott, fokozatos 
és jelentékeny javulás állapítható meg. 
A 7074 nem tiszta magyar tannyelvű 
iskola közül 5032-ben, 71.13% arány-
ban a magyar nyelvet sikeresen taní-
to t ták ; ellenben 2042-ben, 28.87% 
arányban sikertelenül. A magyar nyelv 
sikertelen tanítása legsúlyosabban a 
gör. keleti felek, jellegű iskolákat terheli. 

A népiskolai tanítók száma az 189 5/96-ik 
évben 26.650 volt, a mi 95%-os szaporo-
dásnak felel meg. A szaporodás legje-
lentékenyebb az állami és községi jellegű 
iskolákban. A tanítók közt az oklevél-
lel bírók száma 00.46%-ot te t t k i ; az 
összes törvényes kellékeknek megfelelő 
tanítók száma 24.536 volt (92m°/o). 
Rendes tanító volt 24.166, segédtanító 
2484, azaz a rendes tanítók száma az 
előző évhez képest 502-vel szaporodott, 
a segédtanítók száma 9%-ka i apadt. 

A tanítók közül a magyar nyelvet, 
min t anyanyelvét beszélte 17.550, szó-
ban és írásban bír ta 7345, keveset 
beszélt magyarul 1.249, semmit sem 
beszélt magyarul 506. A magyarul jól 
beszélő taní tók száma 468-czal emel-
kedett, a magyarul keveset, vagy éppen 
nem tudók száma 214-gyel apadt. 

Míg a községi és ág. liitv. evangé-
likus iskolákban a valószinű számítás 
a magyar nyelv sikertelen oktatásának 
okát a taní tók hiányos magyar-nyelvi 
készültségében találja, addig főleg a 
gör. kath. és görög keleti iskoláknál, 
mint statisztikai tényt lehet konsta-
tálni, hogy magyarul teljesen tudó 
tanítók elhanyagolják a magyar nyelv 
kellő oktatását, vagy abban a törvény 
által megkövetelt eredményt nem képe-
sek fölmutatni. 

A felső népoktatásról a jelentés követ-

kező adatai t idézzük: az 1895/96. tan-
évben volt 42 felső népiskola, a mi 
apadás ugyan, de a polgári iskolák 
javára esik, a mennyiben a felső nép-
iskolákat az iskolaföntartók igyekeznek 
polgári iskolákká átszervezni. 

A polgári iskolák száma évről-évre 
emelkedik, mer t míg 1894/95-ben volt 
összesen 232, addig az 1895/96. tan-
évben már 246 polgári iskola volt, ezek 
közt 74 állami s jóllehet a törvény 
értelmében a községek a kötelezett 
föntar tói a polgári iskoláknak, az állam 
e tekin te tben is előljár. A polgári 
iskolák növendékeinek száma 1895/96-
ban 34.819 volt (szaporulat: 2193). 
E növendékek legnagyobb kontingensét 
a Buna-Tisza közén levő vármegyék, 
illetve tankerületek szolgáltatják, miu tán 
ezen országrészben 12.408 növendék 
jár a polgári iskolákba; a mely szám 
az összes növendékek 35.6%-át teszi ki. 

A felsőbb leányiskolák száma 25 volt 
(állami 12); a növendékek száma 4544 
(szaporodás: 580). 

A minister i jelentés részletesen föl-
sorolja az 1895/96. tanévben kiadot t 
rendeleteket, a melyeket mi annak 
idején mind közöltünk s így most egy-
szerűen csak uta lnunk kell azokra. 
Kivételt kell tennünk azonban egy 
pontra nézve, s ez: a tanítók jutalma-
zása, melyre vonatkozólag szó szerint 
idézzük a jelentés szavait: „Mint az 
előző években, úgy az 1896-ik évben 
is jelentékeny — 5000 forintnyi — 
juta lmat osztottam ki azon taní tók 
részére, a kik a magyar nyelv oktatásá-
ban kiváló érdemeket szereztek maguk-
nak. Ez évben is 100 tanító részesült 
egyenkint 50 fr t ilyen jutalomban, és 
pedig: 40 állami, 15 községi, 20 római 
kath., 6 görög kath., 2 görög keleti, 
12 ág. hitv. evang., 1 helv. hitv. ev. ref., 
3 izraelita és végül 1 naszódi alapít-
ványi iskolai tanító. Szükségesnek t a r -
tom azonban, hogy a jövőre nézve 
költségvetésileg legyen gondoskodva a 

21* 
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magyar nyelv sikeres oktatásában kitűnő 
kisdedóvónők jutalmazásáról, annál is 
inkább, mert a kisdedóvónők ekképen 
való buzdítása az ügynek gazdag gyü-
mölcsöket fog teremni, és másrészt nem 
volna méltányos a magyar nyelv okta-
tásában kitűnő óvónőket jutalmazatla-
nul hagyni, mikor azok a tanítókkal 
egy czél felé küzdenek egyenlően, sőt 
tán még nagyobb mértékben, rögös 
pályájukon." 

Az elmondottakból látható, hogy a 
népoktatásügy közoktatásügyi ministe-
rünk és kormányunk állandó, meleg 
gondoskodásának a tárgyát képezi s 
hogy a XXVI. ministeri jelentést is 
örvendetesnek mondhatjuk. 

A tanítóképzőkről, a kisdedóvásról, 
stb., egy más alkalommal fogunk szólni. 

e£XK3® 

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

A tanfelügyelői régi gárda tagjai em-
lékezünk, mily bőkezű javadalmazással 
volt ellátva a tanfelügyelőség az első 
szervezéskor. Eltekintve attól, hogy min-
den főtanfelügyelő 1800 fr t fizetést élve-
zett s kinevezésével egyidejűleg „kir. 
tanácsos" czímet nyert, el volt még látva 
megfelelő lakpénzzel, elegendő útiáta-
lánynyal, volt irodaátalánya egész a 
feleslegig (akkor még édes-kevés volt az 
irodai teendő), irodahelyiség bére, 
szolgatartása stb. Szóval az első tan-
felügyelők gond nélkül éltek s eltekintve 
attól, hogy évenkint egyszer, a képviselő-
házi budgetvita alkalmával sokszor ke-
gyetlenül elbántak velük, egészben véve 
irigylésre méltó sorsuk volt. A másod-
tanfelügyelők szintén tisztességes java-
dalmazással s külön útiátalánynyal vol-
tak ellátva. 

A visszaesés, ezen rózsás állapotból, 
1876-ban az ugyanazon évi 26. törv.-
czikk életbeléptével, a tanfelügyelőségek 
újjászervezésekor történt. Az akkori 
aggasztó pénzügyi helyzet talán egy 

hivatalra sem gyakorolt oly kedve-
zőtlen visszahatást, mint a t an felügye-
lőségre. Csakis ennek illusztrálásául 
hozom fel, hogy p. o. én ugyanakkor 
1000 frt fizetéssel, 200 f r t lakpénzzel 
neveztettem ki beregmegyei tanfelügye-
lővé s évek multak, a míg 1200 irt 
fizetésre emelkedtem. Ily szerény java-
dalmazással voltunk akkor ellátva töb-
ben a tanfelügyelői karban. Nekem 
Beregben még az volt az előnyöm, hogy 
a vármegye készséggel adott hivatalos 
helyiséget, fűtést és kiszolgálatot; de 
már Hevesbe átjövetelemkor mindezen 
kedvezménytől elestem; otthon, laká-
somon kellett hivatalomat elhelyeznem; 
s ugyanígy t e t t a tanfelügyelők leg-
nagyobb resze, mert 1876-tól az irodai 
átalány majd felére leszállíttatott, a 
szolgatartási átalányok végleg be lettek 
szüntetve. 

Ezen állapotokhoz viszonyítva az 
1893. évi IV. t.-cz. által létesített ú j 
helyzetet, a személyi illetmények tekin-
tetében kétségtelenül lényeges javulás 
állott elő; a hivatalos átalányok azon-
ban akkor sem emelkedtek. 

A tisztviselői illetmények rendezésé-
ről szóló törvény életbelépte óta a sze-
mélyi illetmények tekintetében megint 
csak az utóbbi két évben mutatkozik 
javulás. Az 1896. évi költségvetésben a 
VII. fizetési osztályba sorozott tanfel-
ügyelők közül három a 2200 frtos foko-
zatbalépett elő; ugyanakkor két újabb VI. 
osztályú tanfelügyelői állás szerveztetett; 
a f. évi költségvetésben a tollnokok és 
a X. fizetési osztályba sorozott segéd-
tanfelügyelők már az 5, 6, 7 száz, illetve 
a 8,9 száz és 1000 frtos fizetési fokozatba 7 , 
egyenlő számban előléptek. Reményünk 
lehet ahhoz, hogy 1898. évben — a 
IX. fizetési osztályba sorozott segéd-
tanfelügyelők, továbbá a VIII., és talán 
még a VII. fizetési osztályba, sorozott 
tanfelügyelők is az 1400, 1600, 1800, 
illetve a 2000, 2200 és 2400 forintos 
fokozatokba egyenlő számban fognak 
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előlépni, mert az 1893. évi IV. t.-cz. 
19. §-a szerint a törvény életbelépte 
után 5 év múlva ezen kiegészítés kilá-
tásba van helyezve. 

A közszolgálat többi ágaihoz viszo-
nyítva, és a túlvérmes követelményeket 
kellő mértékre leszállítva, a jövő évben 
kifejlődő ezen rendezéssel egyelőre 
meg lehetünk elégedve; az állam pénz-
ügyeinek j avultával mindössze azt 
lehet még óhajtanunk, hogy a VIII. 
fizetési osztályba sorozott tanfelügyelői 
létszám csökkentésével emeltessék majd 
a VII., illetve a Vl-ik fizetési osztályba 
osztott tanfelügyelői létszám. 

Dr. Wlassics ministernek a tanfel-
ügyelői intézmény iránti jóindulata 
azonban nem csak a személyzeti illetmé-
nyek emelésében nyilvánul, hanem még 
abban is, hogy a hivatali átalányok 
lényeges javulása szintén az utóbbi két 
évben mutatkozik, még pedig számot-
tevő mérvben. Ugyanis a 64 tanfelügye-
lőség közül csupán 15-nek van vagy a 
vármegyétől, vagy más közintézettől 
hivatalos helyisége; a többi saját laká-
sán, családja kényelmének korlátozásá-
val, hivataloskodott. Mondanom sem kell, 
mennyire nem szolgál ezen — vala-
mennyi állami hivatal között az egye-
düli — állapot a tanfelügyelőség 
tekintélyének emelésére. Dr. Wlassics 
minister immár 21 tanfelügyelőség szá-
mára engedélyezett 150 — 800 f r t évi 
irodahelyiség-bért, összesen négyezer 
frtot engedélyezett a hivatalos helyi-
ségek bebútorozására, s legújabban tíz, 
legnagyobb ügyforgalommal bíró tan-
kerületben a csekély évi 150 fr t irodai 
átalányt 200 frtra felemelte. 

Szóval, csak a rossz akarat tagadhatja, 
hogy a tanfelügyelői hivatalok ellátá-
sában, különösen az utóbbi években, 
számottevő javulás mutatkozik s nekem 
erős a hitem, miként nem messze van 
az idő, midőn a tanfelügyelőségek el 
lesznek látva mindazon hivatali kellé-

kekkel, a melyek a jó tanügyi admi-
nisztráczióhoz szükségesek. 

Mielőtt még a tanfelügyélőségek hiva-
tali működésének ellenőrzése, s a központi 
kormányzattal szerves összeköttetésbe hoza-
tala felől nézeteimet kifejteném, a tan-
felügyelői szakképzettségre vonatkozólag 
elmondottak logikai folyományakéntazon 
véleményemnek adok i t t kifejezést, hogy 
a tanfelügyelőségeknél a tollnoki állások 
beszüntetendők s ezek helyett, miként a, 
kir. főigazgatóságoknál van, elegendő 
számban im oki állások volnának rend-
szeresítendők. Ugyanis a tanfelügyelői 
szakképzettségre vonatkozólag már előbb 
kifejtett álláspontom az, hogy elenged-
hetetlen kellék a tanfelügyelőnél a tanári, 
avagy tanítói képesítés; de az ily képe-
sítés birtokában levő egyén is csak 
akkor volna kinevezhető segédtanfel-
ügyelővé, illetve tanfelügyelővé, ha bizo-
nyos számú éveken át, mint gyakorlati 
tanár, illetve tanító kitűnő sikerrel működött, 
s ha a tanfelügyelői szakvizsgálatot 
sikerrel kiállotta. Ma a negyven és egy-
néhány tollnok, miként Napoleon kato-
nája: tarsolyában hordta amarschallbotot, 
úgy ezek is biztosra veszik, hogy bizonyos 
évek multával egy-egy tankerület élén 
kormányozni fogják a népoktatást. Mint-
hogy azonban XI. fizetési osztályba 
sorozott tollnoki állásokra, még az elő-
lépés reményében sem igen fog aspi-
rálni a tanári, illetve tanítói pályán 
már hosszabb idő óta kitűnő sikerrel 
működő tanférfiú, nincs más mód az 
esetleges féktelen ambicziók lezsilipelé-
sére, mint megszüntetni a hiú remé-
nyeket keltő tollnoki állásokat, s alkal-
mazni a tanfelügyelőségekhez a XI., és 
korlátolt számban a X. fizetési osztályba 
sorozott írnokokat. A segédtanfelügyelők 
jövőben mindann3rian a IX. fizetési osz-
tályba volnának sorolandók. 

Tekintsünk szét a közszolgálat egyes 
ágazatai között s mindenütt látjuk, 
hogy a központi kormányzat részéről 
a külső tagozatok rendszeresen ellen-
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őriztetnek, megvizsgáltatnak, a mi által 
nem csak az ügyeknek jó és gyors ellátása, 
hanem egyszersmind a különböző tago-
zatok harmonikus működése is biztosít-
tatik. A bíróságok, ügy észségek, apénzügy i 
közigazgatás, sőt még a vármegyék 
adminisztrácziója is állandó ellenőrzés, 
inspiciálás alatt állanak; talán csak a 
kir. tanfelügyelői hivatalok voltak az 
egyedüliek, a melyeknek soha, senki 
feléje sem nézett. Részben ezen magára-
hagyatottságnak volt a következménye, 
hogy a hány tankerület, majd annyi 
különféle árnyalata volt a tanügyi 
adminisztrácziónak; egy-egy tankerület-
ben a népoktatás nagyarányú fejlődése, 
a kulturális ügyek iránti általános érdek-
lődés nyilvánult, — míg voltak oly 
tankerületek, a melyekben a tanfelügye-
lőség valóságban szinekura, s a melyek-
ben évtizedek alat t sem mutatkozott 
számottevő előhaladás. Szóval csak a 
személyi tulajdonságoktól, tehát a puszta 
véletlentől függött, vájjon egy-egy tan-
kerületben föllendül-e, avagy elernyed a 
népoktatás ? 

Dr. Wlassics minister, a ki gyakor-
latból ismeri úgy a központi, mint a 
külső adminisztrácziót, rögtön felismerte 
ezen helyzet tar thatat lan voltát s 1895. 
évi 59.255. számú intézményével a kir. 
tanfelügyelői hivataloknak központi 
kiküldöttek által rendszeres inspiciálását 
rendelte el. 

Az 1896. évben volt alkalmam tíz 
tanfelügyelőséget megvizsgálni s így 
most már tapasztalatból állíthatom, hogy 
nem csak a külső szolgálat, de a köz-
ponti kormányzatnak is nagy érdeke 
ezen inspiciálásoknak rendszeresítése, 
állandósítása. Hivatkozom az illető kar-
társakra, ők igazat adnak nekem abban, 
hogy a viszonyok alapos mérlegelése, 
beható eszmecsere, a vármegye ténye-
zőinek érdeklődésbe vonása által sikerült 
mind a tíz tankerületben a népoktatás 
fejlesztése tekintetében egy oly terve-
zetnek a megállapítása, a mely míg egy-

felől a helyi viszonyoknak megfelelő 
és kivihető, addig másfelől a kormány 
czélzataival megegyező, s a többi 
tankerületek működési programmjával 
összhangban álló. De másfelől azt is 
konstatálom, hogy p. o. mióta a Király-
hágóntúl levő viszonyokat személyes 
tapasztalatokból ismerem, az ottani 
ügyek elintézésénél biztos alapokon 
állok. 

Erős meggyőződésemmé vált, hogy a 
központi kormányzat és a külső tagozatok 
között állandó és szerves kapcsolat létesítése, 
a magyar nemzeti népnevelés biztosítása 
érdekében, elsőrendű szükség. Ezen kap-
csolat pedig legczélszerűbben úgy léte-
síthető és biztosítható, ha a központban 
rendszeresittetik öt főtanfelügyelői állás, a 
melyekre a tanfelügyelői kar kitűnő-
ségei lépnének elő, mindannyi a VI. 
fizetési osztály illetményeivel és egyen-
kint 800 f r t útiátalánynya.l. Ezen fő-
tanfelügyelők a közoktatási ministerium 
népoktatási ügyosztályának rendes elő-
adói lennének; a 65 tankerület, főleg 
a nemzetiségi és egyéb viszonyok egybe-
vágóságára figyelemmel, felosztatnék az 
öt főtanfelügyelő között; p. o. az egyik-
nek kerületét képezhetné az észak-
keleti, a másikét az észak-nyugoti, a 
harmadikét a Dunántúli, a negyedikét az 
Alföld, végre az ötödikét a Ivirályhágón-
túli tankerületek. Főteendőjük volna: a 
hatáskörükbe osztott tanfelügyelősé-
geket évenkint legalább egyszer meg-
vizsgálni ; a tankerületek népoktatási 
viszonyai felől alapos tájékozódást sze-
rezni ; a teendőkre nézve határozott 
működési programmot megállapítani; 
az analog viszonyú tankerületek kultu-
rális ügyeinek fejlesztésében harmonikus 
irányt biztosítani; a helyi főtényezők 
körében a kulturális ügyek iránt meleg 
érdeklődést felkelteni. A főtanfelügyelők, 
a központban rendes előadói lennének 
a saját kerületük ügyeinek; időnkint 
az osztályfőnök elnöklete alatt tanács-
koznának az országos szempontból szük-
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séges teendők, stb. felől. Értekezhetné-
nek időnkint a kerületükbeli tanfel-
ügyelőkkel. 

A főtanfelügyelői állások szervezése 
kerek 25 ezer f r t költséget igényelne; 
de ezzel szemben jelentékeny megtaka-
rítás volna elérhető a népoktatási ügy-
osztály központi személyzeti költségénél. 

Ezekben igyekeztem, legjobb meg-
győződésem szerint, a népoktatási tan-
felügyeletre vonatkozó egyéni nézeteimet 
kifejteni. Nagy örömömre szolgálna, s a 
közügynek bizonynyal csak előnyére vál-
nék, ha főleg a t. kartársak hozzászólná-
nak javaslataimhoz; így alaposan előké-
szíthetnők a népoktatási törvény revi-
ziójinak leglényegesebb részét: a népok-
tatási tanfelügyeletet, a melynek helyes 
szervezésétől függ első sorban a nemzeti 
népneyelés biztosítása, felvirágzása. 

(Buday.st.) Halász Ferencz. 
- > S i / Í 

Magyarország ezeréves fennállása 
emlékének állandó megünneplése. 

Még fülünkbe csengenek a millennáris 
ünnepen elhangzott nemzet-dicsőítő 
hymnusok utolsó akkordjai. Lelki sze-
meink előtt még nyüzsögnek a haza-
szerte édes mámortól zsibongó népcso-
portok. Még szinte hallik a hódolásról 
díszmenetben visszatérő banderisták 
büszkén lépdelő méneinek ütemes patkó-
csattogása. Szemünk még káprázik az 
ezer év fényét, gazdagságát visszatükröző 
szinpompától. S ime! máris megtörtént 
az első lépés hazánk ezeréves fennállása 
emlékének állandó megünneplésére. 

Budapest székesfőváros hazafiasan érző 
törvényhatósági közgyűlése gondosko-
dott róla, hogy az újabb meg újabb 
nemzedékek — kiknek a gondviselés 
kegyessége nem engedte még meg, hogy 
a nemzeti közérzés eme föllángolásának 
hatalmas oszlopát szinről-szinre láthassák 
— legalább visszhangjaiban gyönyör-
ködhessenek annak a boldogító harmó-
niának. 

Határkővel jeleztük ugyan ezeréves 
multunkat; de nem zárólappal, mely 
tekintetünk elől elfedje a nemzeti nagy-
ság régi emlékeit. Az az ünnepi fény, 
az a pompa ragyogása ne legyen csak 
múló álom, tündérmesebeli tünemény: 
hadd maradjon vonzó mágnes, mely az 
emlékezés kapcsán vele érintkező szivet és 
lelket magához szorítja; hadd legyen az 
a hazafias és honleányi érzelem hatalmas 
erejének gyűjtőpontja, mely érintve föl-
fölvillanyozza talán zsibbadni kezelő idegein-
ket. Miért ne térhetne vissza az ifjú 
nemzedékek kegyelete évről-évre e fen-
séges látványhoz s az ezeréves Magyar-
ország emlékének ünneplésével miért ne 
fűzné szorosabbra a viszonyt az apák és 
fiak érzelem- s gondolatvilága között? 

Valóban, kár lenne ezt a nagy nem-
zeti eseményt egy év zárófalai közé 
szorítanunk. Engedjünk tért, nyuj tsunk 
alkalmat gyermekeinknek is az „ezer-
éves Magyarország" tudatával való büsz-
kélkedésre. Ne legyen ez a mi privilé-
giumunk, kik, mint felnőttek, munka-
körünkben kiegészítő tényezői valánk 
az első ezer év történelmi folyásának. 
Fiaink, leányaink s unokáink zsenge 
elméje, lázasan dobogó szive is hadd 
járuljon évről-évre a maga áldozati 
koszorújával, eme hazafias kötelességre 
buzdító emlékhez. 

Junius 8-ikán, az 1867-ik évi koro-
názás évfordulóján — tehát kettős 
ünnepet ülve — fogják a székes fővárosi 
közs. iskolák a millennium emlékét 
felújítani. Mult évben az ünnepségek 
sorozatában junius 8- ika volt a közép-
pont, midőn az ezer év fájdalmaira s 
örömeire visszatekintő nemzet hódoló 
díszfölvonúlással ünnepié a „legelső 
magyar ember t" : a királyt. E nap 
évről-évre ünnepies alkalmul fog 
szolgálni a fővárosi ifjúságnak haza-
szeretete erősbítésére, fölkent királya 
iránt hűségi érzelme fokozására. 

A székes-főváros tanácsa 1897. évi 
május 13-án tartott ülésében hozott 
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határozattal megállapította a jun. 8-án 
tar tandó kettős ünnepség programmját 
s ily értelmű rendeletet intézett az 
összes községi iskolák igazgatóihoz: 

„ Magyarország ezeréves fennállásának évről-
évre, junius hó 8-án, az 1867. évi koronázás 
évfordulója ünnepével kapcsolatban való iskolai 
megünneplését a székes-főváros törvényható-
sága elhatározta. Eme kettős ünnepség czélja 
az, hogy a székes-főváros tanuló ifjúsága a 
magyar nemzeti lét ezeréves múltja dicső 
emlékeinek ünnepies fölelevenítésével nemzeti 
önérzetében, hazaszeretetében és alkotmányos 
királya iránt való hódoló tiszteletében erős-
bödjék. 

A székes fővárosi községi elemi-, polgári-, 
női ipar-, felső kereskedelmi-, felsőbb leány-, 
alsófokú ipar- és alsófokú kereskedelmi isko-
lákra nézve ezen ünnepség tárgyában a tanács 
a Vll-ik ügyosztály javaslata értelmében 
ekként intézkedik: 

Az említett kettős ünnepség évenkint junius 
hó 8-án tartandó meg, még pedig: a körül-
ményekhez képest, vagy az iskola udvarán, 
vagy a tornateremben, vagy a rendelkezésére 
álló más nagyobb tantermekben. 

Az ünnepség — lehetőleg -— az iskola 
összes növendékeivel együttesen tartandó; a 
mennyiben azt a tanulók nagy száma vagy 
a helyiségek szűkebb térfogata meg nem 
e ngedné, abban az esetben több csoportban 
is megtartható. 

Azon iskoláknál, hol a növendékeknek hála-
adó istentiszteletre testületileg leendő veze-
tése különös akadályba nem ütközik, az 
ünnepség előtt vagy az után, a növen-
dékek az illető hitoktatók és a tantestület 
kellő számú tagjának vezetése és felügyelete 
alatt a templomba vezetendők. 

Az ünnepségre meghívandók az elemi 
iskoláknál az iskolaszékek, a többi iskoláknál 
a kerületi elöljáróságok és választmányok, az 
iskolafelügyelő-bizottsági tagok, alsófokú ipar-
iskolánál a felügyelő-bizottság tagjai, alsó-
fokú kereskedelmi iskoláknál a kereskedelmi 
testület (kamara) tagjai. Ezenkívül ott, a hol 
helyi körülmények megengedik, a szülők is 
meghívhatok. 

Az iskolaépületre a magyar czimerrel ellá-
tott nemzeti színű zászló kitűzendő. A növen-
dékek nemzeti színű csokorral feldíszítve 

jelennek meg. 
Az ünnepség másfélóránál tovább nem 

tarthat. Programmja a következő: 

AJ Elemi-, alsófokü ipar- és alsófokú keresk. 
iskolák számára : 

1. Hálaadó isteni tisztelet, a hol s a 
mennyiben ezt a helyi körülmények meg-
engedik. 

2. Hymnus. Kölcseytől. (A növendékek állva 
éneklik.) 

3. Az ünnepség czélját, okát magyarázó 
rövid beszéd. Tartja a kerületi elöljáróság 
egyik tagja vagy az isk. felügyelője, vagy 
az isk. igazgatója (vezetője). 

4. Mi a haza ? írta Pósa Lajos. Szavalja 
egy növendék. 

5. Jó honfiak, honleányok legyetek! Irts, 
Pósa Lajos. Szavalja egy növendék. (Csak sz 
elemi iskolában.)^ 

6. Honfidal. Irta Petőfi Sándor. Szavalja 
egy növendék. (Fiúiskolákban.) 

7. Honleány. Irta Mudnyánszhy Gyula. 
Szavalja egy növendék. (Leányiskolában."* 

8. Emlékbeszéd a magyar nemzet ezeréves 
múltjának kiszögellő pontjairól. Ki kell ter-
jeszkedni az 1867. évi koronázásra és a 
jelenben uralkodó felséges királyrét való 
megemlékezésre is. (Legfeljebb 20 perczig 
tarthat.) Elmondja a tanító-testülecnek az 
igazgató által erre felkért tagja. 

9. Magyarország megkoszorúzott térképe 
előtt elmondandó beszéd. (6—8 percznél 
tovább nem tarthat.) Elmondja egy tanuló. 

10. Járjatok be minden földet Irta Petőfi 
Sándor. Éneklik a növendékek. 

11. Ezer év. Irta Móra 1st'óm. Szavalja 
egy növendék. 

12. Ki volt nagyobb ? Irta Tóth Kálmán. 
Szavalja egy növendék. 

13. „A legelső magyar ember a király" 
és rMinden ember legyen ember és magyar" 
kezdetű versszakok. (Részlet Vörösmarty Fóti-
dalából.) Éneklik a növendékek. 

14. Szózat. Vörösmarty Mihály. Éneklik a 
növendékek. 
B) Polgári-, felsőbb leány-, női ipar-, felső-

ket•esk.-iskolák számát•«. 
1. Hálaadó isteni tisztelet, a hol s a 

mennyiben a körülmények megengedik. 
2. Hjmnus. Kölcseytől. Többszólamú kar-

ének. Éneklik a növendékek. 
3. Az ünnepség czélját, okát megmagya-

rázó rövid megnyitó beszéd. Tartja az igaz-
gató vagy helyettese. 

4. A hazaszeretet. Kölcsey Parainéziséből. 
Szavalja egy növendék. 

5. Ledőlt szobor. Irta Petőfi Sándor. Szavalja 
egy növendék. 

6. Honleány. Irta Rudnyánszlcy Gyula; vagy 
e helyett: Szilágyi Erzsébet. írta Tóth Kálmán. 
(Leányiskolában.) 
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7. Emlékbeszéd a magyar nemzet ezeréves 
mnltjának kiszögellő pontjairól, kiterjeszkedve 
az 1867. évi koronázásra és a királyról való 
megemlékezésre is. Elmondja a tan. karnak az 
igazgató által erre felkért tagja. (Ez emlék-
beszéd 20 percznél tovább nem tartbat.) 

8. Ezer év. Irta Móra István. Szavalja egy 
növendék. 

9. A magyarok Istene. Irta Petőfi Sándor. 
Szavalja egy növendék. 

10. „A legelső magyar ember a király" és 
„Minden ember legyen ember és magyar" 
versszakok (részlet Vörösmarty Fóti-dalából). 
Éneklik a növendékek. 

11. Ébresztő. írta Bajza József. (Vagy e 
helyett: Rendületlenül. írta Arany János) 
Szavalja egy növendék. (E költemény szava-
lása csak abban az esetben veendő föl a 
programmba, ha az ünnepségre kiszabott idő 
megengedi.) 

12. Szózat. Vörösmartytól. Többszólamú 
karének. Éneklik a növendékek. 

Azon polg. és magasabb fokú isk., melyek-
nél az éneket ugyanaz a tanár tanítja, a 
mennyiben más megállapodás nem történik, 
a közigazgatási ker. sorsz. szerint való rend-
ben egymásután tartják meg az ünnepséget; 
ha pedig ugyanazon kerületben levő fiú- és 
leányiskoláknak van közösénektanáruk, akkor 
másirányú megállapodás nemlétében, az ünnep-
ség előbb a fiúiskolákban tartandó meg. A hol O o 
az elemi-, polgári- vagy magasabb fokú isko-
láknak közös tornatermük van, ott, a mennyi-
ben másként megállapodni nem lehetne, az 
ünnepséget előbb a kisebb növendékek iskolája 
tartja meg. Felhivatnak ehhez képest az összes 
elemi, alsófokú ipar-, alsófokú kereskedelmi, 
polgári-, női ipar-, felsőbb leány- és felső 
keresk. és főreáliskolák igazgatói és vezetői, 
hogy fentebb részletezett s iskoláiknak meg-
felelő programmot irányadóúl tekintsék; a 
szükséges előkészületek iránt haladéktalanul 
tegyék meg az intézkedéseket és a vezetésük 
alatt álló tantestülettel együtt kövessenek el 
mindent, hogy az ünnepség nagyjelentőségé-
hez méltó s a növendékek előtt maradandó 
becsű, ked-ves és hazafias emlékű legyen. 

Miről a tan. VII. ügyosztály, a budapesti 
ker. tanfelügyelőség, az összes ker. elöljáró-
ságok. iskolaszékek, felső kereskedelmi-, 
felsőbb leány-, női ipar-, polg.-, alsófokú 
keresk.-, alsófokú ipar- és el. isk. igazgatói, 
vezetői és a gazdasági hivatal értesíttetnek." 

íme! a székes főváros, iskoláiban 
ekként szenteli nemzeti ünnepnapul 
junius 8-ikát, melynek programmját 
időnkint föl fogják frissíteni. 

De vájjon egyedül a főváros kivált-
ságául tekinthető-e ily iskolai ünnepség 
rendezése 1 

Talán csak a fővárosi iskolai ifjúság 
érzelmei nemesítése végett van szükség 
ily eszközre ? 

Korántsem. 
Egész ország iskoláiban jól hasz-

nálnák föl junius 8-ikát, ha a főváros 
példáját követnék — s kivált, a hol 
a körülmények megengedik, szabadban, 
a nép nagy közönsége résztvevősével 
tar tanák meg ez ünnepséget*). Az iskola 
hatalmas nevelő-befolyású centruma 
lenne így a köznép hazafias gondol-
kozásának. Nem tud juk : lesz-e valaha 
egész ország iskoláira nézve junius 
8-ika ily kettős nemzeti ünnep. 

Óhajtjuk, hogy legyen. 
Mily megnyugtató gondolat volna 

tudnunk, hogy junius 8-án, szerte e 
hazában, 3 — 4 millió tanuló i f jú és 
tanuló leány, büszkélkedve zengené 
nemzeti dalainkat s egy szívvel-lélekkel 
fogadná ünnepélyesen, hogy hű fia, hű 
leánya lesz a magyar hazának, hol élnie 
és halnia kell! 

Sőt — nem habozunk, bár fájdalma-
san esik őszintén kimondani — még a 
tanítók egy részének, hazafias kötelessége 
teljesítésére való kényszerítés szempontjából 
sem lenne fölösleges ily meghatározott 
programmá isk. nemzeti ünnepség tartása. 

Akkor talán a közokt. ministeri jelen-
tésben sem sokáig kellene figuráin ia 
annak az elszomorító adatnak, hogy 
„358 gör. kath., 94 gör. kel. és 17 róm. 
kath. (tehát, a mult évben összesen 469) 
tanító volt hazánkban, a kik tökéletesen tud-
nak magyarul; de iskolájukban a magyar 
nyelv iránti kötelességüknek nem akar-
tak eleget tenni!1 

Gööz József dr. 

*) Tudomásunk szerint hazánk ezeréves fönállása 
megünneplésének állandósítása magának Wlnssics 
Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minister úr ő 
nagyméltóságának kezdeményezésére az egész ország 
összes iskoláiban tervbe van véve s az előkészületek 
erre nézve már folyamatban is vannak. Szerk. 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 20. szám. 

m 
Kereszt az országúton. 
Virág a jelt nem övedzi, 
Lábánál mécs nem ég : 
Korlátja, liajh, rég elhagyd ! 
Négy dues, mi őrzi még. 

Elfeledték, az emberek, 
Ki velük érttük élt, 
Kinek végső sóhaja is 
Ima volt üdvükért? 

Kern tudom, a ki erre megy, 
Mit gondol, mit érez? 
De csodálom, hogy nem kap a 
Dobogó szívéhez. 

'Sz láttam sokat úrra menni, 
Kalapjuk levették; 
Láttam, kik a térdepelöt 
Csúfosan nevették ; 

Láttam urat, ki süvegét 
Alig billentette, 
S láttam koldust, toprongyosat, 
A ki ezt sem tette . . . 

Haladt arra vidám násznép, 
Tíz kocsi víg népe: 
Csuk az örömanya nézett 
Sóhajtva feléje . . . 

IIosszú bucsús menet ballag, 
A fele énekel . . . 
Ijobogö int . . . rövid ima . . . 
S ásítva mennek el. 

Láttam ezt. De láttam azt is, 
Azt, a mit látni jó, 
A mi némán oly beszédes, 
Imára felhívó: 

Árokparti vad borostyán 
Fa mellől kúszott rá, 
S ki dísz nélkül állott, így lett 
Megkoszorúzottá . . . 

Egykor is így volt . . . Bitófán 
Függött a szeretet: 
As emberek nem sajnálták, — 
A szikla megrepedt . . . 

(Budapest.) Gerley Szevér. 

Az iskolakerülő. 
Itt a tavas/,! Az enyhe légfuvalat meg-

törte a tél szigorát, felszabadította az édes 
anyaföldet bilincseiből. A hóvirág elődugja 
fejecskéjét a rög alól; kis bogárkák ébredez-
nek téli álmukból; pacsirta leng a légben; 
. . . ártatlan bébékkel népesednek be a 
főváros napsugárban ragyogó széles utczái. 

A köztereken zsibong a sok iskolás gyerek, 
játszik, ugrál, nevet valamennyi, mintha bör-
tönéből szabadult volna ki mind a tanítási 
idő elmultával. 

Szép a tavasz, szabad a természet, szíut, 
pompát nyer a föld, a fű, a fa. Napsugár 
után vágyódik ember, állat, növény. Felsza-
badul a mogorva lélek, az enyhe lég piros 
színt ad a gyermekek arczának . . . 

Es úgy történt: osztályom legjobb tanulója, 
a kit szerettem, beczéztem — nem birt 
betelni a balzsamos léggel, szabadság után 
vágyodott a lelke, megutálta a tavasz beáll-
tával az iskola szürke falait, vágyott ki 
onnét, ki a szabadba, az édes természet 
légkörébe. 

Harmadmagával felcsapott hát Robinson-
nak s tíz krajczárokkal zsebében elvitor-
lázott . . . . Harasztiba. Az éhség hozta haza 
őket s itthon a szülők a megérdemlett olva-
satlan nádpálczával jutalmazták szabadságért 
áhítozó törekvésüket. 

Iskolába persze félve jöttek, mert folyta-
tását remélték a már jó adagban kiszolgál-
tatott büntetésnek. 

Nem úgy! Szavam kemény, dorgáló, de 
hatásos volt; intelmem atyai, szívhez szóló. 
A megbánás könnyei peregtek le arczukról 
s látszólag megjavulva, a szokott szorgalom-
mal folytatták tanulásukat. 

Azonban csak két napig. A mikor is újra 
összeszűrte a levet a három triumvirátus s 
délután már vigan szivaroztak az iskola-
kerülők a köztér üde zöld bokrai alatt. 

Este persze, hogy ismétlődött otthon a 
nádpáleza s másnap a szülő hozta föl kar-
hatalommal legjobb tanulómat az iskolába, 
nem kis örömére újongó nebulóimnak, a kik 
kárörvendve gondoltak a bekövetkezendő 
scénára. 

Részemről feddés és csekélyebb büntetés 
lőn kimérve a megtévedt fiúra, ő pedig 
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bocsánatot kért, de megbánást nem vettem 
észre arczán. 

Ujabban ismétlődött az iskolakerülés. A fiú 
reggel azzal a jó szándékkal hagyta el a 
szülei bázat, bogy iskolába jön. De a zöld 
bokrok hívogatóan csalogatták s ő nem tudott 
ellenállni a csábításnak: ott maradt — az 
éj leszálltáig. Szülei lámpával indultak kere-
sésére s csak nagynehezen csíphették galléron 
szökevény gyermeköket. 

— Apám — könyörgött a fiú, — verjen 
meg, nem bánom, de az Istenre kérem, ne 
kényszerítsen, hogy iskolába menjek. Szabad 
akarok lenni, adjon . . . inasnak, jó leszek, 
szótfogadok . . . 

Megszomorodva hallották a szülők fiúk 
siránkozását. Közeleg a tanév vége, a fiúval 
ki akarták járatni a VI. osztályt s eszükbe 
sem jutott, hogy idő előtt kivonják az osz-
tályból. 

Tanácsért hozzám fordultak. En elgondol-
koztam : mi az oka, hogy ez a fiú megutálta 
az iskolát, a tanulást? Hiszen atyailag bánok 
növendékeimmel, szeretetemmel édesgetem, 
bilincselem őket az iskolához. S ők is sze-
retnek, ennek sokszor tanújelét adták; jobban 
szeretnek az iskolában, közelemben lenni, 
mint otthon. Miért hát e hirtelen változás ? 

A feleletet megadta az iskolakerülő fiú 
akkor, a mikor előttem állt, könyörögve az 
iskolából elbocsáttatásáért. 

— Tanító úr — mondá — a télen igen 
szerettem iskolába járni, de a hogy a jó idők 
eljöttek, úgy elfogott valami, vágyódom a 
szabadba. Nehéz nekem az iskola levegője s 
ha inas leszek, mégis csak többet lehetek 
kint. 

Elbocsájtottuk a fiút, aggódva ugyan, mert 
tartottunk attól, hogy példáját többen fogják 
követni. De tanulságot vonhatunk le ebből 
az esetből (s ez volt czélom e sorok közlé-
sével), a fű előtör, a tavaszi napsugár kicsalja 
a bimbókat, előbúvik aranyos napsugárban 
fürdeni a kis bogár, szárnyra kel a kis madár 
az enyhe légben . . . ilyenkor már ki kíván-
kozik a gyermeksereg is a szabadba. S mi, 
a szigorú nevelők, még inkább a rideg böl-
cselet fogva tartja az ifjúságot a falak között, 
naphosszat, hétről-hétre, délelőtt és délután. 
Iskolatér, játszóhely itt a fővárosi palotaszerű 
iskolaépületek körül nincs, sőt némely szigorú 
igazgató azt is követeli, hogy a 10 percznyi 
szünetkor lábújjhegyen, csendben, rendben 
menjenek a tanulók dolgukra. — Jaj ! mert 
a lárma vagy csevegés, ugrálás, rontja az 
intézet karakterét. —- Délelőtt 4, délután 
3 órán át nyaggatjuk, tanultatjuk növen-
dékeinket, szünet nélkül. így kivánja a mai 

kor, mert hát sokat be kell fogadnia a gyenge 
agynak. 

S így válnak a fővárosi palotaszerű iskolák 
börtönökké, nem testedző, hanem testsor-
vasztó-intézetekké s e miatt lesznek a fővárosi 
gyermekek előtt gyűlölt helylyé és ez az oka 
az előttem szokatlan jelenségnek: az iskola-
kerülésnek. 

Minő okos eljárás faluhelyeken, hogy április 
végén megtartatnak az évzáró-vizsgálatok s 
azon túl junius közepéig csak délelőtt van 
tanítás, a tanultak ismételgetése. E mellett 
eleget játszhatnak is a gyermekek, a tanító 
felügyelete alatt, és megóvatnak az erkölcsi 
elzülléstől is. 

Ajánlom ezt megszívlelésre. 
(Budapest.) Csáki/ 'Eléli. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Koppe Sándor uradalmi oki. 

tanítót a székudvari áll. el. iskolához r. 
tanítóvá; Hauserné Kaschevits Krisztina rácz-
almási közs. oki. tanítónőt a nagyteremi-i áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Gyöngyösi Károly sep -
sisztkir. közs. isk. oki. tanítót a sepsiszent-
királyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Ganovszky 
I. Gizella turó-tridvori áll. el. iskolánál alkal-
mazott oki. polgári iskolai tanítónőt a mun-
kácsi áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
3. fokozatába segédtanítónővé ; Kozma László 
munkácsi áll. el. isk. tanítót a debreczeni 
orsz. tanítói árvaházhoz igazgatóvá ; Ferenezy 
Gyula kocsordi ev. ref. oki. tanítót a komlód-
oroszfájai áll. el. népisk. r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Zágonyi Gyula kelecseny-
oblyászkai áll. vándortanítót a volóczi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Hodossy Laura munkácsi 
áll. polg. leányiskolái segédtanítónőt eddigi 
minőségében a kőszegi államilag segélyezett 
közs. polg. leányiskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Schneider József 
lucsvinai munkaképtelennek talált róm. kath. 
tanító részére évi 220 frtot; Huttárs Keresz-
tély albert-kasimiri munkaképtelen r. k. 
tanító részére évi 450 frtot; Aron Absolon 
szászpataki munkaképtelennek talált gör. 
kath. tanító részére évi 220 frtot. 

Segélypénzt engedélyezett: néhai Korpádé 
Vazul bucsumi nyugdíjazva volt gör. kel. 
tanító özvegye, szül. Tandran Veronika részére 
évi 100 frtot; néhai Fapp László bádoki gör. 
kath. volt tanító özvegye, szül. Szeplekán 
Mária részére évi 150 frtot; Szűcs Bálint 
kisrárói ev. ref. volt tanító Zoltán nevű kis-
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korú árvája részére évi 69 frt 70 krt; néhai 
Spiritza Ferencz krampachi r. k. volt tanító 
özvegye, szül. Liptay Mária részére évi 224 
frtot; néhai Csete Bálint barczaújfalusi volt 
tanító özvegye, szül. Lukács Margit és öt 
kiskorú árvája részére évi 357 frt 50 krt. 

Arvagyámpénzt engedélyezett: néhai Both 
Károly ménhárdi ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
Aurél és Alfréd nevü kiskorú árváinak, egyen-
kint évi 55 frt 59 krt. 

Tanítók tanácsadója. 
K. P. JesseföUl. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 

2. §-ának utobó bekezdése így szól: „Egyes 
ískolafentartók a korpótlékra vonatkozólag 
már fennálló vagy ezután alkotandó szabvá-
nyai jelen rendelkezés által nem érintetnek, 
ha azok a tanítókra nézve legalább is ezen 
§-ban megállapított mérvű kedvezményt bizto-
sítják." Ebből mi is azt magyarázzuk ki, hogy 
az uradalom által fentartott iskola tanítóját 
is megilleti — törvény és jog szerint — az 
ötödéves korpótlék. Ezt azonban csak „kérni" 
szokás, nem pedig „követelni." így értettük a 
minapi üzenetet s ön is helyesen magyarázta így. 

Polgár I. A járási főszolgabírói hivatal 
elutasító végzésében helyesen okolta meg. 
Ha valamely tanító hivatali földjének míve-
lése díjlevél szerint biztosíttatott és értékel-
tetett, ezt a természetbeli szolgálmány 
teljesítését jogosan követelheti; ellenben a 
tanító, tetszése szerint, nem változtathatja 
meg díjlevelét s így a természetben ígért 
szolgálmány helyett nem követelhet váltság-
összeget. Hiszen, ha ezt követelhetné, akkor 
a díjlevél más tételét is átváltoztathatná 
pénzértékre. 

Kérdező. 1. Ha ön rendes elemi iskolai 
tanító, de mellékesen és — külön fizetésért — 
a gymnasium- és ipariskolában hittant is 
tanít: erről lemondhat a nélkül, hogy elemi 
iskolai tanítói állásáról is le kellene mondania. 
Különben attól is íügg ennek az elbírálása: 
vájjon a szerződésben nincs-e kikötve, hogy 
az említett intézetekben is köteles a hittant 
tanítani ? 2. Lehetnek esetek, hogy a szüle 
nélkül jelentkező gyermek is beírható. A 
szüle azonban mindenesetre beírathatja 
gyermekét iskolába, ha ez nem jelent is meg 
vele a beíratáskor. 

Tudakozó. A min. engedélylyel élt, tehát 
hibát nem követhetett el, hogy e miatt bűn-
hődés, illetve anyagi veszteség érje. 

V. Lajos. Sajnáljuk; de nem avatkozunk 
bele, mert ha sérelme van, nyitva áll előtte 
az orvoslás rendes módja. 

Sopron. 1. Megengedhető. 2. Budapesten 
nincs megengedve a szünidőben való tanítás 
az iskolában. 3. Elegendő a kir. közjegyző 
által hitelesített másodlat is. 

Cs. J. Yersegh. Sok tanító maga szerzi 
magának a kellemetlenséget az által, hogy a 
mások dolgaiba avatkozik és azokat bírál-
gatja. Ne akarjon a tanító elöljáróinak birája 
lenni. Legjobb, ha tanfelügyelőjével és az 
iskolaszékkel békességben marad. 

S. k. Az első vád alól könnyen menekülhet, 
ha megmutatja a lapunk ezidei első számá-
ban megjelent ministeri rendeletet. Abban 
hibázott csak, hogy nem a gondnoksággal 
egyetértőleg s az ő tudtával intézkedett a 
húsvéti szünidőre nézve. A második vádhoz 
mi nem szólhatunk, mivel nem tudjuk, hogy 
kinek van igaza. Ebben az ügyben hozzánk 
intézett kérdéseire azért sem adhatunk fele-
letet, mivel az intézkedés joga nem minket, 
hanem a ministert illeti. 

I. Oy. Forduljon valamely napilap szer-
kesztőségéhez. Sorsjegyek húzásainak figye-
lemmel kisérésével nem foglalkozhatunk. Ez 
nem pedagógiai lap feladata. 

Ii. M. Már volt ily válaszunk, hogy mily 
feltételek mellett lehet. A közigazgatási 
bizottság — úgy látszik — elég erélyesen 
jár el. A kir. tanfelügyelőtől kérje és várja 
ügye további védelmét. 

T. J. Aszód. Felhasználhatja. A másik 
dologra nézve válaszunk az, hogy kivételesen 
lehet. Küldjön be nyugtát három írtról. De 
minélelőbb. A junius 1-én bemutatandó 
számadásba vehető fel. 

M. F. Ny. A. Mindenesetre folyamodjanak. 
Pár hó előtt is volt hasonló eset és sikerre 
vezetett. Levelet küldtünk. 

Y—S. Orvosi bizonyítvány alajjján kérje 
ideiglenes nyugdíjaztatását, ha munkára kép-
telen. Ha azonban betegsége oly természetű, 
hogy rövidebb pihenés után egészségi álla-
pota ismét megengedi a tanítás folytatását, 
akkor a jelzett 10 év betöltése előtt család-
jára való tekintetből sem mozduljon ki állá-
sából. A másik törekvés czéltalan, mert 
sikerre nem vezethet. A törvény világosan 
intézkedik ebben. Figyelmébe ajánljuk az 
1891. XLIII. t.-cz. 2-ik és 5-ik §-ait.' 

Molnár Antal czím alatt tudakozódik va-
laki, de sem helyet, sem évszámot nem említ, 
így, érdemlegesen nem válaszolhatunk. 

St. P. N. H. Kérdései mind olyanok, 
melyekre tanácsadónkban megjelent válaszok-
ból önmaga is megadhatja a választ, ezért 
ismétlés helyett figyelmébe ajánljuk a neve-
zett rovat figyelemmel való olvasását. 
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Sp. A. Jablunka.Róm. kath. jellegű tanítónő-
képző-intézet van Budapesten (IV. ker., Lipót-
utcza és IX. ker., Gyep-utcza), Egerben, Kassán, 
Kalocsán, Kőszegen, Nagyváradon, Pozsony 
és Sopronban, Szatmártt és Temesvárott. Elemi 
isk. VI. oszt. bizonyítványnyal nem tehet a 
polg. iskola 111. osztályáról magánvizsgálatot; 
csak kellő előkészítés és folyamodás után. 
írjon e tárgyban levelet dr. Göőz József, polg. 
leány- és női iparisk. igazgató úrnak (Buda-
pest, II. ker., Zárda-utcza 39. sz.) 

V. L. Egy hét alatt várjuk a referenstől a 
kimerítő választ. Nem lesz belőle kára. Joga 
nem évülhet el; az önhibáján kívül történt 
halasztásért pedig meg nem rójják. Az illető 
kir. tanfelügyelőség hivatali kötelességénél 
fogva intézi az ilyet; de néhol, ott is sok a 
munka a személyzet erejéhez képest. 

I R O D A L O M . 
Megjelentek: Számtan. A polgári fiúisko-

lák mind a négy osztálya számára, írták: 
Képessy Imre, Magyar László és Zettner Ede 
budapesti tanárok. — Világtörténelem. A pol-
gári fiúiskolák használatára írta: £/7fcnc7j Gyula. 
—• Gyakorlati tót nyelvtan, írta: Glósz Miksa 
csiksomlyói főgymnasiumi tanár. Mind a há-
rom Lampél R. kiadása. 

Az „ 1848/49-iki Magyar Szabadságharca Tör-
ténete* czímü nagy illusztrált munkából most 
jelent meg a 60-ik füzet, a melyben Gracza 
György az oroszokkal való első alkudozáso-
kat s az erdélyrészi végső^ harczokat írja le. 
Megkapóan szép a Gábor Aron, a székely hős 
halálára és temetésére vonatkozó részlet. E 
füzetben, hogy több szöveg férjen el, csak 
két egykorú kép van; ezek: Görgei vezér-
kara és kisérete. Az első orosz táborkövetek 
Görgeinél, 1849. jul. 20. A szerző, mint e 
füzetből látjuk, immár 1849. julius végén 
tart s így a páratlanul díszes nagyszabású 
munka rövid időn néhány füzettel csakugyan 
befejeztetik. 

A .Magyar Iparoktatás" czímü havi folyó-
iratnak most jelent meg a május havi 9. szá-
mú füzete, ezúttal is, mint rendesen, rendkí-
vül érdekes, gazdag tartalommal. E magában 
páratlanul álló folyóirat, melyet az ipari szak-
irodalom iránt melegen érdeklődő Dániel Ernő 
báró, kereskedelemügyi minister megbízásából 
a ministerium oktatásügyi osztályának főnöke, 
Szterényi József kir. tanácsos szerkeszt, igen 
sikeresen egyengeti az útat azon nagyjelen-
tőségű iparoktatásügyi reformokhoz, melyek 
megoldását mindenki várja. Ajánljuk e hézag-

pótló folyóiratot a szakkörök b. figyelmébe. 
Előfizetési ára egy egész évre 4 frt. Kiadó-
hivatala: Budapest, VII., Erzsébet-korút 20., 
földszint 4. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Mária Terézia királynő pozsonyi szob-

rának leleplezése volt az utóbbi napok leg-
fontosabb belföldi eseménye. Ez a leleplezés, 
mely f. hó 16-án folyt le az ősi koronázó 
városban, méltó befejezése volt az ezredévi 
fényes ünnepségeknek. 0 Fölsége, koronás 
királyunk, vasárnap, f. hó 16-án reggel érkezett 
Pozsonyba az uralkodóház tagjaival s oly 
fényes kisérettel, mint a milyet csak az ezred-
évi kiállítás megnyitásán láttunk. A magyar 
kormány tagjai: Bánffy Dezső ministerelnök, 
Wlassics Gyula dr., Perczel Dezső, Erdély 
Sándor, Dániel Ernő báró, Lukács László, 
Darányi Ignácz és Josipovich Imre ministerek, 
Szilágyi Dezső képviselőházi elnök és Vay 
Béla báró főrendiházi alelnök már szombaton 
este érkeztek meg Pozsonyba s résztvettek a 
városnak a ligetben rendezett estélyén, a hol 
Mária Terézia királynő szobrának alkotója: 
Faclrusz János, pozsonyi születésű fiatal szob-
rász is megjelent. A királynő szobra törté-
neti nevezetességű helyen: a Duna partján, a 
koronázó-domb terén áll, a hol kilencz magyar 
király suhintotta el a kardvágásokat. — 0 Föl-
sége és kisérete vasárnap 8V2 órakor érke-
zett Bécsből Pozsonyba, a szobor leleple/é-
séhez pedig 91/2 órakor. Ezután bement a 
főherczegekkel együtt a királyi sátorba és 
meghallgatta a tábori misét, melyet Bende 
Imre, nyitrai püspök czelebrált. A pozsonyi 
polgármester beszédére a király a követke-
zőleg válaszolt: »Mindenekelőtt szivein mélyé-
ből köszönetet mondok Pozsony szabad kir. 
város közönségének és polgárságának azon 
hazafias áldozatkészségeért, melylyel koro-
náztatásom negyedszázados évfordulója alkal-
mából dicső elődöm: Mária Terézia emlékét 
ezen történelmi nevezetességű helyen meg-
örökítette. Nemzeti ünnep napja ez, a melyen 
azon nagy királynő iránt róvjuk le a liólás 
kegyélet újabb adóját, ki a nemzetért élt, kiért a 
nemzet minden fia halni kész volt, és kiben 

1 világszerter az uralkodói erények eszményképét 
tisztelik. És most hulljon le a lepel! A mult 
iránti kegyelettel és a jövőbe vetett erős hit-
tel üdvözöljük ezen emlékszobrot, mint nem-
csak e régi koronázó város hazafias polgár-
sága a trón és haza iránti hü ragaszkodásá-
nak és szeretetének, hanem egyszersmind, mint 
a király és nemzet közötti áldásos összhangnak 
és az utókor soha él nem éoülő bástyájának 
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jelképét." Ezután lehullott a lepel a gyönyörű 
szoborról. A polgármester bemutatta 0 Föl-
ségének Fadrusz szobrászt. A leleplezési 
ünnepség után a király kíséretével együtt a 
Ferencz-rendiek új templomának a fölavatásá-
hoz vonult, majd ennek végeztével küldött-
ségek tisztelgését fogadta. Az érdekes nap 
méltó befejezése volt a szinházi díszelőadás, 
mely hat élőképben tárta föl a magyar 
nemzet és a királyi család történelmi vonat-
kozású részleteit. Az utolsó élőkép („vitám 
et sanguinem") után rázendített a zenekar 
Kölcsey hymnusára, melyet a király is, a 
királyi család tagjaival állva hallgatott végig 
a közönség szűnni nem akaró éljenzése közt. 
A szinházi előadás után 0 Fölsége Buda-
pestre utazott, a hová hétfőn reggel 5 óra 
40 perczkor érkezett meg. 

— Wlassics Gyula dr., vallás- és közok-
tatásügyi minister úr ő nagyméltóságát Sepsi-
Szent-György városa díszpolgárává választotta 
s a díszpolgári oklevelet, mely Gyárfás Jenő 
festőművész munkája, f. hó 12-én adta át egy 
küldöttség ő excellencziájának. 

— A junius 8-iki ünnepség alkalmából 
melegen ajánljuk t. kartársainknak azt az 
emlékfüzetet, melyet a mult évben „Ezeréves 
Magyarország11 czímen az Eötvös-alap orsz. 
bizottsága adott ki iskolai használatra és a 
magyar nép számára. Ez a füzet, melyet a 
vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-
méltósága is ajánlott 7584/96. sz. rendeletével, 
tudvalevőleg a Tanítók Háza javára jövedel-
mez s már ezért is megérdemli a tanuló 
ifjúság és a nép közt való elterjesztést, de 
megérdemli ezt a füzet hazafias irányánál és 
tartalmánál fogva is. Egy-egy füzet ára 20 kr 
s megrendelhető Lampel R. könyvkereskedé-
sében (VI., Andrássy-út 21. sz.) — Fölhivjuk 
ez alkalommal t. kartársaink figyelmét az 
„Arpád-jelvény"-re is, melyet Wittenberg Lipót 
papirkereskedő (VI., Andrássy-út 15.) adott ki 
s most egy éve a minister is ajánlott. Ezek 
a jelvények, melyeknek darabja 10 krért 
rendelhető meg, 2—2 krt jövedelmeznek az 
Eötvös-alapnak, melyet, mint halljuk, a mult 
évben 500 frttal gyarapítottak. Ajánlják tehát 
és rendeljék meg t. kar társaink úgy az emlék-
fűzeteket, mint az érmeket mennél tömege-
sebben, mivel tanítói jótékony czélokat moz-
dítanak ezzel elő. 

— Világ folyása a külföldön. A görög-
török békekötésre vonatkozó tanácskozásokat 
a nagyhatalmak már megkezdették, de azért 
az ellenségeskedések nem szünetelnek s f. hó 
14-én is erős összeütközés volt a görög és 
török csapatok közt, Epiruszban. A görög 
táviratok is elismerik, hogy ez volt az egész 

háború „legvéresebb napja." A görögöket 
természetesen megint megverték s görög 
részről 418 halottat és sebesültet vesztettek. 
Arról is érkezett hír, hogy a törökök Dorao-
koszt is bevették és Edheni pasa parancsot 
kapott, hogy a hadműveleteket siettesse s 
mielőbb nyomuljon előre a régi török-görög 
határra. A törökök ugyanis Thesszáliát kíván-
nák megtartani s helyette átengednék Görög-
országnak — Kréta szigetét, a melyet a 
görög csapatok már elhagytak. A török 
porta folyó hó 15-ikén éjjel adta meg a 
választ a hatalmak közvetítésére. E válasz 
szerint a porta a háborúskodás megszünte-
tését attól teszi függővé, hogy Görögország 
elfogadja-e a fegyverszünet és béke feltételeit. 
A feltételek a következők; 100 millió frt 
hadi kárpótlás fizetése, az ország régi határának 
helyreállítása, a Törökországban tartózkodó 
görög alattvalókra vonatkozó szerződés meg-
újítása a nemzetközi jog alapjáu, közönséges 
g o n o s z t e v ő k kiadására vonatkozó kartell-
szerződés megkötése, továbbá Volo és 
Preveza kikötőkben szabad közlekedés, a 
fegyverszünet kezdetétől. A két fél megha-
talmazottainak Pharsalusban kellene össze-
jönniük. 

— Űj olvasó- és számológépet talált fel 
Tóth István, ipoiykeszi kántortanító. A gép 
zongoraszerkezetű billentyűivel a tanító az 
egész osztály előtt könnyen látható számtani 
feladatokat és más kérdéseket ver ki s így 
felesleges neki sokat beszélnie. 

— Közgyűlések. A bakonyvidéki ág. hitv. 
evang. tanító-egyesület tavaszi gyűlését május 
25-én délelőtt tartja meg Bakony-Szent-Lász-
lón. — A marostordamegyei általános tanító-
testület „Központi Köre" tavaszi gyűlését f. 
évi május hó 24-én délelőtt Marosvásárhelyen, 
az ev. ref. polgári leányiskolában tartja meg. 
— A csökölyi róm. kath. tanítói-kör f. évi 
tavaszi közgyűlését május hó 20-án Csoko-
nyában fogja tartani. 

— Fölvétel tanítóképzőkbe. A kolozsvári 
állami tanítóképző-intézetben és az intézettel 
kapcsolatban szeptember 1-én megnyitandó 
internátusban következő ingyenes és kedvez-
ményes helyek vannak: az internátusba a 
jövő iskolai évre az I. osztályba felvehető 
15 bejáró és 20 bentlakó, összesen 35 növen-
dék. A 15 bejáró növendék közül, 5 havon-
kinti 5 forint készpénz-kedvezményben része-
sül. A 20 bentlakó növendék közül öt teljesen 
ingyenes ellátásban részesül; nevezetesen, kap 
lakást, étkezést, fűtést, világítást, mosást és 
gyógykezelést. Egy teljesen ingyenes hely 
havonkinti 14 frt kedvezménynek felel meg. 
Ugyanilyen ellátásra felvétetik 5 növendék, 
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havonkinti 7 forint befizetéssel; 5 növendék, 
bavonkinti 5 frt befizetéssel és 5 növendék, 
havonkinti 3 forint befizetéssel. A II., III. 
és IV. osztályban megüresedő kedvezményes 
helyek a megfelelő alsóbb osztályokból fellépő 
növendékek számára tartatnak fenn. A róm. 
kath., ev. ref., ág. ev. és unitárius tanító-
növendékek az egyházi énekben és kántori 
teendőkben is kiképeztetnek és sikeres vizs-
gálat után erről külön képesítő-bizonyítványt 
nyernek. A felvétel és segélyezés módozatai-
ról és a jelentkezés idejéről minden növen-
dék külön értesítést kap. A felvételért és 
segélyezésért az intézet igazgatótanácsához 
kell folyamodni f. hó 31-ig; az 50 krajczáros 
bélyeggel ellátott kérvény az igazgatóságnál 
nyújtandó be, a hol a kérvény felszereléséről is 
nyerhetők felvilágosítások. A felvételi vizs-
gálatokat f. évi junius 30-án tartják meg. 
— A losonczi m. kir. állami tanítóképző-
intézetben az 1897/98. iskolai évben a követ-
kező kedvezményes helyek lesznek üresedés-
ben : az I. osztályban 16 ingyenes és 4 fél-
fizetéses étkezési hely. Ezenkívül megüresedik 
az intézetben 15 szabadlakási hely. Az inté-
zeti épületben a növendékek csak korlátolt 
számban élvezhetvén ingyen lakást, fűtést, 
világítást, stb., azok a tanítóképző-intézeti 
tanulók, a kik eme kedvezményben nem 
részesülhetnek, a városban tisztességes csa-
ládoknál szállásoltatnak el és a mennyiben 
szorgalmukkal, jó magaviseletükkel kitűnnek, 
lakásdíj fejében külön ösztöndíjra tarthatnak 
számot. A losonczi m. kir. állami tanító-
képző-intézeti igazgatótanács elnökségéhez 
intézett folyamodványokat a losonczi állami 
tanítóképző-intézeti igazgatóságnál folyó évi 
május hó 31-ig kell benyújtani. — Az eper-
jesi állami kisdedóvónőképző-intézet I-ső osz-
tályába az 1897—98. évre 30 növendék véte-
tik fel, még pedig: 6 ingyenes, 10 féldíjas, 
10 egész díjas és 4 bejáró. A Il-ik osztályba 
csak üresedés esetén vehető fel iij növendék. 
Felvételi vizsgálatot minden folyamodó tesz. 
A felvételi vizsgálat írásbeli és szóbeli. A 
folyamodványokat 1896. évi junius 10-ig kell 
beadni. A folyamodó határozottan írja meg, 
vájjon egész, féldíjas, ingyenes vagy bejáró 
helyre pályázik-e. A felvételi vizsgálatok 
julius 1-én és következő napjain lesznek az 
eperjesi állami kisdedóvónőképző-intézet űj 
épületében. Bővebbet az igazgatóságnál lehet 
megtudni. — A bajai m. kir. állami tanító-
képző-intézetbe való felvételre és az inter-
nátusban az 1897 — 98. iskolai évre megüre-
sedő ingyenes és kedvezményes helyekre f. 
évi május 31-ig lehet folyamodni. A felvé-
teli vizsgálatok julius 5-én tartatnak. A jövő 

1897—98-iki iskolai évre az I. osztályba fel-
vehető 15 bejáró és 15 bentlakó, összesen 
30 növendék. A kedvezményes helyek követ-
kezők: 1. Öt teljesen ingyenes hely az inter-
nátusban (lakás, élelmezés, fűtés, világítás, 
mosás, gyógykezelés). 2. Öt fizetéses hely az 
internátusban, havonkint 5 frt befizetéssel. 
3. Három fizetéses hely az internátusban, 
havonkint 10 frt befizetéssel. 4. Két fizetéses 
hely az internátusban, havonkint 15 forint 
befizetéssel. 5. Négy ingyenes hely a köztar-
tásnál (étkezésnél), küntlakók számára. 6. Négy 
fizetéses hely a köztartásnál (étkezésnél), havi 
5 frt befizetéssel, küntlakók számára. 7. Két 
fizetéses hely a köztartásnál (étkezésnél,) havi 
10 forint befizetéssel, künlakók számára 8. 
Három ösztöndíjas hely, havi 5 frt ösztön-
díjjal, helybeliek számára. Bővebb felvilágo-
sítást az igazgatóság ad. 

— Képesítő-vizsgálatok. A budai Paeda-
gogiumban az elemi iskolai tanítóképző-inté-
zetben a képesítő írásbeli vizsgálatok f. évi 
május hó 26—29-ig, a szóbeli vizsgálatok 
21—23-ig tartatnak. A folytatólagos osztá-
lyok vizsgálatai junius hó 14—16-ig lesznek. 
A polgári iskolai tanítóképző-intézetben a 
szóbeli képesítő-vizsgálatok junius hó 1—24-ig 
tartatnak. A szakcsoportok folytatólagos osztá-
lyainak vizsgálatai junius hó 12-én lesznek. 
A zenei szakcsoportnak hangversenynyel egy-
bekötött vizsgálata junius hó 13-án délelőtt 
10—12 óráig fog megtartatni. — A pécsi tanító-
képző-intézetnél f. évi juniusban tartandó 
tanképesítési vizsgálatokra junius hó 10-ikén 
délelőtti 11 órakor kell személyesen jelent-
kezni az igazgatónál. Junius 11-én és 12-én 
gyakorlati fellépések, 14-én az írásbeliek, 
16-án a szóbeliek veszik kezdetüket. Folya-
modványok f. évi május 29-ig intézendők, 
az igazgatósághoz keresztlevéllel, erkölcsi, 
működési, orvosi és az összes iskolai bizo-
nyítványokkal pontosan felszerelve. Későn 
érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvények 
figyelembe nem vétetnek. A folyamodványok-
kal egyidejűleg postautalványon küldendő 
vagy személyesen kézbesítendő, vizsgálati díj 
fejében, intézeti növendékek részéről 15 frt; 
idegenek részéről pedig 20 forint. Ezenkívül 
mindenki az oklevélért 1 forintot fizet. 

A szerkesztő postája. 
„Kíváncsi." Nálunk, a hol oly tömérdek czikk vár 

a közlésre, ezen nincs mit csodálkozni. — Endröd. 
Elegendő egy példányban felterjeszteni (a borítókra 
írja rá: VI. a osztály); folyamodványban írja meg a 
kérelmét; a folyamodványra 50 kros, a mellékletre 
15 kros bélyeg kell. — L. P. Nagy-Majtény. Erre 
nézve még eddig nincs sem rendelet, sem utasítás. 
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— „A kis lionli fogadalma." Jó a maga helyén, de 
mi nem közölhetjük. — F. K. Buttyin. Áttpttük a 
kiadóhivatalhoz, mert a reklamácziúk oda intézendök. 
— W. F. 1. A helyi pótlék az illető helyhez kötött, 
tehát megszűnik. 2. Csak akkor számítják be a törzs-
fizetésbe, ha a minister külön rendelettel engedé-
lyezi; ezért folyamodni kell. — Májusra. Lapos próza 
mind a kettő; egyiket sem közölhetjük. — H. A. 
Rogendorf. Első fórum a kir. tanfelügyelő. — H. I. 
Torzsa. Nem felejtettük el, de fordításokat nem 
honorálunk; írjon mást és akkor ezt javára tudjuk 
be. — Gábor Kálmán, pécskai tanító (Aradmegye), 
felszólítja azokat, a kik 1882-ben a soproni tanító-
képzőben képesítő vizsgálatot tettek, hogy a 15 évi 
találkozás dolgában nála jelentkezzenek. — H. S. 
Sarkad. Két halottról szóló anyakönyvi kivonat, de 
honnan: nem tudtuk kibetűzni. Valószínű, hogy Erdély-
ből való s hogy Bánify ministerelnök őséről van benne 
szó. Köszönjük ; elküldtük a ministerelnök úr ő nagy-
méltóságának. — Sz. J. Kis-Pereg. A „Földművelési 
Érdekeink" megszűnt, helyette van a „Magyar Gazdák 
Lapja": V., Akadémia-u. 4. sz.; ára egy évre 8 frt. 
— 0. J. „A szőllészet köréből" Nagyon szakszerű; 
küldje be a „Szőllő és Borgazdasági Lapok" szer-
kesztőségének. — F. K. Szeged. Térképtartó már 
több van; láthatók a tanszermúzeumban; nézze meg 
ott alkalmilag saját maga, mert az ilyesmit látni 
kell. — Zeuóbia. Hódmezővásárhelyen s más helyen 
az óvodával együtt megteszik, de nem kötelesek 
vele. Cs. J. Abbázia. Sajnálatunkra nem közöl-
hetjük; nincs benne semmi új. — „A ííilus befolyása, 
stb." Nem közölhetjük. — K. J. Kis-Vár da. A kir. 
tanfelügyelő elé tartozik; ő majd intézkedni fog. A 
„N. L." valószínűleg hibás bizonyítvány alapján jár 
oda. — H. D. Kéttornyúlak. Nem okleveles tanító 
Vio rész sincs, nemhogy •/*, s ilyenek jövőben sem 
lesznek tagjai a nyugdíjalapnak, melynek különben 
sem tagja minden tanító. Így, az arány alapján biz-
tos számítást lehet tenni. — Kapnikbánya. Utána 
néztünk, de hasztalan: kérvényük mai napig nem 
érkezett be. — K. I. Liter. F. hó 7-én (27.019. sz. a.) 
a közig%bizottsághoz küldték. — Jablonka. Még febr. 
10-éti Árvamegye tanfelügyelőségéhez küldték. A 
nyugdíjügyet megsürgettük. — Liptó-Szt.-Miklós. 
1. Jogukban áll; kérjék is. 2. és 3. Min. rendelet 
ebben a dologban újabban még nem adatott ki ; de 
a törvény alapján kérhetik. 4. Próbálják meg, talán 
önöknek is megítélik. — M. J. Alsó-Töök. Kérjen 
lakbérpótlékot kir. tanfelügyelősége útján; jelenlegi 
lakása méreteit pontosan küldje föl. Jó volna elő-
zetesen megbeszélni a kir. tanfelügyelővel. — 
Andráshida. Egyelőre nincs tervbe véve. — B. K. 
Margitta. Sajnáljuk, de a közigazgatási bírósággal 
nem vagyunk összeköttetésben. — Sz. K. Köttse. 
Péterfy Sándor lakása: VII., Óvoda-u. 4. — Cs. K. 
Ruszkabánya. Nem tudjuk, mert a pcilyázati hir-
detményt a jövő évre még mi sem láttuk ; forduljon 
egyenesen az illető akadémia igazgatóságához — 
K. G. Dubest. Vizsgálati engedélyért a nagym. mi-
nisteriumhoz kell folyamodni; a kérvényt küldheti a | 
tanfelügyelőség útján is. Azt, hogy mivel támogat-
hatja a kérelmét, ön jobban tudhatja, mint mi. — 
Tenda. Slöjd-tanfolyamról még eddig semmit sem 
hallottunk; írjon Schranz Mihály igazgató úrnak, 
Sopronba. — Bl. J. Puczó. 1. Boiler M. úr lakása: 
VI., Nagymező-u. 1. sz 2. Nem. — Jí. P. Hajdú-
vámospércs. Lehetséges, de folyamodni kell érte a 
ministeriumhoz. — V. G. Zala-Csány. Az ilyesmi 
nem törvényen, hanem csak ususon (szokáson) alapul; 
kérdezze meg a szolgabírói hivataltól. — V. J. Hany. 
Az ilyesmit össze kell válogatni, mert egy kötetben 
alig van meg. Az „Egyetértés" és a „Magyar Újság" 
adnak (nem nagyon sűrűen) tanügyi rovatot — T. 

L. Jíagy-Súr. 1. Az illető folyamodjék; bármikor 
benyújthatja a kérvényt. 2. Tárgyalás alatt van. — 
H., Puszta-Pálii. Folyamodjanak; az ilyet esetró -
esetre bírálják el; előre megmondani nem lehet ; 300 
frton fölül is adhatnak, jóllehet, akkor az iskola már 
egészen államivá lesz. — K. I. Dráva-Szt.-Márton. 
Mi még semmi értesítést sem kaptunk erre vonat-
kozólag; kérdezze meg a szolgabírói hivatalban. — 
— „Mi nii legyen a tanító társadalmi élete 2" Csupa 
merő ismert általánosság; nem közölhetjük. — R. I. 
Mariké. Közölni fogjuk. A bélyegeket küldje az 
angol apáczák zárdájába (IV., Lipót-utcza); úgy 
halljuk, hogy ott jótékony czélra gyűjtik. — H. E. 
Mura-Siklós. Teljesen szabad jegyért a ker. minis-
teriumhoz kell folyamodni, de ebben az esetben 
nem adják meg. Más volt az, a mikor fölvitte a 
leányt és más a mostani eset. A féljegy a kapható 
maximum. — „Kézcsókolás az iskolában." Mi is 
helytelenítjük, és kiküszöbölendőnek tartjuk. A székes-
fővárosban már meg is tiltotta a hatóság. Erről 
czikkét írni felesleges. — K. J. Kézdi-Vásárliely. 
Nem közölhetjük. — S. J. Turkeve. Az írás-olvasás 
külön választását nem tartjuk jónak ; de az ön által 
ajánlott módszert sem ajánlhatjuk. — M. A. ííemes-
Pann. W. M. Nyíregyháza. G. M. Erdöbénye. A köz-
lendők közé soroltuk —- F. J. Czeglétl. Csak meg-
rövidítve adhatjuk. - Sz. I. Bussa. Várady Lajos. 
Közölni fogjuk, a mint sort keríthetünk rájok. — K. F. 
Eszék. Sz. Gy. Csákány. Nem váltak be. — R. F. 
Zákamene. Levelet írtunk. — Gr. I. Csobaj. Most van 
elintézés alat t ; a kinevezés nemsokára meg fog tör-
ténni. — Zalatna. Nem emelték. — Marosújvár. Ez-
úttal nem történt meg. —„Miklós." 1. 2. Nem tévedés, 
a fizetésemelést mind helyi pótlék czímén kapták; 
3. Tervbe van véve, hogy a helyi pótlékok a jövő évi 
költségvetésben a törzsfizetéshez fognak számíttatni. A jövő 
évben ötödéves pótlékot is fog kapni. Semmi oka 
rá, hogy „elkeseredett" legyen. - - Sz. Gy. Yinár. 
Ujabban is utána néztünk s úgy találtuk, hogy a 
közig, bizottsághoz küldötték (még márczius 23-án); 
sürgesse meg ott; okmányai is ott vannak. — J. 
V. Szauiszló. innét még a m. hó 9-én az adóhiva-
talhoz küldték; alig hihető, hogy mégsem kapták 
meg! — F. A. Gyula-Fehérvár. Az alsófehérmegyei 
tanfelügyelőséghez küldték 21.469. és £5.519. sz. a. 

— Szász-Kisalmás. 10.037. sz. a. 1896/97-től kezdve 
négy évre a róm kath. és reform hitoktatónak 
30—30 frtot, a gör. keleti hitoktatónak 60 frtot 
utalványoztak azonnal, a többi évekre január hóban, 
az erzsébetvárosi adóhivatalnál. — G. B. N\ irbátor. 
Czikkének veleje az, hogyha a felekezetek nem akar-
ják vagy nem tudják a 300 frt fizetési minimumot 
kiegészíteni 500 frtra, sőt még csak 400 frtra sem, 
egészítse ki az állam. Hát ezt mi is őszinte szívből 
kívánjuk, hogy mielőbb bekövetkezzék; de nem 
hiszszük, hogy az ön czikkének a közlésével ezt a 
czélt előmozdítanék. 

Taríaloin: A közoktatásügyi minister XXXI. 
jelentése. (Népoktatás) — A népiskolai tanfel-
ügyelet reformja. Halász Ferencz. - - Magyarország 
ezeréves fennállása emlékének állandó megünneplése. 
Gööz József dr. — Sziinóra: Kereszt az országúton. 
(Vers.) Gerley Szevér. — Az iskolakerülő. Csáky Elek. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. - - Iro-
dalom. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: IJjváry Béla. 

Segédszerkesztő: Gööz József dr. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A közoktatásügyi minister XXVI. 
jelentése. 

— HAsdedbvók, tanítóképzőit:, emberbaráti 
intézetek. — 

A jelentésnek a kisdedóvás ügyére 
vonatkozó része több örvendetes ada-
tot tartalmaz, de egyúttal teljesen iga-
zolja a minister úr által az országgyű-
lésen is konstatált ama szomorú tényt, 
bogy a kisdedóvodák nem szaporodnak 
eléggé gyorsan s igen sok az alkalma-
zás nélkül maradt óvónők száma. 

1896-ban volt az ország 1790 köz-
ségében 2115 kisdedóvoda, köztük 1078 
rendes óvóintézet, 172 állandó és 865 
nyári menedékház, melyekben össze-
sen 2222 óvószemély és 166.259 kisded, 
köztük a rendes óvodákban volt 1174 
nevelő és 103.350 kisded. Az évi fen-
tartási összeg kitett 977.170 frtot, 
melyből 170.881 fr t folyt az állampénz-
tárból. A rendes kisdedóvodák száma a 
múlt év óta 9 5-tel, az óvónőké 103-mal 
növekedett s örvendetes dolog, hog;- • 
a növekvés nagyobb arányú volt, mint a 
menedékházaké. Az intézetek összes 
tőkésített vagyona 3,650.807 forintról 
3,778.941 frtra emelkedett és az állami 
kiadások többlete kerekszámmal 20 
ezer forint volt. 

A kisdedóvókötelesek számát (2 3 9.126) 
maga a minister is nagyon megbizliat-

lannak ta r t j a és pontosabb összeírást 
fog jövőben eszközölni. De látható, hogy 
még e számból is nagyon sokan nem 
járnak intézetbe. Igen természetesen, 
mert nincs óvoda. Oly jelentékeny 
megyékben, minők Győr, Veszprém, 
Borsod, Szepes, Szabolcs, Máramaros, 
Krassó-Szörény, Háromszék, Szolnok-
doboka, Tordaaranyos, Udvarhely, 10-nél 
jóval kevesebb volt a rendes kisdedóvók 
száma és általában csak három nagy 
megyében (Pest, Bács és Torontál) ha-
ladta meg számuk az 50-et. Az egész 
év alatt létesült 150 ú j kisdedóvási 
intézet közül kétharmada állami (29) 
és községi (61) volt, a felekezetek közül 
csak a római katholikusok buzgólkod-
tak óvodák felállításában. 

Az összes kisdedóvó-intézetek közül 
ma már lS44-ben tisztán magyar a 
foglalkoztatási nyelv és csak 7 nevelő 
nem tud semmit magyarul; e tekintet-
ben tehát tűrhető a helyzet, de szo-
morú és csaknem érthetetlen tény, hogy 
a rendes kisdedóvodákban 87, a mene-
dékházakban pedig 470, azaz az összes 
nevelőszemélyzet negyedrészénél több, 
nem képesített egyén. Annál megle-
pőbb ez a tény, mivel a képesített 
óvónők száma 1896-ban 468, a mene-
dékházak vezetőinek pedig 245 volt; 
tehát a jelenleg működő összes nevelő-

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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személyzetnek több mint egyharmada. 
1895-ben 819 leány nyert oklevelet 
vagy bizonyítványt s így a 150 sza-
porulattal szemben megdöbbentő a túl-
termelés. Kétségtelen, hogy az 1896-
ban fennállott 1 2 képzőintézet, 625 nö-
vendékkel magában is sok, de még 
súlyosabbá teszi a baj t a magánvizs-
gálatok nagy száma. így Hódmezővásár-
helyen, mely pedig állami intézet, 91 
oklevelet adtak ki és abból csak 40-et 
intézeti növendéknek. Nagyon óhaj-
tandó, hogy ezen a bajon a kormány 
minden lehető eszközzel igyekezzék segí-
teni, mielőtt a szegény leányokból egész 
proletársereg fejlődnék ki. 

Szerencsére nem ily egészségtelenek 
az állapotok a tanítóképzés és képesítés 
terén. Aképezdék száma 1896-ban ugyan 
megszaporodott az eperjesi görög kath. 
tanítóképzővel, és ezenkívül a budapesti 
IY. kerületi róm. kath. elemi tanítónő-
képezde mellett polgári iskolai tanítónő-
képezde nyilt meg, mindamellett a 
74 intézetben 5.222 növendék volt; 
csak 396-tal több, mint az előbbi évben 
s ez a szaporodás, mivel a tanfolyam ma 
már 4 éves, általában és a tanítók száma 
egy év alatt 2 5 4-gyei szaporodott, 
inkább kevés, mint sok 26.650 működő 
tanítóval szemben. Képesítő oklevelet 
1021 férfi és 506 nő nyert, köztük 
97 a felső nép- és polgári iskolára. A 
működő tanítónők jelenlegi számaránya 
a férfitanítókéval szemben csak 16"3% 
s így a nőknél i t t túltermelés mutat-
kozik; mivel azonban 1896-ban a tanító-
nők száma 2 2 4-gyel szaporodott és álta-
lános tapasztalat, hogy évről-évre jobban 
szaporodnak, mint a tanítók, a képesí-
tést nyert nők számát szerfelett nagyra 
nem tehetjük a jelenleg működő 4339 
tanítónőre tekintettel. A képesített 
férfitanítók száma pedig határozottan 
csekély; a mindinkább mutatkozó tanító-
hiányon valószínűleg csak a nők újabb 
térfoglalása fog segíteni. 

A közoktatásügyi minister, jelentésé-

ben elmondja, hogy ezeken a bajokon 
miként akar segíteni. 118 községben, a 
hol állami iskola van, de óvoda mellet-
tük nincs, új óvodákat állít fel, Pápán 
új tanítóképzőt, az eperjesi és ungvári 
felekezeti képzőket segélyezni fogja s 
mint olvasóink már tudják, az alkal-
mazás nélkül levő óvónőknek megen-
gedi, hogy kedvezmények mellett sze-
rezhessék meg a tanítónői oklevelet. 

A tanítóképzőkben különben még van 
sok hiány. 29 felekezeti tanítóképzőben 
még nincs gyakorló-iskola, 17-ben nem 
volt négy évfolyam s több intézetben 
nem tanították a magyar nyelvet kellő 
sikerrel. Általában véve a felekezeti 
tanítóképzők hazánkban rosszabb ellá-
tásban részesülnek, mint az államiak. 
A tanítók közül egy állami intézetre 
14 —15, egy felekezetire 9 —10 jut, az 
öt görög-keleti intézetben csak 6. Egy 
növendék került az állami intézetekben 
átlag 400, a felekezetiekben 231 frtba 
s az összes intézetekre egy év alatt 
fordított 1,294.862 forintnyi összegből 
70'8°/o 24 állami intézetre esett, 50 
felekezetinek költsége félannyi sem volt. 
Maga az állampénztár 788.033 forint-
tal járul t a fentartáshoz. Igen termé-
szetes, hogy a felszerelés és a tanerők 
fizetése is ily arányokat mutat. 

A csekélyszámú intézetek életében 
egy év nagyobb változásokat természe-
tesen nem okoz és így a ministeri 
jelentésekben szokásos egy évi össze-
hasonlításokból csak a következőket 
emeljük k i : A beírt növendékek közül 
1896-ban 396-tal több maradt beu taz 
intézetben a tanév végéig. A férfi-
növendékek száma 120-szal, a nőké 
276-tal szaporodott. A növendékek szá-
mára adott jótéteménvek összege 
267.897 írtról 294.240frtra emelkedett, 
bár egy-egy növendék képzése most 
28 forinttal kevesebbe került, mint a 
megelőző évben. 

Megemlítjük végül, hogy magyar-
nyelvi képesítőt 1896-ban csak 131 
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növendék te t t és ezek nagyobb része 
(104:) a két görög felekezeti intéze-
tekben, holott a növendékek összes 
számából csak 68°/° volt magyar eredetű 
és a két említett csoportnál 195-en 
nyertek képesítést; jele, hogy a magyar 
nyelv ismerete nagyon terjed. Hogy 
ily vizsgát csak 4 nem intézeti növen-
dék tett , bár 1249 működő tanító keve-
set és 506 éppen semmit sem tudott 
magyarul, ez annak bizonyítéka, hogy 
a magyar nyelv tudását nem mindenütt 
követelik meg kellő szigorral. 

A jelentésnek az emberbaráti taninté-
zetekről szóló része a jelen évben is 
elkülönítve tárgyalja az árvaházakat 
és a fogyatékos érzékűek intézeteit s 
csak az utóbbiakat nevezi emberbaráti 
intézeteknek, holott azelőtt '— szerin-
tünk helyesebben — a két csoportot a 
közös név alá fogta. 

Árvaház 1896-ban 95 volt az ország-
ban, köztük 10 szeretetház névvel, 
lényegileg azonban egyenlő czéllal és 
szervezettel. Újabb intézetek vannak 
alakulóban Szegeden, Szatmárnémetiben 
és Iglón. A 95 intézet közül 47-ben 
iskola is volt 235 osztálylyal. Összesen 
367 nevelő vezetése alatt volt 2206 fiú 
és 2669 leány (bennlakó 3959). A növen-
dékek túlnyomó része (4007) magyar 
és (3709) római katholikus volt. Rész-
letek hiányoznak. 

Terjedelmesebb a jelentés a fogya-
tékos érzékűek ismertetésében, hol 
apró részleteket is közöl. Egészben véve 
csak 9 ily intézet volt az országban 
és köztük 7 a siketnémák számára. 
Az ápolt növendékek száma volt 401 
siketnéma, 100 vak és 53 hülye vagy 
gyengeelméjű. Az állam újabban átvette 
a hülyék intézetét, jelentékeny segély-
ben részesítette a temesvári siketnéma-
intézetet, tanítőképzőtanfolyamot nyitott 
a váczi siketnéma-intézetben (5 okle-
velet is nyert) és elősegítette a kapos-
vári siketnéma-iskola újból alakulását. 
Végül Budapesten hat heti tanfolyam 

volt, melyen 38 tanító és tanár nyert 
oktatást a dadogók és hebegők taní-
tására. Az egyes intézetek örvendetesen 
gyarapodtak; különösen a siketnémák 
kolozsvári intézete, a hol most már 50 
növendék van; mindamellett kétség-
telen, hogy az ily intézetek száma még 
nagyon kevés és szaporításuk múlha-
tatlanul szükséges. 

A magyar nyelvtanításról nem 
magyar ajkú népiskoláinkban. 

— Az iskolában szerzett magyar nyelvismeret állan-
dósítása. — 

Pontos dolog a tanítás sikerére nézve 
a módszertan elveinek belyes alkalmazása. 
Ezen elvek közül a magyar nyelv megtaní-
tásánál mindenáron érvényesíteni kell „a 
non scolae, sed vitae" tanelvet, nebogy a 
magyar nyelven való beszélés csak addig 
tartson, míg a tanuló iskolába jár. Ne az 
iskola falainak szűk határai közé szorítsuk 
tehát a tanulóknak magyar-nyelvi ismereteit, 
hanem a mindennapi élet szükségleteit vegyük 
tekintetbe. Ez legyen a magyar nyelv taní-
tásának végczélja! S azért, a magyar nyelv 
tananyagának megválasztásánál legyünk min-
dig tekintettel a mindennapi életre s a 
mindennapi foglalkozásban előforduló kifeje-
zésekre és főleg arra, hogy az iskolából 
kikerült tanulónak legyen alkalma gyakorolnia 
és érvényesítenie az iskolában szerzett magyar 
nyelvismeretet. 

Az elősorolt s a tantervbe felvett tantárgyak 
nem nyújtják teljesen az életben előforduló 
beszédanyagot, azért a tantervbe felvett tan-
tárgyakön kívül a nem magyar ajkú iskolák 
magasabb osztályaiban 1—2 heti órát a magyar 
beszélgetésre is kellene fordítani, hogy a 
tanítónak alkalma nyilnék a tanulókkal magyar 
nyelven szabadon beszélgetni (társalogni). 
Ezeken az órákon a tanulók szabadon intéz-
hetnének kérdéseket tanítójukhoz és társaik-
hoz s viszont a tanító is tenne fel a tanulók 
mindennapi életébe vágó kérdéseket. A tár-
salgás tárgyát s anyagát a tanító jelölné ki, 
a beszélgetés menetét vezetné, a kérdéseket 
s feleleteket irányítaná és javítaná, szóval, 
a tanórát rendszeressé tenné. 

Ugyanebből az okból szükséges, hogy az 
iskolából kikerült tanulónak legyen alkalma 
gyakorolnia az iskolában szerzett magyar 
nyelvismeretét. Erre valók az ismétlő-iskolán 
kívül az olvasókörök, népkönyvtárak, nép-

21* 
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lapok, hazafias ünnepélyek s népszerű fel-
olvasások rendezése, dalegyesületek, felnőttek 
oktatása, stb. 

A tanító kötelességtudása, lelkesedése és 
hivatásszeretete az iskola falain belül elvetheti 
ugyan a gyermekkeblekben a hazafiúi érzés 
magvait s megvetheti a magyar nyelv alapját, 
de a betetőzés munkája, t. i. az iskolából 
kikerült tanuló magyar-nyelvi ismereteinek 
állandóvá tétele, gyakorlása és bővítése már 
nem függ kizárólag s egyedül a tanító lel-
kesedésétől és arravalóságától. Ama nagyhord-
erejű feladatnak a végleges megoldására, mitől 
egy község, egy vidék, egy egész ország nyelv-
beli átalakítása függ, egy ember kevés. 

Ennél a munkánál a magyar társadalomnak, 
hazafias értelmiségnek a tanítóval s az isko-
lával karöltve járó lelkes segédkezésére, támo-
gatására s áldozatkészségére van a tanítónak 
szüksége. A tanító munkája nem szűnik meg, 
ha az iskolából kilép, hanem éppen a tanító 
van arra hivatva, hogy a társadalomnak s a 
hazafias intelligencziának meg adja az impul-
zust a további teendőkre nézve. Az ő dolga 
a társadalom érdeklődésének felköltése s a 
hivatottaknak az ügy számára való meg-
nyerése. S ha ez megtörtént, ha a vidékbeli 
lelkész, jegyző, földbirtokos, gazdatiszt, posta-
mester, orvos, ügyvéd, kereskedő stb.. minden, 
az értelmiséghez tartozó magyar ember, haza-
fiúi kötelmeinek tudatában, segítségére siet a 
tanító lelkesedésének, akkor az iskolában 
szerzett magyar nyelvismeret s hazafias érze-
lemnek az életbe való átvitele sikerülni fog. 

A hazafias értelmiség segítségével olvasókör 
alakítandó! Az értelmiség buzdítására a nem 
magyar ajkú nép tagja lesz az olvasókörnek. 
Az olvasókörben csak magyar nyelven legyen 
szabad társalogni. A nyelvbeli botlások iránt 
elnézők legyünk. A gyengébbeket szeretettel 
bátorítsuk. S egyáltalában szeretettel öleljük 
magunkhoz azokat, a kiknek a sors nem 
engedte meg, hogy nyelvben is magyaroknak 
szülessenek. Egyszerű irályú gazdasági, helyi 
érdekű, megyei, társadalmi, politikai néplapok, 
folyóiratok, könnyen megérthető gazdasági, 
szépirodalmi s ismeretterjesztő könyvek állja-
nak az olvasókör rendelkezésére. Van elég 
ilyen a magyar irodalomban. A lapok s 
könyvek társadalmi úton s a kör pénzén 
szerezhetők be. A téli estéken népies felolva-
sások tartassanak, nemzeti ünnepélyek rendez-
tessenek, melyeknek programmját magyar 
szavalatok, magyar énekek s magyar hazafias 
beszédek képezzék. A hazafias ünnepélyeken 
az iskolás gyermekek is közreműködhetnek 
szavalattal és énekkel. Nyáron a hazafias 
ünnepélyek a községnek valamely történelmi 

nevezetességű helyén (várrom, emlékoszlop, 
szobor) rendeztessenek, mulatsággal egybe-
kötve. Az ünnepély napján legyen isteni 
tisztelet magyar énekléssel, magyar predi-
káczióval. Lassankint gyakrabban rendeztes-
sék magyar isteni tisztelet. Az olvasókör 
alakítson dalkört; két , három-, négyszólamú 
könnyű magyar dalok taníttassanak be. 
A felnőttek számára magyar esti tanfolyamok 
rendeztessenek, stb., stb. 

A hazafias társadalom vezesse, a tanító 
lelkesedése irányítsa ezt az ügyet s a magyar 
értelmiség közreműködése s áldozatkészsége 
buzdítsa a tanítót törekvéseiben. 

Tudjuk azt, hogy a tanítónak sok akadálv-
lyal kell megküzdenie, sok kellemetlenséggel 
lesz dolga és sok fáradságába kerül, míg a 
társadalmat az eszmének megnyeri és annak 
segítségével községe népét, volt tanítványait 
a körbe való lépésre ráveheti, de az erős 
akarat s kitartás utóvégre mégis csak diadalt 
fog aratni. 

A nem magyar ajkú iskolában működő 
tanítóságnak számítania kell munkájában 
nem csak a közművelődési egyesületek, hanem 
a kormány támogatására és elismerésére is. 
A nyelvbeli átalakítás nagy munkájában buz-
gólkodó tanítóság méltán számíthat arra, 
hogy a kormány a tanítók állásbeli és anyagi 
bajainak dicséretesen megkezdett enyhítését 
eddigi áldozatkészségével folytatni, az arra 
érdemeseket jutalmazni, a nemzeti nagy 
czélokért harczolókat mindenki ellen meg-
védelmezni, azok tekintélyét minden irányban 
emelni fogja. Bizzunk a közoktatásügyi kor-
mány vezetőjében s tanácsadóiban, hogy vala-
mint eddig, úgy ezután is szives gondjaikat 
fogja képezni a nemzet apostolainak jóléte. 

Ezek volnának általánosságban előadott 
véleményeim a magyar nyelv tanításáról, 
illetve a nem magyar ajkú iskolák tantervéről. 
Az elmondottak után fődolognak tartom, 
hogy a magyar s nem magyar ajkú iskolák 
tananyaga között ne legyen különbség, mert a 
magyar nyelv tanításának sikere okából nincs 
arra szükség, az általános tan czél szempont-
jából pedig nem kívánatos, hogy a nem 
magyar ajkú iskolában kisebb vagy más 
legyen a tananyag, mint a magyar ajkú 
iskolában; s hogy ugyancsak az általános 
tanczélra való tekintetből s módszertani szem-
pontok miatt az anyanyelvet főleg a tanítás 
első fokán ne mellőzzük s viszont, hogy a 
tanítás további folyamán a magyar nyelv 
vegye át a vezérszerepet, míg az anyanyelv a 
felső osztályokban legfeljebb akkor használ-
tassák, mikor a tanulók az ismeretlen foga-
lomnak magyar nyelven való magyarázását 
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nem értik meg; végül szükségesnek tartom 
az iskolában szerzett magyar nyelvismeret s 
beszédképesség maradandóságának biztosítását, 
az életbe való átvitelét, gyakorlását és fejlesztését. 

Nagy munka, sok tapintat, apostoli lelke-
sedés, óriási türelem kell aliboz, hogy a magyar 
nyelvtanításnak meg legyen a valódi, életre 
kiható sikere. Ez nem egy-két évi, hanem 
évtizedes munka. Ne áltassa magát senki 
azzal, hogy a jó tanterv s a jó tankönyvek 
maguk egyedül képesek lesznek a nagy feladat 
megoldására. Az iskolában igen, de azon túl 
másra is szükség van: a hazafias társadalom 
segítségéibe. S ha ez meg lesz nyerve az ügy-
nek, akkor a nemzetiségi vidékeken harczoló 
tanítóság, mely átérzi hivatását s tudja fel-
adatát, a módját is meg fogja találni annak, 
hogy a magyar hazát miként hódítsa meg 
teljesen. 

S én bizom is abban, hogy a tanítóság a 
magyar társadalom segítségével, s a kormány 
áldozatkészségével a magyar hazát végleg és 
teljesen meg is fogja hódítani. 

(Csáktornya.) Margitai József. 

« D K > 

Az államsegély. 
Bizonyára sokan voltak s vannak most is, 

a kik némi skrupulozitással fogadták az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. azon határozatait, hogy 
egyrészről, oly községekben, a hol a tanítói 
fizetés minimuma a lakosság szegénységénél 
fogva a legjobb akarattal sem egészíthető ki, 
bizonyos garancziák kikötésével OJZJ az állam-
segély igénybevételével eszközölhető, másrész-
ről ugyanazon az alapon lehetővé tétetik a 
fizetésnek 400 frtra való kiegészítése. 

A mi a segélyhez kötött garancziákat illeti, 
elvégre be kell látnunk, hogy az a jogi 
viszonosság alapelvén nyugszik; mert bárki 
legyen is az adakozó, az adományból kifo-
lyólag az adomány elfogadója vele szemben 
nem csak pusztán udvarias köszönetet, hanem 
kötelezettséget is vállal. No már most, ha 
valaki a viszonosságon alapuló kötelezettsé-
gektől teljesen függetleníteni akarja magát, 
mi természetesebb, mint, hogy az adományt 
nem fogadja el s ha mégis kényszerítve 
volna reá, e kényszerből kifolyólag az ado-
mány elfogadását bizonyos feltételekhez köti. 
Igen ám, de adományról lévén szó, e felté-
telek meghatározására mindig illetékesebb 
az adakozó, mint az elfogadó. 

A segélyhez, illetve az adományhoz kötött 
garanczia lehet személyi és vagyoni. Személyi, 
midőn a kötelezettség pusztán az egyénre 
s vagyoni, midőn az a vagyonra vagy mond-

juk: a tulajdonjogra hárul. Kérdés, vájjon a 
hivatkozott törvény melyikét érti: a személyi 
vagy a tulajdonjogi kötelezettséget? Ha be-
hatóbban kutatjuk a törvényt, kénytelen-
kelletlen be kell ismernünk, hogy az személyi 
kötelezettségeket kiván, mert a tulajdonjogi 
kötelezettség egész sorozatát az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. rendelkezése foglalja magában. 

Es államtani szempontból mind a kettő 
helyes, mi több, egyházi szempontból sem 
kifogásolható, annyival kevésbbé, mert az álta-
lános művelődés a jólét, szóval magasabb 
ideák elérése után való törekvés époly érdeke 
az egyháznak, mint az államnak. Ezen érde-
kekben lefektetett nemes törekvések elérésére 
ma elsőrendű tényező az iskola és a tanító 
s mert az, minden tekintetben, minden körül-
mények között az állami vagy egyházi élet-
ben, a legkiválóbb gondozást e két tényező 
kívánja; kívánja pedig, ha másként nem lehet, 
a legmesszebb menő áldozatkészséggel. 

Ez elől kitérni nem szabad; azt a népok-
tatásügy ex- és intenzív követelményei szo-
rosan megkívánják, hogy egyrészt az iskola ren-
deltetésének megfelelőleg minden tekintetben 
megfeleljen a törvény követelményeinek, tehát 
a hygiéniai követelményeknek építve, s a 
didaktikai követelményeknek megfelelőleg fel-
szerelve, másrészt a tanító lehetőleg gondtól 
ment s a megélhetést biztosító fizetéssel el-
látva legyen. Bizony itt volna az ideje, hogy 
végre-valahára eltűnnének azok a rozoga s 
a pásztorházzal sem vetélkedő iskolák a nyo-
morult tanítói fizetésekkel együtt. Legyen az 
iskola külsőleg is, rendeltetéséhez képest, impo-
náló s a tanító, hivatásához méltóan repre-
zentálni tudó egyén. A templom előtt az 
ember ösztönszerűleg tisztelettel áll meg, de 
sok iskola előtt gúnynyal; pedig az iskola 
a templom leánya. Az anyagilag is reprezen-
táld tanító előtt ösztönszerűleg tiszteletet 
tanúsítunk, míg a nyomorral küzdővel szem-
ben szánakozást érzünk. S a tisztelet a roz-
zant iskola és a nyomorral küzdő tanító 
iránt akkor ébred fel bennüűk, ha az iskola 
rendeltetése és a tanító hivatása felett gon-
dolkozva, a kegyelet megadására vezető útra 
térünk. 

Csodálatos az a várakozás, melyet a csa-
lád, a társadalom, az egyház és az állam az 
iskolától és tanítójától vár, és méltán; mert 
míg egyrészről az a két tényező a családi 
tűzhelyt s a családi nevelést van hivatva pó-
tolni, másrészt a megélhetésre vonatkozó isme-
retek összes anyaga ott halmozódik össze; 
ez pedig vallás-erkölcsi, közművelődési és 
nemzetgazdászati szempontból nagy szó! 

Eltérve ez utóbbiak mérlegelésétől, azt a 
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kérdést vetem fel, vájjon az államsegély ly el 
folyamatban levő fizetésnek 400 frtra való 
kiegészítése tüntet-e fel oly eredményeket, 
a milyeneket vártunk ? 

E kérdésre határozott igennel kell vála-
szolnom. 

Ha összevetjük a tanítók ide s tova tör-
tént vándorlását, meglepetve tapasztaljuk, 
hogy a fizetésnek kiegészítése jórészben igen 
megcsappantotta a folytonos egyik helyről a 
másikra való pályázást. Ezt pedig nem lehet 
másnak tulajdonítani, mint ama kedvező 
körülménynek, melyet az államsegély biztosít. 
Tudvalevő dolog, hogy a középszerű tanítói 
állások 4—500 frt között variáltak, már ha 
most hozzávetjük, hogy ily állásokra való-
ságos vadászat volt, nagyon természetes, hogy 
a fizetésnek 400 frtra való kiegészítése, mely-
ben 60 írttól 180 írtig államsegély szerepel, 
tehát nem végrehajtó által beszedett úgyne-
vezett kántor (tan-) díj — legalább is bizto-
sított oly megélhetést, a mi annyira-meny-
nyire tűrhetővé teszi a tanító helyzetét. 

A másik eredménye pedig az iskolai élet-
ben lelhető fel és a jövő nemzedékre is 
kiható. 

Nem képzelek szerencsétlenebb iskolát, 
mint a milyen az, melynek folytonosan vál-
tozik a tanítója. Semminek sem volna szabad 
kevésbé egyöntetűnek és szabatosnak lennie, 
mint az iskolának úgy nevelés, mint tanítás-
tanilag. Ha van valami okadatoltabb kívá-
nalom, úgy nem lehet az egyéb, mint, hogy 
a nevelés alá kerülő gyermek lehetőleg min-
dig egy kéz alatt maradjon. Jaj annak az 
az iskolának, melyben a tanítók félévenkint 
váltakoznak ! Egy tanítónak individualismusa, 
működése, meg kell hogy lássék az általa 
nevelt nemzedéken s meg is látszik. Már 
most, milyen keveréke van a tanítói műkö-
désnek annál a gyermeknél, a ki félévenkint 
más-más tanító alatt van ! ? Én tovább megyek 
s azt mondom, hogy az összes népiskoláknál 
szigorúan megkövetelném, hogy a minden-
napi iskolás gyermekek az összes tanköte-
lezettség éveiben, ha csak lehetséges, mindig 
ugyanazon egy tanító alatt álljanak. Ezen 
rendelkezésnek a tanító épúgy hasznát venné, 
mint a növendék; mert míg egyrészről a 
tanító nem volna annyira lekötve a folyto-
nosan ugyanazon egy munkára, másrészről a 
gyermek egyéni érzete sem volna oly inga-
dozó, mert a tanító jelleme élesen bevésőd-
nék a gyermek lelki világába, azé a tanítóé, 
a ki legalább 4—6 évig bíbelődött vele; míg 
ellenkezőleg, annak a szegény gyermeknek 
válogatnia kell tanítói között, önmagától 

kérdezvén, melyik volt jobb vagy rosszabb ? 
S a gyermek mondjon fölöttünk bírálatot? 

Nem tekintve azt, hogy mennyi könyet 
törölt le a szegény tanító arczárói az állam-
segély, máris egy gazdag tapasztalattal bírunk 
s ez a tanítói fizetés rendezésének azon hatá-
sában elért eredményben mutatkozik, mely 
a tanítóra és az iskolára is, egyaránt ked-
vező. E tekintetben méltó örömmel üdvözöl-
hetjük a törvényt s hálás köszönettel adóz-
hatunk azoknak, a kik a törvényt alkották. 

A tanítók pedig, a kik még a törvénynek 
reájuk nézve kedvező rendelkezését igénybe 
ez ideig nem vették, önmaguk és családjuk 
iránt tartozó kötelességüknek tartsák, hogy az 
iskolaszéknél ezt kérelmezzék s ha az iskola-
szék kérésüket nem hajlandó teljesíteni, — 
fájdalom, a tanító ma már igen keresett, mert 
valóban kevesen vagyunk! — törekedjék oly 
helyre jutni, a hol kérése elől nem zárkóz-
nak el. 

S ha volnának talán, a kik e czikkben fog-
lalt alapelveimen gáncsolni, kifogásolni valót 
találnának, jegyezzék meg: a sérthetetlen jel-
legnek mindig híve voltam és leszek, míg 
belülről biztosíttatik függetlensége, de más-
ként az üres rekriminácziőknak híve soha sem 
voltam s nem is leszek, mert abból sem 
teremteni, sem megélni nem lehet, annál 
kevésbbé helyes alapon álló kultúrpolitikát 
folytatni. 

(Esztergom.) Bertalan Tincse. 

-

Az írva-olvasás módszeréhez. 
Valamint sok úton át lehet Rómába jutni, 

úgy a különböző tanítási módszerekkel is el-
érjük a kivánt eredményt. De nem közömbös 
reánk nézve, vájjon útunk göröngyös, vész-
teljes, hosszú vagy pedig ha rövid, e mellett 
minden előnynyel kedveskedik. A furfango-
sabbnál furfangosabb emberi találmányok nem 
mind azt ezélozzák-e, hogy minél kevesebb 
munka és költség mellett minél több kényel-
met, gyönyörűséget vagy egyéb előnyt biz-
tosítsanak ? Mi, különösen az osztatlan iskola 
tanítói, úgy el vagyunk halmozva munkával 
és a nehéz problémák egész seregének meg-
oldásával, hogy kapva kell kapnunk minden 
oly ajánlott módszeren, a mely munkánkat, 
a mellett, hogy némileg megkönnyíti, a kivánt 
czélt biztosabban segíti elérni. Az utazási 
pontot illetőleg meg van kötve kezünk a tan-
czél és tanterv előírásával, de az útirányt, 
a módszert magunk szabadon választhatjuk. 

E lapoknak f. évi 4. számában „Az osz-
tatlan népiskola tanterve" cz. alatt a többek 
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között az írva-olvasás módszerét is érintettem, 
mint olyant, a mely némileg megkönnyítené 
az osztatlan iskola feladatát. Természetesen 
ott csak vázlatosan foglalkoztam az említett 
módszerrel és azt ajánlottam, hogy a kis 
betűknél csak annyi gyakorlat volna veendő, 
a mennyi az illető betű alakjának és hang-
jának helyes fölismerésére vezet (körülbelül 
2—3 sor). Ilyen irányban volnának az ABC-és 
könyvek átalakítandók ; mert helytelennek 
tartom, hogy értelmetlen szótagokon, össze-
függéstelen szavakon és semmit-mondó mon-
datokon gyakoroljuk az olvasás készségét. 
Iparkodjunk a betűk megismerésén átesni és 
az olvasást azután vonzó olvasmányokon gya-
korolni, mi által minden tekintetben képzőbb 
lehet tanításunk, de az olvasás készségének 
elsajátításában is könyebben haladhatunk 
előre. 

Sümegi kartársam (Éles Károly űr) nem 
osztja nézetemet és állításaimat 3 pontban 
czáfolja. Meg lévén győződve eljárásom helyes-
ségéről, ismertetem röviden módszeremet, 
megjegyezvén, hogy nem akarok pávatollakkal 
ékeskedni, hanem megemlítem, hogy az egyes 
részleteknek nem én vagyok feltalálója, mert 
azokat egyik vagy másik módszertani könyv-
ben, vagy másutt olvastam. Beám csak annyi 
érdem hárul, hogy, nézetem szerint, a legrövi-
debb útat választottam. 

A hosszú hangoztatási és írási előgyakor-
latokat én az osztott iskolában is problema-
tikus értékűeknek tekintem; az osztatlan isko-
lában pedig egyenesen időpazarlásnak. Több 
módszertani könyvben hosszadalmas leírással 
legalább egy hónap van ajánlva e czélra, de 
a végén aztán maga a szerző is megjegyzi, 
hogy a hol nem lehet, ott vegyüli rövidebbre 
az előkészítést. Megvallom őszintén, én az elő-
gyakorlatokra alig fordítok 1 — 2 napot. E 
helyett mindjárt az egyes betűket kezdem. 
Minden egyes betűnek ismertetésénél teszem 
meg azt, hogy úgy a hang, mint az alak 
tisztán álljon a gyermek képzelete előtt. Eleinte 
rövid szavakat hangoztatok és azt bontatom 
hangokra. Ha a kérdéses hang ki van keresve, 
úgy győződöm meg, hogy tisztában vannak a 
betű hangjával, hogy olyan szavakat mon-
datok a tanulókkal, a melyekben a kérdéses 
hang előfordul. 

A legalkalmasabb szót kiválasztom, a mely-
nek kezdőbetűje az illető hangot adja, (pl. az 
„a" betűnél az almát, „e"-nél egeret, „b"-nél 
babot, „gy"-nél gyufát, stb.). Ezen szavak segít-
ségével a legnehezebb hangokat is rövid idő 
alatt megjegyzik és ha később esetleg a hangra 
nem emlékeznék valamelyik, csak azt kérde-
zem tőle, hogy milyen szóról jegyeztük meg 

az illető hangot, és ritka eset, hogy a hang 
eszébe ne jutna. (Ebből a szempontból én 
nagyon jóknak találom azokat az ABC-és 
könyveket, a melyekben az egyes betűknél 
1 — 1 kép van, a mely az illető betű hang-
jának megjegyzését igen megkönnyíti, pl. az 
„ó"-nál óra, „s'-nél sün, stb.) 

A betű írásánál az illető betűk részeiből 
állítom össze, később egyiket — a mennyire 
lehet — a másikból származtatom; pl. az „i"-
ből az ,u'l-t, „o"-ból az „a"-t, „g"-t, „d"-t, 
stb.; az illető betűt a mutató-újjal a levegő-
ben gyakoroljuk. Egyes tanulók a betűt az 
iskolatáblára is leírják. Ha hibásan írta, a 
hibát a tanulókkal kerestetem ki. Most a 
betűt a palatáblán is gyakorolják; majd a 
táblára írok egyes rövid szavakat, vagy az 
írott betűnél levő gyakorlatot másoltatom. 
Főnehézség eleinte abban nyilatkozik, hogy 
a palavesszőt helytelenül tartják és a kisközű 
sorokat, a melyekbe a rövid betűk írandók, 
nem tudják megkülönböztetni; de ezeken a 
nehézségeken ismételt útbaigazítások után o o 
csakhamar átesünk és csak a kevésbbé ügye-
seknek vagy gyöngéknek kell a sorközt merő-
leges vonással megjelölniök. 

Az olvasásnál a betűket minden alkalom-
mal élűiről kezdem, hogy a betűk alakja el 
ne mosódjék az emlékezet előtt, hanem foly-
tonosan felújítva a gyakorlat által, állandó-
síttassék. Nehézséget e téren csak az első 
hetekben találok, de nem is mindnyájánál; 
addig t. i., míg a betűk összehangoztatásának 
módját felfogták. Az egyes betűknél levő 
gyakorlatokat részint karban gyakorlom (az 
első betűknél magam lassan hangoztatva elő-
olvasom, később velők együtt lassan hangoz-
tatva olvasok), részint egyesekkel olvastatok. 
Nagy súlyt fektetek rá, hogy a gyermek foly-
ton könyvbe nézzen és mutató-újjával a meg-
felelő helyen a könyvben mutasson. Minthogy 
a gyermek figyelme hamar kifárad, a tanító 
feladata, hogy a tanítást változatossá tevés 
által a lankadó figyelmet kipihentesse és fel-
újítsa. E végből olvasás közben időt szakítva, 
néha a betűk írását gyakoroltatom a nagy 
táblán, vagy a gyakorlatban előforduló szónak 
bővebb megmagyarázásátveszem elő vagy an-
nak kapcsán rövid kis elbeszélést mondok el stb. 

A mi Éles kartársam ellenvetéseit illeti, 
hogy a gyöngébbek is megrögzítsék a betűk 
alakját és hangját, azokat, a pedagógia elve 
szerint, több figyelemben és jóakaró támoga-
tásban kell részesíteni. Azt sem tartom bajnak, 
hogy kezdetben az egész rövid gyakorlatokat 
kívülről is tudják, a jobb emlékezettel bírók 
a hosszabb gyakorlatokat is megtanulják; a 
tanító feladata, hogy a tanuló a betű alakjá-
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val és a szó képével is törődjék, a melyre a 
gyakorlat sok mesterfogásra tanítja meg a 
tanítót. Különben ez a jelenség csak kezdet-
ben van, míg lassan haladunk előre; későb-
ben nem is szükséges olyan sokáig gyakorolni, 
hogy ideje legyen a tanulónak a gyakorlatot 
kívülről is megtanulnia. 

Abból a szempontból pedig, hogy a gyer-
mekek a hosszú gyakorlatokat otthon, vagy 
óraközben az iskolában is gyakorolják, ha a 
rendes időben nem olvashattuk velők, én nem 
tartom szükségesnek a hosszú gyakorlatokat 
az egyes betűknél, mert az ilyen magánszor-
galom kezdetben csakis a jobbaknál tapasz-
talható, ezek pedig elég tudvágyók arra, hogy 
nagyobb társaiktól vagy testvéreiktől meg-
kérdezik a következő betűt és azt gyakorol-
ják; a későbbi betűknél pedig a gyakorlatok 
1—2 sorral úgy is nagyobbak; későbben pedig 
gyakorolják az olvasmányokon. Ezen elvem-
mel különben korántsem állok egyedül: e 
lapok hasábjain is történtek felszólalások, a 
melyek a jelenlegi ABC-és könyveinket nem 
tartják megfelelőknek és említett irányban 
változtatást óhajtanak; de több társammal 
megvitattam az ügyet, a kik nemcsak hogy 
helyeslik álláspontomat, de úgy nyilatkoztak, 
hogy a hosszú gyakorlatok nagy részét ők 
eddig is elhagyták. 

Nézetem szerint az írva-olvasás az első 
évben, kedvező iskolalátogatás mellett, nem 
túlságosan túlzsúfolt egynyelvű osztatlan isko-
lában is teljesen elvégezhető a megfelelő mód-
szer segélyével. Kedvezőtlen iskolai viszonyok 
mellett azonban a kis betűk teljes elvégzé-
sével is be kell érni. Az írva-olvasás külön 
választásának — mint ennek fölvetését egy 
napilapban éppen most olvastam — nem 
volnék barátja a következő okokból: a) meg-
kétszereznék majdnem munkánkat; b) nem 
tudnók a tanulókat kellő csendes foglalko-
zással ellátni; azok unnák magukat és rendet-
lenkedésben keresnének szórakozást; c) nem 
tartom az írva-olvasás tanítását a tanulóra 
sem túlterhelésnek. 

(BezdánJ jVagy József. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelöséghez.) 

Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület a turistás-
kodás körébe a néptanítókat is óhajtaná 
bévonni olykép, hogy ők egyesületüknek 
minden tagsági díj fizetése nélkül lehessenek 
tagjai, díjtalanul kaphassák honismertető 

„Erdély" czímű folyóiratukat; e mellett az 
egyesület a iagokul belépő tanítókat utazá-
soknál kieszközölt kedvezményekben részesíti, 
rendelkezésükre bocsátja az ország majdnem 
minden nevezetes pontján rendszeresített 
turista-szállókat s általában az utazásokra 
nézve őket vezeti, irányítja. 

Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület ez ügyben 
hozzám intézett kérelmére felhívom a tan-
felügyelőséget, hogy a tankerületebeli tanító-
kat e pártolásra méltó egyesületbe való 
minél tömegesebb belépésre buzdítsa, annyi-
val is inkább, mivel az egyesület a fent-
érintett kedvezmények nyújtásával szemben 
a tanítóktól egyebet nem kiván, mint azt, 
hogy a turistaság iránt érdeklődést keltsenek, 
a nagy közönséget támogatásra hívják fel s 
az egyesületnek a kirándulások rendezésében 
és más hazafias feladatok megvalósításában 
minden anyagi áldozat nélkül segítségére 
legyenek. 

Budapest, 1897. évi május hó 11-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Urhegyi Alajos bajai közs. 

polg. isk. tanítót az aradi áll. tanítóképző-
intézethez gyakorló-isk. tanítóvá a XI. fize-
tési osztály II. fokozatába; Mihály Emma 
oki. óvónőt az 1891. évi XV. t.-cz. 44. §-a 
alapján a nagy-lónyai közs. óvodába óvónővé; 
az államivá nyilvánitott késmárki polgári és 

felső-kereskedelmi iskolához JBelóezy Sándor 
eddigi igazgatót a IX-ik fizetési osztály 
3-ik fokozatába igazgató-tanítóvá, Klein Ede 
rendes tanítót a X-ik fizetési osztály 2-ik 
fokozatába, Simoncsics Alajos segédtanítót 
pedig a X-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába 
rendes tanítókká; Jobszt Mária oki. óvónőt 
a nagy-kovácsi-i állami óvodához rendes óvó-
nővé ; Farkas Lajos csitt-szent-iványi ev. ref. 
okleveles tanítót a búzái állami elemi nép-
iskolához rendes tanítóvá; Mitsky Aladár 
nagy-szebeni állami elemi iskolai oki. polg. 
iskolai tanítót a balassa-gyarmati államilag 
segélyezett közs. polg. fiúiskolához a Xl-ik 
fizetési osztályba segédtanítóvá; Parti Jolán 
okleveles kisdedóvónőt a munkácsi községi 
kisdedóvodához áll. jelleggel szervezett Il-ik 
óvónői állásra. 

Áthelyezte: Vadász Irma sonkolyosi áll. 
tanítónőt a balassa-gyarmati áll. el. iskolához. 

Jóváhagyta: az „Országos polg. isk. egye-
sület" alapszabályait f. é. május hó 12-én 
18.569. szám alatt kelt rendeletével. 
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Mária Terézia első intézkedései a magyarországi népoktatásügy 
emelése érdekében. 

P [Ó Felsége megkoronáztatásának negyedszá-
zados évfordulóján Pozsony városa elhatározta, 
hogy hűsége és 

szeretete jeléül 
szobrot állít a régi 
koronázódombon; 
s a nemes város 
e határozatához 
híven elkészíttette 
Fadmsz János 

hazánkfia által 
Mária Terézia 

lovagszobrát, a 
melyet képben mi 
is bemutatunk s 
a melynek leleple-
zésére f. hó 16-án 
I. Ferencz Jószef 
0 Felsége azok-
kal az örökké em-
lékezetes szavak-
kal adta meg az 

engedélyt, a 
melyeket lapunk 
mult számában 

közöltünk. 
A fényes és ma-

gasztos nemzeti 
ünnep Pozsony-
ban, véget ért; de 
dicsőségesen ural-
kodó királyunk 
emlékezetes sza-
vai elhatnak az 
ország minden 

egyes részébe s a nemzet minden egyes 
tagjának lelkét megtöltik a legszentebb érzel-
mekkel és a pozsonyi ünnep hangulata: a 
nagy királynő szent emlékezetéből fakadó hálás 
kegyelet s dicsőségesen uralkodó királyunk és a 
nemzet közötti áldásos összhang boldogító érzelme 
szentegyházzá avatja e haza minden hü gyer-
mekének szívét, a melyből áldást esdő buzgó 
imádság emelkedik az egek Urához. 

Es e hangulat arra is indít és arra is 
ösztönöz bennünket, Magyarország népokta-
tásügyének munkásait, hogy a nagy király-

nőnek azokról az intézkedéseiről megemlékez-
zünk, a melyek által hazánk népoktatás-

ügyét emelni óhaj-
totta ; mert két-

ségtelen, hogy 
Mária Terézia ide-
jében és az ő intéz-
kedései folytán 

jöttek létre ha-
zánkban a maiak-

nak megfelelő, 
szorosabb érte-
lemben vett első 
népoktatási inté-
zetek, népiskolák, 
tanítóképző - inté-
zetek és polgári 
iskolák. 

A mult század 
európai államfér-
fiai ugyanis már 

meggyőződtek 
igen sok helyen 
arról, hogy az 
állami élet ténye-
zői közül magát 
a föld népét nem 
szabad, nem lehet 
számításon kívül 
hagyniok, és hogy 
e népet iskoláz-
niok és nevelniök 
kell,ha nem akar-
ják, hogy az álla-
mokat éppen azok 

a tényezők forgassák fel és semmisítsék meg, 
a melyek a kellő műveltség mellett azoknak 
a legerősebb bástyái lehetnének. 

Mária Terézia dicső emlékezetű királynőnk 
államfériiai is, a kor követelményeinek hódolva, 
nem csak enyhitettek a népnek, a jobbágy-
ságnak keserves sorsán, hanem követve 
Nagy Frigyes példáját, a népnevelésügyet 
is a fontosb állami teendők közé sorolták. 
A közoktatásügy szervezését a felségi jogok 
és kötelességek közé iktatták s mindent 
elkövettek, hogy a közoktatás eszközei 
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által uralkodójuk összes országainak fönnállá-
sát biztosítsák. 

A közoktatásügy állami szervezése, a nép-
oktatásügy terén czélba vett újítások elé 
azonban, kivált kezdetben, nagy nehézségek 
és akadályok gördültek. A legnagyobb akadályt 
a közoktatásügy újjá szervezésére nézve a 
Jézus-társaság rendkívül nagy szabadalmai 
okozták, a melyek alapján ez a tanítórend 
az államtól még az ellenőrzési jogot is meg-
tagadhatta. Nem is tudtak Mária Terézia 
kormányférfiai a közoktatási reform ügyében 
mindaddig komolyabban előre haladni, míg 
maga a pápa e rendet 1773-ban meg nem 
szüntette. 

Mihelyt azonban a jezsuiták hatalma meg-
szűnt, Mária Terézia kormánya azonnal hozzá-
fogott a tanügy erélyes szervezéséhez. Az 1774. 
évi deczember G-án megjelent már az , Allge-
meine Schulordnung"' s ugyanazon hónap 28-ik 
napján kibocsátották a nemzeti, illetőleg 
népiskolai tamdmányi bizottságok megalko-
tását elrendelő udvari parancsot az egyes 
helytartóságokhoz. Az 1775. évi május 29-ik 
napján már ki voltak nevezve nem csak a 
magyarországi „nemzeti iskolai bizottság" tag-
jai, hanem a magyarországi nemzeti népiskolák 
„generalis inspektora", főfelügyelője is. 

Míg az 1774-ik év előtt az udvari tanul-
mányi bizottság rendeletével csakis a katonai 
határőrvidékek népiskoláinak a reformálását 
czélozta és eszközölte, addig az „Allgemeine 
Schulordnung" kibocsátása után kiadott udvari 
parancsok és rendeletek a magyarországi 
helytartóságot arra utasították, hogy a német 
származású és nagytudományú Felbiger János 
Ignácz által készített és a. maga nemében 
kitűnő iskolai szervezetet országszerte minél 
előbb léptesse életbe. 

Az 1775. évi május 29-én kinevezett 
„Magyarországi nemzeti- (nép-) iskolai bizott-
ság", melynek elnöke Hallassa Ferencz gróf, 
tagjai pedig gróf Brechtold püspök, Skerlecer 
helytartótanácsosok és Ehrenfellsi Gáspár Bál, 
a népiskolák generalis inspektora valának, 
legelső ülését ugyanazon évi junius 20-án 
tartotta meg Pozsonyban. Ez alkalommal az 
elnök hosszabb beszédben fejtegette a nép-
oktatásügy fontos voltát. Résztvett e gyűlé-
sen az akkor már kinevezett pozsonyi iskola-
felügyelő is. A tanácskozás tárgyát ezúttal 
főleg a Pozsonyban felállítandó, jobban 
mondva megnyitandó normális- (minta-) iskola 
és tanítóképző-intézet ügyei képezték. Ezen 
intézetek szervezésével ugyanis már az orsz. 
bizottság kinevezése előtt maga Felbiger is 
foglalkozott, a nagy királynő rendelete értel-
mében. Megállapította a város elöljáróival 

egyetértőleg, hogy a minta-iskola tanítóképző-
intézettel együtt a jezsuiták rezidencziájául 
szolgált házban, a Káptalan-utczában helyez-
tessék el; gondoskodott továbbá arról is, 
hogy ezeknek a népoktatási intézeteknek 
elegendő alapjuk legyen. Kieszközölte Felbiger, 
hogy a pozsonyi első normális-iskola és 
tanítóképző-intézet javára jövedelmezzenek: 
1. a várhegyen alapított, de később beszün-
tetett magyar-tót iskola alapítványai; 2. a 
minorita-iskola tökéje, mely eredetileg 1000 
frt volt, de az idők folyamán tetemesen fel-
szaporodott ; 3. az Erdődy grófné által tett 
200 frtnyi alapítvány, melynek kamatait ere-
detileg a vallástanban kitűnő tanulóknak 
szánta a kegyes alapító; 4. az úgynevezett 
„Polemica" másnéven „ Bibliotheka Katechetika" 
czímet viselő f'undusok, a melyeket jámbor 
adakozók adományaiból gyűjtögettek a róm. 
kath. lelkészek, hogy ezen alapok kamatai-
ból a vasárnapokon megtartott „katekizácziók" 
alkalmával magukat kitüntető ifjakat meg-
jutalmazhassák; ezen fundusok jövedelmének 
nagyrészét a róm. kath. papság azonban 
csak oly föltétel mellett engedte át, hogy 
ebből mindenha ingyen lássa el az iskola a 
szegényebb sorsú római katholikus tanulókat 
könyvekkel. Felbiger buzgó közbenjárásának 
köszönhető továbbá az is, hogy Mária Terézia 
a pozsonyi normális-iskola alapítványához az 
1775. évi junius 23-án kelt leirattal 40.000 
frtnyi tőkével járidt. 

Gondoskodott Felbiger különben még arról 
is, és pedig jóelőre, hogy a pozsonyi nor-
mális-iskola és tanítóképző-intézet számára 
alkalmas egyéneket képeztessen ki Bécsben, 
a Szent Annáról czímzett minta-iskolában. 
Az 1774. évi május havától kezdve két 
kiváló tehetségű pozsonyi ifjú készült a többi 
között a nagy királynő költségén arra elő, 
hogy a később megnyitandó pozsonyi minta-
iskola vezetését átvehesse; az egyik ezek 
közül Koch János tanító volt, a ki utóbb 
csakugyan a minta-iskola tanárává nevez-
tetett ki; a másik, Hoffmann Antal Pál, azon-
ban a minta-iskolai tanfolyam bevégzése után 
is folytatta még abbanhagyotfc egyetemi 
tanulmányait; mert helyette, a pozsonyi új 
iskola igazgatójává Bóka János, váczi czím-
zetes kanonokot nevezte ki a királynő 1874 
november 4-én. 

A magyarorzági nemzeti iskolai bizottság 
Felbigernek és a magyarországi nemzeti is-
kolák generalis inspektorának, Ehrenfellsi 
Gáspár Pálnak, ezen előmunkálatai következ-
tében már az első gyűlésen minden nagyobb 
nehézség nélkül elrendelhette, hogy a pozsonyi 
normalis-iskola haladék nélkül megnyittassák, 
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mihezképest teljesen felhatalmazta a generalis 
inspektort nem csak arra, hogy a szükséges 
könyveket az iskola számára Bécsből ren-
delje meg, hanem arra is, hogy addig is, 
míg a Pozsonyból Bécsbe küldött tanítók 
onnan tökéletesen kiképezve vissza nem tér-
hetnek, néhány ideiglenesen alkalmazandó, 
Bécsben kiképezett, jeles tanítóval indítsa 
meg a normalis-iskola és a tanítóképző-inté-
zet működését. 

Es Ehrenfellsi Gáspár Pál ezen felhatal-
mazáshoz képest meg is nyitotta az első tanító-
képző-intézetet és a normális-iskolát, még az 
iskola-bizottság első gyűlésének napján: 1775 
junius 20-án, a jezsuiták által elhagyott rezi-
deacziában. Az újonnan felállított intézet vezér-
szellemét maga Ehrenfellsi Gáspár, ez a 
katonából lett tudós pap adta meg, a ki 
minekelőtte a magyarországi nemzeti iskolák 
generalis inspektorságát átvette volna, a 
nagyszombati főiskolában működött, mint a 
politikának és a kamarális tudományoknak, 
meg a pénzügytannak a tanára. A magyar-
országi nemzeti iskoláknak ez az első generalis 
inspektora, a ki Felbiger tanulmányi rend-
szerét teljesen ismerte és helyeselte, a ki a 
régebbi és a korabeli pedagógiai irodalomban 
teljesen jártas volt, nem nyugodott addig, 
míg az új intézet a „Schidordmnig" követel-
ményeinek minden tekintetben teljesen meg 
nem felelt. Reggeltől estig talpon volt s majd 
a normalis-iskola rendes tanulóival, majd a 
tanítóképző-intézet növendékeivel, majd meg 
a közel vidékről az új oktatási módszer el-
sajátítása czéljából berendelt tanítókkal foglal-
kozott. Buzgó működésének eredményét híven 
feltünteti az a jelentés, a melyet az 1775. évi 
julius 31-én terjesztett a magyarországi 
nemzeti iskolai bizottság Mária Terézia elé 
az alkalomból, hogy a nevezett bizottság 
Ballassa gróf vezetése mellett a pozsonyi 
normális-iskolát s a tanítóképző-intézetet első 
izben hivatalosan meglátogatta és megvizs-

o o O 
gálta. 

A legelső néptanítóképző-intézet és nor-
malis-iskola tehát hazánkban az 1774. évi 
„Schulordnung" alapján szerveztetett Pozsony-
ban. Ügy az egyik, valamint a másik intézet-
nek sikereit nem győzi a Ballassa gróf 
által a királynő elé terjesztett első hivatalos 
jelentés eléggé magasztalni s ugyanezért nem 
is mulasztja el, hogy Ehrenfellsi Gáspárnak, 
a generalis inspektornak, valamint az új 
intézetek hitoktatójának, Oberleitner Ferencz-
nak a buzgó tevékenységére a nagy királynő 
figyelmét föl ne hívja. Ebből a felterjesztés-
ből tudhatjuk meg azt is, hogy Pozsonyban 
az első normális - főiskolával és tanítóképző-

intézettel egyidőben még két másik normális-
iskolát és tanítóképző-intézetet is szervezett 
és gondozott Ehrenfellsi Gáspár, a felügyelete 
alá rendelt két apáczazárdában; nevezetesen 
az Orsolyák által fentartott leányiskolában és 
a „Mi asszonyunk"-ról nevezett apáczák zár-
dájában. Ezt a két zárdai leányiskolát is 
teljesen a „Schulordnung"-nak megfelelő nor-
mális-iskolákká alakította át a buzgó és 
tevékeny generalis inspektor, a ki bokros 
teendői mellett naponta két órát szentelt 
arra, hogy az apáczákat a Felbiger-féle okta-
tási módszerrel megismertesse. 

A magyarországi nemzeti iskolai bizottság 
az 1775. évi augusztus 27-én is igen emlé-ö O 
kezetre méltó gyűlést tartott; az akkor hozott 
határozatok közül közlöm itt a legérdekeseb-
beket : 

1. A normális-iskola első osztályából, a 
mely 1775 junius 20-án nyittatott meg, minél 
előbb kiválogatandók azok a növendékek, a 
kikből meglehetne alkotni az iskola második, 
harmadik és negyedik osztályát. 2. A pozsonyi 
triviális osztatlan népiskolák tanítóinak a 
javadalma a szabad lakáson kívül legalább is 
300 frtra emelendő s a tandíj, mihelyt az 
iskolai alapítványok a tanítói javadalmak 
fedezésére elégségeseknek mutatkoznak, a 
triviális iskolákban eltörlendő. 3. A normális-
iskolához öt rendes tanár nevezendő ki. 4. 
A városi hatóság intézkedjék arról, hogy min-
den egyes gyermek iskolába járjon és jár-
hasson. 5. A városi hatóság a nép- és ház-
számlálásról gondoskodjék, hogy a tankö-
teles gyermekek jegyzékét össze lehessen állí-
tani. 6. A zugiskolákat a városi hatóságnak 
be kell záratnia. 7. Készítse el a városi ható-
ság az összes iskolai alapokról szóló kimu-
tatást. 8. Az iskolai tandíjak beszedéséről 
gondoskodjék a városi hatóság és szolgáltassa 
ki a megállapított tandíjösszegeket a tanítók-
nak félévi előlegekben. 9. A tandíj minden 
egyes tanuló után emeltessék fel 4 forintra; 
a szegény-sorsú szülők azonban mentessenek 
fel teljesen a tandíj fizetése alól. 10. A taní-
tók hivataluk mellett másféle kereseti ággal 
ne foglalkozzanak. 11. A fiúk a leányoktól 
elkülönítve oktatandók, stb. 

A magyarországi helytartótanács azután az 
1777-dik évi október hó 2-án 4620. sz. alatt 
kelt leiratában ezeknek a fentebb felsorolt 
határozatoknak a nagyobb részét helyben is 
hagyta. A nemzeti iskolai bizottság erélyes 
tevékenysége következtében pedig az 1775-ik 
évi november 27-ikén kelt helytartótanácsi 
leirat már meg is erősíthette hivatalaikban 
az líj intézetek rendes tanítóit, a kik nem-
csak a normális-iskola rendes tanulóit, hanem 
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a tanítójelölteket is oktatták. Hitoktatóul 
megerősíttetett hivatalában Oberleitner Ferencz 
világi pap, a ki annakelőtte jezsuita volt; a 
rajztanítói állásra Weiss Lipót kegyesrendi 
áldozár, a kezdők tanítójául Hössler János, 
az olvasók tanítójául Walter Jóssef, a felső-
osztálytanítójául pedig Schlechter Antal, világi 
tanítók neveztettek ki. Es e kinevezéseket 
elintéző helytartótanácsi leirattal a pozsonyi 
normális-iskolának és a vele összekapcsolt 
tanítóképző-intézetnek a fölállítására vonat-
kozó munkálatok befejeztettek. 

Meg kell ezek után még említenem, hogy 
a pozsonyi tanítóképző-intézetnek ép úgy, 
mint a többi, az 1774-ik évi „Schulordnung" 
szabályai szerint a normális-iskolákkal kap-
csolatban felállított tanítóképző-intézeteknek 
az tüzetett ki feladatul: 1. hogy a tanítóje-
löltekkel mindazokat az ismereteket és ügyes-
ségeket minél alaposabban közöljék, a melye-
ket később nekik, mint néptanítóknak a nép-
iskolás gyermekekkel el kell sajátíttatniok, 2. 
hogy a tanítás módszerének helyes elméle-
tébe és gyakorlatába a tanítójelölteket éppen 
úgy, mint a póttanfoly ainokra berendelt 
tanítókat bevezessék, velők a házi és az 
iskolai nevelés és fegyelemtartás elméletét 
felfogassák és ennek gyakorlatába bele is 
vezessék. Kiváló figyelmet fordítottak a tanító-
képző-intézetek, a „Schulordnung" szabályai-
nak értelmében, azoknak az ismereteknek és 
ügyességeknek a közlésére is, a melyekre a 
házi-nevelői és instruktori állásokra lépő 
egyéneknek akkoriban szükségük lehetett. 

A normális-iskolákkal egybekapcsolt tanító-
képző-intézetekben a következő tankönyvek 
használtattak: I. Módszertan. II. Nevelők és 
instruktorok számára készült utasítás. III. 
Ábécés könyvecske. IV. Vallásos tartalommal 
bíró olvasókönyv 4 kötetben. V. Ugyanaz a 
tanítók számára nyújtott táblázatokkal és 
kérdésekkel. VI. Katekizmus. VII. Evan-
géliumok és epistolák. VIII. A népiskolai 
tantárgyak lényegének magyarázatát és keze-
lésmódját feltüntető könyv, melynek főrészei: 
1. Útmutatás a szépírás tanítására. 2. Szám-
tani vezérkönyv. 3. Útmutatás a helyesírás 
tanítására. 4. Német nyelvtani vezérkönyv. 
5. Á fogalmazás tanításának a módszere. 6. 
Á latin nyelv tanításának a módszere. 7. 
Erkölcstan, háztartástan és az ipar és mű-
vészet történetére vonatkozó ismeretek közlé-
sének módszere. 8. A természettani ismere-
tek közlésére vonatkozó utasítás. 9. Á gazda-
ságtan módszertana. 10. A rajztanításhoz 
való útmutatás. 11. A földrajzi és történeti 
oktatás módszere. 12. A mértani, építészeti 
és mechanikai ismeretek közlés-módja. 

Az I., II., V., és VIII. szám alatt megneve-
zett könyvek kizárólagosan a tanítójelöltek 
számára készültek, míg a III., IV., V., VI. és 
VII. számúak a normális-iskola rendes ta-
nulói számára Írattak. A V1U. szám alatt 
megnevezett tantárgyakra nézve is voltak 
a normális-iskolák tanulói kezében kéziköny-
vek, de ezekből hiányoztak a tanítók szá-
mára készült módszertani utasítások. 

A tanítójelöltek addig, míg a normális-
iskola rendes tanítványai az osztályokban 
jelen voltak, az egyes osztályokban folyó 
oktatás megfigyelésével foglalkoztak, esetleg 
mint tanítósegédek, a tanárok utasításai sze-
rint foglalkoztak a normális-iskola növendé-
keivel ; a közönséges normális-iskolái tanulók 
eltávozása után azonban délelőtt 2, és dél-
után 1 óráig magukat a tanítójelölteket 
részesítették a normális-iskolák „professzorai" 
az oktatásban. 

A pozsonyi normális-iskolában, valamint 
a vele kapcsolatos tanítóképző-intézetben a 
tanítás és a tankönyvek nyelve német volt 
és nem is lehetett más; mert hiszen abban a 
korban a pozsonyi polgárság éppen úgy, 
mint a győri, a budai, a pesti, a pécsi, szé-
kesfehérvári, stb., majdnem kizárólag német 
ajkú volt. Különben pedig kétségtelen, hogy 
a „Schulordnung" tervezője és az azt elfo-
gadó bécsi államférfiak az iskolák reformá-
lása alkalmával, ha nem is nviltan, de félre-
ismerhetetlen módon oda akartak hatni kez-
dettől fogva, hogy az összbirodalomban létező 
különböző nemzetiségek nyelvének a rová-
sára a német nyelvet mindenütt ápolják és 
annak állami nyelvvé való emelését fokozato-
san előkészítsék. Es akkoriban a körülmé-
nyek ennek a czélnak a keresztülvitelére 
igenis alkalmasoknak mutatkoztak, még ha-
zánkban is. 

A nemzeti pártnak utolsó nagy tusája és 
legyőzetése után — a bécsi kormány atyás-
kodó gondozása folytán — évről-évre sülyedt 
nemzetünkben a nemzeti önérzet, a „Schul-
ordnung" kibocsátásának idejében pedig már 
oly alacsony fokon állott, hogy hálás szívvel 
fogadta az altató mérget, melyet ellenségei 
kellő körültekintéssel nyújtottak neki s mi 
több, a nemzet maga is segédkezet nyújtott 
a gyilkos munkához. A vármegyék hála-
iratot intéztek a népnevelésügy érdekében 
fáradozó helytartótanácshoz, s a magyar fő-
urakból álló helytartótanács saját jószántá-
ból felszólította hazánk egyháznagyjait, hogy 
a német nyelvet, melynek elterjedése az 
országra nézve rendkívüli előnyökkel járna, 
minden egyes iskolában honosítsák meg s a 
papnövendékek közs is csak oly egyéneket 
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vegyenek fel, a kik a német nyelvben mái-
teljesen jártasak, nehogy éppen az alsóbb-
rendű papságnak a német nyelven való tudat-
lansága akadályt gördítsen a „Schulordnung" 
életbeléptetéséből és a német nyelvnek el-
terjedéséből származható áldások elé. 

Egyébként a mult század közepe táján 
már alig volt hazánkban olyan középiskola, 
a melyben a nemzeti nyelvünket gondozták 
volna. Nemcsak a bécsi kormány intésére 
figyelő szerzetes-professzorok, hanem még az 
olyan tanítók sem törődtek a nemzeti nyelv 
gondozásával, a kik erősen biztak „Magyar-
ország föntmaradásában, függetlenségében 
és szabadságában." 

Mi volt, mi lehetett ennek az oka? Maga 
a nemzet! 

„A magyar nemzetiség e megdöbbentő 
hanyatlásának és gyengülésének adatait — 
írja Beöthy Zsolt — megszoktuk vádlevélbe 
foglalva olvasni Mária Terézia ellen, kiben 
legtöbb historikusunk és irodalomtörténet-
írónk nemzetiségünknek határozott ellenségét 
és megrontóját látja. — Horváth Mihály még 
némi óvatossággal mondja ki vádjait; de 
azok, a kik belőle dolgoztak, már kétségbe 
nem vonható, a világos igazságnak nagyon 
is határozott hangján beszélnek. Alig lehet a 
történeti szempont méltatlan mellőzésének szembe-
szökőbb példája ennél az eljárásnál." 

„Mária Terézia csak kora szellemének volt 
képviselője s nemzetiségünknek és szabad-
ságainknak csupán annyit és annyiban ártott, 
a mennyiben az maga, korának szelleme, 
kedvezőtlen volt reájok nézve." „0 nem ismerte, 
annál kevésbbé érezhette, hogy a nemzeti 
létnek a nyelv a leghatalmasabb tényezője. 
Ama kozmopolita szellemben élt, mely a 
nemzeteket inkább csak politikai, mint nyelvi 
fogalmaknak tekintette. A nemzetiség esz-
méje mai terjedelmében és elveivel akkor 
nem létezett, époly kevéssé a németé, mint 
a magyaré. A bécsi udvar és társasága sem 
volt német, a mint nem volt az a berlini 
és a drezdai sem." „A királynő neveltetését 
spanyol, olasz és franczia nyelven eszközöl-
ték; gyermekkorában olasz daljátékokat ját-
szott ; egész életében legszívesebben beszélt 
francziául; franczia könyveket olvasott és 
franczia leveleket írt." 

Ámde azért szívből szerette a magyar nem-
zetet; ezt igazolja számtalan eset, a melyek 
közül itt a következőket sorolom fel: 

Mária Terézia a maga elhatározásából 
megparancsolta már 1774-ben a magyar 
helytartótanácsnak november 8-án kelt udvari 
rendeletével, hogy a Felbiger által szerkesz-
tett normális-iskolái könyveknek magyar 

nyelvre való lefordításáról és kiadásáról gon-
doskodjék, és e rendeletét az 1777-ik évi 
julius havában erélyesen meg is ismételte, 
minek is azután meglő a az a hatása, hogy 
a helytartótanács a fentebb felsorolt kézi-
könyvek nagyobb részét, még a nagy királynő 
életében, lefordíttatta magyar nyelvre is Bévay 
Miklós és Luby Károly által és ki is adatta a 
pozsonyi egyetemi nyomda által. 

Meggyőződvén a nagy királynő később 
arról, hogy a Felbiger-féle „Allgemeine 
Schulordnung"-gal szemben a magyar király-
ság legfontosabb tényezői nem viseltetnek 
elegendő bizalommal, új iskolaszervezetet dol-
goztatott ki a legkiválóbb magyarországi 
szakférfiak által Magyarország számára és 
ezt azután az 1777. évi január havában 
megerősítvén ki is bocsájtotta. 

Vejéhez, Albert szász-te3cheni herczeghez 
intézett egyik magánlevelében ezeket írta 
Mária Terézia: „Megelégedésemre szolgál, 
hogy Magyarország boldogabbnak tartja magát, 
mint ezelőtt volt. En jó magyarasszony vagyok ; 
szivem csordultig tele van hálával ezen nemzet 
iránt." 

Halálos ágyán pedig ezen emlékezetes sza-
vakat intézte a kanczellárhoz : „Eszterházy ! 
én meghalok; de mondja meg nemzetének, 
hogy hálával emlékszem meg róla utolsó per-
czeimben!" 

Es Mária Terézia nem is volt hálátlan 
soha a magyar nemzettel szemben sem sza-
vaiban, sem tetteiben. 

Legyen áldott közöttünk az ő emlékezete! 
(Budapest.) Péterfy Sándor. 

Tanítók tanácsadója. 
M. S. Molnári. Ha önnek érdekében áll 

tudni, hogy „hol és mely évben állították fel 
az első állami elemi iskolát Magyarországon ; 
azután „hol és mely évben (egymásutánban) 
állíttatott fel állami elemi iskola az 1875. év 
végéig", nézzen utána ön, kinek — úgy lát-
szik — elég ráérő ideje van; nekünk nincsen. 

Z. P. Szilincs. Magánvizsgálatra is csak 
illetékes hatóságának engedélyével mehet 
szorgalmi idő alatt. Helyettesítőről ön tar-
tozik gondoskodni. Ez esetben fizetése csor-
bulást nem szenvedhet. Hogy mikor lesz a 
magán képesítő vizsgálat Esztergomban, meg-
tudhatja a tanítóképző-intézet igazgatóságától. 

Sz. L. Rendkívül tájékozatlan. Az Eggen-
berger-fe'le könyvkereskedésben 12 krért meg-
kaphatja az 1891. évi XLIII. t.-cz. szövegét. 
Szerezze meg, abból majd meglátja, hogy ön 
eddig álomképek után futott. 
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K. B. Marczali. Ismerjük azokat a bajokat, 
a melyekkel a felekezeti isk. tanítóknak sok 
helyen küzdeniök kell. Ezeken azonban egy-
két czikk közlésével nem segíthetünk. Első 
és fődolog, hogy a tanító úgy az iskolában, 
mint a polgári életben, híven és jól teljesítse 
a kötelességét. Magatartásában legyen szerény, 
jogos követelésével tapintatos és modorában 
finom, előzékeny. Ha fizetésének 400 forintig 
való kiegészítését nem akarja a község a 
ministeriumtól kérni, úgy ebben, mint egyéb 
ügyes-bajos dolgában is hivja segítségül az 
ilyen tanító a kir. tanfelügyelő s esetleg a 
megyei hivatalos tanítótestület vagy a saját 
felekezetebeli tanító-egyesület támogatását. 
Ne feledjük, hogy: „Mindnyájan egyért, egy 
mindnyájáért." 

S—S L—S. Nincs kizárva a lehetőség 
bizonyos feltételek mellett. A kir. tanfelü-
gyelővel előbb közölje a dolgot. 0 a körülmé-
nyeketismerve, majd megadja az útbaigazítást. 

G. . . ly I . . A mennyire lehet. A jóaka-
ratú támogatás meglesz. 

Y. A. Parnó. „Kimerítő" választ már 
adtunk; de önnek bővebb kellene. Ezt nem 
tehetjük, mert nem egy emberé ez a lap. Mi 
igenis a tanító pártjára állunk, de csak akkor, 
ha igazát látjuk. Ön szerint a diploma ele-
gendő arra, hogy még a hanyag tanítót is 
megvédelmezze állásában. Ha ön — mint 
hiszszük — nem ilyen, ne féljen a papjától; 
hiszen — a mint írja — a nép meg van 
önnel elégedve! Naiv kérdéseire nem felelünk. 

P. Lajos. Ennyi idő alatt még nem késett. 
Nem szükséges sürgető kérvényt beadnia. 

V. Miklós ny. t. Azok a föltételek nem 
állanak rendelkezésünkre. Nem árt vele, ha 
megpróbálja folyamodás útján, föltéve, hogy 
régebben (pár év előtt) történt a nyugdíjazás. 

Fazekas Mihály, Temes. Levele elkésve 
érkezett. Másik ügyben már bizonyára meg-
kapta az értesülést, mert a rékási adóhivatal 
még márczius 19-én utasíttatott. 

Farkas Ferencz. Márczius 17-én érkezett. 
Száma 17.745. A XI. ügyosztályba tették. 
Pár nap előtt még nem nyert végleges elin-
tézést. 

Pikler I. Iskolasz.-elnök. Az elemi isk. VI. 
oszt. végzett tanulót fölvéteti vizsgálat alapján 
lehet a polg. isk. III. osztályába fölvenni, 
esetleg magánvizsgálatra bocsátható a közokt. 
min. 1895. évi 5009. sz. a. kelt rendeletével 
kibocsátott Szabályzat értelmében, mely az 
egyetemi nyomdában 20 krért megszerezhető. 

Dnfiuecz L. Mult évi számainkban közöl-
tük a nyugd. eljárást. Az ön ügyét közelebb-
ről nem ismerjük. A végzésben a másutt 
érvényesítendő jog bizonyára említve van. 

V. A. Ha sérelmet lát, van joga orvoslást 
kérni rendes folyamodás útján. 

I E 0 D A L 0 M. 
Horváth Sándor székesfővárosi tanító „ Ború 

és derű"' czímmel egy kötet elbeszélést és 
rajzot ad ki abban az esetben, ha előfizetési 
ívei elegendő aláírással jönnek vissza. Az 
előfizetés egy fűzött példányra 1 frt, dísz-
kötésűre 2 frt; az előfizetések a szerző laká-
sára : IX , Vágóhid-utcza 14. sz. a. küldendők. 
Az előszót — Beöthy László fogja írni. (Hát 
már Beöthy László is ír előszót!) 

Egységes nemzeti közoktatás czímen Beme 
Károly Kapuvárott havonkint kétszer meg-
jelenő folyóiratot szerkeszt és ad ki. Ez új 
folyóiratból eddig két számot kaptunk s mind 
a két szám ügyesen, változatosan és tartal-
masan van szerkesztve. Kiállítása is nagyon 
csinos. Előfizetési ára egy évre 3 frt s negyed 
évre is fogadnak el előfizetést. A megrende-
lés az „E. N. K." kiadóhivatalához intézendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— O Fölsége a király jelenleg magyar 

fő- és székvárosában tartózkodik s általános 
kihallgatásokat is ad. A budai királyi vár-
ban gyakran vannak udvari ebédek s f. hó 
22-én O Fölsége a Vérmezőn katonai dísz-
szemlét tartott. 

— Wlassics Gyula közoktatásügyi minis-
ter úr ő nagyméltósága a pozsonyi szobor-
leleplezés utáni napon: hétfőn, a délelőtt 
folyamában meglátogatta a pozsonyi taninté-
zeteket, behatóan megszemlélte az intézeti 
fölszereléseket s meghallgatta az előadásokat. 
Az elemi iskolákban maga is kérdéseket inté-
zett a tanulókhoz, különösen arra terjesztve 
figyelmét, hogy a tanulók a magyar nyelv 
tökéletes elsajátításában mennyire haladtak. 
Aztán megtekintette a régi koronázási doinot 
és összes műemlékeit. A templom kincstára 
és levéltára megszemlélésére is hosszabb időt 
szentelt. Innen a pályaudvarra hajtatott, hol 
a pozsonyi tanárok és tanítók már egybe-
gyűlve várták és lelkes éljenzéssel búcsúztak 
el a Budapestre visszautazó miristertől. 

— Az országgyűlés képviselőháza jelen-
leg az esküdtbiróságokról szóló törvényjavas-
latot tárgyalja, mialatt a két kormány élénk 
tárgyalásokat folytat a kiegyezés megkötésé-
nek érdekében. A megállapodás még eddig 
nem jött létre s így a kiegyezésre vonatkozó 
összes javaslatok tárgyalása az őszi ülésszakra 
marad. 
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— Világ folyása a külföldön. A török-
görög háború véget ért. A 14 napos fegyver-
szünetet megkötötték s most folynak a béke-
tárgyalások. Görögország nagyon rászorult 
arra, hogy e két hét alatt végleg létrejöjjön 
a békekötés, a mennyiben már eddig is 
60 millió frankot költött a háborúra s a 
görög kincstár a szó legvalódibb értelmében 
kiürült. Ez a szegény ország most csőd előtt 
áll s hogy belső viharoktól sem lesz meg-
kímélve, az előrelátható. A békekötési tárgya-
lásokról legújabban az a hír, hogy a görög 
külügyminister a követekkel folytatott beszél-
getésében kijelentette, hogy Görögország nem 
egyezik bele sem a hadisarcz fizetésébe, sem a 
határigazításba. Ha teheti, minek is tenné! 
Csakhogy rendesen kettőn áll a vásár! 

— Az „Eötvös-alap" orsz. tanítói egyesület 
választmánya f. hó 22-én ülést tartott, melyen 
Vjvárg Béla, a Tanítók Hája végrehajtó-
bizottságának alelnöke előterjesztette a kép-
viselőházhoz és a kormányhoz intézendő kér-
vényt, a melynek szerkesztésével őt a végre-
hajtó-bizottság megbízta. Elhatározták e 
kérvény kinyomatását, valamint azt is, hogy 
0 Fölségétől kérelmezni fogják legmagasabb 
engedélyét arra, hogy a Tanítók Házát 
,Magyar Tanítók Ferencz József Házának" 
nevezhessék, a székes-főváros tanácsához 
pedig, a mondott czélra, a régebben kijelölt-
nél alkalmasabb telek adományozása iránt 
fognak fordulni. A bizottság ez üléséből is figyel-
mezteti a tanítóságot arra, hogy az „Eötvös-
alap" javára díszes millenniumi blankettákat 
adott ki s kéri a kartársakat, hogy ez űrla-
pokat a jótékony czél érdekében is mennél 
nagyobb számban rendelje meg. Ezeket a 
bizonyítvány-blankettákat a minister is aján-
lotta s megrendelhetők: Lampel R. könyv-
kereskedésében (VI. Andrássy-út 21.) — Az 
„ Eötvös-alap" vagyona örvendetes gyarapodást 
mutat a folyó évben. 1897. évi május 22-ig 
ugyanis az Eötvös-alap tőkéje 3951 írt 90 krral, 
a „Tanítók Háza" vagyona 1850 frt 35 krral, 
a „Kossuth-alap" 30 frttal növekedett. A 
lefolyt 4 hónap alatti összes gyarapodás 
5832 frt 25 kr. Az Eötvös-alapnak jelenleg 
58.570 frt 80 kr, a Tanítók Házának 
16.737 frt 17 kr., a Kossuth-alapnak 1015 
frt 41 kr. tőkéje van; összesen: 76.323 frt 
38 kr. 

— Gróf Széchényi István emlékének 
Sopron városa szobrot emelt s azt a belügy-
minister, a M. T. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság s egyéb társulatok, továbbá a helyi 
és szomszédos hatóságok jelenlétében f. hó 
23-án leplezte le. Az ünnepségnek jó idő ked-
vezett s a folyton magyarosodó Sopronban 

a hangulat nagyon lelkes volt. A szép szobor 
Mátray Lajos szobrász sikerült müve. 

— Elismerés és kitüntetés. Zemplén-
megye közigazgatási bizottsága, a főispán 
indítványára, Nemes Lajos kir. tanfelügyelő-
nek a magyar nyelv és a nemzeti közművelő-
dés buzgó terjesztéséért jegyzőkönyvi köszö-
netet szavazott. — Csutak Lajos segesvári áll. 
tanítót az a kitüntetés érte, hogy megnyerte 
a marosvásárhelyi „Kemény Zsigmond-Tár-
saság" 300 koronás pályadíját székely nép-
költési gyűjteményével. 

— Igazgatóválasztás. A keszthelyi köz-
ségi elemi iskola nemrég elhalt igazgatója 
helyébe az iskolaszék egyhangúlag Borg Imre 
tanítót választotta meg. 

— Kölcsön baromfitörzsek. Több nép-
tanító úr kölcsön baromfitörzsekért fordult 
hozzám; van szerencsém az illetőket értesí-
teni, hogy a kiadható törzsek ez évben mind 
elő vannak jegyezve az országos baromfi-
tenyésztési egyesület saját tagjai által. Szol-
gálhatok azonban 100 szegénysorsú néptaní- „ 
tónak a folyó évben teljesen ingyen és 50-nek 
2 frtos féláron a szerkesztésemben megjelenő 
„Szárnyasaink11 czímü szaklappal. Budapesten, 
1897. évi május hó 12-én. Parthay Géza, az 
„ Országos Baromfi-tenyésztési Egyesület" igaz-
gatója. Budapest, Rottenbiller-utcza 30. sz. 

— Képesítő vizsgálatok. Az „Országos 
kisdedóvó-egyesület" kisdedóvónöképz ő-intézetében 
az 1896/97. tanév végével az évzáró- és képe-
sítő-vizsgálatok a következő sorrendben fog-o O 
nak megtartatni: 1. Junius 9. Hittani vizs-
gálatok az I. és a II. osztályban. 2. Junius 10. 
A rendes növendékek évzáró-vizsgálata az 
I. és a II. osztályban. 3. Junius 11. A magán-
tanulók osztályvizsgálata és a rendes növen-
dékek Írásbeli képesítő-vizsgálata az II. osz-
tályban 4. Junius 12. A magántanulók osztály-
vizsgálata az I. osztályban és a magán tanulók 
írásbeli képesítő-vizsgálata a II. osztályban. 
5. Junius 14. Hittani képesítő-vizsgálatok. 6. 
Junius 15. és következő napjain a szóbeli és 
a gyakorlati vizsgálatok. Az igazgatóság. — 
Az ungvári kir. gör. kath. tanítóképző-intézet-
ben az 1896/97-ik tanév végén tartandó 
tanképesítő-vizsgálatok sorrendje a következő : 
junius hó 15-én kezdődnek az Írásbeli, junius 
21-én pedig a szóbeli vizsgálatok. 

— Gyűlések. Az ugocsamegyei ált. tanítói 
egyesület halmi-i járáskör 1891. évi junius 
4-én Csedregen, d. e. 10 órakor a g.-k. nép-
iskola tantermében tartja rendes tavaszi gyű-
lését. — A szatmár-ugocsamegyei róm. kath. 
néptanító-egyesület folyó évi rendes közgyűlé-
sét junius hó 3-án, csütörtökön tartja meg 
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Szatmáron. — A szombathely egyházra, róm. 
kath. tanító egyesület jánosházai köre ülését 
junius 3-án Káldon tartja meg. 

— Tanító-árva örökbefogadása. Egy ma-
gyarországi felső-kereskedelmi iskolai igaz-
gató, a ki jó anyagi körülmények között él, 
de nincsenek gyermekei, egy tanító-árvát 
szeretne örökbe fogadni. Az árva legyen 
teljes árva, két vagy legfölebb három éves, 
róm. kath. vallású és tisztességes szülőknek 
leánygyermeke. Bővebb felvilágosítást ad 
Holin József úr, pedagogiumi tanár és árva-
atya a Magyarországi Tanítók Arvaházában. 
(Budapest, I. ker, Alkotás-utcza 1. c.) 

— Halálozások. Zólyomi Ferencz veterán 
tanító, a ki tagja volt annak a daltársulat-
nak, mely az ötvenes évek elején Európa 
nagyobb városait beutazta s a magyar dal-
nak mindenütt, Stockholmban épúgy, mint 
Madridban becsületet szerzett, meghalt 82 
éves korában Ersekújvárott. Már több éve 
nyugalmazva volt. — Be he Károly, csermendi 
(Nyitramegye) községi néptanító, április hó 
27-én életének 77., tanítói hivataloskodásának 
24-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. 
A boldogult egykor 48-as honvéd, s buzgó 
tanító volt. — Lénárd István, Üllő község 
kántortanítója, életének 64-ik, tanítóságának 
46-ik évében váratlanul, szélhűdés követ-
keztében elhunyt. — Keményfy Radó, a török-
szentmiklósi ev. ref. egyház 36 éves kántor-
tanítója, életének 64-ik évében, hivatása tel-
jesítése alkalmával agyszélhüdés következ-
tében hirtelen elhunyt. Áldás emlékükön! 

— Fürdői kedvezmények 1897-ben. A 
Mária Dorothea-Egvesület tanítással és neve-
léssel foglalkozó tagjainak az 1897. évre a 
következő fürdői kedvezményeket eszközölte 
ki: 1. Thurzófüreden egy tag kaphat junius 
és szeptemberben ingyen lakást, gyógy- és 
zenedíj-elengedést, az étkezésnél 25% enged-
ményt; julius és augusztusban a szoba árá-
ból 50°/o engedményt s a fennebbi kedvez-
ményeket. 2. Tarcsafürdőben az egész idény-
ben egy ingyen-liely. 3. Margitszigeten egy 
tag kap ingyen lakást és fürdőt. 4. Csiktus-
nádfürdőben gyógy- és zenedíj-mentesség és 
ingyen fürdőhasználat két tanítónő részére. 
5. Feketehegyen két tanítónő kaphat lakást 
és étkezést félárban junius 15-től julius 15-ig 
és augusztus 15-től szeptember 15-ig; ingyen-
lakást pedig jimius 1-től 15-ig és szeptember 
15-től 30-ig. 6. Harkányfürdőben az egész 
idényben egy I. oszt. márványkád-fürdő in-
gyen használata. 7. Erzsébet-sósfürdő (Buda-
pest), 10 drb fürdőbérletjegynél 2 frt enged-
mény. 8. Keszthely-Hévizen két tanítónő kap 
3—3 hétre fürdődíj- és gyógydíj-felmentést. 

9. Szt.-Lukácsfürdőben (Budapest), két tanítónő 
kap 30 drb ingyenfürdőjegyet. A bélyegtelen 
kérvényeket az egyesület elnökségéhez czímezve 
kérjük mielőbb a hivatalos helyiségbe : IX. ker. 
Pipa-utcza 33. sz. alá küldeni. 

A szerkesztő postája. 
B. R. tanítónő. A folyamodványra 50, a mellék-

letekre 15—15 kros bélyeg; hiteles másolatokat is 
lehet mellékelni. — Pl. 31. Lapáthegy. Természetes, 
hogy köteles értesíteni is őt és a stola-pénzt is 
kifizetni neki. — V. G. M. Megkaptuk, de nem 
közöljük. — K. K. G(>. Már többször megüzentük, hogy 
az ötödéves korpótlék 1898-ban 50 fr t s azután 
évenkint 50 frt az újabb korpótlékig, a mikor 
50 -f- 50 = 100 f r t s így tovább. Mért nem olvassák 
figyelmesebben a lapot'? A másiknak utána néze-
tünk. — Képezdész. Lapunkban most folynak a 
tanítóképző-intézeti fölvételi hirdetések ; ha beküldik 
Pápáról, közöljük azt is, ha nem : mi sem tudjuk. 
A részleteket kérdezze meg az igazgatóságtól. — 
Jí. K. Kézdi-Vásárhely. 31. S. Székesfehérvár. A 
közlendők közé tettük. — 11. J. Budapest. Az 
előbbi; ezt pedig „kiigazítani" bajos, lévén ez a 
pointe. Jobb volna újat és jobbat írni. — Sztrázsa. 
Önnek (levele szerint) teljesen igaza van s éppen 
azért forduljon orvoslásért a kir. tanfelügyelő 
úrhoz. — Alföldi. 1. Követelheti. 2. és 3. Tárgyalás 
alatt van ; legyenek türelemmel. 4. A pappal való 
dolgába nem avatkozunk bele. — P. J. Bilin. Alig 
hihetjük, hogy még nem kapták meg; hiszen innét 
(15.200. sz. a.) még április 7-én elment az illetékes 
adóhivatalhoz ! — Z. T. Erzsébetpuszta. Mult hó 
18-án (12.844. sz. a.) a kir. tanfelügyelőséghez 
küldték. — „A mi iskolaházunk." Ez sem közöl-
hető. Nem ért a verseléshez, ne bajlódjék vele. —-
Sz. J. Szarvas. Mind a kettő helyes, a mennyiben 
a „ház" ez esetben synecdoche. — T. T. tanító. 
Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. Mi hogy 
segíthetnénk ezen ? Mért nem folyamodnak állam-
segélyért ? — Oroszi 31. K. 1. A kir. tanfelügyelő 
úrhoz kell fordulnia. (Ezt ön nem tudta!1) 2. Hogy-
ne maradhatna! 3. Követelheti, ha rászolgált; 
elkölteni, elköltheti bárhol. (Mért nem. írta alá s 
mért czímezte a Szt.-lstván-társulatra a levelét ?) 
— B. L. Székely-Keresztur. Levele elkésve 
érkezett. — B. P. Jíagyág. Mire levele ideérkezett, 
megtörtént az intézkedés. —• R. A. Vág-Vecse. 
Arczképes vasúti igazolványokért új év előtt kell 
folyamodni. — Vágvölgyi. Ha szegénységi bizo-
nyítvány van mellékelve, a kérvényre nem kell 
bélyeg. — Sp. V. Kagy-Topolovecz. .25.845. sz. a. 
f. hó 20-án a közig, bizottsághoz küldték. — K. J. 
Szakoly. 24.568. sz. a. 

Tartalom: A közoktatásügyi minister XXVI. 
jelentése. (Kisdedóvók, tanítóképzők, emberbaráti 
intézetek). — A magyar nyelvtanításról nem magyar 
ajkú népiskoláinkban. Margitai József. — Az állam-
segély. Bertalan Vincze. — Az írva-olvasás mód-
szeréhez. Nagy József. — Hivatalos rész. — Sziinóra : 
Mária Terézia első intézkedései a magyarországi 
népoktatásügy emelése érdekében. (Képpel). Péterfy 
Sándor. — Tanítók tanácsadója. - - Irodalom. — 
Különfélék. —- A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, teliát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgárig 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban iimyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezéset 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr. 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb id t re 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható h'rdeté.si díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetésifenek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: „ 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANíCZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLV-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem axlvmlt. vissza. 

A gazdasági ismétlő-iskolák meg-
valósítása. 

A társadalmi és közgazdasági élet 
gépezete mindaddig, míg a nemzetgaz-
dasági érdekeket egymással szembe nem 
állította a megélhetés nehézsége, zaj-
talanul működött. Ám — mióta nap-
nap után súlyosbodnak közgazdasági 
állapotaink, mióta a megélhetés fölté-
telei és igényei nem tartanak lépést 
az idő és a föld fel- és kihasználásával, 
a gépezet működése is csak valamelyes 
zakatolással történhetik. 

Sokáig hangzott a segítségért kiáltó 
szó, míg végre a kor szükséglete kife-
jezésre jutott . Nekünk, tanítóknak, ez 
körülbelül így szólott: 

Építsünk hajlékot az „élet iskolájá-
nak!" Készítsünk bölcsőt az okszerű 
földmívelési ismeretek ápolására, hogy 
boldogabbá tegyük a jövőt! Teremtsünk 
egy eszközt, mely megtanít földünk 
jövedelmét emelni és okosan használni! 
Állítsunk egy iskolát, mely az okos 
gazdálkodás és számító élet eszméit 
plántálgassa! Álljunk sorompóba egy 
intézmény mellett, mely hivatva van 
a szellem hatalmának fegyverével — a 
jövedelmi források okos kihasználása 
mellett — az egyensúlyt helyreállítani 
népünk gazdasági életében; mely hivatva 
van a munkás élet örömeivel tölteni 

be a szükség hajlékait, mely hivatva 
lesz az élet egyszerűségében is feltalál-
tatni az örömöket, a szegénységben is 
ezernyi módot nyújtani, mint lehet 
okosan megélni és boldogulni. 

Ilyen hang, ilyen szó vala az, mi a 
„gazdasági ismétlő-iskolák" eszméjét 
fölszinre hozta és általános lelkesedés 
részesévé tette. 

S mi, kiket hivatásunk a nép gyer-
mekeiben a jövőt munkálni szólít, nem 
késünk gyenge erőnkkel, de határtalan 
buzgalommal, e nagyfontosságú intéz-
mény útai egyengetésébez fogni. 

Az életküzdelem czélja a boldogulás. 
A gondolkozó elme törekvése a boldo-
gulás eszközei után kutatni. Mi, köte-
lességünknek tartjuk ez eszközök ú t j á t 
egyengetni s a jó magot népünk szivébe 
ültetni. 

Tanítsunk az életnek! Lehet-e ezen 
nagyértékű jelszót közvetlenebbül ér-
vényre juttatni, mint a gazdasági 
ismétlő-iskolák kiváló szakértelemmel 
összeállított tantervében ? ! Nevelés és 
oktatási tekintetből nem kívánok rész-
letesebben szólni, hiszen tudjuk, hogy 
nevelésünk s tanításunk gyakorlati 
czélját, törekvéseink koronáját: az isme-
retek állandóságát, mennyire volt módunk 
és alkalmunk elérni?! S vájjon adhat-e 
az iskola értékesebbet, mint ha erkölcsi 
nevelése mellett növendékeit nem csak 

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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megélhetési foglalkozásának okszerű 
űzésére oktatja, de a leendő polgárok 
gondolkozásmódját, erkölcsi érzületét, 
értelmét, az idő észszerű felhasználását 
a meggyőződés és belátás erejével nem-
zetgazdasági szempontból irányíthatja?! 
. . . S vájjon hogyan és mit sikerült 
eddig elérnie ? . . . I t t kezdődik a gaz-
dasági ismétlő-iskolák czélja és itt dom-
borodik ki szükségessége. 

Nem ismeretlen, hogy népünk jó-
része kevés érzékkel és képességgel 
rendelkezik a kisbirtokok felhasználá-
sára s gyenge lábon áll ismeretük az idő 
becséről, a helyes munkabeosztás fon-
tosságáról, főképen pedig a szakszerű 
mívelés mibenállásáról, a melyek pedig 
a földmíves boldogulásának alapfelté-
telei. Ijesztően tátongó a rés nemzetgazda-
ságunkban, közéletünkben, a föld, az idő, 
a munka, a jövedelem és az ezekre tá-
maszkodó megélhetési terhek és igények 
között, a mit közönségesen elégületlenség 
néven említünk. S a mily rövid e szót 
kimondani, ép oly hosszú utána gon-
dolni, a mi hozzáfüződik s a mi az ered-
ményben rémes képpé alakul. S míg az 
okozat megszületése figyelmessé tet te a 
szemlélőket, méltán esett a gondolkozók 
tekintete az okra s fogamzott meg a 
reform eszméje. 

így óhajtanám én, népünk helyze-
téből kiindulva szembeállítani ez intéz-
mény fontosságát és czélját, első lépés-
nek tekintvén ennek minél tágabb 
körben való ismertetését és így a 
társadalom érdeklődésének felköltését. 
Hiszen az érdeklődés ott kezdődik, a 
hol a megismerés végződik s az ismer-
tetés első lépcsője a reformnak rész-
leteiben való ismerése. Azért tekiutem 
a kezdet kezdetének, hogy saját hatás-
körünkben alaposan tájékozva legyünk 
az intézmény indító okai és részletei 
felől. 

Ám ne csak tájékozva legyünk, ne 
csak értelmünkkel fogjuk fel intenczió-
já t eme törekvésnek, de lelkünk egész 

melegével érezzük is az ügy vezér-
szellemét, mert csak így lehet a nagy-
fontosságú eszmének szószólójává lenni. 
Népünk józanabb része pedig, — mely 
gondolkozni is szokott — szívesen látja 
az ő boldogulásának úttörőjét. Öröm-
mel viszi szét a jó magot, csak éber 
vigyázat kell, hogy konkolyt ne terem-
jen, ha aratásra kerül a sor. S bátran 
merem állítani, hogy legyen csak vala-
mely járásban egy ily iskola, mely 
megközelítőleg betölti hivatását, a szom-
széd községek önmaguk ajánlják fel 
támogatásukat. S ezt csupán annak iga-
zolására kívántam felemlíteni, hogy az 
intézmény ismertetése, főleg pedig ered-
ményeit felmutatása: a legjobb ajánló-
levél, melylyel kezünkben, mint népünk 
érdekeinek buzgó munkásai a méltó 
tiszteletre imígyen is rászolgálni ipar-
kodhatunk. 

Addig, míg a jótékony agitáczió és 
kapaczitáczió fenn és lenn tért hódít 
az eszmének, a helyi viszonyokhoz képest 
az illető tanítótestületek az iskolaszé-
kek és községi képviselőtestületek köré-
ben indítsanak mozgalmat. Nem czélom 
azzal foglalkozni, hogy ily akczió mikép 
vitessék keresztül, csupán annyit óhaj-
tok megjegyezni, hogy annak tapinta-
tos, okos, meggyőző és lelkesítő voltá-
tól függ az eredmény is. 

És ha az intézmény megvalósításá-
nak közvetlenebb módozatairól kell 
szólnom, első sorban a felsőbb hatósá-
gok erkölcsi és anyagi támogatásától 
teszem függővé a reform jövőjét. 

Hiszen jól tudjuk, hogy népünknél 
a pénzkérdés elég a legnagyobb lelke-
sedés lehűtésére is. Tisztán az ő meg-
nyerésükre és támogatásukra építeni 
tehát alig lehet. Kívánatos azért, hogy 
felsőbb hatóságaink parancsoló szava is résen 
álljon s ha kell, segítő keze is kitárva legyen. 
Hiszen az eszme országgá bocsátása 
alkalmával az állam támogatása kilá-
tásba helyeztetett s a tanítói tisztelet-
díjakon felül pedig alig merülne fel 
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számbavehető kiadás. Azért jól esnék 
látni a vármegyei közigazgatási bizott-
ságok közbenjárását, hogy a szegényebb 
községek gazdasági ismétlő-iskoláinak 
költségei legalább felerészben állam-
segélyből fedeztetnének. Ha pedig áll a 
vármegye rendelkezésére csak némi 
összeg is, úgy legcsekélyebb anyagi 
gyámolítása is nagy szolgálatot tenne 
az ügynek. A felsőbb hatóságok támo-
gatását még más irányban is óhajta-
nám megnyerni. A községi faiskolák meg-
felelő részét a gazdasági ismétlő-iskolák 
részére szeretném biztosítani. És pedig 
két okból. Először, hogy a haladás, 
helyes mívelés, okszerű kezelés és be-
osztás egy mintá t teremtsen, buzdító 
példát mutatva, szép szerepet töltsön 
be; másodsorban pedig a tanítvánj^ok 
becses emlékkel, saját munkájuk gyü-
mölcsével mehetnének ki az életbe s 
lelkükbe vinnék útitársul a jól végzett 
munka örömét, a kedvet: tudatosan 
akarni és okosan cselekedni! 

A faiskolarész jövedelme pedig java-
részben az iskola fentartására lenne for-
dítandó. Ez annyiban volna az eszme 
megvalósításának eszköze, hogy részéül 
szolgálna az iskola fentartási alapjának, 
a mi bizony a megvalósítás második 
kérdése. 

Míg imígyen az eszme felszínen tart-
ható, addig az intézmény főtényezőjére, 
a gazdasági ismeretek tanítójára, illetve 
a szükséges ismeretek megszerzésére 
kell ügy elmünket irányítani. 

A gazdaságtan tanítója lesz az iskola 
lelke. Innét van, hogy külön képessé-
get is kiván a szervezési szabályzat 
tőle. Ezért óhajtok e körülménynyel is 
foglalkozni. 

Többen vannak kartársaim között, 
kik ambiczióval foglalkoznak a kertgaz-
dasággal. Van minden járásban, ki kellő 
szakismerettel munkálkodik a faiskolá-
ban. De, megfelelő elméleti és gyakor-
lati ismeretekről lévén szó, nem hagy-
hatom figyelmen kívül ama számtalan 

eszköz érintését sem, melyek rendelke-
zésünkre állhatnak, ha az okszerű kert-
gazdasági ismereteket elsajátítani ipar-
kodunk. A gazdasági ismétlő-iskolák 
megvalósításának egyedül tőlünk függő 
megoldási eszköze ez. Ezért óhajtok 
szólni arról, hogy miként járhatunk mi 
jó példával elő. 

Szükségesnek tartom, hogy minden 
községben egy kartárs iparkodjék elsa-
játítani a megfelelő gyakorlati ismere-
teket s ne mulaszsza el nagynevű 
Bereczki Máté „Gyümölcsészeti vázla-
tait", Sporzon-Ebner „Gazdasági olvas-
mányait", továbbá Kodolányi „Tanács-
adóját" tanulmányozni, egyéb idevágó 
munkák mellett, melyek annyi tudás-
sal vannak megírva, hogy a ki azokat 
tanulva olvassa, az kész kertész, kész 
gazda. De, mert nem elég csak tudnunk, 
de tudásunkat igazolni is szükséges, 
ajánlanám, hogy a vármegyék támoga-
tásával a megyék minden községének 
egy-egy tanítója számára a nagy szün-
idő végén gyümölcsészeti tanfolyam 
szerveztessék, hova a földmívelésügyi 
nm. minister úrtól egy szakoktatót kér-
nének az illetékes körök. S nem két-
lem, — mikor az államtól úgyszólván 
semmi áldozatot- nem várunk — sike-
rül e terv keresztülvitele, a hol aztán 
a méhészeti vándor előadások módjára, 
egy teljesen felszerelt szakoktató 10—12 
nap alatt 30 — 35 kiképzett tanítót 
bocsátana szét. A tanítókra ez által 
háramló költségekhez természetesen az 
iskolafentartók hozzájárulnának, hiszem, 
szivesen is. 

Azonban, ha a tanfolyam hiányán 
még ez év őszén nem is sikerülne ezen 
iskolákat gazdasági ismétlő-iskolák czí-
mén felállítani, már a szellemet beplán-
tálhatjuk ez évben iskoláinkba; mert 
felettes hatóságunk engedelmével, — 
sőt rendeletével — ismétlő-iskoláinkat a 
gazdasági ismétlő-iskolák tanterve és 
szelleme szerint rendezhetjük be. Elvégre, 
nem a czím adja meg az intézmény 
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fontosságát, hasznosságát: hanem szel-
leme. Ezt pedig czím nélkül is módunk-
ban áll iskoláinkba bevinni. Egyidejűleg 
azonban az ismétlő-iskolák ily részleges 
átalakításával a felsőbb hatóság intéz-
kedését óhajtanám kikérni, hogy az 
ismétlő-iskolák tanítói részére a mél-
tányos díjazást is rendelné el. 

Nem kétlem, hogy az elősoroltakon 
kívül lehetnek még egyéb, czélhoz vezető 
módozatok is, de meggyőződésem, hogy 
a fentiekben röviden összefoglalt ál ta-
lánosabb tennivalók helye3 keresztül-
vitelétől igen sokat remélhetünk. S ha 
végül nem feledkezünk meg arról, hogy 
a személyes támogatást is, azok részé-
ről, a kik állásuknál és tekintélyüknél 
fogva népünk cselekvésének i rányt 
jelölnek — megnyerjük, úgy alig vár-
hat még tennivaló reánk. Azért óhaj-
tom mindjárt eleve: a lelkész urakat, 
a községi jegyzői-kart és az összes 
helyi értelmiséget az eszme hívének 
megnyerni. 

Ezek után az elmondottakat a követ-
kezőkben foglalom össze: 

1. Kívánatos az intézményt saját 
körünkben beható tanulmány tárgyává 
tenni, s a helyi tekintélyek megnyerése 
után annak általános ismertetését eszkö-
zölni. 

2. A helyi és vármegyei intéző-körök 
figyelmét fölkelteni, erkölcsi, anyagi 
támogatásukat s ha kell, közbenjárá-
sukat kinyerni. 

3. Gondoskodni kell a megfelelő elmé-
leti és gyakorlati kertgazdasági szak-
ismeretek elsajátításáról és a megyei 
tanítók tanfolyamát, a vázolt módon, 
előkészíteni s megtartani. 

4. Kívánatos, hogy a jövő tanévben 
a gazdasági ismétlő-iskolák tanterve 
ismétlő-iskoláinkba, a jelzett módon, be-
illesztessék és a tanítók méltányos 
díjazása iránt a szükséges lépések meg-
tétessenek. 

(Kunáyota.) Fülöp Sándor. 

©DK3©— 

Az osztott népiskola tanterve. 
Az osztatlan népiskola úgy viszonylik az 

osztott népiskolához, mint 1 viszonylik a 
4-hez. Vagyis: az osztatlan népiskola vég-
eredménye 1 lehet csak, az osztott népiskola 
4-ével szemben. Nem akarom ezzel azt mon-
dani, mintha azt kívánnám, hogy az osztott 
iskola tanterve négyszer oly munkát szabjon 
a tanulóra, mint a milyen az osztatlan nép-
iskola tantervében megállapítandó, de mél-
tánytalan lenne az is, mindkét iskolára, ha 
az osztott iskola tanulói azon ismeretektől, 
melyek az osztatlan iskola munkakörébe be 
nem vehetők, meg lennének fosztva. 

Tekintettel tehát arra, miszerint az osztott 
iskola, lévén ez a legtöbb esetben városi 
iskola, kevés kivétellel már némileg művelt 
„újoncz*-okat kap, kiknek úgyszólván világra-
hozott intelligencziájok is hozzáférhetőbbé 
teszi az akadályokat, és részben arra is, 
hogy a városi osztott iskola rendszerint 
középiskolába készülő gyermekekkel foglal-
kozik : az osztott népiskola tantervét, eltérő-
leg az osztatlanétól a következőkben gondol-O ö 
nám megállapíthatónak. 

Nem szólva az írva-olvasás tanításáról, mely 
mint eddig, úgy ezután is befejezést igényel 
az az osztott iskola első évében, a beszéd-
értelem gyakorlatok túlzott anyagát tartom a 
túlterheltség egyik tekintélyes előmozdítójá-
nak, mert mint tudjuk, ez szemléltetés, és 
szemléltetés alajiján kezeltetvén, a gyermek 
hozzászokik a „nesze fogd meg"-hez és 
később, midőn oly dolgokkal foglalkozunk, 
melyek a gyermek szemlélet-körébe nem 
esnek, csak erőmegfeszítéssel lesz képes magát 
a szemlélet nélküli ismeretszerzés nehézségein 
túltenni. A beszéd-értelem gyakorlat anyagául 
tehát, felfogásom szerint, elég volna annyi, 
mennyit az iskolai élet megkedveltetése kiván. 

Az első osztályban a számtani ismeretek-
ből nyújtandó annyi, a mennyi feldolgoz-
ható (minimum 15, maximum 20). A máso-
dik osztályban a minimum 80, a maximumot 
a tanító belátása határozhatná meg. A har-
madik osztály a 200—250-ig terjedő szám-
kört dolgozná föl. A tizedes törtekkel való 
számolás a negyedik osztály anyaga, hol a 
közönséges törtek csak általánosságban keze-
lendők, a tulajdonképeni feldolgozás az ötö-
dik osztálynak maradna. A hármasságszabály 
tanítása az osztott iskola hatodik osztályában 
sem volna kezelendő, az idevágó példákat az 
egységrehozatallal számíttatnám ki. A mi a 
mértékek ismertetését illeti: a harmadik osz-
tály anyaga lenne legelőször arányosan meg-
osztva a felsőbb osztályokkal. 
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A magyar nyelv tanítása már az első 
osztályban veszi kezdetét, a beszédértelemgya-
korlatok alakjában. A második osztály anyaga 
az egyszerű tőmondatokkal befejeztetnék, 
míg a harmadik osztály az egyszerű bővített 
mondatokig haladna, nagyon természetes, 
hogy mindig elemezve. A negyedik osztály-
lyal az összetett mondatokat kezelve, az ötö-
dik és hatodik osztálynak a többszörösen 
összetett mondat maradna anyagul. Az ige-
ragozásnál a mellékidők mellőzésével csak a 
három főidőt tartom kezelendőnek minden 
osztályban. A fogalmazástan a hatodik osz-
tályban is csak annyiban foglal jogos helyet, 
a mennnyiben szükséges, hogy az elemit vég-
zett „csemete", gondolatait némileg logikus 
rendben képes legyen kifejezni és bogy 
holmi nyugta-félék írását ne kelljen másra 
bíznia. Ezt azonban inkább írásbeli gya-
korlatok által vélem elérhetőnek, nem pedig 
száraz szabályok tauultatása által. 

A földrajz tanítását csak a harmadik osz-
tályban kezdeném: lakóhelyük ismerete és 
megyéjök általános földrajza. A negyedik 
osztály már Magyarországot részeiben, lehető 
legkönnyebb felosztással tanulná. A megyék 
tanulásánál teljesen fölösleges az egyes váro-
sok kiterjedése és lakosainak számát tanul-
tatni. Általában kívánjuk csak azt, hogy a 
megye székhelyét tudja, s ha van, a törté-
nelmi nevezetességű városok megemlítését 
azonban nem tartom fölöslegesnek. Európa 
részleges tanítása az ötödik osztály anyaga, 
a többi világrészek a hatodik osztályban is 
csak általánosságban tanítandók a földgömb 
elemi ismertetésén kívül. 

A történelemből a negyedik osztály anyaga : 
a magyarok eredete, a honfoglalás és a leg-
nevezetesebb királyok rövid ismertetése. Áz 
ötödik osztály anyaga csak a többi királyok-
kal bővül, míg a hatodik osztályban a világ-
történelem azon mozzanatai sem mellőzhetők, 
melyekkel hazai történelmünk szorosan össze-
függ. Az alkotmánytan lehet tárgya a hato-
dik osztálynak, de csak annyiban, a mennyi-
ben azt a törvények iránt való tisztelet-
ébresztés kívánja, melynélfogva elégnek tar-
tanám eszközül, a tankönyv teljes mellőzésé-
vel, a magyarázást. A történelem tanításánál 
mindenkor szem előtt tartandónak vélem 
azon körülményt, miszerint a népiskolai tör-
ténettanítás czélja: a jellemképzés és oda-
hatni, hogy a gyermek cselekedetek feletti 
ítélkezésére jótékony befolyással legyen és 
hogy a cselekedeteket érdemök szerint mél-
tányolni tudja; s ez bizonyára felmenti a 
gyermeket a gyötrő évszámok és csekélyebb 

jelentőségű, de hézagot nem hagyó részletek 
fölösleges betanulásától. 

A természettan czélja a gyermeket önálló -
gondolkozásra szoktatni; azért ne arra töre-
kedjünk, hogy a gyermek agya egy óriási 
szótár legyen, hanem, hogy: bár keveset, de 
értve tudjon, melynélfogva elegendő lenne, 
ha az idevágó ismeretekből annyi taníttat-
nék csak, hogy képes lenne pl. az esőkép-
ződést (és ehhez hasonlókat) a gyermek 
önmagának kimagyarázni. 

A természetrajzból az ötödik osztály az 
állattant tárgyalná könnyű rendszerben és 
lehetőleg csak a hazánkban is tenyésző álla-
tokat felölelő terjedelemben. A növénytan a 
hatodik osztály anyaga, kibővítve a legis-
mertebb ásványok tanulásával. 

A gazdaságtan a városi osztott iskolában 
teljesen mellőzendő, lévén vajmi kevés azok 
száma, kik az elemi bevégzése után a gaz-
dasági (földmívelő) pályára lépnek; de külön-
ben is, mire a gazdaságban nagyobb segéd-
kezet nyújthatna az ifjú, az iskolában tanult 
rendszeresebb gazdálkodás szabályait mái-
éi feledik. Mellesleg legyen mondva, az osz-
tatlan falusi iskolában is ezért volna legczél-
szerübben, az ismétlő-osztályban, kezelhető. 

Az egészségtan valóban arra vár, hogy az 
új tanterv az önálló tárgyak közül törölje 
és remélhető is, hogy egy ily tárgy, mint az 
egészségtan, mely pl. a természetrajzzal észre-
vétlenül is tanítható, az új tantervből kiha-
gyatik. 

A mennyiben a tanterv keretébe tartozhatik, 
érdemleges megvitatás tárgyát képezhetné: 
nem volna-e helyes legalább a 4 tanítóval 
bíró iskoláknál általánossá tenni azon intéz-
kedést, mely szerint a tanító az első osz-
tályból haladna felsőbb osztályokba gyerme-
keivel ? 

Szerintem igen; mert nem tekintve azt, hogy 
a tanító működése könnyebb áttekintést nyer-
het, a tanítás és tanulás könnyebbítését is 
szolgálja. 

Hogy az osztott iskola a jogos kívánal-
maknak jobban képes megfelelni, mint az 
osztatlan, az vitatkozás tárgya nem is lehet, 
és mégis vannak községek, hol három tanító 
működik ily beosztással: kezdő vegyes-osztály, 
haladó fiúosztály és haladó leányosztály. Ez 
még hagyján; a valóságos szörnyszülött: két 
tanító közül az egyik az osztatlan leány-, a 
másik az osztatlan fiúiskolát tanítja. Kritikán 
aluli helyzet é-i merész szembeszállás ez igaz-
sággal : czélunk az iskolát minél osztottabbá 
tenni. Ezt megszüntetni, a tanterv egyik 

I lényeges feladata, a mennyiben a népoktatás 
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magasabb színvonalra emelése a tanügy 
érdeke, mely érdek keresztülvitele lehet csak 
nemzeti kulturánk helyes alapja. 

(Elélény.) Jurassza Endre. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításáról. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok czéljával, 
annak különösen az állami, de minden oly 
iskolánál, hol a magyar nyelv nem tudásából 
eredő nehézségekkel kell küzdeni, nagyon 
tisztában kell lennie a tanítónak. 

Közvetetten tapasztalatból tudom, hogy 
sokan éppen eme nemzetiségek közé ékelt 
iskoláink legfontosabb tantárgyának tanítá-
sánál mutatnak oly elnézhetetlen hibákat, 
mely hibáknak keserű következményeit itt-ott 
látni is lehet, a hol a tanítók aztán „szellemi 
túlterhelés"-ről panaszkodnak. 

íme egy példa, melynek idestova 3 év óta 
voltam szem- és fültanúja. 

Minden iskolának megvan bizonyos fokig 
a szemléltetéshez szükséges úgynevezett „szem-
léltető-képe" s úgy látszik, hogy éppen eme 
képek adják a nem tudó tanító kezébe 
azt a fegyvert, a melylyel harczolni nem 
igazságos, a melylyel harczolni nem szabad. 

Az esztendő kezdetén vagyunk, azt mondják 
a tudós pedagogusok, hogy minden tantárgy 
tanításánál a bevezető rész, különösen az 
I—II. osztályban már a magyar nyelvnek 
könnyebb megtaníthatása kedvéért is, a beszéd-
és értelemgyakorlatokkal kezdődjék. Bemegy 
tehát a tanító a tanterembe, leveszi az „iskola 
belsejét" ábrázoló „szemléltető-képet" s hozzá 
kezd nemes föladatának teljesítéséhez. Ezt 
tanítja legelőbb, „mert ismertről megy az 
ismeretlenre" s mert kiindulásra mégis csak 
legalkalmasabb a tanterem, a melyet a gyer-
mek már nagyjából ismer is; betanítja mind-
azt, a mi e képre van pingálva, ily formán: 
Ez itt a tanító ! Mondjátok mindnyájan ! Itt 
csintalankodik ez a gyermek! Mindnyájan! 
Ez a rnhafogas! Mindnyájan! stb. így végig 
mondatja mindazt, a mi csak a képen látható, 
ennek megtörténte után bevégzi a jól sikerült 
tanítást. Erzsike! te reggel korán gyere s meg-
tanítod ezt a képet! 

Az így betanított képen ugyan mindent 
nevükön neveznek meg a gyermekek, de igen 
gyakran megtörtént, hogy a kép elvételekor 
alig egy-kettő maradt, a kikből még nem 
lehetett kiölni a hazulról hozott, józanul gon-
dolkodó éles észt, a kik el is tudták mondani 
„az iskola belsejét." A többi azonban rette-

netesen szorul, mert hiába tekintget jobbra is, 
balra is, nem találja fel azokat a tárgyakat, 
a melyek abban a tanteremben, a hol ők 
vannak, megvan ugyan, de a képen vagy nincs, 
vagy talán más tárgyak voltak; de meg azok 
közül, a miket a képen látott, kevés tárgy 
van meg a kis falusi iskolában, mert a kép 
városi iskolából van véve, hol az iskola belseje 
mégis csak más, mint az egyszerű falusi isko-
lában. 

A tanító meg van elégedve, mert hiszen 
tanítványai tudják, ismerik saját tantermüket; 
hiszen nem is a falusi iskolai tanterem bel-
sejét tanította meg a képről, hanem a városit, 
azt a képet, a hol minden megvan, a mi csak 
egy tanteremben szükséges. 

Azonban, a ki hivatását szereti, az utána 
jár a dolognak s józan eszére támaszkodva, 
ha egyebet nem hallott volna is a beszéd- és 
értelemgyakorlatok anyagáról, nem használná 
ezt az eljárást; mert szeretném tudni, hogyan 
számol az ilyen tanító saját lelkiismeretének, 
a mikor érzi, hogy ez oly, minden józan és 
önálló gondolkozást nélkülöző haszontalan 
időrablás, a minek helye nincs az iskolában, 
a melytől óvakodni kell s ha még azt is 
hozzászámítjuk, hogy nem csak egy képnek, 
hanem 20—-30-nak szajkó-módra való betanu-
lása áll a szerencsétlen tanítvány előtt, akkor 
részemről is meg vagyok győ/.ődve, hogy 
abban az iskolában, igazán „szellemi túlter-
helés" van. 

Török Endre. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Kinevezte : Bődy József zalaegerszegi, Bene-
dek József zsombolyai, Kovács Dénes zilahi 
államilag segélyezett községi, Eeleky Alajos 
és Keszler Gyula tapolczai állami, Kellermann 
József oraviczabányai államilag segélyzett 
községi, Székely János tordai, Linter János 
újpesti, Csatkó Alajos keszthelyi, Baló László 
kézdivásárhelyi, Müller Adolf orsovai, Várossy 
Mihály alsókubini állami, Béfy Eleonóra és 
Katonáné-Krób Róza zalaegerszegi államilag 
segélyezett községi, Bédey Ferencz csáktor-
nyai, Kovacsics János lippai állami, Bertalan 
Gyula zsombolyai, Hoppé Lipót zilahi álla-
milag segélyezett községi, Henez Lajos szerb-
nagyszentmiklósi állami, Udvardy Yincze zala-
egerszegi államilag segélyezett községi, Eisen-
kolb Aurél lippai állami polgári iskolai, Bene 
József hal mii állami felső-népiskolai, Nagy 
Imre baróthi állami, Bozgonyi Lajos nagy-
kanizsai államilag segélyezett községi, Pfeiffer 



19. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

Mihály karánsebesi állami, Bayer János 
kőszegi államilag segélyezett községi, Király 
Emma kismartoni, Lőrinczy Dezső fogarasi, 
Nyitray Lajos szegzárdi, Dienes Péter mis-
kolczi állami, Hoffmann Mór és Schmidt 
Károly nagykanizsai, Weigang János és Oppen-
länder Gyula apatini államilag segélyezett 
községi polgári iskolai rendes tanítókat, illetve 
tanítónőket, Fodor Dániel zilahi államilag 
segélyezett polgári iskolai igazgató-tanítót, 
Kolozs Irma ipolysági, Fauszt János apatini, 
Tutsch János zsombolyai államilag segélyezett 
községi, Buttkay Gyula kapuvári, Bicsérdy 
János és Bottá Anna fogarasi állami, Nyárády 
Dénes beszterczei államilag segélyezett köz-
ségi, Kövér János kassai, Eckert János újvi-
déki, Bavasz György bánffy hunyadi állami, 
Molnár Albert beszterczei államilag segélye-
zett községi, Czeglédy Lajka miskolczi, Batiné-
Sztancsics F. szegzárdi, Szörényi Benő karán-
sebesi, Pungur Gyula, az ornithologiai köz-
pontba berendelt zilahi, Harrach Etel újvi-
déki állami polgári iskolai rendes tanítókat, 
illetve tanítónőket, Speidl Ernő resiczabányai 
államilag segé yezett polgári iskolai igazgató-
tanítót, Acs János resiczabányai államilag 
segélyezett községi, Várady Lujza tordai, 
Báthory Dezső újpesti állami polgári iskolai 
rendes tanítókat, illetve tanítónőket, Imecs 
János gyergyó alfalvi állami felső-népiskolai 
igazgató-tanítót, Alvinczy Sándorné miskolczi, 
Patekné-Kailbach Anna moóri állami, Schultz 
Károly nagykanizsai államilag segélyezett 
községi, Vécsey János fogarasi állami, Landes-
mann Manó szegedi államilag segélyezett 
községi, Erdélyi József kismartoni állami 
polgári iskolai, Olajos Farkas gyergyóalfalvi 
állami felső-népiskolai, Kiss Károly kézdi-
vásárhelyi, Kádár József deési, Zayzon Béláné 
sepsiszentgyörgyi állami, Kó'váry Sándor ora-
viczabányai. Seres Géza somorjai államilag 
segélyezett községi, Kertész János turócz-szt.-
mártoni, Pottokár Endre titeli, Madarassyné-
Jancsó Riza brassói, Kovács Dávid szegzárdi 
állami, Draskovics Imre kőszegi, Flaschner 
Vilmos oraviczabanyai államilag segélyezett 
községi, SzopM István miskolczi állami, Tel-
bisz György zsombolyai államilag segélyezett 
községi, Bartha Ágnes liptó szt-miklósi állami, 
Draskovicsné De Ponti Jolán kőszegi állami-
lag segélyezett községi, Kása Sándor és Sig-
mond Gizella tordai, Mihalik József kassai, 
Gémesy Miklós hódmezővásárhelyi, Málnássy 
Ferencz pancsovai állami polgári iskolai 
tanítókat és tanítónőket, Greizinger István 
újpesti állami polgári iskolai igazgató-tanítót, 
Dömök Erzsébet nagyenyedi állami polgári 
iskolai igazgató-tanítónőt, Steierleinné-Laszner 

G. nagyenyedi, Czeglédi Elek miskolczi állami, 
Jaulusz Ferencz balassagyarmati, Zajos Kál-
mán deési államilag segélyezett községi, 
Buppenthál Lajos és Czikán Berta győri, 
Szabó Gyula kismartoni, Halvax János lippai, 
Misikné-Csepreghy Berta fogarasi, Gecser Béla 
pancsovai, Pilisiné-Naher Paula nagyszőllősi 
állami polgári iskolai tanítókat és tanítónő-
ket, Donszky Lukács karánsebesi állami polgári 
iskolai igazgató-tanítót, Fekete Ferencz somor-
jai, Liptay Vilma kőszegi, Szmolényi Nándor 
szegedi államilag segélyezett községi, Bodola 
Sándor sepsi-szt.-györgyi, Komjáthy né-Márkus 
Giza szeniczi, Bréger Adél újvidéki, Györké 
Lajos fogarasi, Fizély Julia újvidéki, Forderné-
Solymosy Anna brassói állami, Nagy Ödön 
kaposvári, liéthy Gábor zalaegerszegi, Illy 
József szegedi államilag segélyezett községi, 
Tisza Ferencz lippai, Gallauner Anna újpesti 
állami polgári iskolai tanítókat, illetve tanító-
nőket, Gallauner Lujza újpesti állami polgári 
iskolai igazgató-tanítónőt, Greizingerné-Kere-
csényi Ilona szombathelyi, Kerner Teréz somor-
jai államilag segélyezett községi, Ocskay János 
nagyrőczei, Jilly Vilma gyöngyösi állami 
polgári iskolai tanítókat illetve tanítónőket, 
Kászonyi Mihály paksi állami polgári iskolai 
igazgató tanítót, Kisztner János újvidéki, 
Schwimmer Edith turócz-szt.-mártoni, Kaszás 
Ferencz veszprémi polgári iskolai tanítókat 
és tanítónőket, Tattay Irén nagykárolyi állami 
polgári iskolai igazgató-tanítónőt, Mezey Lajos 
hatvani állami, Gay Károly zalaegerszegi 
államilag segélyezett községi, Holub János 
szegzárdi, Quincz Emilia nagyszőllősi állami, 
Sauermann Mihálj nagykanizsai államilag 
segélyezett községi, Kiss Jenő kézdivásárhelyi, 
Zöld Sándor baróthi, Szűcs Géza miskolczi 
állami polgári iskolai, Hahn Albert zay-
ugróczi állami felső-népiskolai, Vastag János 
tapolczai, Czapáry Dénes nagyszőllősi állami 
polgári iskolai rendes tanítókat és tanítónő-
ket, Kiss Dénes alsólendvai állami polgári 
iskolai igazgató-tanítót, Nagy Gábor nagy-
szőllősi, Sanek Samu paksi, Bévész Lajos 
turócz-szt.-mártoni állami, Greisinger Ottó 
szombathelyi államilagsegélye/.ettközségi,Pí7m 
Sándor nagyszőllősi állami, Sebe Zsuzsánna 
kaposvári államilag segélyezett községi, Péntek 
Farkasné zilah', Győri Ignácz nagyszebeni, 
Leitner Ferencz kismartoni, Koncs Sándor 
mohácsi, Takács József kismartoni állami, 
Eckert Irma szombathelyi államilag segélye-
zett községi, Kozma Jolán miskolczi állami 
polgári iskolai tanítókat, illetve tanítónőket, 
Darnay Péter titeli állami polgári iskolai 
igazgató-tanítót, Gróf József somorjai állami-
lag segélyezett községi, IS agy Endre fogarasi, 
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Németh Anna nagykikindai, Kovács Dániel 
tordai, Patek Béla moóri állami, Péntek Farkas 
zilahi államilag segélyezett községi, Nagyné 
Cs. Nagy Zsuzsánna kapuvári. Berghold Rezső 
kismartoni állami, Szokoly József korponai 
államilag segélyezett községi, Zágonyi Károly 
beregszászi, Thoma Karolina nagyszöllősi, 
Dvorzsák Ferencz alsókubini állami, Katona 
Lajos kőszegi államilag segélyezett községi, 
Réthy Lajos és Székelyné-Gallé Kornélia czeg-
lédi, Mokos Károly pancsovai állami polgári 
iskolai tanítókat, illetve 'tanítónőket, Skonyár 
Gusztáv liptó-szt.-miklósi állami polgári iskolai 
igazgató-tanítót és Bauer Soma újpesti állami 
polgári iskolai tanítót a X. fizetési osztály 
első fokozatába, Laub Flórián pancsovai, 
Török Ferencz baróthi, Ilalász Teréz munkácsi, 
Fehér János turócz-szt.-mártoni állami, Vali-
gurszky Antal nagykanizsai államilag segé-
lyezett községi, Derszib Béla turócz-szent-
mártoni, Molnár Yincze veszprémi, Gaullauner 
Etelka czeglédi, Szalaváry Ede nagybecskereki, 
Gáspárné-Lukesch Flóra moóri állami, Kállay 
Miklós beszterczei, Nyeste Teréz kaposvári 
államilag segélyezett községi. Sarkady Adolf 
miskolczi, Farczády József túrócz-szt.-mártoni, 
Jäger Lajos kismartoni, Dózsa Imre pancsovai 
állami polgári iskolai rendes tanítókat, iAŰcács 
Bella munkácsi állami polgári iskolai igaz-
gató-tanítónőt, Stubner Simon galgóczi, Misik 
János fogarasi, Truppéi Károly fehértemplomi 
állami, Daday István deési államilag segélye-
zett községi, Pentsy József bánfíyhunyadi 
állami, Kramer Gyula beszterczei államilag 
segélyezett községi, Blázi Imre veszprémi, 
Steiger Frigyes újvidéki állami polgári iskolai 
rendes tanítókat, Szavcsuk József zayugróczi 
állami polgári iskolai igazgató tanítót, Kaitár 
Károly gyergyóalfalvi állami felső-népis-
kolai, Lahner György nagyrőczei, Halász 
József galgóczi, Weigandt Anna zilahi állami, 
Nemessányi Aranka somorjai államilag segélye-
zett községi, Dworzacsek János szeniczi, Király 
Károly pásztói, Nagy Gizella győri, Böhm 
Antal karánsebesi, Zágonyiné-Topiczer Ida 
beregszászi,Királyné-Décsey Mária csáktornyai, 
Derne Károly kapuvári államilag segélyezett 
közs. polg. isk. rendes tanítókat és tanítónőket, 
Nagy Gabriella pápai államilag segélyezett 
községi polgári iskolai igazgató-tanítónőt, 
Spolarich János nagyszöllősi, Wämser József 
nagyszebeni állami, Débreczen Márton balassa-
gyarmati államilag segélyezett községi, Schiller 
Irma nagykikindai, Fritschné-Traupmann Mária 
pancsovai, Alszegi Alajos csáktornyai állami, 
Kiss Lajos zalaegerszegi államilag segélyezett 
községi, Derne Károlyné kapuvári, Zorkóczy 
Lajos újvidéki, Zilahi György pancsovai 

állami polgári iskolai rendes tanítókat, illetve 
tanítónőket a X. fizetési osztály Il-ik fokoza-
tába léptette elő. (Folytatása következik.) 

Köszönetét nyilvánította: Bálint Sándorné 
úrnőnek adományáért. 

Kinevezte: Lengyel Mihály oki. tanítót a 
nagyszöllősi áll. polg. isk.-hoz a XI. fizetési 
oszt.-ba segédtanítóvá; Szilágyi József magyar-
bölkényi ev. ref. oki. tanítót az alamori áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Petrovics Mihály oki. 
tanítót a máli közs. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Bobis Mihály oki. tanítót a csircsa-
zavoji közs. áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Iírisz-
teszku Mihály oki. tanítót a kruseveczi közs. 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bozsinka János 
oki. tmítot a vojszlova-valeamarei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Czapári Antal újdávidházai 
áll. el isk. tanítót a szedliczei áll. el. isk.-hoz; 
Gagyi Ferencz egeresi áll. el. isk. tanít5t a 
csombordi áll. el. isk.-hoz. 

Kölcsönösen áthelyezte: Jeszenszky Etel 
zólyomi és Jobszt Ottilia nagykovácsi áll. 
el. isk. tanítónőket. 

Gyámpénzt engedélyezett: néh. Takács 
Mózes vízaknai áll. nyugdíjazva volt tanító 
Róza, Sándor és Eliza árváinak, együtt évi 
175 frtot; Loikits János német-keresztúri r. 
kath. volt tanító Matild nevű árvájának évi 
50 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Korcselc Zsig-
mond pozsonyi munkaképtelen ág. hitv. ev. 
igazg.-tanítónak é. 740 frtot; Martinusz Ágost O ö ' O 

pozsonyi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító 
részére évi 650 forintot. 

Segélypénzt utalványozott: néh. Véber 
Antal szadai nyugalmazva volt róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Pável Anna részére évi 
150 frtot. 

j A képviselőház f. hó 26-iki ülésén 
Fejérváry G. báró honvédelmi minister nagy-
fontosságú két törvényjavaslatot terjesztett 
be. Ezek egyike arról szól, hogy a magyar-
koronaországokbeli ifjak részére a cs. és kir. 
közös hadsereg katonai nevelő- és tisztképző-
intézeteinél létesített 120 magyar alapítványi 
hely 250-re emeltetik. A másik javaslat azt 
tartalmazza, hogy a Ludovika-Akadémia való-
ságos tiszti akadémia legyen, azonkívül pedig 
állíttassák fel egy m. kir. honvéd-főreáliskóla 
és két m. kir. honvéd-hadaprói-iskola. Ezt a 
két törvényjavaslatot az egész országban 
általános megelégedéssel fogadták és Bánffy 
báró ministerelnök az ország számos részé-
ből kapott köszönő-táviratokat. 



Pünkösdi elmélkedés. 
Fényben tündökölve mosolyog a reggel. 

Meghatóan néma, ünnepélyes csend van, 
csak az árnyas erdő méla rejtekében 
a levegő kedves zengő szárnyasai dalol-
nak csendesen. A virág illata, mint 
buzgó hő ima, eget keres s felszáll. A 
szellő, áhitat szelid ábrándjait hordja 
lombról-lombra. 

E magasztos csendben a szent áhitat 
közt megszólal a harang; oly édes han-
gon zeng, oly meghatóan hív az Isten 
házába, elmélkedni a legelső pünkösd 
csodás történetén. S a buzgó nép ajkán 
zúg a dal, mint hullám; majd csende-
sül, elhal s az érzés szól titkos 

Ismét zendül a dal: 
„Jövel Szentlélek, Isten lelke !" 

imádságban. 
buzgó 

Még lombos fáknak hűs árnyéka 
alatt apró kicsiny sereg virágot szed s 
nyújt ja egyik a másiknak, Isten trónja 
előtt khérubok dala zeng, érettök 
esdenek: 

Istennek szent lelke 
E kisded seregre szállj, 
S olts belé hitet, 
Reményt s szeretetet. 

És a választottak szent lelkesedéssel 
munkálnak az úrnak virágos kert-
jében s az isteni szikra nagy erejével 
fáklyát gyújtanak a gyermeki kebelbe, 
melynek fényes lángja mindig feljebb, 
mindig magasabbra tör fel s magával 
emeli az ártatlan lelkek tiszta érzel-
meit. 

Testvéreink közé édes hazánk nyelvét 
nem „zúgó szélvész", de lágy szellő hordja 
szét. 

A kinek lelkéből eszmék törnek elő, 
magasztos nagy eszmék, a melyekből 
az isteni szikra ereje fényt, világot 
áraszt; de a gonosz ármány s a rossz 

akaratnak hideg, sértő szele, a súlyos 
fájdalom s a kenyérért való gond meg-
törve vonja le, le a magasból a hideg 
föld poráig, erejét veszítve elcsüggedt 
s tervéről megtört hangon mond le. 

S mire a csüggeteg, borongó dúlt 
arczra villámként száll a lelkesedés s 
tízszeres erővel tör kebléből elő az el-
fojtott szikra és szól a néma ajk, beszél, 
miut a gátakat széttört áradat és az 
önérzet diadalsugarával, hittel, bizalom-
mal s nemes bátorsággal kezd nagy 
munkájához. Fohásza u ta t tört az úr 
zsámolyához: 

Buzgóságnak lelke 
Kétkedő kebelbe szállj ; 
S olts lelkesedést! 
Adjad szent erődet, 
Emeld fel a fáradt 

Egy viruló kertben sötét bánatával, 
gyászos fátyolában halvány arczú nő 
áll. Két kis árvájával pünkösdi rózsát 
szed, koszorúba fűzi s halotti koszorú 
gyászlevélkéjére bús könnyeket hullat. 
Majd az ég felé néz s könnyes tekin-
tete így szól esdekelve: 

„Jövel Szentlélek, Isten lelke, 
Vigasztaló lélek jövel!" 

Eljött s elhozta a béke olajágát. 
Boldog viszontlátás édes reményét a 
gyászoló sziveknek. 

S a ki másokért élt s szeretetének 
fényes lángjával durva kőből gyémán-
to t teremtett, övéit sem hagyja nyomor 
s inség között. Benső ösztöntől indít-
tatva, saját és szeretteinek jobblétére 
törekszik s a keblében levő lelki ruga-
nyosság és halhatatlan szikra nagy 
alkotásokra ösztönzi, buzdítja. Meg-
teremtette már a tanítók házát és a 
tanítónők menhelyét, otthonát. Virág-
zásnak indult nyugdíjintézményét gon-
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dosan ápolja. Árvaházat t e remt s nagy 
Eötvösünk dicső nevére alapot. A nép-
nevelésnek magas vezérei, bölcs támo-
gatói vele munkálkodnak s mint vezé-
rek, buzgón áldoznak, fáradnak. 

El van vetve a mag, hittel, bizalom-
mal, nemes munka között várjuk, hogy 
belőle enyhe árnyat adó terebélyes 
fa lesz. 

Majd a Mindenható, a ki erőt önt 
a dicső természetbe; buzgóságot ad az 
emberi kebelbe; hit, remény s szeretet 
fényét ragyogtatja az ár ta t lan gyermek 
hófehér ' le lkébe; boldog viszontlátás 
reményét nyúj t ja a gyászoló sziveknek ; 
hitet s lelkesedést az elcsüggedteknek; 
elküldi reánk is, elküldi munkánkra: 
megáldó szent lelkét, melynek nagy 
ereje erősít és buzdít Isten, haza, ember 
s önmagunk iránti kötelességeink tel-
jesítésére. 

(Eperjes) Molnár Mária. 
eDixS^- -

Méliószkedjüuk! 
III. rajzás. 

1. Előjelek. — A tavaszi kedvező időjárás 
folytán meggyarapodott méhtörzsek termé-
szeti ösztöne, liogy rajt ereszszenek. A rajzás 
szándéka akkor nyilvánul, ha új ivadékkal 
már annyira felszaporodott a nép, hogy laká-
sában mintegy szűk neki a hely. Ilyenkor 
már herék is láthatók, melyekből némely 
család — saját házára — nagyou is sokat 
nevel. Minthogy pedig a herefiasítás és a 
kikelt herék fölötte sok mézbe kerülnek, s a csa-
ládok— ha saját tetszésükre biznók — ezer és 
ezer számra költenék a heréket, holott a rajzás 
idejére bőven elég, ha mintegy 100 here vau 
a kasban : a túlságos herefiasítúst gátoljuk meg. 
A kasokban csupán a hereköltés lenyaka-
zásával érjük ezt el, mert ha az egész here-
lépet kimetszenők, helyébe ismét azt építne 
a nép. 

A rajzásra-készülődés főjelensége, hogy a 
lépek széleire anyabölcsőket építnek a méhek, 
melyeket a királyné bepetéz, hogy azokból 
fiatal anyákat neveljen a család. Az anya-
bölcsők makkalakú befödése és sötétbarna 
színe a közelvárható rajzást jelzi. A törzs népe 
zsong, forrong, megoszlásra készül. Az anya 
észrevevén ezt, a család távozni szándékozó 
részéhez szegődik és a párt csak a kivonulásra 

alkalmas időt várja, hogy a régi otthonából 
kiköltözzék. 

A méhész ezen előjelekre a raj befogásá-
nál használandó kast jól kitisztítja, kénfüstre 
tartja, hogy a fonadék közt apró férgek, pók, 
penészgombák, stb. ne maradjanak; azután 
méhfűvel jól bedörzsöli, hogy a raj szivesebben 
megfészkelje benne magát. 

2. A raj megjelenése. — A két pártra oszlott 
törzs távozni szándékozó népéből néhány 
méh alkalmas helyet keres a megtelepedésre, 
azután visszatér a kasba, hogy mintegy kö-
zölje társaival a kutatás eredményét, mire a 
raj tájoló röjjiilést tart a méhes előtt; majd 
ismét bevonul, teleszívja magát mézzel, hogy 
új otthonába üresen ne költözzék és az öreg 
anyával együtt, nagy zsongás közt elhagyja 
régi tanyáját. Néhány perczig a méhes fölött 
kóvályog, míg végre a fürkészők által már 
előre kiszemelt helyre, legtöbbször valamely 
fa ágai közé, egy csomóba letelepszik. Ez az 
élőraj. 

A raj meleg, csendes napon, rendesen dél-
tájban szokott kivonulni ; de van eset, hogy 
reggeli 9 óra előtt és délután 3 órán túl 
is raj óznak a méhek. 

3. A raj befogása. — Ha a jelzett módon 
elkészített kasba hígított mézet föcskendez-
vén, fa ágai közé fektetjük, a legtöbb eset-
ben abba vonul a raj, s a befogással nem 
kell bíbelődni. Mikor a nép lecsendesedett, 
a kast óvatosan leveszszük, a fa alá állítjuk, 
szélét kissé fölpöczköljük, hogy a még künn 
röpködő néhány méh könnyen betaláljon 
és alkonyatig úgy hagyjuk. 

A fára ült rajt lecsendesedése után, azonnal 
fogjuk be. A méhgomolyt hígított mézzel 
erősen megpörmetezzük, a készen tartott kast 
a rajcsomó alá nyujtjuk, hogy egészen benne 
csüngjön a méhfürt és az ág egy biztos, erős 
megrántásával a kasba ömöljék, melyet most 
óvatosan a földre borítunk. Ha vastag ágon, 
fatörzsön ült meg a raj, vagy falhasadékba, 
kevésbbé hozzáférhető helyre telepedett, csak 
lúdtollal és füst segítségével terelhetjük a 
kasba. 

4. A rajnak kaptárba helyezése. — Ha a 
befogott rajt kasban akarjuk hagyni, este 
egyszerűen a kiszemelt helyre visszük; ha 
pedig kaptárba szándékozunk elhelyezni, szin-
tén alkonyatkor végezzük ezt. A kaptárt ki-
tisztítjuk, méhfűvel bedörzsöljük, híg mézzel 
bepörmetezzük s állandó helyére vivén, mű-
léppel vagy lépkezdéssel beragasztott 6—8 
keretet függesztünk belé. A kasban levő rajt 
szintén megpörmetezzük, a kas csúcsát a 
földhöz koppantjuk, a méheket egy gomolyba 
rázzuk és egy biztos lökéssel a kaptárba 



19. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

ömlesztjük. A netán szerte kotorászó méhek 
is csakhamar bevonulnak, mire az ablakot 
föltévén, a kaptár ajtaját is becsukjuk. 

Másnap benézünk a kaptárba. A méhek 
már szépen elhelyezkedtek a lépeken, sőt 
építni is kezdenek. A fenékdeszkán esetleg 
mutatkozó szemetet egy tollal vagy a kapa-
róval kitisztítjuk és az ablakot a keretig 
tolva, a rajt egyelőre magára hagyjuk. 

5. Utórajok. — Az első raj kivonulása után az 
anyaházak legérettebbjéből egy-két nap múlva 
kibúvik az új anya és a még ki nem kelt 
anyákat elpusztítni igyekszik, hogy létét a 
családban biztosítsa. De, ha tovább akar 
rajozni a törzs, az anyabölcsőket megvédi s 
a kikelt anyát arra kényszeríti, hogy pártot 
gyűjtve, hagyja el az otthont. Ez a másod-
raj ; mely az első eresztést 6—10 nap múlva 
követi. 

Gazdagon mézelő években az erős törzs a 
másodraj után 2—3 napra harmadrajt is ad, 
sőt unokarajok (a rajok szaporulata) is esnek. 

Az utórajzás előjele, hogy — kivált esten-
den — a kikelt anya tü-tii-tü hangjára az 
anyabölcsőkben levők kvá-kvá-kvá feleletei hall-
hatók. Ha tartós alkalmatlan idő áll be, a 
törzs rajzási vágya megszűnik, az anyaböl-
csőket lerombolja s a bennük volt anyá-
kat kidobja. 

6. A rajzás megakadályozcísa. — A legtöbb 
kezdő méhész azt szeretné, ha egy-egy anya-
családja minél több rajt eresztene. Pedig a 
túlságos rajzás a legerősebb törzset is tönkre 
silányítja. A sok raj — mint megannyi külön 
család — is csak gazdag-hordású évben gya-
rapszik, különben silány marad s nem képes 
kitelelni. Legyen inkább kevés, de erős csa-
ládunk. Ezek adnak hasznot; míg a sok 
gyenge nép csak a méhész gondját növeli. 

Még a legkedvezőbb körülmények között 
is elég, ha egy nyáron át megkétszereződik 
az állomány. Lassabban bár, de annál bizto-
sabban szaporítjuk a létszámot, ha minden 
család átlag egy rajt ad. 

Az előrelátó méhész nem engedi tehát 
méheit tetszésük szerint egyre-másra rajozni. 
A kasok rajzást nem oly könnyű megaka-
dályozni, mint a kaptárokét. A legtöbbször 
mégis sikerre vex et, ha a már egyszer eresztett 
kas helyére állítjuk a rajt, az öreg törzset 
pedig —• anyabölcsőit egynek kivételével el-
pusztítván — távolabb helyezzük. Az anya-
család népének jórésze a rajt gyarapítja s 
minthogy ekként megfogyott, nem is rajzik 
tovább. Még biztosabb a siker, ha az erős 
anyatörzs vesesejtjeit (a szélső lépeket) kiszed-
jük. Mézének nagyobb részétől megfosztatván, 
mindenesetre elmúlik a kedve a rajzástól. 

IV. A rajok ápolása. 
A kevés népességű, apró rajokat ne hagy-

juk meg egymagukban, mert úgy sem men-
nének sokra, hanem csak a méhész gondját 
növelnék. Az ilyeneket már a befogás alkal-
mával csapjuk össze tehát más rajjal. 

A rajzás megszűntével —• ha a fiatal anyák 
már megtermékenyültek, a minek az a jele, 
hogy a sejtekben friss petézés látható — a 
herékre már nincs többé szükség. Nehogy 
tovább fogyaszszák a mézet, úgy az anya-
családok, mint a rajok közül ki kell őket 
irtani. Ha jó a hordás, a méhek megtűrik s 
őszig sem vernék ki a heréket. Ezt azonban 
ne várja be a méhész, hanem szorgalmasan 
pusztítsa el az ingyenélőket. 

A rajt adott kasok népe erősen megfogy-
ván, a lépeket nem födheti be s így köny-
nyebben befészkelődik azokba a moly. Hogy 
ez ne történhessék, a kas lépeit a fiasítás 
kikelése után némileg vissza kell metszeni. 

A kaptárokba helyezett rajoknak csak annyi 
keretet függeszszünk be, a mennyit a nép 
ellepni képes. Az ablakot a keretig kell tolni, 
mert a nagy üres tért nem szeretik a méhek. 

A kaptár aljdeszkájára rendesen sok hul-
ladék, viasztörmelék gyűl, melyet a viaszmoly 
ellen való védekezés czéljából hetenkint leg-
alább egyszer ki kell söpreni. 

Ha netalán hűvös, esős idő áll be s a 
méhek napokig sem hordhatnak, jó lesz a 
rajokat híg mézzel etetni, hogy fejlődésükben 
hátra ne maradjanak. 

Alkalmas időjárásban szépen gyarapodnak 
a rajok, a beakgatott keretek csakhamar 
kevésnek bizonyulnak. Uj keretek befüggesz-
tésével csak a raj fejlődésének arányában 
bővítsük a költőtért, vagyis a mikor már a 
megszaporodott nép a léputczákat sűrűn 
megtölti, a sejtek hasítással és mézzel telvék. 
A beadott üres lépet, műlépet vagy lépkez-
déssel ellátott keretet mindig két telt keret 
közé helyezzük. Egyszerre csak egy-két üres 
keretet akaszszunk be, a mennyit a már bent-
levőkkel együtt a nép ellephet, nehogy a 
viaszmolynak alkalma legyen a sejtekbe 
petézni. A kaptár homlokfalához és utolsó-
nak (az ablak mögé) soha se függeszszüuk 
üres keretet, mert ritka esetben építi ki a 
család. 

Ha az időjárás alkalmas és a hordás ked-
vező, a legszebb, hófehér dolgozó-sejtet nagy 
szorgalommal építik a rajok, miért is nem 
éppen szükséges egész műlépeket ragasztani 
a keretekbe, habár a le'pépítés sok méz be-
gyülésének a kárára megy. 

Kedvező időben gyorsan növekszik a raj, 
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a költőtér szépen megtelik, sőt olykor annyira 
megerősödik a raj, hogy a mézűrt is meg Jcell 
nyitni. A költőtér födődeszkácskái helyére Han-
nemann-féh átjáró fektetésével nyitjuk meg 
a mézűrt. Így nem juthat föl az anya, tehát 
petézés nem is lesz ott; következésképen 
virágport nem is, hanem csupán mézet gyűj-
tenek oda a méhek. Természeti ösztönéből 
lakásának legrejtettebb részébe, az álló-kap-
tárnak tehát a legfelső osztályába gyűjti ugyan 
kincsét a méh, a rácson át mégsem szokja 
meg egyhamar az útat. De ha egy 1—2 éret-
tebb fiasításos lépet akasztunk a mézűrbe, 
csakhamar fölcsaltuk a méheket, s a jó hor-
dás eredményeül az ott egyre szaporodó 
kristálytiszta mézben gyönyörködünk. Kez-
detben csak 1—2 üres lépet tegyünk a méz-
űrbe s ezek megtelése után új kei-etekkel 
bővítsük azt. Némelyek csak lépkezdéseket 
akasztanak a mézűrbe. Ámde — miként már 
ismételve említem — a viaszépítés a méz 
szaporodásának kiszámíthatatlan kárára tör-
ténik. Használjunk inkább egész műlépeket; 
az ezekért tett kiadást a gyorsabban gyű-
lendő méz sokszorosan megtéríti. Az üres 
kereteket a mézürben is mindig két telt 
közé kell helyezni és az ablakot a keretig 
betolni. 

A nyár folyamán kevésbbé gyarapodott rajo-
kat jobb lesz egyesíteni, mint külön meg-
hagyni. Ha kitelelnek is, a következő tavaszon 
csak tengődés lesz az életük ; míg a silányabb 
rajokból egyesítéssel keletkezett népesebb 
család életrevalósága biztosabb Ígéretű. 

A rajok további gondozásának főiránya, 
hogy lehetőleg egyenlő minőségitekké fejeszszük 
őket. E végből a netán visszamaradottakat 
az erősebbektől vett érett fiasításos és mézes 
keretekkel igyekezzünk a jobbakhoz hason-
lóakká növelni. 

A méhész gondja arra is kiterjedjen, hogy 
a méhellenségek kárt ne tegyenek a csalá-
dokban. A darazsak a méheket öldösik s 
mézet rabolnak; a lialálfejü boszor gyüszünyi 
mézet lop egyszerre; a békák sok élőméhet 
elkapkodnak ; a viaszmoly a lépekben garáz-
dálkodik. E makacs tolakodók ellen éber 
őrködéssel, tisztasággal kell védekezni. 

Ha vidékünkön netalán silány volna a 
méhlegelő, vándoroljunk méheinkkel gazdagubb 
virányú tájékra. A némi költség és csekély 
fáradtság jutalma busás lesz. Ott pl., hol a 
tisztesfű (tarlóvirág) díszlik, a családok 
néhány nap alatt elég téli készletet horda-
nak be s a mit azon túl gyűjtenek, a pörge-
tőbe juthat. E mellett népességükben is erősen 
megnövekednek a családok. 

A kasok szállításáról már megemlékeztem ; 
csak megjegyzem még, hogy nyári vándorlás 
alkalmával éjjel kell a méheket szállítani, mert 
a nappali hőséget az úton alig viselhetnék 
el. Ugy irányítsuk a vándorlást, hogy nap-
fölkelte táján érkezzünk czélhoz, hogy lera-
kodva, a méhek azonnal repülhessenek. 

A kaptárok kereteit és ezekhez az ablakot 
a fölrakodás előtt este szorosan beillesztjük, 
az ablakot a kaptár belső oldalaiba vert 
szegekkel beszorítjuk, hogy az építmény ne 
inogjon. A repülőlyukra tüllt szegezünk, hogy 
a levegőnek szabad útja legyen, de méh ki 
ne jöhessen. Ha nagyobb fokú a meleg, 
tanácsos lesz a kaptárba vizes szivacsdarabot 
helyezni. A kaptárokat is úgy rakjuk föl, 
hogy a keretek a szekéroldal irányát keresz-
tezzék. Czélhoz érve és lerakodva, a repülő-
lyukakról azonnal vegyük le a tüllt, a nyug-
talanná lett méheknek engedjünk szabad útat. 

(Puncsom.) -*>"</!/ János. 

Tanítók tanácsadója. 
Tanítók részéről terménybéli fizetés behajtása 

végett beadványaik bélyegmentesek-e? Az Í868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 143. §-a szerint a ter-
ményekben kiszolgáltatandó illetmények behaj-
tása végett a néptanítóknak a szolgabirói 
hivatalhoz, kir. tanfelügyelőhöz vagy a köz-
igazgatási bizottsághoz intézett beadványai 
bélyegmentesek a „Pénzügyi Közlöny" 1882. 
évfolyam 880. lap és ugyancsak a „P. K." 
1883. évf. 596. 1. szerint. 

Gombos A. A helyi viszonyok közelebbi 
ismerete nélkül nem lehet megítélni. 

Vértes L. Igen, annak idején. Még korai. 
Benedek V. Győr, tanítóegyl. elnök. A 

kérdezett elemi i>k. bizonyítváuy-formulare, 
mely az ezredéves ünnepség emlékére, Dörre 
Tivadar gyönyörű rajzai alapján Moreili 
metszette képecskékkel díszítve jelent meg, 
kapható a Larnpel R-féle (Wodiáner F. és 
Fiai) könyvkereskedésben. Bpest, VI. ker., 
Andrássy-út 21. Jól teszi On s minden tanító-
egyleli elnök, ha ezen népiskolai bizonyítvány-
formulnrekat tanítótársainak megszerzésre és 
használatbavételre ajánlja, mert ez által egy-
részt a magyar nemzet dicsőségének egyes 
epizódjai képekben terjednek a gyermekvilág 
körében, másrészről a tiszta jövedelemnek az 
Eötvös-alap, a tanítóknak eme közvagyona 
látja hasznát. 

P. J. gk. t. Már több izben adtunk választ 
hasonló kérdésben. 

P. I. Ebben a kir. tanf. adhatna Önnek 
legjobb útbaigazítást. 
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Borsodi. 1. A főv. tanítói állásokra a 
kijelölés és választás juiiius havában fog 
megtörténni. 2. Első sorban a refereus javas-
lata, mint tárgyalási alap, nagyon fontos. 

Magyarosító. A vezetéknév felsőbb jóvá-
hagyás folytán történt megváltoztatása az 
isk.-fentartó hatóságnál is bejelentendő. A főv. 
tanácsnak erre vonatkozólag 1881. évi 23.343. 
sz. a. kelt rendelete intézkedik. 

Tudnivágyó. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
12. §-a szerint: »Oly községekben, melyekben 
több felekezet tart fenn népiskolát és azok-
nak mindegyike igénybe veszi az állami segé-
lyezést; úgyszintén ott, a hol bár csak egy 
közs. vagy fel. isk. szorul segélyre, de fon-
tos állami érdekek azt megkívánják: a vall. és 
közokt. min. a törvényhatósági közigazgatási 
bizottság meghallgatása után — állami segély 
helyett a közs. vagy fel. isk. megszüntetésé-
vel — állami iskolát állíthat." Ugyanezen tör-
vény 15. §-a meg arra ad jogot és fölhatal-
mazást, hogy a közokt. min. oly községi 
vagy felek, iskolát — melynek egymásután 2 
tanítója mozdíttatott el állásától fegyelmi 
ítélettel, államellenes irány követése miatt — 
megszüntessen s helyébe állami iskolát 
állítson. 

Gr. Első sorban az illető tankönyvkiadó-
jára vonatkozik. Atküldtük hozzá, ő majd 
megadja a kívánt tájékoztatást. 

B . . . s. Sajnáljuk, nem adhatunk közelebbi 
választ. Első informácziónkat az illető hivatal-
ból kaptuk. Nem értjük, honnan ered a 
tévedés. Csak az első lépéstől kezdve lehetne 
biztos nyomra jutni. Ön ismeri a kiindulási 
pontot, tehát egyedül Ön hozhatja rendbe a 
dolgot legkönnyebben. 

J. J. Miloclián. Forduljon levélben Janecz 
Erzsébet székesfőv. közs. felsőbb leányiskolái 
tanítónőhöz : Bpest, IV. ker., Lipót-u. 5. Hivat-
kozzék reánk. 

Kaszás Kálm án. Azt a kulcsot, melyet a 
törvény állapít meg. 600 frtig 50°/o, az azon 
felül eső részből pedig 20%. A nyugdíj-
törvény módosítása (1891. XLI1I. t.-cz.) 12 krért 
kapható Bpesten az Eggenberger-féle könyv-
kereskedésben. Nevezett t.-czikk a többi kér-
dését is tisztázza. 

K. T. falkusi kántortanító. A posta'an-
fölyam rendszeresítve van már évek óta; min-
den év őszén nyilik meg s 10 hónapig tart. 
A vasúti tanfolyammal együtt külön épülete 
is van: Budapest, VIII., Luther-utcza. Igaz-
gatója Oetl Antal, min. tanácsos. A kereske-
delmi ministerium alatt áll. Az igazgató rész-
ben felvilágosításokat ad s nyomtatványokat 
küld. 

R. Zs. Demecser. Peres Sándor igazgató 
úrhoz. Bpest, VI. ker. Frőbel-képezde. 

Y. Zs. Dicső-Szt.-Márton és több óvónő-
nek. A vallás- és közoktatásügyi minister 
22.342. sz. rendelete értelmében, ha egy ki-
hirdetett pályázatra okleveles tanítónő nem 
jelentkezik, „ez állomásra ideiglenesen oki. 
kisdedóvónő is . . . alkalmazható." Ebből az óvó-
nőknek adott (nem jogból), hanem csak ked-
vezményből önként következik az, hogy az 
oki. óvónők pályázhatnak, minden állami vagy 
álamüag segély zeit községi, de még az 1893. 
évi XX VI. t.-cz. alapján államilag segélyezett 
hitfélekezeti elemi népiskolánál is hirdetett 
állásra. Azt ne várják, hogy új pályázatot 
fognak hirdetni, mert a ministeriumban oly 
sok óvónő kérvénye van benn, hogy abban 
az ecetben, ha valamely hirdetett állásra oki. 
tanítónő nem volna, mindig nevezhetnek ki 
az előjegyzett óvónők közül az idézett rende-
let értelmében ideiglenesen. 

Reménykedő. Budapesten junius 10-ike 
körül lesz a választás. A megbízott tanító 
„létfeltétele" semmivel sincs biztosítva. Ha 
nincsenek működésével megelégedve, minden 
órában elbocsátható. Nyugdíja csak akkor 
lesz biztosítva, ha megválasztják. Ez esetben 
vidéken töltött szolgálati éveit is beszámít-
ják. Arra a kérdésére, hogy „mi a megbizott 
tanító lényege ?" feleletünk csak ez lehet: 
test és lelek. Egyebet a fentebbiekből magya-
rázhat ki. 

Kanizsa. Budapesten sincs másképen. Itt 
is legalább 12 évig kell szolgálni, míg egy 
korpótlékot kap, vagyis: 3 évig a Ill-ad, 
4 évig a Il-od, 5 évig az I-ső fokú fize-
téssel s ekkor kapja az első korpótlékot 
l ia vidéken már rendes tanító volt is, 
de Budapesten csak segédnek választják meg 
először, vidéken töltött évei csupán a nyug-
díjba számíttatnak be. Vegye ezt „kimerítő 
válasz"-nak. Ezt sem szívesen adtuk, mivel 
nem tartotta érdemesnek szerkesztőségünket 
arra, hogy levelének olvashatóan írta volna 
alá a nevét. Csak czifra manupropriát pro-
dukált. 

„Tágvölgyi." Ha izr. fel. iskolában műkö-
dik s esetleg külön szerződése nem volna, 
csak az orsz. nyugdíjalapból kaphat nyugdíjat, 
még pedig — ez idő szerint — utolsó 
beszámítható fizetésének 74°/o-át. 

P . A. 1. Az oklevél szerzésétől, föltéve 
hogy megvolt a törvény kivánta életkor. 2. 
Rendes éveit. 3. Fizetési emelkedésnél min-
dig megkívánják a különbözet 50%-ának 
befizetését 

Papp Fileinon. Tudomásunk szerint Önnek 
van igaza. 
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K Ü L Ö N F É L É K 
— III. Béla és I. Ferencz József. Király 

0 Fölsége Bánffy Dezső báró ministerelnök-
höz a kővetkező legfelsőbb kéziratot intézte: 
„Kedves báró Bánffy! Azon kegyelet által 
indíttatva, melylyel elődeim emléke iránt 
viseltetem, felhívom Ont, hogy boldog emlékű 
III. Béla király és hitvestársa antiochiai Anna 
királyné tetemeinek az itteni koronázási temp-
lomban czélba vett nyugalomra helyezése, 
valamint ugyanott egy méltó síremlék felállí-
tása iránt haladéktalanul intézkedjék, megjegyez-
vén, hogy a síremlék költségeit magánpénz-
táramból viselendem. Kelt Budapesten, 1897. 
évi május hó 25-ikén. Ferencz József s. k., 
báró Bánffy s. k.' 0 Fölsége e nemes lelkű 
elhatározását lelkesedéssel és hálával fogadta 
az egész magyar nemzet. Az ereklyék teme-
tésének költségei 100.000 frtot fognak kitenni 
s a temetés valószínűleg augusztus 15-ikén 
Nagyboldogass/.ony-napján lesz, a mely haj-
danta s kivált az Árpádok alatt, nemzeti 
ünnepünk volt. 

— A görög-keleti szerb egyházi kong-
resszus. A király Bánffy Dezső báró minis-
terelnökhöz a következő leiratot intézte: 
„Magyar ministerelnököm előterjesztése foly-
tán megengedem, hogy a görög-keleti szerb 
nemzeti egyházi kongresszus 1897. évi julius 
hó 11-ére (junius hó 29-ére) Karlóczára egybe-
hívassák s kötelességévé teszem az össze-
hívandó kongresszusnak, hogy az 1868: IX. 
törvényczikk alapján a gör. kel. szerb nem-
zeti egyház szervezetének végleges megálla-
pítására vonatkozó javaslatokat első sorban 
tárgyalás alá vegye. Ezen kongresszushoz 
királyi biztosommá rudnai báró Nicotics Fedor 
valóságos belső titkos tanácsosomat, a magyar 
országgyülésfőrendiházának örökös tagját neve-
zem ki s felhatalmazom magyar ministerelnö-
kömet, hogy az ide mellékelt utasítást neki 
miheztartásul kiadja. A nevezett királyi biz-
tosomhoz szóló leiratot aláirásommal ellátva 
idezárom. Kelt Budapesten, 1897. évi május 
20. Ferencz József s. k. Báró Bánffy s. k." 

— Világ folyása a külföldön. A görög-
török békekötés még nem jött létre, a fegyver-
szünet azonban egyre tart. A török porta 
azt kérte a nagykövetektől, hogy intézkedjenek, 
hogy a fegyverszünet határidejének meg-
határozása végett követeket küldjenek a 
török főhadiszállásra. A görög királyi család 

helyzetét komolynak mondják s a király és 
Rallisz ministerelnök közt feszült a viszony. 
Míg egyrészről az a hír, hogy a görög 
királyi család elhagyni készül Athént, más-
részről mint bizonyosat jelentik, hogy Kon-
stantin trónörökös Athén elkerülésével vagy 
Angliába megy, Viktória királyné jubileumára, 
vagy Korfuba nyári tartózkodásra. — Ausz-
triában szomorú parlamenti viszonyok vannak. 
A német kisebbség obstruál a cseh nyelvi 
rendeletek miatt; a képviselőházban nap 
nap után botrányok vannak s a vége az 
lesz, hogy teljesen lejáratják a P a r l a m e n -
tär izmu -<t. 

— Junius 8-ikát, a koronázás évforduló-
ját, értesüléseink szerint, az ország legtöbb 
népiskolájában iskolai ünnepséggel fogják 
megülni, még pedig körülbelül oly program-
mal, mint a m. évi millenniumi ünnepsége-
ket. Ez alkalomból — mivel, alkalmas szava-
lati darabok kijelölését, illetőleg közlését kérve, 
számos helyről fordultak lapunk szerkesztő-
ségéhez — ismételten figyelmeztetjük t. kar-
társainkat, hogy ez iskolai ünnepségre minden 
tekintetben alkalmas az az emlékfüzet, melyet 
a Tanítók Háza javára az Eötvös-alap orsz. 
bizottsága adott ki s Ujváry Béla, a Néptaní-
tók Lapja fel. szerkesztője szerkesztett. (Meg-
rendelhető Lampel R. könyvkereskedésében : 
VI., Andrássy-út 21.) Fölhívjuk továbbá ez 
alkalomból t. kartársaink figyelmét az Árpád-
jelvényekre is, melyek szintén a Tanítók Háza 
javára jövedelmeznek. (Megrendelhető Witten-
berg L.-nél, VI, Andrássy-út 15.) Végül t. 
kartársaink figyelmébe ajánljuk azokat a 
díszes millenniumi bizonyítványlapokat, a 
melyeket ugyancsak az Eötvös-alap adott ki 
a Tanítók Háza javára s közoktatásügyi 
minister úr ő nagyméltósága 1896. évi 31.745. 
sz. rendeletével használatra engedélyezett és 
ajánlott. 

— Előléptetések a kultusziniuisteriuin-
ban. O Fölsége a király Tóth Lajo3 dr., 
kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanárt, 
osztálytanácsossá nevezte ki, továbbá Tapp 
Szilágyi László, Klauzál Gábor és Csorba 
Ferencz dr. ministeri titkároknak az osztály-
tanácsosi czímet és jelleget díjmentesen, Lhl 
Antal közalapítványi gazdasági segédnek 
pedig a ministeri segédfogalmazói czímet ado-
mányozta. 

— Wlassics Margitka vizsgálata. Wlassics 
kultuszminister Margitka leánya a napokban 
tette le a vizsgálatot a budapesti második 
kerületi községi polgári leányiskolában az első 
osztályból. A vizsgálaton jelen voltak a szü-
lők is, a kiknek igaz gyönyörűségük telt 
azokban az okos feleletekben, a melyeket 
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leánykájuk a tanár urak kérdéseire adott. 
Vizsgálat után Kozma Gyula, az intézet igaz-
gatója rövid beszédet mondott, a melyben 
lelkesen emlékezett meg Csengery Antalról, 
a ki huszonötévvel ezelőtt alapját vetette e 
polgári leányiskolának, a melyben most uno-
kája vizsgázott. Végül a minister az iskolát 
tekintette meg s a tapasztaltak felett az 
igazgató előtt elismerését nyilvánította. 

— Budapest főváros tanácsa f. hó 28-án 
tartott ülésében az újonnan szervezett és üre-
sedésbe jött óvónői állásokra Weszely Aran-
kát, Farkas Ilonát, Szabadi/ Viktóriát, Mül-
ler Herminát és Nagy Antóniát választotta 
meg. A tanítók és tanítónők választása június 
közepetáján lesz. 

— Az Országos Tanszermúzeum igazgató-
sága és biráló-bizottsága a közoktatásügyi minis-
ter 1896. évi 40.644. sz. rendeletére a nép-
iskolák bútorzat!, szertári és tanítói könyvtári 
fe1 szerelésére vonatkozólag beható és részletes 
jegyzékeket készített, melyek ministeri jóvá-
hagyás folytán 16.700 példányban kinyomat-
va, a közokt. ministerium által fognak szét-
küldetni az összes tanfelügyelőségekhez, hogy 
azokat a tanfelügyelők a tankerületben levő 
összes népiskoláknak kioszszák. E jegyzékek 
az egyes iskolák különböző anyagi erejére 
való tekintetből nyolcz fokozatra szétosztva 
foglalják magukban a népiskolák felszerelésé-
nek tárgyait oly módon, hogy úgy a leg-
szegényebb, mint a legvagyonosabb iskola 
megtalálhatja a jegyzékben azt a fokozatot, 
a mely igényeinek és anyagi erejének meg-
felel. 

— Veterán tanító ünneplése. Id. Bősz 
István kiskomlósi főtanító 36 éves tanítósko-
dásának jubileumát f. hó 8-án tartják meg 
Kis-Komlóson a zsombolya-kikindai tanító-
fiókegyesület rendes évi közgyűlésével kapcso-
latban. Szerencsekivánatainkat küldjük mi is 
a derék kartársnak. 

— Szidanits Ferencz, fővárosi tanító a 
mult nyáron, tudvalevőleg, egy tüzeset alkal-
mával szerencsétlenül járt és meghalt. Két 
árvája javára f. évi április 25-én a budai vár-
színházban hangversenyt rendeztek, mely — a 
hozzánk beküldött kimutatás szerint — 784 
frt 5 kr tiszta jövedelmet eredményezett. 

— Egyesületi liirek. A Magyarországi 
Tanítók Arvaházi Egyesülete ez évi közgyű-
lését junius hó 12-én d. u. 5 órakor, a 
Magyarországi Tanítók Arvaházában, I. ker., 
Alkotás-utcza 1/c. tartja meg, melyre az egye-
sület elnöksége az egyesület tagjait és a tanító-
árvák sorsa iránt érdeklődőket ezennel meg-
hívja. — A temes-rékasi járás tanítói értekezleti 
gyűlést tartottak, melyben a „Temes-rékasi járás 

tanítói fiókegyesület megalakult. A fiókegyesület 
Spatárin Valér nagytopoloveczi tanítót elnökül, 
Fazekas Mihály margitfalvai tanítót alelnökül, 
Magyar Gyula józseffalvi tanítót jegyzőül és 
Agnes János rékasi tanítót pénztárnokul vá-
lasztotta. A következő (őszi) gyűlést pedig 
Nagy-Topoloveczen tartják. — A solti ev. ref. 
egyházmegyei tanító-egyesület, évi rendes köz-
gyűlését f. évi junius hó 9-ik napján D.-Pa-
rajön, a presbiteri tanácsterembei1 tartja; 
melyre az egyesület rendes, tiszteletbeli tag-
jait, úgy a tanügy iránt érdeklődőket meg-
hívja: Filejj Endre, elnök. — A lőcsevidéki 
róm. kath. néptanító-egyesület rendes közgyű-
lését folyó évi junius hó 10-én, csütörtökön 
tartja meg Iglón. 

— Halálozások. Bárány Sándor, alsó-
karaszlói (Ugocsam.) gk. néptanító, május hó 
6-án életének 31. és működésének 11. évében 
elhunyt. 

— Tanító-árvák felvétele a Magyar-
országi Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai 
év kezdetére nevezett árvaházba néhány új 
tanító-árva fog felvétetni. A betöltendő helyek 
közül az egyik a nógrádmegyei tanító egyesü-
let, mint ezen alapítványi hely tulajdonosa 
által fog betöltetni s így erre csakis nógrád-
megyei tanító árvája pályázhat. A többi helyre 
Magyarország bármely vidékén működött 
kisdedóvó, elemi, felső-nép- és polgári iskolai 
tanító, tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő 
árvája, felekezeti és nemzetiségi különbség 
nélkül, pályázhat. Előnyben részesülnek azok 
az árvák, kiknek szülőik az árvaházi egyesület 
tagjai voltak és kötelezettségüknek eleget is 
tettek. Ha az árva szülői az árvaházi egyesü-
let tagjai nem lettek volna, akkor az árva 
szülőinek a nevére a 20 frtos tagsági tőkét 
(örökös tagsági díjat) az egyesület pénztárába 
kell előzőleg befizetni. A felvétel iránti folya-
modványok legkésőbb f. évi junius 20-ig d. e. 
12 óráig Tóth József kir. tanácsos, pest-
megyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az egye-
sület elnökéhez (Budapest, VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 3 sz.) küldendők. A folyamod-
ványhoz melléklendők: 1. a felveendő árva 
keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a 
testi épséget és a megejtett himlőoltást iga-
zoló orvosi bizonyítvány, 3. mult évi iskolai 
bizonyítvány és látogatási bizonyítvány a jelen 
iskolai évről, 4. az atyja, esetleg anyja halá-
lát igazoló bizonyítvány, 5. a testvérek számát 
és azok korát feltüntető családi értesítő, 6. 
szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, 
mely tanúskodik arról, hogy az árva teljesen 
vagyontalan és hogy az özvegy anya minő 
jövedelmi forrásból tartja fenn magát, 7. hiva-
talos okirat arról, hogy az özvegy anya és 
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annak árvái kapnak-e és mennyi segélypénzt 
a tanítói nyugdíj és gyámalapból vagy bár-
mely más alapból, 8. az atya, esetleg az anya 
tanító-voltát igazoló bizonyítvány és 9. az 
anyának, esetleg a gyámnak két tanú előtt 
aláírt abbeli nyilatkozata, hogy az árva számára 
a tanítói nyugdíjalapból járó nevelési pótlé-
kot és az általa esetleg élvezett más ösztön-
díjat az árvaháznak szolgáltatja át. —- A 
nógrádmegyei alapítványi hely elnyeréséért 
a kérvények a nógrádmegyei ált. tanító-egyesii-
let elnökéhez küldendők szintén f. évi j imius 
20-ig. Tóth József, egyesületi elnök, Röhn 
József, árvaatya. 

A szerkesztő postája. 
„Tanítók képzése és alkalmazása." (F. I.) Félre-

értette a kérdést; nem közölhető. — „Az iskola és 
a kézmű ipar." Jó tárgy, gyengén földolgozva; 
nem közölhető. — „Néhány szó a kézimunka taní-
tásáról." (P. P.-né.) Éz a „néhány" szó vagy 10 hasáb 
volna. Ha rövidebben megírná s utasítást adna a 
tananyagnál arra nézve, hogy a négy osztályú 
falusi iskolában ebből mennyit és hogyan dolgoz-
zanak föl: közölnők. — S. Zs. Madocsa és mások-
nak. Báró Hirsch Mórné lakása: Paris, Rue de 
l'Elysée, 2. — K. E. Magánvizsgálati engedé-
lyért a közoktatásügyi ministeriumhoz kell folya-
modni. Hogy miből kellene vizsgálatot tennie? Hát a 
tanítóképző összes tárgyaiból! A többit, az illető, 
valamelyik tanítóképző igazgatóságától tudhatja 
meg. — Nagyküküllömegyei tanító-egyesület. A 
meghívó későn érkezett; már nem volt közölhető. — 
N. 1. P. Hosszúhát. Elismerést érdemlő érzelmek, 
de gyenge verselés. Nem közölhetjük. — M. A. 
Pozsony. Kéziratot nem fogadnak el megbirálásra; 
kiadót kell keresnie s a nyomtatott könyvet a 
kiadó terjeszti be. Az engedélyezéshez 3—4 hónap 
szükséges. — Sz. J. Meg bizony ! A rendőrség vagy 
a szolgabírói hivatal dolga. — H. F. Szt.-László. 
Tegye szóvá iskolafentartójánál (mi nem tudjuk: 
ki az, mert nem írta meg) s kérjen orvoslást. — 
K. K. Mező-Túr. Állami tanítóképző ott nincs. 
Lenhardt Károly urat mi nem ismerjük s így azt 
sem' tudjuk, hol tartózkodik. — Szö!>e Antal, pécskai 
tanító (Aradm.) fölkéri azokat, a kik vele együtt 
1891-ben Aradon képesítőt tettek, hogy 0 t:vi talál-
kozásuk érdekében neki írjanak. — G. Gr. Vadkert. 
Ha úgy történt, mint a hogy leírja, semmikép sem 
volt rendjén ; csakhogy ez nem mireánk, hanem a 
kir. tanfelügyelő úira tartozik. Közölje ővele. — 
L. J. Nagy-Károly. Folyamodjanak, de nyerjék meg 
előbb a kir. tanfelügyelő úr támogatását; a kir. tan-
felügyelő úr majd azt is megmondja, hogy miként 
kell fölszerelni a kérvényt. - - Seh. M. Györe. Most 
van elintézés alatt; alkalmasint junius közepén 
történnek meg : ajánlottuk. — „A népiskolai felü-
gyelet reformja." (Szeged.) Sajnáljuk, de mivel 
semmi újat sem mond, nem közölhetjük. — G. J. 
Nagy-Sajó. Az öné 25.200. sz. a ; K. E. óvónőé 
28.297. sz. a. van, ez utóbbi mintegy 200 társával 
előjegyzésbe véve. — Sz. J. Gy. Fa rád. A farádi 
evangelikus iskola kérvényét már régebben elintézték 
893. sz. a . ; de a farádi r. kath. iskola részéről kér-
vény államsegélyért a ministeriumhoz nem érkezett 
be. — J. A. Dávidvágás. írjon Halász Ferencz kir. 
tanácsos úrnak (V„ Hold-utcza 8.), ő elküldheti; 

9272'95. sz. a. van; erre a számra hivatkozzék a. 
levelében. — Kíváncsi. Tegyen jelentést a kir. 
tanfelügyelőségni'k s hívja föl rá egyidőben a 
szolgabírói hivatal figyelmét. Saját maga ne ellen-
ségeskedjék. — Nagy-Becskerek 1000. A míg az 
illető ügyet a hiv. fórumok végleg el nem intéz-
ték, nein lehet őt kirekeszteni. — B. I. Széesény. 
A gazd. ism.-tanfolyamra való „fölvételért beadott 
kérvényre kell bélyeg. — B. Ö. Köteles, mert a 
hol a tanulók testületileg jelen vannak, ott a taní-
tónak is jelen kell lennie. Erdődy Ferencz, főtanító 
Cs.-Várkonyban fölhivja mindazokat, a kik a győri 
kath. tanítóképzőt vele együtt 1877-ben végezték, 
hogy a 20 éves találkozó dolgában levélileg nála 
jelentkezzenek. — „Hontmegye." Szabad s az elnök 
engedélye kívánatos. Ha a lap rendetlenül jár , 
forduljon lev.-lapon a kiadóhivatalhoz. Ez nem a mi 
dolgunk, hanem a kiadóhivatalé. — K. J. Szakoly. 
Már megüzentük, hogy a számvevőségnél van ; meg-
sürgettük, egyebet nein tehetünk. — M. G. Heayes-
halom-tanya. F. hó 2-án 18.499. sz. a. Csongrád-
vármegye tanfelügyelőségi-hez küldték. — K. S. 
Szent-Jobb. Folyamodjanak újból, hivatkozva a mi 
évi 36 914. számra. — W. J. Várpalota. Megsür-
gettük; 17.987. sz. a. tárgyalják. — G. B. Ma'klár. 
24.558. sz. a. tárgyalják; megsürgettük. — B. A. 
Hagymás-Bodon. 6148. újabb szám alatt tárgyalják; 
megsürgettük. T. J. Lehócz. 13.242. sz. a. tár-
gyalják ; megsürgettük. — Fr. L. Ungvár. Tár-
gyalás alatt van, száma 5837.; megsürgettük; 
legyen türelemmel. — R. B. Sénye. 1. Van joga. 
2. Év elején. 3. Tárgyalás alatt van 8227. sz. a . ; 
megsürgettük. Gelse. Sajnáljuk, de P. S. meg-
előzte. — W. J. Palást. Forduljon levélben egye-
nesen a vinczellér iskola igazgatóságához (I. ker., 
Gellérthegy) ; az igazgatóság szívesen ad föl-
világosítást. ,— Tudakozó. Junius közepén lesz meg 
a választás, nem kinevezés — R. G. B.-Űjfalu. 
Van ; forduljon a kir tanfelügyelő úrhoz: tudunk 
megyéket, a, melyekben a közig. biz. megítélte. — 
P. J. Halábor. Katonaügyekben a szolgabírói hiva-
talhoz kell fordulni. — P. I. Gölnlczbánya. Olvassa 
el, a mi a lap homlokán van ; egyes osztályok tanítói 
nem kaphatják a lapot, csak maga az intézet De 
azt nem értjük, hogy ily későre kerül az ön kezébe ! 
Kartársai csak nem tanulják be kívülről az egész 
lapot V - Egy őszinte szó. Sok igazat mond, de 
el vagyunk látva közlendőkkel. Egyébiránt miért 
nem közölte, legalább mivelünk, a nevét? Ha vala-
kihez belépünk, illik neki bemutatkoznunk. — 
J. I. Halmi. A merev jog álláspontjából véve a 
dolgot: igen; de tanácsos az egyh. hatóság enge-
délyét kikérni. — „Utolsó dal." A közlei.dők közó 
tettük, de költeményekéit mi vagy semmi, vagy 
csak csekély tiszteletdíjat adhatunk. — B. B. 
Eötvösfalva. K. L. Kunágot *. A mint,lehet, közölni 
fogjuk. — Számos levélre a válasz meg van írva, 
sőt ki is van szedve, de már nem közölhettük. 

Tarfalom : A gazdasági "ismétlő-iskolák megvaló-
sítása. Fülöp Sándor. — Az osztott népiskola tan-
terve. Jurassza Endre. — A beszéd és értelemgya-
korlatok tanításáról. Török Endre. — Hivatalos rész. 
— Sziinóra : Pünkösdi elmélkedés. Molnár Mária. 
— Méhészkedjünk. Nagy János. — Tanítók tanács-
adója. - • Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e l apo t minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést Dem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldondő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MA.GT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 8. 

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

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

A Néptanítók Lapja 17 — 20. szá-
maiban e ezímen Halász Ferencztől 
nagy figyelmet érdemlő czikksorozat 
jelent meg, melyre nem csak írójának 
egyénisége és kiváló állása, hanem a 
dolog érdeme miatt is kívánatos, hogy 
mi, a gyakorlat emberei, megtegyük 
észrevételeinket. Ezt én a lehető leg-
rövidebben a következőkben teszem meg. 

Halász szaktanfelügyeletet kiván s 
ennek biztosítását a szakvizsgálatban 
látja. Szerinte a tanfelügyelő felmen-
tendő volna minden adminisztratív teen-
dőtől, melyet a közigazgatási közegek 
végeznének s a tanfelügyelő kizárólag 
csak az iskolák belfejlesztésével foglal-
koznék. 

Ha valakinek, úgy Halásznak van 
alkalma látni, hogy hazánkban a tan-
ügyi törvények mily messze vannak még 
a végrehajtástól. Vármegyénkint ezerekre 
rúg az iskolába nem járó gyermekek 
száma, a tantermek annyira túltömöt-
tek, hogy az iskolába járók egyharma-
dának nincs azokban helye; az óvodáknak 
fele nincs még felállítva, a tanítói fize-
tések nincsenek rendezve, stb., s mindez 
most, a mikor a tanfelügyelőben külön 
közeg sarkalja és zaklatja a közigaz-
gatási és felekezeti hatóságokat és a 

társadalmat. Vájjon mit fognak ezek 
tenni akkor, ha magukra lesznek hagyva 
s ha a közigazgatási hatóságoknak mai 
sokoldalú és túlhalmozott teendői közé 
beosztjuk még az iskolai adminiszt-
rácziót is? Hisz mielőtt a tanfelügye-
lőkben a tanügynek külön közege lett 
volna felállítva, a közigazgatási ható-
ságok voltak megbízva az iskolák szer-
vezésével s nem szemmelláthatólag 
azóta vett-e lendületet az iskolaügy, 
mióta annak adminisztráczióját külön 
hatóság végezi ? Miben leli hát meg-
okolását az a terv, hogy most, mikor 
a munka felében van, bizzuk azt ismét 
arra a hatóságra, mely nem tudott 
annak oly mértékben megfelelni, mint 
ma a tanfelügyelők? 

Halász a maga ideáját a porosz 
tanfelügyeletről vehette, a hol a tan-
felügyelő, iskolalátogatásai alkalmával, 
jegyzőkönyvet vesz fel az iskola hiá-
nyairól s azt a községi elöljáróságnál 
helyezi el; a főszolgabírónak pedig 
kötelességében áll a községnek havon-
kinti meglátogatása alkalmával előkérni 
a tanfelügyelő által felvett jegyzőkönyvet 
s intézkedni a hiányok orvoslásán. 
Csakhogy Poroszországban a népoktatás 
kimondott állami funkczió, az iskola-
fentartó I az állam, az iskolák állami 
jellegűek, s az állami közegek minden 
akadály nélkül intézkedhetnek az iskolai 

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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dolgokban. Nálunk azonban az iskolák 
legnagyobb része a felekezetek tulaj-
dona s ha as iskolaügyben a politikai 
hatóságot akarjuk intéző hatalommal fel-
ruházni, előbb az iskolákat kell államosí-
tanunk, azután gondolhatunk rá, bogy 
a porosz vagy franczia rendszert kö-
vessük-e. 

A szakvizsgálatra csak a következő 
észrevételem van. 

Ha a tanfelügyelőtől elveszszük az 
adminisztrácziót s annak csak az iskolák 
belfejlesztésére kell gondolnia, akkor 
fölösleges a szakvizsgálat, mer t hisz 
annyi szakképzettsége minden tanárnak 
és tanítónak van, hogy megtudja Ítélni, 
hogy a tanító valamely tárgyat jól és 
eredményesen tanít-e vagy sem ? De, 
még ha nem tanügyi ember is megnéz 
három jó tanítót, megmondja rögtön, 
hogy egy rosszabb negyedik miben 
hibázik. Ennek elbírálásához nem szük-
séges külön szakvizsgálat, ha csak azt 
nem czélozzuk, hogy a tanfelügyelő 
képes legyen pedagógiai fejtegetéseket 
csinálni, a mihez csakugyan kell külön 
tanulmány; ezt azonban, azt gondolom, 
Halász sem tekinti a tanfelügyelet czél-
jának. Feltéve, hogy tanügyi embereket 
nevezünk ki tanfelügyelőknek, a szak-
tan felügy elet és szakvizsgálat tárgyi pleo-
nazmus. 

Azonban egészen másként áll a dolog, 
ha (a mire feltétlenül szükség van) a 
mi adott viszonyaink között a tan-
felügyelő a tanügyi adminisztrácziót is 
végzi s a népoktatási törvények foga-
natosításában fáradozik, s ha e teen-
dőkre tanférfiakat kiván alkalmazni a 
kormány, — a mi, nézetem szerint, 
egyedül helyes és czélravezető. Ez esetben 
azonban, minthogy sem a tanárnak, 
sem a tanítónak nincs módjában a 
közigazgatási törvényeket s azok végre-
hajtási eljárását a tanítóképzőben meg-
szereznie, elengedhetetlenül szükséges 
a tanfelügyelői szakvizsgálat, mert a 
ki ez ismeretek nélkül lép a tanfel-

ügyelői állásra, csak évek folytán szerezi 
meg a szükséges ismereteket s addig 
alig lehet egyéb hasznát venni a máso-
lásnál. 

Halász azon tervének megvalósítása 
pedig, hogy a ministeriumban fö'tan-
felügyelői állások szerveztessenek, a tan-
felügyelői állás tekintélyének s jelentőségének 
teljes megsemmisítésére vezetne. A mai 
tanfelügyelőnek, hatáskör és végrehajtó 
hatalom híján, egyedüli jelentősége 
abban áll, hogy közvetlenül informál-
hat ja ministeriumát; ha ezt is elveszik 
tőle, akkor a vármegyei számvevő vagy 
iktató színvonalára süljesztik le. Az 
iskolafentartók s a hatóságok csakis 
közoktatási postahivatalt fognak benne 
látni. Azonban belátom, hogy a tan-
felügyelők személyi érdeke nem lehet 
ez ügyben irányadó, ha maga a tanügy 
nyerne vele. De ez is csak veszíthetne, 
mert a tanfelügyelő ugyanazzal a fárad-
sággal informálhatja magát a minis-
teriumot, a melylyel informálná azt a 
főt an felügyelőt; már pedig, ha ezt közve-
títő nélkül elérheti, az a közvetítő csak 
fölösleges akadály lehet. A vármegyében 
pedig többé senki sem tekintené a 
tanfelügyelőt a tanügy vezetőjének, 
hanem a főtanfelügyelőt. A minis-
ter iumnak van hozzá elég módja tájé-
koztatnia magát a külső dolgokról, ha 
koronkint kiküld a kebeléből képvise-
lőket a megyei tanfelügyelők látoga-
tására, mint a hogy teszi ezt a pénz-
ügy ministerium, a hol szintén nincsenek 
főpénzügyigazgatók (a miben alaposan 
téved Halász). A ministeriumra is csak 
előnyösebb lehet a közvetlen informáczió, 
mintha a főtanfelügyelők felállításával 
elzárná magát a közvetetlen érintkezéstől 
és informálástól. 

Ha már a tanfelügyelőt be akarják 
valahová osztani, oszszák be a főispán 
alá, a ki legalább ismeri a helyi viszo-
nyokat s a tanfelügyelőt törekvéseiben 
támogathatja, s a tanfelügyelőre nézve 
sem lesz lealázó, ha a megye területén 
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létező összes állami hivatalok főnökének 
lesz alárendelve. 

Végül még nem hagyhatom említés 
nélkül, hogy Halássnak a 19. számban 
közölt s a tanfelügyelői személyzetre 
vonatkozó adatai, egyéni sajnos tapasz-
talatom szerint, csak a papiroson léteznek, 
így a temesmegyei tanfelügyelői segéd-
személyzet 2 segéd és 1 tollnokkal van 
kimutatva, holott a valóságban az 1896. 
évi junius 12-ike óta a f. évi január 
5-ig — tehát egy teljes féléven át — 
egy tollnokkal kínlódtam, s a második 
segédtanfelügyelői állás szervezése vagy 
betöltéséről pedig máig sem tudok 
semmit. 

(Temesvár.) Sebesztha Károly. 

— - X - — 

1 népiskolai tanterv revíziója. 
Dr. Wlassics Gyula minister úr még 

a mult évben felhívta az Országos Köz-
oktatási Tanácsot, hogy az osztott és 
osztatlan népiskolai tanterv revíziójáról 
gondoskodjék. Ajánlotta, hogy „tevé-
kenysége körébe a közoktatás ténye-
zőinek minél nagyobb számát vonja be; 
mert nyerni fog ezzel maga a tanács 
s jótékony hatása lesz e kiterjeszke-
désnek a tanítói testületekre s mind-
azokra az egyesekre, a kiket tehetsé-
geik és szolgálataik mintegy feljogosí-
tanak a közös munkára." 

Ennek alapján kértük kartársainkat 
e lapok mult évi utolsó számának 
vezérc-zikkében, hogy az osztott és osz-
tatlan népiskolákra vonatkozólag tapasz-
talaton alapuló véleményeiket velünk 
közölni szíveskedjenek. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy kéré-
sünknek igen sokan iparkodtak eleget 
tenni. Alig volt még napirenden tárgy, 
melyhez oly nagy számmal szóltak 
volna a tanítók. Néhány száz czikk 
érkezett hozzánk a népiskolai tanterv 
revíziója tárgyában. Természetes, hogy 
ezeknek alig 10 százalékát közölhet-
tük csak, részint azért, hogy más, 

szintén fontos kérdéseket el ne kelljen 
hanyagolnunk; részint azért, mivel a 
hozzászólók véleménye sokban meg-
egyezett. Ezért kellett mellőznünk annak 
a 20 kartársnak a czikk ét is, a kikről 
lapunk mai számának „Különfélék" 
czímű rovatában emlékezünk meg, a 
kiknek czikkeit pedig közlésre szántuk. 

Ok és mindazok, a kik a „tanterv-
revízió" kérdéséhez hozzászóltak, nem 
végeztek haszontalan munkát, sőt igen 
jó szolgálatot tet tek a népoktatás 
ügyének. Kicserélték gondolataikat, tisz-
tul tak az eszmék, sok viszásságra, hely-
telenségre muta t tak rá, a miket kerül-
nünk kell, sok figyelemre méltó eszmét 
hoztak felszínre, a miknek a tanterv készí-
tői jó hasznát veszik. 

Az osztott népiskolai tanterv-javaslattal 
már elkészült az „Országos Közoktatási 
Tanács" kebeléből e tárgyban kiküldött 
szakbizottság. Munkálata kinyomatva a 
tagoknak megküldetett s legközelebb 
tárgyalás alá kerül a „Tanács" állandó-
bizottságában. 

Tekintettel volt a szakbizottság az eddig 
nyilvánosságra jidott véleményekre, a most 
érvényben levő tanterv hiányaira s a 
Vl-ik egyetemes tanító gyűlésnek az osztott 
népiskolai tanterv módosítására nézve tett 
javaslataira. Ezekhez képest lényeges 
változtatásokat eszközölt. 

Az új tantervben a nyelvtanítás 
anyaga mindegyik osztályban négy ágra 
oszlik; ezek: 1. a beszéd- és értelem-
gyakorlatok, 2. az olvasás, 3. az írás 
és fogalmazás, 4. a grammatikai ered-
mények összefoglalása. 

E négy ágazat azonban egymástól 
szét nem választható, sőt éppen minden 
nyelvtanítási órán egymás mellett és 
egymásba fonódva jóformán mind a 
négy ágazatnak szerepelnie kell. A fogal-
mazásra az eddiginél jóval nagyobb gond 
fordítandó. A nyelvtani anyag arányosan 
el van osztva a III., IV., V. és VI. osz-
tályok között. 

A szakbizottság a beszéd- és értelem-
ig* 
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gyakorlatokat minden osztályban egy-
aránt fontos nyelvtanítási eszköznek 
tekinti s ezért mind a ha t osztályra 
kiterjeszteni javasolja. Az első osztály-
ban a kis- és nagybetűk írása és olva-
sása egyaránt tanítandó. 

A szám- és mértanra nézve az eddigi 
tantervtől csak annyiban különbözik a 
bizottsági munkálat, hogy ez minden 
egyes osztálynál felsorolja a megtaní-
tandó mértékeket is; a IV. osztályban 
megelégszik a törtek fogalmának nyúj-
tásával, i t t még nem követeli meg a 
törtekkel való számolást, hanem a tize-
des-törteket az V. osztályba, a közön-
séges törteket pedig a VI. osztályba 
tet te át. A mértanból az V. és VI. osz-
tályra csak annyi van kijelölve, a 
mennyi az elemi népiskola tanulóival 
ezen a fokon sikeresen feldolgozható. 

A földrajzból a III. osztály részére 
egyedül a helység s a vármegye ismer-
tetését s ezzel kapcsolatban a külön-
böző földrajzi fogalmak tanítását jelölte 
ki a szakbizottság. A IV. osztály csak 
Magyarország földrajzát, az V. osztály 
Európát s a többi világrészeket, végül 
a VI. osztály, a fizikai és csillagászati 
földrajz fontosabb tudnivalóin kívül, 
Magyarország részletesebb ismeretét 
tanulja. 

A történelem rendszeres tanítását jö-
vőre is az V. osztályban kezdik a 
magyar történelemből merített történeti 
életképekkel; a VI. osztályban pedig 
Magyarország történetével kapcsolat-
ban megtanulják a legfontosabb világ-
történelmi eseményeket is. A III. és 
IV. osztályban az olvasókönyvek 
nyújtsanak a hazai történetből vett 
nevezetes eseményeket és történeti 
életrajzokat. 

A természetrajzból, úgy az V. mint a 
VI. osztályban, a természet mind a 
három országából való tárgyakat tanul-
ják, és pedig az V. osztályban csak a 
lakóhelyen és ennek környékén levő 
természeti tárgyakat; a VI. osztályban 

pedig a távolabb található azon ter-
mészeti tárgyakat, melyek reánk nézve 
fontossággal birnak. 

A testgyakorlásból, az I. és II. osztály 
tanulóinak, a szükséges testmozgással 
egybekötött, játszó-órákat kiván a 
bizottság jut tatni . A rendszeres torna-
tanítást csak a III. osztályban tar t ja 
megkezdhetőnek; de a különféle szer-
gyakorlatokat — az ugrási és mászási 
gyakorlatokon kívül még a felsőbb osz-
tályokban is mellőzendőnek véli. 

Az ének a három alsó osztályban 
csupán hallás után, a három felső osz-
tályban kóta ismertetése mellett s 
annak segélyével lesz tanítandó. 

A rajztanítás a III. osztályban kezd-
hető meg rendszeresen, és pedig a 
tanítónak az iskolai táblán való elő-
rajzolása után tiszta lapokon. 

A bizottság azt javasolja, hogy a 
revideált tanterv a hozzá készítendő 
alapos és körültekintő utasításokkal 
együtt bocsáttassék ki, és pedig külön 
az osztott, és külön az osztatlan népiskola 
számára. 

Az utasítások elkészítése tárgyában 
az a véleménye a bizottságnak, hogy 
minden egyes tanítási tárgyra nézve 
oly szakember bizassék meg, a ki az 
illető tantárgy tudományában tágas 
körű ismerettel bir, e mellett még 
teljes biztosítékot nyújt aziránt is, 
hogy módszertani tekintetben a lehető 
legjobbat fogja nyújtani. A megbízot-
tak munkáját aztán egy szerkesztő 
volna hivatva, egymással kellő arányba 
és összhangba hozni. 

Tisztelt olvasóinkat e befejező köz-
leményben kivántuk tájékoztatni arról, 
a mi „a népiskolai tanterv revíziója" 
tárgyában eddig történt. A kik figye-
lemmel olvasták az e tárgyban közölt 
czikkeinket, láthatják, hogy a tanítóság 
által nyilvánított óhajókból nem egy lesz meg-
valósítva. Minden kívánságot teljesíteni 
képtelenség, már csak azért is, mivel 
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azok igen sokszor egymásnak ellent-
mondók. 

Az osztatlan népiskolai tanterv reví-
ziója most van munkálatban. Azt hisz-
szük, hogy a többek által hangoztatott 
„egységes népiskola" lényegét fel fogják 
találni olvasóink a két tantervben is. 

Igaza van egyik kartársunknak, a 
ki azt írja, hogy: „a tanítónak tanítói 
működése e három kérdésen fordul meg: 
mit, mennyit és miként? A tanterv 
tulajdonképen csak az első kérdéssel 
foglalkozik, a tananyagot írja körül; 
míg a mennyi- és mikéntnek, mely jó-
formán nyilt kérdést képez, a tanító 
képessége, ügyessége s a helyi körül-
mények szabnak hol szűkebb, hol tágabb 
határt." 

(Budapest.) Lcikits Vendel. 

e£X)Ge 

Osztályozás. 
A jövő esztendőben lesz harmincz eszten-

deje, bogy az 1868. évi 38. t.-cz. érvényben 
van s ma sincs teljesen végrehajtva és min-
den valószínűség szerint nem is lesz soha. 
Nem szándékozom a jelen alkalommal e ne-
vezetes alapvető törvényünk végre nem haj-
tott részleteivel foglalkozni, csupán arra kívá-
nok rámutatni, hogy a hat osztályú elemi 
iskolából az életben semmi sem lett; a tan-
köteleseknek csak egy csekély töredéke kerül 
a 6-ik osztályba; az óriási többség kikerül 
az iskolából, mielőtt az elemi iskola tanter-
vébe felvett azt az ismeretanyagot, melyre a 
haza minden polgárának szüksége lenne, el-
sajátíthatná. 

A lefolyt 29 esztendő immár beigazolta, 
hogy a 6 osztályú elemi iskolát úgy, a miként 
azt a 68. évi 38. t.-cz. kontemplálta, meg-
valósítani nem tudjuk. 

Mik e tehetetlenségünk okai, ezzel sem 
foglalkozom hosszasabban, csupán megemlí-
tem azokat. Első és legfőbb baj, hogy nincs 
elegendő iskolánk; az iskolakényszert követ-
kezetes szigorral keresztül nem vihetjük, mert 
hiszen nem csak a vidéken, hanem magában 
az ország szivében is ezrével vannak az iskola-
köteles gyermekek, a kiket iskolába nem szo-
ríthatunk, mert nincs hová. 

Második nagy akadály az elemi iskolák 
túltömöttsége. A népiskolai tanítóra olyan 
sereg gyermek van bízva, hogy a maguk egész 

tömegében felsőbb osztályba léphetésre való 
képesítése merő lehetetlenség. A legtöbb 
tanító örül, ha tanítványainak bizonyos hánya-
dát — 2/3-ától 3/4-éig — átbocsáthatja; arról, 
hogy valamennyit átvigye vagy átbocsássa, 
nem is gondol, mivelhogy nem is gondolhat. 

A harmadik ok magának a törvénynek 
ama §-ában van, mely a 6 éves korra teszi 
a tankötelezettség kezdetét, holott a hat éves 
gyermekeknek nagy sokasága, úgy testileg, 
mint lelkileg annyira fejletlen, hogy képte-
len az I. elemi osztály aránylag legnagyobb 
és legnehezebb tananyagának bevégzésére. 

A negyedik ok a nép szegénységéből, be-
látásának korlátoltságából származó rendet-
len iskolalátogatás. 

Az ötödik: sok tanítónak eléggé meg nem 
gondolt, túlságosan szigorú eljárása az osz-
tályozásban. 

Az iskolahiány és túltömöttség nagy baján 
egyedül maga a nemzet segíthet. Ha léte, fejlő-
dése nagy eszközét ismeri fel az elemi iskolában 
és elegendő erőt tud kifejteni arra, hogy a 
vezető elemeket e nagy eszköz megragadá-
sára s kihasználására rászorítsa: akkor az 
iskolahiány rövid idő alatt a mult szomorú 
emlékei közé fog tartozni. A tanköteles kor-
nak egy évvel való későbbre helyezését meg-
valósíthatja a revízió. A nép szegénységéből 
származó iskolamulasztásokon segíthet a tár-
sadalmi jótékonyság; a szülék indolencziá-
ját, makacsságát megtörheti a népoktatás-
ügyi törvény vonatkozó §-ának következe-
tes végrehajtása; az osztályozás okszerű alkal-
mazása a tanító kezében van. Egyedül tőle 
függ, hogy ennek segélyével a hat osztályú 
elemi iskola eszméjének szolgálatokat tegyen. 

Az elemi iskola tanterve olyan ismerete-
ket ölel fel, melyekre a nemzet minden fiá-
nak és minden leányának szüksége van; a 
tanítás kötelezettsége éppen azért iktattatott 
törvénybe, hogy ezeket az ismereteket min-
den 6 — 1 2 éves gyermek elsajátítsa, a miké-
pen minden besorozott katona elsajátítja a 
gyakorlat ideje alatt mindazokat az ismere-
teket és ügyességeket, a melyekre, hogy hiva-
tását betölthesse, szüksége van. 

így állván a dolog, az elemi iskolában nem 
volna szabad buktatni; a megbuktatott gyer-
meknek mesterségesen tétetik lehetetlenné, 
hogy azokat az ismereteket és ügyességeket 
vigye magával az életbe, melyekre neki, mint 
a közel jövő állampolgárának, oly nagy szük-
sége lenne. A mit magával viszen, az az isme-
reteknek és ügyességeknek oly csekély töre-
déke, melynek alig tudja valami hasznát. Az 
elemi iskola még ma is ilyen ismerettörme-
lékekkel bocsátja növendékeinek óriási többsé-
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gét az életbe. Csak egy csekély töredék az, 
mely a 6-ik osztályt bevégzi. Tény, hogy a 
középiskolák is nagyszámú tanulót vonnak 
el az Y. és VI. osztálytól; ennek az osztály-
nak néptelenségét, a legtöbb esetben teljes 
hiányát azonban nem ez a körülmény okozza, 
hanem az a szomorú valóság, hogy az elemi 
iskolások nagy többsége kikerül az iskolából, 
mielőtt a felsőbb osztályok küszöbét átlép-
hetné. 

A tanulók visszamaradásának, elhullásának 
legfőbb okai — miként fennebb érintők — 
függetlenek a tanítótól; a mostani viszonyok 
között a népiskolai tanulók zömével a VI. 
osztályt bevégeztetni lehetetlen dolog. Ilyes-
mit nem is kívánunk mi; a mit óhajtunk, 
a mire tanítótársainkat kérjük, az, hogy az 
eddiginél körültekintőbb osztályozással apasz-
szák a népiskolai tankötelezettség rögös útján 
elesettek számát, következésképen növeljék 
azét a ma még kisded csapatét, mely az elemi 
iskola teljes ismeretkészletével lép ki az életbe. 
Ezt a néptanító, kis mértékben, ma is meg-
teheti, ha az osztályozás alkalmával — külö-
nösen olyan esetekben, midőn a tanuló nem 
középiskolában, hanem az elemi iskolában 
folytatja tanulmányait — nem alkalmaz túl-
ságosan szigorú mértéket; ha mindazokat a 
tanulókat feljebb bocsátja, a kik bizonyságát 
adják annak, hogy a felsőbb osztály főbb 
ismeretágaiban, jó vezetés mellett, elégséges 
eredményt fognak felmutathatni. 

A magyar elemi iskola fő-ismeretágai: a 
magyar beszéd, írás és olvasás, számvetés és 
gyakorlati helyesírás. A mely gyermek e tár-
gyakban megközelíti a tanterv által kitűzött 
czélt, azt osztályában visszatartani, szándékos 
gátolása a tankötelezettség czélja elérésének. 

Nincs szándékunkban részletesen felsorolni, 
mennyi minden osztályban, minden egyes 
tantárgyból az a minimum, melynek tudása 
a felsőbb osztályba léphetést biztosítja, tájé-
koztatásul azonban — ha csak egypár szó-
val is — érintenünk kell egy-két részletet. 

I. osztály. Ez a legnehezebb osztály vala-
mennyi között, hasonlatos az élet iskolájának 
első osztályához, melybe a szó szoros értel-
mében vett iskolák bevégzése után lép az 
ifjú. A gyermeknek nagy ismeretkészlete van, 
hanem ezek az ismeretek, ezek a képzetek és 
fogalmak homályosak és rendezetlenek. Ezen 
képzetek, fogalmak tisztázása, kibővítése, ren-
dezése, e mellett az írás és olvasásnak meg-
tanulása nagy feladat; hogy milyen nagy, 
arról csak azoknak a szakférfiaknak van tiszta 
fogalmuk, a kik huzamosabb időn át tanítot-
tak I. osztályt s megfigyelték azt a nagy 
erőfeszítést, melylyel tanítványaik a nagy 

munkát elvégezni törekedtek. Ezek előtt a 
szakférfiak előtt méltányosnak fog feltűnni az az 
óhajtásunk, hogy azok az I. osztályos gyer-
mekek, a kik a betűképeket akármilyen gyarló 
módon is összefüggőleg, szavakban le tudják 
írni s a beszéd hangjaiból szavakat tudnak 
alkotni (ha bármilyen lassan is írnak és olvas-
nak) s e mellett magyar nyelven kérdéseinkre 
korukhoz mérten eléggé értelmes feleletet 
tudnak adni, minden habozás nélkül átbocsát-
hatók a felsőbb osztályba. 

A számolás is igen lényeges tantárgya, 
miként az elemi iskola minden osztályának, 
azonképen az I.-nek is; mindazonáltal nem 
tartjuk helyes dolognak, hogy a gyengén 
számoló gyermeket a tanító osztályismétlésre 
szorítsa. A mennyiség képzetei a legtöbb gyer-
meknél későn öltenek határozottabb alakot; 
az I. osztályban aránylag mindig kisebbség-
ben vannak a jó számolók. Ezen — meg-
figyelésem szerint — tapasztalati ténynyel 
számot kell vetnie a tanítónak s a mely gyer-
mek 10-ig a legegyszerűbb példákat, habár 
segítséggel is, meg tudja fejteni, bátran fel-
bocsáthatja a második osztályba, melyben 
úgyis élőiről kezdődik a számolástanítás 
munkája. A nyíló értelem, a mennyiben az 
ilyen gyermekre kellő figyelmet fordít a tanító, 
már a második osztályban pótolja a mulasz-
tottakat. Nem egy gyengeelméjűnek tartott 
gyermekből kitűnő számoló válik egy-két év 
multán. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok miatt, 
miután minden gyermek ösztönszerűleg szeret 
beszélni (csak tudni kell a nyelvén szólani), 
nem lehet visszatartani a gyermeket. 

A II. osztályban az órarendbe beillesztett 
nyelvtannal szaporodik a tantárgyak száma; 
mindazonáltal ezen osztály a legkönnyebb 
valamennyi között. A gyermek már túl van 
a betűhangok összefoglalásának nagy és 
nehéz munkáján; a szókat, ha csendesen raj-
zolgatja is, de már tudja, mit rajzol. Ha tehát 
a tanító lehetőleg sokat s figyelemmel irat 
— másoltat ,— az olvasás idejét kellőképen 
kihasználja, a gyengén olvasó gyermeket soha 
el nem hanyagolja, sőt a tanóra megkezdése 
előtt a tanteremben töltött perczeket is fel-
használja ezeknek buzdítására s a jobb olva-
sók segítségét igénybe veszi; a II. osztályban 
az írásolvasásból egyetlen épelméjű rendesebb 
iskolalátogató gyermek sem buktatható meg. 

A „nyelvtan" nemtudása nem szolgálhat 
okul a gyengébb gyermek visszamarasztására. 
Ha élőszóval, gyakorlati alapon tárgyalja a 
tanító a nyelvoktatás anyagát és fősúlyt helyez 
azokra a tudnivalókra, melyek a helyesírás 
érdekében ma még szükségeseknek látszanak, 
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az elégségest a gyenge tanuló is képes kiér-
demelni. De ha nem lenne képes, még abban 
az esetben sem volna tanácsos e miatt vissza-
tartani. A nyelvtantanítás kérdése az elemi 
iskolai tanítás nyílt kérdései közé tartozik; 
sokan a szakemberek közül czéltalan voltát 
vitatják. Ilyen „tantárgy" —ból (melyet ne 
téveszszünk össze a magyar nyelvtanítással!) 
csak pótlásul volna szabad elégtelent adni. 

A második osztály számtani anyaga semmi 
egyéb, mint ismétlése a tízesek körében az 
I. osztály anyagának. Folytonos szemléltetés 
és együttes munkálkodás mellett ritka gyer-
mek, a ki a 100 számkörben képezett egy-
szerűbb példákat meg ne tudná fejteni. 

A III. osztályra vonatkoztatva is áll az, a 
mit fenntebb a II. osztályra mondottunk. Ez 
osztályban névleg új tantárgy a földrajz, tény-
leg azonban a beszéd- és értelemgyakorlatok-
nak folytatása egy meghatározott irányban. 
Ha ezen új tantárgy a beszéd- és értelem-
gyakorlatok helyesnek ismert módszere szerint 
taníttatik, ha a gyermek a tanító élőszavá-
val előadott igazán elemi alapfogalmak mellett 
annyit tanul, a mennyit a térképről leolvas-
hat, nincs ok visszamarasztására. 

Nem könnyű dolog ezen osztályban a pót-
lékozással való számoltatás. Vessen számot 
azonban a tanító e körülmény nyel és sokat, 
különösen nagy folyékonyságot ne követeljen. 
A pótlékozással való kivonás főleg az osztás-
nál, midőn az ember egyszerre mind a négy 
alapmíveletet végezi, még felnőtt embernél is 
nagy gyakorlatot igényel. 

A IV. osztály nehéz osztály. Ilyenné teszik 
az összetett mondatok és a törtek; könnyűvé, 
ha ezekkel, mint lényegileg nem nagyjelen-
tőségű dolgokkal, keveset foglalkozik a tanító. 
Azok a nyakatekert, mondva-csinált „össze-
tett mondatok", melyekkel a IV. osztályos 
gyermekek gyötörtetnek, nem tekintve azt, 
hogy a nyelvoktatás szempontjából vajmi 
kétes értékűek, felülhaladják a legjobb tanu-
lók értelmi képességét is. Ezek miatt nagy 
kár lenne a gyengébb gyermeket osztályának 
ismétlésére szorítani. 

Hasonló helyzetben vagyunk a törtekkel. 
Az a közös nevezőre hozás, törtet törttel 
szorzás és osztás vajmi ritkán fordul elő 
(ha ugyan előfordul) a nép életében. Ha a 
gyermek olyat nem tud, vagy hiányosan tud, 
a mire soha sem lesz szüksége, azért vétek 
lenne őt olyan ismeretek tanulásától vissza-
tartani, a melyekre szüksége lesz. 

Ilyen szükséges ismeretek az V. és VI. 
osztályban tanított magyar-nyelvi, számolási 
és reálismeretek. 

Az elemi iskolának imént említett két leg-

felsőbb osztályával úgy vagyunk, mint a 
középiskola legfelsőbb osztályaival: a kit 
idáig engedtünk, azt már szívtelenség, ha 
csak nagyon nagy okot nem ad rá, vissza-
tartani. A népiskola felső-osztályai nyújtják 
a hasznos ismereteket, a tanuló az előző évek-
ben jóformán azért tanul, hogy ezen hasz-
nos ismereteket tanulhassa. Ezen osztályokban 
az anyag érdekessége s a tanuló fejlett értelme 
könnyűvé és élvezetessé, következésképen 
eredményessé teszi a munkát. Ezen osztályok-
ban csak ritka kivételképen lehet helyén a 
gyermek visszamarasztása. 

Ennyit láttunk jónak most, a tanév végén, 
az osztályozásról idején elmondani. Ha taná-
csunkat kartársaink követik s a lehető leg-
több gyermekkel végeztetik el az elemi iskola 
teljes ismeretanyagát s ez által a nemzet 
általános műveltségét bármily kis mértékben 
is emelik: üdvös dolgot cselekesznek. 

(Budapest.) limber János. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A kolozsmegyei tantestület bánffy-hunyad-

almásmenti köre f. évi május 26-án Bántfy-
Hunyadon tartotta meg ez évi H. rendes 
gyűlését. A gyűlés igen népes és eszmecseréje 
kiválóan érdekes volt. A gyűlést megelőzőleg 
teljesen sikerült nyilvános tanítást tartott a 
III. elemi osztályban Bács György, állami 
tanító. Olvasmánytárgyalás alapján ismer-
tette a gombákat. Kiváló érdeklődést keltett 
sikeres szemléltetésével élő példányokban. A 
gyűlést Mező Dániel, köri elnök nyitotta 
meg. Beszédében hangsúlyozta, miként a 
tanító-egyesületeket munkásságukban mindig 
az eszniényiség vezette; ez az erkölcsi tényező 
míg egyfelől emelte a tanítóság társadalmi 
becsét is, addig a tanítóság szellemi szín-
vonala is emelkedett. A jegyzőkönyv fel-
olvasását az elnöki előterjesztések követték, 
melyekből, mint közérdekű tényeket, ki kell 
emelnünk a következőket: 1. A visszatérítési 
szelvények kikérése és rendeltetési helyökre 
leendő felküldése; 2. az Eötvös-alap tagsági 
belépéssel leendő pártolása lett melegen 
ajánlva, mert csak ezen nemes támogatással 
lehetünk segítségükre azoknak, kik régidők 
óta fáradoznak önzetlen munkálkodással azon, 
hogy ezen eszme megvalósítva: részint egy 
történeti emléke legyen a tanítóságnak, 
részint, hogy üdvösen és áldáshozóan gyümöl-
csözzék az alap és a leendő intézmény a 
tauítók gyermekeinek a felsegélése által. 
Egyúttal óhajtandó, miként ezen eszme meg-
valósítására minden hazai tanítói gyűlésen 
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tétessék említés minden alkalommal. A tárgy-
sorozat rendjén következett a Koleza János, 
közs. isk. igazgató igen érdekes felolvasása. 
Tárgyát képezte Kozma Ferencz kir. tanácsos, 
tanfelügyelő azon indítványa, hogy: „Miként 
szerveztessenek a vidéki szakkönyvtárak." 
A felolvasásban igen helyes indokolás mellett 
vitapontok foglaltattak, a melyekre beható 
eszmecsere után következő határozatokat 
hozott a gyűlés: 1. a körök központjain 
tanítói szakkönyvtárak létesítendők; 2. ezek 
czéljára a központ fordítson 50°/o-ot a kör 
tagjainak tagsági díjaiból; 3. kerestessék 
meg az „Erdélyi Közművelődési Egyesület" 
az iránt, hogy a szakkönyvtárak szervezésé-
ben is nyújtson segélyt; 4. a tanítók, e könyv-
tárakba való könyvek szerzésében minden 
alkalommal legyenek fáradhatatlanok; 5. de 
míg ezek a könyvtárak megvalósíthatók, 
addigi a központban (Kolozsvártt) meglevő 
tanítói nagy könyvtárból küldessenek ki a 
körök központjaira kikért müvek 1 évi tar-
tamra is, hogy legyenek a tagok által hozzá-
férhetők és használhatók, az elnökség fele-
lősségére. Ezt a vitát követte a tanterv 
revíziója köréből vett következő kérdések 
tárgyalása. Előadó Veress Károly, állami 
tanító volt. 1. Fentartandó-e az I. és II. 
osztályban, mint rendes tantárgy, a leszed- és 
értelemgyakorlatok tanítása ? A gyűlés a 
fentartás mellett nyilatkozott és határozott. 
A számtan köréből 1-ső kérdés: „Az I-ső 
osztályban osztatlan iskolában elég-e a 10-es 
számkör, osztottban maradhat-e továbbra is 
a 20-as a 4 alapmívelet szóbeli tanításával?" 
A gyűlés e léteit állító alakban szószerint 
elfogadta. A második kérdés ez volt: „A 4-ik 
elemi osztályban a tizedes- vagy a közön-
séges törtek tanítandók-e el a 4 alapmívelet 
alapján táblán?" A kérdés vitájában fel-
merült az a nézet is, miszerint együtt kellene 
tanítani a kétféle törtet; azonban ennek egy 
gyakorlati tanításban leendő bemutatása 
után megy bele a vitatásába s most akként 
határozott, hogy a jelzett osztályban a tize-
des-törtek tanítandók. 

A „Győrvidéki Tanító-Egyesület" köz-
gyűlését m. hó 29-én tartotta Győrött, a 
megyeház nagytermében. Elnöke, Karácson 
Imre dr. tanítóképezdei igazgató, feltűnést 
keltett beszédével, melyben tanügyünk múlt-
jából és jelenéből vonta le a következteté-
seket : jövő teendőinkre. A társadalmat figyel-
mezteti arra, hogy nincs tanügyi közvéleményünk, 
s a társadalmi betegségekért szeretik az 
iskolát felelősségre vonni, holott az iskoláért 
annyit se tettek még mindenütt, a mennyire 
feltétlen szüksége volna. Azután a specziális 

magyar nemzeti nevelésügy kifejlését sürgeti, 
mely ne utánozzon semmiféle nemzetet szolga-
módra. Majd a vallásos, hazafias nevelést 
sürgeti, s mindig a magyar hazát tartja 
szem előtt, melynek virágzására kell tanítás-
ügyünknek működnie. A gyűlés további 
folyamán pályadíjakat osztott ki Gróf Endré-
nek, Littamericzky Jánosnak, Traunicsek Ernő-
nek; Horváth Antal dicséretet kapott. 100 
frtot adott az egyesület a vidéki hírlapírók 
nyugdíjintézetének, 100 frtot internátusra. 
Az egyesületnek 200 tagja van. Vagyona: 
2112 frt 07 kr. Jászai Mari művésznőt 
tiszteletbeli tagnak választotta, kívüle még 
Zechmeister Károly polgármestert, Huschek 
Antalt, Goda Béla alispánt, Horváth Lajost 
és Schlegel Pétert. Az egyesület, jövő köz-
gyűlését a vidéken tartja. 

A Sárosmegyei Általános Tanító-Egye-
sület óvónői és népiskolai szakosztálya 
f. évi május hó 20-án tartotta az ez évi tavaszi 
értekező gyűlését Kis-Szebenben. Ezen gyűlés 
jelentősége kimagaslik főleg amaz örvendetes 
eseményben, hogy az egyesület újabb szerve-
zésével nyert kitűnő működése által megtörte 
az országszerte tapasztalt dermesztő közönyt, 
és kivívta magának a megye közönségének 
legbensőbb érdeklődését is s minden részbeni 
támogatását és pártolását. Ezen a gyűlésen 
adták át Kis-Szeben városa egyik jeles taní-
tójának: Kárpáty Józsefnek az érdemkeresztet, 
a mely alkalomból az ünnepelt a főispán, a 
járás, a város és a különböző tanintézetek 
részéről megható ünnep eltetésben részesült. 
A szakgyülés tartalmas üdvözlő beszéd-
del megnyittatván, azonképen kezdődött az 
óvónők értekezlete, igen érdekes lefolyással, mert 
kitűnő volt Virág Róza óvónőnek a kisdedei-
vel való gyakorlati foglalkozása, mesteri Molnár 
Mária mintaóvónőnek a magyar gyermek-
munkák gyakorlati bemutatója és végül Lett-
linger Kornéliának a , Nők kettős hivatása" 
cz. értekezése. Az óvónői szakosztály, értekez-
letének befejeztével a népiskolai szakosztály 
tartotta szakülését, a melyen Ringer Ferencz 
állami tanító a magyar nyelvből tanulságos 
mintatanítást tartott. 

X Arany - érdemkereszt egy tanítónak. 
Tóth József debreczeni református tanítónak 
érdemes szolgálatait a nevelésügy terén a 
koronás arany-érdemkereszttel jutalmazta a 
király. Az érdemkeresztet Debreczen város 
közgyűlésén adta át Dégenfeld főispán a 
kitüntetett tanítónak szép beszéd kíséretében. 



23. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
443 

Isköla-avató. 
Szeretettől megremegett a kéz, 
A mikor rámutatott e helyre, 
S engedelmes szolgája lett az ész, 
Hogy neki e hajlékot emelje. 
Immár félre állhat a mestere, 
Szeme rajta büszkén megpihenhet: 
Nagyot tenni akadhat még tere, 
JDe alapot jobbnak nem vethet meg. 

Áldón árad be a nap sugara, 
Fényt, meleget áraszt szét idebenn, 
Úgy írja fel megszentelt falára: 
Fény és meleg itt nem lesz idegen... 
S nekünk, nekünk kisimul homlokunk, 
Szivünk szent érzelemtől feldobog: 
Míg a szépnek áldozón hódolunk, 
Addig vagyunk mi dúsak, boldogok! 

Édes anya! fogd kézen gyermeked, 
Vezesd őt e szentelt tető alá! 
Jobb helyre őt úgysem vezetheted 
Az Istennek lesz itten gondja rá! 
Mert őtőle származott az eszme 
— S az emberész befogadta régen: — 
Tudás nélkül a szív is elveszne 
Az élet sok-sok veszedelmében. 

Im itt látom gyermeked materét, 
Homlokán a jóakarat ragyog... 
Nyugodt leszel, lia már megismeréd, 
Kinek védő szárnya alatt hagyod. 
Lelked hitét megneveli benne, 
Honszerelmed feldicséri nagyra, — 
Magától hajt ez'tán intelemre, 
A ki eddig nem hajlott szavadra. 

Itt érzi meg gyermeked legelébb, 
Hogy ember és barátja a másnak; 
Itt ismeri meg a jó velejét, 
S megbocsát itt a tévedt hibásnak. 
S míg terólad itt sok jót beszél él 
— Óh jó anya, örvendezz' élőre! — 
Arcza ékes, dicsekvés színével: 
De gyermeki hála szól belőle. 

Itt halljuk meg a csendes háladalt, 
Szent érzések között eltűnődünk: 
Hogy' ért Árpád honszerző diadalt, 
Mily dicső volt sok ezer elődünk... 

Itt halljuk meg a büszkeség dalát 
— Mit nem szünőn dalolni kellene! -
Hogy túléltük hazánk ezer baját 
S nem halt ki még apáink szelleme. 

Itt látjuk meg hasznát a munkának, 
Itt látja meg a nagy világ fajunk: 
A sikernek hirdetője támad, 
Kikiáltja, hogy milyenek vagyunk... 
S a hol a hit, munka- s honszerélem 
Egy kebelben megférő testvérek, 
Ott az Isten, áldás az emberen, 
Ott a jövő, duzzadoz az élet! 

Mit az Isten gondul szabott miránk: 
Elvégezni meg nem pihent kezünk, 
Mi megtettük, a mennyit csak biránk 
S a bevégzett munkán örvendezünk... 
S ez ünnepi érzés indulatja 
Imádságra készteti sziveink: 
Álljon e ház! Ég áldása rajta! 
Reményeink teljenek itt be mind! 

(Bxidapest.) Geriet) Szevér. 
—eO<3® 

Babonás történet. 
Az eleven lakodalmas nép tarka alakjaival 

színültig telve volt Mindszenten a központi 
szálló. 

Makkay Lajos tanító barátom csendes háza 
is megtelt kedves vendégekkel. 

Gyorsan ürültek a boros palaczkok a czigány 
kellemes, fülbemászó zenéje mellett. 

A kések, villák működtek és közbe-közbe 
megindult a felköszöntők árj a, mint a Missisippi-
folyam. Halljuk! — éljen! — brávó! kiál-
tások töltik be a levegőt. . . 

A tanító bácsi tehát végre megnősült. Erre 
az ünnepségre voltam hivatalos a szomszéd 
városból Jászay Jenővel együtt. 

Nein vagyok barátja én sem a zajos mulat-
ságoknak ; úgy érzem ott magam, mintha a 
fisharmónia rezgető-húrja volnék. Nem szere-
tem a hivatalos hízelgés toasztjait. 

Éjfélre járt az idő, midőn kocsira ültünk 
Jászay Jenővel, hogy minél előbb otthon 
lenyugodhassunk. 

Tavaszi, csillagtalan sötét este volt. A 
nagy esőzések után a levegő ozondús. Az 
ébredés, az öröktörvény nyilvánulása látszik 

r / A 
s r t m i u n i r i * j> «> J 
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mindenen. Valami csodás bűvölet száll meg 
ilyenkor embert, állatot, fűt, f á t . . . Az akáczfa 
rügyező ágai duzzadnak a friss életerőtől. A 
levegő bódító, fűszeres illattal telik m e g . . . 

Jenő barátom beszédére nem is figyeltem, 
hanem mohó vágygyal élveztem mindama 
gyönyört, melyet egy tavaszi éj nyújthat. . . 
Gondolatom még a lakodalmas mulató nép 
körül forgolódott. 

Ábrándoztam... merengtem... Ez az utazás 
eddig megigézett. Nem tudom, mi történt 
velem, de rég nem szállt meg oly sajátságos 
hangulat, mint ez éjjel. Valami előérzet vagy 
szűnni nem akaró nyugtalanság fogott el, 
mely annál megfoghatatlanabb volt, mint-
hogy bizonyos áhítat ömlött el egész valómon. 

Ábrándozásaimat nem folytathattam tovább, 
mert Jenő barátom úgy megragadta karomat, 
hogy nagyot sikoltva kérdém: 

— Mi lelt? 
— Egy lépést sem hajtunk tovább, — volt 

a kategorikus válasz. 
Az öreg András bácsi — a kocsisunk, — 

kétségbeesetten tördelte kezét: 
— Mit csinálunk hát ebben a rengeteg-

ben ? . . . 
— Semmit. Várunk. Ne legyen türelmetlen, 

bizonyos vagyok én a jelben, abban a folyton 
jobbra-balra mozgó fehér alakban. Félek, hogy 
rosszat jelez. 

— Mi a baj ? — kérdém Jenőtől remegő, 
de bizalmas hangon. 

— Barátom, nem fojthatom magamba, a 
mit érzek. Az, a mit látok, már egy negyed-
óra óta int, hogy álljunk meg . . . 

Mintha Ráró lovunk is megérezte volna, 
nyihogott s nagyokat dobbantott lábával. 

Kissé oldalt néztem, abban az irányban, a 
merre Jenő barátom nézett. Nem láttam 
senkit és semmit . . . Azt gondoltam, hogy 
bizonyára a lakodalmas ünnepségeken talán 
kelleténél többet ivott s ez tüzeli idegeit; 
azért dühösen kiálték reá: 

— Ne beszélj ostobaságokat! 
— Bolondokat nem szoktam beszélni. 

Ismétlem, hogy látok figyelmeztető jelt. 
— Merre ? 
— A jobb oldali ló fölött. 
— Komolyan beszélsz ? 
— Persze. 
— En nem látok semmit. 
— Hajolj feléin s úgy nézz előre. 
— így sem látok semmit. Ügy veszem észre 

Jenő barátom, hogy vagy babonás vagy, 
vagy sokat ittál, keveset aludtál s most 
ideges vagy, — mondtam neki, magamból 
kikelve, hevesen. 

— Kocsis, hajts tovább! 
Borzalommal gondoltam arra, hátha a kocsis 

felmondja az engedelmességet és nem hajt 
tovább ? . . . Akkor itt a hidegben, az erdőben 
kell tölteni az éjszakát. 

— Akkor én inkább lemegyek a kocsiról. 
Én az éjjel nem megyek tovább . . . mert én 
hiszek annak a jelnek, — szólt remegve 
Jenő. 

Azt rég tudom, hogy vannak egyesek, a kik 
hisznek annak a könyvnek, a melyben minden 
egyes betű egy édes titok a jövő rózsás kert-
jéből . . . melyben a papír életet, a féreg pénzt 
jelent, a holtak esős időt jeleznek; melyben 
a boldogtalan ember szerencséje is feltalál-
ható néma betűkben, melyeket böngészni, 
kivált öregeknek, kéj és öröm. 

Olvastam én is gyermekkoromban Rozsnyón 
egy hét pecsétes, fehér táblájú, halálfő-czí-
merű könyvet: elásott kincsek hollétéről, a 
pénz tisztitkozásáról, a csodafűről, az akasz-
tott ember szemgolyójának mesés értékéről... 
De persze, hogy mindezt nem hittem s ennek 
daczára mindez éppen most eszembe jutott . . . 
Szememet becsuktam, lélekzetem is lassúbb 
l e t t . . . szivem erősen lüktetett . . . 

Valami gyanús előérzet gyötörhette bará-
tomat. Mi lesz ennek a vége ? Hiszen az eleje 
se jó, hát, mi lesz a vége ? 

Élszántam magam. Nem bánom, ha bele-
halunk is. Előbb vagy utóbb, de úgyis reánk 
talál a mennyei verbunkos — a halál, — 
és besoroz a túlvilági regimentbe. 

— Azért hát menjünk odább! 
Azonban őszintén megmondom, hogy figyel-

mes kezdtem lenni barátomra. Valami azt 
súgta nekem, hogy ez egyszer nem mindennapi 
esettel lesz dolgom. 

Előérzetem nem csalt. 
Jenő barátom határozott, újabb fellépése 

kihozott a sodromból s nagyon felizgatott. 
— No hát várj egy kicsit. Lemegyek s meg-

nézem azt a jelt. 
Körülnéztem a lovakat s miután teljes 

bizonyságban voltam, hogy senki sincs a 
lovak körül, felültem s így szóltam hozzá: 

— Ugyan édes Jenő barátom, ne légy oly 
félénk és akadékos... Ne hurczoltasd meg 
nevedet. Eddigelé a környék, mint bátor 
vadászt ismer s ezek után a környék gúnyja, 
megvetése lesz osztályrészed ! . . . 

De ugyanekkor eszembe jutott, hogy hiszen 
majdnem minden embernek megvan a maga 
babonája. Ugyan ki nem hisz a kísértetekben? 
Azok között, a kik nappal tagadják s nevet-
ségessé teszik a szellem világát: sok van, a 
ki éjfél körül végig nem menne a temetőn a 
világ minden kincséért sem. O 
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Hány józan, müveit, tanult embernek vannak 
látományai ? . . . Persze, csak éjszaka. Mert 
általános tapasztalat, bogy az éj a kisértetek 
órája. Azoké, a kik voltak és nincsenek többé, 
a kik szellemi útjokban meglátogatják azokat, 
a kik ismerőseik voltak földi életükben. 

A babonás embernél éjszaka még a baj 
is érzékszámba megy. Tízszer finomabb ilyen-
nek az érzéke, mint más halandónak. Annál 
finomabb az érzék, ha az éj misztikusságát 
a holdvilág is kiséri . . . 

Jenő ily babonás volt. 
Előtte is úgy rémlett, hogy titkos jelt, 

intést, alakot lát; olyant, mint a minő én 
vagyok, kit érint, hall, lát. Csodálatosan 
izgatta a csend, a magány, a zúgó p a t a k . . . 
s bizony, még az elfogyasztott bor is. 

Bátor vadász hirét nem akarta lerontani, 
azért erőt vett magán s búsan szólt: 

— Jól van pajtás, hát nem bánom . . . hát 
hajts kocs is ! . . . 

Azzal András bácsi a lovak közé csapott, 
s elindultunk. 

Lassan mentek a lovak, mert nem bírtak 
a nagy sárban futni. Említettem ugyanis, 
hogy egy nappal azelőtt nagy esőzés volt. 

Megjegyzem ugyanitt, hogy Lajos tanító 
barátom lakodalmára vonaton jöttünk más 
irányban. 

További útunkban nem szóltunk egy 
szót sem. 

Csend volt körülöttünk, csak a megáradt 
hegyi patak ziígása hallatszott. 

— Akármit is ígértem neked, de nem 
tarthatom meg. Én nem birok magammal. 

E szavakkal leugrott a kocsiról. 
Oköhe szorította jobb kezét. Látszott az is, 

hogy tusakodik szivében. Nekem tetszett a 
gyerek. 

Jónak láttam a húrt tovább nem feszíteni. 
Előveszi szivarját s a gyufát, hogy rágyújt, 

s reggelig az erdőben fumigálja az időt. 
— Ugyan ne csinálj rossz komédiát! 
— Komoly, határozott szándékom, hogy 

egy lépést se megyek tovább! 
A mint meggyújtja a gyufát, hát a világos-

ságnál a mit láttam, arra megborzadtam . . . 
meghökkentem, lélekzetem elál lott . . . 

Leugrottam én is a kocsiról. 
Elővettem a gyufákat s egyenkint gyújto-

gattam meg. 
— Nézi oda, hát nem megmondtam, — 

szólt Jenő tanító barátom a próféta ihlett-
ségével s rémült arczczal, — lásd, erre figyel-
meztetett a jel. íme, az isteni gondviselés. 
Csodálatosak az ő figyelmeztetései. . . Hiszesz 
benne ? . . . 

A megáradt, piszkos, sárga színű hegyi 

patak ott hömpölygött előttünk, alig öt lépés-
nyire. A hidat, melyen keresztül kellett volna 
hajtatnunk, elszakította, nem maradt meg 
belőle más, csak egy-két szál gerenda, a mit 
a víz kivetett a partra . . . kocsinktól tíz lépés-
nyire egy iszappal eléktelenített férfi hullája 
f e k ü d t . . . 

* * * 

A Ráró lovon réz-fejdísz volt. A kocsis 
égő szivarja fényétől olykor az meg-meg csillant. 
Jászay Jenő barátom megolajozott, ragyogó, 
babonás fantáziája ezt nagyította imbolygó, 
figyelmeztető fehér a l a k k á . . . 

(Kazár, NógrádmJ Mester Károly. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: (Folytatás). Barkóczy Gusztáv 

szegedi, Szumrák Károly szombathelyi áll. segé-
lyezettközségi, KlemnicseJmé-Visontai Irma új-
pesti, Neuhausz Matild pancsovai áll., Kohl-
mann Károly deési áll. segélyezett községi, 
Lázár Lajos galgóczi, Cserner Sándor győri, 
Steiniczer Flóra hódmezővásárhelyi állami, 
Mórán Fülöp szegedi államilag segélyezett 
községi, Fischer Endre csáktornyai, Istvánffy 
Gyula liptó-szt.-miklósi, Sebestyén Sándor 
nagyenyedi, Ludig Francziska szeniczi, Király 
Miklós szászvárosi állami polgári iskolai rendes 
tanítókat illetve tanítónőket, Varga Dénes 
tordai állami polgári iskolai igazgató-tanítót, 
Bürger György veszprémi, Kovacsik János 
lippai állami, Migályi Alajos szombathelyi 
államilag segélyezett községi, Gyöngyösi Ist-
vánná dicsőszentmártoni, Gurgidits Antalné 
moóri, Jabkovszky Mihály lippai, Németh 
Mihály alsólendvai, Perdy Emil fogarasi, 
Claudini Géza szeniczi állami polgári iskolai, 
llóth Péter huszti, Puskás Jenő gyergyóalfalvi 
állami felső-népiskolai, Pataky Kálmán alsó-
lendvai, Vincenty Izidor veszprémi, Grosz 
Frigyes fogarasi állami polgári iskolai rendes 
tanítókat és tanítónőket, Gurgidits Antal 
moóri állami polgári iskolai igazgató-tanítót, 
Hadnagy Benedek hosszúfalusi, Volenszky 
Gyula tordai, Joús Imre sepsi-szt.-györgyi 
állami, Hevesi János szegedi államilag segélye-
zett községi polgári iskolai rendes tanítókat 
és tanítónőket, Ajtay Gyula, a központba 
berendelt állami polgári iskolai igazgató-
tanítót, Vendelin Adél tordai, Posch Zsigmond 
keszthelyi, Glaser Simon orsovai, Velkey Zoltán 
dobsinai állami, Marosi Armin resiczabányai 
államilag segélyezett községi, Benes Bozsena 
szegzárdi, Szente Arnold veszprémi, Horváth 
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István sepsi-szt.-györgyi állami, Farkas Imre 
gyergyó-szt.-miklósi államilag segélyezett köz-
ségi, Horkay Málvin szászvárosi, Scharscher 
Dániel tordai állami, Kaposi István szombat-
helyi államilag segélyezett községi, Kemény 
Ignácz galgóczi állami, Knaute Rezső szom-
bathelyi államilag segélyezett községi, Léhner 
Antal kapuvári, Popp József galgóczi, Ott 
Mária újpesti, Szemere Gábor újvidéki állami 
polgári iskolai rendes tanítókat, illetve taní-
tónőket, Lieber Etelka brassói állami polgári 
iskolai igazgató-tanítónőt, Andrejka Sarolta 
nagyszebeni állami, Krause Gyula homonnai 
államilag segélyezett községi, Van Mous 
Alfréd turócz-szt.-mártoni, Bottay Kálmán 
komáromi, Kupecz Jenő galgóczi állami, Bird 
Pál szombathelyi államilag segélyezett községi 
polgári iskolai rendes tanítókat, illetve taní-
tónőket, Kelemen Katalin nagybányai és 
Exnerné-Dúzs Ilona hódmezővásárhelyi állami 
polgári iskolai, Weinberger Fanny székely-
udvarhelyi állami felső népiskolai igazgató-
tanítónőket, Antalfy Elek sepsi-szt.-györgyi, 
Fichingerné-Tóth Mathild újpesti, Paulovits 
Károly czeglédi, Fgessy Jolán bánffyhunyadi, 
Wollanka Emilia brassói állami, Szóra János 
balassagyarmati államilag segélyezett községi, 
Oravszky Etel kismartoni, Vaszary Béla vesz-
prémi, Nagy Ignácz kapuvári, Pöltzel Irma 
komáromi állami, Madarász Margit balassa-
gyarmati államilag segélyezett községi pol-
gári iskolai rendes tanítókat, illetve tanítónő-
ket, Sznkk Antal nagyszentmiklósi állami pol-
gári iskolai igazgató-tanítót, Häuser Rezső 
szegedi államilag segélyezett községi polgári 
iskolai rendes tanítót, Brand Ede mohácsi 
állami polgári iskolai igazgató-tanítót, Bősz 
Ede nagybecskereki, Téglásné-Mangesins Irén 
dévai, Bánóczy Gizella győri állami, Inger 
Izabella pápai államilag segélyezett községi, 
Anspitz Lipót karánsebesi áll., Bartók Ignácz 
beszterczei áll. segélyezett községi, KristMyi 
Balázs sepsi-szt.-györgyi, Mondri Hugó szeg-
zárdi, Tóth József kismartoni állami, Böröndy 
Irma ipolysági, Láng János szombathelyi, 
Haering Ede szegedi államilag segélyezett 
községi, Gasparik Géza kassai állami, Jancsó 
Gábor beszterczei államilag segélyezett községi, 
Gyiirky Ilona galgóczi, Márky Gábriella l.-sz.-
miklósi állami, Keller Anna szombathelyi 
államilag segélyezett községi, Péter Antal 
tordai állami, Neumayer Mária és Tarródy 
János szombathelyi, Mattuschek Richárd zala-
egerszegi államilag segélyezett községi, Degré 
Etelka szegzárdi állami, Benczelits Erzsébet 
pápai államilag segélyezett községi, Fülöp 
Viktoria komáromi állami, Sásdi Ilona deési 
államilag segélyezett községi, Benedel; János 

czeglédi, Fodor Sámuel alsókubini, Biilch 
Károly és Hónigsberg Márk kapuvári, Cidic-
Kövesdy Albertina, fiumei felsőbb leányisko-
lához beosztott, Zsigárdy Flóra gyöngyösi, 
Varázséji Béla újpesti, Sándor Ferencz pász-
tói, Aj es Mária győri, Zakkay Aladár turócz-
szentmártoni, Dunay Sándor miskolczi és 
Perémi Imre hatvani állami polgári iskolai 
rendes tanítókat, illetve tanítónőket a X. 
fizetési osztály H. fokozatába, Ugray Lajos 
homonnai államilag segélyezett községi, Nagel 
Róza újvidéki, Timár Fanny győri állami, 
Gerstmann Ödön és Ambrus Margit deési 
államilag segélyezett községi, Bodor Ida sepsi-
szt-györgyi állami,Szillerné-Sztranyovszky Kata-
lin nagykikindai, Kamer Mária kapuvári, 
Mudrony Vilma kismartoni, Drágány Irma 
orosházi, Lalminé-Kiss Lujza sz ász váró si, Boden-
los Teréz beregszászi, Kalyavszky Jánosné moóri 
Hazslinszky Gusztáv újpesti, Kabos Hedvig 
zilahi, Fűzi Katalin nagyenyedi, Bartháné-
Máriássy Berta dévai, Herepey Katalin nagy-
bányai, Boczkóné-Máriássy Etel munkácsi, 
Vásóné-Bobest Janka fogarasi, Imets Erzsébet 
tordai, Pottyondy Paula kismartoni, Báró 
Bánffyné-Lázár Ilona dicsőszentmártoni, 
Schlosser Hermin komáromi állami, Krob 
Matild zalaegerszegi államilag segélyezett 
községi, Neher Krisztina nagyszőllősi állami, 
Uy Bálint zilahi államilag segélyezett községi 
polgári iskolai, Sándor Emma székelyudvar-
helyi állami felső-leányiskolai, Subotin Mária 
kolozsvári állami, Borszéki Irma szombathelyi 
államilag segélyezett községi, Kov<tcs Mária 
fehértemplomi, Sárközy Eugenia kapuvári 
állami, Kürthy Irén kaposvári államilag segé-
lyezett községi, Csanády Ilona nagykárolyi, 
Pintér Lujza alsókubini, Visontai Kálmán 
hatvani állami, Jaknbovits Marianna pápai 
államilag segélyezett községi, Wiemann Henrik 
lippai, Ttézler Ilona szegzárdi, Misley Mária 
alsókubini és Tobisch Teréz gyöngyösi állami 
polgári iskolai segédtanítókat, illetve segéd-
tanítónőket a XI. fizetési osztály I-ső fokoza-
tába, — végre Csórja Károly bánffyhunyadi 
állami, Farkas Zsigmond deési államilag 
segélyezett községi, Juhász Ida újpesti, 
Nóvák Margit balassagyarmati állami, Albrecht 
Márton somorjai államilag segélyezett köz-
ségi, Bankó János paksi, Kochlerné-Frtl 
Aranka komáromi, Zsenatyné-Biró Emilia 
hódmezővásárhelyi, Cseh Elek nagybecskereki, 
Zajzon Sándor ke'zdivásárhelyi, Teleky László 
nagyrőczei, Komjáthyné-Fgri Erzsébet czeg-
lédi állami, Sidó Mária somorjai, Baráth 
Mária pápai államilag segélyezett községi, 
Várady Etelka hódmezővásárhelyi, Kalma 
István, Pólya Albin, Szekula Katalin és Érief 
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Karolin mohácsi, Szieber Paula orosházi, 
Klucsik István titeli állami, Kovács Samu 
szegedi államilag segélyezett községi, Hanák 
József hatvani, Gall János dobsinai állami 
polgári iskolai, Srotli Péter zayugróezi állami 
felső-népiskolai, Gergics Erzsébet munkácsi, 
Grünz Gábor paksi, Kasselik Emilia nagy-
enyedi, Jókai Endre moóri állami, Schwarz 
Mór homonnai államilag segélyezett községi, 
Ján Mátyás hatvani, Brand Róbert szeniczi, 
Ábrahám Gyula titeli, Cseh Gusztáv miskolczi, 
Zsebeik János hódmezővásárhelyi állami, Baj-
nóczyné-Sermann Emerika kaposvári, Hegyesi 
Róza ipolysági államilag segélyezett községi, 
Bertalan Sarolta nagykikindai, Bertalan Lajos 
orsovai, Orbán Nándor liptó-szt.-miklósi, 
Weidner Anna gyöngyösi, Omaisz János nagy-
rőczei, I'éthi József szerb-szt.-miklósi, Mihula 
Dezső szegzárdi, Ferch Ödön nagybecskereki, 
Neubauer Hermin nagybányai állami, Nagy 
László balassagyarmati államilag segélyezett 
községi, Hantz Gyula állami polgári iskolai 
segédtanítókat, illetve segédtanítónőket a XI. 
fizetési osztály H-ik fokozatába léptette elő. 

Köszönetét nyilvánította: a pannonhalmi 
főapátnak, a ki a győrszentmártonir. kath. iskola 
líjraépítési költségéhez magánpénztárából 2000 
frtot adományozott; Féld Zsigmond főv. 
színigazgatónak, a ki a főv. tanítók segélyegye-
sülete javára 160 frtot adományozott; Dumtsa 
Jenő szentendrei polgármesternek, a ki 4000 
frtnyi saját költségén a gör. kel. iskolát fel-
állította és felszerelte; a temesvári I. takarék-
pénztárnak, Temesvár szab. kir. váro3 és Vinga 
város közönségének, végül a buziási takarék-

pénztár-részvénytársaságnak, a népoktatási czé-
lokra tett adományaikért; lovag Dréher Antal 
tarnai nagybirtokosnak adományáért; Karán-
sebes város közönségének azért, hogy az 
ottani magán polgári leányiskola fentartási 
költségeinek részbeni fedezésére 150 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: Jakubovics Marianna pápai áll. 
segély, közs. polg. leány-, Wiemann Henrik 
lippai áll. polg. fiú-, Misley Mária alsó-
kubini és Tobisch Teréz gyöngyösi áll. polg. 
leány-, Csórja Károly b.-hunyadi áll. polg. 
fiú-, Farkas I. Zsigmond deési és Albrecht 
Márton somorjai áll. segély, közs. polg. fiú-, 
Bankó József paksi áll. polg. fiú-, Kochlerné-
Ertl Aranka komáromi áll. polg. leány-, Cseh 
Elek nagybecskereki, Zajzon Sándor kézdi-
vásárhelyi és Teleky László nagy-rőczei áll. 
polg. fiú-, Komjáthyné-Egri Erzsébet czeglédi 
áll. polg. leány-, Kalma István és Volya 
Albin mohácsi áll. polg. fiú-, Szekula Katalin 
és Brief Karolin mohácsi áll. polg. leány-, I 

Sziéber Paula orosházi áll. polg. leáuy-, Klucsik 
István titeli áll. polg. fiú-, Kovács Samu 
szegedi áll. segély, közs. polg. fiú-, Hanák József 
hatvaui és Gall János dobsinai áll. polg. 
fiúisk. segédtanítókat, illetve segédtanítónőket 
ugyanazon iskolákhoz a X. fizetési osztályba 
rendes tanítókká, illetve tanítónőkké 

Áthelyezte: Gyenge Imre felsőtöőki áll. 
isk. tanítót a magyaslieczei áll. el. iskolához. 

Végleg megerősítette: Gerga Tamás vali-
sorai közs. el. isk. tanítót jelen állásában; 
Sriméria György glimbokai közs. el. isk. taní-
tót jelen állásában; Bellosics Bálint bajai 
áll. tanítóképző-intézeti segédtanárt ezen 
állásában. 

Jóváhagyta: a Budapest székesfővárosi 
III. ker. népiskolai könyvtár módosított alap-
szabályait. 

Segélypénzt engedélyezett: néhai Májai 
István tordai áll. polg. isk. tanító özv., szül. 
Binecz Etelka és 1 árvájának együtt évi 
448 frtot; néh. Vajda Miklós beresztelki áll. 
tanító özv., szül. Kohl Veronikának évi 200 
frtot; néh. Ilisziu Vazul tompaházi g. kath. 
volt tanító özv., szül. Bada Ánna és 3 kis-
korú árvájának összesen 225 frtot; néh. Márk 
Sándor oláhdellői nyug. volt gör. kath. tanító 
özv., szül. Bretyán Ravekának és Anicza nevű 
kiskorú árvájának együt évi 175 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Herlea Miron 
alsógáldi munkaképtelen gör. kath. tanító-
nak évi 220 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Pálinkás l í . Kérdéseire — az utolsót 

kivéve — legilletékesebb választ adhat 
dr. Harrach József főreálisk. tanár. Bpest, 
IV. ker. főreáliskola. Polg. isk. rajztanító-
képesítő vizsgálatra elemi tanítói oklevél és 
a polg isk. tanítóképző rajztanítói szakcso-
portjának elvégzése kívántatik. Az Orsz. M. 
kir. mintarajz-iskola és rajztanárképző sza-
bályzata értelmében (5. §.) „felötlő tehetség 
mellett", a vizsg.-bizottság meghallgatása után, 
kivételesen külön ministeri engedélylyel olya-
nok is bocsáthatók, kik tanítóképesítő vizs-
gálatot nem tettek; de legalább hat közép-
vagy polg. isk. osztályt végeztek." 

Nagy-Bánya. Ha 1882 előtt nem volt az 
orsz. tan. nyugd. tagja, korábbi időről nem 
kaphat nyugdíjat szabály szerint. Egyébként 
nem értjük, mi az oka, hogy csak 1882-től 
tagja, hiszen 67 óta szolgál? 

Klein S. Bizonyosan lakbér-érték czímen 
vonták le. Ezt kell következtetni, ha hiv. 
lakása nincs, sem annak elkülönített értéke. 
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E. J. Az ilyen a bizalom dolga. A szak-
tanár semmiesetre sem hagyható ki. A fele-
lősség első sorban az elnököt (igazgatót, tanf., 
stb.) terheli. Jobb szép szóval elintézni. Ha 
szó szerint akarnak eljárni, akkor nem magya-
rázható másként. 

K. J. Kavecsány. A kir. tanf. pártfogását 
kérje. 

B. G. IIa a 7 hold földet díjlevele bizto-
sította, akkor — leveléből ítélve — ön most 
sérelmet szenvedett, mely ellen jogorvoslattal 
élhet. Folyamodjék; de mindenekelőtt a kir. 
tanfelügyelőtől kérjen fölvilágosítást. 

I E O D A L O M . 
Az Athenaeum r.-társaság kiadásában meg-

jelenő „A magyar nemzet története" czímü tíz 
kötetes nagy munkának ötödik kötetéből 
most jelentek meg az első (107., 108.) füze-
tek, a melyeket nyomban követnek a többi 
füzetek és az egész kötet alig két hónap 
alatt be lesz fejezve. A kötet czíme: „Magyar-
ország három részre oszlásának története. 
1526—1608." írta: Acsády Ignácz. 

A Lampel Róbert (Wodiáner F. és Fiai) 
kiadóhivatalában (Budapest, Andrássy-út 21.) 
megjelenő nagy millenniumi emlékműnek, a 
Szalay-Baróti „Magyar NemzetTörténetéinek 
most hozzánk érkezett 62—63-ik (kettös) fü-
zetével e monumentális hazai történelemnek 
a harmadik kötete nyert befejezést. A most 
megjelent füzethez van mellékelve Benczúr 
Gyula „Buda visszavétele 1686-ban" czímű 
olajfestményének színnyomatú hasonmása is. 

Megjelent: „A Grábétsberger-Markovits rend-
szerű magyar gyorsírás tankönyve." írták: 
Gúnya Béla és Láng Béla okleveles gyors-
írás-tanárok. Legfőbb előnye e tankönyv-
nek, hogy abból a gyorsírást mindenféle út-
mutatás vagy tanítónak a szó szoros értel-
mében vett kizárásával is teljesen el lehet 
sajátítania. Stílusa világos és népies s meg-
írásánál a főczél az volt, hogy még nyolcz-
tíz éves gyermekek is megértsék. Egy korona 
beküldése mellett kapható szerzőnél. (Gúnya 
Béla, Budapest, Agrárbank.) 

Előlapok az iparostanoncz-iskolák geomet-
riai rajzoktatásához. Ily czímü munkát állí-
tott össze és ad ki Grünwald István, a buda-
pesti m. kir. állami ipariskola tanára. A mű 
— mely jelenleg az orsz. iparoktatási tanács 
birálata alatt áll s az engedélyezés megnye-
rése után azonnal meg fog jelenni — 33 lapra 

van tervezve és felölelné az iparostanoncz-
iskolák egész geometriai rajzanyagát. Három 
füzet fog megjelenni s az egyes füzetek elő-
fizetési díja 2 frt, mely összeg a füzetek szét-
küldése alkalmával utánvétel útján fog be-
szedetni. 

Megjelentek: A Steinbach-jubileum emlék-
füzete. Kiadták: Sziklay P. Gyula és Gramma 
Döme. Előszót ez alkalmi füzethez maga 
Steinbach Antal írt. — A népiskolai tanfel-
ügyelet reformja. Halász Ferencz kir. tanácsos 
tanfelügyelő lapunk megjelent nagyérdekü 
czikkeink külön lenyomata. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza jelen-

leg a bűnvádi perrendtartás életbeléptetésé-
ről szóló törvényjavaslat tárgyalásával fog-
lalkozik ; e közben a nagyfontosságú katonai 
törvényjavaslatokat a bizottságok már letár-
gyalták és el is fogadták. Ezekkel a javas-
latokkal a képviselőház, a bűnvádi perrendtar-
tás tárgyalásának megszakításával, már leg-
közelebb foglalkozni fog. 

— Világ folyása a külföldön. Keleten a 
helyzet kezd tisztulni. A görög-török béke-
tárgyalások ugyan sok huzavonának vannak 
alávetve s a végleges béke megkötése csak 
hetek, vagy talán hónapok múlva várható, 
az európai diplomaczia azonban mindent el-
követ az ellenségeskedések újból való meg-
kezdésének megakadályozására, a mi, előre-
láthatólag, sikerülni is fog. — Ausztriában 
a képviselőházat, melyben a törvényhozás 
munkálatai helyett a botrányok voltak napi-
renden, végtére is föloszlatták, illetőleg, 
mielőtt a fölirati vitát még csak meg is 
kezdhette volna, első ülésszakát, mely csak 
f. évi április 28-ikán nyilt meg, berekesztették. 
Badeni ministerelnök most azon fáradozik, 
hogy a cseh nyelvi rendeletek miatt dühöngő 
németek és csehek közt közeledést hozzon 
létre. Fog-e ez neki sikerülni? Alig hiszszük, 
mert a németek a tüntetéseket a nyelvi ren-
deletek ellen az ülésszak berekesztése után is 
folytatj ák. 

— A „Tanítók Háza" igazgató tanácsa 
Eötvös Loránd b, v. b. t. t. úr ő nagymél-
tósága elnöklete alatt a m. héten ülést tar-
tott, melyben elhatározta, hogy a székes-
fővárost megkeresi a már kijclöltnél alkal-
masabb telek adományozása tárgyában. Az 
ülésen általános örömmel és megelégedéssel 
látták a jelenvoltak azt a meleg érdeklődést, 
a melylyel Eötvös Loránd báró a Tanítók 
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Háza ügyét fölkarolta. Ö nagyméltósága 
e meleg érdeklődése biztos záloga annak, 
liogy az eszme rövid idő múlva a megvaló-
sulás stádiumába fog lépni. Az ország tanító-
ságától is sok függ e tekintetben. Karolja 
föl a Tanítok Háza ügyét a tanító-egyesüle-
tekben úgy, mint a hogy azt a kolozs-
megyeiek tették. Több mód kínálkozik 
erre: az „Ezeréves Magyarország11, melyet az 
iskolaszékeknek, a gondnokságoknak és az 
iskola jótevőinek vizsgálati ajándékul meg-
rendelésre ajánlhatnának; a millenniumi 
bizonyítvány-lapok; az Altalános Visszatérítési 
Pénztár szelvényei; az Arpád-jélvényék — 
egytől-egyig a Tanítók Házára jövedelmez-
nek. Ha minden kartársunk megtenné e 
tekintetben kötelességét, az a ház, a melyben 
a tanítóknak magasabb iskolákat látogató O O 
gyermekei fognak otthont találni, gyorsan 
fölépülhetne! 

— A népiskolai tanterv revíziója tár-
gyában hozzánk érkezett czikkek sokaságá-
ból még 20-at kívántunk közölni; de részint 
lapunk szük terjedelme, közlésre váró egyéb 
czikkeiiik nagy száma miatt, részint azért, 
mivel a már eddig megjelent czikkek is sok-
ban megegyeznek, a mi a kérdés kimerítését 
bizonyítja, részint mivel a tantervjavaslatok 
egyike már elkészítve, az osztatlan iskolák 
tanterve pedig munkálatban van: a követ-
kező kartársak czikkeit, melyek közlésre szin-
tén érdemesek voltak, már nem közölhetjük. 
Ezek a dolgozótársaink a következők: Szabó 
József, Beclmitz Ignácz, Nagy József, Matejka 
József, Balogh István, Schmidt Vilmos, Szent-
kereszty Tivadar, Salló Károly, Beney Antal, 
Sztancsék József, Szabó Adolf, Kojcsa József, 
Láng Lajos, Rozsos István, Víg Ferencz, 
Csillag Dezső, Birnbauer János, F. M. Kassa, 
S. S. B.- Ózd, L. I. Füzes-Gyarmat. Nekik 
s a kik e fontos kérdés tisztázásához hozzá-
járultak, akár jelentek meg czikkeik, akár 
nem, őszinte köszönetünket fejezzük ki. 

— Két üdvös határozat. A kolozsmegyei 
tantestület bánfí'y-hunyad-almásmenti köre, 
mint fönnebb olvasható, elhatározta, hogy tag-
jainak melegen ajánlja egyrészről a vissza-
térítési szelvények ügyét, másrészről az Eötvös-
alap orsz. tanítói egyesületbe való belépést. 
Mind a két határozat országszerte követésre 
méltó. A visszatérítési szelvények (melyeket 
ministerünk is ajánlott egy körrendeletével) 
a Tanítók Házára jövedelmeznek s így men-
nél általánosabb gyűjtésök a tanítóság leg-
sajátabb érdeke. Az Eötvös-alap jótékonyságai 
pedig általánosan ismeretesek. 

— Magyarnyelvi tanítóképesítő vizsgálat 
fog tartatni a székelykereszturi m. kir. állami 

tanítóképző intézetben, f. évi junius 24-én, 
azon német és román ajkú tanítók számára, 
a kik iskoláikban a magyar nyelvnek taní-
tására az 1879. évi 18. t.-cz. értelmében 
oklevelet kötelesek szerezni. E vizsgálatra 
csak az 1882. év előtt népiskolai oklevelet 
nyert és hivatalban levő tanítók s tanítónők 
jelentkezhetnek. A vizsgálatot tenni szándé-
kozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, tanítói 
oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal fel-
szerelt s kellően bélyegezett folyamodásukat, 
saját kir. tanfelügyelőjük útján, junius 20-ig 
juttassák el a székely-keresztúri tanítóképző 
igazgatóságához. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A pápai állami 
tanítóképzőben a jövő 1897/98. tanévben a 
Il-ik osztály is megnyílik s ebben előrelát-
hatólag csak 2—3, havi 5 frtos, segélyállomás 
jön üresedésbe, melyre idegenek is pályáz-
hatnak ; de — a siker reményében — legalább 
is jó általános osztályzatú bizonyítványnyal. 
Az I. osztályban lesz 15, állami, ingyenes hely 
(teljes koszt-ellátás a ref. főiskolai konviktus-
ban s lakáspénzül személyenkint és havon-
kint 4 frt 50 kr); lesz továbbá: 10, havi 5 
frtos, állami kedvezményes hely, mely 5 írthoz 
az élvezményes havonkint 2 frtot pótolván, 
az említett ref. főiskolai köztartási asztalnál 
étkezhetik. Szálláspénzét azonban a magáéból 
födözi. S így, havonkint 6 frt 50 krt fizet 
teljes koszttal és lakással való ellátásáért, 
mely utóbbiba mindig beleértendő a mosás, 
fűtés, világítás, kiszolgálás és szobatakarítás 
is. Ezenkívül a 15 ingyenes és 10 kedvez-
ményes állami segélyállomáson kívül lesz 
még, a dunántúli ref. egyházkerület nagylelkű, 
hazafias áldozatából, ebben az osztályban is 
10 teljesen ingyenes jótétemény-állomás, melyre 
ezidőszerint még csak református növendékek 
pályázhatnak. Lesz tehát az I. osztályban 
(éppen úgy, mint van most) 15 állami s 10 
ref. egyházkerületi, együtt: 25 ingyenes s 
10 állami kedvezményes, összesen: 35 segély-
állomás. A szegénységi bizonyítvány hiányá-
ban 50 kros bélyeggel ellátandó s az előszám-
lált okmányokkal fölszerelt folyamodványok, 
„nagytekintetü állami tanítóképezdei igaz-
gatótanács "-hoz czímezve, f. é. junius hó 
25-ig küldendők be. A junius hó 29-én a 
fölvételi vizsgálatra meg nem jelenők a jövő 
tanévről lemaradottaknak tekintetnek. Szin-
tén úgy azok is, a kik évvégi bizonyítványai-
kat ugyan eddig a napig be nem küldik. 
Mikénti segélyezéséről s minden egyébről érte-
sítést mindenki csak augusztus hó végén kap. 
A pályázati föltételekről az igazgatóság ad 
fölvilágosítást. 
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— P á l y a t é t e l . A »BudapestiTanító-Testület" 
a következő pályatételt tűzte ki : „A fogal-
mazás anyaga és módszere a székesfővárosi 
elemi népiskolák I—VI. osztályaiban." Pálya-
díj : 200 korona; beküldési határidő: f. évi 
szeptember 15. A pályamunkák az elnökhöz 
vagy a titkárhoz (Rottenbiller-utcza 29/b.) kül-
dendők. Pályázhat a székesfővárosi taní tó-
testület bármely tagja. 

— Dajkaképző- ta i i fo lyam. A zayugróczi 
állami óvodában a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrnak f. évi 
7095. szám alatt keltrendelete alapján, dajka-
képző-tanfolyam rendeztetik. A tanfolyamot 
sikerrel végzett nők állami gyermekmenedék-
házak önálló vezetésére képesíttetnek. A t a n -
folyamon résztvenni óhajtók a felügyelő-
bizottság e lnökénél : gr. Zay Miklósné, szül. 
Károlyi Margit grófnőnél folyó évi junius hó 
20-ig jeléntkezzenek. írásbeli jelentkezések a 
zayugróczi állami iskolák igazgatójához kül-
dendők. Fölvesznek oly 18 és 40 év közöt t 
levő nőket, kik az elemi népiskola 6 osz-
tályát bevégezték, vagy legalább írni, o lvasni 
és a számolásban a négy alapmüveietet 
végezni jól tudják, a magyar nyelvet te l jesen 
birják, zenei hallással és tiszta h a n g g a l 
birnak és a mellett kifogástalan magavisele-
tüket községi bizonyítványnyal igazolják. 
Előnyben részesülnek a tanítók özvegyei és 
árvái, a mennyiben a fenti föltételeknek m e g -
felelnek. A tanfolyamon résztvevők, érdemes-
ségük szerint, esetleg anyagi támogatásban 
és fognak részesíttetni. A tanfolyam kez-
dődik folyó évi julius hó 1-én s tart fo lyó 
évi deczember 31-ig. Egy-egy tanfolyamra 
csak 10 (tíz) hallgatót vesznek föl. 

— Halálozások. Polster Samu, soproni ág. 
ev. tanító, 60 éves korában Sopronban, a hol 
38 évig közmegelégedésre, buzgón működött , 
elhunyt. — Nagy Kálmán, deési ev. ref. tanító, 
eletének 45., tanítói működésének 20. évében 
elhunyt. — Schönberger Ignácz, nyugalmazott 
tanító, 42 évi működés után, 79 éves korában 
Devecserben elhunyt. Harminczkét évig taní-
tott a devecseri izr. iskolában. Áldás emlé-
kükön ! 

A szerkesztő postája. 
Nagybecsberek 1009. Áttettük a kiadóhivatalhoz. 

A másikra már megfeleltünk. — B. J. Felsó-Reviscse. 
A lap expedicziója nem a szerkesztőségre, hanem a 
kiadóhivatalra tartozik. Áttettük oda. — E. E. Ákos. 
M. B. Gerde. Mihelyt lehet, sort kerítünk rájuk. — 
B. J. Vieza. „Erdélyrészi Kárpátegyesület, Kolozs-
vár." Ugyanott. - X. 32. Kérdéseire most még talán 
a gazdasági ismétlő-iskola szervezője sem tudna vála-
szolni. Méhek dolgában forduljon levélben Nagy 
Lajos kartárshoz Pancsovára, ő szívesen útbaigazítja. 

— B. F. Győr-Sövényháza. 1. A magyar nyelv 
sikeres oktatásáért jutalomra rendesen a kir. tan-
felügyelőség terjeszti föl a tanítókat. Forduljon a 
kir. tanfelügyelő úrhoz. 2. Köteles. 3. Kötelezni 
nem, mert sem rendelet, sem törvény nincs rá, csak 
a méltányosság szerint van így. Ne követeljen, 
hanem kérjen. — W. I. T. Kivételesen, ha fontos 
és sürgős ok van rá, levelet is irunk; ezért azon-
ban díjazás nem jár. — L. Gy. Báka. 26.592. sz. a. 
tárgyalják; megsürgettük. — T. Gy. Telemér. 19.954. 
sz. a. van ; megsürgettük. — Br. Gy. Táska. Nem 
értjük a dolgot, a mennyiben meggyőződtünk róla, 
hogy még 1895 (!) márczius 20-ikán 8 drb mellék-
lettel együtt Pozsonymegye tanfelügyelőségéhez 
küldötték 66.842/94. sz. a . ; keresse ott. — Sz. L. 
Ajka. Folyamodnia kell érte a keresk. ministerium-
hoz ; azt hiszszük, hogy megadják. A kérvényre, 
melyet hitelesíttetni kell, 50 kros bélyeg ragasz-
tandó. — K. Á. Szapáryfalva. Áttettük a kiadóhiva-
talhoz. — G. O. Tarna. A „Politikai Hetiszemle" kiadó-
hivatala : VIII., Kerepesi-út 17. sz. a. van. — Káp-
talanl'ai tanító. A fönnálló törvények sehol sem mond-
ják az ellenkezőt, tehát meg. Némely helyütt, így 
a m. évben Esztergomban is, akadályokat gördíte-
nek ez elé, de hát ily esetben meg kell föleb-
beznie az ügyet. — P. S. J. Belényes. 1. Ez a 
kérdés még nem érett meg a válaszra. 2. Arról az 
esetről nincs tudomásunk. — K. M. Egbelle. 
1. Köteles megvizsgálni. 2. Külön díj fizetendő érte. 
Hogy mennyi legyen az, önöktől függ. Megírtuk már, 
hogy Budapesten mily összegben állapította meg a 
hatóság. Miért nem olvassa figyelmesebben lapun-
kat ? — W. J. Szaniszló. Ön is megtalálhatta volna 
a választ kérdéseire, ha olvasná lapunkat. Megírtuk 
már, hogy az oki. óvónőt a tanítónőképző 111. év-
folyamára veszik fel. Magánúton is végezheti. A 
többire nézve a tanítónőképző-intézet igazgatójától 
kérjen bővebb felvilágosítást. — Erdélyi tanító. 1. 
Megsürgetjük. 2. A tanfelügyelőhöz forduljon. 3. 
A keresk. ministeriumhoz kell folyamodnia; a kér-
vényre 50 kros bélyeg kell. 4. A feles példány beszün-
tetése iránt intézkedni fogunk. — Nagyág. Szíve-
sen megteszszük mind a ketten, a mit érdekében 
tehetünk. F. hó 10 —15-ike körül lesz a kijelölés, utána 
mindjárta választás is. Sok afolyamodó.Nagyobbpárt-
fogás nélkül nehéz bejutni. — „A nem magyar ajkú 
népiskola, annak tanítója és a magyar nyelv."Nem kö-
zölhető. — D. Érsekújvár. Az ilyesmit soha sem lehet 
előre megmondani, még akkor sem, ha az ember magá-
val a referenssel beszél. „Az ajaktól a kupáig vég-
telen nagy a távolság" — mondja egy franczia köz-
mondás. Próbálják meg s hivatkozzanak a bihar-
megyei közig, bizottság határozatára. Mi, részünk-
ről, sikert kívánunk. — Pr. J. Hosszú-Hetény. Nem 
írta meg apósa nevét, e nélkül meg nem tudnak 
itt utána nézni. — N. E. Nagyvárad. Csak annyit 
üzenhetünk, hogy R. K. főp. úr már megtette kije-
löléseit s hogy nemsokára elintézik. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyelet reformja. 
Sébesztha Károly. — A népiskolai tanterv revíziója. 
Lakits Vendel. — Osztályozás. Ember János. — Egye-
sületi élet. — Sziinóra : Iskola-avató. Gerley Szevér. 
— Babonás történet. Mester Károly. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Irodalom. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
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Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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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 létezéset 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lát tamozott 
községi előljárósági bizonyítvány.nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 fr t , félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 
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BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 35. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOIA-TÉR 3. 

Kézira tokat n e m acLvuilc vissza. 

Irányelvek. 
Most, a tanterv revíziója 12-ik órá-

jában, azt hiszem, nem végzek fölös-
leges munkát, ha a tanítás sikerére 
úgyszólván döntő befolyást gyakorló 
olvasókönyvet illetőleg elmondom néze-
teimet, hogy ekként e könyvre irá-
nyítva kartársaim figyelmét, némi mér-
tékben én is hozzájáruljak azon moz-
galomhoz, melynek az osztatlan nép-
iskola olvasókönyvének közrebocsátását 
meg kell előznie. 

Nézetem szerint az osztatlan nép-
iskolai olvasókönyvnek a népiskolai 
tanítás módszerének előhaladását tanú-
sító eljárás összes elveit magában kell 
foglalnia. A tanításnak a tanítói gya-
korlatban kipróbált legjobb módjainak 
kell ez olvasókönyvben alkalmazva 
lenniök. 

A tanítói járáskörök igen hasznos 
munkát végeznének, ha a népiskolai 
olvasókönyv szerkesztésénél követendő 
irányelveket beható tanulmányuk tár-
gyává tennék s oda törekednének, hogy 
a népiskolai olvasókönyv szerkesztését 
minden oldalról megvilágító tanulmá-
nyuk a népoktatás javára érvényesüljön. 

Annak daczára, hogy az ezen olvasó-
könyv szerkesztésénél követendő irány-
elvek megállapítását a tanítói járás-
körök vitatkozásának körében találom 

a legjobban eszközölhetőnek, mindazon-
által üdvösnek tartom, ha ez irány-
elveket a tanügyi lapokban is meg-
vitatjuk, abból a czélból, hogy a járás-
körök tanácskozásait, vitatkozásait, 
határozatait egymással szerves kapcso-
latba hozzuk. Ettől vezérelve elsorolok 
ez irányelvek közül néhányat, abban a 
tudatban, hogy ezek fontosabbjait a 
nálam hivatottabbak fogják közkincscsé 
tenni. 

1. Az osztatlan népiskolában ké t 
olvasókönyv használtassák: ABC- és 
Olvasókönyv az I. és II. oszt. számára 
és Magyar olvasókönyv a III.—VI. 
osztály használatára. 

2. Az olvasmányok összeállításánál 
és szerkesztésénél a szerzőnek az egyes 
osztályok tanmeneti fokozataira és az 
egyik osztályról a másikra való átme-
netekre nagy figyelmet kell fordítania. 

3. Az olvasókönyv tartalma olyan 
legyen, hogy annálfogva a tanító tanít-
ványai erkölcsi és értelmi képzését 
tervszerűen, vagyis a jól megalkotott 
czélnál fogva: a munkája sikerébe helye-
zett bizalommal, nyugodt lélekkel, biztos 
előrelátással eszközölhesse. Az az isme-
retanyag, melyet a tanulónak a nép-
iskolában el kell sajátítania, úgy legyen 
ez olvasókönyvben tárgyalva, hogy a 
tanítónak drága idejét fölösleges kité-
résekkel és magyarázatokkal pazarolnia 

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ne kelljen. Olvasókönyvében a szerző 
csak olyan benyomásokat provokáljon, 
melyeket a tanító, menten a legkisebb 
tévedéstől, tanítványaiban kelteni képes. 
Ez olvasókönyvnek úgy kell szerkesztve 
lennie, hogy az olvasmányok tárgyalása, 
más szóval az olvasókönyv használata 
azon módnak megfelelően történhessék, 
a mint a nem magyar ajkú tanulókat 
a magyar nyelvre jól megtaníthatjuk. 
Az olvasókönyvnek módot kell adnia a 
tanítónak, hogy tanítványaiban ingert 
keltsen a magyar társalgáshoz, hogy 
tanítványait gyakorolhassa az értelmes 
és jól hangsúlyozott olvasásban az olva-
sottaknak ilyen reprodukálásában, és a 
mit különösen gyakorolni kell — a taní-
tás keretébe helyesen illesztett társal-
gásban. Az olvasókönyv szókincse, a 
szavak forgalma, a szók rejtett értelme, 
a szólások, közmondások, jól hangzó 
versek egytől-egyig úgy legyenek az 
olvasókönyv keretébe illesztve, hogy a 
magyar és nem magyar ajkú tanuló 
egyaránt meríthessen belőlük tápot lel-
kének, szivének. 

4. Az olvasókönyv szerkesztésénél 
vegye tekintetbe a szerző az önmun-
kásságra való nevelés rendkívüli fon-
tosságát. Hassa át a szerzőt azon czél, 
hogy a tanító az olvasókönyv helyes 
használata által tanítványait önmunkás-
sághoz szoktathassa. Az önmunkásságra 
való nevelés minden tanítónak első-
rendű kötelessége s nem könnyű fela-
data; de különösen nehéz feladata ez az 
osztatlan iskola tanítójának, ki e fela-
datát a jó olvasókönyvnek segítségül 
vételével annál könnyebben fogja meg-
oldhatni, minél jobban lesz megköny-
nyítve neki az olvasókönyv által a köte-
lességérzet nevelése a tanulókban. A 
kötelességérzetnek a tanítás keretében 
történő nevelése a magánfoglalkoz-
tatással kapcsolatos lévén, az olvasó-
könyv olyan legyen, hogy a tanító 
abból anyagot meríthessen a tanulók 
csendes foglalkoztatásához, a tanulók 

pedig segítséget nyerjenek a csendes 
foglalkozásul felkapott munka jó elvég-
zéséhez. Az olvasókönyvnek a csendes 
foglalkozásra való tekintettel történő 
szerkesztésénél zsinórmértékül vegye a 
szerző a magyar nyelv tanításának kö-
vetelményeit. Tegye könyvének szerke-
zetével lehetővé, hogy az olvasókönyv-
ben tárgyaltaknál fogva a magyar és 
nem magyar ajkú tanulók egyaránt 
anyagot merítsenek a helyes beszéd és 
írás megtanulásához. Csatoljon a szerző 
minden olvasmányhoz feladványokat, 
melynek megfejtése által a tanulók, 
szerzett ismereteiket megörökíthetik, 
alkalmazhatják, magukat a magyar 
fogalmazásban gyakorolhatják. Ha e 
feladványok, mint maguk az olvas-
mányok is, a tanulók értelmi fejlődé-
sének megfelelően, az erkölcsi nevelés 
és a gyakorlati élet követelményeihez 
képest lesznek megszerkesztve, akkor 
a népiskolai tanulók tanulásuk gyü-
mölcsét egész életpályájukon fogják 
élvezhetni. 

Ezt a messzire kiható czélt fogják a 
tanítói járáskörök szolgálni, ha munkálko-
dásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az osz-
tatlan népiskolának a czélnak megfelelő 
olvasókönyve legyen. 

(Nagy-Tapólcsány.) Zolicli Károly. 

A tanító nyári teendői. 
Tapasztalat tanúsítja, hogy az életben min-

den tanítóra két nagy feladat vár. Egyik 
az, hogy művelnie kell magát, a másik az, 
hogy meg kell küzdenie a létért való harczot. 

Mindkettőnek nemes indoka van és komoly 
jelentősége is. 

Az önművelés míg egyfelől képesíti a 
tanítót az iskolában való teendők szak- és 
hivatásszerű végzésére, addig másfelől bizto-
sít neki a társadalomban méltó helyet. 

A tanító önművelése alatt korántsem ér-
tendő a tudományos színvonalra való készü-
lés, vagy törekvés; ez, a mennyire nem lehet 
czélja hivatásának, épp annyira nem is kivi-
hető helyzetében; eltekintve egy-két kivé-
teltől. 
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Azonban feltétlenül el kell érnie a tudás 
terén is egy határozott szinvonalat és ez a 
művelt ember színvonala. 

A mi önművelésünk inkább szakmánkba 
vágó tiszta tárgyismeretre, pedagógiai isme-
retek szerzésére, társadalmi képzésre, továbbá 
gyakorlati irányú és értékű tudnivalókra irá-
nyul. Másként ez úgy fejezhető ki, bogy a mi 
önművelésünk czélja sokoldalúságra törek-
vés, melyben feltétlenül helyet kell foglalnia 
a gazdasági, kertészeti ismereteknek és a zenei 
tudásnak. 

Különösen ezen két utóbbi ismeret a mel-
lett, hogy szorosan a hivatáshoz tartozik, 
nem egyszer nyújtott támpontot a tanítónak 
az életharezában, sőt biztos kenyérkereseti 
mellék foglalkozás is, nemesebb is sok más-
nál ; p. o. az ügynökségnél. A gazdasági tudás 
inkább falun válik hasznossá, míg a zenei 
legtöbbször városon, természetesen mindenik 
megfelelő talajon. 

Egészen világos bizonyítékok állanak e tekin-
tetben rendelkezésünkre. Tudjuk, miként 
sok falusi tanító méhészetből, gyümölcsből 
sokszor enyhítette családja helyzetét. Szintén 
tudjuk, hogy sok városi tanító jövedelmet 
mutatott és ismeretségekhez jutott a zene-
tanítás útján. 

Ámde ezen hasznos és szükséges ismere-
tekhez sem jut képzés nélkül az emberiség. 
Ez a tanító előtt is feladatképen áll. így 
jutunk el odáig, hogy a nemes elhatározás 
mellett be kell osztanunk és fel kell hasz-
nálnunk időnket. 

A tanító szabad ideje a nyár, meg az időn-
kint előfordulható nagyobb szünetek. Én ezt az 
időt látom legalkalmasabbnak arra, mikor a 
tanító e jelzett feladatainak a megoldásá-
ban munkás lehet. 

Az estéli szabad idő inkább arra való, hogy 
másnapi teendőire készüljön, hogy intézze 
családja ügyes-bajos napi-dolgait, s ha lehet, 
egy keveset üdüljön is. 

A tanító nyári teendőit 3 csoportra lehet 
osztani és ezen 3 csoportban foglaltatik úgy 
az önművelés, mint a hivatásra és megélhe-
tésre vonatkozó feladat is. 

Első csoport: családi teendők, mezei gaz-
dálkodás és kertészet; második: a tanulmány-
utazás; harmadik: a tantervkészítés a jövő 
évre. 

Minden tanító, a ki családapa is, elsőrendű 
kötelességének tekinti intézni nyáron csa-
ládja ügyeit, gondot fordítani gyermekeinek 
testi és lelki nevelésére; mert ez, míg egy-
felől jótékony hatással van a családra és 
annak jövőjére, addig másfelől pedagógiai 
tanulságot is szolgáltat. 

Ugyanis a gyermek, nyáron, a valódi sza-
badság teljes érzetében bemutatja lelkének 
minden nyilvánulásait. Ez úton meglátszik, 
mi az őszinte, ártatlan, mi az ösztönszerű, 
mi a káros és ennélfogva javítani való. Tehát 
láthatunk hajlamokat, indulatokat; felfedez-
hető a tétlenség, vagy a munkára való vágy. 

Ezen megfigyelés a mellett, hogy megismer-
teti a tanítóval saját gyermekét önmagára 
és érintkezéseiben, egyúttal a gyermeki egyé-
niség ismerésére vezet. E tanulmányra szüksége 
van minden tanítónak. Különösen nagy hasz-
nát veheti a fegyelmi kérdések elbírálásánál, 
ha t. i. hivatásszerűen igyekszik Ítélni, mel-
lőzve a régi káplár-rendszert. 

Ezen jelzett foglalkozásnem mellett szinte 
általánosnak mondható a tanító foglalkozásai 
közt a kertészkedés és mezei gazdálkodás. 

Ezen valódi élvezetet nyújtó foglalkozás 
hasznossága mellett, ha kicsinyben is, igen 
előnyös egészségi tekintetekből is; úgyszól-
ván pótolja az úri fürdőzést, de mindenesetre 
igen alkalmas arra, hogy miként értékesítse 
a szabadember az időt. 

Városi tanító nem lévén olyan helyzetben, 
hogy ezt tehesse, a rendelkezésére álló időt 
a zenében való továbbképzésre fordíthatja, 
ha gazdaságosan kivánja értékesíteni. 

Az első csoportba foglalt teendők, tanul-
ságaikkal együtt ebben foglaltatnak. 

A második csoport főleg az iskola czél-
jából indul ki, érinti a tanító hivatásszerű 
egyéniségét, szem előtt tartja az önmívelés 
nemes szándékát. 

A tanító a tanítás terén annál nagyobb 
tökélylyel végezheti munkáját, minél tisztább 
tárgyismerettel bir. Az elemi iskola tárgy-
köre is inkább létező valóságokra terjed ki; 
ezért a tanító inkább arra van utalva, hogy 
valóságot tanítson, mint olyan elméletet, 
melyet esetleg nem használhat, esetleg meg-
czáfol az élet, esetleg nem fogad be a gyer-
meki ész. 

A valóságnak az ismerete pedig akkor 
teljes, vagyis akkor tökélyesebb, ha azt a 
tanító nem elméletből, de szemlélet, vagyis 
látás útján szerezte be. Ez valódi tárgyisme-
ret, így a tudásban is állandóbb jellegű, 
meg ez teszi képessé a tanítót arra, hogy 
tiszta színekkel, vonzóan, közvetlenséggel tud-
jon magyarázni és arra is, hogy helyesen 
tudjon választani a tanítás czéljaira szemlé-
leti képeket. 

Igen, mert vannak képek, melyeket meg 
nem értünk, ha előzetesen nem ismerjük a 
tárgyat. 

A bölcs tapasztalat kimondotta törvénynek, 
miszerint az elemi iskola tanítson szemléleti 
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alapon és lehetőleg kerülje el, a mi tisztán csak 
elmélet. Mennyivel kívánatosabb ezen tanítás-
hoz a tanítónak ez úton szerzett ismerete, 
tudása. 

Sok téves jut ahhoz, a mit az ember tisztán 
olvasásból ismer, sok abban a hiány is, köny-
nyebben is lesz ez a feledésé s gyakran jut 
érvényre ebben a képzelet is. 

És ezzel szemben ma is, köztudomású, van 
sok és sok olyan, a mit a tanító csak képről 
(sokszor rossz képről) ismer, sokszor csak 
olvasásból és a szerint tanítja. 

Ezt a nehézséget éppen úgy érzi a tanító, 
mint megsínyli a tanítvány s később az 
ember. Felsorolok egynéhány létező valósá-
got, melyet minden tanítónak kellene ismernie 
a természetben váló szemlélet útján; mert ez, az 
iskola tudnivalói közt mind megvan, de ezen 
szerencsében bizonyára sokan nem részesek. 

Az Alföld, délibáb, Kárpátok, vereczkei 
szoros, vaskapu, történelmi helyek; arany-, 
ezüst-, só-, kőszénbánya; barlang, vízesés, 
visszhang, fenyveserdő, kristály-folyó, deszka-, 
zsindely készítés, tó, tenger, gőzhajó, fürdők. 
A gyárak közül: posztó-, szivar-, papir-, czukor-
gyár; pénzverő, üvegkészítés, porczelánkészítés, 
mészégetés, nyomda. Hegycsúcsok, kilátások. 
Szövő-fonó gyárak. Méhészet, selyemtenyész-
tés. Yan virág, madár, bogár ismeretlen elég. 
A természeti alakulások, vidékek, a foglalko-
zások, termények, népviselet, népviszonyok, 
nemzetiségi vidékeken a viszonyok, műveltség, 
vagyoni állapotok, stb. 

Ezeknek a megismerése csak azon egy 
módon érhető el, ha a tanító nyáron át leg-
alább a hazában tanulmányútokat tesz. 

Korántsem kivánom, hogy ezekből kéjuta-
zások legyenek. Ha kívánnám, se lennének 
azokká. Ezek egyszerűen önművelési czélo-
kat szolgálnának, de egyúttal haszna lesz 
belőle az iskolának. 

Azonban ezen utazás teljes sikeréhez még 
feltétlenül szükséges az, hogy az utazó tanító 
megtekintse az útjába eső iskoláknál a szám-
tani, nyelvtani, fogalmazási és rajznaplókat, 
az iskola más körülményeit. 

Bizonyára akad ebben vagy egyik, vagy 
másik félnek okulni valója. 

Természetesen, ennek a megvalósulhatásá-
hoz az állam részéről is kívántatnék egy kis 
áldozat. A legkisebb az lehetne, hogy az ilyen 
czélból utazó tanító az országban ingyen 
vasúti kedvezményben részeltetnék. 

Az utazó pedig köteles volna utazási dol-
gozatát a tantestületnek, tanfelügyelőnek, 
esetleg a sajtó útján is bemutatni. 

Ennyit a tanító hivatásszerű teendőinek 
második csoportjáról. 

A harmadik csoportba tartozó foglalkozás 
minden tanítónak, minden nyáron való fel-
adatát képezi. 

Ez nem lehet egyéb, minthogy a jövő tan-
évre készít magának tervezetet, vagyis min-
den egyes tárgyat beoszt a tanidő egyes 
hónapjaira. 

Ezen eljárás abból áll, vagyis jelentősége 
az, hogy a tananyagot jó könyvekből kivá-
lasztjuk, a gyermekeknek valót beosztjuk havi 
megtanítás végett úgy, hogy az ismétlésre is 
idő maradjon. 

Hogy mennyit juttatunk egyik vagy másik 
hónapra, arra befoly az is, hogy nehezebb-e, 
avagy könnyebb természetű-e arra az időre 
eső anyag. 

Az anyag természete mellett a gyermekek 
erejére, előző tapasztalatainkra és más szá-
mottevő körülményekre is figyelemmel kell 
lenni. 

Előirányzatban meg lehet állapítani azt is, 
hogy mi legyen az egész évi fogalmazási 
anyag. Ez azonban nem lévén pénzügyi enge-
délyezett költségelőirányzat, azért a szük-
séghez képest az eltérés mindig megenged-
hető, sőt tanácsos is. 

A ki ezekkel nyáron elkészül, sok fáradság-
tól megkíméli magát akkor, midőn úgyis van 
elég dolga az iskolában. De van ebből szár-
mazó más előny is. 

Egyik az, hogy egy általános tájékozást 
nyer ebből a tanító és egy keveset gondol-
kozhatik a módszeres kezelés felől is. Szin-
tén fontos körülmény az, hogy az idő enged-
vén, bele-belenéz olyan könyvekbe is, melyek-
ből tájékozást merít. Egyúttal akadhat olyan 
könyvekre, melyekben helyen-helyen a tanító 
javára tudnivalók vannak. Tehát tanul ebből 
az ember, megismer több jó könyvet, foglal-
kozik hivatásszereűn és megnyugtatja lelki-
ismeretét. 

Ha eltekintünk is az iskola czéljától, bizo-
nyos az, miként a tanítónak művelnie magát 
olyan szükséges, mint a milyen szüksége van 
néha, de elkerülhetetlenül, a tanítónak is jó 
ruhára a legegyszerűbb körülmények között is. 

A melyik falusi pap, vagy tanító nem 
míveli magát, el nem kerülheti azt a sorsát, 
a mit úgy fejeznek ki: élrusztikusodik. 

Azonban bármint gondolkozunk is, bizo-
nyos az, hogy az a tanító, a ki ezen teendők 
közül legalább kettőt nem teljesít egy egész 
nyáron át, az kénytelen igen sok időt munka 
nélkül tölteni, vagy pedig unaloműzés tekin-
tetéből sör vagy borvizes bor mellett az 
árendás úrral (igen sokat) beszélgetni a poli-
tikáról. Ezen utóbbi körülmény pedig sem 
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az ember nívóját nem emeli, sem a család 
mai nélkülözéseit nem fogja enyhíteni. 

Hogy egy megfelelő színvonalra jussunk, 
hogy a tanítói kar összes munkássága helyes 
irányba tereitessék, hogy előállhasson általá-
nosan a nemes verseny, a munka szeretete, 
ahhoz kell az, hogy vonzóvá tétessék e nemes 
pálya az anyagi helyzet megváltoztatása által 
és helyen-helyen a tanképesítésnél jelentős 
állami ellenőrzés érvényesülése kívántatik. 

(Bánffy-Hunyad.) Mező Dániel. 
«EXK3»  

A magyar nyelvtanításról nem 
magyar ajkú népiskoláinkban. 

(Reflexiók Margitai József czikkeire.) 
Margitai József úr fenn idézett czikkeiben 

idegen ajkú népiskolákban működő kartársaim 
figyelmét felhívta a magyar nyelvnek idegen 
ajkú magyar népiskoláinkban miként való 
tanítására. Tekintve a tárgy fontos voltát, 
bátorkodom igénytelen véleményemet kocz-
káztatni s minden hosszabb bevezetés után, 
mint erős meggyőződésemet mondom ki, hogy 
élő nyelvet csupán beszélgetés, társalgás áltál 
lehet megtanulni s ha azt akarjuk, hogy a 
haza minden polgára a saját jóléte és bol-
dogulása érdekében egyformán,tisztán és hibát-
lanul beszélje az édes magyar nyelvet, — a 
mely nyelv idegen ajkú honfitársainknak 
éppen úgy anyanyelve, mint a született 
magyarnak, mert ugyanazon egy, Kárpátok-
tól Adriáig vérrel szerzett drága hazának 
gyermekei, jogaikat és kötelességeiket annak 
védő szárnyai alatt teljesítik, levegőjét szívják, 
áldásos adományait élvezik, — kell, hogy azt e 
hon minden, idegen ajkú népiskolákban működő 
tanítója pontosan és igaz honfiúi érzéssel 
csakis a jónak és helyesnek itélt és a köz-
tapasztalat szerint is ilyennek bizonyult direkt 
módszer szerint tanítsa. 

Ez a módszer az, melyet a nem szakértő 
bonneok, gouvernanteok, dadák és cselédek 
évszázadok óta sikerrel alkalmaznak, ez, mely-
nek létjogosultságát a gyermek-cserék esz-
méje köszöni, s ez, melynek segélyével az 
édesanya magzatját beszélni tanítja. Egyformán 
be kell tehát hozni törvényes úton minden 
jellegű népiskolába és ennek alapján kizáró-
lag magyar nyelven kell, hogy tanítsunk az 
első osztálytól kezdve fölfelé minden osztály-
ban, ilgy, hogy a magyar nyelv az idegen 
ajkú tanulónak elidegeníthetetlen kincsévé vál-
jék s mint féltett büszkeségét szeresse, becsülje, 
anyanyelvének ismerje s ha majdan vállára 
veszi az élet terheit: használni is tudja. A 
mellett legyen nevelésünk minden izében magyar 

nemzeti, főtörekvésünk pedig, hogy a gond-
jainkra bizott idegen ajkú tanulóból tetőtől 
talpig magyar ember váljék, s mint ilyen, 
őrizze meg halála órájáig a szivébe csepeg-
tetett hazafiúi érzést, gyakorolja polgári jogait, 
teljesítse honpolgári kötelességeit, tisztelje, 
becsülje elöljáróit és a hatóságokat, tartsa 
meg szentesített törvényeinket s áldja és 
imádja gondviselő Istenét, hogy magát bol-
dognak és szerencsésnek tarthatja, hogy szív-
ben és nyelvben magyarrá lehetett. 

Nézetem szerint tehát a nem magyar ajkú 
magyar iskolákban is az I. osztálytól kezdve 
fölfelé minden osztályban kizárólag magyar 
nyélven kell oktatni, ha azt akarjuk, hogy 
fáradságunk eredménye maradandó becsű 
legyen. Nem természetellenes ugrás ez, nem 
is időelőtti haszontalan hiábavalóság, mint 
a hogyan Margitai úr nevezi: sőt inkább 
nagyon is időszerű és helyén való dolog, csak 
praktikusan kell teljesíteni az anya szerepét! 
Egy 6 éves idegen ajkú gyermek magyar 
nyelvtanulása valóságos öröm és élvezet úgy 
a gyermekre, mint tanítójára nézve egyaránt. 
Én már körülbelül 400 ilyen gyermeket taní-
tottam meg a magyar nyelvre, s nem akadt 
közöttük egyetlen egy sem, a kinek kedély-
világában hanyatlás, értelmében pedig tom-
pulás állott volna be : holott nemzetiségi nyél-
vükön vélük soha sem érintkeztem, mert a vidék 
nyélvét magam sem értem. 

De azért szem elől a népiskola általános 
czélját soha sem tévesztettem; a módszertan 
követelményét, valamint a nevelés és oktatás 
szabályait is mindig kellő figyelemre méltat-
tam s e mellett még tanításomban irányadó 
eszméül nagy Széchényiák ama mondását 
fogadtam el: „A haza minden elott!" S mond-
hatom, hogy eljárásom úgy a magyar nyelv-
oktatás ügyére, mint a nevelés és oktatásra 
nézve nem hogy káros lett volna, de igen is 
hasznos cselekedet volt, mert tudom, hogy 
az a 400 idegen ajkú gyermek, a mely tőlem 
a 'természetes józan ész diktálta direkt mód-
szer alapján a magyar nyelvet szóban és 
írásban, anyanyelvként,hibátlanul elsajátította: 
általános emberi műveltsége mellett egész 
életén át nyelvben és érzelemben magyar 
fog maradni. Míg ellenben, ha csak a III. 
vagy IV. osztályban a régi, elcsépelt, fordí-
táson alapuló módszer szerint kezdi a magyar 
nyélvet tanulni, — bizonyos vagyok benne, — 
hogy vagy nem fog magyarul tudni, vagy a 
magyar nyelvet csak kényszerűségből töredezve 
beszéli s mint idegen nyelvet, mire sem 
becsüli. 

Abban azonban Margitai úrnak igazat 
adok, hogy az idegen ajkú tanulót a magyar 
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nyelv tanulására elő kell készíteni, azaz: a 
tananyagot alkalmassá tenni arra, hogy a 
tanulót magyarul megtaníthassuk. E czélból 
szellemi világát, a mennyire lehet, ki kell 
csiszolni, szunnyadó lelki tehetségeit felébresz-
teni, érzékszerveinek helyes használatára 
legalább annyira rávezetni, hogy a magyar 
szót befogadhassa és megemészthesse. Ez elő-
készítés azonban magyar nyelven épp oly jól, 
szépen, helyesen és tökéletesen megtörténhetik, 
akár csak rusznyák, horvát, vend, szlovén, 
vagy bármely más európai nyelven; sőt még 
jobban, mert a legelső sikert már az öröm 
is megkoronázza. 

Lássunk egy példát. 
I. hét. 2. leczke. 2. óra. Helyi-tantervem 

szerint tanítandó anyag: „A bujdosó síp." 
Eljárásom. I. Kezembe veszem a sipot; föl-
mutatom a gyermek előtt s népies nevén 
nevezem: fütyülő. A fölmutatott és megneve-
zett tárgy nevét után-mondatom mindaddig, 
míg a gyermekek valamennyien nem tudják, 
azaz: míg a tárgy fogalma a gyermek lel-
kébe nem vésődik. 

II. Megfuvom a sipot s mondom a gyer-
mekeknek: fütyülök. A kimondott szói a 
gyermekekkel után-mondatom, úgy, hogy 
azok mindig azon pillanatban ejtsék ki, 
mikor a cselekvés történik. Ebből látható, 
hogy nálam a gyermek a fogalmat nem 
szájba-mondás útján nyeri, illetve szerzi, 
hanem közvetlenül, a mint a tárgyat látja 
és a cselekvés, szemei előtt végbemegy. 

III. A gyermeket nevéről szólítva, kezem 
intésével a padból kihivom. Kezébe adom a 
sipot; megkérdezem tőle a tanult nevét s 
mondom neki: fütyüljön! Erre ő fütyül. Intek 
neki, hogy még egyszer, s ö még egyszer 
fütyül; de fütyül annyiszor, a hányszor csak 
kivánom. Minden fütyülés alkalmával karban 
mondatom a „fütyül" szót. 

IV. Ha már a „fütyül" szót tudják, fölteszem 
a kérdést: Ki fütyül ? Ekkor megfuvom a 
sipot, jobbkezem mutató ujját pedig a 
mellemre irányzóm, s mondom: „A tanító 
fütyül." A mondatot karban mondatom és 
betanítom. 

V. A gyermekeket sorban és név szerint 
fütyülni hivom. A kihívott gyermek paran-
csomra fütyül, a többiek pedig azon kérdé-
semre : Ki fütyül ? a személyről és cselekvé-
séről szerzett fogalmaikat szavakba foglalva 
kimondják. így ni: „Péter fütyül". „Pál fütyül". 
„János fütyül", stb. 

VI. Rávezetem a gyermeket az „ember" 
fogalmára és megtanítom arra, hogy „mind-
nyájan emberek vagyunk!" 

Ilyen nálam az első magyar-nyelvű ismer-

kedés! A gyermek az iskolai élet első kez-
detén megismeri tanítóját, nevéről szólítja 
tanuló társát, fölismeri az „ember" fogalmát 
s tudja, hogy „mindnyájan emberek vagyunk!" 

Látni való tehát, hogy induktive, a tárgy-
ismeretszerzéssel egy időben gyönyörű ered-
ménynyel lehet az anyai módszert alkalmazni 
s így az idegen ajkú gyermeket magyarul 
megtanítani. 

Valóban czéltévesztett, káros dolog volna 
tehát az idegen ajkú tanulónál a magyar 
nyelvtanulást, illetve tanítást elhalasztani 
akkorára, midőn az már nemzetiségi nyélvén 
írni, olvasni, számolni tud. Ez által csak szel-
lemi világátjuttatjuk „labirynth"-ba és senki-
nek másnak, csak egyedül a gyermeknek 
okozunk bajt, szerencsétlenséget, pótolhatat-
lan kárt és veszteséget, hogy a magyar nyel-
vet, mint reá nézve nélkülözhetetlen és dúsan 
kamatozó szellemi kincset, hibátlanul meg-
tanulni nem tudja. 

Nehogy azonban a nemzetiségi érzékeny-
kedés felköltessék, megjegyzem, hogy nem 
kivánom a népiskolából a nemzetiségi nyel-
vet teljesen kiküszöbölni, de a direkt módszer 
szerinti magyar nyelvtanításnál egyik főszük-
ségesség az is, hogy a nemzetiségi nyélvet a fel-
sőbb (V. és VI.) osztályokba konezentráljuk oly 
formán, hogy annak tanítása magyarul történ-
jék és csupán csak az írásra és olvasásra 
szorítkozzék. 

Margitai J. úr a nemzetiségi nyelvű beszéd-
értelem gyakorlatokkal kezdi s midőn a gyer-
meket már annyira elcsigázta, hogy nagyon 
is reáillenek az írás ama szavai: „Ez ember 
utóbbi állapotja rosszabbra fordult az első-
nél" (Lukács: XI., 26—27.), folytatja azokat 
4 éven át vegyest, magyar nyelvvel keverve 
s a tanórákat megfelezve, de azért arról — 
vájjon ily eljárás mellett elsajátították-e tanít-
ványai hibátlanul a magyar nyelvet? — egy 
szót sem mond. E helyett inkább azt vitatja, 
hogy a nemzetiségi nyelvű beszédértelem-
gyakorlatokat mellőzni nem lehet, mert kép-
zetszerzésre, tárgyismeret-bővítésre és értelem-
fejlesztésre a magyar beszédértelem-gyakorlat 
nem elegendő s a gyermeknek a rendszeres 
oktatásra való megérlelését már csak azért 
sem mozdítja elő, mivel nem a heuristikai, 
hanem a dogmatikai tanalak segítségével 
tanítható. 

Én nem untatom olvasóimat azzal, hogy 
idegen ajkú népiskoláinkban a magyar beszéd-
értelem-gyakorlatot melyik tanalak segítsé-
gével tanítsák, mert hiszen azt, hogy egyik 
vagy másik tanalakot mikor és hol kell 
alkalmazni és meddig élni vele, az elmélet 
szorosabban meg nem határozhatja, miután 
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e tekintetben mindig a tanulónak az illető 
tárgyban való előhaladása s abban való kép-
zettségi foka az irányadó: de, bogy az idegen 
ajkú tanulónál a magyar beszédértelem-
gyakorlatok tanítását csak a dogmatikai tan-
alak segítségével lehetne végezni, kereken 
tagadom s kijelentem, hogy Margitai úrnak 
e tekintetben nem csak hogy igaza nincs, de 
idevágó okoskodása sem más, mint félreveze-
tés s a direkt módszer ellen való czéltalan 
szárnypróbálgatás. A kik velem együtt az 
idegen ajkú tanulókat az I. osztálytól kezdve 
fölfelé évek óta kizárólag magyar nyelven 
oktatják s következőleg a beszédértelem-
gyakorlatokat is így tanítják: tanúságot 
tehetnek állításom igazsága felől. 

Margitai úr azonban nem csak a magyar 
beszédértelem-gyakorlatok tanítását késlelteti 
és tanítja idegen nyelvvel keverve, hanem 
hasonló eljárást javasol a mindenekfelett leg-
fontosabb és legszükségesebb tantárgynak, a 
magyar írás-olvasásnak tanítására nézve is; 
holott mindenki nagyon jól tudja, hogy az 
idegen ajkú tanulók a magyar írást-olvasást 
éppen olyan gyorsan, tisztán, könnyen és 
biztosan megtanulják, akár csak a törzs-
gyökeres magyar, ha különben is ezzel 
egyenlő észbeli fejlettségűek. Nem tanácsos 
tehát az idegen nyelven való olvasással 
vegyest — 2 év alatt — a magyar írást-
olvasást tanítani. De nincs is erre szükség, 
mert a gyermek ezt, nagyobb megerőltetés 
és lelki zavarodás nélkül, 10 hónap alatt 
magyarul elsajátíthatja. Idegen ajkú polgár-
társunk gyermekének — ha csak pap vagy 
tanító nem kívánkozik lenni, — semmi szük-
sége sincs a magyar íráson és olvasáson 
kívül másféle nyelven való írásra és olvasásra. 
Oh, hányan vannak most is idegen ajkú honti-
tárgaink között, a kik a tanítót szidják, átkoz-
zák, hogy őket megcsalta, félrevezette, mivel 
írni-olvasni nemzetiségi nyelvükön tanította 
s a magyar írást-olvasást — melyre pedig 
lépten-nyomon szükségük vagyon — elhanya-
golta ! 

Elmondhatjuk tehát, hogy nem csak czél-
szerű, de nagyon is üdvös eszme, ha az írás-
olvasást idegen ajkú népiskoláinkban is kizáró-
lag a magyar írás-olvasás tanításával kezdjük, 
folytatjuk és végezzük, mert ez által nem csak 
hazafias kötelességünket teljesítjük, hanem 
idegen ajkú polgártársainknak egyik régi óhaj-
tását is megvalósíthatjuk. 

Az nem baj, sőt mondhatjuk előny, ha az 
olvasás első fokán a gyermek mindazt, a 
mit olvas, meg nem érti, mert ez esetben 
emlékezőtehetsége a szavak és mondatok 
értelmét meg nem ragadhatja s így kénytelen 

a betűk egymásutánjára, hangjuknak tiszta, 
hibátlan kiejtésére és összetűzésére ügyelni 
s az emlékezet után, kívülről való olvasással 
a hibákkal teljes, felületes olvasást meg nem 
szokhatja. 

Ha azután a gyermekek az írás-olvasás 
első nehézségeit leküzdötték, a szóhangokat 
ismerik s azok jegyeit írni megtanulták : az 
olvasási gyakorlatokat magyar nyelvi ismeret-
szerzésre is igen szépen fel lehet használni, 
a mennyiben az „ábéczés"-ben előforduló 
szavak és mondatok jelentményeit érzékel-
tetjük. E czélra a Gönczi-féle „ábéczés"-t leg-
jobbnak tartom, mert az abban foglalt gya-
korlatok nagyobbrészt oly szavak- és monda-
tokból vannak szerkesztve, melyek tárgya 
részint képben, részint természetben könnyen 
szemlélhető. 

A mi a számvetést illeti, azt a legelső 
órától kezdve igen könnyű magyar nyelven 
tanítani, miután a szám fogalma leghamarább 
és legkönnyebben vésődik az ember emléke-
zetébe. 

Ezenkívül minden tantárgy magyar nyel-
ven tanítandó. így az ének i s ; csakhogy azt 
szem elől soha se téveszszük, hogy idegen 
ajkú gyermeket hangjegyekből énekelni taní-
tani nem tanácsos, már csak azért sem, mert 
az ének a szívérzelem tolmácsolója s mint 
ilyen, csakis úgy lesz foganatos, ha a hang-
jegyek száraz, mire sem képző ismertetését 
mellőzve, a dallamot a szöveggel együtt 
tanítjuk. 

Arra azonban nagyon ügyelni kell, hogy 
se a dallam, se a szöveg ne legyen idegen-
szerű, fordításban átültetett, színtelen virág: 
hanem tőről-metszett magyaros. E végből a 
tanító a magyar népköltés jelesebb termékei-
ből időről-időre válogassa ki a legszebbeket, 
azokat, a melyek éppenséggel költői becsük-
nél fogva értékesek. 

Most pedig arra a kérdésre kivánok meg-
felelni, hogy milyen legyen hát idegen ajkú 
népiskoláink tanítás-terve ? E föltett kérdésre 
legjobb belátásom szerint a kimerítő felelet 
az, hogy idegen ajkú magyar népiskoláink 
tanítás-terve éppen olyan legyen, mint a 
törzsgyökeres magyar népiskoláké! Azzal a 
különbséggel, hogy itt a beszédértelem-gya-
korlatok anyaga 4 évre osztandó ; a magyar 
ének naponkint tanítás előtt ós tanítás után 
legalább i-i 5 perczig gyakorlandó, s hogy 
az egyes vidékeken dívó nemzetiségi nyelven 
való írás és olvasás az Y. és VI. osztályban 
tanítandó. 

(Eötvösfalva.) Bulla Balázs. 
^ 
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Hol nyaraljunk ? . . . 
(Megtörtént história.) 

A minapában tartotta tantestületünk rendes 
havi konferencziáját, s a tárgyak közül vég-
hetetlen örömünkre egy tudósítás is bonta-
kozott ki, a mely elmondja, hogy az * i 
fürdőben a tanító urak félárban élvezhetik 
át a nyarat. Véghetetlenül örültünk. Hogy 
is ne ? ! Azonban örömrivalgásunknak csak-
hamar végét szakította a felolvasott tudósítás 
vége . . . 

Hogy mi volt a vége ? . . . Előre bocsáj-
tom, hogy konferencziánkat, melyen ez a 
felette érdekes tárgy is szőnyegre került, 
most tartottuk május közepén. A tudósítás 
vége pedig nagybölcsen így hangzott: 

„. . . . a kedvezményben részesülni óhajtó 
tanító urak f. é. márezius tizenötödikéig bezá-
rólag jelentkezhetnek. . . . " 

És ezt az eléggé bölcsnek nem mondható, 
nagylelkű tudósítást májusban tálalták fel 
nekünk, talán azért, nehogy véletlenül vala-
melyik kartárs még igénybe vegye! 

Es ez így van kérem évről-évre. 
Nos hát kérem, engem rendkívül dühbe 

hozott ez a gonosz kijátszás, mert éppen 
tavaly lett volna alkalmam valahová elme-
hetni, de csak ilyen helyre. Holmi Tátrafüred, 
Bártfa, Balatonfüred, Rohics, meg se mert 
villanni agyamban. Őszintén bevallom, ilyen 
tudósításra vártam, a minőről az imént be-
széltem. De hát tígy jártam vele, mint az 
esőért könyörgő pógár: Adtál uram esőt, de 
nincs köszönet benne! 

Volt ugyan egy teljesen díjtalan helyem, a 
hová elmehettem, egy krajezárba sem került, 
de évek óta odajárva, biz unottá vált előttem. 
Meg aztán ott örökösen csak Kneipp atyánk 
kúráját használhattam, s ez sem ízlett már 
nekem. 

Hanem hát mit volt mit tenni, megint 
csak arra fanyalodtam. 

Elmondom a tavalyi nyaralásomat úgy, a 
hogyan megtörtént a dolog, s aztán sajnál-
kozzanak kérem, hogy a sors ettől is meg-
fosztott már az idénre is! 

Juliusból ballagtunk kifelé. 
Az ablakomra erősített hőmérő nyugha-

tatlan kénesője felszaladt a harminczkét C-re. 
— Phhhh ! . . . borzasztó, kiállhatatlan 

hőség! — Ha ez sokáig így tart, egy szép 
napon csak arra fogunk felébredni délutáni 
álmunkból, hogy — megsültünk. 

— Phhh . . . . hh . . . . h ! . . . 
Azon tűnődtem, hová menjek? 
Merengésemből a betoppanó levélhordó 

rázott fel, levelet hozott Lali komámtól, a 
Sió partjáról. 

Meghitt nyaralni. Már ötödször! 
Gondolkoztam: elfogadjam, ne fogadjam? 

Tán visszaélés lesz már a jóságával . . . . 
Hanem aztán eszembe jutott a meleg! Egy 

nagy verejtékcsepp pottyant a kezem fejére. 
Határoztam. Megyek, s majd kifumigálom 

én a világot, a Sió ringó, hűs hullámiba 
temetkezve — nyakig. 

Harmadnap már lenn termettem Lalióknál. 
Kiváló kompánia volt együtt. Olyan 

pompás társaságot trombitált össze Lali, hogy 
egy másik olyant Lehel kürtje sem harsogott 
vón egybe. 

Legényben, de leányban sem volt hiány. 
Elcsevegtünk, elmókáztunk s alig vettük 

észre, mikor az alkony kibontott szárnyait 
leborította úgy a pillejárta zöld mezőre, 
mint a Peti bácsi csónakjárta Sió, ringó 
hullámaira. 

Ki volt az a Peti bácsi ? 
0 volt kérem alásan a Sió melletti fürdő-

háznak csúfolt viskónak a tulajdonosa, meg 
aztán a fürdőzők szolgája is, egy személyben. 
Az az hát nem is szolga volt ö kegyelme, 
hanem — néző, kaczagó közönség. 

Úgy „hetvenkedett" az öreg. Őszbe csava-
rodó hosszú fürtjeit lágyan csókolgatta a 
Sióról oda-odalopódzó hűs szellőcske, míg 
ezüst szakállából a véletlenül odapottyant 
kenyérmorzsát épp az imént kapta ki a 
barna fecske, lévén rajta két-három légy-
bogár, azt akarván elcsípni. 

Ilyen ember volt az öreg Peti bácsi, kurta 
betüfotografiában. 

0 kelme csak a mult nyáron emelkedett 
arra a magas polezra, aminőn most van, 
minekutána Somogyból ideszakadva, ezt a 
deszkákból gyengéden összerótt viskót régebbi 
talajdonosától örökáron megvette egy bab-
liszt-tajtpipáért. . . Hasznot remélt az öreg! 

Hanem hát csalódott, mert azon a vidéken 
a borravalóosztogatás nem járta! Ott nincs — 
honorárium! Meg aztán az elődje csupa szí-
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vességből állíttatta fel azt a szélríkató bódét 
is, s így senkinek még eszébe sem jutott, 
hogy azért a gyalulatlan padért, amit resz-
kető, libabőrös tagjaival megprésel, még 
fizessen is. 

A legöregebb emberek sem emlékeztek 
arra, hogy valaha valaki borravalót nyomott 
vón a markába. Hisz az lealacsonyítás, sér-
tés lett volna előttük! Még megpróbálni 
sem mertük volna, s éppen azért (köztünk 
legyen mondva) kerestük fel mi is ezt a 
tájat, a hol borravalóosztogatás nélkül is — 
lubiczkolhatunk. Örültünk, hogy a nyaralás 
semmibe sem kerül, s ím most előáll Peti 
bácsi mogorva, ránczos képe, s bár szótlanul, 
de annál gyilkosabb szemforgatásokkal adja 
tudtunkra, hogy ő valamiért — haragszik. 

Az is igaz, hogy csintalan gyerek módjára 
nem egyszer elloptuk a csónakját — vele 
együtt, a mint aludt benne s levítorláztunk a 
harmadik falu határáig, s ott aztán kimerülve, 
elfáradva, parthoz kötöttük — az öreget, s 
ott hagytuk, mi meg haza hajtattunk, holmi 
rozoga szekeret fogadva. 

Másnap aztán, mintha mi sem történt 
volna, vígan lubiczkoltunk a vízben, mikor 
is ballagott ám csónakján az öreg fel-
felé a Sión! Közelünkbe érve, félrőfös szem-
öldeit ránczigálva oly rémes pillantásokkal 
üdvözölt bennünket, hogy a zümmögő szúnyo-
gokat is orditó oroszlánkölyköknek képzeltük 
ijedtünkben . . . 

Bizony Isten, gonosz legények voltunk, 
belátom, de hát mit csináljon az ember 
olyan őrült meleg időben? — Folytonosan 
csaknem nyiíjthatja a — lóbőrt?! . . . 

Na, hanem az öreg is megsokalta 
ám a dolgot s kitört belőle a nemes indulat. 

Nem szólt, a világért sem szólt volna, 
hanem rímbe öntötte a mondanivalóját, s 
mikor harmadnap leballagtunk a Sióra, hát 
már messziről mosolyogtak reánk a czukor-
papirosra mázolt ökölnyi betűk. 

A mint észrevettük a bódé megváltozott 
oldalát, kettőzött léptekkel siettünk, hogy 
mihamarább olvashassuk. 

íme, szórói-szóra ezek a sorok meredtek 
reánk: 

„tanúságos Versezet! ! 

„megMondá aszt Affendák' 
„périklesz, 
„hogy az ű börtönye ódalány 
„É nogy lik lész. 
„Elóvad az kezibe mindén zár 
„mint az vaj, 
„igy Mondá aszt a Nemzetközi 
„Tolvaly ! 

„affendák' périklesz 
„Az tiszábo fürdőt, 
„S az fiirdöszógánok jaz kezibe 
„honorárt nem tűzött, 
„és Az fürdőszóga, főforván az 
„Vére, 
„Jutatá périkleszt az 
„főBiró kezére ! . . . 

„Ebű az tanúság a szivetek -
„Be véssétök, 
„bizonyisten mondom, hogy 
„Megszívleljétök: 
„az hű fürdőszógát jól 
„Honoráljátok, 
„ Úgy az főBiró keze nem sujt 
„le Beátok! 

Peti bácsi! 

Elolvastuk valamennyien, s torkunkra forrt 
a szó, mert a Peti bácsi ott állt a hátunk 
mögött, lesve a hatást. 

Mintegy parancsszóra mindnyájan zsebünkbe 
mélyesztettük kezeinket honorárt keresgélni, 
de •— hiába. 

Éppen aznap egy fityinget sem vittünk 
magunkkal, odafordultunk hát Peti bácsihoz: 

— Majd holnap Peti bácsi, holnap, ma 
nem számítottunk erre a szép, tapintatos ver-
sezetre. Gratulálunk! 

— No jól van, jól, de aztán holnap e ne 
feledjék ám! 

— Dehogy feledjük Peti bácsi, dehogy 
feledjük, hisz' úgy félünk mi a főbiró kezétől, 
mint a tűztől! 

— No azért mondom! 
Másnap adtunk neki egy-egy forintot. Az 

öreg arczán észrevettük, hogy ugyancsak 
kevesli, s mire harmadnap kimentünk, a vis-
kónak, csónaknak, Peti bácsinak hült helye 
volt. Megszökött az öreg, elvitte a házát is. 

Lefőzött bennünket. 
* 

Most, hogy megint azon kell gondolkozni, 
hovamenjünknyaralni,hát önkénytelenül is fel-
tör belőlem a sóhaj : 

— Peti bácsi, Peti bácsi, de tönkretett a 
versével! 

Ezidén már a borravalót sem spórol-
hatjuk meg; most már a Sió mellett is 
lábrakapott, még pedig ugyancsak! 

Hova menjünk hát? Merre menjünk? 
A Sió partjára sem mehetünk már, az 

bizonyos, mert vérszemet kapott a Peti bácsi, 
s ha megtudja hogy ott vagyunk, még utóbb 
a Siót is elhordja nagy felgerjedésében ! . . . 

Hol nyaraljunk már most ilyen olcsón ? 
Oh szép idők, arany napok, de hamar 

elinultanak! . . . . 
(Budapest.) Horváth Sándor. 

& 
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Móhészkedjünk! 
V. Mézpörgetés. 

A kasokból évenkint rendesen csak egy-
szer lehet mézet szedni. Némely lelketlenek 
akkor is előbb kénnel fojtják le a méheket, 
hogy a mézet a kasból hivehessék. Ha ked-
ves kis munkásainknak halállal fizetünk azon 
sok gyönyörért, melyet nekünk szereznek, 
hogy legyilkolásukkal juthassunk a mézhez: 
megbocsáthatatlan vadságot követünk el, mely-
lyel csak önmagunknak okozunk kárt. Minő 
barbárság is ez! Hiszen az okszerű méhész 
éppen azon igyekszik, hogy lehetőleg egyet-
len méhikéje se pusztuljon veszszen el. 

A kasokból is könnyen szedhetünk mézet, 
a nélkül, hogy a méheket űgyis rövid életük-
től megfosztanók. A többféle mód közül a 
következők a leghelyesebbek: 

Néhol a kas egyik feléből végig kiszedik, 
a következő évben a másik oldalon metszik 
ki a mézes lépeket. Ekként nem csak kár nem 
esik a méhekben, hanem azon előnye is van 
az eljárásnak, hogy öreg, fekete lép soha 
sincs a kasban. 

Mások kidobolják a méheket. A kast, mely-
ben jócskán van méz, csúcsára állítják, egy 
üres kast borítnak rá és a két kas érintkezé-
sénél lepedővel körülkötik, hogy a méhek 
ki ne mászhassanak. Ekkor a telt kast csú-
csánál kezdve és lassan fölfelé haladva, két 
kis pálczával körülkopogtatják. A méhek 
megriadnak, mézzel tele szívják magukat és 
az üres kasba vonulnak föl. A dobolás csak 
úgy sikerül, ha az anya is fölment, mert ha 
csupán néhány inéhhel maradt volna is a 
telt kasban, a kizavart nép is lejön. 

A kidobolt népet, — ha jó még a méh-
legelő, — mint külön családot lehet kaptár-
ban tovább tenyészteni. Esetleg még begyüjt-
heti téli táplálékszükségletét, vagy más kap-
tárakból vett mézkészlettel fölsegítve, teleljük 
be majd. Ha, mint külön népet nem akarnók 
kezelni, használjuk föl más családok erős-
bítésére. 

A kaptárakban tenyésző családok jóval több 
mézet adnak, mint a kasokban levők. A ki 
gondosan kezeli méheit s a fő mézelés idejére 
egyenlően népesekké növeli családjait, ren-
desen bőven szűr is mézet. A mező és rét, a 
gyümölcsfák, repcze, akácz, hárs, tisztesfü, 
stb. egymást követő virágzásából a méhek gaz-
dagon hordanak és a méhész mindannyiszor 
pörgethet. 

Bő hordáskor minden mézzel telt lépet 
bátran kiszedhetünk a kaptárakból. A fiasí-
tásos keretek fölső szélein elég méz marad 
a családoknak, ha esetleg egy-két napig nem 

hordhatnának is; mert oly gazdag a méze-
lés, hogy a kipörgetett lépeket rövid időn 
ismét megtölti a nép. 

A legszebb mézes lépeket — mikor a 
méhek már be is födelezték — tegyük félre. 
Gyakran szükségünk lehet azokra, pl. ha 
gyenge családokon akarunk segíteni és a 
méhek betelelése alkalmával, vagy a következő 
tavaszi mézszükség esetén megbecsülhetet-
lenek. 

Tegyük fel, hogy repcze virágzás idején a 
kaptárak egészen megteltek, a szebbnél szebb 
mézes lépek szinte kínálkoznak a pörgetésre. 
Egyik-másik méhész el is szedi a mézet s 
alig hagy valamit a kaptárban. De — gon-
dolja — miért ne pörgetne ki minden kere-
tet ?! Hiszen a repcze minden virágnál gaz-
dagabb nektárforrásából pár nap alatt ismét 
megtelnek a sejtek; az akácz, hárs, tisztesfü, 
stb., pompás méhlegelők pedig remélhető-
leg szintén bőven fognak mézelni. Ámde mes-O O O 
történhet, hogy a repcze, akácz, stb., dús 
virágzása után az egész nyári idény oly 
mostoha, annyira kedvezőtlen, sőt fenyegető 
is a méhekre, hogy szegények nem képesek 
a téli szükségletet beszerezni. Ha már az első 
pörgetés alkalmával félretettük a befödele-
zett legszebb mézes kereteket, könnyen meg-
birkózunk a bajjal, méheinket mégis betelel-
hetjük. 

Nagyon ajánlatos, hogy csak bő mézélés 
idején és ne a hordás megszűntével pörges-
sünk, mert különben rablásra ingerlődnének 
a méhek. 

Ha már annyi keret mézet félretettünk, 
a mennyivel a családok telelése biztosítva 
van, a többi mézet mind elszedhetjük a csalá-
doktól. Csak azon kereteket ne ürítsük ki, 
melyekben a mézen kívül fiasítás is van. 

A pörgetést feltétlenül zárt helyen, szobá-
ban vagy kamrában kell végezni, hová födött 
Ic'idikában, vagy letakarva viszszük a mézes 
lépeket. Ha így nem teszünk, a kereteket 
ellepik a méhek, a pörgetés lehetetlen, mert 
az egész méhtelep népe odagyül. Legjobb 
olyankor pörgetni, a mikor a méhek szor-
galmasan hordanak. A mézes keretek elsze-
dése könnyebben megy, ha a rajtuk levő méhe-
ket a kézben tartott keret egy megrándítá-
sával lerázzuk a kaptárba, s a néhány rajta 
maradtat lúd-, vagy pulyka-szárnytollal 
legyintjük le; rablás is kevésbbé támadhat 
ilyenkor, minthogy valamennyi kijáró méh 
a gyűjtés lázas munkájában fárad és ügyet 
sem vet arra, hogy lakásában mi történik. 

A kiürített lépeket eső-, vagy patakvízzel 
I jobbról-balról föcskendezzük, hintsük meg jól 

és úgy helyezzük vissza a kaptárba. E/.zel még 
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fokozottabb tevékenységre serkéntjük a mé-
keket. 

Mikor a mézforrások már apadni kezdenek 
s a hordás tehát szünőfélben van, többé nem 
szabad pörgetni. A mit még ezentúl gyűjt-
hetnek, téli szükségletül hagyjuk a családok-
nak. De ha már nem szerezhetnek is annyit, 
az elrakott mézes keretekből kellő táplálék-
kal telelhetjük be őket. 

(Pancsova.) Nagy János. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a kiskúnhalasi 

közs. iskolaszéknek és a kiskúnhalasi takarék-
pénztár-egyesületnekadományaért. 

Kinevezte: Keresztesy Erzsébet oki. óvó-
nőt a nagysajói áll. óvóhoz óvónővé; Erdó'dy 
Ilona oki. óvónőt a magyarláposi áll. óvóhoz 
óvónővé; Wozár Hermin oki. tanítónőt a 
perecsei áll. el. isk,-hoz r. tanítónővé; Krendl 
Irma oki. tanítónőt a szeniczi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Böhm Antal karánsebesi áll. 
polg. isk. r. tanítót a szegedi államilag segély, 
közs. I. polg. fiú isk.-hoz. 

Jóváhagyta: A Magyarországi Tanítók 
Országos-Bizottságának alapszabályait f. évi 
29.671., és az aradi, kisjenői, világosi, boros-
jenői, nagybuttyini, radnai és nagyhalmágyi 
esperességekhez tartozó gör. kel. román nép-
iskolai tanítók egyletének alapszabályait f. évi 
30.787. sz. a. kelt rendeleteivel. 

Nyugdíjat utalványozott: Sehronk Ferencz 
dettrekő-szt.-miklósi munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 250 frtot; Papp János 
mohácsi munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 200 frtot; Kis Jakab derzsi közs. iskolai 
munkaképtelen tanítónak évi 300 frtot; 
Munteán János baromlaki munkaképtelen g. 
kel. tanítónak évi 140 frtot; Chirea Demeter 
szelistyei munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 300 frtot; Gigics Máté temesvári gör. kel. 
szerb felekezeti munkaképtelen tanító részére 
évi 480 frtot; Rudi János alsó-jablonkai 
munkaképtelen gkath. tanítónak évi 220 frtot; 
Sztankaninecz Demeter lipcsei munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 220 frtot; Zozutya 
János kölcseni munkaképtelen g. kath. taní-
tónak évi 220 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Miksz 
József predméri róm. kath. volt tanító özve-
gye, szül. Baránek Francziska részére évi 
150 frtot, Albin és Mária nevű kiskorú árvái 

részére pedig együtt évi 50 frtot, vagyis 
összesen évi 200 frtot. 

Gyám- illetve segélj pénzt engedélyezett: 
néh. Krizsánóczy József nyug. keszegi róm. 
kath. tanító özv., szül. Veszely Etelkának évi 
150 frtot; néh. Bodnár József huttai áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Strebejovszky Apollóniának 
évi 210 frtot; néh. Kun Ádám keéri ev. ref. 
volt tanító özv., szül. Balogh Jusztinának évi 
170 frtot; néh. Szóha Eudre mernyiki ág. 
hitv. ev. volt tanító Margit, Erzsébet és Emma 
nevű kiskorú árváinak évi 150 frtot; néh. 
Rémay Katalin férjezett dr. Veszperényi 
Józsefné nagymihályi áll. el. isk. volt taní-
tónő Dénes és József nevű kiskorú árváinak 
egyenkint évi 58 frt 33 krt; néh. Fekete 
József belsőböcsi ev. ref. tanító özv., szül. 
Roth Erzsébetnek évi 150 frtot; néh. László 
E. Flórisné szül. Myxych Teréz nagymihályi 
áll. el. tanítónő Jolán, György és Andor nevű 
kiskorú árváinak együtt 175 frtot; néhai Kolozs-
vári Albert kolozsvári nyug. közs. tanító Eliz, 
Anna, Olga, Irma és Ágnes nevű kiskorú 
árváinak összesen évi 333 frt 30 krt. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Szatmár-Ugocsamegyei róm. kath. 

néptanító-egyesület évi rendes közgyűlését 
folyó hó 3-án tartotta Szatmáron. A meg-
jelent tekintélyes számú vidéki tanítóság 
fényes tanújelét adta annak a derék érdek-
lődésnek, melylyel a nevelés- és oktatásügy 
iránt viseltetik. Mise után Bodnár Alajos 
szatmári tanító bemutatta az osztás ismer-
tetését a 20-as számkörben. 10 órakor kez-
detét vette a közgyűlés Steinberger Ferencz 
dr. e. elnök szép beszédével. Ember Károly — 
ki mint a Szent István-Társulat kiküldötte 
vett részt a gyűlésen — szólt ezután. „Haza-
jött — úgymond, — mert bár az isteni gond-
viselés működése teréül más helyet jelölt ki, 
mégis ő ide tartozónak érzi magát. E tanító-
egyesület volt az ő iskolája. Hálával eltelve 
szívében — mint a gyermek a szülő iránt, 
örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy 
eljöhessen haza, eljöhessen a gyűlésre". 
Üdvözli az egyesületet a Szent István-Társulat 
és a magyar kath. tanítóság nevében. Ezután 
az elnök üdvözölte a gyűlés vendégeit. Pálya-
díjat nyertek: Méder Mihály, megbold. 
Zavaezky István és Rákóczy György. Ugyan-
csak egy dolgozatával dicséretet nyert Zavaezky 
István. Steinberger Ferencz dr. hivatkozva 
sokoldalú, nagymérvű elfoglaltságára, az elnök-
ségről lemondott. Helyébe új elnöknek Bodnár 

j Gáspár kép. tanárt választották meg. A köz-



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 23. szám. 

gyűlés folyamán Ében Mihály dr. zsámboki 
(Pestm.) plébános az általa föltalált és készí-
tett úgynevezett arab számológépről tartott 
igen érdekes előadást. Bemutatta a számológép 
kezelését, az előadás kapcsán meggyőzően 
mutatta ki e számológép előnyeit, praktikus 
oldalait. A jelenvoltak lelkes éljenekkel jutal-
mazták a dr. urat. A közgyűlés után a püs-
pöknél tisztelgett a tanítóság, a ki atyai 
szeretettel melegséggel fogadta a népnevelőket. 

A „Nyitramegyei Tanítótestület" Nyitrán 
tartotta meg millenniumi díszgyülését. A járás-
köri alelnök üdvözlő-beszéde után Libertiny 
Gusztáv kir. tanfelügyelő tartott beszédet, 
melyben erősen hangsúlyozta a mai kornak 
megfelelő eszményi nevelést. Ezután a „Szózat" 
első két versét énekelték el, mely után StecziJc 
Ferencz n.-emökei kántortanító olvasta fel 
„A honszeretet fejlesztése és ápolása a nép-
iskolában" czímü értekezését, mely általános 
elismerésben részesült. Majd Atovieh Ferencz, 
alkalmi költeményt szavalt el. A programm 
6-ik pontját képezte „A magyar népiskola-
ügy fejlődése napjainkig, rövid kivonatban" 
czímü dolgozat, melyet a szerző: Illvay Nán-
dor olvasott fel. A jövő évi tavaszi gyűlés 
helyéül Nyitra várost jelölték ki. A „Hymnus" 
első két verse megható módon elénekeltet-
vén, Libertiny Gusztáv indítványára elhatároz-
ták, hogy a díszgyülés jegyzőkönyvét a megyei 
levéltárban deponálják. 

Tanítók tanácsadója. 
Nyugdíjazott tanító. Véleményünk szerint 

nincs kizárva annak a lehetősége, hogy nyug-
díjazott tanító az állammal kötött szerződé-
sen alapuló postamesterséget fogadhasson el. 
Jó lesz beszélnie a kir. tanfelügyelővel. 

V. Y. Még most kaptuk meg Baranyából. 
Egyelőre várni kell, bármily kellemetlen is. 

P. Zs. 1. Nem fog károsodni, ha a kir. 
tanf. elfogadta fölterjesztés végett s az ön hibá-
ján kívül késik az ügy elintézése. 2. A kir. 
tanfelügyelő mondhatja meg. 3. Jog szerint 
nem kérhet, hanem 30 frtért bérelt lakást 
kell elfogadnia díjlevele értelmében. Szép-
szerivel inkább lehetne a bajon segíteni. 

„Vágmentén." A kir. tanfelügyelővel kel-
lene közölni. 

Wéber Kálmáu. Próbálja meg azonnal. 
A kir. tanfelügyelő meleg pártfogása. 

Körösmenti. Sajnáljuk, a korpótlék ügyé-
ben, mint jeleztük, egyelőre nem adhatunk 
tanácsot. A másik kérdéshez hasonló is nem 
egyszer fordult már elő lapunk tanácsadó 
rovatában. Röviden csak azt feleljük: tessék 
megpróbálni folyamodvány útján. 

Öveges Alajos. Azt a rendeletet a kir. 
tanf. úrtól kérje. Az 1893. évi XXVI. t.-czikk-
ben s az ahhoz adott utasításban foglaltak 
alapján rendbe lehetne hozni az ön dolgát. 
Nevezett utasítás ugyanis (— kiadatott 1894. 
évi márczius 2-án, a közokt. min. részéről, 
10.000. számú rendelettel —) interpretálván 
a törvényt, a községi és hitfelekezeti elemi 
isk. tanítók illetményeinek kiszolgáltatása és 
behajtása tárgyában a 10., 11. §§-okban meg-
mondja, hogy;: 

„a tanítói fizetés egy részének terményekben 
kiszolgáltatását a törvény 5. §-a csak oly föltétel 
alatt engedi meg, ha ezen terményeket az iskola-
fentartó — a tanító közbenjötte nélkül szedeti 
be és előre megállapított időközökben és előre 
megállapított mennyiségben szolgáltatja ki a 
tanítónak, még pedig úgy, hogy az évi utolsó 
részletet legkésőbb az év november hava végén 
átadja." 

. . . „Ha az iskolafentartó a tanító terménybeli 
fizetését nem az előbb említett módon szolgál-
tatná ki, vagy a termés minősége az átlagos minő-
ségnek meg nem felelne, akkor köteles a termény 
helyett annak értékét készpénzben fizetni . . . A 
tanító panaszára vagy hivatalból feljelentés esetén 
a törv. közig. biz. gondoskodik — a járási főszolga-
bíró megállapítása alapján — az érték készpénz-
ben való kifizettetéséről. . . Ez a határozat kézhez 
jutásától egy hónap alatt eszközlendő . . . Ha 
háromszor kellene így közbelépnie a közig, bizott-
ságnak, akkor a harmadik közbelépésnél az iskola-
fentartót kötelezi arra, hogy azontúl állandóan a 
készpénzértéket szolgáltassa ki. Eme határozat ellen 
15 nap alatt felebbezhet az iskolafentartó a közokt. 
ministerhez." 
A 10. §-ban még arról is van említés, hogy: 

. . . „Minden megállapodás, mely az illetmények 
kiszolgáltatásánál a törvényben biztosított eljá-
rásnál kedvezőtlenebb módozatot határozna meg, érvény-
telen."' 
Talán a kir. tanf. is ezt a min. rendeletet 

értette, midőn a levelében írt kijelentést tette. 
Vértes L. A mennyiben lehet, szívesen. 
Kr. J. Kevés lehet a reménye. 
Török J. Nem írnak ki rá pályázatot. 

Nő van elég; de fiúiskolákban van néha 
egyik-másik tárgy kellő ellátás nélkül. Ez 
időszerint — tudtunkkal — siker nélkül 
járna. Az iskolafentartó hatóságnál kell 
jelentkezni. 

Raucli J. Sajnáljuk, itt szabály dönt, nem 
a szivesség, melyben nem volna hiány. Az 
önök felekezetével szemben az 1870-ik év 
előtti szolgálati időt nem lehet érvényesíteni. 
Ez a bökkenő ! 

M. S. Molnári. E lap szerkesztősége nem 
egy-két ember magán érdekeiért, hanem a 
hazai tanügy és a tanítóság összeségéért van. 
Költséggel járó utánjárást és napokat igénylő 
munkát, melynek csak ön venné hasznát, 
vagy talán a mit merő kíváncsiságból akar 
megtudni, nem kívánhat tőlünk. 

V. Zs. Nem, mert akkor még nem esedékes 
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M. J. Andrásfalva (Bukovina). Árkay 
Sándor urat ajánljuk (Budapest, VI., Csengery-
utcza 47.). Nála sokat tanulhat. Másik fia 
ügyében kérdezősködni fogunk a fővárosi 
tanácsnál. 

S. J. Nem jól tudja. Egy-két tantárgyból 
kapott „elégtelen" osztályzattal az általános 
osztályzat is csak elégtelen. 

S. É. Kozma. Aligha intézték el kedvezően. 
Ha megtudjuk, hírt adunk róla. Valószínű, 
hogy 35 napig kell ezen a nyáron katonás-
kodni. 

Sz. Sz. Iíraszna. Szerezhet magánúton 
is. A „Nemzeti Tornaegylet" képesít. A mult 
hó elején voltak s majd szeptemberben lesznek 
ismét képesítő-vizsgálatok. Forduljon kórel-
mével Maurer János torn amü vezető úrhoz 
(Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utcza 26. sz.). 

K. I. Dombó. A tanítóképző-intézet III. 
és IV. osztálya tantárgyaiból osztályvizsgá-
latot kell tenni, esetleg negyedévi időközökben. 
A vizsgálat csak tanítóképző-intézetben tehető. 
Folyamodni kell az illető képzőintézet főható-
sága útján a nm. minister úrhoz. 

Milei. Évzáró vizsgálaton a tanulókhoz 
kérdéseket intézhet az elnök is, ha esetleg 
pedagógus, vagy ha nem az, de ért a peda-
gógiához és kérdéseivel nem lépi át a határt. 
Az iskola igazgatójáról ezt fel kell tételezni. 

Detki tanító. Árvaház van tanítók gyer-
mekei számára: Budapesten, Debreczenben, 
Hódmező-Vásárhelyen és Kolozsvárit. írjon 
valamelyik helyre az igazgatónak. 

I). K. Sajó-Magyaros. A „Magyarországi 
Tanítók Országos - Bizottsága" folyamodott 
ugyan — még április havában — a honvédelmi 
ministerhez, hogy csak 13 napi fegyver-
gyakorlatra szólíttassanak be a tanítók; de 
választ még nem kapott. Megsürgetjük. 

K. M. Csenger. 1. A nyugdíjigény időről-
időre módosul a tanító utolsó fizetéséhez 
képest. Ebből következik, hogy az ön nyugdíj-
igénye csökken ez idő szerint, mivel jónak 
látta 400 frtos állomásról 300 frtos javadal-
múra elmenni. 2. Ha méltányos a kívánság, 
okvetetlenül megkapja. 3. Remélhet. 

Sz. J. (Komáromm.) Azt hiszszük, szép-
szeried szabadulhat. Ha ez nem sikerülne, 
felebbezzen. Beszélt-e már a kir. tanfel-
ügyelővel ? 

K. K. Lehet, hogy önnek teljesen igaza 
van; de másrészt meg az eljárás szabályszerű. 
Számos esetben kitűnt már, hogy a kat. 
jöv. ingatag alap, ezért némely helyen bizonyos 
%-ot hozzá is szoktak számítani a nyugdíj-
igény megállapításánál. Kövesse a tanfelügyelő 
tanácsát. 

P. M. Újfalu. Oly kényes ügy ez, hogy a 
viszonyok teljes ismerete nélkül bajos róla 
nyilatkozni. A hivatalvesztést s annak idő-
tartamát a birói végzésben ki szokták mon-
dani a büntetőtörvénykönyv határozataihoz 
képest. Ön azt a cselekvényt, melyért most 
bűnhődnie kell, nem tanítókorában, tehát 
nem is tanítói minőségben követte el. A 
népokt. törv. 138. §-a értelmében a tanítók 
élethossziglan választatnak, s hivatalukból csakis 
súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy 
polgári bűntény miatt mozdíthatók el a köz-
igazgatási bizottság Ítélete alapján, mely 
Ítélet megerősítés végett a közokt. minister úr 
élé terjesztendő. Az 1876. évi 20.311. sz. a. 
kiadott ministeri utasítás pedig kötelességükké 
teszi a kir. tanfelügyelőknek, hogy a hit-
felekezeti tanítók választása és elmozdítása 
eseteiben ügyeljenek arra: vájjon az iskola-
fentartók az országos törvény és saját törvé-
nyeik és szabályaik értelmében jártak-e el ? 
Tudvalevőleg a protestánsoknak 0 Felsége a 
király szentesítette egyházi törvényeik és 
szabályaiknál fogva lehet iskolai ügyekben 
intézkedniök. A kir. tanfelügyelők figyelme 
eme szabályok megtartására is kiterjed a 
tanítói választás vagy elbocsátás kérdéseiben. 
Az 189:5. évi XXVl. t.-cz. végrehajtására 
vonatkozó utasítás is foglalkozik hasonló 
kérdéssel. Ezek szolgálhatnak önnek általános 
tájékozásul. 0 Felségét a királyt nem illik 
ily ügyben, mint az öné, kihallgatáson való 
megjelenéssel terhelni s neki alkalmatlan-
kodni. Ott van megyéjök kir. tanfelügyelője, 
forduljon hozzá az ügyében hozott összes 
határozatok, Ítéletek bemutatása mellett; ő 
majd megmondja: helyesen itéli-e meg lel-
készök az ön tettének jogi következményeit. 

N. P . Bélyegmentes. Esetleg közs. bizo-
nyítvány arról, hogy az özvegy állandóan 
önnél lakik. A közokt. ministerium utasítja 
majd az illető adóhivatalt a kérvény értel-
mében. 

L. F. Piskó. Ha fölterjesztetett, minden 
bizonynyal írásbeli választ is fog rá kapni; 
de nem egy-kettő van ám ilyen. Várni kell 
sorára. 

B. Oszkár. Egynegyed holdnyi kert évi 
bére arányában kérheti; de 10 évre vissza-
menőleg, nem hiszszük, hogy megkapja, mert 
ön annakidején elmulasztotta kérni fizetési 
hátralékát. Az iskolafentartó hatóságtól kérje; 
ha ez nem használ, forduljon a kir. tan-
felügyelőhöz. 

„Vágvölgyi." Utolsó évi beszámítható fize-
tésének 74%-át. Igaz, hogy önöknél a tanítók 
nem használják a magyar nyelvet? 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 23. szám. 

I R O D A L O M . 
Néhai Tóth Béla újpesti tanító hátrahagyott 

költeményeit barátai „Uttalanul" czímén össze-
gyűjtve, kiadták. Sok, nagyon sok szép köl-
temény van ebben a kötetben s végig olvasva 
ezeket a borús verseket, őszintén sajnáljuk, 
hogy írójuk oly korán összeroskadt a földi 
küzdelemben s alig 26 éves korában már 
•eldobta magától az életet. Hasznos munkása 
lehetett volna az irodalomnak is, mint a hogy 
hasznos munkása volt már a tanügynek. Kár, 
hogy szegény Tóth Béla szép tehetségével 
nem párosult erősebb akarat és erősebb hit, 
a melyekkel diadalmasan vívhatta volna meg 
az életharczot. Hátrahagyott versei, a melyek-
hez Móra István írt kissé különczködő hangú, 
de különben szép előszót, érdemesek az elol-
vasásra. A szép kiállítású kötet ára 3 korona. 
Megrendelhető bármely könyvkereskedésben. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza hétfőn, 

f. hó 14-én, a bűnvádi eljárási javaslat álta-
lános tárgyalásának megszakításával, a kato-
nai törvényjavaslatok tárgyalását kezdette 
meg. — A delegácziökat, hír szerint, októberre 
fogják egybehívni. 

— Világ folyása a külföldön. A béke-
alkudozás Konstantinápolyban szépen folyik 
s a nagykövetek remélik, hogy két hét múlva 
a békét aláírhatják. A határkiigazítást elvben 
megadták, de Tesszália átengedését megtagad-
ták ; hadikárpótlást a porta hatvan millió 
frtot követel, a nagykövetek negyvenöt milliót 
adnak meg belőle. Ministerválságról is beszél-
nek, mert a nagyvezér nem akar Tesszáliáról 
lemondani. Tevfik basa küliigyminister pedig 
belátja, hogy egész Európa nyomásának 
engednie kell. Egy angol lap athéni levele-
zője, állítólag jó forrásból arról értesül, hogy 
a hatalmak Törökországot a következő fel-
tételek elfogadására fogják fölszólítani: Török-
országkapjon hadikárpótlásul 1,600.000 török 
fontot és Tesszália idei termését. Az aratás 
után e tartomány kiürítendő. Küldjenek ki 
továbbá bizottságot a hadászati határ kiiga-
zítására, mely bizottság határozatának mind-
két hadviselő fél már eleve alávetné magát. 
A hadikárpótlás természetesen csak úgy vál-
hatik kézzelfoghatóvá, ha az európai hatalmak 
a görög pénzügyekre ellenőrzést gyakorolnak; 
ettől azonban a görög kormány idegenkedik, 
s egy tekintélyes német lap (a „Kölnische 
Zeitung") élesen kikel e miatt a görög kor-
mány ellen. A kölni újság azt úja, hogy a 
görög államférfiak ezzel azt bizonyítják be, 

hogy a helyzetet még most sem nézik komoly-
nak s nem akarják belátni, hogy nem Görög-
ország, hanem a hatalmak döntenek a béke-
pontokról. Az európai pénzügyi ellenőrzés 
föltétlenül szükséges és Törökország nagyon 
helyesen cselekszik, ha Tesszáliát mindaddig 
megszállva tartja, a míg Görögország biztosítékot 
nem nyújt arra, hogy a megállapítandó béke-
föltételeket be is fogja tartani. — A franczia 
köztársaság elnöke julius végén megy Orosz-
országba az orosz czár látogatására. Egy 
angol lap szerint akkor ószövetségi szerződést 
egyrészt az orosz császár és Muravjev gróf, 
másrészről Faure elnök és Hanotaux minister 
végérvényesen aláírják. — Faure elnök ellen 
f. hó 13-án pokolgéppel merényletet követ-
tek el. A gaztettnek szerencsére nem volt 
következménye. 

— Adomány. 0 császári és apostoli királyi 
Felsége, a legmagasabb kegyurasága alá tar-
tozó sziget-szt.-mártoni róm. kath. iskola 
épületének helyreállítási költségeire 60 frtot 
méltóztatott magánpénztárából legkegyel-
mesebben adományozni. 

— A katholikus autonómiai vállasztá-
sokra országszerte folynak az előkészületek. 
Az autonomiai választók összesen 132 választó-
kerületbe vannak beosztva. Az esztergomi 
érseki megyében 16, az eperjesi püspöki 
megyében 3, a veszprémiben 6, a besztercze-
bányaiban 3, a nyitraiban 5, a pécsiben 6, 
a szombathelyiben 5, a vácziban 6, a mun-
kácsiban 7, a győriben 6, a székesfehérvári-
ban 3, a kalocsaiban 7, a nagyváradiban 2, 
a Csanádiban 10, az erdélyiben 5, az egri-
ben 7, a rozsnyóiban 3, a szepesiben 4, a 
szatmáriban 2, a kassaiban 5, a gyulafehér-
váriban 6, a lugosiban 2, a nagyváradi görög 
szertartáséban 2, a szamosújváriban 8 választó-
kerület van. — A budapesti katholikus-kör 
elhatározta, hogy az autonomia ügyében 
érintkezésbe fogja magát tenni a vidéki körök-
kel és egyesületekkel, s öt tagú bizottságot 
küldött ki, mely az autonomiai mozgalmat 
a kör nevében folytatni fogja. 

•—- Junius 8-át az összes fővárosi iskolák-
ban a lapunkban közölt programm szerint, 
iskolai ünnepséggel tartották meg, mely 
mindenütt lelkesítőleg hatott a tanuló 
ifjúságra. 

— Kamermayer Károly, Budapest székes-
főváros nyugdíjazott polgármestere f. hó 5-én 
Abbaziában meghalt s e hó 9-én temették 
el Budapesten nagy részvét mellett. 

— Adomáuyozás. A vall.- és közokt. m. 
kir. minister, a földmívelésügyi m. kir. minis-
ter hozzájárulásával Gergen Péter és Szegfű 
Sándor aradi, Egrényi Ferencz és Makk Géza 
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bajai, Ujlaky Vilmos Csáktornyái, Komsulea 
Vincze és Keresztes Sándor dévai, Bartálus 
András kolozsvári, Burián Albert és Trüm-
mer Endre lévai, Telek Ferencz és Gulyás 
Pál losonczi, Boray Sándor és Papp János 
m.-szigeti Nagy István és Lomositz József 
modori, Várady Kálmán és Bácz Endre sáros-
pataki, Gyepesi Ferencz sz.-keresztúri, végül 
Olenyik József znióváraljai áll. tanítóképző-
int. növendékeknek, a gazdaságtanban s főleg 
annak gyakorlati részében az 1895/96. tan-
éven tanúsított szorgalmuk és előmenetelük 
megjutalmazásául, egyenkint egy darab 20 
koronás aranyat adományozott. 

— Ösztöndíj-alapítvány a budapesti Taní-
tói Árvaház javára. Dr. Göőz József, Póra 
Ferencz és Tóth József a polgári iskolák 
számára szerkesztett Magyar Olvasókönyveik 
«lső 4 kötete első kiadásából, kiadóikkal: 
Wodianer F. és Fiaival, mint a Lampel-czég 
tulajdonosaival egyetértve, 5°/o-ot szántak a 
budapesti Tanítói Árvaház javára s ez össze-
get, mely jutalék összesen 250 frtra rúg, már 
be is fizették a nevezett czélra. Óhajtásuk, 
hogy ezen munkáik díjából felajánlott összeg 
„Dr. Göőz-Póra- Tóth Ösztöndíj-alapítvány'1 

czímen polgári iskolai tanárok, tanítónők 
gyermekei számára ösztöndíjalapul kamatoz-
zék mindaddig, míg 500 frt tőkére nem 
szaporodik s akkor a kamat minden második 
évben Ítéltessék oda valamely polg. isk. tanár 
vagy tanítónő gyermekének, ki az elemi isko-
lánál magasabb iskolában jól tanul s magát 
jól viseli. Elsőbbségük van azoknak, kik a 
budapesti Tanítói Arvaházból kerültek ki. 
Az ösztöndíj kezelését — ha a Tanítói Árva-
ház szervezete ezt nem akadályozza — az 
Eötvös-alap elnökségére óhajtanák bizni, 
mivel könnyen megtörténhetik, hogy a taní-
tók gyermekei árvaházi nevelése a leg-
közelebbi revíziónál az országos tanítói nyug-
díjalappal hozatik kapcsolatba ; míg ellenben 
az Eötvös-alap ösztöndíjakat kiosztó jótékony-
ságára beláthatatlan időkre állandóan szük-
ség leend. 

— Felvétel kisdedóvónöképzőbe. Az 
„Országos Kisdedóvó-Egyesület" kisdedóvónő-
képző-intézetében (Budapest, VII., Szegényház-
tér 7. sz.) a tanfolyam két évig tart. Az 
intézet első osztályába felvétetnek oly tisz-
tességes előéletű nők, kik a) 14. életévüket 
betöltötték, de a 40. életévet még nem halad-
ták meg; b) polgári vagy felsőbb leányiskola 
IV., avagy a felső-népiskola II. osztályát nyil-
vános tanintézetben sikerrel végezték, vagy 
•a megfelelő tananyagból jó eredménynyel 
felvételi vizsgálatot tesznek; c) tiszta hanggal 
•és jó zenei halással birnak; d) a kisdedóvói 

pályára alkalmasak, egészségesek, éptestüek. 
Közvetlenül a második osztályba oly nők 
vétetnek fel, kik valamely nyilvános felsőbb 
leányiskola VI. osztályát, vagy az elemi iskolai 
tanítónőképezde I. osztályát jó sikerrel végez-
ték, 15. életévüket betöltötték és a felvételre 
megkívántató fentebbi általános feltételeknek 
is megfelelnek. Úgyszintén felvehetők közvet-
lenül a II. osztályba olyanok is, kik az I. 
osztály tananyagát magánúton elsajátítván, 
abból jó eredménynyel felvételi vizsgálatot 
tesznek, 15. életévüket betöltötték és a fenti 
a) d) pontokban megjelölt többi feltételeknek 
is megfelelnek. A magánúton készült folya-
modók ezen felvételi vizsgálatáért 20 frt fize-
tendő. A felvétel julius hó első napjain esz-
közöltetik s a folyamodóknak julius hó 1-én 
külön meghívás nélkül kell jelentkezni az 
intézetben. A kellően felszerelt folyamodvány 
az Országos Kisdedóvó-Egyesület felvételi 
bizottságához intézendő s akár személyesen 
vagy megbízott által, akár posta útján, Nagy 
Gáborhoz, mint az egyesület titkárához (Bpest, 
I., Krisztina-körút 49. sz.) küldendő. Az intézet 
rendes növendékei lehetnek bejárók vagy bent-
lakók s a bentlakók szinténkétfélék,u.m.fizetők, 
vagy ingyenes ellátást élvezők. Az interuatus-
ban ez idő szerint 75 növendék részére van 
hely. Minden bentlakó, matraczon kívül, ágy-
neműt maga hoz. Ezek közül 45 a lakást, 
reggelit, ebédet, vacsorát, fűtést, világítást és 
ruhamosatást ingyen nyeri, a fizető bentlakók 
pedig az itt jelzett és az ingyen bentlakóval 
teljesen egyforma ellátásért az 1897/98. tan-
évben havonkint 20 frtot fizetnek előre. Az 
intézetben a tanítás díjtalan s az intézet ren-
des növendékei sem az osztály-, sem a képe-
sítő-vizsgálatért díjat nem fizetnek. Javító-
vizsgálatért azonban igen. Az országos nyug-
díjalaphoz, az 1894. évi 27. t.-cz. 3. §. c) 
pontjanak rendelkezése folytán, minden tanuló 
(kivétel nélkül) három forintot köteles fizetni. 

— Gyűlések. A „Délmagyarországi Tanító-
Egyesület" XXXI. köz- és nagygyűlését Fehér-
templomban f. évi augusztus hó 10-, 11- és 12. 
napjain tartja meg. — A nógrádmegyei 
tanítótestület f. évi julius hóban megtartandó 
közgyűlésén tölti be a magyarországi tanítók 
budapesti árvaházában létesített alapítványi 
helyet. Jelentkezhetnek erre azon árvafiúk, a 
kiknek atyjuk a nógrádvármegyei tanítótes-
tületnek tagja volt. A születési bizonyítvány-
nyal felszerelt kérvények f. évi junius 25-ig 
Tomeskó Nándor tanítótestületi elnökhöz, B.-
Gyarmatra küldendők. — A krassó-szörény-
vármegyei tanító-egyesület 1897. évi junius hó 
27-én és 28-án tartja évi közgyűlését Orso-
ván, az állami iskolában. 

aec .--Jii -
ranszermúzeum: 

Qyertyánffy-könyvtára. 
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A szerkesztő postája. 
G. L. Jíagybecskerek. „A nő mint tanító" cz. 

czikke, melyet nekünk is beküldött, megjelent a 
„D. T."-ben. Ezzel, természetesen, lemondott arról, 
hogy lapunkban is megjelenjék, mert mi, másutt 
megjelent czikkeket nem adunk ki. A két helyre 
való beküldésről azonban értesítenie kellett volna 
szerkesztőségünket. Kilátásba helyezett másik czik-
kére nem reflektálunk, mert. mi más tanügyi lapok-
ban megjelent czikkekkel élvből nem polemizálunk. 
— Kántor. Helyeseljük; forduljon ajánlott levélben 
II. E. kir. tanácsos, tanfelügyelő úrhoz: V., Hold-
utcza 8. szám. — K. A. Szabar. Ha nem volt a 
díjlevélben: el; de igyekezzék velők megértetni, 
hogy a méltányosság és a tanítóknak úgyis nehéz hely-
zete kívánatossá teszik, hogy meghagyják. — T. L. 
Gyermely. Mindenesetre folyamodjék s a nemes-
séget illetőleg mondja el kérvényében mindazt, a 
mit nekünk levelében elmondott. A kérvényre -50 
kros bélyeget kell tenni, ha azonban szegénységi 
bizonyítvány is van mellékelve, bélyegmentes. Kérje 
meg a kir. tanfelügyelő urat a támogatásra. Pályá-
zatoknál az eredményt soha sem lehet előre meg-
mondani. K. I. Simonyifalva. Ön panaszkodik, 
hogy a „Magyar Könyvtár kiadóhivatala" (I., Döb-
rentei-uícza 34.), mely lapunkban praeludium-albu-
mot hirdetett, használhatatlan „tákolmányt" küldött 
önnek. Mi nagyon sajnáljuk ezt az esetet, de már 
számtalanszor kijelentettük, hogy a hirdetések nem a 
szerkesztőségre tartoznak, hanem a kiadóhivatalra. Egyéb-
iránt levelét áttettük a kiadóhivatalhoz, azzal a 
fölszólítással, hogy annak a hirdetésnek a közlését 
szüntesse meg. Önnek is, összes t. olvasóinknak is 
különben azt a jó tanácsot adjuk, hogy soha semmit 
se rendeljenek meg utánvétellel. — S. J. Imola. Meg-
sürgettük s f. hó 2-ikán el is küldték a tornallyai 
adóhivatalhoz. — A. J. Nagy-Tilaj. F. évi február 
24-ikén 4507. sz. a. a hódmezővásárhelyi adóhivatal-
hoz és a csongrádmegyei tanfelügyelőséghez küld-
ték (fölemelték.) Kérje, hogy Vasmegyébe tegyék 
át. A helyettesítésről a kir. tanfelügyelő úrral érte-
kezzék. — St. I). Babocsa. Megsürgettük ; száma: 
31.279. — Feledi ev. ref. t. tiömörmegye közig, 
bizottságához küldték; hiányos volt a kimutatás. 

— M. J. Egres. A hiányzó adatok beérkeztek s így 
most nemsokára elintézik. — M. J. Ságlíjfalu. 
Megsürgettük; száma: 15.469. — H. L. K.-Teleki. 
9053. sz. a. még május 10-ikén elküldték az adóhiva-
talhoz és a tanfelügyelőséghez; alig hihető, hogy 
még most sem kapta meg. — 1$. J. Tecse. 17.988. 
sz. a. tárgyalják : újabban is megsürgettük ; türe-
lem ! — B. J. Zalkod. Sz. I. Ettes. Tainásfy, 
Bereg. F. hó 5-ig az. önök ügyében semmi fölterjesz-
tés sem érkezett be a ministeriumhoz. Tudakozódjanak 
a kir. tanfelügyelőségnél. — Erdélyi tanító. Május 
24-ikén az orsz. izraelita irodához küldték 30.081. 
sz. a. — M. A. Nemes-Pann. „Kétszer kettő négy" 
a helyesebb; a közbeszúrt „az" teljesen fölösleges; 
a „négy" itt állítmány. — K. B. Olvassa el e szám 
Tanácsadójában az erre vonatkozó választ. X. („A 
tompaelméjűek stb ") Nem közölhetjük. — V. Gy. 
Miskolcz. É. K. Sümeg. Közlendőink közé sorol-
tuk. — Sz. L. Bökény. A kérdésnek csak egy pa-
rányi részét érinti ; nem közölhetjük. — Cságoly 
József urat kérjük pontos lakczíme beküldésére (lev.-
lnpon). — K. K. Mező-Túr. Lenhardt Károly úr, 
mint értesülünk, a modori állami tanítóképző-inté-
zet igazgatója. — B. M. Szempcz. Köszönjük. — 
G. M. Erdöbánya. Nem tudjuk megmondani, oly 
sok elfogadott czikk vár közlésre. — F. J. Pacsér. 
A népiskolák bútorzatának és fölszerelésének jegyzéke 

Hornyánszky Viktor kiadásában jelent meg, az árá t 
nem közölték velünk; forduljon lev.-lapon Hor-
nyánszky Viktor könyvkiadó hivatalához : VI., Aradi-
utcza. — B. J. Jí.-Sz.-Gyürgy. F. S. Bodrogh-
Monostorszeg. Levélben válaszolunk. — B. J. B. 
Diószeg. Visszaküldöttük. — Cs. Gy. Szeged. A 
mint lehetséges, közölni fogjuk mind a kettőt. — 
B. A. B. Nem vált be. — K. H. Liptó-Szent-
Miklós. Közlendőink közé soroltuk. — IIarák Béla 
és Szini Péter urakat kérjük pontos lakásczíinök 
beküldésére. — Azon t . munkatársainkat, a kik a 
czímökre küldött tiszteletdíjról, tolszólításunk daczára 
sem küldöttek nyugtatványt, újból fölkérjük e kis 
szívesség teljesítésére. — M. F. Perbete. Javító-
intézet Aszódon van, de kisebbek számára; az ilyen 
23 éves munkakerülőnek legjobb iskola a katona-
ság. Vagy talán alkalmatlan a katonáskodásra ? A 
dologház is alkalmas hely volna a számára. — B. 
S. Budapest. Cz. I. Budapest. Mihelyt lehet, kö-
zölni fogjuk. — K. M. Tisza-Szt.-Miklós. 1. Már 
számtalanszor megüzentük, hogy a korpótlék nincs, 
a működés helyéhez kötve. Uj állomásán is meg-
kapja, ha a többi föltételek megvannak. 2. Folya-
modni kell érte ; megadják-e : előre nem lehet meg-
mondani 3. Az „Erdélyrészi Kárpátegyesület"-nél, 
Kolozsvárit. (Ezt lehet még kérdezni is ?) 4. Vasúti 
kedvezményes jegyért a keresk. ministeriumhoz kell 
folyamodni; hogy megadják-e, azt majd ott fogják 
megmondani. A kérvényre, melyet legjobb a tan-
felügyelőség útján fölterjeszteni, 50 kros bélyeg kell. 
(Ez már mind benne volt a lapban!) — K. B. 
Zsablya. Nem késtek el, mert az ötödéves korpót-
lék nem 1898. januárban, hanem ez év őszén válik 
esedékessé. Nem volt sajtóhiba: 189''. junius 15-ig 
folyamodhatnak. — „Szaktf." Az ipari rajztan-
folyamra vonatkozó ügyek Mártonffy Márton főigaz-
gatóhoz tartoznak; lakása: VII.. Rottenbiller-utcza. 
— P—k. A ministeriumban arról értesültünk, hogy 
a dolog már rendben van, s el is ment. — N. J. 
Gyekés.Nyilvántartásban van (63.712. sz.), de jó volna, 
újból folyamodni. — G. B. Csanálos. Az a rendelet 
Kontros Mária kinevezését tartalmazta. — Gy. L. 
F.-Karaszló. F. évi január 6-án (68.930. sz. a.) a. 
közig, bizottsághoz ment ; azóta válasz onnét nem 
jött ide. — T. G. Tapolezafö. A közigazgatási bizott-
ságnál van; ott sürgesse ; száma 13.707. — Sz. Gy. 
M.-Forró. 25.419. sz. a. elintézés alatt van. — B. G. 
Kuuosvágás. Keresse a barsmegyei tanfelügyelőség-
nél, mert innét még február 21-ikén küldték oda. —-
D. K. Jánosda. A „Néptanítók Lapjá"-ban. — F. I. 
V. Bombó. Az első ötödéves korpótlék 1898 szep-
tember l-jén válik esedékessé. Hogy lehet ezen 
vitatkozni? — K. J. líyitra-Koiiijátli. 1. Meg. 
2. Megmondják a szolgabírói hivatalban, a hová. 
első sorban fordulnia kell. — M. J. Toplicza. A 
kiadóhivatal azt üzeni, hogy a beküldött hirdetés, 
egyszeri közlése 3 f r tba kerülne. 

Tartalom : Irányelvek. Zolicli Károly. — A tanító 
nyári teendői. Mező Dániel. - A magyar nyelv-
tanításról nem magyar ajkú népiskoláinkban. Balla 
Balázs. — Sziinóra: Hol nyaraljunk? Horváth 
Sándor. — Méhészkedjünk ! Nagy János. — Hiva-
talos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Irodalom. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezései 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , fé lévre 2 f r t 50 kr.. 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása . — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, YI. KEK., PODMANICZKY-UTCZ A 85. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat n e m adunlc vissza.. 

A szocziális kérdés ós az iskola. 

N a g y Lajos kol legánk a Néptan í tók 
Lapjában*) czikket í r t az alföldi szocziáliz-
m u s te r jedésének okairól és gyógysze-
reiről . A mily t i sz te le t te l adózom a 
czikkíró erős f a j i érzésének, mely köz-
leményéből k isugárz ik , anny i r a bámulom 
na iv i tásá t , melylyel a kérdés t t á rgya l ja . 
Jó l tudom, bogy a N é p t a n í t ó k Lapja 
n e m a polémiák, h a n e m a kedélyek 
n y u g a l m á t kimélő t an í t á snak orga-
n u m a ; e m i a t t nehezen is szán t am r á 
m a g a m a t , hogy választ í r j ak a Nagy 
La jos közleményére. Ámde j o b b a n meg-
gondolva a dolgot, a r r a az e lha táro-
zásra j u t o t t a m , hogy a vá lasz t meg-
írom. A Nép tan í tók Lap ja a t an í t á snak 
l a p j a ; t e h á t az igazságot kell h i rde tn ie 
s n e m szabad megengednie , hogy korunk 
egyik legnagyobb kérdéséről t á j ékoza t -
lanságban, vagy éppen téves vé lemény 
h a t á s a a l a t t m a r a d j o n olvasóközönsége, 
az egész m a g y a r taní tóság. Ezen fel-, 
fogásom helyességét igazolja az a körül-
m é n y is, hogy a szerkesztőség a Nagy 
La jos közleményét n e m k isé r te meg-
jegyzéssel, ny i lván azért , hogy n y i t v a 
h a g y j a az a j tó t , m e l y e n a tá rgy i lagos 
t á j é k o z t a t á s be ju thasson . 

Ezek u t á n a dologra térek. 

*) Lásd a Népt. Lapja m. évi 51. számát. Szerk. 

Mi a szocziálizmus ? N a g y m é r t é k -
ben e l t e r j ed t társadalom-pol i t ika i t a n , 
me ly az e m b e r i nem ezer b a j á t és n y o -
m o r á t az egyén i vagyonban lá t j a s a 
j o b b jövőt az ok megszünte tésében , 
vagy is az e g y é n i tula jdon — a m e n y -
ny iben ez termelés i eszköz — m e g -
szünte tésében s minden t e rmelés i esz-
köz (föld, t őke , gépek, t e r m é s z e t i erők) 
„ tá r sada lmas í tásában" , azaz á l lamosí tá-
s á b a n s a t e r m é n y e k n e k igazságos — 
m u n k a a r á n y a szerinti — megosztásá-
b a n keresi. Vá j jon az e g y é n i tu l a jdon 
szenvedélyes szerete te n incs-e elválaszt-
ha t a t l anu l összeforrva az ember i t e r -
mésze t t e l ; v á j j o n nem akasz taná -e m e g 
az e m b e r i n e m haladását a legerősebb 
és l egha ta lmasabb rugónak, az egyéni 
érdeknek száműzése a társadalomból , m i 
m i a t t azután az egész szocziális theor i a 
a gyakor l a tban halomra d ő l n e : ez olyan 
:érdés, mely f e l e t t a legnagyobb gon-
lolkozók m é g sokáig fognak vi ta tkozni . 
_i, a kik az individuál is e rők érvénye-

sülésén nyugvó t á r sada lmi r e n d a lap ján 
á l lunk s ezen tá r sada lmi r e n d b e n gyö-
kerező érzelmi mot ívumok (melyek 
k ö z ö t t a l egnagyobbak : a család, a fa j , 
a hazaszere te t , a vallás) befo lyása a l a t t 
é lünk , nem h i szünk a szocziális esz-
m é b e n és veszedelmet l á t u n k benne, 
m e r t á l landóan izgat ja a tömegek lel-
k é t és sok e r ő t von el az a lko tó m u n -

L.ipuiik 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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kától. Am mások, igen sokan, hisznek 
az új eszmében, mely futó tűzként 
jár ja be a világot s hatalmas propa-
gandát csinálnak világszerte a lényegi-
leg régi, de formában új tannak. Ez a 
szocziális kérdés mai állása — egy 
mákszemnek a héjában. 

Kérdés, hogy tudott ez a szerintünk, 
veszedelmes eszme, a világ egyik leg-
konzervatívebb népének: a magyar 
parasztnak szivéhez férni? Vájjon Nagy 
Lajos kollegánk, fején találja-e a szeget, 
midőn a „tudatlanságot" és „dologta-
lanságot" nevezi meg a baj forrá-
saiul ? 

Nagy szégyen lenne a magyar nem-
zetre, ha csakugyan tudatlanság és 
dologtalanság lenne az alföldi — az 
utóbbi eseményekből ítélve, nagy kiter-
jedésű — szocziálizmus oka. Ha tényleg 
tudatlanság szülte volna a magyar 
paraszt-szocziálizmust, akkor a magyar 
faj volna a haza legtudatlanabb és leg-
dologtalanabb népe, melyet, mint ilyent 
éppenséggel nem illetne meg a gyako-
rolt szupremáczia. Az oláh, a tót, az 
orosz, a szerb, nem szocziálista; a miből, 
a Nagy Lajos theoriája szerint azt kell 
következtetni, hogy műveltség és munka-
szeretet dolgában magasan felette áll 
a magyar népnek. 

Nohát ilyen képtelenséget senki sem 
hihet el Magyarországon! Nem csak mi 
— született magyarok — tudjuk, de a 
hazánkban megforduló idegen is csak-
hamar belátja, hogy a magyar nép úgy 
természetes intelligenczia, mint tanultság 
és munkásság tekintetében is legelső 
népe a magyar szent-koronának. 

Hogyan jutot t hát hozzá a szocziális 
mag, és hogyan kelt ki a kebelén ? Úgy, 
hogy hozzávitte a villám és a gőz, meg 
az ólombetű, és kikelt, mert kövér talajra 
hullott. Az Alföld népe igényekkel s 
aránylag magas fokú intelligencziával 
bíró köznép. Ezeket az igényeket mos-
toha gazdasági viszonyai között nem 
bírja kielégíteni a legnagyobb erőfeszí-

tés mellett sem; ezért lesz elégedet-
lenné, ezért áhítja lelke a változást. A 
magyar nép rabja a földbirtoknak; de 
az Alföldön nem tud hozzájutni; az ezer 
és tízezer holdak hozzáférhetetlenek, 
íme, ez az alföldi szocziálizmusnak az 
alap-oka, s nem a tudatlanság és mun-
kátlanság. 

A szocziálizmus gazdasági probléma 
s csak annyiban kulturális, a mennyi-
ben a gazdaság is kultura. Ebből követ-
kezik, hogy a szocziális bajokat nem 
csak az iskola fogja megoldani. A köz-
gazdasági kérdést csak közgazdaságilag 
lehet megoldani: birtokossá kell tenni 
(akár eladás, akár emberöltőre kiter-
jedő bérlet — farm —út ján) a föld népét s 
állandó munkát nyúj tani neki. Hogyan, 
miként ; ennek fejtegetése nem tartozik 
egy tanügyi szaklap keretébe. Ez az 
államférfiak gondja. Ha a szocziális 
kérdést a népoktatás államosításával 
meg lehetne oldani, a nyugaton már 
nem volna szocziális kérdés; pedig van, 
onnét táplálkozik a miénk is. Jellemző 
tünet, hogy a szocziálisták mennyire 
egyetértenek Nagy Lajossal, az eszkö-
zöket illetőleg. A ki a választások alkal-
mával kifejtett agitácziójukat figyelem-
mel kisérte, észrevehette, hogy eszméik 
győzedelmét ők is az állami iskolától 
várják. 

Az imént azt állítottam, hogy a szo-
cziális kérdés megoldása nem csupán 
az iskola feladata. Ezzel nem mondom 
azt, mintha az iskola nem tehetne 
valamit a szocziális bajok enyhítésére. 
Igenis tehet. A gazdasági ismereteit ter-
jesztése, a föld produktivitásának fokozá-
sára és gazdaságosabb félhasználására való 
képesítés által tényleg lendíthet a nép hely-
zetén. S ebből a szempontból félreismer-
hetetlen a gazdasági ismétlő-iskola jelen-
tősége. Miként oldja meg az ú j intéz-
mény ezt a feladatot, az a jövő titka; 
a kivitelen fordul meg minden. 

Enyhítheti a ba j t az ifjúságnak az 
elhagyott oltárokhoz való visszaédesgetése 
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is; de meg nem oldja, mert a baj gyö-
kerei olyan térre nyúlnak át, a hová 
•el nem ér a tanító keze. 

Ám, azért ne dugjuk össze a kezün-
ke t ; tegyünk; ne hagyjuk a magyar 
fa j t ; szervezzünk jó és elegendő iskolá-
ka t az Alföldnek. Csakhogy ezzel nem 
szabad beérnünk; mert ha a gazdasági 
bajokon nem segítünk, a nagyobb mű-
veltség folytán keletkező nagyobb igé-
nyek csak fokozzák a bajt, a melyet 
legyűrni szándékoztunk. 

Ennyit láttam jónak röviden meg-
jegyezni a Nagy Lajos közleményére. 
A téves felfogás és főleg a magyar 
népet mélyen bántó tudatlanság és 
dologtalanság vádja adta kezembe a 
tollat. Fáj a lelkem, ha erről a népről 
kemény és igaztalan vádat hallok. Lehet, 
hogy elfogult vagyok. De ha így volna, 
bocsássa meg nekem e lap olvasóközön-
sége: fia vagyok ennek a köznépnek. 

(Budapest.) H. P. 
«£XlO 

A gazdasági ismétlő-iskolák meg-
valósítása. 

Elhangzott a jelszó, mely így szólt a taní-
tóknak: „Építsünk hajlékot az élet iskolájá-
nak ! Készítsünk bölcsőt az okszerű földmíve-
lési ismeretek ápolására, hogy boldogabbá 
tegyük a jövőt." 

Nem ok nélkül szólt ez éppen a tanítóknak. 
Fontos, nagyon messze menő fontos munka 

vár a magyar tanítóságra. Meg kell ismer-
tetnünk szegény népünkkel a szakszerű gaz-
dálkodásnak lényegét s le kell őt segítenünk 
a látszat magas trónjáról; vagyis más szóval 
mondva: meg kell teremtenünk benne az ész-
szerű gazdálkodás iránti fogékonyságot és 
biztos csalhatatlan érzéket, ha azt akarjuk, 
hogy vérverejtékének rendíthetetlen szilárd 
alapot formálhassunk; ha azt akarjuk, hogy 
ezen iskolák, nemes czélzatuknak szolgálatában 
álljanak. Mily nagy és nehéz feladat ez! S 
mégis mily gyors lépéssel halad a tanítóság 
a tevékenység szent zászlója alá, hogy nagy 
vezérünk életerős eszméjének testet formáljon 
s abba éltető lelket leheljen. 

Kevés, nagyon kevés az az áldozat, a mit a 
tanítóság vár. Alkalmas földterület, mely a 
gazdasági ismétlő-iskolák gyakorló-teréül 

szolgáljon. De ki fogja rendelkezésre adni a 
kérdéses földterületet ?! 

Ez az, mely, ha czélszerű intézkedések nem 
történnek, megbéníthatja a gazdasági ismétlő-
iskolák intenczióit. 

Ez az intézmény csak űgy válnék áldásossá 
— nemzetgazdászati szempontból — népünkre, 
ha az egész vonalon, az egész országban 
általánossá lehet tenni. Nem ismerem az egyes 
vármegyék álláspontját sem erre vonatkozó-
lag, sem a községi faiskolák ügyére nézve; 
azonban nem fogok fölöslegeset mondani, ha 
megismertetem megyém, Aradvármegyéét. A 
megyei szabályszervezet a községi faiskolákra 
nézve a következő: Minden jegyzővel bíró 
községben, a község nagyságának aránya 
szerint nagyobbodó községi faiskola-kertnek 
megfelelő terület szakíttatnék ki, melynek 
fentartásáról s a felmerülendő költségekről a 
község tartozik gondoskodni. 

A faiskola-kezelő a tanító lenne, ki leg-
alább 40 frt évi fizetést és a jövedelemnek 
25%-át élvezné. 2000 lakost meghaladó köz-
ségben minden további 100 lakos után 
2 frttal több. 

A felügyelet gyakorlására egy megyei fel-
ügyelői állás szerveztetnék, ki csakis tanító 
lehet. Élvez 800 frt fizetést, 200 frt lakbért. 

A megyei felügyelőnek kötelessége volna 
egy, a megye székhelyének határában létesített 
„megyei faiskola-telepet" gondozni, honnan az 
összes községek faiskolái elláttatnának a 
szükséges csemeték és dugványokkal. A megyei 
telepnek 25°/o-át szintén élvezi. Egy évben 
kétszer tartozik a megyebeli összes faiskolákat 
meglátogatni, mely alkalommal 3 frt napi-
díjat kap. 

Tagja az országos nyugdíjalapnak, s így 
nyugdíjra jogosult. 

A megyében külön járásokban járási fel-
ügyelők alkalmaztatnak, kik szintén csak 
tanítók lehetnek. Miután minden járási fel-
ügyelő egyszersmind saját községe faiskolá-
jának is kezelője, évi fizetésén (40 frt) felül, 
akkor, midőn a járásabeli faiskolákat láto-
gatja, fuvart vagy fuvar-díjat kap külön-külön 
az egyes községektől. Évi fizetésén kívül, 
minden járásában levő faiskola-fentartótól 
minden évben 3—3 frt. 

Megyei szabályszervezetünk tehát olyan, 
hogy kétségkívül biztosítani fogja a gazda-
sági ismétlő-iskolák lételét is, mert mi sem 
természetesebb, minthogy a községi faiskolák 
egyszersmind a gazdasági ismétlő-iskolák gya-
korló teréül is fognak szolgálni. 

Igen czélszerűnek tartanám, ha az állam 
venne 3—4 holdnyi földterületet, melyet a 
gazdasági ismétlő-iskolák rendelkezésére adna ; 
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melynek jövedelméből 25%> a tanítóé, 750/o 
pedig az államé. Vagy, a mely iskoláknál 
földek vannak, melyek nem képezik a tanító 
fizetését, hanem az iskola fentartására szol-
gálnak, azok ne adassanak bérbe, mint szo-
kásos, hanem házilag kezelve, a gazdasági 
ismétlő-iskolák czéljainak megfelelő minta-
kezelés alá vétetnének. 

A föld évről-évre javulna s ama csekély 
bérösszeg kétszeresen fordulna vissza, s hiszem, 
hogy ily eljárás következtében a mintakezelés 
alatt álló föld utáni jövedelem befolyván az 
iskolai pénztárba, még tőkésíthető is lehetne. 

Röviden összefoglalva, a következőkkel bőví-
teni Fülöp kartársnak a gazdasági ismétlő-
iskolák megvalósítására vonatkozó nézetét: 

1. Szorgalmazzuk a községi faiskoláknak 
minden község földjeinek tagozatából leendő 
kihasítását. 

2. Nyerjük meg a község értelmiségét 
ügyünknek, s eszközöljük ki, hogy a községi 
faiskolák területe a gazdasági ismétlő-iskolák 
gyakorló-tere is lehessen. 

3. Kövessünk el mindent, hogy oly helye-
ken, a hol az iskola-fentartónak az iskola 
fentartását czélzó szántóföld-területe van, 
hogy az, vagy annak egyrésze házi kezelés 
alá vétessék s a mintakezelés alatt álló isko-
lai föld gyakorló-teriil szolgálhasson. 

4. Nyerjük meg, ha lehetséges, a helyi és 
vármegyei intéző köröket, hogy alkalmas 
2—3 holdnyi szántóföld vétessék a gazdasági 
ismétlő-iskolák részére. Nyújtson a felsőbb 
hatóság 1000—1800 frtig garancziát a taní-
tóknak, hogy alkalmas földterület vétethessék. 
A földnek haszonélvezője lesz a tanító, ha a 
tőkét 50 frtonkint törleszti. Tulajdonos pedig 
ama felsőbb hatóság, mely esetleg a földet 
megvette. 

CÓ-PaulisJ Törö/c Endre. 
s©i!<3e 

Külön órát a mesének! 
Bármilyen túlhajtott kívánságnak lássék, 

igenis azt hangoztatom: szenteljünk külön 
órát a mesének! 

— De hogyan lehet az eszközt czéllá 
tenni? Hisz' a mese a tanításnak eszköze 
lehet csupán, nem pedig czélja — hallom az 
ellenvetést. 

Hát egyszerűen úgy, a hogyan czéllá tudtuk 
tenni az éneket, a szív és kedélyképzésnek 
eszközét. Mert a mese, mint mese, előttem 
sem tanítási czél; hanem czél: az összefüggő 
szabad előadásra, az igazi beszélnitudásra 
való nevelés. 

Ennek legjobb eszköze a mese. 

Ezért hangoztatom, hogy adjunk külön 
órát a mesének. S ezért kívánnék híveket és 
gyakorlati megvalósulást szerezni ennek az 
eszmének! 

De 'kívánnám a külön órát a mesének, 
másért is. Kívánnám — mindeneket felül-
múló, lélekébresztő varázshatásáért. 

Erről a varázshatásról maga Jókai, a mi 
költőkirályunk, tanúskodik. „Negyven év viss-
hangja" czímű munkájában ugyanis ezt írja 
önmagáról: „Az elemi iskolában volt egy 
kedves tanítóm, Székely János,; leczke után 
sokszor ott tartott s mesélt nekem régi szép 
adomákat Mátyás királyról, Mária Terézia 
udvari bolondjáról, stb. . . . Ez aztán arra 
buzdított, hogy én is csináljak mesét: még 
pedig versben. Az első kísérlet arra buzdított, 
hogy még merészebb kísérletet tegyek. Volt 
egy utczán járó bolond a városban, a ki 
mindig azt kiabálta, hogy: „urak a papok!* 
(nem is volt egészen bolond). Erről írtam ver-
set. Egyszer odafenn járt Komáromban Tóth 
Lőrincz, akkor éppen a tudós akadémiától 
pályakoszorúzott költő, (Komárom a poéták 
hazája) ; meglátta az én két versemet, elhozta 
Pestre, kiadatta az egyiket a „Regélő"-ben, 
a másikat a „Társalkodó"-ban, alányomatta 
az egész nevemet predikátumostól: kilencz 
éves. Ez volt a fátumom. Ezzel el voltam 
jegyezve a múzsának." 

Jókainak ez az önvallomása gondolkodóba 
ejthet minden tanítót. Mert ki tudja: a mi 
jó Székely János kollegánk meséi nélkül 
lángra gyuladt volna-e valaha az a szikra, a 
ki azóta annyi dicsőséget szerzett világszerte 
a magyar névnek ? . . . De ez az önvallomás egy-
magában meg is győzhet mindenkit a mese 
óriási pedagógiai értékéről. Napnál világo-
sabbá teszi azt a varázshatást, a mit a 
fogékony gyermeki lélekre gyakorol. 

Ám fölmerül a kérdés, hogy a mesének 
ezt a kincset érő, lélekébresztő varázshatását 
mi tanítók megbecsüljük-e kellőképen ? A 
kukoriczafosztás, a téli esték stb. meséinek 
a mi gyermekkori emlékezésünk szerint is 
annyira édes örömeit — ha másért nem: 
pihenésül az elcsigázott gyermeki értelemnek 
— beviszszük-e az iskolába? 

Bizony, az erre a szomorú felelet, hogy 
nem. Rendszeres mesélésről a mi iskoláink-
ban szó sem lehet. Tanítunk a végtelenségig. 
De mesélni, főleg meséltetni, ha van is ked-
vünk, nincsen alkalmunk hozzá. Leköti 
időnket a tantervben előírt rengeteg ismeret-
anyag. így azután örülünk, ha növendékeink 
megértik a könyvből, vagy a szavaink után 
tanultakat. Ha annyira-mennyire értelmesen 
felelnek. De hogy valami hosszabb dolgot a 
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saját szavaikkal összefüggően, örökös segít-
getés nélkül előadjanak: arra még tiszta 
magyar vidéken, osztott iskolában és tehet-
ségesebb tanítványainkkal sem igen gondol-
hatunk. 

Még kevésbbé gondolhatunk közepes vagy 
gyenge tehetségekkel, osztatlan iskolában, 
vagy az idegenajkú gyermekeket ezer nehéz-
ség közt magyar szóra oktató állami isko-
lákban. 

Hanem azért ezeknek a gyermekeknek és 
ezekben az iskolákban is kell tanítanunk — 
a grammatikát . . . 

Nem kicsinylem én a nyelvtannak alaki 
képzőerejét. Elismerem, hogy a midőn a 
mondatrészeket fölismeri a mondatban a 
gyermek: itélőtehetsége működik és itélő-
tehetsége fejlődik. Abba se kapaszkodom, hogy 
a legtöbb iskolában gépiesen megy ez a 
dolog: elől áll az alany, utána az állítmány, 
stb. Elfogadom, hogy tud a gyermek és nem 
találgat. De nem fogadhatom el igazságnak 
azt, mintha akár a tiszta magyar, akár (és 
főleg) az állami iskolákban a tót, oláh, stb. 
fiúra nézve többet ér, ha az alanyt, az állít-
mányt, vagy éppen az alanyi, állítmányi, 
jelzői, tárgyi, stb. mellékmondatot jól-rosszul 
fölismeri, — mintha például egy órán át 
szive, lelke üdülésére mesét hallgat és a követ-
kező órában tanuló társaival egyetemben maga 
próbálja azt elmesélni. 

Azt hiszem: a különbség nyilvánvaló. S 
közel fekszik a gondolat, hogy vonjuk össze 
a nyelvtani tananyagot s az így nyert időt 
adjuk oda magának az élő nyelvnek — a 
mesének. 

Mert ha valami, úgy a mese, nevezetesen 
a tőrül metszett népmese, a valóságos élő 
nyelv. Nem csak művészi szerkezeténél, kerek-
ded egész formájánál fogva, de a nyelvnek 
minden árnyalatát feltüntető fordulatai által. 
Ez kell a gyermeknek! Az idegen ajkú 
gyermek meg éppen csak a mese által élheti 
bele magát a magyar nyelv szellemébe; 
tanulhat meg nem csak magyarul, de való-
sággal magyaros zamattal, színnel és ész-
járással beszélni. 

Ha ezt elismerjük: a gyakorlati megvaló-
sítás alig ütközik nehézségekbe. Egyszerűen 
— fölhagyunk a lélekölő grammatizálással, 
elhagyjuk nyelvoktatásunknak holt részét. 
Holt része pedig most divatozó nyelvoktatá-
sunknak szerintem mind az, a mit a gyer-
mek a gyakorlati életben nem értékesíthet. 
A czélon való túllövés, ha a nyelvoktatás 
czéljául azt tűzzük ki, hogy az elemi iskolai 
tanuló a nyelvet tudatosan írja és beszélje. 
Erre még a középiskola sem mindenkit I 

képesít. Ez vitt bennünket tévútra. Arra 
az útra, hogy szabályokon nyargalunk, 
hogy például ezerféle képzőt tanítunk s 
hogy még czélhatározói, okhatározói, eszköz-
határozói stb. mellékmondatokkal is kínozzuk 
növendékeinket. Mintha egy egyszerű levél 
megírásánál, nem egy gyermeknek, de akár 
valamely felnőttnek egyáltalán szüksége 
volna arra, hogy tudja: minő mondatot, 
vagy éppen mellékmondatot ír le! 

Ha irok: tudnom kell azt, hogy gondo-
latainkat mondatokban fejezzük ki, de csak 
azért, hogy a mondat végére pontot tegyek 
s a mondat első hangját nagy betűvel írjam. 
Szóval: ismernem kell a helyesírásnak leg-
lényegesebb szabályait, de egyebet akár sem-
mit. S ennyi nyelvtani ismerettel írhatok 
kitűnően, ha tehetségem van rá. De ha nem 
vált véremmé például a helyes szótagolás: kis-
ujjamban lehet a világ minden összetett 
mondatának minden, nem tudom micsoda 
nevű mellékmondata—szóelválasztási hibáim-
ért bárki kikaczaghat. 

Tehát csak a mindenkire nézve egyaránt 
szükséges levélírásra kell gondolnunk, hogy 
nyelvtani oktatásunknak czéljával is, anya-
gával is tisztába jöjjünk. S lia így, a váló-
szükségnek megfelelően határozzuk meg a nyelv-
tani anyagot: a tananyag apasztása által 
fölöslegessé váló nyelvtani órákból elegendő időt 
nyerünk magára az élő nyelvre, az igazi be-
szélnitudásnak a mese és meséltetés által való 
gyakorlására. 

Még az osztatlan iskola is nyerhetne így 
hetenkint legalább egy órát a mesére. Az 
osztott iskolának pedig minden osztálya 
külön-külön egy, talán két órát. 

Mennyit nyerne ez által a fogalmazás! S 
mennyit nyerne az utóbbi időben méltán 
annyira hangoztatott nemzeti nevelés! 

Álom az olyan gyermeket fogalmazni taní-
tani, a ki mesélni tud. Azt meg senki sem 
vitathatja el, hogy történelmi mondáink- és 
adomáinknál, meg nemzetünk szivét-lelkét 
visszatükröző népmeséinknél a nemzeti szel-
lemű nevelésre jobb eszközünk soha sem volt 
és nem is lesz. 

Maga a meseórák meseanyaga is készen 
esik kezünkügyébe. A gyakorlati kivitelt 
tehát ennek hiánya sem akadályozhatná. 
Bővében vagyunk ugyanis a jobbnál-jobb 
mesegyűjteményeknek. 

Annak tehát, hogy a legközelebbi tanterv-
változás alkalmával a mese a tantervbe be-
jusson, — ebben az irányban sincsen komoly 
akadálya. 

Sürgessünk azért külön órát a mese szá-
mára ! Ha bejut a tantervbe: — ismétlem 
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— az élő nyelv jut be általa az iskolába. És 
ha a mese lélekébresztő varázshatásával nem 
adhatunk is egy-egy Jókait nemzetünknek: 
lelki üdülést szerzünk növendékeinknek, játszva 
kapatjuk magyar szóra az idegen ajkúakat, 
és a mesemondásban való gyakorlat által az 
összefüggő szabad előadásra, az igazi beszélni-
tudásra képesítjük tanítványainkat. 

(Német-Lipcse.) Bursics Ernő. 

A magyar nyelv tanítása nem 
magyar a jkú iskolában. 

Hogy mennyire volt helyes a hazánk minden 
tanítója által most már örömmel olvasott 
»Néptanítók Lapjá"-ban e kérdést felvetni és 
mindenkinek a hozzászólásra tért engedni, 
mutatja az a körülmény, hogy hazánk tanítói 
ki sem fogynak a hozzászólásból és megvi-
tatják a kérdést minden oldalról és sokféle 
szempontból. 

A főkérdés természetesen a körül forog, 
hogy melyik osztályban kezdjük meg a 
magyar nyelv tanítását és hogyan tanítsuk 
azt. A régi ismert közmondás szerint is úgy 
lévén, hogy több út vezet Rómába, mi is 
megengedjük, hogy a különféle nézetű hozzá-
szólók mind lelkiismeretesen járnak el taní-
tásuknál; kiki legjobb akarattal iparkodik 
odahatni, hogy növendékeivel megkedveltesse 
a magyar nyelvet és hogy a magyar nyelvben 
tett előmenetel olyan legyen, hogy növen-
dékei a továbbképzésban fennakadás nélkül 
haladhassanak. 

A ki idegen ajkú felekezeti iskolában 
működik, az tudja, hogy mennyire fárasztóbb 
a munkája, mint azon tanítóké, kiknek növen-
dékeik a magyar előadást értik, vagy a kik 
a fősúlyt csak eg\y nyelv megtanulására fektet-
hetik. Azt mondom, hogy felekezeti iskolában; 
mert oly állami iskolában, hová szintén idegen 
ajkú növendékek járnak, ott csak rövid ideig, 
vagy általában nem hallja a gyermek anya-
nyelvén a tanítást, hanem a tanító lehetőleg 
azonnal magyarul szólítja s szólaltatja meg 
növendékeit. 

És mit tapasztalunk itt? Azt, hogy a 
nemzetiségek lakta vidéki állami iskolákban 
a növendékek már" az I. osztályban tanulják 
meg a magyar nyelvet, persze úgy, a hogy. 
De ha a népiskolát odahagyják, tökéletesen 
értenek és beszélnek magyarul. Ezt számos 
évi tapasztalatból állítom. 

A felekezeti iskolában az idegen ajkú gyer-
meknek nem szabad anyanyelvét a magyar 
nyelv rovására elhanyagolnia, mert, mint a 
felekezeti hatóság mondja: ha a gyermek a 

népiskolában meg nem tanul tótul, németül, 
oláhul, stb. beszélni és írni, később a közép-
tanodákban soh'sem tanulja meg, minthogy 
itt nem igen gondolnak erre. És ez igaz is. 

Minthogy tehát állami iskolai kartársaink 
fentérintett eljárás következtében odaviszik, 
hogy növendékeik hamar megtanulják a magyar 
nyelvet, jó lelkiismerettel merném a hasonló 
eljárást ajánlani. 

Sok iskolában, hol a beszéd- és értelem-
gyakorlat tanítását tartják a legjobb eszköz-
nek a magyar nyelv megtanulására, a gyer-
mekek szépen elmondhatják az ablak, a szekér, 
stb. egyes részeit, de ha valaki a növendéket 
magyarul szólítja meg, a legegyszerűbb kér-
désre sem felelhet. Tapasztalatból szintén 
tudom, hogy egyik felekezeti iskolában a 
növendékek a beszéd- és értelemgyakorlatok 
útján nagy szókincset szereztek maguknak, 
de a magyar beszélgetést nem voltak képesek 
megtanulni; de ha egy növendék a felekezeti 
iskolából a helyben levő állami iskolába 
ment, néhány hét múlva beszélt magyarul. 

A gyermekkel minél előbb és minél többet 
beszéljünk magyarul. Nagyon helyesen kéri a 
,Magyarországi Tanítók Országos-Bizottsága* 
a nagym. ministeriumhoz benyújtott kérvény-
ben, hogy a hol kisdedóvó nincsen, vagy 
ha van is, de oly gyenge, hogy a gyerme-
keket nem tanítja meg a magyar nyelvre, 
ott a népiskola I. osztályában első sorban a 
magyar nyelv tanulásával kellene foglalkoz-
nunk. Az V. egyetemes tanítógyülés nem 
tartja czélravezetőnek, hogy az iskolák I. és 
II. osztályában a magyar nyelvet csak beszéd-
és értelemgyakorlatoknál tanítsuk, mert a 
magyar beszédre nem csak tanítani, hanem 
nevelni kell a gyermekeket. 

Nekünk, felekezeti iskolai tanítóknak, hogy 
hatóságunk követelményeinek is megfeleljünk, 
csak az eddig dívott tantervet kellene meg-
változtatnunk, és pedig úgy, hogy kezdjük 
meg a magyar nyelv tanítását már az I. osz-
tályban, beszéljünk a gyermekekkel kizárólag 
magyarul; az anyanyelv megtanulására pedig 
szánjunk a magasabb osztályokban kellő időt, 
mert azt nem vitathatja el senki, hogy a 
III. vagy IV. osztályban egy heti órai tanítás 
alatt többet taníthatunk, mint az I. osztály-
ban sokkal több idő alatt. 

Azok, a kik azt állítják, hogy idegen 
nyelvet nem lehet az anyanyelv segítsége 
nélkül tanítani, vagy általában czélra nem 
vezet: kérdezzék meg csak a dajkákat vagy 
az anyákat, hogy hogyan tanulták meg kis-
dedeik az első nyelvet, anyanyelvüket. Más 
nyelv segítségével ? Ha a magyar nyelv (nem 
nyelvtan) tanításához minél előbb hozzá nem 
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fogunk, ha annak megtanulására minél több 
időt nem fordítunk, csak kétes eredményt 
érünk el. Az anyanyelvet gyakorolja a gyer-
mek egymás közt, hallja otthon a szülői házban 
eléggé. Taníthat a tanító idegen ajkú isko-
lában még annyi nyelvtant, földraj zt, számtant 
magyar nyelven, ha a társalgás nem kizárólag 
magyar, a középiskolában a gyermek nehezen 
halad. „A tanító legyen az iskola", nem pedig 
a redukált tananyag vagy a könnyebben szer-
kesztett tankönyvek, a mit oly sokan óhaj-
tanak: a magyar nyelv megtanulása czéljából. 

(Liptó-Szt.-Miklós.) Iiacz Henrik. 

s€»Q»-

Játszva tanítsunk. 
Szinte jól esik a majd minden nap han-

goztatott „túlterhelés" közepette, a tanítás-
ban egy-egy könnyítést lelni; de még jobban 
esik, ha azt, a tanítás érdekében, tovább is 
adhatjuk. Egy ily könnyítésről óhajtok én is 
néhány szót szólani. 

A gyermekek tízórai ozsonnára bocsáttat-
nak ki, hol kezdetét veszik a különféle játé-
kok. Mindmegannyi ismeretes és éppen azért 
a gyermek a változatosságot keresve, minden 
nap mást vesznek elő; minthogy pedig huza-
mosabb időre egyik sem képes tetszésöket 
megnyerni, lassankint mind unalmassá válik. 

így aztán nem ritkán megtörténik az is, 
hogy a tanítóhoz fordulnak valami újért. 

Ilyesmi történt a napokban nálam is. 
Gyermekeim elúnva régi játékaikat, hozzám 
fordultak egy újabbért. De ez egyszer hiába 
töprengtem, hogy valami új játékot ismer-
tessek meg velők, nem jutott semmi sem 
eszembe. Végre egy új eszme villant meg 
agyamban. Miért ne lehetne a tanulást játszva 
végezni? Miért ne lehetne a játékot is a 
tanulás hasznára és könnyítésére fordítani, 
a nélkül, hogy a „túlterhelést" szaporítanék ? 

Az eszme és az alkalom megvan, csak a 
kivitel van még hátra. Az is meglesz. A ter-
mészetrajzzal próbálkoztam meg először és 
készen van a játék, a melynek vásár nevet 
adtam. 

Lefolyása a következő: kiválasztunk egyet 
legjobb tanulóink közül; ez az eladó (egy-
néhányszor a tanítónak kell e szerepet vinnie) 
Egy, esetleg kettő, a többi közül a vevő. A 
többi pedig az eladó által állat (növény, 
gyümölcs, ásvány) nevet kap. Miután mind-
egyik kapott egy-egy nevet, jön a vevő, 
kérdve: „Mi van eladó?" Az eladó válasza: 
állatok (növények, stb.). A vevő most kiválaszt 
egyet és kérdi, hogy mi az ára, mire az 

eladó felel: „A neve". Vevő: „Tehát milyen 
állat (növény, stb.) ez?" Eladó: „Ez egy 
barnás-fekete, társaságban élő állatka. Önvé-
delmére éles fegyvere van; haszna által 
azonban nagyon kedvelt, mert édes készít-
ményét nagyok és kicsinyek egyaránt szeretik." 

Vevő: „Ez a méh". S így tovább. 
Ugyanígy „játszható" ez a földrajznál is, 

úgy, hogy az „eladó" ország, város, község 
(hegy, folyó, stb.) nevet osztogat s meg-
mondja, hol fekszik, mi jellemzi, miről neve-
zetes, stb., a „vevő" pedig ebből kitalálja 
a nevét. 

Mi pedig csakugyan játszva tanítottunk, 
a nélkül, hogy a tanulást reáerőszakolnók a 
gyermekre és a nélkül, hogy megterhelnők 
őket. Sőt ellenkezőleg, a gyermekeknek hasz-
nos és kellemes, szórakoztató mulatságot 
szereztünk és a folytonos változatosság min-
dig fokozódó érdeklődést kelt benuök. De 
a mi a legfőbb, hogy észrevétlenül tanulnak 
nem csak a nagyobbak, hanem a kisebbek is. 

Minthogy pedig most, a vizsgálatra készülve 
különösen jól kell gazdálkodnunk az idővel, 
de a mellett a gyermekek szabadságát sem 
szabad korlátoznunk, az ilyesmi igen jó 
Msegítője lesz az ismétlésnek, az egész tanulás-
nak pedig megeró'sítője. 

CMarikó, TrencsénmJ Rechnitz Iynácz. 

H I V A T A L O S EÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Farkas Aranka oki. tanítónőt 
a kozárvári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh.-De«ftIstvánlokodinyugdíjazott közs. tanító 
özv., szül. László Rebekának évi 150 frtot; 
néh. Jakab József móréfalvi nyugalmazott 
tanító özv., szül. Adorján Máriának évi 100 
frtot; Méra János szelindeki gör. kel. volt 
tanító két kiskorú árvájának együtt évi 100 
frtot; néh. Csíki János korondi közs. isk. 
tanító özv., szül. Pécsi Klárának és árváinak 
évi 422 frtot; néh. Sólyom József tetétleni 
ev. ref. volt tanító özv., szül. Lehóczki Julianná-
nak évi 225 frtot; néh. Bacsó József ökörítói 
ev. ref. volt tanító özv., szül. Budaházy Janká-
nak évi 190 frt 50 krt, István, Ferencz, 
Ilona és Margit nevü kiskorú árváinak egyen-
kint 31 frt 75 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Költő János 
gyergyóditrói munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 180 frtot; Aros János muzsnai 
munkaképtelen áll. tanítónak évi 300 frtot. 
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Kairó. 
(„A Fáraók országában" cz. munkából.*) 

Kairó képe úgy tűnik fel szemeim előtt, 
mint egy-egy tündérmesének fantasztikus láto-
mánya. Ilyen csodásnak festik az arab írók is; 
az „Ezeregyéjszaka" egyik meséjében : A béke 
városában, a világ anyjának nevezik. Erre 
egy másik elbeszélő így felel: „A ki Kairót 
nem látta, az nem látta a világot. Földje 
aranyas, szonyai varázslók, a Nilus maga egy 
csoda." Az elragadtatás hangján beszélnek 
róla, a legragyogóbb sziliekkel festik le képét 
a keleti írók és költők. A ki egyszer ivott a 
Nilus vizéből, meljret Champollion a vizek 
pezsgőjének nevezett, az újra vissza vágyik 
partjaira és senki sem andaloghat büntetlenül 
pálmái alatt. Ezek a szavak csendültek meg 
újra lelki füleim előtt, midőn a pálmák alatt 
félig ébren, félig álomba merülve, ültem. 
A Nilus parijáról, a Mokattam-hegyéről, a 
pyramisok csúcsáról hozzám repült egy-egy 
szellő és homlokomat érintve újabban meg-
igézett, hogy tovább fűzzem merengésemet. 

Csodás város ez igazán. A szent Nilus 
hullámai egy kis éden közepén folynak 
keresztül. A Mokattam-hegye kopár gerinczé-
vel, törmelék oldalaival egészen benyúlik a 
város alá; magában véve nem szép, de a 
sivatag közepéből kiemelkedve és a forró 
naptól kék színben ragyogva, olyan jól oda-
ülik a kép hátteréül. A fellegvár, és rajta a 
szép fehér alabástromból épült Mohammed 
Alidsami, a tündérmeséből való kép. Az alatta 
elterülő arab városrészek, egészen európai 
izlés szerint építve, a nyugati életet képviselik. 
A kelet a nyugattal ölelkezik itten. 

Kairó, Egyptom fővárosa és egyszersmind 
Afrika legnagyobb városa, fekszik a Mokattam-
hegy aljában, a Nilus partján, mielőtt a 
folyó két ágra szakadna. Egyfelől a termé-
keny Nilus-völgye, másfelől az arab sivatag 
övezi a várost, melyet a Ivhalig-csatorna szel 
át középen. A homoksivatag egészen a város 
alá nyomul, míg északon a Deltának gyö-
nyörű viránya kezdődik. Kairó az alkirálynak, 
a ministeriumoknak, legfőbb hatóságoknak 
és idegen hatalmak képviselőinek széke. Lako-
sainak száma megközelíti a negyedfélszázezret. 

*) Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) kiadása. 

Konstantinápoly után az izlám-világnak leg-
népesebb városa. Alexandriánál újabb keletű 
város, de azért jelentékeny fekvése, építmé-
nyei és kereskedelme által azt jóval felül-
múlj a. 

Kairó helyén a babyloniak által 525-ben 
Kr. e. alapított Új-Babylon feküdt. Ennek 
helyén keletkezett 638-ban Kr. u. Fosztat. 
Ennek alapítását a monda úgy beszéli el, 
hogy Amr ibn-el-Azi, Omar kalifának had-
vezére, Egyptom meghódításakor e helyen 
sátrat veretett, melyen egy galamb rakott 
fészket. A hadvezér a galamb kedvéért meg-
hagyta a sátrat hódításaiból való vissza-
téréséig. A sátor körül egész telep keletkezett, 
mely később várossá bővült ki. Ibn Tulun 
mecsetet épített ide. Dsohar, a Fatimidák 
családjából való Muizz szultán hadvezére, 
mikor 969-ben Egyptomot meghódította, ala-
pítja a mai Kairót, melyet arabul Maszrel-
Kahírá-nak neveznek. Ez lett az izlám székhelye, 
melyet a kalifák és későbbi uralkodók gazdag 
alapítványokkal, nagyszerű építményekkel hal-
moztak el. Az egykori Fosztat, Ó-Kairó néven, 
mint külváros szerepel. 

Gubida Szalaheddin a fellegvárat építé 
s a várost kőfallal vette körül. A mameluk-
szultánok pompás épületekkel emelték ugyan 
a város fényét, de a népet féktelen zsarolá-
saikkal és kegyetlenkedéseikkel tönkretették, 
elnyomták. 

Midőn 1517-ben a törökök kezére került 
Kairó, pusztulásnak indul benne minden, 
s letűnik a történelem teréről, míg Napoleon 
Bonaparte 1798-ban újra fölemeli és szerep-
lésre juttatja. 

Tulajdonképeni felvirágzását Mohammed 
Alinak s még inkább Iszmail pasának köszöni, 
a ki roppant összegeket áldozott szépítésére. 
Az ő uralkodása alatt mintegy varázsütésre 
szebbnél-szebb paloták állottak elő, körülvéve 
díszkertekkel. A paloták felszerelésénél, be-
bútorozásánál idegen földről hozott mester-
emberek és belföldiek bőséges munkát kaptak. 
Százezreket költöttek sétányok, népkertek, 
parkok készítésére. Egész városrészeket lerom-
boltak s a telkeket odaadták gazdag keres-
kedőknek, pénzembereknek, hogy palotákat 
építsenek helyükre. Aki legalább 15 ezer frtot 
érő ház építésére kötelezte magát, annak az 
alkirály ingyen adott telket. És így felépült 
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Kairó rohamosan; lett belőle világváros, 
európai minták után, egy kis Páris, szabályos 
nagy utczákkal, megannyi boulevardokkal, 
díszes palotasorokkal, melyek a mi Andrássy-
útunkkal versenyeznek. Az arabok városrészei 
mindinkább összeszorultak; a nyugati elem, 
gyors terjedésével a várost eredeti jellegéből 
kezdette kiforgatni. 

Iszmail pasa méltó társa volt urának, Abdul 
Aziz szultánnak. Benne is megvolt az építési, 
szépítési mánia, melynek kielégítésénél azután 
nem vettek tekintetbe semmiféle parancsoló 

székével fizette. Beállott a válság, melynek 
következményeit kell most Egyptonmak ki-
hevernie. 

A mily szép és igéző ez a város, olyan 
tarka-barka, olyan meseszerű az élet benne. 
Milyen vegyüléke a különféle törzsű és nyelvű 
népeknek! A hatezer év előtt itt uralkodott 
népektől kezdve minden hódítás és népván-
dorlás meghagyta a maga nyomait Egyptom 
földén. Ha a tarka népvegyület egyes alakjait 
szemügyre veszszük, mintha Egyptom néhány 
ezredéves történetét látnók előttünk lezajlani. 

K A I R O : A fellegvár. 

körülményt, nem kímélték az állampénztárt, 
nem tisztelték a magántulajdont. Ki paran-
csolna egy keleti szultánnak vagy egy egyp-
tomi alkirálynak ? 

Iszmail pasa a Szuezi-csatorna megnyitása 
idején állott fényének tetőpontján. A csatorna 
megnyitásának ünnepélyére magára 20 millió 
frankot volt képes elpazarolni. Ilyen szerep-
léssel volt képes port hinteni a világ szemébe. 
De a gépezet, mely annyi ideig győzte urát 
pénzzel a legkülönösebb szeszélyek kielégíté-
sére, egyszerre felmondta a szolgálatot s a 
khedive számítás nélküli költekezéseit királyi 

A fáraók korának alakjai mellett találkozunk 
a hódító arabokkal, az elnyomott páriákkal, 
a nomád hyksosokra emlékeztető pásztorok-
kal; mindenik megőrizte faji sajátságait, jel-
lemző vonásait, sőt még ruházatát is. Azután 
ezek közé az ős typusok közé vegyülnek a 
nyugatnak összes népeiből más-más nyelveket 
beszélő tömegek, és hogy a kép még tarkább 
és érdekesebb legyen, fellépnek Afrika majd-
nem minden fajából egyes festői alakok. 

Egyptom népeinek magvát a felláhok ké-
pezik, ezek a komoly, nehézkes, de rendkívül 
kitartó, szívós és igénytelen földmívelők, a kik 

/ J r .«sí? "„\ 
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az ország őstermelői, a Nilus iszapjának szor-
galmas megmívelői, az ország igavonó barmai, 
akik a perzselő nap hevében a szántóföldeken, 
mezőkön élnek és dolgoznak. Ezeknek ellen-
tétei a városokban élő koptok, az ó-egyptomiak 
igazi maradékai. A keresztény vallásra tértek 
át s a monophysitismusnak (Krisztus egyedüli 
Isteni természetének) hívői. Kairóban magában 
többen vannak tizenötezernél, jobbára iparral 
foglalkoznak s a mohammedánoktól viseletre 
azzal különböznek, hogy kék vagy fekete tur-
bánt, a nők fekete fátyolt viselnek. A nomád-
népeket közös néven beduinoknak nevezik. 
Szép kötésű, büszke magatartású, barna, majd-
nem bronzszínű arczbőrrel, gyapjas hajjal, az 
igazi arab jelleg képviselői. A legelőkön 
helyről helyre költöznek teve- és kecske-
csordáikkal. Állandó telepítésükre gyakran 
siker nélkül tettek kisérleteket. Ma is nomád-
életet folytatnak; vallásra az izlam hívei 
ugyan, egy Istent hisznek; de sem böjttel, sem 
zarándoklással nem törődnek. Független és 
féktelen fiai a pusztáknak. A négerek a déli 
vidék rabszolgáinak maradékai; mióta a rab-
szolgakereskedés megszűnt, szabadok ugyan, 
de személyes szolgálatot teljesítenek most is. 
Leginkább házi cselédek, kocsisok, kengyel-
futók. Nagyon nagy számmal vannak Egyp-
tomban a berberek, nubiaiak és besárik. 
Ez utóbbiak finom testalkatúak, tojásdad 
arczczal, mélyen fekvő fekete szemekkel és 
elefántcsontfehérségű fogakkal. Pásztorkodás-
sal foglalkoznak, mint a beduinok, de ezeknél 
megbízhatóbbak, hűbbek és szorgalmasabbak. 

Az arabok Egyptom uralkodó népe; ügyes, 
eszes, de ravasz, élelmes nép, melynek föl-
lépésében, magatartásában sok méltóság, büsz-
keség és nemes önérzet lakik. Velük osztoznak 
az előkelő állásokban levő törökök, kik egye-
nes jellemű, őszinte emberek; az araboknál 
lassúbb, kényelmesebb, nyugodtabb vérűek. 
Az arabok és törökök jobbára európaiasan 
öltözködnek, csakhogy fejükön fezt viselnek. 
Nagy számmal vannak azután a levanteiek, 
egy európaiakból és örmény, görög vérből 
támadt népvegyülék, mely jobbára kereskedést 
folytat s pénzügyekkel foglalkozik. A szintén 
nagy számban élő görögök, örmények és 
zsidók az előbbiekkel versenyeznek a keres-
kedésben. 

Ennyiféle népből keveredik össze az a nagy 
emberáradat, mely Kairó utczáin kora reggel-
től késő éjjelig föl-alá hullámzik. A ki megáll 
egy utczasarkon, mely védve van e népáradat 
hullámaitól, vagy egy ablakból szemléli e 
nyüzsgő tömeget, igen érdekes tanulmányt 
jegyezgethet össze a látottak és hallottakból. 
Mintha hallanám e nyüzsgő tömeget, mintha 

látnám magam előtt e tarka képeket. Pedig 
csak képzeletem játéka volt, mert ott szen-
deregtem a Nil-szálloda udvarán, a termetes 
pálmák alatt. Egy hűs szellő rohant el fejem 
fölött, felébredtem. Az idő éjfél felé járt. 
Ideje már pihenésre térni, hogy holnap a 
szép Kairónak életét és nevezetességeit a 
valóságban újra láthassuk. 

(Budapest.) Erődi Béla dr. 

Gyümölcsfa-kezelés módja. 
Bár nem dicsekedhetem azzal, hogy az 

általam alább körülírt és ezideig még homály 
borította tényállásnak talán én volnék a fel-
fedezője — mert annak igazságáról egy más 
személynek házánál győződtem meg, — de 
a mennyiben ezen ügy a kertészettel foglal-
kozó t. kartársaimra nézve fontos és élet-
bevágó, — annak a nyilvánosságra való 
hozatalát, illetve közlését elmulaszthatatlan 
kötelességemnek tartom annál is inkább, a 
mennyiben a „Néptanítók Lapjá"-ban bár sok 
szép és hasznos értekezést olvastam a „gyümöl-
csészetről", de az általam elmondandókról 
még nem. 

Tudvalevő dolog, hogy a már meglehetős 
növésnek indult nemes fának a haszontalan, 
illetve fölösleges ágai rendesen lemetszetnek, 
mi által az a czél éretik el, hogy a fa jobban 
fejlődik, és termésmennyisége bár csekélyebb, 
de gyümölcse annál nagyobb leend. Csakhogy 
ezideig az volt és van szokásban, hogy a lemet-
szett nemeságak — bármily szépek és nagyok 
lettek légyen is — rendesen eldobattak. „Már 
pedig ez óriási hiba!" 

S éppen ez vezérelt engem ezen czikkem 
megírására, azt vélvén, hogy a jeleztem hiba 
feltüntetésével a t. kartársaimnak hasznos 
szolgálatot teendek. 

Mert ugyanis a lemetszett ágak épugy 
megfogamzanak, mint akár a fűzfa-ág vagy 
bármely virág-ojtás, csak a kezelése más, 
minek következtében az ugyanazon fajú nemes 
fának a sokszorosítása nem szorul az újbóli 
ojtás, szemzésre, stb., sőt ha az illető fa már 
termőképes, az olyannak ága még az évben 
termést is hoz — és ez már valóban csodá-
latos — azzal a különbséggel, hogy gyümöl-
csei az első két évben még kisebbek. 

Kezelése a következőképen eszközlendő: 
egy teljesen egészséges termőfának az ágai 
közül egy jó tollszárnyi vastagságú olyan ág 
szemelendő ki és metszendő le, a melyről előre 
látható, hogy még az évben okvetlen termést 
hozna; ekkor az ág tövében mintegy másfél 
cméternyi mélységű keresztmetszés eszköz-
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lendő olyképen, hogy az ágban levő belecs-
kéből mind a négy elmetszett részre egyformán 
jusson ki, ezután belül mind a négy metszés 
mellé 4 árpaszem — mert a buzaszem később 
csirázik — illesztendő be akképen, hogy azok 
a csirájukat kifelé, illetve a földbe bocsát-
hassák ; ezután kenderből font házi czérnával 
a keresztmetszés úgy kötözendő be, hogy az 
alig legyen észrevehető, és csak a metszés 
végén maradjon annyi nyilás, melyen az 
árpaszemek épen kibújhassanak. 

Ekkor az ilyképen felszerelt ág azonnal 
egy földdel megtöltött cserépedény, avagy 
faládácskába mintegy 10 cm. mélységre le-
dugandó és olyan helyre helyezendő, hol a 
napvilág nem éri és ott mindaddig tartandó, 
míg a megfogamzás nem észleltetik. Hogy 
megfogamzott-e, az úgy tudható meg, hogy 
ha az árpaszemek alóla kihajtottak és növés-
nek indultak; ha nem hajtottak ki, akkor az ág 
nem fogamzott meg. Az esetleges meg nem 
fogamzás többnyire és csakis a rosszul esz-
közölt keresztmetszés, a nem egybevágó bekö-
tözés és a szemeknek ugyancsak rosszul való 
beillesztésének tulajdonítható. 

Az általam előadottakból tehát vilá-
gosan látható, hogy az elmetszett ág az 
árpáknak meggyökeresedésétől önmaga is 
meggyökeresedve — fejlődésnek indul. 

Az ekkép megfogamzott, illetve meggyöke-
resedett ág a második évben már a kertbe 
is — persze óvatosan — kiültethető. 

Megjegyzendő, hogy a jeleztem czélra fel-
használandó ágak február hó 1—10-ig okvet-
len lemetszendők, mert a később lemetszettek 
már nem igen fogamzanak meg. 

Ezeket kivántam tehát t. kartársaimnak 
miheztartás végett szives tudomásukra hozni. 
Adja az Eg, hogy az általam elmondott és 
részletesen előadott kezelési mód a pomolo-
gusok által felkaroltassék és annak beválása 
esetén az ezt mívelőknek hasznára váljék. 

Probatum est! 
(Zemplén- Velejte j Peti-ik Ede. 

I E 0 D A L 0 M. 

A széptan előcsarnoka. 
A szépet kedvelő tanulóifjúság és általában minden 
műveltek számára. I r t a : Zsilinszky Mihály. Második 
bővített képes kiadás. Budapest, i 897. Lampel Róbert. 

(Wotlianer F. és Fiai.) 
Az Aesthetika — a Széptan — csak a mult 

század közepén vált ki a philosophiából, mint 
külön tudomány; a minden emberi haladás 
iránt fogékony magyar azonnal magáévá tette 

az aesthetika tanait és hirdette a maga nem-
zeti nyelvén; a széptan fogalmát és történetét 
eléggé terjedelmesen fejtegeti a szerző, művé-
nek bevezetésében és a 6. § külön a magyar 
aesthetikusokkal foglalkozik; röviden, de 
világosan ismerteti meg a magyar aestheti-
kusok felfogását és müveiket, abban a sor-
rendben, a hogy azok akár mint önálló művek, 
akár pedig a szaklapokban időnkint meg-
jelentek. Maga a szerző Herbart iskolájához 
tartozik, mert a „szép" fogalmát a jóra és 
igazra is kiterjeszti, mondván: „De a széptani 
értelemben csak azt nevezhetjük szépnek, a mi 
gyakorlati czélok és érdekek nélkül okoz 
kellemes érzést és nemesebb örömet. Ilyén 
nemesebb örömet okoznak például nemcsak 
a természet szépségei és a művészet remekei, 
hanem az igazság ós erkölcsösség eszméi s j ó 
cselekedetei is." A hírneves szerzőnek ez a 
felfogása tankönyvnek minősíti művét, mert 
aesthetikájával nevel; nemcsak ismereteket 
terjeszt, hanem érzelmeket kelt az igaz és jó 
iránt. Nemcsak az imént idézett pár sor 
mutatja ezt; kifejezésre talál ez a felfogás 
sok más helyen. így például a 23. oldalon 
a szerző így szól: „A nemzetek életében, 
történetében a virágzásnak alapját a szabad-
ság és rend, a felvilágosodás és munkásság 
képezik; innét van, hogy a zsarnokság és 
butaság, a rendzavarás és tétlenség ellen, 
mint a nemzetek boldogságát akadályozó 
rossz ellen, ellenszenvvel viseltetünk, de lelke-
sedünk bukásuk felett, s az ellenök viselt 
harczok iránt." 

Különben az egész mű már külső beosz-
tásában is elárulja, és szerző az „Előszó"-ban 
meg is mondja, hogy műve: „nem lép fel a 
szorosabb értelemben vett tudományos, ki-
merítő müvek nagy igényeivel, hanem csak 
előismereteket kiván nyújtani oly tantárgy-
ból, mely nemesítő hatásánál fogva, nagyobb 
figyelemre volna méltó, mint a minőre nálunk 
eddig méltatva volt." Nemcsak, hogy a 
Kirchmann-, Zimmermann-, Lotze-féle és más 
tudományos elveken alapuló rendszeres aesthe-
tikáktól üt el, de még a nagyon is népszerű 
irálylyal szerkesztett Oeser-féle széptantól is, 
mely levélalakban foglalkozik az aesthetika 
kérdéseivel, és e leveleket egy hajadonhoz 
intézi. Mindamellett nem hiányzik Zsilinszky 
széptanából a rendszeres felosztás; a beveze-
tésen kívül három részre osztja müvét. Az 
I. rész: Szép a természetben; a II. rész: Szép 
a művészetben, és a III. rész: Szép a lélekben, 
és a széptani fogalmak. 

Az 1. rész keresi a szépet a mozgásban és 
hangban, a fényben és színben, a levegő-, 
víz-, tűz- és földben, a növényben és állat-
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ban, az emberben, az emberfajokban, osztá-
lyokban és nemzetekben. 

A II. rész megmagyarázza, hogy mi a 
művészet lényege, miben áll a természet-
utánzás és eszményítés, a műalkotás; melyik 
a művészetek köre ? mi szép az építészetben, 
a szobrászatban, a festészetben, a zenében, a 
költészetben, a tánczban, a színészetben, végre 
még a műkertészetet is érinti. 

A III. rész foglalkozik a lélek szervezeté-
vel, az érzelmek különféleségével, megmondja : 
mi az élvezet ? és mi a munka ? szól az él-
vezetek különféleségéről, megjelöli a szép 
fokait, a széptani fogalmaknak és érzelmek-
nek körét. Beszél a kellemesről általában, 
megmondja: mi a kellemes a művészetben; 
mi a kellemes a bazai költészetben, meg-
határozza a szorosabb értelemben vett szépet, 
a szépet a művészetben, a szépet a hazai 
költészetben ; szól a fenségesről; a fenségesről 
a művészetben, a fenségesről a hazai költé-
szetben, fejtegeti, hogy mi a tragikum ? 
Megismertet néhány jeles tragédiával a görög, 
angol és magyar költészetből. Beszél a fur-
csáról vagy komikumról, az élczről és a 
humorról. 

Minden művészeti fajta megismertetése 
után közli az arra vonatkozó legbecsesebb 
irodalmi müveket, úgy a külföldieket, vala-
mint a hazaiakat, miáltal müvének értékét 
nagyban emeli. 

Minthogy már annyira bementem a rész-
letes ismertetésbe, talán nem lesz fölösleges 
a fogalom-magyarázat köréből, ha csak egyet 
is bemutatni. „A szépségnek azon fokát — 
így magyarázza szerző a fenségest — melyen 
a tartalom bámulatosan meghaladja az emberi 
mértéket, úgy, hogy szemléleténél csodálko-
zással vegyes tisztelet érzete támad lelkünk-
ben, nevezzük fenségesnek (das Erhabene, 
sublime). A tisztelet nem egyéb, mint egy 
nagyobb erőnek önkénytelen elismerése a 
magunké felett. A t'sztelet fokozva kegyelet; 
a kegyelet fokozva imádás" (35. §, 111. oldal). 

Ha meggondolom, hogy a nevelő-oktatás 
aesthetikai ismeretek nélkül majdnem lehe-
tetlen, szinte sajnálnom kell, hogy tanítóképző-
intézeteink eí vannak halmozva a sok minden-
féle tantárgygyal; pedig hát a széptanra 
még a legutolsó falusi iskolai tanítónak is 
volna szüksége; mindenütt van egy-egy 
templom, mely építészi és festészeti szem-
pontból érdekes lehet, van orgona, vagy egy-
egy hegedű, zongora, mely zenei tekintetből 
figyelemre méltó — de hát, tudom, hogy 
hiábavaló szószaporítás azt követelni, hogy 
tanítóink még ilv irányú műveltséget is nyer-
jenek. 

Ám felsőbb leányiskoláinkban, a hol a 
művelődéstörténet rendes tantárgy, szépen 
egyesíthetők volnának ezzel az aesthetikai 
ismeretek. Mert nagyon kívánatos volna, 
hogyha hazánkban a széptani ismeretek minél 
inkább terjednének — mivel, mint Szép János 
az 1793 esztendőben Vétsen írt Aesthetikájá-
ban mondja: „általuk ember a szépségre és 
emberségre formáltathatik. Oly erejek és hatal-
mok vagyon, hogy minden természetet, minden 
elmét, melly magát e kellemetes tanúlmá-
nyokra adá, meg lágyétyák, és szelédétik; 
itt az ékeseV emberség; ezek nélkül sem a 
Haza nem ékes, sem az élet nem kellemetes; 
mondgyák némellyek, hogy az ember alig 
ember." 

A mű kiállítása igen szép, az illusztrácziók 
sikerültek. Tanítói könyvtáraknak, egyesüle-
teknek és a szép iránt érdeklődő kartársaim-
nak igen melegen ajánlom. 

(Budapest.) Schön József 

Megjelent: „A nagykőrösi községi felső 
leány-népiskola, ismétlő- s tanyai elemi nép-
iskolák és kisdedóvó-intézetek múltja az 
1895/96. tanév végéig." írta: Szurmó Ambrus 
igazgató. Kiadta a nagykőrösi iskolaszék. 

Csizmadia Aladár Tankönyve az osztatlan, 
valamint a vegyes tannyelvű népiskolák és 
ismétlő iskolások számára hetedik átdolgozott 
kiadásában jelent meg. 

Pedagógiai értekezések czímü kötetre hirdet 
előfizetést Bartók László. E mű körülbelül 
200 vagy 240 sűrűn nyomatott lapra fog 
terjedni és 1 forint (2 korona) előleges 
beküldése mellett fog az előfizetőknek porto-
mentesen megküldetni. Előfizetési pénzek egy-
szerűen posta-utalványnyal 1897 julius 10-ig 
a szerző nevére (Marosvásárhely, királyi tan-
felügyelőség) küldendők. A könyv augusztus 
havában fog szétküldetni. 

Temetési alkalmakra szolgáló „Gyász-búcsú-
versek"-et adtak ki: Ulrich Béla félegyházi 
és Ulrich Antal nagykőrösi kántor. 96 búcsú-
versben igyekeztek „a mindennapi élet elő-
fordulható összes viszonyait felölelni." Verse-
lésök általában folyékony és jó nyelvezetű, 
bár efféle germanizmust is találtunk e külön-
ben jól használható könyvben: „Nincs nekem 
már barát, hív, nincs más, csak sírhalom." 
Kántorok jó hasznát láthatják e Nagy-Kőrösön 
megjelent kötetnek, melynek ára 1 frt. 

« X »  
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Tanítók tanácsadója, 
M. Béla. Jelentse be a kir. tanfelügyelőnek, 

hogy egy térképük sincs. Az mellékes, hogy 
a temető-füve árát mire fordítják; az a 
lényeges, hogy a község tartozik gondoskodni 
az iskola belső felszereléséről s ehhez képest 
csinálni évenkint a költségvetést. 

Ladányi. A tanítói pályáról való távozás 
megszakítja a szolgálat folytonosságát. Ha 
tehát idővel visszatérne, csak újonnan kezdve 
számíthatnák. De hát a tanítói pályának nem 
is az a czélja, hogy menedékül szolgáljon 
olyanoknak, kik másutt nem boldogulnak. 

SÓS L. Már korábban adtunk választ. 
Kehida. Ha a jelzett jogos kívánságot nem 

teljesítenék, orvoslást a közigazgatási-bizott-
ságnál, a kir. tanfelügyelő közbenjöttévei 
kell keresnie. 

R. U. 10. Az 1893. évi t.-cz. világosan 
intézkedik. Ha végre nem hajtják, annak ön 
is az oka, mert nem ragaszkodik törvény-
adta jogához. Az iskolafentartó köteles besze-
detni a párbért, miért jár tehát ön tanyáról-
tanyára párbért szedni? Evvel a tanítói 
tekintélynek is árt. Nem az a kérdés a jelen 
esetben, hogy egyházilag máshová tartozik, 
mint politikailag, hanem az, hogy ki tartja 
fenn az iskolát? Másik kérdést a kir. tan-
felügyelő útján oldhatja meg. 

H. B. Tanácsadónkban éppen egy izr. 
iskola hasonló esetéből kifolyólag már adtunk 
felvilágosítást. Most sem mondhatunk újabbat. 

Fábián F. Miután tanítói oklevelet csak 
f. évi márczius havában kapott, bár a tanító-
képző-intézet IY. évfolyamát már 1895-ben 
végezte, nem remélheti hogy eddigi, t. i. oklevél 
szerzése előtt való szolgálati éveit nyugdíj-
alapjául beszámítsák. Az oklevél u. i. lénye-
ges föltétele a nyugdíjalap kötelékébejutásnak. 

Vitatkozók. Önnek van igaza. A szivacs, 
iskolai használatában, taneszköz. 

T. Imre. Nem ismerünk oly rendeletet, 
mely fölhatalmazná az anyakönyvvezetéssel 
megbízott tanítót arra, hogy d.-e. 8—11, 
d.-u. 2—4 órák között, a tanítás félbenhagyá-
sával, jogosítva volna anyakönyvvezetői teen-
dőket végezni. A feleket anyakönyvvezetői 
ügyekben a tanítási órákon kívül eső időben 
rendelje az anyakönyvvezetői hivatalba, akkor 
nem kötelesség-összeütközés. — Másik kér-
désre válaszunk az, hogy terjeszszen elő bi-
zonyító adatokkal felszerelt kérvényt a közokt. 
minister úrhoz s fejtse ki, hogy esperesi hivata-
luknak már 1890-ben átadta kérvényét összes 
szolgálati bizonyítványaival, illetékes helyre 
juttatás végett s a közbejött esperesváltozás 
után 4 év múlva a sz. gymnasium levéltárá-

ban találták meg az ön kérvényét és bizo-
nyítványait; enuélfogva önhibáján kívül jutott 
abba a helyzetbe, hogy csak 1894-ben adta be 
folyamodványát a nyugdíjintézetbe leendő 
fölvétel tárgyában s így a 4 évét, nyugdíj-
alapba való beszámítás tekintetében, önhibá-
ján kívül vesztené el. 

Gr. E. Kis-Hegyes. Törvény szerint a kis-
dedóvodákban nincsen szüuet; de egy minis-
teri utasítás értelmében az iskolafentartó 
hatóság adhat, miként Budapesten is adott 
a nyári hónapokban 4 hetet. 

Mocsáry Antal. Sem törvényt, sem ren-
deletet nem ismerünk arra nézve, hogy önök-
nél Baranyában a tanítói állomás javadal-
mát képező föld után a legelőilletőség külön, 
egy tagban hasítandó-e ki ? 

Törvényeink értelmében megkülönböztet-
jük: a) a községi iskola számára az 1868. évi 
XXXVIH. t.-cz. 39. §-a alapján kihasítandó fóld-
illetményt; és b) a tanítói álláshoz járandóságul 
az 1836. évi VI. t.-cz. 3. §-a szerint elkülö-
nített fekvőséget. Ez utóbbi § ekkép hangzik: 

„Hogy a legelő kihasítása alkalmával az összehason-
lításra nézve támadható kétségek mellőztessenek, 
mind a két kath. és görög nem egyesült szertartású 
plebánosi, úgy a két vallású lelkipásztori járandó-
ság, akár legyen azoknak fiókegyházuk, akár nem 
— egy egész telki — az iskolamesteré pedig és a 

helységjegyzőé külön-külön féltelki illetőséghez fog-
nak hasonlíttatni s ezen mennyiséggel valóságosan 
kiadatni ; kivévén, ha ezeknek valamelyike élelme 
fejében nagyobb, azaz egész telket felülhaladó 
mennyiséget bírna, akkor a legelőt is ehhez kell 
mérsékelni." 

Evvel vonatkozásban áll az 1871. évi LIII. 
(ötvenharmadik) t.-cz. 39. és 75. §-a: 

„A legelő elkülönítése az 1836. évi YI. t.-cz. 3. §-ának 
határozata szerint történik, oly megjegyzéssel azon-
ban, hogy az úrbéri legelőilletménynek ott négy 
holdban megállapított legkisebb mértéke csak azon 
esetben szállítható le, ha az illető volt földesúrnak 
ugyanazon határbeli legelőilletőségéből ennek elég-
telensége miatt, ki nem kerülne. (39. §.)" „A lelkészek 
számára a legelő-illetmény hasonlókép birtokuk 
arányához képest szabandó ki, csakhogy ezen rész-
nek, habár aránylag csekélyebb vagy épen semmi 
birtokkal nem bírnak is : mindenik egyházközség-
ben valláskülönbség nélkül — azon helyen, hol az 
templommal, vagy paplakkal el van látva, mindig 
annyinak kell lenni, a mennyit azon középmérték 
tesz, mely ugyanazon határban egy külső birtokkal 
ellátott volt jobbágy számára rendeltetik. Az iskola-
tanító részére minden esetben "hasonló illetmény 
hasítandó ki. (75. §." ) 

Azt hiszszük, önök is ezekre a paragraphu-
sokra támaszkodhatnak. 

B. Jó részben idejét multa. 
B. J. Fizetést a szünidőre is követelhet. 

Ha megválasztották új állására s a jelenlegin 
augusztus hóra is felvette fizetését, akkor 
adja csak be lemondását. 

Terbócz B. Persze, újból. 300 frtig. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Kisdednevelök Orsz. Egyesülete 

f. hó 7-én tartotta közgyűlését, melyen Hagara 
Viktor dr. elnökölt. A tagok s a ministerium 
képviselőinek üdvözlése után hosszabb beszéd-
ben fejtegette a kisdedóvásügy fejlődését. 
Hagara elnököt, a ki főispáni kinevezése óta 
ez alkalommal először jelent meg a kisded-
nevelők közt, Péterfy Sándor tiszt, tag üdvö-
zölte, hangsúlyozva, hogy a kisdedóvásügy 
föllendülése Hágámnak nagyon sokat köszön-
het. Ezután Láng Mihály, eperjesi óvónő-
képző-intézeti igazgató olvasta föl Fábry 
Jánosról, a nem rég elhunyt dobsinai kisded-
óvóról írt életrajzát. Köszönetet szavaztak a 
vallás- és közoktatásügyi ministernek, az Orsz. 
Kisdedóvó-Egyesületnek, Bőser Jánosné alel-
nöknek és Hirsch bárónőnek 1000 frtos ado-
mányáért. Majd a pályázatokról szóló jelen-
tést olvasták föl. Díjat nyertek: Fábián Irma 
(Szabadka), Börtsök Lajosné (Szeged) és özv. 
Tóth Lajosné, Várady Ida (Hódmező-Vásárhely). 
Ezután négy, 25—25 frtos segélyt szavaztak 
meg; majd elfogadták Peres Sándor javasla-
tait, hogy t. i. minden vármegyében kisded-
nevelői kör alakíttassák, a melybe minden 
óvó és óvónő köteles legyen belépni; a kis-
dednevelők ne tartozzanak a tanító-egyesüle-
tek kötelékébe ; minden óvoda-föntartó adjon 
a körgyülés és közgyűlésre menő kisdedneve-
lőknek fuvar- és napidíjat, s végül, hogy a 
Néptanítók Lapja minden kisdednevelőnek 
megküldessék. (Megkapja minden kisdednevelő, 
ha az előírt módon kéri. Szerk.) Elfogadták 
Halász Ferencz kir. tanácsos tanfelügyelő 
azon indítványát is, hogy minden kisdedóvó-
dának legyen szakkönyvtára. Hagara Viktor 
dr. elnök, köszönetet mondva Peres Sándor 
titkárnak buzgó működéséért, a közgyűlést 
berekesztette. 

— A fehérmegyei tanítótestület sárbo-
gárdi járásköre f. évi junius 10-én tartotta 
ülését. Elnök megemlékezett megnyitó beszé-
dében a mult évben történt fontosabb tanügyi 
mozzanatokról s lelkesítette kartársait a szor-
galmas és hazafias munkálkodásra. A mult 
évi jegyzőkönyv felolvasása után Borger Vilmos 
értekezett a „nyugdíjtörvény reviziójáról." 
Hálával emlékezik meg a régebbi idő arányá-
hoz képest a haladásról, de felemlíti a kívá-
nandó módosításokat is: 1. a kántortanítók 
sérelmes helyzetét, 2. a lakás nélküli tanítók 
állapotát, 3. a 10 éven alul működött tanítók 
özvegyei és árvái segélyezését, 4. a tanítók 
szolgálati idejének leszállítását, 5. a 15 kros 
járulékok megszüntetését, és 6. az okleveles 
nevelők fölvételét a nyugdíjkötelékbe. A 

gyűlés ezeket elfogadta és a megyei közgyűlés 
által az országos-bizottságnak fölterjeszti. 
Herder Károly az „írva-olvasás" könnyítéséről 
tartott gyakorlatias előadást, mely ezen tárgy 
tanítását megkönnyíti. Határozott a kör a 
beszéd- és értelemgyakorlatok önállóságának 
megszüntetése és az írva-olvasás fentartása 
mellett. Inditványoztatott a tankötelesek 
korcsmai látogatásának és szivarozásának 
gátat vető eljárás, és a szorgalmas értekezők 
jutalmazása. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőházában, 

mely még mindig a bűnvádi perrendtartási 
eljárás általános tárgyalásánál tart, f. hó 
19-ikén egy interpelláczió kapcsában az al-
földi szocziálista, illetőleg az aratási sztrájk-
mozgalmak is szóba kerültek, mely alkalom-
mal Darányi földmívelésügyi minister kijelen-
tette, hogy a belügyminister is, ő is, mindent 
elkövetnek, hogy a kérdést társadalmi úton, jó-
akaró közvetítés és a félrevezetett nép fölvilágosí-
tása útján lehessen elintézni. A kormány intéz-
kedett úgy is, hogy a sztrájkoló munkásokat 
helyettesíthessék; első sorban Ínséges ruténéket 
és csángókat fog expediálni a fenyegetett vidé-
dékekre. Egyszersmind segíteni fogja minden-
képpen a dolgozni akaró munkásokat; az alsó 
Tiszán és a Körösön milliókra menő földmun-
kát fognak az idén megkezdeni. Tervbe van 
véve egy törvényjavaslat is, mely szabályozni 
fogja a munkások és birtokosok közt váló viszonyt. 

— Az országos nőképző-egyesület választ-
mánya utóbbi ülésén minden zaj nélkül, szép 
családias ünnepet ült. Átvette és az egyesület 
tanintézetének átadta Wlassics Gyula dr. 
közoktatási ministerünk arczképfestményét. 
Az egyesület elnöke, özv. gróf Teleki Sán-
dorné meleg szavakban fejezte ki örömét, 
hogy a leánygimnázium első vizsgálatján 
junius 21-ikén, a vizsgálati teremben lehet 
majd látni annak az arczkópét, a kinek a 
magyar nők annyi elismeréssel tartoznak. A 
festményen a következő meleghangú szavak 
örökítik meg az ünnepeltnek korszakalkotó 
alkotásait a magyar nőoktatás terén: „Az 
első leánygymnázium létrejövetele Wlassics 
Gyula közoktatásügyi minister nevéhez fűző-
dik. A leányszív és leányelme két gyémánt; 
a leánygimnázium elmélete: e két drága-
követ egymáson csiszolni, hogy ragyogása 
fényt adjon a nemzetnek, mint a páros csil-
lagé az égnek." 

— A „Tanítók Háza" igazgató-tanácsa 
nevében Eötvös Loránd báró v. b. t. tanácsos, 
tiszteletbeli elnök vezetése alatt Ujváry Béla 
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alelnök, Lakits Vendel titkár és Moussong 
Géza jegyző a székesfőváros polgármestereinek, 
Rózsavölgyi és dr. Vaszilievits tanácsnokok-
nak küldöttségileg nyújtották át az igazgató-
tanács kérvényét, melyben a Tanítók Házá-
nak fölépítésére alkalmas telket kérnek a 
székesfővárostól. A küldöttséget mindenütt 
szívesen fogadták s jóllehet a telekadományo-
zást megnehezíti a főváros közgyűlésének az 
utóbbi időben erre vonatkozólag hozott hatá-
rozata, azért Márkus József polgármester és 
fönnebb említett munkatársai mégis fognak, 
mint a küldöttségnek mondották, módot 
találni arra, hogy az igazgató-tanács kérel-
mét kedvezöleg intézzék el. 

— Urassai Sámuelt, a kolozsvári egyetem 
nyugalmazott tanárát Wlassics minister szá-
zadik születésnapjának évfordulója alkalmá-
ból a következő levéllel üdvözölte: „Tisztelt 
Uram! Tisztelettel és meghatottsággal for-
dulok önhöz születésének századik évforduló-
ján. Mint a százados tölgy a fiatal erdőben, 
úgy áll ön az ifjú Magyarország szellemi 
munkásainak sorában; az édes anyaföldből 
szívta erejét, a melylyel diadalmasan meg-
küzdött az idegenből zuduló vészekkel és 
viharokkal s oly sok tapasztalat és küzdelem 
után, ma is teljes erőben áll még, mindnyá-
junk örömére és a magyar tudományosság 
dicsőségére. Nagy eseményekben dús, az 
emberi elme fényes diadalait hirdető századot 
élt ön át. A tudományok a század kezdete 
óta a mai napig nagyot változtak, fejlődtek. 
De az ön munkásságának már legelső nyomai 
oly tisztán látszanak meg tudományos életünk 
talaján, mintha az évek nyomtalanul suhan-
tak volna el fölötte. Az úttörők közt volt 
ön, s hálás ezért a mai nemzedék. Enciklo-
pédikus ismereteit a tudományoknak csaknem 
minden ágára kiterjedőleg, magyaros szellem-
ben irányította; könyvei éppen azért még 
sokáig mintaképek gyanánt fognak szolgálni 
tudósainknak. Születésének századik évfor-
dulóján fogadja szívből eredő szerencsekivá-
nataimat. Kéljük az egek urát, hogy nemze-
tünk dicsőségére még sokáig^ tartsa meg önt, 
jó erőben és egészségben. Élvezze és lássa 
még sokáig áldásos tevékenységének szép 
eredményét. Igaz tisztelője dr. Wlassics Gyula, 
s. k." A minister, ő felsége nevében, a követ-
kező táviratot intézte az agg tudóshoz, kiről 
különben utólag kisütötték, hogy nem 100, 
hanem csak 97 éves még: „Ő császári és 
királyi Felsége legkegyelmesebben felhatal-
mazni méltóztatott, hogy Nagyságodnak 
századik születésnapja alkalmából legma-
gasabb nevében szerencsekivánatait tolmá-
csolj am." 

— Az Orsz. Kisdedóvó-Egyesület képe-
sítő-vizsgálatai f. hó 15—20-ig tartattak 
meg, még pedig fényes sikerrel, a mennyiben 
70 jelentkező közül 28 kitűnő, 35 jeles, 7 jó 
sikerrel állotta ki az elméleti és a gyakor-
lati vizsgálatot. Az egyesület részéről a képe-
sítő-vizsgálat vezetését Nagy Gábor egyesü-
leti titkár végezte, a ministerium részéről ez 
alkalommal Kovács Albert tanár volt jelen 
ministeri biztosi minőségben. A hatalmas 
virágzásnak indult egyesület m. hó 23-án 
tartotta közgyűlését dr. Berzeviczy Albert 
v. b. t. t. elnöklete alatt. Az egyesületnek a 
mult évben 49.921 frt 82 kr bevétele és 
30.056 frt 11 kr. kiadása volt; az államtól 
14 ezer frt segélyt kapott. Vagyona 278.058 
frt 81 kr. Főérdeme van az egyesület meg-
izmosodásában Tisza Kálmánné elnöknek, a 
ki nem csak nagy befolyását, de nemes szívé-
nek egész lelkesedését évek hosszú sora óta 
az egyesület fejlesztésére fordítja. Az egye-
sület minta-óvójába a lefolyt évben 120 kisded 
járt, köztük 30 árva, a kik az egyesület 
által föntartott árvaházban nevelkednek. 

— Tanulmányút. A hajdúmegyei tankerü-
leti tanítók hivatalos tantestületét képező 
Gönczy-egyesület alapszabályai szerint minden 
nyári szünidőben tanulmány-körutat rendez 
egy-egy országvidék iskolai, nép és földrajzi 
és történelmi szempontból nevezetes helyeire. 
Ily tanulmányútja volt eddig az egyesület-
nek Erdélyben, Arad-, Nagy-Váradon, Buda-
pest környékén és Komárommegyében; most 
pedig előirányozva van: Abaúj, Sáros, Sze-
pes és Borsod megyék városaiban és vidékökre. 
A rendező-bizottság határozatából már fel-
kérettek az érdekelt vasúti- és fürdőigazga-
tóságok, stb. a lehető legméltányosabb ár-
kedvezmények megadására, a testvér-egyesü-
letek szives közreműködésre. A kik e kirán-
dulásban részt akarnak venni, nyilatkozatu-
kat folyó évi junius hó 28-ig a rendező-
bizottság elnökéhez, Eötvös K. Lajos kir. 
tanfelügyelőhöz annyival is inkább szíves-
kedjenek beküldeni, mert a körutazás körül-
belül csak 50 személyre van tervezve, hogy 
a nagy tömeg ne koczkáztassa a tanulmá-
nyozás sikerét. Indulás julius 6-án este 8 óra 
10 perczkor Debreczenből. 

— Hazafias ünnepély. A szatmári r. kath. 
finépiskola tanítótestülete elhatározta, hogy 
a koronázás évfordulója alkalmával egyúttal 
Magyarország ezeréves fennállását is meg-
ünnepli minden évben. Ezt a kettős czélú 
hazafias ünnepélyt f. é. junius hó 8-án szép 
programmal tartották meg. Az iskolai ünnep-
ség után az ifjúság résztvett a püspöki-székes-
egyházban tartott hálaadó istenitiszteleten. 
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— Gyűlések. Az orsz. izr. tanító-egyesület 
„Bács-Bodroghmegyei fiókköre" 1897. év julius 
hó 5-én délelőtt 9 órakor Újvidéken tartja 
rendes évi közgyűlését. — A nógrád-megyei 
tanítótestület nógrád-járási köre ez évi köz-
ülését junius hó 14-én Nagy Orosziban, a 
r. k. iskola-termében tartotta meg. 

— Halálozások. Gleiszner Mór, nyugal-
mazott tanító, f. hó 4-én életének 78. évé-
ben Nyitrán elhunyt. — Sáling Géza, a szen-
tesi ev. egyház tanítója, f. hó 15-én életének. 
37. tanítóskodása 19. évében elhunyt. 

A szerkesztő postája. 
S. Zs. Iháros. Ha a közigazgatási bizottság 

úgy döntött, hogy nem terjeszthető föl, mert meg-
haladja a 400 frtot, akkor bajos a dologban valamit 
tenni. Különben beszéljék meg a dolgot a kir. 
tanfelügyelő úrral; ő ismeri az állapotokat, mi nem. 
— Cs. ;T. Szegzárd. 1. Első kérdését előbb kellett 
volna hozzánk intéznie. 2. Lehet, a hely megneve-
zése nélkül azzal, hogy „bárhová." — M. F. Jíagy-
Atád. A kongresszusi értesítő most van korrektura 
a la t t ; úgy halljuk, hogy nem sokára megjelenik. 
Megkapja, ne aggódjék. — Ii. S. Sopron. Lapunk 
ilyen magánérdekeket nem szolgálhat. — Sz. J. 
Hnszt. 1. Mi ia csak akkor tudjuk meg, a mikor 
nekünk a pályázatot beküldik. Kisérje csak továbbra 
is figyelemmel a lapot. 2. Nem hiszszük, hogy 
1895/96-ra most már megadják. — 1$. J. Vicza. A 
polg. iskolai tanítóképző igazgatóságához: I. ker., 
Győri-út, Paedagogium. — P. E. Ákos. Azt a segélyt 
csak elvben adták meg s csak okleveles tanító veheti 
föl, a mikor is az ő nevére, fogják kiutalványozni. 
Kérjék a 400 frtra való kiegészítést, s a község 
igyekezzék mielőbb oki. tanítót alkalmazni. — 
T. G. Csenger. Forduljon lev. lapon a Szent István-
társulathoz. — Reöthy Vladimir polg. isk. tanító 
(Liptó-Szt.-Miklóson) fölhívja azokat a kikl890/í)l-ben 
vele együtt Ungváron végeztek, hogy f. évi junius 
27-én az ungvári tanítóképzőben megjelenjenek. — 
Tízéves találkozó. Brauner Lajos áll. isk. ig.-tanító 
(Hodosán, Zalavárm.) fölkéri azokat, a kik az li-87-ik 
tanévben Csáktornyán tanítóképesítőt tettek, hogy 
f. évi augusztus hó 3-án d. e. 9 órakor Csáktornyán, 
az áll. tanítóképző-intézetben megjelenni szíves-
kedjenek. Tartózkodásuk helyét f. évi julius hó 
3-ig vele közöljék. — 15. Az írás és olvasás elvá-
lasztása tárgyában nem indítunk vitát. Meddő kér-
désnek tartjuk. Mind a kettőre meg lehet tanítani 
a gyermeket már az első osztályban. Kedvvel is 
tanulja minden gyermek s örül, ha nem csak olvasni, 
de írni is tud. Igaza van önnek, hogy az olvasási 
kedvet s az olvasásban való gyakorlottságot nagy-
ban előmozdítanák az iskolai könyvtárak. Kívánatos 
azért, hogy ilyen minden községben legyen. — 
,.Fin de siécle." Ón jobban tudhatja, mint mi, hogy 
mostani állása olyan-e, hogy azt a fölszólítást föl-
tétlenül teljesítheti. Ha úgysem akar máshová 
elpályázni, tegye meg, a mit kívánnak öntől. A 
mit az ember a nevével aláír, az mindig kötelező 
reá nézve. Vegyen minden mozzanatot fontolóra s a 
szerint határozzon. Ne az „önérzet", hanem a czél-
szerűség szempontjából birálja el a dolgot. •— J. A. 
Nyir-Acsád. 14.752. sz. a. tárgyalják ; megsürgettük. 

— B. G. Nagy-Tótfalva. Megsürgettük; 10.575. sz. 
a. tárgyalják. — Sz. L. Halmi. Meg. Mi úgy hal-

lottuk, hogy hivatalból fogják kiutalványozni ; várja 
meg türelemmel a rendelkezést, benne lesz a lap-
ban. —• G. J. 1. Úgy hallottuk, hogy az idén be 
kell vonulniok, de a rendeletet nem láttuk. 2. A 
főnökétől, ha ugyan megadja. — L. C. Dombortelek. 
T. E. lakása Ó-Paulis. — Kr. Gy. Jíyögór. 1. Kérje 
a tanítói illetménytől számítva. 2. Már többször 
megírtuk, hogy ha szegénységi bizonyítvány van 
mellékelve, a kérvény is, mellékletei is bélyeg-
mentesek. — „Aggódó." A vezető-igazgató Rohoz 
István, Vácz. írjon neki. Remélheti a fölgyógyulást. 
— „Műveltség." Nekünk túlságosan terjedelmes s 
már ezért sem közölhetnők. De, jóllehet vannak benne 
becses megjegyzések, száraz elméleti dolgozat. Havi 
folyóiratban volna helyén. — „Az erkölcsi érzelem 
és a lelkismeret fejlesztési módja." Csak gyökeres 
átdolgozással közölhetnők, erre pedig, tekintve, 
hogy czikkekkel bőven el vagyunk látva s hogy 
már egy év óta elfogadottaknak sem tudunk helyet 
szorítani, nem vállalkozhatunk. — Sz. A. Pánczél-
cseli. A dolog tényleg úgy van, hogy ez vallási 
szertartás náluk, tehát nem lehet ellene tenni. A 
másikat a kir. tanfelügyelő úrral kellene megbe-
szélnie. — B. J. B. tudakozó. 15.339/97. sz. a. május 
hó 3-ikán a bácsmegyei kir. tanfelügyelőséghez és 
a palánkai adóhivatalhoz küldték. — N. Á. Szakoly. 
21.188. sz. a. tárgyalják ; megsürgettük. — „Somogy." 
Velünk azt közlik, hogy 23.115/91. sz. a. április 
22-én a közigazgatási bizottsághoz küldték. — M. 
Gy. Szt.-Mihály. Tárgyalás alatt van (63.647. sz.) 
megsürgettük. — H. L. Tordomeszticz. Kérvénye 
eddig ide be nem érkezett; tegyen kérdést a kir. tan-
felügyelőségnél. — F. Zs. Tisza-Várkony, szöllöhegy. 
38.860/96. sz. a. innét a közigazgatási bizottsághoz 
küldték még mult év julius 31-ikén; onnét válasz f. 
hó 15-ig nem érkezett. — Gy. P. Eperjeske. Utána 
nézettünk ; 62.536. sz. a. tárgyalják ; megsürgettük. 
— B. I. Berettyó-Új falu. VI. ker., Új-utcza 1. sz. 
— P. J. Mezö-Túr. Megteszszük. A czikk bevált, de 
oly tömérdek az elfogadott közlemény, hogy magunk 
sem tudjuk: mikor adhatjuk ki. Újból és mindig 
csak türelemre kell kérnünk t. munkatársainkat. 
— N. M. Andráshida. A jövő számban. Amazok is meg 
fognak jelenni, csakhogy — olvassa el a fönnebbi 
üzenetet. — „Harangszóra." Az ilyen egyszerű tör-
ténetkét nagyobb művészettel kellene megírni. Mivel 
úgyis sok az elfogadott ezikkünk, nem közölhetjük. 
— Zsámbok. ön e két üzenetben : „nem késtek el, 
mert az ötödéves korpótlék nem 1898 januárban, 
hanem ez év őszén válik esedékessé" és e közt: „az 
első ötödéves korpótlék 1898 szept. 1-én válik ese-
dékessé" — ellenmondást lát. Tudja : miért? Mert 
ön ezt: „ez év" — f. évnek értette, pedig világosan 
meg van írva, hogy nem 1898 januárban, hanem 
ez év (t. i. 1898) őszén. Miért nem írta alá a tel-
jes nevét? —• E. J. F. Várkony. Csak a f. évre 
vonatkozik. 

Tartalom: A szocziális kérdés és az iskola. II. P. 
— A gazdasági ismétlő-iskolák megvalósítása. Török 
Endre. — Külön órát a mesének! Bursics Ernő. — 
A magyar nyelv tanítása nem magyar ajkú nép-
iskoláinkban. Kacz Henrik. — Játszva tanítsunk. 
Rechmitz Ignácz. — Hivatalos rész. — Sziinóra: Kairó. 
Erődi Béla dr. (Képpel). — Gyümölcsfa-kezelés módja. 
Petrik Ede. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — 
Egyesületi élet. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr.. 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egye3 szóért, minden közlés után 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egvhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nein a d u n k vissza. 

Iskoláink belső fölszerelése. 
Czélt csak eszközökkel lehet elérni. 
Népiskoláink és kisdedóvó-intézeteink 

munkájának sikeréhez is megfelelő 
eszközök szükségesek. Ez elemi igazság 
daczára nevelés- és oktatásügyi irodal-
munk egyetlenegy ágazatában sem oly 
szegény, mint az iskolák fölszerelésére 
vonatkozó művekben. 

A népoktatási törvény életbelépte-
tése után első sorban maga az állam-
kormány igyekezett alkalmas tankönyvek 
s a tanítók kezébe való vezérkönyvek 
és szemléltetési eszközökről gondos-
kodni. Vele majdnem parallel egyes 
irodalmi társaságok, mint pl. a Sáros-
pataki Irodalmi Kör, Szent István-
Társulat, majd részvénytársaságok, 
(Franklin-Társulat) és magán-könyvkiadók, 
tanszerkészítők részint tervszerűen, részint 
ötletesen vagy egyes szakbeli, várat-
lanul megírt művek, tervszerű egymás-
után nélkül, jobbadán alkalmilag készí-
te t t tanítási eszközök közrebocsátásával 
iparkodtak eleget tenni a pedagógiai 
közszükségletnek. E közben — külö-
nösen a magánkiadók — nem ritkán, 
nagyon is előtérbe helyezték a rájok 
nézve legfontosabb „üzleti jövedelme-
zőség" érdekeit. 

A tanítóság, pár évtizeden keresztül 
egyes kiadók reklámszerű katalógusára, 

hirlapi hirdetéseire, gyakorta a szerzők 
önmaga- í r ta könyvajánlásaira s öblös 
frázisokban bővelkedő kritikáira volt 
utalva, ha az iskolák fölszerelése, beren-
dezése tárgyában költségvetési terve-
zetet kellett készítenie. Csak elvétve 
akadt egy-egy feltűnőbb példa, midőn 
tanító-egyesületek tüzetes tanulmány 
után kritikai éles bontókés alá fogták 
a legszükségesebb tankönyveket s más 
tanítási eszközöket. 

Sokkal szerencsésebb viszonyok közt 
lá tot t már napvilágot a kisdedóvási 
törvény 1891-ben. Mindenekelőtt magát 
a törvényt egyidejűleg igen tüzetes, egész 
kötetnyi terjedelmű utasítás kisérte. 
Szakemberek (férfiak és nők vetélkedve) 
serényen lát tak munkához, hogy a 
magyar kisdedóvó-intézetek nemzeti 
karakterű belső berendezéséhez kitűnő 
eszközöket teremtsenek. S valóban ma 
már a maguk nemében tökéletesebb, 
megbízhatóbb eszközökkel rendelkeznek 
a kisdedóvó-intézetek, mint az elemi 
népiskolák. De még náluk is, egészen 
a legújabb időkig, hiányzott oly gya-
korlati útmutató, melyet egy falusi 
iskolaszéki tag vagy gondnok is azon-
nal megérthet és alkalmazni tud a 
maga igénytelen felfogásával. 

1870-ben adott ki a kormány „Nép-
iskolai épülettervek" czíme alatt az 
iskolai épületek elhelyezése, építése és 

Lapunk 2<> ik számához három melléklet van csatolva. 
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berendezése tárgyában utasításokat. Azt 
lehetett várni, bogy ezen előfutó u tán 
az egyesületekben és szaklapokban 
nagyobb szabású eszmebarcz indul meg 
a népiskolák berendezése és fölszere-
lése tárgyában követendő egységes eljá-
rásra nézve. Nem történt. Yégre ismét 
a közoktatásügyi kormány adott lökést 
a fejlődésnek, midőn az országos tan-
szermuzeumi bizottságot fölhívta, hogy 
a millenniumi kiállításra készítse el az 
elemi népiskolák, nemkülönben a kis-
dedóvódák bútorzatának és fölszerelé-
seinek jegyzékeit. Az országos tanszer-
muzeumi bizottság, vesződséges munká-
jával elkészült s ennek alapján jelent 
most meg három jegyzék: egyik az 
elemi népiskolák bútorzatára és fölszere-
lésére, másik a népiskolai tanítók könyv-
tárának berendezésére, s harmadik a kis-
dedóvodák bútorzatára és fölszerelésére 
vonatkozólag. Mind a három jegyzékhez 
Gyertyánffy István, az országos tanszer-
múzeum érdemes igazgatója írt szak-
szerű, hasznos útbaigazítást. 

Az említett jegyzékek a közoktatás-
ügyi minister úr kívánságához I—VIII. 
fokozatban csoportosítják a bútorzatok 
és fölszerelések jegyzékét és költség-
vetését. Választhat közülök minden 
iskola vagy óvoda a maga anyagi viszo-
nyainak és helyi körülményeinek megfe-
lelőleg. A legolcsóbb berendezés (I-ső 
fokozat) az elemi iskoláknál, beleértve 
a tanítói könyvtárt is, mintegy 200 
frtba, a legdrágább (Vili ik fokozat) 
2535 forintba kerül. A kisdedóvodák 
I-ső fokozatú berendezésének költsége 
50 frt, a VIII-ik fokozatú berendezése 
pedig 350 fr t kiadással jár. A tanszer-
jegyzéket Calderoni és Társa, a könyv-
jegyzéket a Lampel-Wodiáner czég, a 
kisdedóvodai fölszerelést jegyzékét pedig 
a Sziklai Gyula kereskedőczég (Erzsébet-
körút 15. sz.) nyomatta ki s ők, ha 
erre fölszólíttatnak. minden iskolai ha-
tóságnak vagy érdeklődő magánegyén-
nek díjtalanul küldik meg a kivánt 

jegyzéket. Egyébként gondoskodás tör-
tént, hogy az országos tanszermúzeum 
nevében kiadott három jegyzék — a 
kir. tanfelügyelők ú t j án — ingyen kül-
dessék meg Magyarország minden népis-
kolájának. 

Korántsem papirkosártölteléknek ké-
szült, üzletszerű katalógusról van itt 
szó, hanem hozzáértő szakemberek fárad-
ságos munkájának közhasznú eredményé-
ről, mely méltán megérdemli a tanítók 
és iskolai hatóságok részéről a mél-
tányló fogadtatást. 

Szó férhet s fér is eme jegyzékek 
egyik-másik pontjához; de igazságosan 
senkisem tagadhatja meg tőlük a komoly 
törekvést, s a gyakorlati hasznavehe-
tőséget. Három-öt éves czyklusokban 
revízió alá veendők eme jegyzékek, de 
különösen új iskolák berendezésénél 
mindenha igen jó szolgálatot fognak 
tenni; nevezetesen: megkönnyítik a 
tanítók, gondnokok tervezetkészítő mun-
káját. másrészről költséges kísérletező 
tapogatódzásoktól óvnak meg. 

Tanító-egyesületek, szaklapok j ól teszik, 
ha a dolog inétyére ható, tárgyilagos 
kritikával kisérik eme műveket s 
különösen a helyi tanterveknek megfelelő 
kiegészítésekkel látják el, mert ezek alapján 
lehet az iskolának életre nevelő hatását fo-
kozni; ily módon létesíthetünk a vidék 
flórájából, stb., lielyi iskolai szemléltetési 
gyűjteményeket, minőt pl. dicséretes buz-
galommal a Hevesmegyei Alt. Tanító-
egylet már is létrehozott. 

Részünkről szükségesnek tartanok, 
hogy minden fokozatú iskolai fölszerelés 
keretébe fölvétessenek: a) az 1868. évi 
XXVIII. t.-cz.; b) az 1876. évi VI. és 
XXVIILt.-czikkek; c)az 1875.éviXXXII. 
t.-cz.; d) az 1891. évi XLIII. t.-cz.; e) az 
1893. évi XXVI. t.-cz. és az ezekhez 
készült utasítások. Szerintünk u. i. a 
népoktatásról, az iskolai hatóságokról, 
a nyugdíjügyről, fizetéskiegészítésről sfcóló 
törvények a falusi iskolai tanítói könyv-
tárakból sem hiányozhatnak. 
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Hasonlóan hézagosaknak tar t juk a 
kisdedóvodai könyvtárakat az 1891. 
évi XY. t.-cz. (kisdedóvásról szóló tör-
vény) és a tanítói nyugdíjra vonatkozó 
törvények, utasítások nélkül. Ezeknek 
pótlólag való fölvételét ajánljuk a jegy-
zékkészítő-bizottság figyelmébe. 

Szaklapjaink, tanító-egyesületeink s 
általában a tanítók és óvók gondos kiegé-
szítő munkája teremtheti meg az isko-
láink, óvodáink berendezésére vidéken-
ként legalkalmasabb, legmegfelelőbb jegy-
zékeket. A tanszermúzeum munkálatai 
alapvetésül kitűnően használhatók. 

Iskoláink belső fejlesztése hív mun-
kára bennünket. Ne sajnáljuk ez újabb 
fáradságot. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

A tanítók terménybeli fizetése. 
A tanítói fizetésnek terményekben (gabona 

csirke, tojás, stb.) való kiszolgáltatása óscli, 
középkori maradvány abból az időből, mikor 
a köznép, politikai helyzeténél fogva, minden 
keresetforrástól — úgyszólván — el volt 
tiltva, mikor a készpénzforgalmat csak elvétve 
ismerték. A nép akkor azzal tett eleget köte-
lezettségeinek, a mivel tudott, vagyis ter-
mesztményeivel. Földesúrának, papjának is 
terményekben rótta le a kilenczedet, illetve 
a tizedet. 

Ha egy-egy kö/ségben iskolát szerveztek 
s ennek vezetésére tanítót fogadtak, a nép a 
tanító javadalmát abban állapította meg 
és szolgálta ki, a mivel bírt, azaz termé-
nyekben. Pénzfizetésről természetesen szó 
sem lehetett, mert azzal a nép mentől kisebb 
mértékben rendelkezett. így vált szokássá a 
tanítói fizetésnek terményekben való kiszol-
gáltatása, t. i.: hogy a tanító terménybeli 
fizetését időről-időre maga volt kénytelen 
beszedni s minőségre nézve olyan terménynyel 
beérni, a milyent kapott. 

Ez az évszázadokon keresztül szokássá vált 
állapot, mint a czélszerűség netovábbja, az 
1868. évi 38.t.-cz. 143. §-a 2-ik pontja, s az 1893. 
évi 26. t-cz. 4. §-a daczára érintetlenül fenn-
maradt napjainkig. Bár úgy az 1868 : 38. 
t.-cz. 143., 'mint pedig az 1893 : 26. t.-cz. 
3. §-a megengedik, hogy a hol eddig szokásban 
volt, vagy a hol a helyi viszonyoknál fogva 
czélszerűnek mutatkozik, a tanítói fizetések 

aránylagos része terményekben állapíttassák 
meg, már az 1868. évi 143. §. második pontja 
meghagyja, hogy a terményeket a községek 
elöljárói tartoznak beszedni s a tanítóknak 
kiszolgáltatni. De a mint az 1868-iki törvény 
oly sok §-a, ez is, legalább a felekezeti 
tanítókra, írott malaszt maradt. A tanítók 
1868 után is csak magnk szedték és szedik 
mai nap is terménybeli járandóságaikat, és 
tűrik az ezzel járó kellemetlenségeket, meg-
alázásokat és anyagi veszteségeket, mint 
századokkal ezelőtt. Hajdanában a viszo-
nyoknak megfelelő volt ez a szokás. A poli-
tikai és társadalmi viszonyok átalakulása 
következtében azonban, hogy megszűntek az 
okok, melyek mellette szólottak, nem csak 
elvesztette minden czélszerüségét, hanem ez 
idő szerint határozottan hátrányos, káros az 
iskolára s nem egyszer oka annak, bogy a 
tanító nélkülözni kénytelen. Mindezekről meg-
győződhetünk, ha a terménybeli fizetés besze-
déséről a maga valódi mivoltában tudomást 
szerezünk. 

A nép természetesen akkor fizet, a mikor 
a fizetendő anyaggal rendelkezik: t. i. őszszel, 
midőn a betakarítás után egy kis terményre 
szert tett. Akkorára az iskola is beáll. Elég 
későn ugyan, október végefelé, november 
elején. A tanító örvend, hogy mar sikerült az 
iskolaköteleseket összegyűjtenie s hogy végre-
valahára rendszeres tanításhoz foghat. De 
valóban csak foghat. Alig kezd bele, máris 
kiszólítják: vegye át Nagy Estánnétól a 
párbért. A mint azzal végez s folytatná, a hol 
abbanhagyta, ismét kiszólítják, hogy Kis 
Páléktól hoztak gabonát. S ez így megy 
nap-nap mellett, délelőtt és délután, és 
nem csupán egypár napig, hanem heteken 
keresztül, legtöbb helyütt karácsonyig. Ha a 
tanító nehéz munkájának díjazása fejében 
Nagy Estánné, Kis Pálné vagy bármely hit-
községi tag, a rosta alól összesepert s alább 
a maga valódi értékében jelzett terményhez 
hasonlót hoz, vagy ha a termény mennyi-
ségre nézve, évtizedek óta használt s a 
hivatal elfoglalásakor a tanítóra szállt hit-
községi véka mértékét meg nem üti, a 
tanítótól senki rossz néven nem veh- ti, ha 
gabonaaljt kifogástalan termény gyanánt 
elfogadni vonakodik, illetve a mutatkozó 
hiánynak pótlólag való meghozatalát követeli. 
Estánné, Pálné ismerve a szegény, eddig 
mindenkitől magárahagyatott tanító tehetetlen 
voltát, a maga gondolkodás- s érzésmódja 
szerint fölülkerekedik, szembeszáll a tanítóval, 
felesel vele, megkisebbíti, megbántja, nem 
ritkán meg is sérti. S mindezt miért ,J Mert 
a tanító a maga jogos, jól megérdemelt 
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keresményét követeli. Hogy ilyenek milyen 
lelki állapotot idéznek elő a tanítónál s 
mennyire fokozzák munkakedvét, jobb, ha 
erről hallgatunk; elképzelheti mindenki. De, 
hogy eíféle jelenetek után eredményes taní-
tásról, legalább arra a napra, szó sem lehet, 
az kétségtelen. A mely hitközségi tag egy-
általában nem hozza el a párbért, azzal 
persze törvénykezni kell. Csak annak, a ki a 
köznéppel való törvénykezést ismeri, van 
fogalma arról a kisebbítésről, stbről, melynek 
a tanító ilyenkor részese. S mindezek után 
legalább megkapná a tanító a terménybeli 
járandóságát. A hitközség elöljárói, a kiket 
a tanítói járandóság beszedéséről való gon-
doskodásra törvény kötelez, nem törődnek a 
tanítóval s terménybeli fizetésével. így maga 
kénytelen a községi elöljáróság közbenjárását 
kikérni. Csakhogy mikor a tanító a községi 
elöljárósághoz fordul, ha az ugyan szép szóra 
hajlandó valamit az ő érdekében tenni, akkor 
már kitavaszodott s igen sok hitközségi 
tagnál még aljgabona sem található. A tanító 
kénytelen tehát a jövő aratás-utánig várni 
s a kellemetlenkedést líjból kezdeni. Azalatt 
azonban megtörténik az, hogy afféle ideig-
lenes hitközségi tagok, mint pl. cselédek, 
helyet változtatnak, a községből elköltöz-
ködnek. Hogy a tanító ezen követelésétől 
búcsú nélkül elesett, az kétségtelen. 

A hátralékos tanítói fizetés behajtásáról 
törvény gondoskodik. Tekintve azonban a 
kivitel hosszadalmasságát, az a tanító ebbeli 
baján elfogadhatóan nem segit. Ugyanis az-
1893. évi 26. t.-cz. 7. §-a értelmében az 
iskol afentartó által a tanító fizetéséről veze-
tendő nyilvántartás alapján kitüntetett hátra-
lékok az egyes adózóktól közigazgatási úton 
hajtandók be. A végrehajtás módozatait 
ugyanezen §. 2-ik pontja szerint a közokt. 
minister a bel- és pénzügyministerrel egyet-
értőleg rendeleti úton állapítja meg. A 
megyei közigazgatási bizottságoknak szóló 
ezen Utasítás 1894. évi márezius 2-án 10.000. 
sz. a. kelt vall. és közokt. ministeri ren-
delettel ki is adatott. A tanítói fizetésekről 
a fennebb érintett nyilvántartást az iskola-
fentartók persze sehol sem vezetik. Ennek 
következtében nem is emelnek a tanító 
hátralékos fizetéséről panaszt. A közigazga-
tási bizottság pedig csupán panasz, vagy 
feljelentés alapján intézkedik. így a tanító 
kénytelen a tartozókat egyenkint, s tarto-
zásuk összegét kimutatni. Ezen kimutatás 
hiteles voltát igazoltatja az iskolaszéki elnökkel. 
A fennálló gyakorlat szerint a kimutatást 
bélyegtelen kérvény kíséretében beterjeszti 
a járási főszolgabíróhoz. Ha ebbeli kérelme 

ott eredményre nem vezet, azzal hasonló 
módon a megyei közig, bizottsághoz fordul 
Ez a hivatkozott Utasitas 15. §-a alapján 
a behajtás iránt intézkedik. A végrehajtást 
a kimutatott adósok ellen — Utasítás értel-
mében — a községi elöljáróság foganatosítja. 
A mennyit csekély fáradsággal a községi 
elöljáróság behajthat, azt nyugtatvány elle-
nében átadja a tanítónak. A községből elköl-
tözöttekről bizonyítványt, terménynyel már 
akkor nem rendelkezőkről nemleges zálogo-
lási jegyzőkönyvet állít ki. Azokat beterjeszti 
a közig, bizottsághoz s a dolog be van 
fejezve. Ilyen lefolyású a tanító hátralékos 
fizetésénék közigazgatási úton való behajtása. 
Annak daczára, hogy a községi elöljárósága 
ha ebbeli eljárásában kisebbfokú hanyagságot 
vagy engedetlenséget tanúsítana, minden 
alkalommal 5, illetőleg 10 frtig terjedhető 
rendbüntetéssel sújtható. Ha pedig megsérti,, 
vagy hanyagul teljesíti kötelességét, ellene 
fegyelmi eljárásnak van helye. 

A tanító hátralékos fizetésének közig, 
úton való behajtása körüli eljárás, mint 
látjuk, fölötte hosszadalmas. A közig, bizottság 
havonkint csak egyszer tart ülést. Míg a 
hozott határozatot a főszolgabíróhoz továb-
bítják, míg az a községi elöljáróságot 
utasítja, míg az elöljáróság a határozatot 
foganatosítja, rendesen eltelik egv negyed-
esztendőnél is több, s a tanító nélkülözések 
között, minthogy egyebet nem tehet, várni 
kénytelen. 

A tanítónak nyújtott terménybeli fizetés 
silány s nem áll arányban azzal az értékkel, 
melyet képviselni hivatva volna. Silány-
ságának megvilágítására legyen szabad egy 
iskolaszék erre vonatkozó s jegyzőkönyvbe 
foglalt határozatát szó szerint idéznem: „A 
tandíj és a párbér szórványosan, hiányosan 
és a mellett az utóbbi oly silány minőségben, 
úgymint konkolylyal, kigyóhagymával és 
egyéb gyommagvakkal vegyes rozszsal vagy 
e helyett laza árpával s kukoriczával rovatik 
le, hogy a jövedelemből 10% feltétlenül 
levonásba teendő." Ez az egy konkrét eset 
eléggé deklarálja a terménybeli fizetés tart-
hatatlanságát. Az olyan gyülevész terményért 
csak nem ád senki 10 évi átlag szerint 
kifogástalan terményben közigazgatásilag meg-
állapított piaczi árt. A tanító terménybeli 
fizetése papiroson — mondjuk — 200, 250 
forintban van megállapítva, tényleg azonban 
nem vesz be érte többet 180, 225 forintnál. 

A tanítói terménybeli fizetések tekintetében 
így vagyunk országszerte. S ha hozzávesz-
szük, hogy ezek kiszolgáltatásáról, 1—2 kivé-
tellel, az iskolafentartók sehogy sem gondos-
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kodnak, valósággal csoda, hogy kétségbe 
nem esünk. 

A népoktatási alaptörvény negyedszázados 
érvényben léte alatt az illetékes körök és 
tényezők ezen állapot tarthatatlanságáról 
meggyőződve, megszüntetésére, illetve javí-
tására törekedtek. Az 1893. évi 26. t.-cz. 
érvényre is juttatta ezt a törekvést. Ezen 
t.-cz. 3. §-a, mint már mondtuk, megengedi 
ugyan a tanítói fizetés egy részének termé-
nyekben való kiszolgáltatását, de az 5. § 
értelmében csak t'öltételesen s csakis akkor, 
ha ezen terményeket az iskolafen tartó a 
tanító közbejötte nélkül szedi be s a 4. §-ban 
megállapított havi vagy negyedévi, de mindig 
előleges részletekben szolgáltatja ki. Ellen-
esetben, az idézett 5. § 2. pontja értelmében, 
az iskolafentartó termény helyett annak 
értékét készpénzben lesz köteles fizetni. 
Annak daczára, ezen törvény fennállásának 
4. esztendejében mit észlelünk P A régi álla-
potot; javulást azonban távolról, a legcseké-
lyebbet sem. 

A tarthatatlan állapot megszüntetésére 
törvény hozatott. E törvény végrehajtása 
czéljából a törvényhatósági közig, bizott-
ságokhoz kimerítő Utasítás intéztetett. Ennek 
alapján az egyházmegyei főhatóságok a 
közig, bizottságok részéről felkérettek, miként 
utasítsák s kötelezzék a hatóságuk alatt 
álló iskolafentartókat arra, hogy a tanítói 
terménybeli járandóságoknak az 1893. évi 
26. t.-cz. hivatkozott §§-ai értelmében való 
kiszolgáltatásáról gondoskodjanak. A köz-
oktatási kormány rendeletileg kötelezte a 
kir. tanfelügyelőket, hogy iskolalátogatásaik 
alkalmával kitérjeszszék figyelmüket arra is, 
hogy a tanítók kapják-e pontosan, a tör-
vényben előírt módon, minő- és mennyiségben 
illetményeiket. 

Az illetékes főtényezők tehát, mint látjuk, 
megtettek e tekintetben érdekünkben a maguk 
részéről minden lehetőt. Most rajtunk a sor! 
Ne nézzük tovább boldog megelégedéssel, 
tétlenül ezt a tarthatatlan állapotot. Boly-
gassuk a dolgot személyesen, szépszerével, 
tapintatosan első sorban azoknál, a kik e 
sérelmek megszüntetésére hivatvák: az iskola-
fentartóknál. Mutassunk rá a szentesített tör-
vényre. Értessük meg azok rendelkezéseit, 
esetleges következményeit a hitközség veze-
tőivel s kérjük meg őket haladéktalan intéz-
kedésre. Azt hiszszük, ez is fog eredményre 
vezetni. Kérelmünk jogosultságát törvény támo-
gatja. A törvény foganatosítására a törvény-
hatósági közig, bizottság hivatott. 

Ha panaszunkat tudtára adjuk a közig, 
bizottságnak, az a hozzáintézett utasítás 11. §-a 

alapján, mint egyes esetekben eddig is meg-
tette, intézkedni fog. Nevezetesen, ha a 
termény minősége ellen van panasz, a járási 
főszolgabíró útján megállapíttatja, hogy a 
terménybeli fizetés megfelel-e a termés átlagos 
minőségének ? Ha az annak meg nem felel, 
elrendeli, hogy a termény helyett annak értéke 
készpénzben fizettessék ki. Az iskolafentartó 
tartozik a közig, bizottság határozatának 
vételétől számított egy hónap alatt a termény-
beli fizetésnek esedékessé vált, de megfelelő 
módon ki nem szolgáltatott részletét kész-
pénzben kiadni. Azon esetre, ha az iskola-
fentartónak a terménybeli járandóság kiszol-
gáltatásánál tanúsított törvényellenes eljá-
rása miatt a közig, bizottság közvetlenül 
egymásután három izben kénytelen intézkedni, 
a harmadízben tett intézkedés alkalmával a 
a közig, bizottság az iskolafentartót kötelezi 
arra, hogy azontúl a terménybeli fizetés helyett 
állandóan annak készpénz - értékét szolgál-
tassa ki, még pedig előleges havi vagy negyed-
évi részletekben. 

Reméljük, hogy kellő tájékoztatás és meg-
fontolás után, az iskolafentartók, első sorban 
azok vezetői s irányadói nem engedik a dolgöt 
odafejlődni. Különben, ha az iskolával csak 
valamicskét is törődnek, érdekűkben áll ezt 
nem engedni. Ezt az állapotot eddig is már 
számos iskola sinyli. Igen sok tanító meg-
unván a terménybeli fizetéssel járó kelle- ' 
metlenkedést, boszankodást s károsodást, ha 
mindjárt valamivel csekélyebb, de készpénzzel 
dotált állásra törekedett. A megüresedett állo-
másra 3-szor, 4-szer hirdetett pályázat ered-
ménytelen maradt. Példa rá megyénkint 5—6 
iskola. Állami és községi iskolák 400 frt, de 
készpénzfizetésre, bezzeg kapnak tanítót. A 
felekezetiek ellenben a 400 frtot meghaladó, 
sőt 500 frtos, persze javarészben terménybeli 
javadalom mellett 3-szori pályázati hirdetés 
után, 2 év múlva is tanító nélkül vannak. 
Az ok kizárólag a fizetés mikéntjében rejlik. 

A nép ragaszkodik ugyan a régi szokáshoz, 
de a törvény előtt, ha azt neki megmagya-
rázzák, mindenkor tisztelettel meghajlik. S 
ha kezdetben nem is szívesen, de eleget tesz 
annak. A mondott tényezőknek kötelességük 
a törvény intenczióját s az iskolára ebből 
háramló előnyt a néppel megértetni s a 
szégyenletes állapot megszüntetésére törekedni. 

A hitközségek vezetői tudják általában, 
hogy a tanító ez idő szerint kapós. Hogy 
nincsen többé a röghöz kötve. Hogy a meg-
üresedett s terménybeli fizetéssel javadalmazott 
állásra mily nehéz képzett tanítót kapni. Ha 
tehát az arra hivatottak nem igyekeznek a 

I tanító helyzetén könnyíteui, javítani: tud ő 
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azon ez idő szerint már maga is segíteni. 
Csakhogy ezt a népnevelés sinyli meg. A nép-
nevelés s ebből kifolyólag a haza érdekében 
kérjük ezért a tanító terménybéli fizetésének 
vagy a törvény értelmében való kiadását, vagy, 
a mi egyedül megfelélő volna, pénzértékre való 
mielőbbi s általános átváltoztatását és kész-
pénzben való kiszolgáltatását. 

(Miskolci) Várhelyi György. 

®£XX3® 

Szőllő- és borgazdasági tanfolyam. 
Földmívelésügyi kormányunknak egy igazán 

üdvös és hasznos intézkedését óhajtom meg-
ismertetni a tanügy munkásaival. 

Mindnyájunk előtt ismeretes az az országos 
csapás, melyet a filloxera hazánkban tett. 
E csapást egyaránt érzik az erősek és a 
gyengék, a betegek és egészségesek, a gyer-
mekek úgy mint a felnőttek, a nők és férfiak 
egyaránt: egyik a bort, másik az édes szőllőt 
siratja; szóval mindnyájan érezzük annak a 
hitvány kis féregnek borzasztó pusztítását. 
A fogyasztóknak a kesergésük azonban csak 
másodrangú, mert ha bor nincs, hát isznak 
vizet, s ha szőllő nincs, hát esznek más gyü-
mölcsöt, szóval: tudják magukat kárpótolni. 
De mit csinál az a szegény istenadta nép, 
a kinek még a dédöregapja is csak szőllőt 
mívelt és mellette kényelemben és jó módban 
élt? Mit csinál az a nép, írely eddig a nélkü-
lözést nem ismerte? E csapást nem hasonlít-
hatjuk össze azzal a rémhírrel, hogy pusztul 
a krumpli, éhinség lesz a felvidéken; mert 
az a felvidéki nép télen-nyáron nyomorog és 
így már megszokta és a szükségparancsolta 
foglalkozásából él: fúrja, faragja azt a rengeteg 
fát, melynek sokaságától a napot is alig látja. 
De mit tegyen az a nép, a melynek nincs 
egyebe, mint egypár lépésből álló hegyol-
dala, mely eddig kincsesbányája volt, de 
most kopáran és félelmesen sárgul vagy vere-
sedik, a milyen a talaja, és nem ad gazdájának 
még sóra valót sem, holott eddig urasan 
eltartotta. 

De nem csak a nép, érzi maga a kormány 
is e csapást; hisz, a mely föld nem terem, 
attól nem fizetnek adót, pedig most éppen 
azoktól a földektől nem fizet a gazda adót, 
a melyektől eddig legtöbbet kellett adóz-
nia. A kormány föl is fogta e veszedelem 
súlyát és a vész kezdetétől tömérdek áldoza-
tokat hoz évente, hogy hazánk szőllőhegyei 
újra teremjék az isteni nektárt. Tudós fér-
fiakat tart a külföldön, hogy ott tanulmá-
nyozzanak és az eredményeket azonnal kö-

zöljék, hogy így a rekonstruálás minél előbb 
keresztülvihető legyen. Az ország minden 
szőllőtermelő vidékén minta - szőllőtelepeket 
létesít drága pénzen, a hol ingyen, vagy számba 
nem vehető áron kap a termelő amerikai 
vesszőt. Megtanítják egészen ingyen a népet 
az idegen hazából átplántált vad szőllővel 
való bánásmódra. Még ennél is tovább ment 
a kormány: pénzt ad a szegény embernek,, 
melylyel újra ültetheti szőllőjét, melyet csak 
akkor kell neki visszafizetnie, mikor szölleje 
terem. Még pedig milyen ez a visszafizetés is: 
oly kis részletekben törlesztheti, hogy a tör-
lesztés nem tesz ki többet, mintha termésének 
tizedrészét adná oda. 

Igen, a magyar kormány ezen a téren 
megtette a legmesszebb menő intézkedéseit; 
kötelességénél többet tett és mégis mit látunk: 
a nép fél az újratelepítéstől és kétségbe-
esetten, a semmittevésre kárhoztatta magát. 
Ismerjük népünknek azt a természetét, hogy 
az minden újítástól retteg ; nem hisz az uraknak. 

Nemesen gondolkozó földmívelésügyi minis-
terünk azonban most kifogott rajtuk, és ez 
uj intézkedésnek meg is lesz a jutalma. A 
minister ugyanis azon vidék tanítói közül, 
a hol a szőllő kipusztult, 170-et képeztetett, 
illetve képeztet ki az új szőllőmívelési módra, 
és ezzel a kormány eljutott arra az útra, a 
melyen kezdenie kellett volna. Ha a filloxera 
fellépte után a tanítókat azonnal kiképezik 
és nekik ingyen adnak vesszőket, úgy már 
nem sok régi szőllő volna parlagon hagyva. 
Tudjuk jól, hogy a falusi tanítónak fában, 
földben stb. adják fizetését és így a bortermelő 
vidékeken mindenütt ott szerepel egy-egv 
szőllő is. Ha tehát a tanítók ezelőtt 10 —12 
évvel beültették volna szőllőiket és a nép 
látta volna, hogy a „rektor uram" szőllője 
milyen szép és hogy mennyi pénzt kap a 
terméseért, úgy a mellett, hogy hébe-hóba 
meglopták volna a szőllőjét, még azt is ellesték 
volna, hogy miféle boszorkánysággal tartja 
ő fenn a szőllőt ? 

A föld népe gyanakodó; ha az urak men-
nek ő hozzá és mézes-mázos szavakkal akar-
ják valamire reábirni: tartózkodó lesz és 
azt hiszi, hogy megcsalják őt. így jártunk 
a szőllővel is; tiltották volna csak meg a 
népnek a vadszőllő-ültetést, de ugyanakkor 
a pap, tanító és jegyző mívelte volna tovább: 
már Tokaj, Szegzárd, Badacsony nektárt adó 
hegyei teljesen zöldek volnának. 

,A mi halad, az nem marad", mondja a 
közmondás; és így e tanfolyamok után hiszem, 
hogy hatványozva létesülnek az új szőllők. 

A tanfolyam első része május 20-tól junius 
2-ig volt; a másik része pedig őszszel: októ-



23. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

ber 11—24-ig lesz, mely idő alatt a szőllő-
és borkezelés minden ágában, úgy elméletileg 
mint gyakorlatilag kiképezik a tanítókat és 
a tanfolyam elvégzése után bizonyítványokat 
nyernek. 

A ministerium nagyon részletes tananyag-
tervezetet dolgozott ki és így az egész ország-
ban egységes az oktatás. E tervezet szerint 
köznapokon 6 órán, vasár- és ünnepnapokon 
2 órán át foglalkoznak elméletileg és gyakor-
latilag. Több helyről vett értesülésem szerint 
azonban az egész napot együtt töltötték a 
tanítók és a környék szőllőhegyeibe tettek 
tanulságos kirándulásokat és a junius 2-án 
megtartott vizsgálatok a szakértőket arról 
győzték meg, hogy a tanítók nagyon is 
hasznosan foglalkoztak az első két hét alatt. 

A ministeri utasítás különösen ismertetni 
rendelte az „Agrár-bank" által nyújtott köl-
csönök egész tervezetét, hogy a tanítók a 
nép között minél szélesebb körben terjeszt-
hessék és a népben ez iránt a bizalmat föl-
keltsék. 

Én. a ki egy ily tanfolyamon résztvettem, 
mondhatom, hogy sokat tanultam és hogy 
a 2 frt napidíjat nagyon megszolgáltatták 
velünk; de a fáradt embernek ízlik jól a 
kenyér. 

Még meg kell említenem, hogy a minister 
még azt is szigorúan elrendelte, hogy vasár-
és ünnepnap minden tanító isteni tiszteletre 
menjen. Abban az erős hitben fejezem be 
soraimat, hogy a földmívelésügyi kormány 
ezen üdvös intézkedése meghozza a tőle várt 
eredményt. 

(PdksJ Gyorffy József. 
e£X)C3e 

Magyar nyelvű földrajz tanítása 
a szerb anyanyelvű iskolákban. 

Egy éve mult, hogy megjelent s a nagym. 
ministeriumtól jóváhagyatott Tomits Dusán, 
pancsovai tanító ily czímű könyve : „Magyar-
ország leírása kérdések- és feleletekben, a 
szerb iskolák IV. oszt. számára." 

A szerb nyelvű tanítóság a legutóbbi időben 
nagy érdeklődést kezd tanúsítani e könyv 
iránt, mert ez az első a maga nemében; t. i. 
első kísérletezés arra nézve, hogy megköny-
nyítse_ úgy a tanító-, mint a tanulóknak a 
földrajz tanítását, illetve tanulását magyar 
nyelven s ez által a növendékeknél elősegítse 
a magyar nyelv elsajátítását. 

A szerző, hogy a nevezett czélt minél sikere-
sebben elérhesse, a tanulandó anyagot akként 
osztotta kérdések-és feleletekre, hogy az egyik 1 

oldalon a magyar, másikon pedig a szerb szöve-
get lenyomatta. Nézetem szerint ez az eljárás 
sem a földrajzi tanítás, sem egy idegen nyelv 
elsajátítási módszerének nem felel meg. Az 
elsőnek azért nem, mert a földrajz anyagának 
akczeptálása nemegyező egyes dogmák elsajátí-
tásával, hanem annak az anyagegyedei oly 
összefüggésben vannak, mint ok és okozat úgy, 
hogy következménye egyik a másikának. Ily 
természetű tanítási anyagot pedig nem szabad 
káté-módon előadni, mert a tanuló össze-
függően nem tanulva, nem is lesz képes azt 
úgy reprodukálni: tárgyi ismeretet nem szerez, 
mivel semmi áttekintése nincs, a mihez a 
tárgyra vonatkozó emlékezetét fűzze. E hely-
telen tanítási mód még inkább bénító hatás-
sal van a tárgy magyar megtanulásánál. 
(? Szerit) A tárgyi ismeret nem lévén a 
tanuló szellemi birtokában anyanyelvén, 
még kevésbbé lesz képes azt megértve ma-
gyarul megtanulni s értelmesen elmondani, 
sőt pláne a megtanultat privát magyar beszél-
getéskor felhasználni. Nem fogja ezt elérni 
még akkor sem, ha tanító az illető magyar 
feleletek betanulásakor legpontosabban is 
ügyel, hogy a tanuló minden egyes szót 
megértsen. Nem fogja pedig azért, mert e 
tanulás mindig csali gépies s nem a tanuló 
nyelvismeretének a kifolyása, mert ezt fölös-
legessé teszi a túloldali szerb szöveg, mely-
nek a magyar felelet szószerinti fordítása. 

Az illető szerb szöveg, a tanulónak a meg 
nem értés esetén diák műszóval, u. nev. 
„puskája" lesz s így hátráltatva önképzé-
sében, a magyar szöveg betanulása : bemagolás, 
elmondása pedig reczitálás leend. Hogy ez így 
lesz, tanúskodik az a tény is, hogy a tanító 
is csak ember. Mint más, úgy ő is lehangolt 
kedélyénél fogva, néha csak azért tanít, mert 
tanító s ilyenkor nem lesznek-e a tanulók 
arra utalva, hogy az illető szerb szöveget 
pusztán összehasonlítsák a magyar fordítással 
s nem magolják-e azt be a szó szoros értel-
mében ?! Ez lesz a sorsa az ily tanítási 
módnak általában a methodice- és magyar 
nyelvben gvengébb tanítóknál is; kik hasonló-
kép a két szöveget összeegyeztetik majd s 
ennek alapján bemagoltatják. Az ily tanu-
lásnak azután a gyakorlati eredménye, haszna, 
elképzelhető! 

Általában mindazon tanítási módot, a mely 
figyelembe nem veszi a tanuló individuumát, 
önképzését nem használja fel, nem „módnak", 
hanem hiábavaló munkának nevezem, a 
melynek egyedüli czélja a vizsgálaton, való 
brillirozás, s ez által mások elámítása. 

A mondottak alapján én nem kivánnám, 
hogy a többi szerb tanítók is Tomits módját 
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követnék, mert pozitive biztos vagyok abban, 
liogy az igazi czélt így nem érj tik el. De bát 
akkor mitévők legyünk, hogyan tegyünk ? 
Akként és úgy, a mint a tárgy és tanulóink 
természete megkívánják. 

Rövid gyakorlati időm alatt többször elmél-
kedtem e kérdésről: elmélkedésem konzek-
vencziáját a gyakorlatba vittem át, a mely 
abban nyilvánult, hogy az adott anyag egy 
bizonyos részét először szerb nyelven leczkén-
kint tárgyaltam s így a gyermekeknek tárgyi 
ismeretet adtam. Ez megtörténvén, magukkal 
a gyermekekkel, magyar szókincsük és ön-
tevékenységük alapján megalkottuk a tanult 
részletnek vázlatát magyar nyelven. Az egész 
az első délutáni magyar szépírásnak szánt 
óra alatt történik. Legutóbbi időben pl. a 
Duna és Dráva közti területet tárgyaltuk 
így: még pedig a következőkép: földrajzi 
órákon tárgyaltuk e vidéket tárgyi ismeret 
megszerzése végett, csakis szerb nyelven. 
Elvégezvén így két-három leczkét s szerezvén 
anyagot a magyar nyelvi tárgyaláshoz, dél-
után a szépírás előtt megmondottam a gyer-
mekeknek, hogy vigyázzanak, mert a meg-
tanult földrajzi anyagot magyar nyelven 
fogjuk tárgyalni, s ekkor ezen kérdést adtam 
fel szerb nyelven: „ Folyók és hegyek szerint 
hány részre osztjuk hazánkat?" Felelet: 
„Folyók és hegyek szerint több részre oszt-
juk hazánkat". (Ezeket az egyes részeket 
szemléletileg mutattam meg nekik.) K.: „Melyik 
az első ilyen terület?" F : „A Nagy-Alföld." 
Erről már tanultunk úgy-ebár? K.: „Es mely 
területről tanultunk a legutóbbi időben?" 
F.: „A Duna és Dráva közti területről." 
Vigyázzatok, mert ezen területről fogunk 
ma magyar nyelven tanulni. Tehát, hogy 
mondjuk magyarul: „Duna és Dráva közt?" 
(A kérdéseket más-más tanulóhoz intézem.) 
Es hogy mondanád: .terület!" No most, 
mondjátok: „Duna és Dráva közti terület." 
Ezt a mondatot most felírom a táblára . . . . 
Majd pedig így szólok: „Mit tanultunk, 
hegyes-e ez a vidék?" Hogy mondjuk ezt 
magyarul: „Ezen vidék hegyes." Ezt is a táb-
lára írom második mondatnak. Majd foly-
tatom a munkát, kérdezve: „Melyik itt a 
legmagasabb hegység?" F.: „Legmagasabb 
hegység itt a Bakony-hegység." K.: Hát ezt 
hogy mondanók magyarul? Hogy mondanád: 
1. „Legmagasabb hegység." 2. „Itt legmaga-
sabb hegység." 3. .Itt legmagasabb hegység 
a Bakony-hegység." Elvégezvén, ezt a mon-
datot is a táblára írom s mind a hármat 
— esetleg még egyet — feladom nekik szép-
írásul írni, majd pedig az előbbiekkel együtt 
leczkéül adom fel, a mit a földrajzi óra végén 

magyarul előadni gyakorolunk, fősúlyt fek-
tetve az értelmességre. Ezt a munkát foly-
tatom minden szépírási és egyes földrajzi 
órán át, követve a tanult földrajzi leczkéket 
s biztos vagyok benne, hogy e munka több 
haszonnal jár, mint a puszta akczeptálás ; mert 
igénybeveszi a tanuló öntevékenységét, minél 
több érzék működését, s mert fejleszti a 
gyermek gondolkodó képességét. (Mellékesen 
megjegyzem, hogy így tárgyalom a III-ik 
osztály földrajzi tananyagát is.) 

Annak, a ki azt mondaná, hogy több 
osztályú iskolában ez, az idő szűkénél fogva 
nem vihető keresztül, azt mondom, hogy 
igenis keresztülvihető minden időpazarlás 
nélkül, csakhogy már a többi magyar-nyelvi 
órákon is képesítsük a tanulókat erre. 

Ez az én nézetem a földrajz magyar-nvelvü 
tanulását illetőleg a szerb iskolákban. Isko-
lámban tett eredmény alapján merem állítani, 
hogy e mód mindig sikeresebb lesz, mint a 
nevezett tankönyvé. Hogy azonban a kivánt 
siker ily úton és módon mindenütt elérhető 
legyen, kívánatos, hogy a nem teljesen 
magyarul tudó tanítóknak vezérkönyvük 
legyen. Mint ilyen aztán, Tomits „Földrajz"-a 
megállja a helyét. A tanító megszerezheti 
belőle az anyagismeretet, a mi az első dolog 
is, mert sántít az egész tanítás, ha maga a 
tanító nincs tisztában a tárgygyal, különösen 
pedig, ha az előadónyelvet nem érti. 

A mondottak után legyen szabad még azt 
megjegyeznem, hogy mivel idegen nyelvet (néze-
tem szerint) általában csak a tárgyi ismeret 
megszerzése után lehet sikeresen elsajátítani, 
azért több gondot fordítsunk a magyarnyelvi 
tankönyvek módszertani alakjára is, s ne csak 
a tanító ebbeli működésére legyen gondunk. 

(Ada.) Terzin Pál. 

*** Az iskolai tanulók szellemi meg-
terhelése. A Népnevelők Budapesti Egyesü-
lete mult évben terjedelmes emlékiratot nyújtott át 
a közoktatásügyi ministemek, a melyben rámuta-
tott az iskolai tanulók szellemi megterheléséből szár-
mazó bajokra. A minister most a nevezett egyesület 
elnökét, Sretvizer Lajos iskolai igazgatót értesíti 
a fővárosi tanfelügyelőség útján, hogy a kérdéses 
emlékiratot kiadta az országos közoktatási tanács-
nak, melynek állandó és népiskolai szakbizottsága 
az emlékirat tartalmáról érdemleges tudomást vett, 
értesíti továbbá az egyesületet, hogy kérése részben 
már teljesítve van, részben pedig oly intézkedések 
tétettek, hogy teljesítésük biztosíttassék. Wlassics 
ministernek a tanítóegyesületek munkássága iránt 
tanúsított ezen újabb figyelme őszinte örömet 
keltett az illető szakegyesületi körökben. 
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Akáczillat. 
Szerelmes vagyok az akáczillatos tavaszi 

légkörbe. Azt hiszem ez az az üdítő áram, mely 
a szerelem húrjait megrezegteti az ifjú szi-
vekben. Mohón szivom magamba a kábító 
illatot s bódító hatásában azt hiszem, hogy 
a paradicsomi gyönyör egy átomja olvad a 
vérembe. 

A füstös négyemeletes háztömeg között 
ugyan a nyitott ablak mellett is inkább csak 
sejtem, mint érzem az illatot, de ez a sej-
telem ifjabbkori multam ama kedves idejére 
emlékeztet, melyre örökké jól esik vissza-
emlékeznem. 

Mikor egymagam laktam egy kicsi szobá-
ban, melynek kicsi ablaka odanyilt a virágos 
kertre. Mikor úgy néztem ki a kicsi ablakon, 
mintha egy népszínházi díszletet látnék magam 
előtt, mely egy pillanatra megelevenedik 
képzeletemben. Pedig hát nem volt az kép-
zelet, hanem egy tiszta darab abból a világ-
ból, melyről eddig csak sejtelmem volt; 
mely elfeledtette velem a honvágy keserű 
érzetét s szép ábránd képekkel tömte tele 
szivemnek azt a helyét, a hol a szülői ház-
nak szép emlékeit rejtettem el. 

Faluhelyen korán feküsznek le az emberek. 
Estharangszó után kevéssel, beáll az éjjeli 
nyugalom. Nem szoktam volt ilyesmihez. 
Kikönyököltem kis ablakomra s figyelmem 
teljes odaadásával lestem azt a zsivajt, mely-
hez a nagyváros átmoszférájában gyermek-
korom óta voltam hozzászokva. 

Hiába lestem azt. A bögárzümmögte éji 
dal ismeretlen zaj volt előttem. Elmerültem 
a hallgatásába. Isteni összhangba olvadt avval 
a bájos képpel, melyet a teli holdvilág oly 
költői színben festett elém. 

Egy könycsepp gördült le az orczámon, 
a mint egy pillanatra hazarepült a gondo-
latom. Nem azért, hogy hazavágytam volna, 
hanem az a tudat fájt, hogy ők most nem 
örülnek énvelem. 

Istenem, milyen szép is volt! 
Ott aludtam el, lehajtva fejem az ablak-

párkányra. 
Pitymallatkor a madárcsicsergés ébresz-

tett föl. 
Ah, micsoda ébredés volt az! 
Zümmögő méheket láttam a kertben, a 

mint a virágokról lecsókolták a csillogó 
harmatcsöppeket. 

Kimentem a virágok és méhek közé. 
A kerítés mellett jámbor asszonyokat, 

embereket láttam, a kik a templomba siettek 
a reggeli misére. Az én szivem is imára 
emelkedett a természet szabad templomában, 
de azért mentem aztán én is az árral, hogy 
gyertyavilágos szentelt falak között tegyek 
eleget az imádság formaszerűségeinek. O O O.. 

Lelkiismeretem megnyugodott. Önállóságom 
büszke érzetében vártam a pillanatot, a mikor 
átadják majd a birodalmat, melynek kor-
mányhatalmát a tanítóképezdéből hoztam 
magammal. De most is mosolygom azt a hiú 
ábrándot, melyben ambicziózus lelkem akkor 
ringatódzott. Mert bizony nem adtak át nekem 
semmit sem, csak rámutattak egy épületre 
s azt mondták, hogy: ez az! 

Ez volt a kiábrándulás első pillanata. 
Mikor aztán beléptem a birodalomba, melyet 

eddig csak a könyvből ismertem, megvallom, 
elfogultsággal álltam a kisdedhaddal szem-
ben, mely reám meresztette bámész tekintetét. 
Örültem a tekintélynek, mely az ő szemük-
ben voltam. S fontos hivatásom lelkiismeretes 
tudatában beszéltem a kicsinyeknek arról a 
a feladatról, mely reájok, reám vár. 

Aztán lestem a hatást s a lelkes mosolyt 
ajkaikon. De nem mosolygott egy sem; olyan 
volt a 120 gyerek mint a nagy ökör, mely 
türelmesen engedi a kis köpczös mészárost, 
hogy a szarvánál fogva fölkösse. Csak egy 
kis leányt láttam a sok között, a ki könye-
zett. Odaültem melléje a padra s szeretet-
tel simogattam piros-pozsgás szép orczáit. 
Ez a nyájasság meglepte az osztályt s egy 
pillanatra nyüzsgés-mozgás vett körül. Jól 
esett nekem ez a bizalom s megszólítottam 
egy nagyobb fiút, a ki piszkosabb volt, mint 
a többi s nem viselt már hátulgombolós 
nadrágot. 

A fiú mosolyogva állt föl: 
— Kan niksz ungris! 
Ez volt kérem a kiábrándulás második 

pillanata. 
Élethivatásom a maga nyers igazságában 

állt előttem. Nem azért van i-kola, hogy én 
tanító legyek, hanem azért vagyok én tanító, 
hogy iskolát csináljak. Es egy burján kertet 
láttam magam előtt, melynek én vagyok a 
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kertésze, aki nem csak öntözőkannával ápolom 
virágimat, hanem ollőval, késsel, kapával is. 

Es míg elvetettem a jónak magvát ker-
temben s a tudásnak első napsugara rügyeket 
fakasztott, addigra a szabad természet virá-
gos bája ellankadt a fáradt őszi napsugár-
ban, a fákról lesárgultak a levelek, a méhi-
kék is elbújtak az ólmos eső elől, csak az 
én lelkemben nyert folytatást a virulás azon 
kert által, melyet gyerekleikekkel plántáltam. 

Beh szép hivatás is ez az én hivatásom! 
Szerettem volna ambicziózus lelkem teljes 

odaadásával valami nagyot csinálni ezekkel 
a sváb nebulókkal, annyira éreztem hazafias 
küldetésem magasztos feladatát; de míg 
munkálkodásom egyik fele szép tervezgetésbe 
veszett, másrészü munkálkodásomat az a 
könyvhalmaz foglalta el, melyet a nagyvárosi 
iskolából hoztam magammal, hogy azokból 
szedjem magamba a tanítói jogczímhez szük-
séges ismereteket. 

Hát mondjátok, kartársaim, kik az enyém-
hez hasonló sorsban volta1 ok: abból a könyv-
halmazból tanultatok-e többet, melyet négy 
éven át rongyokra tanultatok, vagy az élet-
tapasztalás könyvéből, a melybe rövidke pár 
hónapra nyertetek betekintést? Az én nagy 
mesterem a természetnek ez az örökké tiszta 
könyve volt, ebből olvastam a fölszabadító 
vizsgálatomon is; az a sok nyomtatott betű, 
melylyel a papiroskönyvekből tömtem tele 
a fejemet, csak mutatópálczának szolgált, 
hogy el ne tévedjek a hosszú sorok között. 

. . . K é t vizsgálatom volt abban az évben: az 
utolsó és az első. Azon még engem kérdeztek, ezen 
már én kérdeztem. Nem mondhatnám meg, 
melyiken voltam elfogultabb, csak azt tudom, 
hogy zivataros nap után a szivárványszínű 
illatos esthajnal édes benyomását éreztem 
utánok, melylyel új ábrándképekkel festhettem 
be ifjú szivemet. 

Milyen szép is azaz utolsó esöcsöpp, mely 
odaragad a virág kelyhéhe/.; a bódító illat-
árban fürödve, az ember lecsókolhatná, mint 
a szép leány arczárói a szerelemfakasztotta 
könyeket. 

Szerelem ! Igen, szerelem után sopáng az 
ifjú szív, szerelemért epedt az én szivem is 
szabadságának vakmerő tudatában, s a hogy 
aztán nyílott az akácz s bódító illata átha-
totta ifjú érzékeimet, szerelmes lettem, szeret-
tem egy ismeretlen ideált, kinek képével 
telefestettem jövendő sorsomat. 

Este, ha öntözgettem a kertet, a harmatos 
virágban az ő mosolygását láttam; ha a 
szellő meglegyintette a fákat, az ő lenge 
ruhája suhogását hallottam, akáczillat volt 
a lehelete, a letépdesett akáczlevél a beszéde. 

Azt mondta: 
— Szeretlek. 
És én viszont szerettem. 
Szerettem avval a bohó örömmel, melylyel 

tanítói oklevelem és sovány élettapasztalatom 
remélnem engedett. 

A falu kicsi volt vágyaimnak s mire az 
akáczvirág lehullott az útra, az én gondola-
tom is ott járt már a nagyvárosban, a hol 
télen is érezhetem a báltermekben a bódító 
virágillatot; a selyemruha is közelebb áll az 
eszményhez, mint a fák suhogása, s a harma-
tot az ékszerkirakatokban látom csil logni. . . 

Most aztán itt élek a nagyváros zajában. 
A remény, mely gyerek-szivemben számtalan 
vágyat ébresztett volt, attól hal meg, a mit 
kapott. A gyakorlati élet számvetései között 
elmosódik az ember lelkében az ideál is, a 
szabad természet bűbájának hiánya megszo-
rítja az emberekben az ambicziót s az évek 
hosszú során át mesterséggé fajítja a leg-
nemesebb törekvést is. 

Oh, de ismét érzem az édes illatot, melyet 
a füstös háztömeg s a poros utcza átmosz-
féráján át ugyan inkább csak sejtek, mint 
érzek, de ez a sejtelem is gyerek-ifjúkori 
ábrándképeket idéz föl lelkemben s boldog 
vagyok, hogy virágillatban még gyönyörköd-
hetem. Vágyom vissza oda, a hol ezt az 
idealizmust merítettem s ha az utolsó toll-
vonást elvégeztem azon a statisztikán, melyet 
az iskola műhelyéről kell készítenem, megyek 
ismét a zöld csalitok közé, vagy a lombos 
erdőbe madárdalt hallgatni, vagy egy kertre 
nyiló kis-ablakos szobába vagy nem 
bánom én akárhová, csak oda, a hol pihen-
het a csenevészedő lélek s megerősödhetnek 
a fáradt idegek. 

(Budapest.) Itomhányi Sándor. 

-

A tanév végén. 
Partra szállot tam. Levonom vi tor lám. 
A szelek mérgét nemesen kiálltam 
Sok Charibdis közt, sok ezt r veszélyben 

Izzada orczám. 
Berzsenyi. 

„Béke már részem: lekötöm hajómat." 
Hét hónapig izzada orczám; 300 írtért az 
Isten sem kívánhat tőlem többet, ha igazsá-
gos. Sikerült tehát a tanévet befejeznem. 
Most már a dicsőség és a perzselő nap fényén 
sütkörézem, néha-néha laptöltö frázisokat 
izzadok tárczába a reményteljes tanító-ág 
szine elé, ama szeut meggyőződésemtől indít-
tatva, hogy én találtam fel az álmatlanság 
patent gyógyszerét azok számára, a kik e 
czikkecske elolvasására kárhoztatták magukat. 
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Tehát: felvezetem végre a remek elméket 
az Olympus tetejére, együtt értünk oda Edhem 
pasával. Győzelemre vezetém Árpád virágzó 
magvait, ezeket a sasiiakat és Nubia párdu-
czait. Keresztül hajszoltam őket a jéghegye-
ken, Afrika forró sivatagain és az amerikai 
őserdők sötét vadonjain. „Nem szállt Trója 
(és Larissza) alá soha ily szép spártai had, 
sem Hunyadynk kevély zászlóit nem emelte 
volt rettentőbb hadinép Bécs letört falán." 
Pedig csak egyetlen fegyverünk vala csupán: 
a Gönczy-ábécze. Ez volt a Minervánk, veze-
tőnk ; ez ada erőt, észt és bölcsességet. A 
többit pedig én adtam a hadviseléshez. 

De hát leereszkedem Berzsenyink stilus-
magaslatáról és egyszerűbb szavakkal mon-
dom meg, hogy a lefolyt tanévben is kiabrik-
toltam tanítványaimat annyira, hogy ha 
akarom, a fehér falat is feketének látják. 

Föltétlen engedelmesség! Ez a fő nevelési 
elvem, a miként útmutatója ez Vass Mátyás 
szegedi urambátyámnak is. Erre szoktattam 
növendékeimet, nem akarván őket össze-
ütközésbe hozni a világrenddel, nehogy tragi-
kus végre jussanak egykoron. A tagadás 
szellemének — tartja az „Ember tragédiája" 
— elég egy talpalatnyi föld, a hol lábát 
megveti s az Isten világát is meg fogja dön-
teni. Nem, én nem adtam a tagadás szelle-
mének talpa alá egy homokszemet sem. A 
rombolás munkájába nem avatkozom, rebel-
liseket soha sem nevelek. „Miért ól a p ó r ? . . . 
A gúlához követ hord az erősnek s állítván 
utódot jármába, meghal." Ez a mottóm. így 
lesz kis embereimből kész szavazógép és 
meghunyászkodó rabszolganép. Mert borzasztó, 
uraim, a gondolkozó ember; mind lázadó az, 
valahány. Az ilyenek nemcsak hogy meg-
vaduluak bizonyos kétszintűi, hanem azt az 
összetett S7int viselő ártatlan rongyot széjjel 
is tépik. Egy bizonyos „néphymnusz" halla-
tára pedig akárhány állami kenyéren nevelő-
döttnek is a gyomra, nagyzási hóbortban 
szenved. Már az én fiacskáim nem lesznek 
ilyenek, arról kezeskedem. Pedig nekünk csak 
felekezeti iskolánk van, de mérget veszek rá, 
hogy a mi akadémiánkon nevelt jövendő 
oszlopokból sikerült nevelési hirtelen fogá-
saimmal a tüntetési hajlam legapróbb csiráit 
is kitépni. 

Mindezekből az bizonyosodik ki, hogy tehát 
én az életnek nevelek. Számítok reá. hogy 
a népoktatás terén szerzett érdemeim jutal-
mául a közokt. kormány kinevez valamelyik 
állami iskolához végre 600 frt fizetés mellett 
Megérdemli ezt a velem hozott csendes vér, 
a lelki csendesség. 

Hektoliterszám fogy a tinta, kazalonkint 

a papiros, mázsaszámra a faggyúgyertya és 
petroleum az iskolai záróvizsgálatok ellen. 
De vau is ám haszna, temérdek! Most már 
elértük azt, hogy ez a modern spanyol ink-
viziczió divatba jött a falvakon is. A falusi 
szakfelügyelet kitűzi, akárhogy tiltakozik is 
ellene a józan ész pedagógiája és a vizsgálat-
ellenes klikk. Magam sem engedem el. Hogyan 
is alapíthattam volna meg vizsgáztatás nélkül 
nagy helyi tekintélyemet? Évközben úgy is 
csak nagy elvétve botlik be iskolámba egy-
egy mezitlábas sz-ikértő, akkor is legfeljebb 
veszekedés kedvéért. Jöjjenek hát év végével! 
„Jöjjön az udvar, apraja, nagyja; jöjjön elő 
Bárcz, a falu mind!" Hadd iássák, mi böl-
csekké és tudósakká neveltem ki szívvirá-
gaikat; lássák, hogy nem jogtalanul mertem 
gondnokom nyakára küldeni fizetésemért a 
végrehajtót. 

Meg is jöttek. Megkompareált az esperes, 
sőt a kir. tanfelügyelő is. Az esperes azért 
talán, mert nem vagyok néppárti. A tanít-
ványok feleltek nagy hangon és biztosan. 
Hogyne, hiszen én kérdeztem. Egyszer az 
esperes is belekapott a kérdezésbe, de vesz-
tére, mert a gyerekek hallgattak, mint a 
vízaknai sír. Majd neki csak negyven év 
múlva adják ki, a mit a káputjokba temettem. 
Aztán én adtam feí a kérdést. Ment a fele-
let, pergett a kereplő. Majdnem a szemeimet 
böködték ki az ujjaikkal, annyira billegették 
az orrom alatt. Csodálkoztak a nagyságok a 
felelni kivánók zömén. Én persze csak moso-
lyogtam a felügyelő urak járatlanságán. Hiába, 
a ki hajdú, az csak nein ért a harangöntés-
hez, a mi titkunkhoz. Én is apáczáktól tanul-
tam az ebbeli gyakorlalot, a titkos mester-
fogást. A falum népe a folyosón, ablak alatt 
csaknem meggyulladt az örömtől, mikor 
kinek-kinek a kóczos, a csepp magja olyan 
kiabálva mert felelni még az urak előtt is. 
Mert nagy sor ám a parasztnak: urak előtt 
beszélni! Akármelyik is szivesebben felvágna 
e helyett egy szekér fát inkább. 

— Még a birónk se tudna ilyen kifeleletet 
adni, mint ez a Sodró gyerek, — böffenti ki 
az egyik nénémasszony. 

— Nézze meg az ember, az a Poczakos 
Ferkó, de milyen beköszöntőt szavazott! Pap 
lesz belőle, akárki meglássa. 

— Na, most beszéljen hát Lapiczkáné, 
hogy így a mester, úgy a mesler! Ilyenkor 
nem meri idehozni a babos kendőjét, — 
zúdul föl a kérlelhetetlen közvélemény. Meg-
hallhatta volna, hogy a lánya milyen okosan 
kifelelte a „hét szentség"-et. Biz' Isten, ha 
én volnék a mester, dehogy tanítottam volna 
így ki a pipest. Csak kutya nyelves egy 
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személyzet az anyja; kár neki az a gyerek. 
Az urával együtt örökösen a mestert rágja. 
Persze: koma asszonya a papszakácsnő, h á t . . . 
De csitt! . . . 

Elég annyi, hogy az iskolai parádé, a por-
hintés kitűnően sikerült. Az egyházi és kir. 
felügyelők véghetetlen kedvességgel voltak 
kénytelenek buzgó fáradozásomért köszöne-
tet szavazni. És ezt hallotta a nép, az én 
népem, mely szolgáltatja a czivillisztámat. 
Az igaz, hogy én majdnem elsülyedtem szé-
gyenletemben a nagy dicséretre. Mindenesetre 
a kenyéririgy, szakértő tanítóság elitélt volna 
a vásári munkáért. De hát mások is a nagy 
hű-hóval imponálnak. Az érdemet agyonhall-
gatják, a kimagasló fejet le is ütik. Az én 
fejem pedig kedves nekem, ha nem volna, 
mi tartaná föl a csuszamlástól a nyakkendőmet? 

A vizsgálati dicsőséggel azonban még nem 
elégedtem meg. Több kellett. Le kellett még 
főznöm a szomszédfalusi kollégámat és a 
birodalmamban levő egynéhány és gyerek-
telen, elégedetlen atyafit. Jusson ki ezeknek 
is. Gyermek-majálist rendeztem, ilyennek itt 
hire sem volt; olyant, hogy még az újság-
ban is volt róla szó, a hol úgy földicsértem 
magamat, hogy szinte hiztam a nagyságom 
méltánylása olvastakor. Az ellenségeim is 
sirva, igaz hogy elázottan, de a nyakamba 
borultak. ,Ez aztán mester !" »Igazi néptanító." 
„Ilyen mester nincs is több, lehetetlen!" 
Ezekre a pénzbe nem kerülő babérlevelekre 
aztán leheveredtem, a majálissal befejeztem 
a hódító hadjáratot, a veszekedést, okkupál-
tam a területet; azaz: csak öt hónapi fegy-
verszünetet kötöttünk. Majd a jövő tanévben 
újra háborút üzenünk egymásnak és megle-
het, lészen országos ribillió, a miről a megyénk-
beli lapok talán még vezérczikkeznek is . . . 
Addig is béke velünk! 

Csak azt sajnálom, hogy az öt hónapi vaká-
cziót nem alhatom keresztül, mert a 300 
irtomnak már a végére jártam. Hopp, meg-
van ! Belépek valamelyik turista-egyesületbe 
távgyaloglónak, legalább lesz mi czímen oda-
telepednem valamelyik kollégám kövérebb 
asztalához. A feleségemet a gyerekekkel elkül-
döm az anyósomhoz. Tessék! Mégis csak jó 
valamire az anyós is, meg a turista-egyesü-
let is. Mégis csak okos emberek azok a 
fővárosi kollégák, hogy fölvetették a tanítók 
turistáskodásának eszméjét. Éljen az ingyen-
kosztozás! _ Éljen a szabadság! Éljenek az 
anyósok! Éljen mindenki,... éljen! 

liéztolli 31. 
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H I V A T A L O S EÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a felsővisói 

szegény tanulókat segélyező egyesületnek 
163 frt értékű ruhanemű-adományáért; báró 
Radossi Radossevieh Lajos cs. és kir. kama-
rás, nyugalmazott huszárkapitánynak és neje, 
született szákuli Házy Mária úrhölgynek, a 
kik a szákuli áll. el. iskola részére 200 frt 
értékű telket adományoztak és az építéshez 
10.000 darab téglát felajánlottak; az urikány-
zsilvölgyi bányatársaság lupényi igazgatósá-
gának az ottani nyári gyermekmenedékház 
javára tett 250 frt adományáért. 

Kinevezte: Szász József és Józsa Gábor 
bibarczfalvi volt közs. oki. tanítókat a bibarcz-
falvi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Lengyel 
János és Babits Rezső oki. tanítókat a ref. 
kovácsházai áll. el. iskolához r. tanítókká; 
Halász Gizella polg. isk. tanítónőjelöltet a 
keszthelyi áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba segédtanítónővé. 

Áthelyezte: Soós Amália turóczszentmár-
toni áll. polg. leányisk. segédtanítónőt jelen-
legi minőségében a deési államilag segélye-
zett közs. polg. leányisk.-hoz; Hönigsberg 
Márk kapuvári áll. polg. isk. r. tanítót a 
miskolczi áll. polg. fiú- és felsőkeresk. isk.-
hoz; Chlaudiny Géza szeniczi áll. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a balassa-
gyarmati államilag segélyezett közs. polg. 
fiúisk.-hoz; Ambrus Margit deési államilag 
segélyezett polg. leányisk. segédtanítónőt 
jelenlegi minőségében a mohácsi áll. polg. 
leányisk.-hoz; Farkas Iván Zsigmond deési 
államilag segélyezett polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a hódmezővásárhelyi 
áll. polg. fiúisk.-hoz; Bartók Ignácz beszter-
czei áll. segély, közs. polg. fiúisk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében az újpesti áll. polg. 
fiúisk.-hoz; Erdélyi József kismartoni áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
a hatvani áll. polg. fiúisk.-hoz; Török Ferencz 
áll. polg. isk. r. tanítót a nagybecskereki áll. 
polg. fiúiskolához; Kochlerné-Ertl Aranka 
komáromi áll. polg. leányisk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a szeniczi áll. polg. 
leányisk.-hoz; Hollós Sándor szeniczi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
miskolczi áll. polg. fiúisk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Czunya Dániel 
ó-ogradinai közs. el. isk. tanítót jelen állá-
sában. 

Segély- illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Zavaezky István mezőteremi r. k. volt 
tanító 3 kiskorú árvájának együtt évi 162 
frt 50 krt • Bertalan István orosházai munka-
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képtelen ág. ev. tanítónak évi 960 forintot; 
néh. Beke Károly csermendi közs. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Spiteller Teréznek 220 
forintot. 

Nyugdíjat utalványozott: Molnár György 
nagylaki munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 1000 forintot. 

Végkielégítést utalványozott: Porcsalmy 
Julia oroszvégi egyesületi munkaképtelen óvó-
nőnek 300 forintot. 

Tanítók tanácsadója. 
Fr. M. V.-Sellye. Ha nem választott taní-

tója a községnek vagy valamelyik hitfeleke-
zetnek, nem tarthat magánháznál tanítást 
felsőbb hatósági engedély nélkül; mert az 
már zúgiskola volna. 

Magister. Többször megírtuk már a polg. 
tanítóságra készülőknek, hogy vizsgálatra 
magánúton való tanulás alapján is lehet 
jelentkezni. A vizsgálati szabályzat oly terje-
delmes, hogy lapunk útjáu minden idevágó 
tudakozódásra kimerítő választ nem adhatunk. 
Legczélszerübben cselekesznek mindazok, kik 
felső nép- és polg. isk. tanképesítő vizsgá-
latra akarnak jelentkezni, ha, előleges tájé-
kozás végett megvásárolják az egyetemi nyom-
dában a következő müvet: „Szabályrendelet 
a felső nép- és polg. isk. tanítók és tanítónők 
képesítési vizsgálatairól. (1893. 13.071. sz. r.) 
Fűzve netto-ára 20 kr." Önnek is ezt ajánljuk. 
Ebből megtudhatja a szükséges tudnivalókat. 

F. R. J. Mi sem tudunk a kérdéses ügy-
ben többet, mint a mennyit lapunkból ön is 
olvashatott. Ajánljuk, hogy Scherer Sándor 
bajai áll. tanítóképző-intézeti igazgató úrhoz 
forduljon. Ha oda sem juthatna be, akkor 
nincs más mód, mint külön kérvényt intézni 
a közokt. min. úrhoz, melyben azért esedez-
nék, hogy a levelében írt rendkívüli viszo-
nyokra való tekintetből, bárhol volna üres 
hely, valamelyik állami tanítóképezdében a 
negyedik évet elvégezhetné. A dolog sürgős. 
Csatolja jeles bizonyítványát, továbbá a köz-
ségi elöljáróság oly értelmű bizonyítványát, 
melyből kitűnik, hogy önnek 7 kiskorú test-
vére van, atyja pedig árvíz által anyagilag 
súlyos csapást szenvedett tanító. 

L. M. Iíis-Vicsap. Hadmentességi adót 
mindenki köteles fizetni. Ön az útadó alól 
sincs felmentve, csupán közs. adót nem tar-
tozik fizetni. De már a betegápolási és katona-
elszállásol ási adóval megróhatják. 

B. J. Ha az államtitkár úr nem segíthet 
rajta, hogyan segíthetnénk mi? 

P. J. Apostag. A „M. T. 0. B." még 
április havában folyamodott a honvédelmi 
minister úrhoz; választ még nem kapott. 
Ügy vagyunk értesülve, hogy az 5 hétből 
2-t fognak elengedni. Ezt azonban biztosan 
nem állíthatjuk. 

W. J. Elkövetett tettéért bizonyára bűn-
hődni fog. Az ügy oly kényes, hogy ebben 
a kérdésben a hivatalos intézkedés előtt 
véleményt nyilvánítani nem vagyunk hajlan-
dók. Annyit azonban mondhatunk, hogy 
tanítónak ekként eljárnia nem szabad, mert 
nem csak saját, de az egész tanítói-kar repu-
tácziójának árt vele. 

K. A. Ez idő szerint nincs róla tudomá-
sunk. 

H. A. Két magántanítványa részére, kik a 
polgári isk. osztályokról óhajtanak vizsgála-
tot tenni, a községi elöljáróságtól erkölcsi 
bizonyítványt kell szereznie. Jogosan köve-
teli ezt az illető iskola igazgatója, mert őt 
meg ministeri rendelet kötelezi reá. Az állami, 
községi, társulati és magán- felső nép- és 
polgári fiú- és leányiskolákban tartandó nyil-
vános, magán-, pót- és javító-vizsgálatok-
ról szóló Szabályzat, melyet a m. kir. vallás-
és közokt. min. úr 1895. évi márczius 20-án 
5009. sz. a. kelt rendeletével bocsátott ki, a 
magánvizsgálatra jelentkezőktől megköveteli, 
hogy „erkölcsi tekintetben való kifogástalansá-
gukat igazoló bizonyítványt" is mellékeljenek 
folyamodványukhoz. 

T. Gy. 1 . . . i gk. lelkész. Az illető kántor-
tanítónak semmi joga sincs az orsz. tanítói 
nyugdíjalapból való részesedésre, mert ő 
akkor, midőn tényleg tanító volt, nem tar-
totta érdemesnek belépni ezen intézetbe. 
A törvény nem-tudása nem lehet mentsége. 
A község a 70 frtot nem az egyénért, hanem 
„a tanítói állás után, mint iskolafentartó tar-
tozik fizetni." Utólagos befizetéssel, most, 
midőn már az illető nem tanító, nem szerez-
het jogot a nyugdíjigényre. Az sem szolgál-
hat alapul, hogy az illető kántortanítónak 
sok gyermeke van. Helyesen teszi tisztelendő 
úr, ha hasonló kalamitástól megóvandó, leg-
alább az új tanítót figyelmezteti reá, hogy 
tanítói nyugdíjtörvénye is van Magyarországnak. 

V. F. Szeudrö. Többször üzentük már,, 
hogy a magánvizsgálat díját az iskolai ható-
ság állapítja meg. A vizsgálat díja Budapes-
ten 17 frt 50 kr, melyből 3—3 frt az iskola-
széki elnököt és az iskola igazgatóját illeti 
meg, kik a vizsgálaton kötelesek jelen lenni; 
2—2 frt a vizsgáló tanítóé és a hitoktatóé ; 
a többi tandíj. 

Kohn J. A főszolgabíróhoz forduljon. 
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K. M. A hit és erkölcstan kötelezett tan-
tárgy, melyből a bizonyítványban érdemjegyet 
kell adni. Ha az önök községében, sőt vidé-
kükön sincs rabbi, ezt a körülményt a bizo-
nyítványban meg kell említeni, hogy ezért 
nem részesült az illető tanuló hitoktatásban. 

K Ü L Ö N F É L É K 

— Brassai Sámuel, az agg tudós, a kit a 
minap még oly számosan üdvözöltek (a többi 
közt az Orsz. Bizottság nevében Lakits Vendel 
és a Népnevelők Budapesti Egyesülete részé-
ről Sretvizer Lajos elnök), junius 24 én meg-
halt Kolozsvárit. Ez alkalomból közöljük a 
nagy halott arczképét; rövid életrajzát (Sassi 
Nagy Lajos munkatársunk tollából) egyik 
februári számunkban közöltük. Utolsó óráiról 
a következőket írják: A tavasz óta beteges-
kedett s hogy ápolása semmi kivánni valót 
ne hagyjon fenn, volt tanítványai és jóbarátai 
reávették, hogy gyógykezeltesse magát a 
vöröskereszt-kórházban. Mint ágyban fekvő 
beteg érte meg születésének századik évfor-
dulóját s itt érte a legmagasabb helyről jött 
jókivánat is. Egészen az utolsó órákig tel-
jesen eszméleténél volt s ő maga is bizott 
abban, hogy rövid idő alatt felgyógyul. Halála 
hire úgy Kolozsvárit, mint az egész országot 
gyászba borította. Ravatalát, mint Kolozs-
várról táviratozzák, az unitáriusok leányisko-

lájában állították fel. A középületeken gyász-
lobogók lengenek. A kolozsvári egyetem 
tanácsa rendkívüli teljes ülést tartott, a melyen 
Farkas Lajos ministeri tanácsos, rektor emlé-
kezett meg az egyetem és a magyar tudo-
mányosság gyászáról. Elhatározták, hogy 
magyar és latin nyelvű gyászjelentést adnak 
ki, a ravatalra koszorút tesznek s a temeté-
sen a szokott díszszel jelennek meg. A rek-
tor táviratban értesítette Wlassics kultusz-
ministert a gyászesetről; a minister, válaszában 
a rektort bizta meg részvéte tolmácsolásával. 
A temetés szombat on, f. hó 26-án volt nagy fény-
nyel. Az egészben gyászba vont unitárius 
templomban Ferencz József püspök mondott 
beszédet, a sírnál pedig Kozma Ferencz 
királyi tanácsos, tanfelügyelő, mint • egyházi 
gondnok búcsúztatta el a halottat. A Magyar 
Tudományos Akadémia pompás babérkoszo-
rút küldött Brassai Sámuel ravatalára. Brassai 
20.000 frt vagyont hagyott hátra, a melyet 
végrendelete értelmében a tordai és kolozs-
vári unitárius iskolák örökölnek. 

— Bethlen Gábor gróf, az „Erdélyi Köz-
művelődési Egyesület" igazgató-elnöke, volt 
orsz. képviselő s Nagy-Küklillő vármegyének 
hosszabb időn át főispánja, 60 éves korában 
keresdi birtokán junius 26-án meghalt. Vele 
kihalt a történelmi nevezetességű Bethlen-
családnak az az ága, a melynek legnagyobb 
dí-ze a híres hasonnevű erdélyi fejedelem volt. 

— Lapunk 26-ik számát a keddi ünnep 
miatt a szokottnál előbb kellett lezárnunk s 
így a hétfőn beérkezett pályázatokat és egye-
beket is jövő számunkra kellett halasztanunk. 

— Törvényjavaslat a nyomtatványok 
köteles példányairól. A képviselőház junius 
22-iki ülésén Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi minister új törvényjavaslatot 
nyújtott be a képviselőházhoz a nyomdater-
mékek tudományos czélokra szolgáló köteles 
példányainak beküldéséről. Az új javaslat 
18 §-ból áll s kötelezi a kiadókat, hogy 
mindennemű gépen sokszorosított kiadványok-
ból egy példányt a Nemzeti Múzeum, egy pél-
dányt pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
részére küldjenek be. Preczizirozva vannak 
azután azok a tisztán magánczélokra készült 
nyomtatványok, melyek beküldése alól a 
törvény a kiadókat felmenti. A 12. § szerint 
kihágást követnek el, a kik a törvény ellen 
vétenek, és 100 frtig terjedhető pénzbün-
tetessel büntetendők. A kihágások fölött a 
bíráskodást úgy a pénzbüntetésre, valamint 
a be nem küldött, vagy nem pótolt köteles 
példány vételárának megfizetésére nézve az 
1880. évi XXXIII. t.-cz. 42. §-a értelmében 
a közigazgatási hatóságok gyakorolják. A 
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befolyt pénzbüntetés pedig annak a könyv-
tárnak gyarapítására fordítandó, melynek 
érdekében az eljárás folyamatba tétetett. A 
javaslathoz csatolt indokolás kimondja, hogy 
a nemzeti irodalom teljes anyaga csakis így 
őrizhető meg az utókornak, s ennek biztosí-
tására szükséges volt a büntető záradék. 

— Világ folyása a külföldön. Angliában 
a mult napokban nagy ünnepélyességek közt 
ülték meg Viktória királynő 60 éves ural-
kodói jubileumát. Ritka évforduló volt ez 
és szép, mert Viktória királynőt koronájánál 
is jobban ékesítik uralkodói és női erényei. 
— Ausztriában nagyon kritikus az állapot. 
Badeni kísérletez a német-cseh kiegyezéssel 
s a csehországi német nagybirtokosokat ipar-
kodik megnyerni a kezdeményezésre és közben-
járásra a németeknél; sikerre nincs kilátás. 
Az xíj-csehek morvaországi vezére: Sztranszky, 
Brünnben beszélt a tervezett kiegyezési kon-
ferencziákról s azt mondta, hogy a csehek 
mindenesetre vegyenek részt s próbálják 
meg, hogy lehet-e a németekkel a nyelv-
rendeletek felől megegyezni, de ha nem 
lehet, a cseheknek kötelességük lesz a nyelv-
kérdést Ausztriára nézve a maga egész nagy-
ságában fölvetni. A nyelvrendeletek vissza-
vonásáról szó sem lehet, mert azokra nézve 
a többségi pártok szavatosságot vállaltak 
egymással. Ha tehát őszszel a németek a 
parlamentben az obstrukcziót folytatják, a 
bonyodalmat megoldani sem a kormány, sem 
a parlament képes nem lesz s egyedül a 
császár fog dönteni arra nézve, hogy mi 
történjék Ausztriában. — A béketárgyalásról 
jobb hírek érkeznek. Tegnap volt Konstanti-
nápolyban a nyolczadik ülé3, holnap, szom-
baton lesz a kilenczedik s talán alá is írják 
a békeegyezséget. A görögök nem akarnak 
fizetni, csak ötven millió frankot, a porta 
pedig száznyolczvannégy millió frankot követel. 
A miben megállapodtak a nagyhatalmak, 
azt kell majd fizetni, mert ők adják a pénzt 
kölcsön, Görögország pedig engedni lesz 
kénytelen, máskép]) nem kapja vissza Tesz-
száliát, a mely a törökök kezében kézi-zálog. 
Különben a Keleten most sincs nyugalom. 
Az albánok zavarognak s követelik Tesszália 
annekszióját s egy autonom Albánia alakí-
tását a szultán félsősége alatt. Krétában 
sincs rend s a fölkelők az autonómián alku-
doznak a konzulokkal. Helytartó nincs; Droz 
svájczi volt elnök a neki fölajánlott méltó-
ságot visszautasította. — Fontos és érdekes 
hír érkezik Amerikából, s ez: a Sandvich-
szigetek anneksziója az Egyesült-Államok által. 
Az angol minister: Curzon hivatalosan bejelen-
tette a parlamentnek, hogy az Egyesült-

Államok szenátusának beterjesztették az 
indítványt, hogy Havaii-t csatolják az Egye-
sült-Államokhoz. A britt kormány saját alatt-
valóinak jogait teljesen meg fogja óvni. 
Élesebb az összeütközés e miatt Amerika és 
Japán között. Japán ultimátumszerű óvást 
tett az annekszió ellen, a melv megzavarná 
kereskedését és fenyegeti szerződési jogait. 
Az amerikai szenátus csak az őszszel fog 
dönteni ebben a kérdésben. Japán, ugy látszik, 
el van határozva, hogy flottájával beavatkozik 
s meg nem engedi, hogy Amerika a Csöndes-
Óceánban foglaljon. Németország és Spanyol-
ország Japán akcziójával rokonszenvez. 

— Szíves tudomásul. Lapunk szerkesztő-
sége néhány nap óta más házszám alatt van, 
a nélkül, hogy — kiköltözött volna. Mi meg-
maradtunk eddigi helyiségünkben, de a ház 
— futott ki alólunk. A székes-fóváros mér-
nöki hivatala ugyanis a Podmaniczky-utczát 
újra számoztatta s a Néptanítók Lapja szer-
kesztőségét a 35. számról a 37-ikre léptette 
elő. (Ez is előléptetés!) Kérjük tehát t. kar-
társainkat, hogy leveleikre ezentúl 35 helyett 
37-et szíveskedjenek írni, nehogy a postahiva-
tal a nekünk szóló küldeményekre ráírja: „Jel-
zett szám alatt ismeretlen." 

— Vasúti és liajókedvezmény. A „Magyar 
Tanítók Turista-Egyesülete" tagjai, arezképes 
tagsági igazolványaik alapján, feláron idaz-
hatnak: a Dunagőz hajózás, a Magyar Folyam-
és Tengerhajózás, a Balatongőzhajózás összes 
hajóin; továbbá a budapesti helyiérdekű 
vasútakon és a budapest-svábhegyi fogas-
kerekű vasúton; a csorba-csorbatói fogas-
kerekű vasúton pedig fölfelé 1 frt, lefelé 
75 kr, oda-vissza szóló tértijegygyei pedig 
1 f r t 50 kros kedvezményes árakon utazhat-
nak. Ugyanez egyesület julius 2-án nagy-
szabású tanulmányútra megy az aldunai ré-
szekbe, mely kirándulásban 38 tanár, tanító 
s tanítónő vesz részt. 

— Képesítő-vizsgálat. A nagykőrösi ev. 
ref. tanítóképzőben a képesítő-vizsgálat folyó 
évi szeptember 1-ső és következő napjain 
tartatik meg. A vizsgálatra jelentkezők kér-
vényei, melyekhez keresztlevél, tanulmányaik-
ról és eddig folytatott pályájukról, valamint 
erkölcsi magaviseletről szóló és testi és szel-
lemi épségüket igazoló erkölcsi bizonyítvány 
csatolandó, folyó évi augusztus 15-ig a vizs-
gáló-bizottság elnökéhez (Filó Lajos úrhoz) 
Nagy-Kőrösre küldendők be. A folyamod-
ványra s a bizonyítványra 50—50 krajezáros 
bélyeg kell. 

— Az üdülésre utalt szegény sorsú fő-
városi gyermekek érdekében az „önkéntes 
ápoló, gyámolító és gyermeknevelő nővérek" 
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szervező bizottsága azzal a kérelemmel for-
dul Magyarország földbirtokosaihoz és vidéki 
közönségéhez, hogy egy vagy két, vagy a hol 
jótékony testület is közremüködhetik: egy 
városban több fővárosi elgyengült iskolás 
gyermeket a felügyelő-nővérrel együtt, a 
lakosság közt elosztva, 4 vagy hat héten át 
lakással, mosással és táplálékkal ellátni kegyes-
kedjék. Szives ajánlkozások lehetőleg julius 
5-ig intézendők a fönnebbi czímre : Budapest, 
VI., Andrássy-út 1. sz. 

— Versecz és vidéke magyar nyelvter-
jesztö-egyesiilete ez évben is mozgalmat 
indított arra nézve, hogy a szegényebb sorsú 
német, szerb és román anyanyelvű tanulókat, 
mint cseregyermekeket magyar városokban 
helyezze el, s helyettük magyar gyermekeket 
hozzon Verseezre, hol a német nyelvet elsajá-
títhassák, s a kikről az otthon maradottakra 
is ragad a magyar szó. Az egyesület ilynemű 
törekvését igen szép siker koronázta, a mennyi-
ben 12 év alatt közel 500 gyermekcserét 
közvetített nem csak Verseczen, hanem a 
szomszéd városok és községekben is. A keres-
kedelmi minister méltányolván az egyesület 
működését, a cseregyermekek és azok kísérői 
számára a magy. államvasutak összes vonalain 
50% menetdíj kedvezményt adományozott. 
Pár év óta német gyermekjátszó-társak (leá-
nyok, bonneok közvetítésével is foglalkozik 
az egyesület. Sok oly 13 —15 éves, jól nevelt, 
iskolázott német leány talált előkelő társa-
dalmi állású családoknál alkalmazást, kik a 
külföldről importált német bonneoket teljesen 
jól helyettesítették, a legtöbb esetben teljesen 
díjtalanul, csupán ellátás és ruházatért alkal-
maztatnak s a magyar nyelvet elsajátítják. 
Azon szülék, kik gyermekeiket a német nyelv 
elsajátítása czéljából, mint cseregyermeket, 
Verseczen vagy vidékén kívánják iskoláztatni, 
vagy német bonneokra van szükségük, for-
duljanak Perjessy Lajos áll. főreálisk. tanár, 
egyesületi titkárhoz. Tájékozásul felemlítjük, 
hogy Verseczen van áll. főreáliskola, két tel-
jes polgári leányiskola (egyik a tiszt, nővé-
rekvezetése alatt) és megfelelő elemi népiskolák. 

— Gyűlések. A „Somogymegyei Tanító-
Egyesület" rendes közgyűlését folyó évi julius 
6-án, Szigetvárott, a községház tanácstermé-
ben tartja meg. — Az „Ung-Eeregmegyei róm. 
kath. Néptanító-Egyesület" 1897. évi julius hó 
8-án tartja közgyűlését Ungvártt. — A „Hars-
megyei Altalános Tanító-Egyesülett. tagjait 
kéri, hogy a folyó évi julius 6-ára halasztott 
közgyűlésen való megjelenésüket legalább 
egy héttel a gyűlés előtt bejelenteni szíves-
kedjenek, hogy a szükséges intézkedések 
megtételénél az elnökség tájékozva legyen. 

— Halálozás. Krcsek József nyugdíjazott 
volt hegybányai r. k. néptanító, életének 82. 
évében elhunyt Hegybányán. Altalános tisz-
teletnek és szeretetnek örvendett. Mint tanító 
45 évig áldásosán működött. Áldás és béke 
lengjen porai felett! 

A szerkesztő postája. 
K. M. Modor. A II. egyetemi tanügyi kongresszus 

értesít "jéért sehol sem. kell jelentkezni; a ki tagja 
volt a kongresszusnak, meg fogja kapni, csakhogy 
még nem jelent meg. Most van korrektura alatt. 
Megjelenését jelezni fogjuk a lapban. — D. J . 
Riinaszécs. Tárgyalás alatt van (32.869. sz. a.); meg-
sürgettük. — J . J. Ipolyszécsénke. 1. Megsürgettük ; 
ha elintézik, értesíteni fogjuk; legyen türelemmel. 
2. A hitfelekezet segélyt kérhet, de hogy meg-
adják-e, azt mi nem mondhatjuk meg előre. 3. Ha 
a korpótlékot az iskolafentartó nem tudja meg-
adni, folyamodhatik államsegélyért; tanácsos a 
kérvényt 1898 junius 15-ike előtt fölterjeszteni. — 
B. G. Mezőlak. 72.952. sz. a. f. évi február 28-án 
a közigazgatási bizottsághoz küldöttek. — K. K. 
Elő van jegyezve s kérelme teljesítését, mihelyt 
lesz alkalmas hely, határozottan remélheti. — 
„Tanító." Kérhet és méltányos is, hogy megadják; 
jóllehet, beleköthetnek díjlevele ama pontjába, mely 
önt a X-i tanító esetleges helyettesítésére kötelezi. 
Minden a méltányosságtól függ; ha a másik fél 
méltányos, az ön által kért összeget is meg fogja 
adni. Paragrafusokkal nem lehet az ilyent eldön-
teni. — V. L. Jíógrád-Kálló. Folyamodással. For-
duljon a kiszemelt tanítóképző-intézet igazgató-
ságához. 1$. I . Szilágy-Somlyó. Legközelebb 
Szatmár-Németiben az apáczáknál tehet vizsgálatot. 
De időről-időre egyes kisdedóvodákban is van ilyen 
tanfolyam ministeri engedélylyel, lehet, közelebb is; 
kérdezze meg a kir. tanfelügyelőt. — P . J . Madarász. 
Sokszor volt már szó erről a Néptanítók Lapjában, 
s részletesebben is; ministeri rendeletek is intéz-
kednek e tárgyban ; vannak méhészeti vándor-
tanítók is, stb. Inkább aktuálisabb kérdésekkel 
foglalkozunk. — H. Gy. N. I). Szabad is, illő is, 
jó társaságban. — B. J . Csnkics. Hogy képzeli 
azt, hogy mi valamely vidéki városban díjnoki állást 
„közvetítsünk'?" Mi Budapesten lakunk. — M. J . 
Vrácsik. Az ,,Eötvös-alap" orsz. tanító-egyesület alap-
szabályait Lákits Vendel titkár úrtól (VI., Érsek-
utcza 4.) kell kérni. Intézkedtünk, hogy megkapja, 
ön azt írja, hogy a tanítók közül sokan nem isme-
rik az „Eötvös-alap" szervezetét, czélját, stb. Lapunk 
már gyakran írt erről, de alkalmilag újból ismer-
tetni fogjuk. 
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Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 26 . számához. 

A m . kir . tud . -egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapes t , I. ker. , vá r , iskolatér 3. sz.) 
megje len t t a n k ö n y v e k és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek iugyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. A1ÍC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75/s iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8", 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy 1'. Írásbeli mozgatható hetük. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeii mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II . olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. I I I . olvasókönyv. 8°, 13Vs iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. * 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. ós II. oszt. sz. 8°, 13'/i iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtan! gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simon) i Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 lcr. netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számt an, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanító vezérli. III., IV. évf. 8°, 
12Vj iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartal'is István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 
8°, U' iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 fr<-

Bartalus I. Éneklő AIJC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I . Éneklő A15C III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő AIJC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J . Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és 11. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittal .1. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr. netto ára 1G kr. 

Maszák Ilug-ó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, 'netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr. netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
t.anodai tnroktól.) Fiizve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játékíanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A liorgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

h) Német, nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
Lederer A. Deutsches AI5C- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —  
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 

•betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 
Gönczy 1'. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 

65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) ö°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die III . Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár ,1. Lesebuch fiir die I V. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J . Lesebuch liir die V. u. VI. Kl. der 



Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8", 86'A 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'A 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungen fiir die II . Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához.) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. uiid Kárpáti A. Ergebnisse des 
geograttsclien Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung' der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26 72 iv, kötve, bolti ára 50 kr. netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, fiir die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 

- 8°, 16'/J iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 
Dr. Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 

8°, 5'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 
Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 

Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Stenová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú tr iedu národnich sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.j 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.l ' ísacie pohyblivé písmeny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépohyblivépísineny.(Nyomtatásbeli 
betiik. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak sz.) 
I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Cvicenia uinu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národnich skől prednásal mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 1374 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mlurnica slovenská. Návodná 
rukoväi pre mluvnicnó vyucovania v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 87< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebna knizka pre II. t r iedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2 74 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhú tr iedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 1178 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre tretiu tr iedu 
prostonárodnich skől. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
117« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J4 Slovenská citanka pre stvrtú tr iedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. tr iedu 
ludovicli sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 337= iv, kötve, bolti ára 64 kr, netto ára -54 kr. 

Groó V. Uliorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajku népisk. számára). 
8°, 972 iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Naroduia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanítók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisuych vys-
ledkov pre V-t 11 potazne Vl-tu triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciuskolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, P/4 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P . Návod ku poznávanju a upolrebovaniu 
zeniek uli pre národnich ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
HK'iatocnícii skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanításban.) Nagy 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania > kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z pápiferu 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i t ó t 
n y e l v e n 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá citanka pre per« 

su. klassu národnich sköl. (Gönczy P.ABC olvasók. 
8", 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Návodná kiiilui ku slovenskému slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6V2 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

firoó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskcj reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 974 iv, kötve, ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 77a iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebna knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
972 iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
1174 iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
nich sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 11 VJ iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre s tvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 1574 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reel v persej a druhej 
klasse národnich sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 1374 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viucováiíu mluvuici pre 
1. a I I . klassu národnich sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyel vt. tanításában. 1. és II. 0.) 8", 
8V2 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Jíagy L. Mluvnicná cvicebna kniha pre druhú klassu 
národnich sköl. (Nagv L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°, 2 74 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára,. 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku iudos-
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskícli 
cekancoch. (Vezérk a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisui sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredmény tár). 8°, IV4 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P . Navod ku poznávahu a upotrebováűu 



zemekuli pre národních uciteloch. (Utasitás a fóld-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kOtve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kíiixka kii viucovaiia his-
torii prosto narodnieli skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHua. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpiicKii Byicuap ca OCIIOBHOII I IHTSHKOM 3a KDIIH páapeA 
HapoAHC uiKo;ie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 7SA 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a iiacrany y cpiicitou óyKuapy ca Taraincou 
Ha.nettono HapoiHHM yiHi'ej.ima. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. HapoAiia KH.iira 3a cpóeiin paape.i l. ojuei, 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
l'poo B. Pynia Kunra ic H3y'iaiiaii.v Maljapcicora je3iiKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

I'poo Ii. Mafyapcica wraiiKa n Beatrioniia KibKKima 
cpócitiix Hapo;(Hnx iinio.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajknak számára.) 8°, 9 '/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

VfiyrcTBO 3a npejaisaibe Begóan.a y rosopy JI pasyMesaity. 
3a apun n xpyi'H paspej. iiapoAHnx niKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

.Vnyrcriio y íipe^auatty cpncice rpa.uariiKe y I. n II. 
pa3pejiy iiappiHe mito.ie. (Nyelvt. vezérk. 1., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

i uyTCTiio y íipejianatby cpucKe rpa.\iaTHite y III. H IV. 
paap. MKO.'U'. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpaíia iiiina iie;KÓeunna 3a 11. pa3pe;i napodé 
uiKOjie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 17. 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpawaTH'iKa Beatóenima 3a III. it IV. pa3p. 
Hap. uiKOJie. (Nn 

Sy 1 •• Nyelvt. gyak. Iii., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa 'imainca 3a ;ipyni paape.i napomé niBO.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa 'laraHKa 3a rpehii pa3peji Hapojuie niKOJie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HHTamca 3a 'leiBpru paapeji iiapo.we mitoie. 
(Gáspár ,1. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Cpiicsa HHfaHKa 3a nera n niecTii pauper napo;uie 
Biito.ne. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'A iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

4,p. Eiiepmui T. H Kapna™ E. YiiyrcTBO v 3e»u>oiiHC 
3a yiine.i.e ii yunreACKe naruniaTO napo.innx niKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8", 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

E.uepimu 1'. II Kapna™ E. Cicyii 3e.MAOiincnnx 
pe3yjnara 3a Hapo,uie IIIKOJO V., a y ciyiajy n 3a 
VI. pa3pe,i 11 3a iionro'paBajyliy uncojiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, lt., bolti ára 8 kr, nettó 
ára 6 kr. 

I ÍHBI 11 Majep. IJoiieCTiniua >ial>apa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

K H I U 11 Majtp. P V K O B O . Í C T B O K yieH.y iionecTHime y 
HapoAHiui UIKO-iaMa. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y iiacraBii npraii.a. Pyma m m a 3a napojuio 
ynirejie. C K . I O I I I I O Xyro Macaic. (Maszák H. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8", 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

YnyTCTiio y Hacrajui ociioimor npran>a. II. H3pe3aHe 
npei'.ie,ia.inne o;i xaprnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Taliela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmontariii sén ABC-d.ariii pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scri.se miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere t ipar i te niiscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiuiie ia propunerea esercitieloru 
verbal! sí memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scólelorn poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és érteleragyakorlatok tanításához.) 8", 13'/» iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy ÍJ. Maintain de condncere 111 instructinnea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák 1. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv. kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L.Mauualudeescrcitiegriiiiiaticali pentru clas'a 
a II-a ascólelorupoporale (Nyclvt. gyakorlók, a nép-
isk. II.o.sz.)8°,2'Aiv, kötve,bolti8kr, netto áraökr. 

Groó V. Maniidnccrea grninaticei limbei niaghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Mannducerea gramaticei limbei niaghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si dcprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) ís°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár •). Legendariu romanescn pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.f 
8°. 11 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Legendarin romanescii pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Legendariu roinanescn pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geograflei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantide invetiatori. (Dr. Eiuericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'/1 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasiuu de resultate 
geograllce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emeriezy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instriictiiine la tractarea si intrebuiii-
tiareu globului painentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

líiss-Mayer. Manuducere itentru instructinnea 
istoriei in scoal. poporale.(Vezérk. a történet-taní-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. lstoria Ungariei pentru clas'a V. do 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8", 8'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák !!. Iiidegetnriu la propunerea (leseinnului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8", 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II . Pormuletaiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

f/) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k 01 á k s z á m á r a. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó Y. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8°, 9'/i 
iv, kötve, bolti árra 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poduravanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) Qo, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citauka i vejzbana kniga za II., 
111. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto á ra20kr . 

h) Muraközi-horvát nyelven. 
Gönczy P. Pocetnica za iiicdjiiiiurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Groó V. Jlagjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8", 
6'/J iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J . Horvatska citanka za I l i . IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 
30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J . Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J . Magyar ABC és olvasókönyv vend vidéki 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 
kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J . Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
feimH II. Crimia raöia A Ĵia HHTaiia (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
TemiH II. l'ycLKa a3ÓyKa h nepna mraHKa j-ísja uepBOH 

KjiacN HapoÄHHX'h luKOJi't. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

1'cnnH II. PyKOBOjCTBO KO yifemo pycnai;i>i:ol. a3ÓyKH 
u iiepuoHa'ia.iHot iHTanKu. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Haflt A. yiipaíiuieHÍe őeckjn 11 posysia. Boiwejibua 
KHHra A'fiita v'LHTOikÖB'f) BO I. h II. KJiacel; napöjinaxi, 
aiKorb. (Vezéikönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11'/»iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Tauinapt II. PycbKa <inranKa A'tjia Apyi'OH K-iacn 
napöAnuvb IUK0.IT>. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Boji,nTe.ii>ua Kunra KO Hayneiifo JiaAapcKora ji3usa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pymia KHiira KO yiliiiio Ma^apcKoro a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MaAapcKa uinaHKa 11 yupaatinrre.Tbua KHHra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoíHTejibiia Kanra KO yibHio ncTopife v HapoAimxT. 
uiKoaaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Ilciopiil .«ajupÖBb. (Kiss. .Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaiKoiiCKii Mnxae .Vb. Hcropiji yropiHHiiu. (Magyarország 
története.) 8",4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplén: negyei tájszólás szerint. 
PycKa a3ŐyKa H uepßa 'inranKa A-ia iiepBOH n.iacii 

HapoAHuxb luito.iB. BeA.ia MaAKpcitoii a3ŐyKii Ilan.ia 

Tenuia nepepoßjieno. — 1889. Coenona iríma BI 
-nepeiiAeTl;. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8", 

6'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
j) Vend nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Hó ve A HC i zacsétne knige cstenyá za 

vesznícski sói prvi zlócs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szloveiiszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy 1'. Píszmeni gihni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gibni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Nőve knige cstenyá za vesznícski sói drűgi 
zlócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Szloveiiszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski söl I I I . zlócs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13 V« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Szloveiiszke nóve knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlócs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv vend vidéki nép-
iskolák számára. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., 
netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na tlíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski sói 
1. i IL. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8", 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. .lezicsna liíszaiiya za vesznícski sói I I . 
zlócs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8", 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétnorovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanítás ban.) 
Nagy 8°, 4'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Yözrézane papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy b°, 
27'A iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Sonncnfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8', 
13'A iv, fiizve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 fr t . 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány ós jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
77s iv, fiizve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr . 

III. Tanitó- és tanitóiiöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8", 12JA iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 2 » kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál . Pestmegye ós tájéka viránya. 8°, 22'/« 
iv, fiizve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 6) kr. 

Bartalus I . Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I . Zeneköltészet elemei és mű formái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt . 

Bartalus I . Vázlatok a zene történelméből. 8", 24V« 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 97« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8", 9'/s iv, fűzve, bolti 
ára I f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IV. Kisdedóvóképzö-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'/» iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 17'/» iv 

bolti ára 1 frt 6i> kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Fcres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12V» iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fiizve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fiizve. 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
87. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanmfihelylyel egybekapcsolt telső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, 1*/« iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l ' /i iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33561. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). -5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utisitások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1877. 10998. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lamivagy államilag segélyzett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16. kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XX VE. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. ós 1876. évi XXVIII. t. cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára: (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz néniét nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ B „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi é8 állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról .«zóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, t írsulati ét magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz.' r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3A iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsót'okú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése ós 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan . hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 356. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II . Jegyzék. Ugyanazokról, '/s iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

| Y. Jegyzék. Ugyanazokról. (lb92. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
j rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 2:> kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 04.1S6. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ár i 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv B) minta Netto ára 4 kr. 
Népis! ölni költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39 §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló A) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló t>) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes ősszelrási kimutatás a 3—II. életévet be-

töltő gyermekek reszere. ! iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről Bj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás Cj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számár... i iv nettó ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kiil és beliv). 1 iv bolti ára 
ő kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). l iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényí táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2 VJ Kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék -
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónőkópzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kísdedóvónói oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra, bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, _2 kr. 
ellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesüli) 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? 1V» kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2V= kr., netto 

ára 2 kr. . 
Osztálynapló (bel- és küliv), boltiára 2'A, netto ára 2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/» kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'/s kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. I iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító. 

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. I iv 

netto á a 5 kr. 
Népisk. tornatauitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. I ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkainesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakó yve. I iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 0 kr. 
XT. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l ' / j kr. 
I» téti ii apí«. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. nelto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ara 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg.ri leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.nettoára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere. 1 péld. b.ilti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l ' / i kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Muiikaiuesternöi bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- ós zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. toruatauitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Beti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 péídány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 6'> kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fiizve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára -0 kr. 

XIV. Felsőbb keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : B o l t i á ra N e t t o á r a 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 
2. Bizonyítvány 
3. Beirókönyv, küliv 
4. „ beliv 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 
6. „ ., beliv . . 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 
8. _ „ _ „ beliv . . . 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 

10. „ „ „ küliv 
11. Osztály-névkönyv 

5 kr. 4 kr. 
5 11 4 „ 
4 11 3 „ 
4 11 3 „ 
4 11 3 „ 
4 11 3 „ 
4 11 3 » 
4 11 3 „ 
5 11 4 „ 
5 11 4 „ 
5 11 4 „ 



XV. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Kői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára •"> kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentós. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'A kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az 1-sö szállítmány ta r ta lma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. A falu környéke és közlekedési eszközök. 
Mind a tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A l l l - ik szállítmány tar talma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyírfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
líétönt.özés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromlitenycsztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 

Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt.. 

3. Kasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-
zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'A ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Bopp-féle természetta ni ábráK. (10 drb színe-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

5. Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy I*. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, lót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 2") kr. 

7. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. T/t iv, füzv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr. netto árai 
1 frt, 

9. Metzner Alfons-féle számvetö-készülók az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto' 
18 frt. 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, nett-o ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
75 kr. netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és viz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 2". kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 

• 7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 
Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 

9 frt, netto ára 8 frt. 
Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 

húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 
Kogutovicz és T, i sa. Afrika fali térképe, vászonra 

húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 fr t 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva ós léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) teltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár ' frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P . Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P . Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 
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B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

67s iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára '22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10'/» iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyeívgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8", 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8", 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'/« iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'/» iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára lö kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8', 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelveiül teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5 "A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8Ü, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 111. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
JJípKOKNŰE n'feNÍE 3<\ OVnOTpEKAÉNÍE CÉpSCKHX* HdpoA 

N W X X 0\NHAMI|JX. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'/. iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

U 3 X ^Jf AATHpA nEpKOtlANÁANOE OynpAJKNENÍE KX O^tlO-
TPESAENÍIO KZ [AAKÉHOtÉpKCKMX* NApÓANMXZ ÔMM-
AMipA\7.. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H 3 Z H A C O E A Ó K A r i E p K O H A M A A N O E o y t i p A íKNENÍE K Z O ^ Í L O -

T p E K A É N Í l O K X CAAKÉNOCEpKCKI IXZ H A p O A H ^ X 5 5 

A M I | I A X X . (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

K A T H X H C ' Í £ X M Á A h l H S i MEŐHÍTEKArCO G V W A A S x K Á p -

AOKii/fi. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4Vs iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocTO'mon. B'fspOHCiioii'b.taHiji ItarnxHcict 3a Buuie 
yneiiH'iKe pa3peje y BorocnacaeMoii Eiiapxiw Ba>i-
Kofi. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8V2 iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpijHift KaraxHcicb. (Közép Katekizmus.) 8°, 3V< iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Mamii KaTHXHcicb. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
K A T H X Í I Í C X AM1KX, C A S CKSpTZL A\7,pTSpHCHpE A P E F T Kpt-

A I I N ' O C Z riENTpS C K O A A É A E N É S N H T E pOA\«NÉl|JÍÍ. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portónientesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ezimünket: „A kir. tul. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. számu, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, a/, 
u t o l s ó p o s l i t l is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi julius hó 1. 
m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Harmadik melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 26. számához. 

31.751/1897. számhoz. (130/h—I—1) 
P Á L Y Á Z A T . 

A győri állami tanítóképző-intézetnél megürese-
dett bentlakó segédtanítónői állásra pályázat hir-
dettetik. 

Pályázhatnak akár a mennyiség-természettudo-
mányi, akár a nyelv-történettudományi szakcso-
portra képesített oly okleveles felső nép- és pol-
gári iskolai tanítónők, a kik női kézimunkára is 
vannak képesítve. Előnyben részesülnek azok, a kik 
a franczia nyelvet is képesek tanítani. 

Ezen állással 500 frt évi fizetés, lakás és teljes 
ellátás élvezete jár. 

A kellően felszerelt és a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerhez intézett kérvények, állás-
ban levők részérő) illető hatóságuk útján, különben 
közvetlenül f. évi julius hó 20-áig küldendők be 
Győrinegye kir. tanfelügyelőségéhez. 

Budapesten, 1897 junius 16-án. 
A vallás- és közoktatásügyi ni. kir . Ministerium. 

23/1897. ein. szám. (576—III—2) 
PÁLYÁZAT. 

Az aszódi orsz. kir. javítóintézetnél egy család-
fői (tanítói) ós egy családfősegédi (segédtanítói) 
állás töltendő be. Evi járandóság fejében a családfői 
állással 800 (nyolczszáz), a családfősegédi állással 
pedig 500 (ötszáz) forint készpénzfizetés és ez 
utóbbi részére 100 (egyszáz) forint lakáspénz is 
van egybekötve. A családfő a saját személye számára 
a reá bízandó növendékcsaládbau nyer egy kis szobá-
ból álló lakást. Úgy a családfő, mint a családfő-
segéd is, nőtlen állapotuk esetében — megjegyezvén, 
hogy a nőtlen egyéneknek ezen állások betöltésénél 
a nős pályázókkal szemben előny biztosíttatik — az 
intézet közös éttermében ingyenes élelmezésben is 
részesülnek. A családfői állás betöltésénél első sor-
ban a polgári iskolai, másodsorban pedig oly elemi 
népiskolai tanítók kórvénye fog figyelembe vétetni, 
a kik kötelező nyilatkozatot tesznek arra nézve, hogy 
kineveztetésök esetében a polgári iskolai tanítói 
képesítést a lehető legrövidebb idő alatt megszer-
zik. A családfősegédtől csak az elemi népiskolai 
tanítói képesítés (oklevél) követeltetik meg. A 
családfő az igazgatóság utasításai szerint rendszere-
sen neveli, tanítja és oktatja a reá bizandó ifjakat 
(növendékcsaládot), mely czólból az egész napot, 
sőt szükség esetében az éjjelt is növendékeivel tölti 
s köteles egész életmódjával az intézet házi- és napi-
rendjéhez alkalmazkodni. Üdülés, és saját személyi 
ügyeinek elintézhetóse végett hetenkint egy szabad 
napot kap. Hosszabb (évenkint az iskolai nagy 
szünet alkalmával 2—4 heti) szabadság csak fonto-
sabb okok alapján engedélyeztetik. A családfősegéd 
hivatali működése abból áll, hogy a szabadságolt 
családfőket a fentiek értelmében helyettesíti s ezen-
felül az intézet igazgatósági irodájában másolási 
teendőket végez. A sajátkezüleg megírandó s 50 kros 
bélyeggel ellátandó pályázati kérvényt a nagymél-
tóságú magyar kir. igazságügyi ministeriumhoz kell 
czímezni s legkésőbb f. évi julius hó 17-éig az 
iskolai felsőbbség (kir. tanfelügyelőség) útján az 
alulirt igazgatósághoz benyújtani, illetve posta útján 
beküldeni. A folyamodvány a pályázónak születésé-
ről, egészségi és családi (nős, avagy nőtlen) állapo-
táról, hadkötelezettségi viszonyáról, végzett tanul-
mányairól és eddigi összes működéséről szóló hite-
les bizonyítványokkal szerelendő fel. A kinevezés 
egyelőre csak ideiglenes minőségre fog szólani s a 
véglegesítés csak egy évi sikeres szolgálat után 
következik be. Aszódon, 1897. évi junius hó 9-én. 

Az orsz. kir . javítóintézet igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat az abodi ref. egyház tanítói s elő-

könyörgői állására. Fizetés államsegélylyel 400 frt. 
Lakás. Oklevéllel felszerelt kérvények az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők julius 15-ig. Meszes, 
u. p. Szendrő ÍBorsodmegye). Az állomás szeptem-
ber 1-én foglalandó al. (614—11—2) 

A cset fa lvai államilag segélyezett községi elemi 
iskola — halálozás folytán megüresedett — tanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Fizetése: 275 f r t az 
államtól, 125 frt a községtől, 30 frt az egyháztól a 
kántori teendőkért és a stóla; 6 öl fa, a miből a 
tantermet fűteni köteles; 900 Q"öl kert és szép 
lakás. Pályázni csak reformátusnak lehet. Oklevéllel, 
keresztlevéllel felszerelt kérvények alulírotthoz julius 
11-ig beadandók. Az állás augusztus utolján elfog-
lalandó. Csetfalva, u. p. Tisza-Újlak. Süttő József, 
iskolaszéki elnök. (609—II—2) 

Kis-Kőrös községhez közigazgatásilag csatolt 
Czebe-pxisztán rendszeresített községi jellegű 
népiskola tanítói állása lemondás, illetve visszalépés 
folytán megüresedvén, annak folyó 1897. évi julius 
hó 18-án délelőtt 9 órakor választás útján leendő 
betöltésére ezennel pályázat nyittatik. Felhivatnak 
mindazok, a kik ezen állás betöltésére minősítvék, 
hogy szabályszerű okmányaikkal felszerelt pályá-
zati kérvényeiket a községi iskolaszék elnökéhez: 
tekintetes Bird Bertalan úrhoz, a választást meg-
előző nap délután 5 órájáig annyival is inkább 
bemutassák, mert az azon túl érkező kérvények figye-
lembe vétetni nem fognak. A választást Kis-Kőrös 
községházánál az iskolaszék fogja megejteni. Ezen 
állás javadalmazása : 1. 400 frt előleges havi részle-
tekben a község pénztárából fizetendő évi készpénz-
fizetés. 2. Két szobából álló lakás. 3. Szalma- és 
failletmény fejében 39 frt évenkint (a tanterem 
fűtése és tisztántartása a tanító gondja). Kis-Kőrösön. 
1897 junius hó 14-én. Revaló Pál, iskolaszéki 
jegyző. (619—II—2) 

Lajosmizse község iskolaszéke, az alsólajosi 
tanyai róm. kath. osztatlan vegyes iskolánál meg-
üresedett tanítói állomásra julius 15-ig terjedő határ-
idővel pályázatot hirdet Az állomással egybekötött 
jövedelem : tanítói fizetés 300 frt, előleges havi rész-
ietekben fizetve, tanköteles gyermekektől fejenkint 
20 kr iratkozási díj, 10 frt tisztogatási átalány, 
természetbeni megfelelő lakás, 1600 Q-ölföld, 4 méter 
öl kemény tűzifa, az iskolához hordva és felvágva, 
melyből a tanterem is fütendő. Azon tanítók vagy 
tanítónők, kik ezen állomást elnyerni óhajtják, kér-
vényeiket julius 15-ig bezárólag főt. Sághy Imre 
iskolaszéki elnök úrhoz küldjék. Lajosmizse (Pest-
megye). (637-11—2) 

A nagykapusi (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 frt, 
melyből 468 f r t pénzben, a többi fa és termény-
ben adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Folya-
modványok julius 10-ig Deési Gyula ref. esperes-
hez Gyaluba küldendők. (616—II—2) 

Pályázat a meszes i ref. egyház kántortanítói 
állására. Fizetés államsegélylyel 400 frt. Tisztessé-
ges új lakás. Oklevéllel felszerelt kérvények a ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők julius 15-ig. Meszes, 
u. p. Szendrő (Borsodmegye). Az állomás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. (630-II—2) 

A bereznai (zólyommegyei) ágost. evang. állami-
lag segélyezett iskolához okleveles tanító kerestetik. 
A vallás- és közokt. minister 22.342. sz. rendelete 
értelmében óvónő is pályázhat. Tannyelv: tót-magyar. 
Javadalom: 400 frt ós lakás, Jelentkezés Szlávik 
János evang. lelkésznél, Dobronyán. (615—II—2) 
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Posony-Taksonyi ág. ev. iskolához tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt államsególy-
Jyel kiegészítve 400 frt, havi részletekben; lakás : 
egy bútorozott szoba fűtéssel; tanulók száma 25—30. 
Oklevél kívántatik. A szabályszerű bizonyítványok 
id Németh János gondnokhoz küldendők (Posony-
Taksonyra). (641 — 11—2) 

Korpona szab. kir. város róm. kath. magyar-tót 
tannyelvű iskolájánál rendes tanítói, és a kath. egy-
háznál másodkántori, előbbivel egyesített állás hirdet-
tetik,melynek elkülönített fizetése következő. Tanítói: 
lakás, konyhakert; készpénzben 350 frt, 00 űrméter 
kemény tűzifa, melyből iskola is fűttendő. Másodkán-
tori fizetés : egy harmada az összes kántori jövedelem-
nek, vagyis : 84 frt készpénznek, 6 hl. búzának, 32 hl. 
feles gabonának, 10 mm. szalmának, 18 mm. szénának, 
60 űrméter kemény tűzifának, körülbelül 120 frtnyi 
stóla- és 9 frtnyi ofera-jövedelemnek harmada. A 
folyamodóktól egyházi zene-, ének- és orgonakeze-
lésbeni jártasság kívántatik. S mivel a tanítót kath. 
iskolaszék, a kántort kegyuraság választja, pályá-
zók folyamodványaikat, mint tanítók az iskolaszék-
hez külön, mint kántorok a városi tanácshoz külön 
julius 20-ig nyújtsák be, s ének- és zenepróbára 
julius 29-én reggeli 8 órakor személyesen jelent-
kezzenek. Korponán, 1897 junius 16. Machovich 
Izidor, apátplébános. (640—II—2) 

Az ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi nép-
és iparos-tanoncziskolánál egy segédtanítói állásra, 
500 frt évi fizetés, egy szobából álló szabad lakás 
és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járandóság 
mellett, pályázat nyittatik. Megkívántatik, hogy a 
megválasztandó ép és egészséges, a zenében és 
különösen a rajzolásban jártas legyen. Egyenlő 
képesítés esetén előnyben részesül, ki az iparrajz-
tanfolyamot sikerrel látogatta. Egy évi sikeres 
működés után mintegy 100 frt jövedelmi pótlékot, 
később esetleg előléptetést helyezünk kilátásba. A 
kellően felszerelt folyamodványok julius hó 5-ig a 
„Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság" 
ózdi kerületi iskolaszékéhez Ózdra (Borsodra.; inté-
zendők. Az állás legkésőbb augusztus hó 30-áig 
elfoglalandó. Az elnökség. (572—III—3) 

Az ipolyszakállosi (Hontmegye) ág. hitv. ev. 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: 
188 frt államsegély s kántori jövedelemmel 460 f r t ; 
lakás, kert, szőlőhely, pincze használata. Tannyelv : 
magyar. Oklevéllel kellőleg felszerelt kérvények, 
julius 15-ig, alulírotthoz küluendők, s az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Plachy Gyula, egyház-
felügyelő. (618—II—2) 

A t i sza-derzsi reform, leánytanítói állásra pályá-
zat nyittatik. Fizetése: készpénz 70 f r t ; 12 hold 
föld (haszonbére 114 frt), adóját egyház fizeti; 10 
köböl kétszeres; 10 köböl árpa; 3 öl puhafa; tan-
díj : minden ref. gyermektől 2 frt, más vallástítól 4 frt, 
8°/o-ot ingyen tanít; két szobás lakás minden mellék-
épülettel, kerttel. Lakáson kívül fizetés 4S0 frtra 
tehető. Kötelessége: I—YI. leányosztály tanítása, 
ismétlő-iskola vezetése télen. Fitanító akadályozta-
tása esetén annak helyettesítése. Pályázók bizonyít-
ványaikat julius 22-ig lelkészhez küldjék. Megvá-
lasztott, állását szeptember 1-én elfoglalja. Gyüre 
László, ref. lelkész. (608—II-2) 

A Gyula városa által fentartott pusztaeperjesi 
tanyai iskolánál megüresedett tanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Ezen állás javadalma : évi 400 frt 
készpénzfizetés, szabad lakás és kerthasználat, 
melyért a megválasztandó tanító az ismétlő tan-
köteleseket is tartozik oktatni. A megválasztandó 
tanító köteles állását f. évi október 1-én elfoglalni. 
Pályázati kérvények alulírottnál f. évi julius 15-ig 
nyújtandók be. (Gyulán, 1897 junius 11-én.) Jantso-
vits Emil, iskolaszéki elnök. (626—II—2) 

Zsigárdi (Pozsonym.) ref. alfanítói állásra (1., 2. 
osztály) pályázat hirdettetik. Egy szobából álló 
lakáson kívül fizetése, államsególylyeí együtt, négy-
száz forint. Kérvények okmányokkal julius 12-ig 
alulírotthoz küldendők. Pap Elek, lelkész. (610-II-2) 

A bruckenaui (Temesm.) községi elemi iskolánál 
tanítói állás, német-magyar tannyelvvel, töltendő be. 
Fizetés : 400 frt, írószerekre 6 f r t ; lakás egy szoba. 
Pályázók, kath. tanítók vagy tanítónők, folyamod-
ványaikat felszerelten küldjék be f. évi julius hó 
12-ig az iskolaszékhez. (588—III—3) 

A la l i ty i (Bácska) ág. hitv. evang. egyház 
kántortanítót keres. Jövedelme : 400 frt fixum ; külön 
lakás, kerttel; a stolák és koleda fele. Kötelessége : 
3 alsó osztályt tanítani; hetenkinti felváltással 
istentiszteletet, funktiót, végezni; ismétlő-iskolát ve-
zetni. Tannyelv : tót-magyar. Okleveles pályázók ez 
évi augusztus 20-ig nyújtsák be kérvényeiket. Iskola-
széki elnökség. (652—II—2) 

Újudvaron Zalamegyében, utolsó-posta: Mura-
Szerdahely, nevelő-tanítói állás van üresedésben. 
Kötelesség: 6—8 gyermek tanítása az elemi s a 
polgári 1-ső, 2-ik osztály tantárgyaiban; a tanrend 
pontos betartása megkívántatik, különben a tanító 
idejével szabadon rendelkezik. Az iskola nyilvános 
jellegű, érvényes bizonyítványt állíthat ki. Fizetés 
évenkint 180 frt havi előleges részletekben, teljes 
ellátás alulírottnál, ágynemű nélkül. Az állás elfog-
lalandó szeptember 1-én. A tanítónak róm. kath. 
kell lennie. Kayser Lajos, uradalmi kasznár. (627) 

A nagykörösi községi tanyai elemi népiskoláknál 
2 rendes és 1 ideiglenes tanítói állás betöltendő. 
A rendesek évi javadalma : 400 frt készpénzben, a 
törvényes korpótlékokkal, és természetbeni lakással; 
fűtési átalány a tanterem füttetésére és tisztogat-
tatására 25 frt, és l'A — illetve egyiknél 2'A kataszt. 
hold iskolakert használata. Az ideiglenesé : 300 frt 
készpénz, egy szobából álló természetbeni lakás, s 
fűtési átalány 25 frt. Mindenik tanítónak az ev. 
ref. egyháztól megbízatás esetén a hitoktatásért 
25 frt. A rendes állásokra csak oklevelesek pályáz-
hatnak. Előnyben részesülnek, kik a szalma- és 
vesszőfonást, gyümölcsészetet, — feleségük pedig 
a női kézimunkákat képesek tanítani. A nőtlen egy 
évi működés után köteles megnősülni. Az ideiglenes 
alkalmazása egyelőre egy tanévre szól, s mindenik 
állás legkésőbb ez évi október 1-én elfoglalandó. 
Az iskolaszék fentartja a jogot a megválasztottakat 
bármikor bármelyik tanyai iskolához is beoszthatni, 
s az ideiglenes állásra pályázó nem oklevelesekkel 
külön is egyezkedhetni. A születési, iskolai, orvosi 
és szolgálati bizonyítványokkal, oklevéllel kellően 
felszerelt kérvények 1897. évi augusztus 15-ig a 
községi iskolaszékhez nyújtandók be. Mészöly Gáspár 
m. k., közs. iskolaszéki másodelnök. (622—II—2) 

A nagykaposi ev. ref. egyházban az orgonista-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: pénz-
ben, földben, terményben, szolgálmányokban 450 frt. 
Két szobás lakás, konyha, kamra. Oklevéllel fel-
szerelt kérvények Maksa József lelkészhez külden-
dők julius 20-ig. U. p. Nagy-Kapos, Ungmegye. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (679—I—1) 

Naszályra (Komáromm.) okleveles református 
másodtanítót keresek. Fizetése: -100 f r t ; 4 méter fa. 
'A hold kert, egy szoba. Pályázhatni julius 20-ig. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Okleveles 
nőtanítók is pályázhatnak. Fáncsik János, lelkész. 

(681—II—1) 
Rápól ton (posta: Ököritó, Szatmárm.) a reform, 

kántortanítói állomás betöltendő. Évi jövedelme 
224 frt államsegélylyel 400 frtra megy. Okleveles 
pályázók kérvényeiket augusztus hó 1-ső napjáig 
a lelkészi hivatalhoz küldjék. Az állomás szeptem-
ber nó elején elfoglalandó. (680—1 — 1) 
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Tisza-Kürt jász-nagykún-szolnokmegyei község-
ben az ev. ref. nagyobb fitanító kántororgonista és 
a kisebb vegyes iskola tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. I. Kántortanító fizetése: tisztességes 
lakás, készpénz, szántóföld, egy hold szőlő, buza, 
árpa és stolában mintegy 550—600 frt. Kötelessége 
a 11 [—VI., vagy más osztályoknak is vezetése tan-
terv szerint; kántori teendők végzése; kanonika 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén prédikálás ; 
legátusok ellátása külön díjért. Tanítványuk száma : 
50—60. Énekpróbák közbeeső vasárnapokon ; meg-
jelenőknek előny. II. Vegyes iskolai tanító fizetése: 
tisztességes lakás; állami és községi segélyből 
400 f r t évnegyedi előleges részletekben. Kötelessége 
az I—II., vagy más osztályok vezetése tanterv sze-
rint ; templomi és irodai teendőkben segédkezés. 
Mellékjövedelemre számíthatnak. Kérvények mindkét 
állomásra augusztus l-ig beadandók: Szük Károly 
lelkészhez. (661-11 —1) 

Pályázat a bissei ref. kántortanítői állásra. Java-
dalom : 130 pár után buza 17 liter, bor 8"4 liter, 
40 iskolástól bor 27 liter, egynyolczada csutás-
kukoricza, egy csirke Vasárnapi iskoláért 20 frt, 
6 öl tűzifa; stóla: búcsúztatásért egy forint, egy-
szerű temetésért 46 kr, 6 catast. hold föld, lOOO 
Q)-öl rét. Erdő-féllegelő egynegyed telek után; két 
szobás lakás, 1243 [ j -öl kerttel, melyet az egyház 
szántat. A földet, egy hold kivételével, a tanító 
mívelteti, adóját fizeti. Javadalom értéke: lakás, 
kerten kívül, hivatalos becslés szerint 963 korona. 
Bizonyítványokkal, oklevéllel felszerelendő kérvé-
nyek küldendők: Nagy István lelkészhez aug. 10-ig. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. U. p. Siklós. 

A t ó s z e g i (Pestm.) újonnan rendszeresített róm. 
kath. tanítói állo násra, melyre okleveles tanítók 
és tanítónők pályázhatnak, pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 40ü frt készpénz, 2 szoba, konyha, 
kamra ós házikert. Ha ez állomás esetleg előlép-
tetés folytán töltetik be, az előléptetés folytán meg-
üresedő állásra is pályázat hirdettetik, mely 360 fr t 
tanítói fizetés és 40 fr t lakbér, kertilletménynyel 
van egybekötve. A pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 16-ig kéretnek beküldetni főtisztelendő 
Dolenszky Imre esperes-plebános úrhoz. — Ugyanitt 
egy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik, kinek 
díjazása: havi 10 frt és teljes ellátás. A kérvények 
julius 16-ig küldendők be Cservenyicz Pál róm. 
kath. kántortanító úrhoz, Tószegre. (682—II—1) 

A dersi községi iskolánál kántori teendőkkel 
összekötött tanítói állomás nyugdíjazás folytán évi 
400 frt tanítói törzsfizetéssel ürességbe jővén, arra 
f. évi augusztus hó 1-ső napjáig pályáz it hirdet-
tetik. A kántori teendőkért a hitközség az unitárius 
tanítónak lakást ós külön díjazást ad, a mi a 
kötelességekkel együtt a papi hivatalnál betekint-
hető. Felszerelt folyamodvány alulirt iskolaszék 
elnökéhez küldendő. Ders.u.p. Érked. Sándor Gergely 
unitárius pap, iskolaszéki elnök. (669—II—1) 

Csekefalvi (Udvarhelymegye) államilag segé-
lyezett községi iskolához pályázat hirdettetik. Pályáz-
hatnak unitárius vallásúak, kik ónokvezérekül alkal-
maztatnak. Javadalom: 400 frt államsegély évnegyedes 
előleges részletekben; énekvezérségért törvényszerű 
lakás, kert, 5 hold szántó, kaszáló haszonélvezete ; 
szántóját szántják és énekvezérük magjával bevetik. 
Pályázhatnijuliusl0-ig. Folyamodványok küldessenek 
Demeter Miklós elnökhöz. (672—1—1) 

Pályázatot hirdetek : Baczuri tanítói állomásra, 
javadalom 333 frt. Kecskés ! tanítói állomásra, java-
dalom 300 frt. Craramberzenczei tanítói állomásra, 
javadalom 400 frt. Mindenütt lakás természetben. 
Vallás: evangelikus keresztény. Tannyelv: tót. Osztro-
luka, 1897 junius 20. Hurtay György, ev. lelkész 

(660 —III —1) 

A nagybakónaki (Zalamegye) községi népisko-
lánál az osztálytanítói állásra julius 11-iki határ-
idővel pályázat hirdettetik. Fizetése a község 
pénztárából havonkint fizetve: 350 f r t készpénz; 
egy tágas szobából álló lakás, téli fűtéssel. Kötel-
mei : a 3 alsóbb vegyes osztály vezetése és az 
ismétlők részbeni oktatása. Az állás szeptember 
1-én foglalandó el, mely naptól a fizetés folyósít-
tatik. Nagy-Bakónak, 1897 junius 20-án. Tóth Antal, 
iskolaszéki elnök. (670—I—1) 

A ga lamboki róm. kath. elemi iskolához okleveles 
esetleg végzett segédtanító kívántatik. Fizetése: 
havonkint 12 f r t ; élelmezés, szoba, fűtés és taka-
rítással. Az eredeti okmány beküldése megkíván-
tatik. Kántoriában jártasak előnyben részesülnek. 
Szabó Lajos, főtanító. (676—1—1) 

G y e t v a község iskola-gondnoksága részéről a 
községi államilag segélyezett népiskolánál két 
rendes fi- és egy nőtanítói állásra, f. évi julius hó 
30-ig, a következő illetmények mellett pályázat 
hirdettetik. Egyenkint évi 400 frt készpénz; ter-
mészetbeni lakás és kis kert, vagy e helyett 
100 f r t ; 32 köbméter tűzifa, melyből a tanterem is 
fíítendő. Tannyelv : tót-magyar. Az iskolának álla-
mosítása folyamatban van. Kellően felszerelt kér-
vények tek Kmetty József gondnoksági elnök 
úrhoz Gyetvára (Zólyommegye) küldendők. Az elnök 
megbízásából: Belius György, ig.-tanító. (671 — 11—1) 

A nagysza láncz i (Abaúj-Torna) ref. egyház 
államsegélyes második tanítói állására. Javadalma: 
400 frt készpénz az egyház pénztárából és méltósá-
gos Forgách István gróf úr tüzifa-kegyadománya, 
tisztességes két szobás lakás, jó konyhakerttel. 
Kötelessége lesz az iskolaszék által kijelölendő I —II. 
vagy III—IV. osztályok és az ismétlő-iskola egy 
részének tanítása. Okleveles ref. tanítók vagy taní-
tónők és a 22.342. számú ministeri körrendelet 
értelmében okleveles óvónők is, pályázatukat augusz-
tus l-ig Idrányi Barna ref. lelkészhez küldjék. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (668—1—1) 

A s zegzárdi reform, egyház államilag segélye-
zett Ill-ad tanítónői állomásra pályázatit hirdet. 
Javadalma : a) készpénz 400 fr t ; (államsegély): b) 
tisztességes lakás vagy ennek megfelelőleg lakbér-
összeg 60 f r t ; c) 2 öl tüzelő kemény fahasáb. Köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályok (lehe-
tőleg csakis leányok) vezetése és a női kézimunka 
tanítása. Ez állásra okleveles nőtánítók tarthatnak 
igényt. Reform, vallásúak előnyben részesülnek. Kér-
vények folyó évi julius hó 15-ig Borzsák Endre 
iskolaszéki elnökhöz intézendők. (659—11—1) 

A vejti i reform, kántortanítőságra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: 123 frt államsegély, 9 hold 
szántóföld, melynek adóját tanító fizeti; féltelek 
utáni legelőilletőség ; 6 mérő buza; tandíj : az első 
osztálybeliektől 40 kr, a nagyobbaktól 80 kr, 2 
nyolezada csöves-kukoricza, egy csibe; vasárnapi 
iskolások tanításáért 21 frt, az egyház pénztárából 
136 frt. Temetésért 30 kr. Lakás, melléképületek, 
kert. Tanítványok száma: 40. Pályázati kérvények 
julius 31-ig lelkészi hivatalhoz intézendők. Állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó. U. p. Vaiszló, Baranya-
megye. (667—1—1) 

A gombai (Pestmegye) ref. egyházhoz tanítónő 
kerestetik. Fizetése: 310 frt készpénz, tanítványai 
mindegyikétől 1 véka rozs és 55 kr (tanítványai 
száma: 70—80); tisztességes lakás és egy szoba téli 
fűtése. Kötelessége: a négy felső osztály leány-
növendékeinek önálló vezetése, kézimunka tanítása 
s az ismétlős leányok oktatása. Okleveles tanítónők, 
valamint férfitanítók is pályázhatnak ; a nőtánítók 
azonban előnyben részesülnek. Kérvények julius 
30-ig Benedek Antal lelkész úrhoz küldendők. Gaál 
Dénes, egyh. jegyző. (665 —II—1) 

26* 
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Betöltendő a vá lasz i í t i állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 forint fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizo-
nyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. 
évi juliushó 15-ig, Kolozsvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Kolozsvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Kolozsvárit, 1897 juniushó22-én. 
Kozma Ferencz kir. tanácsos, tanfelügyelő. 

A tatai ev. ref. egyházmegyébe kebelezett Györ 
ref. egyház orgonistatanítói állomására. Fizetés: 
készpénzben ötszáz forint, előleges havi részletekben; 
fapénz negyven forint. Tandíj: minden saját tanít-
ványa után egy forint hatvan krajczár ; az egyház 
garantiroz nyolczyan forintot. Temetéskor stóla. Két 
alkalommal templomi perselygyüledék. Lakás: három 
szoba, konyha, kamra, pincze, padlás használattal. 
Kötelességei: tanítani az osztatlan fiúiskolát; végezni 
a kántori és orgonistái teendőket templomban és 
templomon kívül; egyházi énekkart szervezni és 
azt minden külön díjazás nélkül betanítani, szere-
peltetni. Pályázati kérvények — melyekhez a tanítói 
oklevél, az iskolaszék elnökének erkölcsi és szolgá-
lati bizonyítványa, a korpótlék számítási kezdet-
idejének megjelölésével, esperesi elbocsátó, és eskü-
tételrőli bizonyítvány eredetben vagy hitelesített 
másolatokban csatolandók — f. évi julius 25-ig 
Czike Lajos espereshez, Ó-Szőny (Komárommegye) 
küldendők. Csak ev. ref. hitfelekezetű egyének 
pályázhatnak. Kelt Ó-Szőnyött, 1897 junius 24-én. 
Czike Lajos, tatai ev. ref. esperes. 

I i ip tó -Pr ib i l ina i evang. egyházban rendes tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 f r t 
készpénzben ; 20 köbméter tüzelőfa (lágy); lakás és 
kert. Kötelessége az első három elemi osztályban 
(tót tannyelvvel) tanítani. Jelentkezni 1897 julius 
végéig. Institoris József, lelkész. 

Nyítramegye Handlova községi elemi isko-
lánál három tanítói állásra f. évi julius hó 31-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazásuk egyenkint évi 
400 frt s egy-egy szobából álló lakás. Pályázhatnak 
mindazon okleveles tanítók, tanítónők és óvónők, 
kik a magyar nyelven kívül a német nyelvben 
tökéletes jártassággal birnak. Kérvények okleve-
leikkel s netán előbbi alkalmaztatásukról szóló 
bizonylatokkal felszerelve, Handlova község elöl-
járóságára czímezve, fenti határnapig beterjeszten-
dők. Handlován, 1897. évi junius hó 20-án. Laszlor 
Andreas, biró. Schurmann Gyula, körjegyző. 

G y ő r á s v á n y i kath. iskolához segédtanító keres-
tetik. Évi fizetése : 120 frt; ellátás, bútorozott szoba, 
fűtéssel. Kötelessége: 1 osztályt tanítani, ismétlő 
oktatásban és kántori teendőkben segédkezni. Képe-
sítővel nem bírók is pályázhatnak. Állás szeptem-
ber végével elfoglalandó. Kérvények elnökséghez 
küldendők. (688—II—1) 

Récske i r. kath. kántortanítói — esetleg k o r d é -
házi róm. kath. csak tanítói — állomásra, Zólyom-
megyében, julius 15-ig pályázat nyittatik. Oktatási 
nyelv: magyar-tót. Összes jövedelmeik általában, 
készpénzben 400 frton túl tesznek. 50 kros bélyeggel 
ellátott folyamodványok a nagytekintetü m. k. 
erdőigazgatósághoz Beszterczebányára czímezve, 
Kubányi Alajos esp., egyh.-ker. tanfelügyelőhöz 
Tajóra (Zólyomm.) küldendők. (685—1—1) 

Borsod-Szemere (posta: Eger-Farmos) róm. kath. 
iskolájához önálló tanító kerestetik. Díjazás : lakás 
és 360 frt . Jelentkezések augusztus 31-ig a plébá-
noshoz küldendők. (689 -1—1) 

Betöltendő a nagyszebeni állami elemi fiúiskolá-
nál egy, évi 500 fr t fizetésből és a szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizo-
nyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 15-ig, Szebenvármegye királyi 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Szebenvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-
Szeben, 1897 junius hő 19-én. Dr. Pintér Gábor, 
kir. tanfelügyelő. (316/h—I—1) 

Grinádon (Pozsonyin.), u. p. Éazin. az ág. hitv. 
evang. kántortanítói állomás betöltendő. Lakása: 2 
szoba, 1 konyha, 1 élés-, 1 bor-, 1 fakamra és 1 isfcáló. 
Az állomás jövedelme készpénzben : az egyházi 
pénztárból 358 f r t 57 kr, stóla 6 frt, fajárandóság 
5 frt 43 kr, Lautsek-féle alapból 30 frt, 1346 Q ö l 
kert 50 frt értékben. Tannyelv: magyar-német; kik 
keveset tótul tudnak, előnyben részesülnek. A kér-
vények és bizonyítványok alulírotthoz augusztus l-ig 
küldendők. Ulreich Oszkár, felügyelő. (687- II —1) 

A putnoki ref. egyház egyik tanítói állomására, 
melylyel a kántori teendők végzése is egybe van 
kötve, pályázat nyittatik. Fizetés : harminczöt köböl 
gyűlt gabona, hetven forint, fapénz harmincz forint, 
kamatból tizennégy forint, tandíjból hatvan forint; 
1780 • - ö l szántó és 975 Q-öl rét használati joga. 
Kántordíj : ötven forint és stóla. Természetbeni 
lakás a hozzá tartozó kerttel. Esetleg a kereskedő-
tanulók oktatásáért száz forint mellékjövedelemre 
számíthat. Kötelessége a hat osztályú fiiskola veze-
tése, isteni-tisztelet vezetése orgonával, temetések 
végzése. Okleveles tanítók felszerelt pályázati kér-
vényeiket julius hó 10-ig nyújtsák be. A választás 
julius hó 11-én délelőtt tartat ik meg, mely napra 
a pályázók személyesen kéretnek megjelenni orgona-
próbára. Útiköltsége csak a megválasztottnak 
téríttetik meg. (684—1—1) 

A kó ly i (Biharm.) ev. ref. egyháznál a kántor-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése: lakás, 
kert, föld, tandíj és terményekben 350 frttól 400 
frtig. A pályázatok 1897 aug. l-ig alulirotthoz kül-
dendők. A választás 8-án lesz, melyre a pályázók 
megjelenni tartoznak. Kóly, 1897 junius 22. U. p. 
Székelyhíd. Egeressy Imre, ev. ref. lelkész. 

(690—II—1") 
Orosz lánra (Komáromm.) ág. evang. okleveles 

tanító kerestetik. Fizetése : államsegélylyel 400 fr t ; 
konyha, bútorozott szoba, fütőfa. Evang. lelkész. 

H I R D E T É S E K . 

Okleveles, nős, róm. kath. kántortanító vagyok, 
— a középkorban; — szeretném állásomat valamely 

p u s z t a i i s k o l á v a l 
felcserélni. Beszélek magyarul és németül. Ajánlatot 
kérek: Farkas Mihály k.-tanító, Barbacs (Sopronm). 

( 6 5 1 - 1 - 1 ) 

A várpalotai róm. kath. templom 10 válto-
zatú elölj átsző 

p e d á l o m o r g o n á j a 
egy nagyobb, új orgona építése folytán eladó. Tuda-
kozódhatni: SZALAY GYULA műorgonaépítőnél, 

Székesfehérvárott. (654—III—2) 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Harmadik melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 26. számához. 

PÁLYÁZATOK. 
Betöltendő a pinkafői állami polgári fiúiskolánál 

évi 500 f r t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhaj tó azon okleveles 
polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség- és természet-
tudományi szakcsoportra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 5-ig, Yasvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. (136/h — I—1) 

Betöltendő a l i p tó szen tmik lós i állami polgári 
fiúiskolánál évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség-
ós természettudományi szakra vannak képesítve, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
Ős közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, leg-
később 1897. évi julius hó 5-ig, Liptóvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. (137/h —I- 1) 

Betöltendő az ú jv idék i állami polgári fiú- és 
felső kereskedelmi iskolánál egy, évi 50u fr t fizetés-
ből és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a nyelv- és történettudományi szak-
csoportra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig, Bács-Bodrog vármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. (1^8/h—I—1) 

Betöltendő a a l sókubin i áll. polgári es lelső keres-
kedelmi iskolánál egy, évi800 frt fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanári állomás. Az ezen állomás elnyeréset 
óhajtó azon okleveles tanárok, kik a kereskedelmi 
és politikai számtan, és könyvviteltannak felső keres-
kedelmi iskolákban való tanítására képesítve vannak, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi julius hó 5-ig, Árvavármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanárok előnyben részesülnek. 

U53 h—I—1) 
Betöltendő a s z e r b - n a g y s z e n t m i k l ó s i állami 

polgári fiúiskolánál évi 500 forint fizetésből ós 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon oki. polgári iskolai tanít,ik, 
kik a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra vannak képesítve, oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig, Torontálvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. . (142/h—I—1) 

H o n t - B a g o n y a ág. hitv. ev. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Tisztességes lakáson és 
gazdasági épületeken kívül, fizetése : 200 fr t kész-
pénzben, 280 forint terményekben. Tannyelv: tót-
magyar. Felszerelt kórvények Fuchs János lelkész-
hez küldendők julius végéig. (698—I—1) 

Betöltendő a s ü m e g i községi felső leányiskolánál 
egy, évi 500 forint fizetésből ós szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó polgári iskolai okleveles kézimunka-tanító-
nők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi julius 
hó 5-ig, Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. (14, í /h—l- l ) 

Betöltendő a b e s z t e r c z e i állami polgári leány-
iskolánál óvi 500 forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó a nyelv- ós történettudományi szakcsoportra 
képesített azon oki. polgári iskolai tanítónők, kik 
a német nyelvet és lehetőleg az éneket, és 
tornát is tanítani tudják, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket,, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897 jul ius 
hó 16-ig Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. (144/h—I—1) 

Betöltendő a baróthi állami polgári fiúiskolánál 
évi 800 f r t fizetésből ós szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyeresét óhajtó okleve-
les polgári iskolai rajztanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kórvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig, Háromszékvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. (154/h—1—1) 

Betöltendő a ko lozsvár i áll. polgári leányisko-
lánál évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó a nyelv- és történettudományi szakcsoportra 
képesített oki. polgári iskolai tanítónők képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 5-ig, Kolozsvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministertől. (151/h—I—1) 

Betöltendő a n a g y s z ö l l ö s l állami polgári fiú-
iskolánál évi 500 forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon okleveles polgári iskolai tanítók, kik a mennyi-
ség- és természettudományi szakra vannak képesítve, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kórvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1897. évi julius hó 5-ig, Ugocsavármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. (152/h—I—1) 

Nagy - Kázméri (Zemplénmegye) anyaegyházhoz 
tartozó v i t á n y i róm. kath. tanítóság jövedelme: 
községtől 300 frt , 3—4 szekér tűzifa, 3 vékás 
szántóföld, egy kis kert. Temetői fű, iskolakertnek 
részbeni használata. Iskolafűtésről hivek gondos-
kodnak. Lakása : két szoba, konyha, kamra, pincze. 
Istálló, közös legelő. Tannyelv magyar. Pályázhat 
tanítónő is. Választás Nagy-Kázmérban, julius 21-ón. 
Vasúti állomás L -Mihályi. Iványi Károly, plébános. 

(695—II—1) 



— II 

Betöltendő a késmárki állami polgári és felső 
kereskedelmi iskolánál évi 500 f i t ' hzetésből és; 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott séfféd- és MfjWévi .-00 frt fizetés és szabályszerű 
lakbérből álló1 "ilMméh'jrekkel javadalmazott rendé'* 
tanítói álláli1;ís. A-segédtanítói állomns elnyeréséi 
óhajtó' íazon oklevvles polgári'iskblai tanítók, kik 
a inenn^isög- !és teriiiéfeéttúdoríiányi szakrii,'valaniínt 
a íéjndétf taiiitór WMat.-elríyerni óMjw azon old'évelös! 
felSő'kél'é'skeüélmi iskolai tahárdk', kik á 1 fcSny v-
víiel,;:kWÍBSlfeiedöliÍii kMereték és levelezésre' vannak 
képesítse, lvé{)étítő oklevéllel, eddigi szolgalataikat;, 
ydíMstíkát; -'ííyélvisiiierétéTkét,' ésétleges külöhys 
képességeiket igazdió : iratokkai Féh-zetélf kérvé-
nyeikét a vallás- 'és közoktatásügyi ministerhez 
ctítüézve, legkésőbb 1897. évi'julis hó -i'-ig'Szepes-
Váttíiésftffe kir. tanfelügyélőjénél nyújtsák be. A'lÉiihi 
iskoláknál már alkalmazott tanárok előnybén része-
sülnek 'á r'éndes tanítói állás elnyeréséhel. 
.TniftvoMo .oilasqsi 

! Be to]te íido a beszterczei államilag segélyezett 
községi polgári fiúiskolánál évi 500 frt fizetésből 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a mennyiség- és természettudományi 
szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig Besztercze-Naszódvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. (139/h—I—1) 

Betöltendő a csáktornyai állami polgári leány-
iskolánál évi 500 frt .fizetésből és szabályszei'ű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon okleveles polgári iskolai tanítónők, kik a 
nyelv- és történettudományi szakra vannak képesítve 
és az éneket is tanítani tudják, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve,' legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. (141/h-—I—1) 

Betöltendő a szeniczi állami polgári fiúiskolánál 
évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és 
történettudományi szakcsoportra vannak kepesítve, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi julius hó 5-ig. Nyitravármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumtól. (132/h—I—1) 

Betöltendő a szeniczl állami polgá i fiúiskolánál 
évi 800 forint fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel, javadalmazod rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a rajz-
tanításra képesített okleveles polgári iskolai tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1.-97. évi julius hó 5-ig, Nyitravármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami isklolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 

(183/h—I—1) 

Betöltendő a hosszúfalusi állami polgári leány-
iskolánál évi SÓO forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel • javadalmazott segéd-
tanítónői álló,má«, Az üzen állomás, elnyferését'óhajtú 
azon okleveles' polgári iskolai tanítóhők, kik a 
nyelv- és történettudományi szakcsoportra vannak 
képesítve és a zenét is tanítani tudják, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat,! vallásukat, nyelv»-
ismereteikét) ék'etleges különös képességeikét'igazbló 
iratokkal ••Felszerelt kérvényeiket â  vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
I--97-. évi julius hó 16-ig, Brassóvárliiegye kir; tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. (ISl/h—I -1 ) ' 

Betöltendő iv karánsebesi állami polgári tiűisko»-
Iánál évi 50Ü fóririt fizetősből és szabályszerű Iák-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezén állomás elnyerését óhajtó 
okleveles polgári iskolai rajztanítók képesítő ok-
levéllel. eddigi szolgálataikat* vallásukat; nyelv-
ismereteiket,' esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt bérvéítyeíket a vallás- ég kfiK-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 16-ig, Krassó-Szörényvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. (135/h—I—1) 

Betöltendő a fogarasi állami polgári fiú- és felső 
kereskedelmi iskolánál évi 500 forint fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó a mennyiség- és természettudo-
mányi szakcsoportra képesített azon okleveles pol-
gári iskolai tanítók, kik a rajzot is tanítani képesek, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi julius hó 5-ig, Fogarasvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 

(148/h-I—1} 
Betöltendő a kismartoni állami polgári fiúisko-

lánál évi 500 forint fizetésből ós szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon okleveles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv-
és történettudományi szakcsoportra vannak képe-
sítve és az éneket is tudják tanítani, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 5-ig, Sopronvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. (150/h—I—1) 

Betöltendő a szegedi államilag segélyezett köz-
ségi polgári fiú- és felső kereskedelmi iskolánál 
két, egyenkint 800 forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Ezen állások egyikére oly okleveles 
tanárok pályázhatnak, kik kereskedelmi számtan 
és levelezésnek felső kereskedelmi iskolákban taní-
tására képesítvék, másikra pedig német és franczia 
nyelvre képesített okleveles polgári iskolai tanítók, 
vagy középiskolai tanárok Az ezen állomások elnye-
rését óhajtó tanárok és tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi 
julius hó 5-ig, Csongrádvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanárok előnyben részesülnek. (149/h — l —1) 

A szomódi református orgonista tanítóságra 
pályázat. Fizetés: tisztességes lakás s gazdasági 
épületen kívül föld, termény s készpénzben 400 frt, 
melyből 57 frt államsegély. Pályázati határidő julius 
15. Nagy Sándor, ref. lelkész. (696—1—1) 
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A körmöczbänyal községi elemi leányiskolánál, 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomással 600 

;(hatszáz) foHntfryr évi fizetés, 120 (egyszázhúsz) 
forint 'lakáspénz es kerthaszonélvezet pénzegyen-
értéke, továbbá 24'(huszonnégy) kotíínétér kemény 

•tüzifa-illetmény, valamint 5, ötödéves 50 (ötven) 
fbririthyi korpótlélgra való igényből álló javadalma-
zás van egybekötve. A megválasztott tanítónő égy ; 
ptöb/tévre ideiglenes minőségben älkalmaztatik. 
s állomását fölyű" évi szeptfímbér hó 1-én feltétlenül 
erabgl&lni köteles. A pályázóktól megkívántatik, hogy ; 
az 1808. évi XXXVIII. t.-czikkben az elemi nép-
iskolák számára előírt, tantárgyak tanítására fel-
jjíígoáító törvényszerű képesítést, nemkülönben azt, 
hogy a'. m,ágyar ny.áíven kívül a német nyelvet , is 
szóban és írásban tökéletesen bírják, hiteles okmá-
nyokkal igazolják. Minden pályázó( folyamodványá-
ban kijelenteni köteles, hogy a városi képviselő-
testületnek, a körmöczbányai községi iskoláknál 
alkalmazott, tanítók es., tanítónők szolgálati viszo-
nyálnak izá&áiyoaása tárgíyábaü 81/1894. sz. a. hozott 

'közgyűlési határozatában megállapított kötelezett-
ségeket elvállalja s az ott meghatározott feltételek-
nek magát aláveti. Megjegyeztetik még, hogy a 
megválasztott tanítónő az országos tanítói nyugdíj-
alap kötelékébe belépni köteles. A városi iskola-
székhez czímzendő és kellően bélyegeit pályázati 
kérvények, melyekben a folyamodó életkora, vallása, 
erkölcsi magaviselete és családi állapota okmányilag 
igazolva kitüntetendő, folyó lb97. évi julius hó 31-ig 
bezárólag, alulírottnál nyújtandók be. Kellően fel 
nem szerelt, vagy a fenttüzött határnap után 
érkező pályázati folyamodványok figyelembe egy-
általában nem vétetnek. Körmöczbányán, 1897. évi 
junius hó 19-én. Chabada József polgármester, iskola-
széki elnök. (697—1—1) 

Betöltendő a veszprémi állami polgári és felső 
kereskedelmi iskolánál évi 500 forint fizetésből 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-

.dalmazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a mennyiség- éé természettudományi 
szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal felsze-
relt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi julius 
hó 5-ig, Veszprémvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. (145/h—1— 1) 

Betöltendő a győri állami polgári leányiskolánál 
évi 800 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a rajz-
tanításra képesített okleveles polgári iskolai taní-
tók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
vailás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1897. évi julius hó 5-ig, Győr- | 
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami ; 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. ^ (117/h—I—1) 

Az alsócsernátoni államilag segélyezett közs. 
iskolánál megüresedett rendes tanítónői állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 frt. az állam-
pénztárból havonkint előre fizetve, és 50 frt lakbér. 
Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket 
folyó évi julius hó 20-ig tiszt. Bodor Géza iskola-
széki alelnök úrhoz nyújtsák be. Az állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Kelt Alsó-Csernátonban (Há-
romszékmegye), 1897 junius 21-én. Czirmay József, 
iskolaszéki jegyző. (692—1—1) 

Nagy-Káta (Pestmegye); Kgy okleveles,.a k'áator-
ságban jártas segéd-kántoi'tanító kerestetik. Fizetése 
'évre 3ö6 frt, egy1 szobából álló lakás, az állás 
azonnal elfoglalandó. il£®7. junius 25;;Gerecs János. 
sái-Jli -ajvfni. .'ÖWTOJa,! j.h:w>t;,n .j.->.rtl6Mí-WiJ)ö 

Ács i XKqmjU'onimegyp) ,,ev-, ,ref... jakolálioz, két 
altanítói . állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 

.egyenként 420 frt i'tó^gá(??>.; .'h,avi regietekben; 
egyszobás lakás, fűtéssel: 25. fvt lakás-, és kerj-
pótlék ; temetési stóla körülijeiül 20 frt. Az egyik 
tanítja az j—Il i . fiú-, a. másik IV-r-Yl,;ie|^yr9^zta,lyt 
és az ismétlő leájiyokát, kik fejenkín'OÖ krájp^áyt 

.fizetnek. Az állomás ..szept ember I-én :eÍlV'glalandó. 
Pályázók kellőleg .felszerelt kérvényeiket julius 31ríg 
az ev. ref. iskolaszék elnökségéhez küldjék. Kelemen 
János, lelkészi . , (093—IW^Jj 

Baranyámegye Baranyavár rk; községé tóso^-
tanítót keres. Fizetés: 360 frt és-négy ; itfóttá*«' fa, 
mélyből iskolája is ffittetik. Sc.obája bútorozott. 
Tánnyelv : magyar. Jó,-ha a -hörvátl nyelvet -is' bírja. 
Pályázhat nőtanító vagy okleveles• kisdedóvónő is. 
Határidő:'július 31. : (691—I—1) 

A n a g y váradi községi iparos-tanoncziskolánál az 
1897-ik évi szeptember 1-től elfoglalandó s nyugdíj-
jogosultsággal bíró rajztanítói állásra pályázat hir-
dettetik. A megválasztott kötelezve van heti 24 óra 
keretében a rajzot s valamely elniéleti tárgyat 
(olvasás-írás, száiíitan, mértan vagy könyvvitelt) 
tanítani; ezenkívül pedig a beiratások körüli teen-
dők végzésére is köteleztetik. Előnybén részesülnek 
azon pályázók, kik akár a kéziügyességi munka-
tanításra, akár az ipari szakrajz valamely (például 
építészeti, fa- vagy fémipari) ágának tanítására is 
képesítve vannak. Javadalmazás a fenn megjelölt 
működésért évi 600 frt és 200 frt lakbér. Az,iparos-
vagy kereskedő-tanoncziskoíában, kézügyességi vágy 
iparossegédi tanfolyamokon még ezenfelül beosz-
tandó minden egyes órai tanításért külön óradíj 
van megállapítva ; viszont azonban a megválasztott 
a heti 24 óra keretében — a mennyiben az ipar-
iskolában nem volna foglalkoztatható. — a város 
által fentartott másnemű iskolákban is ugyancsak 
a rajztanításra külön díjazás nélkül igénybe lesz 
vehető. A végzett tanulmányokat (rajzon kívül mit 
taníthat ?) s esetleges működést feltüntető, okmá-
nyokkal felszerelt kérvények az iparoktatási bizott-
sághoz cZímezve, folyó évi augusztus hó l-ig, Sziit;, 
Izsó ipariskolai igazgató úrhoz nyújtandók be. 
Nagyváradon, 1897 junius hó 2Ö-án. Ragány János, 
iparoktatási bizottsági elnök. 

(675—11—1) 
Betöltendő a pancsovai állami polgári fiú- és 

felső kereskedelmi iskolánál egy, évi 500 frt fizetésből 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segéde, és egy, évi 800 frt fizetésből és szabáy-
szerű lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. A segédtanítói állomás elnye-
rését óhajtó azon okleveles- polgári iskolai tanítók, 
kik a nyelv- és történettudományi szakcsoportra 
vannak képesítve, úgyszintén a rendes tanítói állo-
más elnyerését óhajtó azon okleveles felső kereske-
delmi iskolai tanárok, kik a földrajz, vegytan :és 
árúisme tanítására vannak képesítve, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhpz czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 5-ig, Toron.fcálvármegye k i r . 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanárok a rendes tanítói állomás 
elnyerésénél előnyben részesülnek. 

(146/h—I—1) 
26* 
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A bakony-nánai róm. kath. népiskola altanítói 
állására tanító kerestetik. Nem képesített a hit-
községtől kap 240 frtot, lakást s fűtést. Képesített 
megválasztatása s megerősítése után, államsegély 
útián, 400 frtot. Pályázati határidő: julius 31-ike 

(706-1 -1 ) 
A garbócz-bogdányi (Abaúj-Toma) ev. ref. 

tanítói állomásra pályázatot hirdetek. 135 frt állam-
segély ly el évi jövedelme 400 frt. Az állomás szep-
tember 1-én betöltendő. Kiss Lajos, ev. ref. lelkész. 

(705 -1 -1 ) 
A pruszkai (Trencsénmegye) plébánia területén 

három tanítói állomás megüresedett: Oroszlánkő-
Podhragy, Mikusócz és Tuchina. Fizetés: 400 f r t ; 
lakás, fa, kert és szántóföld. Okleveles tanítók vagy 
tanítónők, kik ezen állomásokra pályázni óhaj-
tanak, alulirottnál jelentkezzenek. Chocholus Bálint, 
pruszkai plébános. (703—1—1) 

Nyitra-Sarluska róm. kath. tót-magyar önálló 
tanítói állásra pályázat, julius 20-ra, hirdettetik. 
Jövedelme: 441 f r t 92 kr. Folyamodványok Mel-
csiczky Jenő esperes-plebános, iskolaszéki elnök 
úrhoz, posta: Üzbégh, küldendők. (704—1 -1) 

- e £ X H I R D E T É S E K . K » -
Kerestet ik 

nevelőnek 
falura, egy magántanuló mellé: 

tanítóképezdét végzett, római katholikus fiatal 
ember, ki a II. oszt. gymnasiumbeli tananyagot 
előadni képes. Előnyben részesül, ki a zongorát is 

tanítani tudja. 

Fizetés 10 hóra 200 frt és teljes ellátás. 
Háta, posta helyben, (Borsodmegye). 

K I L I A N G Y U L A , 
(677—1—1) földbirtokos. 

Kakasdra (Tolnamegye) osztálytanító kerestetik. 
Jövedelme : 350 frt havi részletekben, és bútorozott 
szoba. Pályázhatnak tanítónők is julius 30-ig, a r. k. 
iskolaszék elnökségénél, via Bonyhád. Tannyelv: 
német-magyar. (702—III—1) 

A farkasdi ref. egyházban (Nyitramegye) jövő 
tanévre két altanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetésük egyenkint 380 frt kézpénz, az ismétlők 
egy osztályának tanításáért 20 frt , lakásul külön 
szoba, fűtéssel. A tanévet kitölteni tartoznak.Nőtaní-
tók is pályázhatnak. Pályázók jelentkezzenek julius 
végéig a lelkésznél. (701—1—1) 

v v v v v v ir v v v v v v v v v 

Előfizetési f e l h í v á s 
a 

„ N É P T A N Í T Ó K L A P J l " r a . 
Előfizetési á r : 

Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre S fi-t 50 kr. 
Negyedévre 1 frl 25 kr. 

Előfizetést pedig naptári é v n e g y e d szér iá t 
kikerekített e g y évnegyedné l kevesebb időre 
nem fogadunk el, s az előf izetés i pénzek e z e n 
igazga tósághoz küldendők be. 

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

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

Értesítés Schultz Imre népiskolai tankönyveiről. 
Hazafias tisztelettel arról értesítem a t. tanító urakat, hogy kiadásomban megjelent és kapható 

Schultz Imre képes reá lo lvasókönyve 3 kötetben (I. kötet a II. III. évf. szám. ára kötve 40 kr., II. 
kötet alV. évf. szám. 45 kr., III. kötet az V. VI. évf. szám., kötve 65 kr.) Ugyanezek n é m e t n y e l v e n is 
kaphatók „Real-Lesebuch i n Bildern" czímen, szintén 3 kötetben és hasonló árakon. Városi iskolák-
nak szól a Schultz-féle fiiskolai o lvasókönyv (eddig I. kötet a II. oszt. számára, kötve 30 kr., II. kötet a 
111. oszt. számára, kötve 35 kr.) és ugyané szerző Leányiskolá i o lvasókönyve I. rész a II. oszt. szám. 30 kr., 
II. rész. a III. oszt szám. 35 kr., III. rész a IV. oszt. szám. 50 kr., IV. rész az V. VI. oszt. szám. 65 kr. 
Kiadásomban megjelent továbbá: Gergelies Jíépes magyar AJBC-könyv, ára 16 kr.; magyaro-
sításra szolgál: Ungar. ABC- und Sprachbuch 3 részben, I. rész 25 kr., II. rész 30 kr. 

A képes reálolvasókönyv az összes népiskolai r e á l i s m e r e t e k e t tartalmazza, gazdagon i l l u s z -
t r á l t , 4 szines t é r k é p p e l van ellátva és ú j kiadásában n y e l v g y a k o r l ó r é s z t és r a j z m i n -
t á k a t is tartalmaz. 

Azonkívül külön szülőföldismék díjtalanul szolgáltatnak ki a reálolvasókönyv vevőinek, melyek-
ből eddigelé a pécsi, veszprémi, szombathelyi, győri, esztergomi, székesfehérvári, váczi, egri, kalocsai és 
csanádi egyházmegyékéi állanak rendelkezésre. 

Ugyancsak az én kiadásomba mentek át a Schultz Imre-fé le számolókönyvek, még pedig az 
1-k ö t e t e s k i a d á s (külön magyar és német nyelven á 30 kr.) és a 4-k ö t e t e s k i a d á s (I. rész a II. 
oszt. szám. 20 kr., II. rósz a III. oszt. szám. 20 kr., III. rész a IV. oszt. szám. 25 kr., IV. rész az V. VI. 
oszt. szám. 30 kr.) A számoló könyvekhez járul a számtanítási Vezérkönyv (ára 50 kr.), a reálolvasó-
könyvhöz pedig a „Tájékoztató és tanterv" cz. füzet (díjtalanul) a tanító urak számára. 

Kívánatra bármely tanító úrnak d í j - és p o r t o m e n t e s e n küldöm a reálolvasó-, a fi- vagy 
leányiskolái olvasókönyv és az Ung. Sprachbuch I. részét a megfelelő szülőföldismével, akár az ABC- vagy 
számolókönyvet. (674—II—1) 

A megrendelt könyveket is portomentesen küldöm, ha a rendelés összege legalább 3 frt . 

Pozsony. StíVíílpfel KdVOly, udvari könyvkereskedő. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÍM. MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 8. 

Iw'.^.irn tokat nem acUmlc vissza. 

és szabályrendeletek utasításait, s. nem 
lesz tisztában azzal, hogy a népoktatás' 
érdekeivel foglalkozó hatóságok cselek-
vési jogköre hol kezdődik, hol végződik ? 
Egymásba fonódnak valamennyien s a 
végrehajtási és ellenőrizési jog feladatai 
közt bizonytalanul állván, a határozott 
irányú, egységes és öntudatos kormány-
zás élettelen lesz. 

Yan fejlődés és haladás népoktatás-
ügyünkben, de ez nem a szervezet biz-
tosságának, hanem inkább az esetleges 
kedvező körülményeknek, a törvények 
és rendeleteken kívül álló egyéni inven-
czióknak s buzgóságoknak köszönhető. 
Azt, a mit a tanfelügyelők a népokta-
tás terén eddig elértek s a mit Halász 
Ferencz is hangsúlyoz, nem a feladatu-
kat szabályozó szervezetnek lehet tulaj-
donítani, hanem inkább egyéni lelkes-
ség üknek, intencziójuknak s hazafias-
ságuknak. Mert feladataik teljesítésében 
nem hatáskörük biztossága, hanem érzé-
kük irányította. Valóban itt van tehát 
az ideje, hogy e fontos állami ható-
ságnak tisztább és önállóbb cselekvési 
köre szabályoztassék, hogy a törvények 
és rendeletek végrehajtásában és ellen-
őrzésében saját hivatali feladatuk vilá-
gosan álljon előttük; csak ez adhat 
biztosságot a ténykedésben, öntudatot 
s energiát a végrehajtásban. 

Mulhatlanul szükséges a közigazga-

Elöflzetési ár : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted rL.szot, 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

A népiskolai tanfelügyelet 
reformja. 

Halász Ferencznek e czímen meg-
jelent czikksorozatából különösen két 
vezéreszme emelkedik ki: a tanfelügye-
let szervezésének s a tanfelügyelői kép-
zettségnek reformja. 

A magyar nemzeti kultura megszi-
lárdulása, terjedése és fejlődése szem-
pontjából e reformok mielőbbi megvaló-
sítása valóban halaszthatatlanul szük-
séges. Annak oka, hogy a népoktatás 
nagy érdekei a közoktatás többi érdekei 
mellett nem fejlődtek megfelelő arány-
ban s hogy a népoktatási törvények 
intencziói és ereje nem érvényesültek 
a kivánt módon: nem annyira a nép-
oktatási törvények hiányaiban, mint 
inkább e törvények végrehajtási szer-
vezetének erőtlenségében s határozat-
lanságában keresendő. A ki e törvénye-
ket és szabályrendeleteket a gyakorlati 
kormányzásban végrehajtani s végre-
hajtásukat ellenőrizni van hivatva, lép-
ten-nyomon érzi cselekvési iránya bizony-
talanságát. Holott a kormányzásra hiva-
tott közeg ténykedése csak akkor lehet 
czéltudatos és eredményes, ha világo-
san látja jogait és kötelességeit s nem 
kell azt függőnek éreznie a kormány-
zási szervezet más faktoraitól. Vesse 
egybe bárki a népoktatási törvények 

Lapunk 27-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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tási hatóságok és tanfélügyelet jogkörének 
szétválasztása s preczizirozása. Mindaddig, 
míg ez nem érvényesül, míg a tisztán 
közigazgatási adminisztráczió teendői a 
tanfelügyeletre hárulnak, a tanügyi 
kormányzás nem lehet szakszerű és 
eredményes. A törvényeknek és rende-
leteknek technikai, adatgyűjtő s a köz-
ségek feladatait érintő végrehajtása, 
mind nem tanügyi kérdés; ez, jól 
mondja Halász, a tanfelügyelet hatás-
köréből mind kiveendő; mert hisz a 
tanfelügyeletnek ma sincs ereje e köz-
igazgatási teendők végrehajtásának 
megkövetelésére a közigazgatási köze-
gekkel szemben. E teendők föltétlen 
végrehajtására saját közigazgatási fel-
sőbbségeik által kötelezendők s ellen-
őrizendők ; mert a tanfelügyelőség az ő 
hatóságuk nem lévén, aniiak kérelmeit 
és sürgetéseit figyelembe se veszik; 
rendeletet nekik ki nem adhat, s fölöt-
tük semmiféle fegyelmi joga nincs. 
Intézkedhetik ugyan, tulajdonkép csakis 
ő intézkedik, a közigazgatási bizottság 
nevében; de hol van végrehajtó ereje 
s hatósági tekintélye az ilyen, más 
köpenye alatt intézkedő hatóságnak 1 

Vétessenek ki tehát a tanfelügyelet 
munkaköréből: a tankötelezettség végre-
hajtása, az iskolák jogi és financziális ügyei, 
a fölszerelések, javítások, építkezések tech-
nikai végrehajtása, a tanítók javadalmainak 
pontos kiszolgáltatása, a 15 krajczáros nyug-
díjilletékek behajtása és számos adminiszt-
ratív, az iskola existeneziális, külső ügyeit 
illető teendők, melyek csak föltételei a 
tanügyi kormányzásnak s melyek eddig 
a legnagyobb mértékben veszik igénybe 
a tanfelügyeletet, teljesen közigazgatási 
teendőkre emésztvén fel a tanügyi hatósá-
got. Maradjon meg a tanfelügyeletnek 
ellenőrzési joga, de e teendők teljesen 
az állami közigazgatás hatáskörébe uta-
landók, mely a többi technikai és formá-
lis adminisztráczióit is végzi. Nem 
csak helyeselhető, de mulhatlanul, a nép-
oktatás állami fontosságának érdeké-

ben, minél előbb kívánatos e külső, 
adminisztratív teendők elvétele a tan-
felügyelettől s a rendelkezés és végre-
hajtás joga ez ügyekben, mely ma sincs 
a tanfelügyelő kezében s melyet csak 
a közigazgatás nevében, de ereje és 
felelőssége nélkül, kénytelen teljesíteni, 
az állami adminisztratív közegekre 
bizandó. 

Sebesztha Károly, erre vonatkozó czik-
kében túlbecsüli a tanfelügyeletnek a 
közigazgatással való áldatlan konnexió-
já t s félre is érti Halász eszméit, mikor 
ez nem a tanügyi, hanem a közigaz-
gatási adminisztráczió áttétele mellett 
foglal állást. Abban, mint három decen-
nium eredménye mutatja, semmi jog-
feladás nincs, ha jövőre „a tanfelügye-
lőben külön közeg nem sarkalja és zak-
latja a közigazgatási és felekezeti ható-
ságokat." Ez a sarkalás és zaklatás 
eddig sem sokat ért, mert nem az ille-
tékes közigazgatási felsőbb hatóságtól 
jött , hanem egy tanügyi hatóságtól, 
melylyel szemben e hatóságok semmi-
nemű felelősséggel sincsenek terhelve. 
E zaklatás és sarkalás mindenesetre 
eredményesebb lesz, ha a közigazgatási 
alsóbb hatóságok ebben törvényes fel-
sőbb hatóságaiktól részesülnek, kikkel 
szemben felelősek. A tanfelügyelet pedig 
megmenekül'nagy és fölösleges, és meddő 
munkától. 

Az iskolai adminisztráczió azért úgyis 
a tanfelügyelet feladata marad, s csakis 
ez lehet a feladata. Az ellenőrzést a 
községbe kinevezett állami közeg felett 
a tanfelügyelő gyakorolná, ki hivatal-
ból volna a közigazgatási és törvény-
hatósági bizottságnak tagja, s így az 
egész vármegye népoktatási ügyének 
irányítója lenne. Hatásköre kiváltkép 
ez ügyekre terjedne ki: I. fokú hatóság 
lenne az iskolaszékek és gondnokságok felett, 
ezekhez rendeletet intézne, határozatait fel-
oldaná; e rendeletek és feloldások ellen 
az iskolai hatóságok a közigazgatási bizott-
sághoz felebbezhetnénék; tanító és tanuló 
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szülei között hozott határozat, I. fokú Ítélet 
a tanfelügyelőhöz felebbezhető; a feleke-
zeti iskolai hatóságokkal közvetlenül 
érintkeznék, az iskola beléletét érintő 
ügyekben, a népoktatási törvény alap-
ján, utasításokat adhat; községi és állami 
tanítókkal szemben rendbirságolási jog, 
a községi tanító választás jóváhagyása, 
a nyugdíjintézetbe fölvétel, 6 hétig ter-
jedő szabadságidő engedélyezése, az 
állami tanítóknak fizetési előleg enge-
délyezése, 100 frtig terjedhető kisebb 
helyreállítás állami iskoláknak az állami 
és községi iskoláknál az igazgató meg-
bízása, az állami és községi iskolák 
szervezése és adminisztrácziója kizáró-
lag a tanfelügyelőnél maradna, ki köz-
vetlenül a közoktatási kormánynyal 
érintkeznék. Az állami iskolai gond-
nokság tagjainak, sőt a tanítóknak 
kinevezése éppenséggel nem volna 
bizandó a főispánra; maradjon az vagy 
a ministeriumnál vagy a tanfelügyelőnél. 

A tankerületet, évenkint legalább 
egyszer, teljesen lehetetlen volna meg-
látogatni mindenütt. Akkor a tanfel-
ügyelő egyebet sem tenne az évben, 
mint örökösen utaznék, a mire alig 
vállalkoznék valaki. Teljesen elég volna 
két-három évben való egyszeri látoga-
tás is, mert könnyen megeshetnék, hogy 
a gyakori látogatás alig volna ered-
ményesebb. (?Szerk.) Aza21 eset, melyet 
Halász egy év alatt teljesíthetőnek hisz, 
még mindig csak 21 eset 65-ből. S e 
21 esetre bazirozni 65 tankerületet, 
aligha megfelelne az általános követe-
lésnek. Bármint gondoljuk is az iskola-
látogatás gyakoribbá tételét, azt csakis 
az összes tankerületek arányában vehet-
jük. Mert mit tehetünk 21 tankerület-
tel, mikor az is csak elenyésző része 
a 65 tankerületnek, s minden tanke-
rületben még egy-egy segédtanfelügyelő 
semmiesetre sem elég. De tegyük fel, 
hogy elég volna; a kivánt állapot leg-
feljebb 10—15 év múlva állana be s 
a tanfelügyelők helyzetében még min-

dig az az aránytalanság állana fenn, 
a mi ma is áll. 

Úgy látszik, hogy nem a tanfel-
ügyelői személyzet szaporítása a fő-
szükség, bár tagadhatlanul, ez is kívá-
natos; hanem a tanfelügyelők helyzeté-
nek javítása. Hiába igyekszünk mi a 
tanfelügyelők személyzetének szaporí-
tásával, ha e mellett a tanfelügyelők 
egyéni helyzetét érintetlenül hagyjuk. 
Lesz számosabb tanfelügyelő, ám ennek 
daczára a tanfelügyelő ad personam 
marad a régiben. Mert hiába emleget-
jük a tanfelügyelő régi kedvező állá-
sát. 1876 előtt épp úgy, mint után, sőt 
1893 előtt is és után, mindig szerve-
zetlen s elmaradt volt a tanfelügyelői 
állás. Ma már ott vagyunk, hogy 
akárhány tanítóképesítői, polgári és 
kereskedelmi tanár, ki föltétlenül a 
tanfelügyelő alá van rendelve, tényleg 
magasabb fizetést élvez, mint a tanfel-
ügyelő. Egész csomó példát lehet erre 
idézni. Hol van ez, a hivatali élet 
melyik szakában, ilyen mértékben! 
Bizoüyára sehol. 

A szolgálati évek bizonyos sablonja 
az egyedüli irányító erre. Ne gondolja 
azonban senki, hogy ha valaki pl. 15 
évig, 20-ig középiskolai tanár volt s 
tanfelügyelő lesz, .ez évei beszámíttat-
nak. Tessék neki élőiről kezdeni. Mond-
juk, hogy ekkép mintegy 2-ötödén van; 
se több, se kevesebb, mint egy tan-
felügyelő, ki félezer iskolával van el-
foglalva. Ez nem emelkedés. Visszaesés. 

A tanfelügyelői szakvizsgálatra, Halász 
szerint, a közoktatási tanács volna 
hivatva javaslatot készíteni. Teljes mér-
tékben tiszteljük a közoktatási tanácsot; 
de hogyan fog ő javaslatot készíteni a 
tanfelügyeletről, melyet absolute nem 
ismer; valóban kíváncsiak vagyunk reá. 

A mit Halász a tanfelügyeletről utolsó 
czikkében mond, nem egyéb éppen mon-
dásnál. Mert a tanfelügyelet érdekében, 
kivéve az 1893. évi IV. tör vény czikket, 
semmi sem történt. Ez is annyiban 

27* 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 518. szám. 

maradt. Hiszen a VIII. osztályban leg-
alább is 49 tanfelügyelő van. Mikor 
lesz e szám a törvény 19. §-a szerint 
kiegészítés alá véve? 

A tollnoki állások sem kellenek; 
kell e helyett a központi kormányzat 
és a külső tagozatok között állandó és 
szerves kapcsolat létesítése, a mi a magyar 
népnevelés biztosítása érdekében első-
rendű szükség. E kapcsolat úgy léte-
síthető, ha a központban létesíttetik 
öt főtanfelügyelői állás, melyekre a 
tanfelügyelői kar kitűnőségei lépnének 
elő. Ezek dirigálnák az ország tanfel-
ügyelőit öt kerületben; a központban 
rendes előadók volnának a saját kerü-
leteik ügyeire. 

Szóval, ezek mind olyan kivételek, 
melyek a tanfelügyeletnek hasznára 
lehetnek ugyan, de csak akkor, ha ez 
a tanfelügyelet két szempontból ren-
deztetik új ra : szervi és egyéni szem-
pontból. 

(Lagos.) JDengi János dr. 

)C3®—K3® 

Miként emelhető a tanító tekin-
télye a társadalomban? 

Egykor egy régi bölcs a következő 
kérdést adta fel, megvitatásul, tanítvá-
nyainak: „Melyik várost tar t já tok a 
legboldogabbnak?" A tanítványok fele-
letei különbözők voltak. Az egyik a 
polgárok takarékosságára, gazdagságára 
gondolt, a másik a polgárok vitézsé-
gére hivatkozott, a harmadik a bol-
dogság alapjának a tudományosságot, 
műveltséget tekintette. A bölcsnek 
mindegyik véleményre volt valami ki-
fogása, s csak annak adott igazat, a 
ki azt állította, hogy legboldogabb 
város az, melynek minden lakója sze-
retettel ragaszkodik hivatásához és 
önzetlen odaadással végzi kötelességét. 

Ezen állításnak tárgyamra vonatko-
zólag annyiban van igaza, a mennyi-
ben a tanítónál a hivatás meleg sze-
retete, a lelkiismeretes munkásság 

egyrészt elengedhetetlen kötelesség; 
másrészről olyan erény, mely a tanítót 
megnemesíti, s különben szerény állá-
sát egy magasztos hivatal színvonalára 
helyezi. 

A néptanítónak nevelői befolyása s 
állásának tekintélye csak nagyobbodik 
az által, ha meleg szeretettel, igazi 
odaadással csügg hivatalán; ha neve-
lői, tanítói teendőit nemes buzgalom-
mal végzi, s ha az iskola képezi előtte 
azt a világot, melyben lelke feltalálja 
valódi otthonát. 

Nincs is munkakör, nincsen hivatás, 
mely közelebb állana a dolgok vég-
czéljához, mely a maga valóságában 
nemesebb, az emberiség boldogságára 
nézve fontosabb volna, mint az a ren-
deltetés, az a kicsinynek látszó, de 
mégis magas és nagy munkakör, mely-
ben az ifjúság nevelői fáradoznak. 

Ez a munkakör átöleli az Isten és 
haza szeretetének s az erkölcsnek tör-
vényeit, az ifjú élet hibáit és erényeit, 
az értelem és kedélyvilág ténykedéseit. 
Ez a hivatás azon dolgozik, hogy a 
gyermeki lélek erkölcsi fogyatkozásait 
és értelmi gyarlóságát arra az erőre és 
magasságra emelje, mely az emberi 
lelket megilleti, s az ifjúkor könnyel-
műsége ellen az erények gyakorlása 
által a szivekbe oltsa az életre való 
rendeltetésnek tudatát. A tanító kezébe 
vannak letéve a földi és égi hazának 
reményei. 

S mert ilyen nagyfontosságú, ilyen 
magasztos az a munkakör, melyet a 
tanítók betöltenek: a néptanítói állás 
egyike a legnagyobb tiszteletet paran-
csoló állásoknak. 

S hogy ennek daczára a néptanítók 
sok helyen nem részesülnek abban a 
méltatásban, s nincs meg az a tekin-
télyük, mely állásukból kifolyólag őket 
megilleti, annak bizonyára okai is 
vannak. 

Szándékosan mondtam, hogy sok 
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helyen nincs meg a tekintély, mert 
általánosságban ezt állítani képtelenség. 

Vizsgáljuk most már röviden, először: 
mik a tanítói állás kicsinylésének okai; 
s lássuk másodszor azt, miként emel-
hető a tanító tekintélye a társadalom-
ban? 

A tanítói állás kicsinylésének okozói 
részben maguk a tanítók. Nagyobb csa-
pás nem érhet valamely iskolát, mintha 
annak tanítója nem áll hivatásának 
magaslatán, ha nem érzi át rendel-
tetésének fontosságát. E nagyfontos-
ságú tulajdonság hiánya a tanítót meg-
hasonlásba hozza önmagával, okozója 
lesz az állásával való elégedetlenségnek, 
s csakhamar az élet oly tereire vonja 
el, melyek kötelességével össze nem 
egyeztethetők, megrontják családi éle-
tét, aláássák boldogságát, becsületét — 
s oda a tekintély! Oh, bár ne volna 
így, de a rossz iskolák létezése eléggé 
igazolja állításomat. 

Másik oka a tanítói tekintély hiá-
nyának az, hogy sok tanítónak a maga-
tartása nem olyan, mint a milyent a 
társadalmi illemszabályok és követel-
mények megkívánnak. Vannak, a kik 
illő udvariasság helyett magasabb ran-
gúakkal való érintkezésnél meghunnyász-
kodó alázatosságot, majd a kifejezés-
ben és viselkedésben bizonyos mérvű 
szögletességet tanúsítanak, míg mások-
kal szemben barátságtalan, sőt durva 
modorban lépnek fel; egyszóval, nem 
úgy viselkednek, mint a kiknek az ifjú-
ság előtt mintaképül kell szolgálniok. 
Bizonyára nem a tanítói tekintély 
nagyobb emelésére történik az sem, ha 
egynémely tanító szokásszerűen űzi a 
falusi korcsmahősökkel való poharazást, 
s nem ritkán a családi lakomák alkal-
mával a vigadó czimborák és barátok 
szeméből könnyeket fakaszt a — kaczag-
tatással. A nép ilyen embere elvész, s 
azok, kik kezdetben legjobban tolták a 
szekerét, azok kiáltják rá legelőször is 
a pereatot. 

Önként társul szegődik a tanítói 
tekintélyt lerontó tényezőkhöz a tanítói 
közszellem hiánya. Vannak helyek, a 
hol, ha két tanító van, a kettő három-
felé húz. Békesség és egyetértés ápolása 
helyett mások előtt egymás hibáit hány-
torgatják; pedig ez az áldatlan hercze-
hurcza bizony csak a tanítói tekintély 
rovására megy. 

Ezekben véltem feltüntethetni azo-
kat az okokat, melyekkel a tanítók — 
legalább részben — saját maguk az 
okozói a tanítói tekintély hiányának. 

Ennek azonban vannak más okai is. 
Oka részben maga a társadalom, a 

mely — valljuk meg őszintén — mél-
tánytalan a tanító iránt. Megkívánják 
a tanítótól, hogy vidám legyen, s azzal 
nem törődnek, hogy vállai majd leros-
kadnak a gondok terhe alatt. Megkí-
vánják, hogy a sokszor hiányos fölsze-
relés daczára is fényes tanítási ered-
ményt mutasson fel iskolájában; azt 
azonban figyelmen kívül hagyják, hogy 
a tanítónak szükségparancsolta sokféle 
mellékfoglalkozása bizony időt von el 
az iskolától. De hát a tanító erről nem 
tehet, mert elvégre is családjával éhen 
nem veszhet, s nem ő az oka, hogy az 
élet fentartására szükségeseket, melye-
ket tulaj donképen hivatalának kellene 
nyújtania, mellékfoglalkozások útján 
kénytelen beszerezni. Elvárják, hogy 
legyen türelmes és tapintatos, s vele 
szemben türelmet és tapintatosságot 
csak ritkán tanúsítanak. A társadalom 
megköveteli a tanítótól, hogy legyen 
talpig becsületes, jellemszilárd; s a 
tanítónak azt kell tapasztalnia, hogy 
nem a jellem hanem egészen más 
valami az, a mivel sikert könnyebben 
lehet elérni. Elvárják, hogy családjával 
együtt ruházkodjék tisztességesen, tud-
jon forogni a társaságban, s adnak neki 
olyan fizetést, mely kizárja őt a társa-
ságból. Két dolog van csak, a miből az 
élet bőségben nyújt neki: az önmeg-
tagadás és a lemondás. 
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Aztán a társadalom nem egyformán fizet 
a társadalom és az egyének érdekében 
tet t szolgálatokért. Ha egy ügyes orvos fel-
gyógyít egy veszélyes beteget, vagy az 
ügyvéd elmés okoskodással, meggyőző 
érveléssel megnyer egy kétes pört, meg-
van részére az elismerés. De ha a tanító 
sok évi fáradságos munkásság után szám-
talan vallásos, becsületes, és hazafias 
polgárt nevel a hazának: ez olyan ter-
mészetes valami, melyben senki sem 
talál semmi különöst. A néptanítótól 
megköveteli állása és hivatása, meg-
kívánja a társadalom, hogy őre legyen 
az idealizmusnak; s az anyagias kor 
életelvei, a vagyon és élvezetek haj-
hászása nem alkalmasak-e a tanítóban 
megkívántató erények megsemmisíté-
sére? „Az erkölcsi és eszményi élet 
misztériái egy elveszett paradicsom 
költői világába vannak számkivetve." 
A tanító is ember; miként maradhatna 
egyedül ő a legtisztább idealizmus 
apostola ? 

Tévednénk azonban, ha a tekintély-
hiányért kizárólag a társadalmat ten-
nők felelőssé. 

Nevelnie kell a magyar tanítóság-
nak egy olyan nemzedéket, mely hálás 
tud lenni a tanító i ránt ; méltányolni 
tudja fáradozását, s biztosítani fogja 
számára a tisztességes megélhetést. 

Fontos eszköze a tanítói tekintély 
emelésének az előléptetés rendszerének 
alkalmazása. Tudunk eseteket, hogy 
érdemes néptanítókat képezdei taná-
rokul, segédtanfelügyelőkül és tanfelügye-
lőkül alkalmaztak, kik ez állásokban 
híven töltötték be hivatásukat. 

Egyik eszköze a tanítói tekintély 
emelésének a tanév végén évzáró iskolai 
ünnepélyek rendezése, melyen a tanító 
felolvasást tart, a növendékek vallásos 
és hazafias költeményeket szavalnak, s 
kettős-szólamban énekelnek. A ki a 
tanítói tekintély emelésének ezen esz-
közét czélhoz vezetőnek nem tartaná, 
az előtt legyen elég fölemlítenem, hogy 

a mult évben egyik népiskolánál tar-
tott ünnepély, a középosztályhoz tar-
tozó számos úriembert, kik azelőtt a 
tanítóra csak úgy félvállról tekintettek, 
annyira meghatott, hogy azóta a taní-
tóban nem csak az embert becsülik, 
de úgy tekintik őt, mint a nemzeti 
művelődés apostolát. 

Annak a gárdának, mely bár szerény 
tehetséggel, de nagy igyekezettel és 
fáradhatatlan szorgalommal működik a 
tiszta erkölcs és nemzeti művelődés 
szolgálatában, ma már nem igen akad 
olyan tagja, a ki odaillenék szatirikus 
alak gyanánt a nagyvárosok színpad-
jára. A néptanító, tisztes munkája után 
él, és eleve lemond a meggazdagodás 
reményéről. Diplomáját a szellemi és 
erkölcsi nemesség oklevelének tekinti, 
a mely bár sok lemondásra kötelez, de 
arra nem, hogy a tanítóság az őt meg-
illető becsülést és tiszteletet a társa-
dalom más osztályai részéről ne vindi-
kálja. Legyen sokkal büszkébb, sem-
hogy hízelegni tudna, s ne feledkezzék 
meg emberi méltóságáról. Tartsa ébren 
és ápolja állásának becsülését és szere-
tetét, tartsa ébren és ápolja a tanítói 
közszellemet. Csak a szellem előtt hajol-
jon meg, s a felfújt nagyságok ne csi-
karhassák ki tőle a hódolatot. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy 
kihivó legyen a tanító magatartása, 
hanem legyen egész valójában szerény, 
mindamellett e szerénység legyen becsü-
lést és tiszteletet parancsoló. 

Hozzájárul a tanítói tekintély eme-
léséhez a közügyek iránti érdeklődés-
nek önzetlen tettekben nyilvánulása. 
És ez alatt nem holmi izgága szerep-
lést, nem a falusi népvezérségre való 
törekvést értem, mely a kis számú falusi 
intelligenczia közt az egyetértésnek és 
békés együttműködésnek megrontója, 
hanem értem a község szellemi és anyagi 
javának előbbrevitelét czélzó észszerű 
törekvést. 

A tanítói állás tekintélyének hatal-
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mas emelője volna, ha a néptanítót az 
állam fizetné. De mivel ez eaak hosszú 
idők munkájának, talán egy egész tanító-
nemzedék törekvésének lesz a gyümölcse: 
kívánatos volna addig is, míg a tanító-
ság ezen óhajtása megvalósul, fényes 
tanítási és nevelési eredmények felmu-
tatása által a közvéleményben meggyő-
ződéssé érlelni azt a felfogást, hogy 
semmi áldozat sem elég nagy, a mit 
egyház, állam és társadalom az emberi-
ség érdekében a tanügy oltárára tesz. 

Kivánatos volna továbbá, hogy a fele-
kezeti iskolák tanítóinak fegyelmi ügyei-
ben is a közigazgatási bizottság bírás-
kodjék. Mert ámbár nem szabad felté-
teleznünk, hogy az említettem jellegű nép-
iskolák tantói ellen alapos ok nélkül 
fellépjenek, ís jóllehet, az igazságnak 
csak egyform a mértéke van: mégis sok 
esetben nem lenne kiszolgáltatva a tanító 
egyes emberek szeszélyének. 

Mindenesetre szüksége van a tanító-
ságnak arra is, hogy a társadalomnak 
más osztályaiban és hatóságaiban is 
az iskolaügy iránti meleg érdeklődést 
s a tanítóság iránti jóindulatot felköltse 
és ébrentartsa. Ezt pedig az által lehet 
elérni, ha a tanító iskolájának él, ha 
hivatásának magaslatán áll. Az ilyen 
tanító munkája áldás, iskolája az örök 
bölcsesség temploma, fáradságos mun-
kájának gyümölcse a lelkek bő aratása, 
s emléke áldott nemzedékeken át. 

Mindamellett is a tanítói tekintély 
emelésének legfőbb eszköze az anyagi 
helyzet javítása marad. S midőn ezt 
állítom, ne fogja reám senki, hogy önzés 
szól belőlem. Minél jobban fogják java-
dalmazni a tanítói állásokat, annál 
többen fognak e pályára lépni, és sok 
esetben választanák ezt életpályául elő-
kelőbb családok gyermekei is, a mi a 
tanítói tekintély emelésének bizonyára 
csak előnyére válnék. S míg így egy-
részről megszűnnék a tanítóhiány s 
leszorulnának e pályáról a nem ide-
való elemek: másrészről több ideje és 

nagyobb módja lenne a tanítónak az 
önképzésre, mivel nem kellene szabad 
idejét mellékfoglalkozásra felhasználnia. 

Csak így teljesítheti a tanítóság nagy 
nemzeti misszióját, csak így nevelhet 
hazafias szive egész melegével a haza 
szeretetére, s csak így vezetheti az ifjú-
ságot türelmes önfeláldozással az erkölcsi 
élet magasságára. 

(Kunágota.) Kun László. 
o£XK3e 

A nagy szünidőben. 
Elérkezett a nagy szünidő. Minden, köteles-

ségét lelkiismeretesen teljesítő tanító büszke 
megelégedettséggel tekint végig a lefolyt tan-
évi munkálkodására, benső örömmel élvezve 
annak gyümölcsét, merít belőle tanulságot és 
buzdítást a jövőre. 

Nem kis dolog nyolcz-tíz hónapon át élni 
a tanterem fullasztó légkörében, a bol a 
türelem fonala nem egyszer van kitéve a 
megszakadásnak, mit az igazi hivatásszeretet-
ből fakadó munkásság kelleme gyakran alig-
alig képes ellensúlyozni. 

Nagyon természetes, ha a szabad levegő 
ntán vágyódó néptanító, fárasztó munkája 
után a pihenés és üdülés idejét boldogan 
üdvözli. 

Bármint szeressük is apró növendékeinket, 
bármint forrt is össze szivünk az ő szivükkel, 
lelkünk az ő lelkűkkel, mégis örömmel veszünk 
tőlük búcsút ama biztos tudatban, hogy 
néhány hét múlva kis államunkban újból 
összegyűlünk, táplálni, nemesíteni a víg 
gyermeksereg szivét, lelkét; hiszen a szünidő 
csupán a bevett szellemi eledel nyugodt meg-
emésztésének ideje volt. 

A szünidő a pihenés ideje, mely pihenés 
alatt azonban nem a munkátlanság, a semmit-
tevés unalmas gyakorlását kell érteni. Tény, 
hogy a tanító a vizsgálattal a törvényben 
előírt és reászabott kötelezettségének eleget 
tett, s a szünidőben korlátlan ura idejének és 
tetteinek, de mégis nagy hiba lenne műkö-
dését a vizsgálat napjával mintegy varázs-
ütésre félbeszakítani, hogy azt ugyanily módon 
a jövő tanév elején újból megkezdje. Míg a 
tanító: tanító, addig áldásos működésében 
folytonossághiány észlelhető ne legyen. A 
tanév ideje alatt gyermeknevelők voltunk, 
legyünk a szünidőben népnevelők. 

Egyesek azt tanácsolták már, hogy a tanító 
szabad idejét cserebogár, piócza és nem tudom 
minek a gyűjtésével töltse, enyhítendő ezzel 
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szegénységét. Szívesen elhiszem, hogy e tanács-
adók tanítóbarátok s csak javunkat czélozzák, 
s mégis, valahányszor szemem elé kerül ily 
olvasmány — restellem, hogy tanító vagyok. 
Kicsiny a jövedelmem, reám férne több és 
örömest beállok minden akczióba, mely a 
tanítók fizetésének emeléséért küzköd, de 
cserebogárral, pióczával ne fizessék a tanító 
fárasztó munkáját; megér az többet is. 

Éppen azért mondom, ne gyűjtsünk sem 
cserebogarakat, sem pióczákat; az csak arra 
jó, hogy szegénységünket folyton szemeink 
elé tárja, pedig a nélkülözés keserves tudata 
képtelenné tesz minden hasznos munkára, sőt 
képtelenné tesz az üdülésre, a pihenésre is. 

Ne ígyésezzel töltsük tehát a szünidőt. Tudva-
levő dolog, hogy a legjobb üdülés a napi-
munkánk utáni séta és kirándulás. Csináljunk 
tehát kirándulásokat és sétákat, de olyformán, 
hogy ezzel használjunk magunknak is, mások-
nak is, meg üdüljünk is. Ez nem lehetetlen-
ség, csak ki kell zsákmányolnunk a kínál-
kozó alkalmak mindenikét. 

Sétáljunk, ránduljunk ki, de nem a har-
madik vármegyébe. Községünk határa eléggé 
nagy arra, hogy sétáinkban változatosságot 
teremtsen. Községünk munkás és szorgalmas 
népe egész nap ott izzad a mezőn, Isten 
áldását megérdemlendő vagy fáradozása édes 
gyümölcsét takarítva: sétáink czélja az ily 
munkás néptől ellepett hely legyen. 

Tapasztalásból tudom, hogy a szorgalmasan 
munkálkodó gazdaember, munkája közben 
szívesen elbeszélget, eldicsekszik vagy elpana-
szolja valódi és képzelt baját, és ez engem 
szórakoztat. 

Nem sok ügyesség kell ahhoz, hogy az 
érdektelen beszélgetés fonalát egy érdeke-
sebb, vonzóbb tárgyra tereljem. Beszélgetek 
vele a talajról, annak alkatrészeiről, minősé-
géről, a gazdasági téren feltalált legújabb 
vívmányokról, azok előnyéről, a szakszerű 
mívelésről, a gyümölcsfákról, a tűz és jégkár 
elleni biztosításról és még számtalan, előtte 
mindeddig ismeretlen dolgokról s mindezt 
úgy, akár csak beszédértelemgyakorlatok alkal-
mával az iskolában. Ha maradiságából egy 
csapásra nem is enged, mégis fog felette 
gondolkodni s kisebb-nagyobb mértékben talán 
újításokat is tesz. Ilyformán a szünidő való-
ságos gazdasági tanfolyammá válhatnék. 

Ez azonban még nem minden. 
Az alföldön terjed a szocziálizmus, a nem-

zetiségi vidékeken a pánszlávizmus, a dákó-
romanizmus. Vájj on miért terjed? Ki terjeszti? 
Hogyan terjeszti ? 

Lelketlen, hazafiatlan, gyakran tizetett agi-
tátorok. És ezek talán népgyüléseket tarta-

nak, hogy ott izgathassanak ? Korántsem. 
Barangolnak, sétálgatnak a mezőkön, szóba 
elegyednek a szorgalmas néppel, álnok módon, 
mézes szavakkal csepegtetik a sorsával meg-
elégedett jóhiszemű parasztemberbe az elége-
detlenség veszedelmes csiráját; hiú remények-
kel kecsegtetve őt, megrontják lelkét, kiölik 
hazafiságát, vallását, felbolygatják családi 
életének boldogságát s teremtenek a rásze-
dett becsületes emberből nem csak szocziális-
tát, pánszlávot vagy dákorománt, hanem 
azonnal agitátort is. 

És mi az iskolában akarjuk ennek útját 
vágni ? — a hat-tizenkét éves gyermeknél ? Hiú 
ábránd! Tanuljunk ez agitátoroktól; keres-
sük fel a népet munkájában, beszéljünk vele 
a hazáról, dicső őseinkről, ezeréves multunk-
ról, az állam, a társadalom fontosságáról, az 
egyedekre kiható jótékony hatásáról, az isteni 
gondviselésről. A ki már félre van vezetve, 
a kiben megvan már a vétkes hazafiatlan haj-
lam, világosítsuk fel, értessük meg vele 
annak úgy az egyesekre, mint az egész embe-
riségre való káros és romboló voltát, félszeg-
ségét. 

Ha ily módon a szünidőben csak egyetlen-
egy félrevezetett embert is sikerül megtérí-
tenünk, már is sokat tettünk, mert nem csak 
egy embert adtunk vissza a hazának és tár-
sadalomnak, hanem nyertünk igaz ügyünk 
részére egy lelkes prófétát is, a ki a tiszta 
mag elvetésében ezentúl segítségünkre lesz. 

Erre használjuk a nagy szünidőt. 
CMorovnó.) Frlmmel J. 

»DilQe  

Osztályozás. 
(Visszhang Ember János czikkáre.) 

A tárgyát nem egészen kimerítő fenti czím 
alatt e lapok 23-ik számában Ember János, 
a valóságnak megfelelő módon mutat rá azon 
szomorú tényre, hogy a népiekola, a föllen-
dülés 30 éve daczára, hivatását nem tölti be 
és csakis igen csekély perczentben közelít a ki-
tűzött czélhoz. Szomorú valóság, hogy az 
életre való nevelést kezéből csaknem teljesen 
kiereszti s czélját — igazán szólva — az írás, 
olvasás, számolás elemeinek gépies elsajátít-
tatásában betöltöttnek találja. 

A mulasztás e téren a milyen nagy, éppen 
olyan általános is és érette a vád mindnyá-
junkat ér. Valójában semmivel sem menthető, 
hogy igen sok iskolánál a felső tagozat 
— V—VI. osztály — vagy egyáltalán meg 
sincs, vagy olyan csekély létszámú, hogy 
igazán sajnálandó az az idő, a mit a népes 
alsóbb osztályok rovására, e . csoport oktatá-
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sára fordítunk. És vájjon jutott-e eszébe vala-
kinek, hogy e baj okát fürkészsze s rá orvos-
ságot keressen ? Alig hihetem, mert 30 év 
alatt bizonyosan találhattak volna olyan módot, 
mely legalább egy csekély perczent-j avulást 
biztosít. 

En a felsőbb osztályok (V—VI.) benépesí-
tésére az E. J. által javasolt enyhébb osztá-
lyozási módot nem találom olyan kizárólagos 
eszköznek, a mely czélhoz vezethetne. Ezzel 
csak tudákosságot termelnénk, a mi pedig 
sokkal veszedelmesebb a semmit sem tudásnál. 
Éretlenül, megfelelő értelmi fejlettség nélkül, 
az a tanuló képtelen megérteni, felfogni az 
ismereteket s így reá nézve az egész iskolai 
foglalkozás unalmas teherré változik, és még 
nagy szerencse, ha jelenlétével nem zavar 
s a tanító teendőit nem kombinálja. Azt 
elismerem és követem is, hogy az osztályo-
zásban a túlságos szigorú mérték fölösleges 
s az iskola czéljaira valóban káros hatású; 
de ott, a hol az előismeretek készlete szük-
séges, a hol a továbbra való haladhatásnak 
ez elengedhetetlen föltétele: ott a buktatás 
szüksége okvetlen beállott. Egyébiránt a vissza-
marasztás jó nagyrészben a tanulók által 
elkövetett iskolamulasztásra vezethető vissza. 

A bajok orvosolhatása czéljából tegyük 
érdekelt féllé a szülőket is. Fejletlenség által 
történt kimaradást; betegség vagy igazolatlan 
mulasztások miatt történt visszamaradásokat, 
számításainkból töröljük s az ilyen iskolai éve-
ket a tanulóknak ne számítsuk be, hanem csakis 
a teljesen elvégzetteket — tekintet nélkül a 
tanuló korára — vegyük számításba a köte-
lezett 6 évfolyam kitöltésénél. Ez az eljárás 
a mellett, hogy az iskola működését sokkal 
hatásosabbá teszi, méltányos is; mert nem a 
kötelezettség szerint megkezdendő vagy tény-
leg meg is kezdett, hanem a valósággal 
elvégzett egész évfolyam egész év. 

Ezt czélozza a népoktatási törvény 50. §-a 
is, midőn kimondja, hogy az ismétlő-iskolába 
a 6 elemi osztályt bevégzett 12 éves tanulók 
vétetnek fel. (L. a gondnoksági utasítás 
40. §. és a polgári községi iskolaszékek uta-
sítása 50. §-át.) Ennek alkalmazásával fel-
költjük a szülők érdeklődését és indirekt 
módon apasztjuk az igazolatlan iskolamulasz-
tásokat. 

Az én iskolámnál (4 tanítóval bíró) ez 
eljárás már 11 év óta van alkalmazásban, és 
jó lélekkel ajánlhatom mindazoknak, a kiknek 
a felsőbb osztályok benépesítése másként nem 
sikerült. Hogy azonban eljárásom eredménye 
jobban megítélhető legyen, a 10 évre kiter-
jedő számbeli adatokat idejegyzem: 

10 év alatt az 1—VI. osztályba beiskoláz-

tunk 2177 tanulót, átlagosan 217-et; e szám-
ból 12 évesnél idősebb volt 190, átlagosan 
19 (8 '75°/o); mint kezdő-iskolás osztályismét-
lésre utasíttatott 211, átlagosan 21 (9°/o). 
A felső tagozatban — V—YI. osztály — volt 
(291 V. oszt., 168 VI. oszt.) 459, átlagosan 
46 (21°/o). Az alsó, I—IV. osztályra eső 
79%-ból halálozás, elköltözés, stb. miatt 
kimaradottakat figyelembe véve, a felső tago-
zatba jutott 21% (a kiinduláskor volt lét-
számnak 63%), olyan eredmény, a mi a 
kisérletezést mégis megérdemli. 

A kivitelnél szigorú következetességgel 
betartjuk, hogy az V-ik osztály elvégzése előtt 
az ismétlő-iskolába senkit át nem bocsátunk, 
és az V. osztálylyal is csak olyanokat, a kik 
előrehaladott korúak és nincs kilátásuk a 
6-ik évfolyam sikeres elvégezhetéséhez; ha 
azonban akár a mindennapi, akár az ismétlő-
iskola alatt 15-ik évét betöltötte, az iskola 
kötelékéből elbocsátjuk. 

Az iskolába leendő felvételre kijelölt időt 
pontosan betartjuk és megkívánjuk, hogy 
a tanuló ott személyesen megjelenjen s a havi 
értesítő árát és a 15 kr nyugdíj-járulékot 
lefizesse. A beiratásra szánt idő alatt nem 
jelentkezett tanulók, mint igazolatlanul mu-
lasztók szerepelnek s 8-naponkint megtorlás 
czéljából a község elöljáróságának kimutat-
tatnak. 

Nem állítom, hogy a jelzett eljárás minden 
más módozatot kizárna, de a mi viszonyaink-
hoz talál s általa iskolánknál kielégítő viszo-
nyokat teremtettünk. 

(Br.-Apácza.) Paál Ferencz. 

%* Az Országos Polgári Iskolai Egyesület 
í. hó 3-án tartotta meg első rendes évi köz-
gyűlését, melyen a vallás- és közokt. minister 
képviseletében Morlin E. dr. osztálytanácsos 
jelent meg, a ki a minister nevében üdvö-
zölte az egyesületet. Az elnöklő Lád Károly, 
megnyitó beszédében a 7 osztályú ^ polgári 
fiúiskola életbeléptetését sürgette. Érettségi 
bizonyítványt akarnak a polg. iskolát végzett 
ifjúnak a kezébe adni, hogy legalább az egy-
éves önkéntességre legyen jogosítva. Ezután 
Volenszky olvasta föl titkári jelentését, majd 
pedig a polg. fiúiskolák reformtervezetét 
ismertette. A tervezethez többen hozzászóltak, 
konkrét határozatot azonban a gyűlés nem 
hozott. A leányiskolák reformjának tervezetét 
Nemessányi Adél újvidéki polg. isk. tanítónő 
adta elő. Végül Gröőz József dr. a polg. isk. 
tanítók nyugdíjügyének állásáról tet t jelen-
tést. Az egyesület tagjainak száma már meg-
haladja a 600-at. 
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Tanítványaimnak. 
Hullámzik az érett kalász a rónán, 
Suhogása, lágy zsongása, 
Rólad beszél szép liazám! 

Bánat, öröm, együtt sir a hangokba', 
Honfi-vér folyt, könyű hullott, 
A fölszántott hantokba. 

Magyar vértől, magyar könytől áztatva, 
Jobb ízű a magyar kenyér, 
Minden egyes falatja. 

Jóságos ég, áldd meg a mi kenyerünk, 
Minden morzsa dicsőséget, 
Bánatot regél nékünk. 

Ringó-rengö búzatábla tövében, 
Balt csicsereg a pacsirta 
Párjával a fészkében. 

Azt csicsergi édes dallal, szüntelen, 
Áldd a magyart, áldd meg őt et 
Te jóságos Istenem. 

Adj nékie szebb jövendőt a múltnál, 
Boldogságot, békességet, 
Dicsőséget bocsáss rá. 

A madár is eltanulta az ágon 
S mind azt fújja: a magyarnak 
Nincs párja a világon. 

(Budapest.) Czike Imre. 
sgXKle 

Gyermekszerelem. 
Ismeretségük a kisdedóvóban kezdődött, 

mikor az ozsonnai kalácscsal megkínálták 
egymást, s midőn csodálatosképen mind-
egyiknek jobban ízlett a cserélt kalács vagy 
a sült madárka, mit az anyai szeretet pepe-
cselt számukra a kalácstésztából. 

A kis Mikó idősebb" volt egy évvel Bori-
kánál, s mikor az „óvodai tudományok" már 
nem tudták korának kívánalmait kielégíteni, 
feljött az első osztályba szarkalábakat raj-
zolni a palatáblára és szomszédjai hátára. 

Az a finom, fehér, átlátszó arczú leányka 
addig vágyakozott utána, hogy a szülők 
kénytelenek voltak — a koránál fogva arra 
még kvalifikálatlan csöpp teremtésnek — 
kieszközölni egy helyet az „abc"-sek között. 

Azontúl aztán állandóan garde de dame-ja 
volt Mikó a kis aranyhajú babának. Haza-
menet ő adta fel vállára prémes gallérját, 
mit a leányka a szemeiből kisugárzó hála-
érzettel jutalmazott. 

Vagy ha a letaposott hótól sikamlóssá 
vált úton megcsúszva, elesett, s táskájának 
tartalma szerteröpült a hóban, Mikó ijedten 
szedte föl a leánykát és a tolltartóból kihul-
lot palavessződarabokat. 

Az iskolában úgy ült Borika, mint egy 
márvány-szobrocska, csak a szemeiből kisu-
gárzó ártatlan okosság és szelídség tanusítá 
elevenségét. 

Mikó izgékony gyermek volt, heves vére 
nem engedett neki hosszabb ideig tartó nyu-
godtságot. 

Kérdezés nélkül beleszólt néha társai fele-
letébe, s gyakran meglepő módon korrigálta 
azt. Olyan kövér arczú, pirosképü fiúcska 
volt, a milyet majolika-szobrocskákban láthat 
az ember. 

A tanításon kívüli időt Borikáék udvarán 
játszották el egészen addig, míg az őszi szél-
től le nem peregtek a százados hársfák 
elsárgult levelei. 

Megjött azután a tél, s fehér szemfedőjét 
borítá mindenre, s a kis játszótársak beszo-
rultak a kandalló köré, hol a Mikulás által 
hozott ólomkatonák és porczellánbabácskák 
hadat viseltek egymás ellen, a mi rendesen 
békekötéssel végződött, s nagymennyiségű 
czukrosmandula képezte a hadisarczot, a mit 
a papának kellett fizetnie. 

Egyszer csak a hosszú barátságnak harag 
lett a vége. Nem a játszótársak között — 
mert Borika nagyon szelid leányka, Mikó 
pedig nagyon okos fiúcska volt, s így a jó 
viszony egy perezre sem szakadt meg, — 
hanem a papáik között. 

Birtokuk egymás szomszédságában volt, s 
valami régi határsértési pör vetette magát 
felszínre közöttük. 

Az apák gyűlölete nem engedte, hogy a 
gyermekek, szivecskéjük vonzalmát követve, 
egymás otthonát fölkeressék. 
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Borika egy ideig megelégedett az isko-
lában való találkozással. 

Hanem karácsony táján — mikor sűrűb-
bek lettek a szünnapok, s a Jézuska jöve-
teléről lett volna sürgős megbeszélni valójuk 
is, — Borikának elkezdett a szive vágyakozni 
valami után, unatkozott, szótalan lett. 

Mamája vigasztalni kezdte, ölébe vette, 
beczézgette. 

De az anyai szeretet nyilvánulásai nem 
békíték ki Borikát sorsával. 

Szemébe könyek gyülekeztek, piczi ajkai 
remegtek, mi a sirás bekövetkezését jelentette. 

— Mi kell aranyom, mi fáj ? Kell czukros-
mandula, csináltasson mama új ruhát a Lili 
babának ? 

Borika csak a fejével intett, hogy sem a 
czukros mandula, sem a kilátásba helyezett 
új babatoilette nem kell neki. Elkezdett sírni 
olyan keservesen, hogy a mamának is könyek 
gyűltek a szemébe. 

— Édes kis bogaram, mondd meg mamá-
nak mi bajod P Fejecskéd fáj, mutasd meg 
hol fáj ? 

Borika a torkára mutatott. Mamája kezébe 
vette forró fejecskéjét s ijedten konstatálta, 
hogy láza van. 

Ágyba fektették, orvost hivattak. A gyógy-
szereket azonban Borika kiköpdöste. Láza 
mindinkább magasabb fokra hágott, az orvos 
aggódni kezdett, a szülők kétségbeestek. 

Lázálmaiban folyton Mikó nevét kiabálta, 
látni vágyott őt s játszani akart vele. 

A folytonos láz annyira megapasztotta 
életerejét és a test ellenállási képességét, 
hogy az orvos minden reményről lemondva, 
tehetetlenül és kétségbeesve állt a szülők 
jajveszékeléseivel szemben. 

Nem volt a lánykának egy kis torokfájáson 
kívül semmi olyan súlyos baja, a mi igazol-
hatta volna azt a nagyfokú lázt, mely oly 
magas hőfokra korbácsolja minduntalan a 
gyermek vérét. 

Figyelmét azonban megragadták a gyermek 
viziói. Az orvosi tudomány megakadt; kény-
telen volt a psychologiát segítségül hívni. 

S mint mentődeszkát ragadta meg elméje 
azokat a kiejtett lázas szavakat, s ez adta 
kezébe a fonalat, mely kivezette a gon-
dolatok tévelygő labyrintjábóí. 

Kérdéseire megismertették vele a gyer-
mekek közötti viszonyt, s megmondták az 
okot is, mely elválasztotta őket egymástól. 

A fiúnak tehát minden áron el kell jönnie, 
talán jelenléte jó hatással lesz a beteg 
leányka állapotára — tanácsolá az orvos. 

Az apa szívéből elszállt a hosszií évek 

során át táplált gyűlölet — s elment meg-
kérlelni ellenfelét, hogy az apák oktalan 
gyűlöletét ne ültessék át gyermekeik szivébe. 

S csodálatos! — a mint a gyermek hangja 
megcsendült a betegszoba ajtajában, a lányka 
magához tért önkívületi állapotából, s két-
kedve, bágyadtan nézett körül. 

Mikó odament, kis kezét az övébe tette. 
Mint valami varázskéz érintésére, az ezekben 
nyugtalanul hánykódó vér hősége alább-
szállt, légzése nyugodtabb lett, szempillái 
fáradtan ereszkedtek alá, s a leányka üdítő, 
erőt adó mély álomba merült. 

Azontúl Mikó mindennap meglátogatta 
lábadozó Borikáját. 

Ilyen érzelemmel csak az angyalok szeret-
hetik egymást. 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét és elismerését nyilvánította: 

Meszlényi Gyula szatmári püspöknek a kis-
dengelegi pusztán újonnan szervezett róm. 
kath. iskola építkezésére tett adományáért; 
Takács Károly alsóköröskényi földbirtokos 
és közbirtokossági elnöknek és az ottani köz-
birtokosságnak, a kinek buzgó közreműkö-
dése és áldozatkészsége folytán az alsókörös-
kényi közbirtokosság és község helyett az 
állami iskola részére egy 1200 foriut értékű 
telket adományozott; Pellet József esztergomi 
apát-kanonoknak, a ki az esztergomi kir. 
kath. tanítóképző tanszergyűjteményének gaz-
dagítására 2000 koronás alapítványt te t t ; 
gróf Károlyi Lászlónak a kovácsvágási ev. 
ref. iskola javára tett adományáért. 

Jóváhagyta: a feketebalogi iskola-társulat 
alapszabályait; a szébenvármegyei ált. tanító-
egyesület alapszabályait a folyó évi 32.174. sz. 
alatt kelt rendeletével. 

Kinevezte: Balási Gyula fotosi volt közs. 
oki. tanítót az ottani áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Buzsigány György oki. tanítót a deliblati 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Böjté Béla, 
Veres Mózes és Tóth István oki. tanítókat, 
Szeitz Margit oki. tanítónőt a felsősófalvi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, illetve tanítónővé; 
Palló István nagygalambfalvi volt közs. oki. 
tanítót az ottani áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Nagy Gyula oki. tanítót a magyarlégeni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Wiesner Károly oki. 
tanítót a klopódiai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Válya Antalné, szül. Embery Ilona oki. taní-
tónőt a gyulafehérvári áll. el. isk.-hoz r. 
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tanítónővé; Láriu János oki. tanítót az ószado-
vai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; özv. Kés-
márky Lászlóné, szül. Pingiszer Elma oki. 
tanítónőt a manokréti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Wéber Mária oki. tanítónőt a 
brassó-bolgárszegí áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; László Zsigmond és Tóth Vilmos oki. 
tanítókat a szentábrahámi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká. 

Előléptette: Juhász Ida újpesti, Novak 
Margit b.-gyarmati, Zsenatyné Bíró Emilia 
h.-m.-vásárhelyi és Sidó Mária somorjai áll., 
ill. államilag segélyezett közs. polg. leányisk. 
segédtanítónőket a XI. fiz. oszt. 1. fokozatába; 
Hang Gyula késmárki, Krősz Gizella fehér-
templomi, Soós Amália t.-szt.-mártoni, Oszváth 
János paksi, Patzkó Gyula pásztói, Lengyel 
Klára galgóczi, Varga Jenő kismartoni áll., 
Szegelethy János szegedi államilag segélyezett 
közs., Schmilliár Róza nagykárolyi, Zsigmond 
Antal fogarasi áll., Hódossy Laura kőszegi 
államilag segélyezett közs., Höthy Vladimír 
l.-szt.-miklósi, JDerszib Károly kapuvári, Rigó 
Mária és Fangh Erzsébet kolozsvári, Nagyné 
Lárossy Veronika b.-hunyadi, Szabolics Melánia 
és Benedek Aladár csáktornyai, Erálik Tekla 
alsókubini, Glósz Ferencz késmárki, Okányi 
Sándor alsókubini, Kozma Imre hosszúfalusi 
áll. polg. isk. segédtanítókat, ill. segédtanító-
nőket a XI. fiz. oszt. II. fokozatába. 

Áthelyezte : Böröndy János szász-zsombori 
áll. el. isk. tanítót az oláhláposi áll. el. 
isk.-hoz; Szentgyörgyiné Wollanka Emilia 
brassói áll. polg. leányisk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a kolozsvári áll. polg. leány-
isk.-hoz. 

Kirendelte: Hütter Nándor sajószentpéteri, 
és Stangl István pálfalvai volt áll. isk. tanító-
kat a miskolczi közs. el. isk.-hoz szolgálat-
tételre. 

Végleg megerősítette: Hoffmann Frida 
homoliczi közs. isk. r. tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Königsberg Soma 
bicskei munkaképtelen izr. tanítónak évi 
370 frtot; Kovács János csegei munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 430 fr tot ; Varga János 
sármelléki r. kath. tanítónak évi 300 fr tot ; 
Szigeti Katalin kolozsvári r. kath. leányisk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 460 fr tot ; 
Somogyi János imolai ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 130 f r to t ; Vaczenovszky János oradisti 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 220 
frtot; Horvát Géza dentai munkaképtelen 
közs. tanítónak évi 290 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Lilienfeld Ignácz tiszafüredi izr. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Schwarcz Ételnek évi 

300 frtot és 4 kiskorú árvájának együtt 
200 frtot; néh. Szeverényi János tótkisfalui ág. 
hitv. ev. volt tanító özv., szül. Ferkó Máriának 
évi 150 frtot; néh. Plachy Imre csalli ág. 
hitv. ev. volt tanító özv., szül. Paulusz Annának 
évi 232 frt 34 krt ; néh. Bóth János kendi-lónai 
nyug. g. kath. tanító özv., szül. Takács 
Máriának évi 150 frtot és János nevű kis-
korú árvájának évi 25 fr tot ; néh. Vessán 
Gábor babuczkovácsi nyugalm. g. kath. tanító 
özv., szül. Somlya Veronika és Mihály nevű 
kiskorú árvájának együtt évi 130 frtot; 
néh. Balder Barnabás szilasi róm. kath. volt 
tanító özv. szül. Stolhofer Máriának 150 frtot, 
kiskorú Mária, Antal és Géza nevű árváinak 
25—25 frtot; néh. Tuskán József merczi-
falvi volt r. kath. tanító özv. szül. Hirsch 
Ernesztina és egy kiskorú árvájának együtt 
227 frt 50 kr t ; néh. Németh Rogér göröm-
bölyi r. kath. tanító özv., szül. Vesselényi 
Bertának 150 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Hautossy István. Gyenge testszervezete 

miatt a tanítói hivatal nehéz teendőit nem 
képes viselni s e miatt óhajtván pályát vál-
toztatni, vajmi kevés reménye lehet valamire 
való jövedelmező állás elnyeréséhez. Minden 
pályának megvan a maga terhe, mely meg-
felelő fizikai és szellemi erőt kiván; beteges 
embert csak más alkalmasabb egyén hiányá-
ban szoktak alkalmazni. Habár öt évi tanítói 
működésről tanúskodó bizonyítványt mutat-
hat is föl, legfeljebb díjnoki, Írnoki, raktár-
felügyelői vagy más hasonló állásba juthat, 
mivel polgári iskolai négy és képezdei egy 
osztály elvégzése még csak közepes jövedelmű 
életpályákra sem kvalifikál. Legjobban ajánl-
hatnék a postakezelés megtanulását s vala-
mely kisebb jövedelmű postamesteri állás el-
nyeréséért való kérvényezést. Egyébként czél-
szerü lesz egyidejűleg többfelé szétnézni az 
említett foglalkozások után, mert ilyen gyenge 
minősítés mellett, mint önnek van, igen 
nehezen fog sikerülni a biztos kenyérkereset. 

K. K. Szilicze. 1. Van-e joga as állam-
segélyt félévi részletekben élőre fölvenni? Az 
1893. t.-cz. 26. §-ának 4. szakasza szerint 
1/í évi vagy havi részletekben veheti föl 
előre. 2. A tanítói fizetés mely időtől számí-
tandó? A.z állás elfoglalásának (nem pedig 
a megválasztásnak) napjától. (Harmadik kér-
désére a szerk. postájában fogunk válaszolni.) 

M. J. Vrácsik. Az Eötvös-alapról többször 
(így ma is) szólunk a Néptanítók Lapjában; 
kisérje figyelemmel közleményeinket. Alap-
szabályokat küldöttünk. 
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Többeknek. Az „ Eötvös-alap" és a tanítók. 
Huszonkét éve immár, bogy e jótékony 
intézmény fennáll, segélyt ad a szegény, 
elbetegesedett, vagy nyugdíjban nem része-
sülő agg tanítóknak, tanítói özvegyeknek és 
ösztöndíjban részesíti a tanítóknak magasabb 
intézetekben jelesen tanuló gyermekeit. Sajnos, 
hogy a tanítóknak mégis csak egy kis része 
támogatja és sokan még létezéséről sem tud-
nak ; pedig minduntalan szólunk áldásos 
működéséről mi, valamint a többi tanügyi 
lapok, sőt a napilapok is. Azért írjuk e soro-
kat, hogy felkérjük kartársainkat e jótékony 
intézmény felkarolására és terjesztésére. Tagja 
lehet minden magyarországi tanító, tanítónő, 
Tásdednevélő és -nevelőnő, ki az „alap" pénztá-
rába évenkint egy frt tagsági díjat befizet, vagy 
egyszer s mindenkorra 20 frt örökös tagsági 
tőkével járul az Eötvös-alaphoz. A tagsági 
díjak Holter Mátyás polg. isk. igazgató úrhoz, 
mint pénztároshoz küldendők (Budapest, VI. 
ker., Nagymező-utcza 1. sz.). Alapszabályok 
kérhetők Lakits Vendel titkártól (Budapest, 
VI. ker. Ersek-utcza 4. sz.). Senki sem része-
sülhet az „Eötvös-alap" jótéteményeiben, ki 
annak nem tagja, alapjához legalább is 5 éven 
át egy-egy frt tagsági díjjal nem járult, vagy 
a 20 frt örökös tagsági díjat le nem fizette. 
Kívánatos, hogy az egyes községekben, vagy 
járási körökben, egyesületek- és tantestüle-
tekben, gyűjtő-bizottságok alakuljanak s 
egyszerre küldjék be a tagsági díjakat. Az 
egy frt évi tagsági díj beküldésével az illető 
a rendes tagok sorába vétetik fel. A befize-
tésekről ezentúl kimutatásokat közlünk, a 
mik nyugtázásul is fognak szolgálni. A leg-
melegebben ajánljuk a tanítók e közös kincsét 
pártolásába a hazai összes tanítóságnak. 

Kerkamelléki tanító. A kérdéses ügyben 
nem Önnek, hanem az iskolaszéki elnöknek 
eljárása helyes. Bár 14 év óta szedte ön a 
tanításdíjat 2 forintjával, jogosan tette az 
iskolaszéki elnök, ha leszállította az összeget 
1 frt 20 krra, mivel díjlevele is csak ennyi-
ben állapította meg a tandíját. A szolga-
bíróság sem ítélhet másként; sőt esetleg 
még vissza is követelhetik a jogtalanul be-
szedett összeget. Ha a szolgabíró elutasítaná 
keresetével, nem ajánljuk, hogy felebbezzen, 
hiszen jogtalan a kívánsága. Ön tudva követte 
el a hibát. Ilyen ügynek még széles körben 
való ismertetése árt a tanítói tekintélynek, 
már pedig erre is kell adnunk valamit. 
Hogyan kívánhatja valaki, hogy ily eljárás 
mellett, mint On cselekedett, a tanító iránt 
a köznép is kellő tisztelettel viselkedjék ? 

M. Gy. Egészen nyugodtan alhatik a felől, 
hogy nem lesz. 

Kr. B. Olaszfalu. Nem járna el jogosan. 
Igaz, hogy 230 gyermeket nem taníthat 
egyszerre egy tanteremben, de mégis csak 
az iskolai hatóság intézkedhetik. Tegyen 
jelentést a kir. tanfelügyelő úrnak. 

Stegena A. Az esperes úr okoskodását nem 
tartjuk helyesnek; még pedig azért nem, 
mert januártól juliusig a megszabott egész 
évi fizetésnek fele illeti a tanítót. Miután a 
szénatermés nem az év egy bizonyos szakára 
eső különleges fizetés, hanem a tanítói állo-
mással járó egy évi díjazás egyik módozata: 
ennélfogva helytelen azt állítani, hogy ön, a 
ki julius elején állást változtat, az idei széna-
termésből csak az V3-nak a felét kaphat ja ; 
mert 2/s a téli időszakra (okt. 24-től ápr. 24.), 
V» rész pedig a nyári időszakra (ápr. 24-től 
okt. 24.), esik. Az összes tanítói jövedelem vagy 
annak törvényesen megállapítható pénzértéke 
egy egész év jövedelmeid szolgál; a ki tehát 
januártól juniusig foglalta el az állást, azt 
nem lehet kitagadni az évi teljes fizetés meg-
felelő hányadrészéből: t. i. a feléből, melyet 
vagy természetben, vagy pénzértékben kap 
meg az illető. Ki parancsolhatja azt meg, hogy 
a tanító a szénatermést saját marhájával tar-
tozik fölétetni, még pedig októbertől áprilisig 
a 2U részt, áprilistól októberig pedig a 1h 
részt ? Miért ne adhatná el a szénát pl. junius-
ban ? Hátha pénzértékben váltanák meg a 
szénatermést, akkor is csak 1h rész esnék 
junius végéig ? Egy esetben ismerhetnénk 
kivételt, t. i. ha pl. esetleg helyi szokás sze-
rint ön is átvett volna szénát elődjétől — 
ingyen — az előző évről. 

Férfi. A hitoktatással megbízott egyén az 
állami iskolában is köteles tanítványaival 
vizsgálatot tartani. Jelentse be az esetet a 
kir. tanfelügyelő úrnak. 

Országli J. Nőtlen tanítóknak való az az 
állás. Az igazgató nős ember, bentlakása van 
a szeretetházban. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőháza jelen-

leg a czukoradóról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalja s még mindig az általános vitá-
nál tart. 

— Világ folyása a külföldön. A német 
birodalom külügyi új államtitkára: Bülow, f. 
hó 3-án Bécsbe érkezett rövid tartózkodásra 
és meglátogatta az osztrák-magyar külügy-
ministert, valamint az orosz és olasz nagy-
követeket is. — Francziaországban a köztár-
sasági elnök oroszországi utazása foglalkoz-
tatja a politikai köröket. A franczia kamará-
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ban fölolvasták Miklós czárnak Faure elnök-
höz intézett kéziratát, mely legfontosabb 
részében így hangzik: „Sokkal jobban ismeri 
On, kedves elnököm, a velünk baráti viszony-
ban levő Francziaország iránt táplált érzel-
meimet, semhogy csak egy perezre is két-
ségbevonhatta volna azt a lelkesedést, a 
melylyel Oroszország az Ön látogatását fo-
gadja." A franczia külügyminister javaslatot 
terjesztett elő a kamarában az elnök orosz-
országi útja költségeinek födözésére szüksé-
ges 500.000 frank hitel ügyében. — A görög-
török béketárgyalások szakadatlanul folynak 
ugyan, de mégsem tesznek egy határozott 
lépést sem előre. Folyó hó 3-ikán megint 
tanácskoztak a békekötés pontozatairól a 
nagykövetek, de oly nagy a véleményeltérés 
köztük, hogy valószínűnek tartják a tanács-
kozások felfüggesztését. Időt akarnak adni a 
különböző kabineteknek arra, hogy időköz-
ben tisztázzák egymással az ellentétes föl-
fogásokat. 

— Az „Eötvös-alap" országos tanító-
egyesület bizottsága junius 30-án Péterfy 
Sándor kir. tanácsos elnöklete alatt jól láto-
gatott ülést tartott, melyen az elnök bejelen-
tette, hogy Hirsch báróné az Eötvös-alapra 
3000, a Tanítók Háza javára 1000 frtot, 
özv. Bischitz Dávidné az Eötvös-alapra 100 
frtot, Ihlinay Gyula, a „Hasznos Mulattató" 
és „Lányok Lapja" szerkesztője, az Eötvös-
alapra Í00, a Tanítók Háza javára szintén 
100 frtot adományozott. A megnevezett nagy-
lelkű adományozóknak a bizottság jegyző-
könyvi köszönetet szavazott. Az elnök bejelen-
tette azt is, hogy a Tanítók Háza igazgató-
tanácsa nevében Eötvös Loránd báró vezetése 
mellett küldöttség járt a főváros polgár-
mestereinél a telekadományozás dolgában, s 
hogy a küldöttséget mindenütt szívesen 
fogadták és a kérés lehető teljesítését meg-
ígérték. Az ülés egyik legkiválóbb mozzanata 
az érdemes pénztáros: Boiler Mátyás jelen-
tése volt, mely szerint az Eötvös-alap f . évi 
január 20-ika, óta 6511 frt 77 krral gyara-
podott. Jelenleg az egész vagyon 77.002 frt 
90 kr (f. évi január 20-án az összes vagyon 
70.491 frt 13 kr volt). Ebből az Eötvös-alapé: 
58.645 frt 80 kr (januárban volt 54.618 frt 
90 kr); a Tanítók Házáé: 17.341 frt 69 kr 
(januárban 14.886 frt 82 kr); a Kossuth-
alapé: 1015 frt 41 kr. A jelenlegi pénztári 
állás: 3396 frt 67 kr. — Az „Eötvös-alap 
orsz. tanító-egyesület" augusztus 21-én nem 
csak osztóbizottsági ülést, hanem tisztújító 
közgyűlést is fog tartani. — Vidéki kar-
társaink közül számosan fordultak az utóbbi 
időben lapunk szerkesztőségéhez azzal a 

kérdéssel, hogy hol kell az Eötvös-alap-
egyesületbe fölvételre jelentkezni; mi ugyan 
már több ízben szóltunk erről, de a kérde-
zősködőknek eleget akarván tenni, utaljuk 
őket mai számunk Tanácsadó rovatára. 

— A kalocsai „Tanítók Háza." A mi 
itt Budapesten még csak jámbor szándékun-
kat képezi, azt már megvalósították Kalocsán, 
Császka érsek nagylelkűségéből; t. i.: a „Taní-
tók Házát." Alig 3 éve vetették föl az esz-
mét s ma már fölszentelve, magasztos rendel-
tetésének átadva áll Kalocsán a „Tanítók 
Háza", melyet maga a bőkezű érsek, a ki 
60.000 frtot adományozott e czélra, szentelt 
föl. Fölszentelés után Mayer püspök megkö-
szönte Császka György érseknek fejedelmi 
bőkezűségét, melylyel egyházmegyéje kath. 
tanítóinak gyermekeiről gondoskodott. Az 
intézet első felügyelőjévé az érsek Berauer 
József tanítóképző-intézeti tanárt nevezte ki. 
A kalocsai „Tanítók Háza" 4000 négyszög-
ölnyi telken épült, és kétemeletes. Adja Isten, 
hogy az országos Tanítók Háza is mielőbb 
fölépüljön. 

— Nyilvános kérelem az iskolák föu-
tartóihoz. Sirisaka Andor pécs-belvárosi közs. 
tanító lapunk útján ajánlja a „Magyar közmon-
dások könyve" czímű munkájának megmaradt 
példányait a tanuló ifjúság számára jutaimi 
könyvül. Tekintve a szép és nemes czélt, 
szerző-kiadó, könyveit félárban adja; így a 
fűzött példányokat 2 frt helyett 1 frtért és 
a bekötött díszpéldányokat 3 frt helyett 1 frt 
és 50 krért. A csomagot azonnal és bér-
mentve küldi. E munka a népiskolák 5. és 
6. osztálybeli növendékei között, valamint a 
polgári iskolák és középtanodák alsóbb osz-
tályaiba járó ifjak között igen alkalmas 
jutaimi könyvül, miért is készséggel teszünk 
eleget Sirisaka kérésének, a midőn e könyvét 
az iskolai hatóságok és egyéb irodalompár-
toló meczenások szives figyelmébe ajánljuk. 

— Tanítói jubileum. Mikulka József, szi-
ráki kántortanító, f. évi junius hó 26-án ülte 
meg — a szendrői esperes-kerületi tanítói-
körnek ez alkalomból Szirákra (Borsodm.) tett 
tanítói gyűlésében — a kántortanítói pályán 
töltött 25 éves örömünnepélyét. Ez ünne-
pélyen a kerületi papság és tanítókon kívül 
vidékiek is nagy számmal vettek részt. 
Lehotzky József rudobányai kántortanító, a 
kör elnöke, szép beszéddel üdvözölte a jubi-
láns kartársat a közgyűlés nevében, miközben 
egy értékes arany - óralánczot nyújtott át 
neki, mint a tanítói-kör ajándékát. Üdvözöl-
ték még: Hidvégi Benő kir. tanfelügyelő, 
Nagy Géza edelényi plébános a papság, és 
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Tresza István sziráki plébános a hitközség 
nevében. 

— Magyar atlaszok. Kogutovicz és Társa 
magyar földrajzi intézete beküldte hozzánk 
azt a Kis-Atlaszt, melyet a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minister megbizásából ad 
ki s melyet a ministerium 48.356. sz. a. kelt 
rendeletével az elemi iskolák használatára 
engedélyezett. Ez a Kis-Atlasz megyei tér-
képekkel van ellátva, s tartalma a következő: 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai. 
Budapest, vagy az illető megye térképe. A 
Magyar Korona Országainak politikai térképe. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia politikai tér-
képe. Európa politikai térképe. Ázsia. Afrika. 
Amerika. Ausztrália. Planiglóbusok. Palesz-
tina. Eddig készen vannak a következő 
megyék: Arad, Csongrád, Abaúj-Torna, Sop-
ron, Moson, Komárom, Vas, Zala, Somogy, 
Baranya, Tolna, Győr, Hajdú, Bihar, Temes, 
Torontál, Bács, Nyitra, Szepes, Szeben, Alsó-
Fehér, Kolozs, Veszprém, Pest, Pozsony, 
Szatmár, Borsod, Esztergom, Bars. — A 
Kogutovicz-íéle térképeket, a melyek (forga-
lomban levő más térképektől eltérőleg) magyar 
gyártmányok, szabatosság, gondos és csinos 
kivitel s teljes megbízhatóság jellemzik, s 
azért melegen ajánljuk azokat t. kartár-
sainknak figyelmébe. A nagym. ministerium 
a maga részéről hathatósan támogatja ezt az 
egyetlen magyar földrajzi intézetet; most a 
hazai tanítóságon a sor, hogy fölkarolja 
ezeket a magyar gyártmányokat. Ügy halljuk, 
hogy Kogutovicz és Társa földrajzi intézete 
minden nála közvetlenül megrendelt atlasza 
árából WU-ot juttat az Eötvös-alap javára. 
Egy ily „Kis-Atlasz" ára 30 kr. — Ugyan-
csak a Kogutovicz és Társa kiadásában épp 
most egy Történelmi iskolai atlasz is jelent 
meg, melyet a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium megbizásából dr. Acsády Ignácz, 
dr. Brózik Károly, dr. Cherven Elóris, dr. 
Csánlci Dezső, dr. Goldzieher Ignácz, dr. Mar-
ezali Henrik, dr. Márki Sándor és dr. Pauler 
Gyula terveztek. Ára e pompás atlasznak, a 
milyen magyar kiadásban még nem jelent 
meg: fűzve 2 frt 50 kr, kötve 3 frt. 

— A szanyi esp. ker. r. kath. tanítói-
köre, mely 42 tagot számlál, junius 24-én 
tartotta tavaszi gyűlését Csornán, az Iskola-
testvérek épületében, Sinkó István dr. kanonok 
elnöklete alatt. A gyűlés legfőbb tárgyát 
az képezte, vájjon a népiskolában a reál-
tantárgyak tankönyv, vagy pedig olvasókönyv 
alapján tanítandók-e czélszerűen ? A gyűlés 
véghatározata az, hogy, tekintve a falusi 
iskolákat, a reáltantárgyak nem tankönyvből, 
hanem olvasókönyvből olvasmánytárgyalás 

alakjában volnának helyesebben tanítandók; 
mert ezáltal megmenekülnének a gyermekek 
egyrészről a nagy tárgyhalmaztól, másrészt 
pedig az olvasásban gyakorolják magukat. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A kassai kir. 
kath. tanítóképző-intézetnél a jövő iskolai 
tanévben 19 ifjú nyer segélyt (élelmet s 
csekély díjért lakást, fűtést, világítást). Ezeken 
kívül az Erdődi János-alap kamataiban (70 
fr t 25 kr) is részesül egy tanuló. Ezen 
segélyek elnyeréséért f. évi julius hó 31-ig 
pályázhatnak jóviseletű s szorgalmas tanulók. 
A folyamodványhoz csak eredeti bizonylatok 
csatolandók. — A f. évi május hóban köz-
zétett hirdetmény ismétlésével a lévai állami 
tanítóképző első évfolyamára való fölvétellel 
kapcsolatban — a már közölt föltételek mel-
lett — kilencz, egyenkint 90 frtos köztartási 
kedvezményes helyre lehet folyamodni. 

— Árva fiúk ingyen fölvétele. A balaton-
füredi Erzsébet-szeretetházba ez évi augusztus 
hónapban mintegy 10 árva fiú fog fölvétetni; 
a pályázatnál a következők tartandók szem-
előtt: növendékekül a teljesen árva és vagyon-
talanok vétetnek fői első sorban, s csak 
ezek hiányában vétetnek föl másodsorban 
félárvák. A kérvények az igazgató-tanácshoz 
intézendők s vagy a tanács elnökéhez, dr. 
Segesdy Ferencz kir. járásbiró úrhoz, vagy 
Kanovics György igazgatóhoz küldendők 
augusztus 10-ig. A kérvényekhez következő 
okmányok melléklendők: a) családi értesítő 
(nem pedig keresztlevél), b) szegénységi 
bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány a fiú 
testi és szellemi épségéről s az újraoltásról, 
d) netáni iskolai bizonyítvány. A kérvények 
s mellékletek bélyegtelenek, a mennyiben 
szegény árva iránt tétetik a kérvényezés. 
Csak oly árvák vétetnek föl, kik hat évesek 
elmultak, de 10. életévöket még nem töltöt-
ték be, és magyar honosok. 

— Gyűlések. A szepesi tanító egyesület 
1897. évi julius 6. és 7. napjain Poprádon 
tartja XL VI. közgyűlését. Az értekezések 
közül kiemeljük a következőt: „Mi módon 
lehetne valamennyi tanítót általános jellegű 
egyesületekbe összetömöríteni ?" Ezzel kap-
csolatosan a 67.369/96. számú ministeri ren-
delet tárgyalása. Előadó: dr. Hajnóczi R. 
József, kir. tanfelügyelő. — A pest-piti s-solt-
kiskúnmegyei hivatalos tanító-testület f. hó 
6-án tartotta évi rendes közgyűlését Halason, 
mely alkalommal Fazekas József halasi tanítót, 
40 évi tanítói működése alkalmából, óvácziók-
ban részesítették. Az érdekes gyűlésre lapunk 
jövő számában visszatérünk. — A heves-
nagykúnsági ev. ref. egyházmegyei tanító-egye-
sület f. évi julius hó 15-én délelőtt 8 órakor 
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Kunhegyesen tartja évi rendes közgyűlését. 
Az értekezésen a szocziális kérdés is szerepel; 
tart ja: Rácz Miklós lelkész. 

— Halálozások. Valentinyi Jenő, polgári 
leányiskolái igazgató, f. évi junius hó 26-án 
este V210 órakor hósszú szenvedés után, 
életének 37-ik évében elhunyt. — Stern Adolf, 
moholi izr. tanító, életének 55-ik, tanítósá-
gának 35-ik évében elhunyt. Áldás emlé-
kezetükön ! 

I E 0 D A L 0 M. 
A kath. autonómiai kongresszus alkalmából 

a m. kir. egyetemi nyomda igen érdekes 
munkára hivja föl a figyelmet. Ez az aktuális 
munka, melyet a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium megbízásából az egyetemi nyomda 
adott ki, a következő: „ A vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister kezelése és félügyélete 
alatt álló alapítványok és alapítványi alapok 
jogi természetének megvizsgálására vonatkozó 
irományok."' Áll bárom füzetből; az I. és II. 
füzet a magyar királyi vallásalapról szól, a 
III. füzet a magyar királyi tanulmányi alap-
ról. A ki e kérdéseket alaposan akarja tanul-
mányozni, az nem nélkülözheti ez egyedül 
hiteles kiadványokat. Az I. és III. füzet ára 
1—1 frt, a II. füzet ára 50 kr. 

A szerkesztő postája. 
O. K. Rózsahegy. Sajnáljuk, de kérdésére nem 

adhatunk választ, a mennyiben nem lehet a mi 
föladatunk, hogy a tanítói pálya elhagyására buz-
dítsunk és kitanítsunk. — M. J . Szénás. „Az ötöd-
éves korpótlék csak a helyi szolgálat alapján 
követelhető?" — kérdi ön. Mi pedig már többször 
megüzentük, hogy 1898-ban a korpótlékra minden 
oly tanító, a ki már öt év óta szolgál, igényt tarthat 
és ott, a hol 1898-ban működik. — Sz. K. Eiste. 
A „Néptanítók Lapja" homlokzatán olvasható, hogy 
miként kell a lapért folyamodni, szíveskedjék magát 
ahhoz tartani, mert mi nem térhetünk el a szabály-
zattól. Egyszerű lev.-lapra senkinek sem küldhetjük 
a lapot. — B. L. isk.-gondnok, Szepes-Olaszi. Az 
iskolai számadások augusztus 31-én zárandók le. — 
H. P . Bér. Ön azt a kérdést intézi hozzánk, hogy 
a nem nyugdíjazott, elaggott tanítók részére az ország-
gyűlés által megszavazott 10.000 frt segély, míg arra 
szükség lesz, ezentúl évenkint rendesen ki fog-e osz-
tatniazok közt, akikez évben kapták? Imeválaszunk: 
igen, évről-évre megújitandókérvény alapján, január hóban. 
— K. A. Kisfaíud. A fizetés nem szállítható le, de 
ilyen áthelyezés nehezen megy ; ha egy-tanítós az az 
iskola, a hová áthelyezést kér, akkor nincs meg ez 
a nehézség. — V. G. Mi nem tudunk ; legjobb, ha 
valamelyik elterjedt fővárosi napilapban apró hir-
detést közöl, ez nem sokba kerül s talán czélt 
érhet. — K. I. Békés-Csaba. Áttettük a kiadóhiva-
talhoz, mivel a lap küldése a kiadóhivatalra tartozik. 
— P . J . Mezőtúr. 33.642. sz. a. tárgyalják ; meg-
sürgettük. — P . J . Soinogy-Kiliti. Talán Lubrich 
(és nem Rubrich) Ágoston „Nevelés és oktatás" czímű 

munkájátérti? Forduljon lev.-lapon Latnpel It. (Wodi-
áner E. és Fiai)könyvkereskedéséhez: VI., Andrássy-út 
21. sz. — F. E. Laczkova. Az osztatlan népisk. tanterve 
szeptemberig nem készülhet el, mert az orsz. közok-
tatásügyi tanács most már nyári szünidejét tartja. 
— P . Berzova. Nem ismerünk ilyen könyvet, ha 
csak nem a Bupp Kornélét érti, mely minden 
könyvkereskedésben kapható. — E. J. Vácz. Mint 
látni tetszett, segédszerkesztőnk megelőzte ; mikor 
az Ön czikkét megkaptuk, amaz már ki volt szedve. 
— Gr. O. Torontál-Sziget. Sziklai Soma kereskedé-
sében. Budapest, VIII., Erszébet-körút 15. — Vadászat 
mellekre. A közlendők közé tettük. — U. Gy. Óliegy. 
Jól van megírva, de nem a mi lapunkba való. — 
R. N. Szálka. Igaza van, s mi is az ön részén állunk; 
de kár, hogy nem maradt általánosságban. — W. K. 
Nagy-Mákí'a. Forduljon a hülyék intézete igazgató-
ságához: I., Alkotás-utcza 16. sz. Kérjen mindenek-
előtt fölvételi kérdő-ívet. Sok utánjárás kell, hogy 
bevegyék. — G. L. Nagy-Becskerek. Rendben van. 
Szent a béke! — H. I . Budapest. A közlendők közé 
tettük. — Szives tudomásul. Géher Lajos kartárs 
(Puszta-Vacs, posta helyben) nyugalomba menvén, 
pedagógiai folyóiratait éa könyveit olcsó áron eladni 
óhajtja. A kik venni szándékoznak, forduljanak 
egyenesen őhozzá. — G. L. Puszta-Vacs. így 
lehetséges volt, máskülönben hirdetés volna s az a 
kiadóhivatalra tartozik. — Gelse. Nem közölhetjük. 
— Várpalota. 17.987. sz. a. Veszprémmegye közig, 
bizottságához küldték ; 273 frt lesz az államsegély. 
— M. J . Ságújfalu. 15.469. sz. a. a szécsényi adó-
hivatalhoz küldték; három évre évenkint 87 frt 
államsegélyt kaptak. — B. B. Senyö. Már elintéz-
ték (1895/96. tanévre 87 fit államsegély); 8227. sz. a. 
küldték a nyíregyházi adóhivatalhoz ; talán már 
meg is kapta? — T. J . Lehóez. 13.242. sz. a. elin-
tézték s kiment az ungvári adóhivatalhoz ; évi 30 frt 
államsegély. — Zs. J . Balavásár. 36.350. sz. a. tár-
gyalják ; legyen még türelemmel. — S. J. Túrna. 
Eddig már megkaphatta, mert innét 27.010. sz. a. 
junius 6-án az illetékes adóhivatalhoz ment. — 
K. J . Jíyir-Csaholy. Még sem kapta meg ? Hiszen 
április 15-én 11.990. sz. a. elküldték az illetékes 
adóhivatalhoz. — K. K. Jenő. 17.795. sz. a. pótlás 
végett a közig, bizottsághoz ment április 28-án; ott 
sürgesse meg. — i\. L. Pilis-Szt.-László. Közölhető, 
de egyhamar alig kerülhet rá a sor. — Cs. L. 
Szentes. Az „Eötvös-alap11 -ra vonatkozólag olvassa 
el lapunk mai számában a „többeknek" szóló üze-
netet. — S. L. Maklár. Levelet írtunk. — S. M. 
B.-Csaba. Talán közölni fogjuk. — T. E. Ó-PauUs. 
Nem közölhető. — K. L. Csarnóta. Ha választ nem 
kapott, úgy levele elkallódott. Mi nem emlékszünk 
rá. — Cz. M. Susán. Nagy-Kőrösön f. é. szeptember 
hó 1-én lesz tanképesítő. — B. I. Berettyó-Újfalu. 
Sajnáljuk, de nem ismerünk. — E. M. Felsö-Galla. 
Közölni fogjuk. — „Gerö Sanyi." A közlendők közé 
tettük. — K. Gy. Balaton-Füred. „Többször" nem 
lehet. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyelet reformja. 
Dengi János dr. — Miként emelhető a tanító tekin-
télye a társadalomban. Kun László. — A nagy szün -
időben. Frimmel J. — Osztályozás. Paál Ferencz. — 
Sziinóra: Tanítványaimnak. (Vers.) Czike Imre. — 
Gyermekszerelem. Szálay Pál. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. - Különfélék. — Irodalom. 
— A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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23/1897 ein. szám. (576—III—3) 
PÁLYÁZAT. 

Az aszódi orsz. kir. javítóintézetnél egy család-
fői (tanítói) és egy családfősegédi (segédtanítói) 
állás töltendő be. Évi járandóság fejében a családfői 
állással 800 (nyolczszáz), a családfősegédi állással 
pedig 500 (ötszáz) forint készpénzfizetés és ez 
utóbbi részére 100 (egyszáz) forint lakáspénz is 
van egybekötve. A családfő a saját személye számára 
a reá bízandó növendékcsaládban nyer egy kis szobá-
ból álló lakást. Úgy a családfő, mint a családfő-
segéd is, nőtlen állapotuk esetében — megjegyezvén, 
hogy a nőtlen egyéneknek ezen állások betöltésénél 
a nős pályázókkal szemben előny biztosíttatik — az 
intézet közös éttermében ingyenes élelmezésben is 
részesülnek. A családfői állás betöltésénél első sor-
ban a polgári iskolai, másodsorban pedig oly elemi 
népiskolai tanítók kérvénye fog figyelembe vétetni, 
a kik kötelező nyilatkozatot tesznek arra nézve, hogy 
kineveztetésök esetében a polgári iskolai tanítói 
képesítést a lehető legrövidebb idő alatt megszer-
zik. A családfősegédtől csak az elemi népiskolai 
tanítói képesítés (oklevel) követeltetik meg. A 
családfő az igazgatóság utasításai szerint rendszere-
sen neveli, tanítja és oktatja a reá bizandó ifjakat 
(növendékcsaládot), mely czélból az egész napot, 
sőt szükség esetében az éjjelt is növendékeivel tölti 
s köteles egész életmódjával az intézet házi- és napi-
rendjéhez alkalmazkodni. Üdülés, és saját személyi 
ügyeinek elintézhetóse végett hetenkint egy szabad 
napot kap. Hosszabb (évenkint az iskolai nagy 
szünet alkalmával 2—4 heti) szabadság csak fonto-
sabb okok alapján engedélyeztetik. A családfősegéd 
hivatali működése abból áll, hogy a szabadságolt 
családfőket a fentiek értelmében helyettesíti s ezen-
felül az intézet igazgatósági irodájában másolási 
teendőket végez. A sajátkezűleg megírandó s 50 kros 
bélyeggel ellátandó pályázati kérvényt a nagymél-
tóságú magyar kir. igazságügyi ministeriumhoz kell 
czímezni s legkésőbb f. évi julius hó 17-éig az 
iskolai felsőbbség (kir. tanfelügyelőség) útján az 
alulivt igazgatósághoz benyújtani, illetve posta útján 
beküldeni. A folyamodvány a pályázónak születésé-
ről, egészségi és családi (nős, avagy nőtlen) állapo-
táról, hadkötelezettségi viszonyáról, végzett tanul-
mányairól ós eddigi összes működéséről szóló hite-
les bizonyítványokkal szerelendő fel. A kinevezés 
egyelőre csak ideiglenes minőségre fog szólani s a 
véglegesítés csak egy évi sikeres szolgálat után 
következik be. Aszódon, 1897. évi junius hó 9-én. 

Az orsz. kir. javítóintézet igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Naszályra (Komáromm.) okleveles református 

másodtanítót keresek. Fizetése : 400 f r t ; 4 méter fa, 
'/< hold kert, egy szoba. Pályázhatni julius 20-ig. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Okleveles 
nőtanítók is pályázhatnak. Fáncsik János, lelkész. 

(681—II-2) 
Gyetva község iskolagondnoksága részéről a 

községi államilag segélyezett népiskolánál két 
rendes fi- és egy nőtanítói állásra, f. évi julius hó 
30-ig, a következő illetmények mellett pályázat 
hirdettetik. Egyenkint évi 400 frt készpénz; ter-
mészetbeni lakás és kis kert, vagy e helyett 
100 f r t ; 32 köbméter tűzifa, melyből a tanterem is 
fütendő. Tannyelv : tót-magyar. Az iskolának álla-
mosítása folyamatban van. Kellően felszerelt kér-
vények tek. Kmetty József gondnoksági elnök 
úrhoz Gyetvára (Zólyommegye) küldendők. Az elnök 
megbízásából: Belius György, ig.-tanító. (671—II—2) 

A dersi községi iskolánál kántori teendőkkel 
összekötött tanítói állomás nyugdíjazás folytán évi 
400 frt tanítói törzsfizetéssel ürességbe jővén, arra 
f. évi augusztus hó 1-ső napjáig pályázat hirdet-
tetik. A kántori teendőkért a hitközség az unitárius 
tanítónak lakást és külön díjazást ad, a mi a 
kötelességekkel együtt a papi hivatalnál betekint-
hető. Felszerelt folyamodvány alulirt iskolaszék 
elnökéhez küldendő. Ders.u.p. Erked. Sándor Gergely 
unitárius pap, iskolaszéki elnök. (669—II—2) 

Tisza-Kürt jász-nagykún-szolnokmegyei község-
ben az ev. ref. nagyobb fitanító kántororgonista és 
a kisebb vegyes iskola tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. I. Kántortanító fizetése: tisztességes 
lakás, készpénz, szántóföld, egy hold szőlő, buza, 
árpa és stolában mintegy 550—600 frt. Kötelessége 
a III —V.l., vagy más osztályoknak is vezetése tan-
terv szerint; kántöri teendők végzése; kanonika, 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén prédikálás ; 
legátusok ellátása külön díjért. Tanítványok száma ; 
50—60. Énekpróbák közbeeső vasárnapokon ; meg-
jelenőknek előny. II. Vegyes iskolai tanító fizetése; 
tisztességes lakás; állami és községi segélyből 
400 frt évnegyedi előleges részletekben. Kötelessége 
az I—II., vagy más osztályok vezetése tanterv sze-
rint ; templomi és irodai teendőkben segédkezós. 
Mellékjövedelemre számíthatnak. Kérvények mindkét 
állomásra augusztus l-ig beadandók : Szük Károly 
lelkészhez. (661 —II—2) 

A tószegi (Pestm.) újonnan rendszeresített róm. 
kath. tanítói állomásra, melyre okleveles tanítók 
ós tanítónők pályázhatnak, pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 400 frt készpénz, 2 szoba, konyha, 
kamra és házikert. Ha ez állomás esetleg előlép-
tetés folytán töltetik be, az előléptetés folytán meg-
üresedő állásra is pályázat hirdettetik, mely 360 frt 
tanítói fizetés és 40 frt lakbér, kertilletménynyel 
van egybekötve. A pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 16-ig kéretnek beküldetni főtisztelendő 
Dolenszky Imre esperes-plebános úrhoz. — Ugyanitt 
egy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik, kinek 
díjazása: havi 10 frt és teljes ellátás. A kérvények 
julius 16-ig küldendők be Cservenyicz Pál róm. 
kath. kántortanító úrhoz, Tószegre. (682—II—2) 

Pályázatot hirdetek : Baczuri tanítói állomásra, 
javadalom 333 frt. K e c s k . s i tanítói állomásra, java-
dalom 300 frt. Garamberzenczei tanítói állomásra, 
javadalom 400 frt. Mindenütt lakás természetben. 
Vallás: evangelikus keresztény. Tannyelv: tót. Osztro-
luka, 1897 junius 20. Hurtay György, ev. lelkész. 

((360 —III—2) 
A szegzárdi reform, egyház államilag segélye, 

zett III-acl tanítónői állomásra pályázatot hirdet. 
Javadalma : a) készpénz 400 f r t ; (államsegély); b) 
tisztességes lakás vagy ennek megfelelőleg lakbér-
összeg 60 frt; ' c) 2 öl tüzelő kemény fahasáb. Köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályok (lehe-
tőleg csakis leányok) vezetése és a női kézimunka 
tanítása. Ez állásra okleveles nőtanítók tarthatnak 
igényt. Reform, vallásúak előnyben részesülnek. Kér-
vények folyó évi julius hó 15-ig Borzsák Endre 
iskolaszéki elnökhöz intézendők. (659—II—2) 

A gombai (Pestmegye) ref. egyházhoz tanítónő 
kerestetik. Fizetése: 310 frt készpénz, tanítványai 
mindegyikétől 1 véka rozs és 55 kr (tanítványai 
száma: 70—80); tisztességes lakás és egy szoba téli 
fűtése. Kötelessége: a négy felső osztály leány-
növendékeinek önálló vezetése, kézimunka tanítása 
s az ismétlős leányok oktatása. Okleveles tanítónők, 
valamint férfitanítók is pályázhatnak ; a nőtanítók 
azonban előnyben részesülnek. Kérvények julius 
30-ig Benedek Antal lelkész úrhoz küldendők. Gaál 
Dénes, egyh. jegyző. (665—11—2) 
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Nyitrainegye Handlova községi elemi isko-
lánál három tanítói állásra f. évi julius hó 31-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazásuk egyenkint évi 
400 frt s egy-egy szobából álló lakás. Pályázhatnak 
mindazon okleveles tanítók, tanítónők és óvónők, 
kik a magyar nyelvei kívül a német nyelvben 
tökéletes jártassággal birnak. Kérvények okleve-
leikkel s netán előbbi alkalmaztatásukról szóló 
bizonylatokkal felszerelve, Handlova község elöl-
járóságára czímezve,- fenti határnapig beterjeszten-
dök. Handlován, 1S97. évi junius hó 20-án. Laszlor 
Andreas, biró. Schurmann Gyula, körjegyző. 

Győrásványi kath. iskolához segédtanító keres-
tetik. Évi fizetése : 120 frt ; ellátás, butorozott szoba, 
fűtéssel. Kötelessége : 1 osztályt tanítani, ismétlő 
oktatásban és kántori teendőkben segédkezni. Képe-
sítővel nem bírók is pályázhatnak. Állás szeptem-
ber végével elfoglalandó. Kérvények elnökséghez 
küldendők. (688 —II —2) 

Grinádon (Pozsonyra.), u. p. Bazin. az ág. hitv. 
evang. kántortanítói állomás betöltendő. Lakása : 2 
szoba, 1 konyha, 1 élés-, 1 bor-, 1 fakamra és 1 istáló. 
Az állomás jövedelme készpénzben: az egyházi 
pénztárból 358 frt 57 kr, stóla 6 frt, fajárandóság 
5 frt 43 kr, Lautsek-féle alapból 30 frt, '1346 Q ö l 
kert 50 frt értékben. Tannyelv: magyar-nemet ; kik 
keveset tótul tudnak, előnyben részesülnek. A kér-
vények és bizonyítványok alulírotthoz augusztus l-ig 
küldendők. Ulreich Oszkár, felügyelő. (687-II - 2 ) 

A kóly i (Biharm.) ev. ref egyháznál a kántor-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése : lakás, 
kert, föld, tandíj és terményekben 350 fr t tól 400 
frtig. A pályázatok 1897 aug. l-ig alulírotthoz kül-
dendők. A választás 8-án lesz, melyre a pályázók 
megjelenni tartoznak. Kóly, 1897 junius 22. U. p. 
Székelyhíd. Egeressy Imre, ev. ref. lelkész. 

(690—II—2) 
A nagyváradi községi iparos-tanoncziskolánál az 

1897-ik évi szeptember 1-től elfoglalandó s nyugdíj-
jogosultsággal bíró rajztanítói állásra pályázat hir-
dettetik. A megválasztott kötelezve van heti 24 óra 
keretében a rajzot s valamely elméleti tárgyat 
(olvasás-írás, számtan, mértan vagy könyvvitelt) 
tanítani; ezenkívül pedig a beiratá.sok körüli teen-
dők végzésére is köteleztetik. Előnyben részesülnek 
azon pályázók, kik akár a kéziügyességi munka-
tanításra, akár az ipari szakrajz valamely (például 
építészeti, fa- vagy fémipari) ágának tanítására is 
képesítve vannak. Javadalmazás a fenn megjelölt 
működésért évi 600 frt és 200 frt lakbér. Az iparos-
vagy kereskedő-tanoncziskoiában, kézügyesség) vagy 
iparossegédi tanfolyamokon még ezenfelül beosz-
tandó minden egyes órai tanításért külön óradíj 
van megállapítva; viszont azonban a megválasztott 
a heti 24 óra keretében — a mennyiben az ipar-
iskolában nem volna foglalkoztatható — a város 
által fentartott másnemű iskolákban is ugyancsak 
a rajztanításra külön díjazás nélkül igénybe lesz 
vehető. A végzett tanulmányokat (rajzon kívül mit 
taníthat ?) s esetleges működést feltüntető, okmá-
nyokkal fe1 szerelt kérvények az iparoktatási bizott-
sághoz czímezve, folyó évi augusztus hó l-ig, Szüts 
Izsó ipariskolai igazgató úrhoz nyújtandók be. 
Nagyváradon, 1897 junius hó 20-án. Ragány János, 
iparoktatási bizottsági elnök. 

(675—II—2) 
A laskafalni r. k. osztálytanítóiállomásra pályázat 

nyittatik. Javadalma : egy szoba a szükséges búto-
rokkal, évenkint 315 frt, és 2 öl gyertyánfa. Vezet 
önállóan egy osztályt. Tannyelv: magyar-német. 
Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők. Határ-
idő : julius 31. Felszerelt kérvények Laskafalura 
(Baranyam., vasútállomás) iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. ( 7 1 9 - 1 - 1 ) 

Nagy - Kázméri (Zemplénmegye) anyaegyházhoz 
tartozó v i tány i róni. kath. tanítóság jövedelme: 
községtől 300 frt, 3—4 szekér tűzifa. 3 vékás 

i szántóföld, egy kis kert. Temetői fű, iskolakertuek 
részbeni használata. Iskolafűtésről hivek gondos-
kodnak. Lakása: két szoba, konyha, kamra, pincze. 
Istálló, közös legelő. Tannyelv magyar. Pályázhat 
tanítónő is. Választás Nagy-Kázmérban, julius 21-én. 
Vasúti állomás L-Mihályi. Iványi Károty, plébános. 

(695—II—2) 
Ács i (Komárommegye) ev. ref. iskolához két 

altanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
egyenként 420 frt készpénz, havi részletekben; 
egyszobás lakás, fűtéssel; 25 frt lakás- és kert-
pótlék ; temetési stóla körülbelül 20 frt. Az egyik 
tanítja az 1—III. fiú-, a másik IV—VI. leányosztályt 
és az ismétlő leányokat, kik fejenkint 50 krajczárt 
fizetnek. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket julius 31-ig 
az ev. ref. iskolaszék elnökségéhez küldjék. Kelemen 
János, lelkész. (693—II—2) 

Kakasdra (Tolnamegye) osztálytanító kerestetik. 
Jövedelme : 350 frt havi részletekben, és butorozott 
szoba. Pályázhatnak tanítónők is julius 30-ig, a r. k. 
iskolaszék elnökségénél, via Bonyhád. Tannyelv: 
német-magyar. (702—III—2) 

Rozsnyói egyházmegye. Gömörmegyei Déíér köz-
ségbe tanképesített tanító kerestetik. Szerény lakás 
mellett javadalma a községtől pénz- és termények-
ben 143 frt, államsegély 257 frt. Kérvények a gesz-
tetei plébániára küldendők. Posta: Gömör-Simonyi. 

( 686 -1 -1 ) 
A Sümeg városi róm. kath. elemi iskolánál a 

segédtanítói állás üresedésben van. Kötelessége egy 
osztályban tanítani, a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése : 163 frt, lakás és élelmezés a kántor-
tanítónál. Ágyneműről, világítás- és mosatásról maga 
gondoskodik. Faiskolakezelésben jártasak előnyben 
részesülnek. Oklevéllel és bizonyítványokkal ellátott 
kérvények, az iskolaszékhez czímezve, ngs. Eitner 
Sándor elnökhöz küldendők. Sümegen, 1897 julius 
1-én. Bánfi Alajos, igazgató. (717—III—1) 

Ramassetter Vineze és neje által alapított Sümeg 
városi felső leányiskolához a mennyiség- és természet-
tudományi szakból polgári iskolára képesített nő-
tanító kerestetik. Fizetése az ideiglenes első évben 
összesen: 700 frt, mely egy évi sikeres működés 
után 100 frt lakbérrel emelkedik. Kötelessége a 
rendes heti óraszám keretében esetleg női kézi-
munkát is tanítani. Felszerelt kérvények f. évi 
augusztus 10-ig, az iskolaszékre czímezve. ngs. Eitner 
Sándor elnökhöz küldendők. Sümeg, 1897 julius 1-én. 
Bánfi Alajos, igazgató. (718—III—1) 

Róm. kath. népiskolánknál az 1897/98. tanévre, 
okleveles, esetleg képezdevégzett róm. kath. nőtlen 
segédtanító kerestetik. Fizetése: 350 fr t havi elő-
leges részletekben ; lakásul: csinos, padlózott szoba, 
fűtéssel. Ágynemű, mosás, világítás, szobatakarítás 
nem adatik. A IV., V., VI. tanfolyamú mindennapi, 
úgy az ismétlős tanköteleseket tanítja. A kántor-
ságbani segédkezés, úgy a német nyelv bírása, előny. 
Előadási nyelv : magyar. Eredeti vagy hiteles máso-
latú okmányokkal ellátott kérvények, melyekben 
lciteendő, hogy pályázó állását tanévben itt nem 
hagyja, alulírotthoz küldendők augusztus 10-éig. 
Szomajom (Somogym.), 1897 junius 27. Szaneltner, 
fő tanító. (720-1-1) 

A bogáti pusztai iskola számára kerestetik egy 
róm. kath. nőtlen, okleveles tanító. Évi fizetés: 
350 f r t ; lakás, világítás és fűtés; élelmezést az 
urodalmi tisztnél havonkinti 15 frtért kaphat. Az 
állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó ; ajánlatok 
Melier Dávidhoz, Felső-Segesd (Somogym.), inté-
zendők. (726—II—1) 
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Az üresedésben levő szöl lős i altanítóí állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: készpénzben 330 frt. 
failletmény fejében 16 frt, összesen 346 frt o. é , a 
mely összeget részletekben havonkint a község 
pénztárából húzza. Azonkívül szabad lakása van, a 
mely egy szobából áll. Kötelessége: egy osztályt 
önállóan vezetni és a kántortanítónak az egyházi 
ténykedésekben segédkezet nyújtani. A vasárnapi, 
azaz ismétlő-iskolát a kántortanítóval egyetemben 
megtartani. Tannyelv: magyar és tót. Az oklevéllel 
bírók előnyben részesülnek. Az állomás folyó évi 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. A folyamodványok 
a róm. kath. iskolaszéki elnökségre czímezve, Pozsony -
Szőllősre küldendők. (632—1—1) 

A szilágyszolnoki ref. egyházmegyében üresedés-
ben levő v érvö lgy i ev. ref. orgonista-kántortanítói 
állomás javadalma: 15 hl. buza, 15 hl. tengeri, 
140 fr t dézsma-, 15 frt borváltság, 107 frt állam-
segély, 1135 • - ö l szántó; a temetőben termő fű 
és gyümölcs egyharmada; tisztességes lakás, gazda-
sági épületekkel. Stóla: 6—10 frt. Egyházi jegyző-
ségért 3 hl. buza. Oklevéllel felszerelt folyamod-
ványok, julius 15-ig. nagytiszt. Visky Pál esperes 
úrhoz Zoványra (Szilágym.) küldendők. (721-1-1) 

Kis -Lödre (Veszprémmegye) kath. tanító vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése: 300 f r t ; bútorozott 
szoba, fűtéssel. Tanítási nyelv : magyar-német. 
Magvasi Ádám, tanító. (722—I—1) 

Az államilag segélyezett ócsa i ref. egyház har-
madik rendes tanítói állomására, 400 frt tanítói, 
100 fr t lakásbér fizetéssel, pályázat hirdettetik. A 
megválasztott tanító az egyháztanács által kije-
lölendő vegyes osztályokat tanítja. Orgonálásbani 
jártasság előnyben részesül. Pályázhatnak okleveles 
nő- és férfitanítók. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Felszerelt kérvények julius 26-ig alulírott-
hoz küldendők. Ócsa (Pestmegye), 1897 junius 26-án. 
Szabó Géza, ref. lelkész. (723—11—1) 

A makói ev. ref. egyházban három tanyai ideig-
lenes tanítói állásra. Évi fizetés, egyenkint. 400 f r t ; 
szabad lakás, évi kétszeri tisztogatással. Téli-fűtő. 
Két öl puha tűzifa. Egy év eltelte, s a kivánt 
eredmény felmutatása után állandósíttatnak. Kér-
vények alulirt elnökséghez f. évi julius 20-ig bekül-
dendők. Ev. ref. egyháztanács elnöksége. (724-II-1) 

Felsösegesden (Somogyin.) a róm. kath. nép-
iskolánál két osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetése mindegyiknek 382 frt, 12 havi 
részletben; lakás, téli fűtéssel. Kötelessége egy-egy 
tanteremben úgy a mindennapi, mint az ismétlőket 
tanítani, és a kántori teendőkben misét és temetést 
önállóan végezni. Okleveles pályázók okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket,1897 julius 25-ig, főtisztelendő 
Auerbach László isKolaszéki elnökhöz küldjék be. 
Felsősegesd, 1897 junius 29. (725—1—1) 

A kisfaludi (Udvarlielym.) községi tanítói állo-
másra julius 15-iki határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 400 frt, lakás és kertilletmény. A kellően 
felszerelt folyamodványok Kecsetbe (u. p. Székely-
Udvarhely), alulírotthoz küldendők. Menyhárt An-
drás, iskolaszéki elnök. (735 — 1—I) 

Betöltendő a sz inérváraljai állami elemi isko-
lánál egy, évi 400 fr t törzsfizetés, 100 fr t helyi 
pótlék, esetleg 70 frt tűzifa-átalány, melyből a tan-
terem is fűtendő, valamint szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. A nagyméltóságú vallás- és közoktatási 
minister úrhoz czímzett s szabályszerűen felszerelt 
és bélyegeit kérvények julius hó 20-ig nyújtandók 
be alulirt hivatalhoz. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Szatmárvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Szatmár, 1897 junius 
hó 26-án. Kováts Béla, kir. tanfelügyelő. 

(158/h—I —1) 

A dobr icza i (Torontálmegye, volt határőrvidék) 
szerb-magyar tannyelvű községi iskolánál ürese-
désben levő tanítói állással ezennel pályázat hirdet-
tetik. Ezen községi tanítói állással következő járan-
dóságok vannak egybekötve: készpénz 400 frt, 20 köb-
méter tűzifa, 6 frt irodai átalány, szabad lakás és 
házikert. Felhívatnak pályázni óhajtók, miszerint a 
torontálmegyei tekintetes közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátolt kellően felszerelt 
folyamodványaikat, f. évi julius hó 20-ig, közvetlenül 
a torontálmegyei kir. tanfelügyelőséghez terjeszszék 
be. Nagybecskerek, 1897 junius hó 29. Torontál-
megye kir. tanfelügyelősége. (1-57/h—III—1) 

Betöltendő a pásztói állami polgári fiúiskolánál 
évi 500 f r t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon okleveles 
polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és történet-
tudományi szakcsoportra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi julius hó 25-ig, Hevesváruiegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumtól. (156/h—I—I) 

•Szabadka sz. kir. város községi polgári fiúisko-
lájánál a mennyiség- és természettudományi szak-
csoport két rendes tanítói széke üresedésben lévén, 
ezekre: 1897. évi julius hó 20-ig terjedő záros határ-
idővel pályázat nyittatik. Javadalmazás: egyenkint 
800 frt évi alapfizetés, 50 fr t ötödéves korpótlék éa 
120 frt évi lakbér-átalány. A mennyiség- és ter-
mészettudományi szakra képesített folyamodók 
vétetnek csak figyelembe. Az állomás 1897. évi 
szeptember hó 1-én okvetlenül elfoglalandó. A 
kellően felszerelt kérvények fent i határnapig alul-
írotthoz küldendők. Szabadka, 1897 junius 28. Vojních 
Máté s. k.. iskolaszéki elnök. (748—I—1) 

Szabadka sz. kir. város községi polgári fiúisko-
lájánál a rajz- és szépirástanítással kapcsolatos 
segédtanítói szék üresedésben lévén, erre : 1897. évi 
julius hó 20-ig terjedő záros határidővel pályázat 
nyittatik. Javadalmazás : 600 fr t évi fizetés és 120 f r t 
évi lakbér-átalány. A rajztanításra képesített folya-
modók vétetnek figyelembe. Az állomás 1897. évi 
szeptember hó 1-én okvetlenül elfoglalandó. A kel-
lően felszerelt kérvények fenti határnapig alulírott-
hoz küldendők. Szabadka, 1897 junius 28. Vojních 
Máté s. k.. iskolaszéki elnök. (749—1—1) 

A kiskőrösi evang. egyház, elemi segédtanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetése : 300 frt, fűtött 
lakószobával. A megkeresés: Kemény lelkészhez 
intézendő. (767-11—1) 

Az a lsói l lmitzi (Mosonm.) r. kath. népiskolához 
segédtanító kerestetik. Fizetése : 300 f r t ; bútorozott 
szoba, fűtés. Vezeti az I. osztályt, ismétlő iskolásokat, 
segit a kántori teendőkben. Folyamodások: Sattler 
Antal plébános, julius végéig, intézendők. (766-1-1) 

A császári ev. ref. egyház Il-od tanítói állo-
mására augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalom: 401 frt, és 24 frt fapénz, s egy szobából 
álló lakás. Okleveles tanító kellően felszerelt 
kérvénye fogadtatik el. Kötelessége : I—III. vegyes 
osztályok tanítása; az állomás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Ev. ref. lelkészi hivatal. (758—II—1) 

A kethelyi ev. ref. egyház előkönyörgő tanítói 
állomására augusztus l-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalom: told-, pénz- és terményekben, szolgabírói 
becslés szerint, 367 f r t 55 kr, két szoba s a szükséges 
melléképületek. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. A császári ev. ref. anyaegyház lelkészi 
hivatalához küldendők a kellően felszerelt kér, 
vények. (758—II—1) 

27* 
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Szentegyházas-Oláhfa luban a meglevő három 
tanítói állás mellé államsegélylyel még egy IV-ik, 
tanítónői, állás rendszeresíttetvén, az iskolaszék arra 
ezennel pályázatot hirdet. Fizetése: 1. évi 400 f r t 
o. é. 2. tisztességes lakás. Kötelessége : a női kézi-
munkák tanítása mellet t az iskolaszék által kijelö-
lendő mindennapi tanköteles gyermekek oktatása. 
Csak oklevéllel bíró róm. kath. tanítónő pályázata 
vétetik figyelembe. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi jul ius 20-ig alulírotthoz küldendők. 
Szentegyházas-Oláhfalu (Udvarhelym.), 1897 jun. 25. 
Pap Albert, iskolaszéki elnök. ( 7 0 8 - Í I - l ) 

Az a l s ó s á g h i (Vasm.. Kis-Czell mellett) róm. kath. 
iskolához okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetése : 
a hitközségtől 250 f r t polgári évre, havi előleges 
részletek Lien; bútorozott szoba, szabad fűtéssel; állam-
segély 50 frt. Az iskolaszék elhatározta, hogy a 
fizetésnek 400 f r t r a kiegészítését az államtól kérni 
fogja. Teendők: egyik osztály tanítása és a kán-
toriakban segédkezés. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pálinkás Géza plébános, iskolaszéki 
elnök. ( 7 4 4 - 1 - 1 ) 

K a r a n c s k e s z l (Nógrádm. P o s t a : Lapujtő) anya-
egyház kántortanítói állomására ju l ius 22-éig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : föld, ré t . tűzifa, párbér, 
stóla- és tandíjból , hivatalos felszámítás szerint, 
összesen 607 f r t 80 kr. Iváposztássy Imre, plébános. 

(745—11—1) 
Ollesna község „Fotocski" nevű völgyében 

(Trencsónmegye) államilag segélyezett községi nép-
iskolánál üresedésben levő tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 400 frt, 5 f r t irodai átalány, 
20 frt iskolai szolgára, 7'A öl puha fa, melyből a 
tanterem is fűtendő, és természetbeni lakás. Fel-
hivatnak mindazok, a kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy kellőleg felszerelt folyamodványaikat, 
legkésőbb jul ius hó 29-ig, Szulyovszky Alajos iskola-
széki elnökhöz Turzovkára (Trencsénm.) intézzék. 

( 7 3 6 - 1 - 1 ) 
K á n y á n (Tolnám.) a magyar róm. kath okleveles 

osztálytanító fizetése : bútoros szoba, fűtéssel; havi 
előleges részletekben évi 350 f r t . Ismétlő-iskolában, 
kántorságban segédkezik. Kívánatos, hogy állását 
szeptember 1-ére elfoglalja s évközben el ne hagy ja . 
Kérvények julius 17-ig a plébániára küldendők. 
— I. II. osztályomhoz férfi- vagy nőtanítót keresek 
ellátás, zongora s havidíj mellet t . Fizetést meg-
határozó leveleiket, képezdevégzettek küldjék a 
kántortanítóhoz. (760—1 — 1) 

Pályázat a v i t k a i róm. kath . kántortanítói állo-
másra (Szatmármegye). Javadalom : 1. Rendes lakás, 
két szoba, konyha, istáló, sertésól. egy magyar 
hold kert. 2. 20 magyar hold búzatermő föld fordu-
lókban. 3. Rudolf-alapból 20 frt, fundatiók után 
8 frt. 4. Iskolai tankötelesek után 20 frt, stóla 10 frt. 
5. Megyés püspöktől 131 fr t . 6. Párbér, körülbelül 
7 köböl vegyes élet. 7. Iskolafűtésre két öl tűzifa, 
beszállítva. 8. Adót a tanító fizeti. 9. Tanítási nyelv: 
magyar. A tanító fizetésének 400 frtig kiegészítéséért 
a kérvény elküldetett a ministeriumhoz; oklevéllel 
felszerelt kérvény Gáspárdy Rudolf esperes, kanonok- | 
hoz Feliér-Gyarmatra küldendő julius 25-éig. 

(734—1—1) 
Betöltendő az udvar i i állami iskolánál egy, évi 

400 f r t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
A nagym. vallás- és közoktatási minister űrhöz 
czímzett, szabályszerűen felszerelt s kellően bélyegeit 
kérvények julius hó 20-ig nyújtandók be alulirt 
hivatalhoz. Görög kath. vallású és román nyelvben 
jár tas tanítók, egyenlő képesítés mellett, előnyben 
részesülnek. Szatmárvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Szatmár, 1897 junius 25-én. Kováts Béla, kir. 
tanfelügyelő. (161/h—1-1) 

Betöltendő az a p a i állami iskolánál egy, évi 
400 frt fizetés és szabályszerű lakbérből álló illet-
ménynyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. A 
nagym. vallás- és közokt. minister úrhoz czímzett, 
szabályszerűen felszerelt és bélyegeit kérvények 
julius 20-ig nyúj tandók be alulirt hivatalhoz. Görög 
kath. vallású és a román nyelvben jártas tanítók, 
egyenlő képesítés mellett, előnyben részesülnek. 
Szatmármegye kir. tanfelügyelőségétől. Szatmár, 
1897 junius 25-én. Kováts Béla. kir. tanfelügyelő. 

(159/h —I —1) 
Z a l a s z e n t m i h á l y i községi iskolánál folyó évi 

szeptember 1-jéig okleveles segédtanítói állás be-
töltendő. Fizetés : 350 frt, és egy szoba. Mellékes 
jövedelem az egyéni képességtől függ. Pályázók, 
kellően felszerelt bizonyítványaikat Stumpfol József 
iskolaszéki elnökhöz, Zala-Szt.-Mihályra küldjék, ki 
is a megejtett választás után azonnal értesítést fog 
adni ; pályázhatnak okleveles tanítónők is. 

( 7 0 7 - 1 - 1 ) 
Betöltendő az a r a n y o s m e d g y e s i állami iskolá-

nál egy, évi 400 fr t fizetés és szabályszerű lakbérből 
álló illetménynyel javadalmazott rendes tanítónői 
állomás. A nagym. vallás- és közoktatási minister 
úrhoz czímzett, kellően felszerelt és bélyegeit kér-
vények julius 20-ig nyújtandók be alulirt hivatalhoz. 
Szatmármegye kir. tanfelügyelőségétől. Szatmár, 
1897 junius 25-én. Kováts Béla, kir. tanfelügyelő. 

( 160 /h—l- l ) 
P r i g l e v i c z a - S z t . - I v á n községi elemi isko-

lájánál elhalálozás folytán üresedésbe jött osztály-
tanítói á l lásra pályázat ny i t ta t ik . Évi jövedelem ; 
•150 frt készpénz, 5 öl kemény hasábfa, s szabad 
lakás. Előléptetés esetén megürül egy második 
állomás; ennek jövedelme : 400 frt készpénz, 2 öl 
kemény hasábfa, és szabad lakás. A megválasztott, 
illetve a megválasztottak tartoznak a mindennapi 
és gazdasági ismétlő-iskola, egyik osztályát t an í tan i . 
Tannyelv magyar-német. Pályázók felkéretnek, hogy 
folyamodványaikban jelezzék, vájjon mindkét állásra 
pályáznak-e. és felszerelt, kérvényeiket jul ius hó 
18-ig a helybeli községi iskolaszékhez küldjék be. 
A megválasztott tartozik állását szeptember 1-én 
elfoglalni. Priirlevicza-Szt.-Iván (Bácsmegye), 1897 
julius 1-én. Az iskolaszék. (764—1—1) 

U d v a r i i (Biharm.) ref. segédtanítói állásra, mely-
lyel a II—III. fiúosztály vezetése van összekötve, 
pályázat hirdettetik. Fizetése, egy szobából álló 
lakáson kívül, négyszáz f r t az egyház pénztárából 
évnegyedenkint előre fizetve. Kérvények a szük-
séges okmányokkal felszerelve augusztus l - ig alul-
írotthoz küldendők. Szabó Imre, lelkész. (759-II-1) 

H i d e g k ú t i (Veszprémin.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra julius 29-ig_ pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 438 f r t 40 kr. Állomás azonnal elfoglalandó. 
Személyes megjelenés előnyben részesül. Tannyelv: 
magyar-német. Szabályszerű kérvények Horváth 
Tivadar isk. elnökhöz küldendők. U. p. Tót-Vázsony. 

(711-1—1) 
, Pozsony-Püspök ire kerestetik egy r. k. okleve-

les, vagy képezdét végzett orgonálni tudó segéd-
tanító. Fizetése: ellátás, lakás és havi 14 frt . Az 
állás f. évi augusztus elsején elfoglalandó. Az okmá-
nyok minélelőbb ft. Kudlik János, helybeli esperes-
plebános úrhoz küldendők. (743—1—1) 

Z o b o r ág. hitv. ev. leánygyülekezetbe kántor-
tanító kerestetik. Javada lom: lakás, és 471 forint 
terményekben s készpénzben. Megkívántatik : tanítás 
magyar nyelven, orgonálás, egyéb kántori teendők 
végzése tót nyelven, vallástanítás Kovácsiban heten-
kint egyszer. Pályázni óhajtók bizonyítványaikat 
aug. l-ig alulírotthoz küldjék. Sárkány Emil, ev. 
lelkész. Kis-Zellőn. u. p. Nógrád-Szakái. (747—1—1) 
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Domoszló anyaegyházban megüresedett Il-ik 
róm. kath. önálló tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: 1. :00 f r t a községtől előre 
fizetve évnegyedenkint. 2. Lakás, mely áll két szoba, 
konyha, kamra, fatartó és pinczéből, és egy kis 
zöldséges kert haszonélvezetéből. 3. 4 öl tűzifába 
36 frt, melyből egyik tanterem is fütendő. 4. Az 
ismétlő tankötelesek fele-részétől fejenkint 20 kr, 
mely 9 frtra tehető. Fizetése javítására még 100 frt 
államsegély is kéretett. Erre nőtanítók is pályáz-
hatnak. (729-11—1) 

Ugyanitt újonnan szervezett III-ik róm. kath. 
•önálló tanítói állomásra is nyitok pályázatot. Fize-
tése : 1. készpénzben az államtól 400 frt. 2. Lakás, 
mely áll két szoba, konyha, kamra és egy kis zöld-
séges kert haszonélvezetéből. 3. 4 öl tűzifába 36 frt, 
melyből egy tanterem is fűtendő. 4. Az ismétlő 
tankötelesek fele-részétől fejenkint 20 kr, mely 9 frtra 
tehető. A pályázók oklevél- és keresztlevéllel fel-
szerelt kérvényeiket f. évi julius 31-ig alulírotthoz 
küldjék. Domoszló, Hevesm., posta helyben. 1897 
iunius 28. Dobos István plébános, iskolaszéki elnök. 

(730—II—1) 
Csösztelek (Torontálm.) községi iskolaszéke a 

következő tanítói illetve tanítónői állomásra pályá-
zatot hirdet. 1. a Il-od oszt. tanítói állomás java-
dalma : 420 f r t készpénz, szabad lakás, és fűtésre 
elegendő szalma. Róm. kath. orgonálásban jártasak 
előnyben részesülnek. 2. az I-ső oszt. tanítónői állo-
más javadalma: 324 frt készpénz, szabad lakás, és 
fűtésre elegendő szalma. Ezen állomásra oki. óvónők 
is pályázhatnak, oly feltétellel, hogy kötelességévé 
tétetik, miszerint 1897/98. tanév végéig tanítónői 
•oklevél szereztessék meg. Kellően felszerelt kérvények 
f. évi julius hó 31-ig az elnökséghez adandók be. 

(738—III—1) 
A n a g y k i n i z s i ev. ref. kántortanítóságra pályá-

zat hirdettetik julius 30-ig. Javadalma: tisztességes 
lakás, kerttel. 16 hold kitűnő szántóföld, 8—10 köböl 
rozs; 45—50 fr t tandíj ; szolgálmányok 10 f r t ; 
fapénz 4 f r t ; szabad marhanyaralás ; 3 fr t stóla; 
adóba 10 f r t ; államsegély 132 f r t ; munkaváltság 
70 frt. Teendői: a kántori és tanítóin kívül három 
vasárnapból kettőn szószéki szolgálat, melyért külön 
16—18 köböl rozst és 6 fr t fapénzt kap. összérték 
legalább 540 frt. Pályázatok : Sárkány Sámuel felügy. 
lelkészhez Baksára (u. p. Abaúj-Halmaj) küldendők. 

(751—II—1) 
A fe lsö-nemeskereszturi róm. kath. osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, 
5 frt kertilletmény; 4 méter tölgyfa hazaszállítva 
•és felaprózva 12 f r t ; egy bútorozott szoba, tiszto-
gatással. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók ; ha férfi 
választatik, a kántorságban segédkezni köteles, úgy 
az ismétlők oktatásában is. Okmányokkal felszerelt 
kérvény julius 22-ig főtisztelendő Illa Antal plébános 
úrhoz, Karakó (Vasrn.), nyújtandó be. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Keresztúr, 1897 junius 24. 
Pap Ferencz. (712—1—1) 

Padmericzon (Pozsonyin.) megüresedett másod-
tanítói állomásra tanító kerestetik. Fizetése : 300 frt 
a község pénztárából; lakás, 12 f r t szobafűtésre és 
körülbelül 15 fr t az ismétlők tanításáért. Köteles-
sége : a kezdőket és ismétlőket oktatni. Pályáz-
hatnak a tanítónők is. Tannyelv: tót-magyar. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Az iskola-
szék. ( 7 1 5 - 1 - 1 ) 

A dobozmegyer i államilag segélyezett községi 
iskolához tanító kerestetik. Javadalma: 400. frt 
íixum, bútorozott szoba, és kert. Kötelessége I—IV. 
•osztályt vezetni. Tannyelv: magyar. Folyamodványok 
augusztus l-ig Csontos Mihály iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (746—1—1) 

Nógrád-Berczelen (váczi egyházmegye) róm. 
kath. népiskolánál egy nőtam'tói állomás hirdettetik. 
Jövedelme: 400 forint az állampénztárból; oklevél, 
kell; lakás természetben, kerttel. Választás julius 
18-án délután. Folyamodványok küldendők iskola-
széknek, Nógrád-Berczel. (727—1—1) 

A döri (Sopronm) r. k. népiskola segédtanítót 
keres. Fizetés : évi 300 forint. Lakás, fűtés. Köteles 
három egyesített alsóbb osztályt, ismétlősöket taní-
tani, kántori teendőkben segédkezni. Határidő: 
augusztus első. Folyamodások küldendők: Domonkos 
István plébánoshoz. (728—11—1) 

A nyárszói (Kolozsmegye) államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál évi 440 fr t fizetésbői. 20 
forint kertilletményből s így összesen 460 frt fize-
tésből, és szabad lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomásra, melylyel az ev. 
ref. orgonista-enekvezéri teendők is egybe vannak 
kötve, pályázat hirdettetik. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó ref. vallású okleveles tanítók, kellően 
felszerelt folyamodványaikat az iskolaszékhez czí-
mezve, legkésőbb 1897 julius 31-ig, alulírotthoz 
Bántfy-Hunyadra küldjék be. Koleszár Lajos, iskola-
széki elnök. (750—II—1) 

A kondói ev. ref. egyház kántortanítói állására. 
Fizetés: termény, tandíj s föld értéke 50 frt állam-
segélylyel kiegészítve -i00 frt. Tisztességes lakás, 
melléképülettel s kis kerttel. Oklevéllel felszerelt 
kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők 
julius 25-ig. Kondó, u. p. Sajó-Szent-Péter, F.-Borsod. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(742—III—-1) 
A csorbái ág. hitv. ev. egyház, tót nyelvű isko-

lájához okleveles tanítót keres, kinek kötelessége 
les/.: tanítani az első 3 tanfolyamot és az ismét-
lősöket. Fizetése: 265 frt készpénzben, 50—60 
ismétlőstül 20—20 krjával, egy fc! holdas mező és 
rét haszonélvezete, melyet az egyház mivel, 1 szekér 
széna, 10 pozsonyi mérő árpa, koleda, alapítványból 
6 frt, fa a mennyi szükséges, lakás két kerttel és 
gazdasági épületekkel. Jelentkezhetni augusztus 
lii-igaz alulírottnál. Csorba, 1897 junius 30. Bodicky, 
lelkész. (739—II—1) 

Szomoron (vasúti állomás: Herczeghalom) a r. 
kath. iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 305 f r t ; egyszerűen bebutorozott 
szoba. Okleveles tanítók vagy tanítónők kérvényeiket 
julius 26-ig hozzám terjeszszék be. A német nyelvnek 
némi ismerete szükségeltetik. Az állás azonban csak 
szeptember 1-én foglalandó el. Dr. Miksó István, 
alesperes-plebános. (740—I—1) 

Borsod-Kis-Győr ref. kántortanítóságára pályá-
zat. Évi fizetése : tisztességes lakás, 55 köböl párbér 
rozs, 60 frt borpénz, 100 tankötelestől fejenkint 
egy véka zab (vagy e helyett 80 kr), 30 kr borpénz, 
1 csirke, 6 tojás, 13 szekér fa, melyet a nmélt. 
kincstár kegyadományoz, a hívek tartoznak befuva-
rozni; 15 hold (1200 • - ö l ) föld egy tagban, értéke 
60 f r t ; 3 hold rétföldnek megfelelő búzatermést a 
hívek behordják, a földadót tanító fizeti; 7 marha-, 
2 sertéslegeltetési jog; stóla 10 frt . Kötelesség: a 
tanköteleseket tanterv szerint vezetni, templomi 
s temetési szolgálat, 6 canonicus órában papolni. 
Pályázók okmányaikkal kérvényeiket augusztus 15-ig 
lelkészi hivatalhoz küldjék. Állomás elfoglalása 
szeptember 1-seje. (U. p. Borsod-Harsány). (714—1—1) 

Ä pettyéni ev. ref. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: lakhelyen, kerten 
kívül, államsegélylyel 400 frt. Okleveles ev. ref. 
vallásúak pályázhatnak. Tanítványok száma 35—40, 
vegyes iskolában. Az állomás választás után azonnal 
elfoglalható vagy legkésőbb szeptember 1-én. Bizo-
nyítványok, julius 31-ig, az ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők Oinbodra, u. p. Szatmár. (741—I—1) 
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. Torontálvármegyei pusztakeresztúri r. katli. 
hitfelekezeti népiskolában a tanítói állás betöltendő. 
Javadalmak : 300 f r t törzsfizetés, 15 frt fűtési átalány 
a tanítói lakhoz, 10 frt irodai átalány, szabad lakás, 
kerttel. Köteles vasáv- és ünnepnapokon a litániát 
elvégezni. A kérvények augusztus hó 12-ig az 
óbébai plebániahivatalhoz beküldendők. (713—I—1) 

A makói r. kath. iskolaszék ideiglenes, kisegítő-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: -100 f r t ; 
2 öl fa, lakás vagy 100 frt évi lakbér. Róm. kath. 
vallású, oki. tanítók, felszerelt kérvényeiket julius 
20-ig níigys. Henny Sebestyén prépost, iskolaszéki 
elnök úrhoz küldjék. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. Szíjártó, isksz. jegyző (710—I—1) 

A járkovácz i (volt határőrvidék) községi szerb-
miigyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő taní-
tói állomásra ezennel pályázat hirdettetik Ezen 
községi tanítói állomással következő évi fizetés van 
egybekötve : 400 frt készpénz ; 2 öl kemény tűzifa, 
szabad lakás és 'h hold házikert. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czínizendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványai-
kat, f. évi julius hó 25-ig, közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelvben 
való szó- és Írásbeli jártasság okmányilag igazolandó. 
Nagy-Becskerek, 1897. évi julius hó 1-én. Torontál-
vánnegye kir. tanfelügyelősége. (164'h—III—1) 

A szefker in i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő taní-
tói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítói állomással következő évi fizetés van 
egybekötve : 400 fr t készpénz, '/= hold pótkert, 6 öl 
puha tűzifa, szabad lakás és házikert. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy Torontál-
vármegye közigazgatási bizottságához czínizendő, 
50 kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folya-
modványaikat, f. évi julius hó 25-ig, közvetlenül alul-
irott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar-
nyelvben való szó- és írásbeli jártasság okmányilag 
igazolandó. Nagy-Becskerek, 1897. évi julius hó 1-én. 
Torontálmegye kir. tanfelügyelősége. (Iü2/h—III—1) 

A rudol fsgnádi (volt határőrvidék) községi német-
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanító-
női állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen taní-
tónői állomással a következő járandóságok vannak 
egybekötve: készpénz 305 fr t ; szabad lakás és 34 frt 
fűtési átalány. Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles 
tanítónők, hogy a torontálmegyei közigazgatási 
bizottsághoz czínizendő, 50 kros bélyeggel ellátott 
és kellően felszerelt folyamodványaikat, f. évi julius 
hó 25-ig, közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőség-
hez nyújtsák be. A magyar nyelvben való szó- és 
Írásbeli jártasság okmányilag igazolandó. Nagy-
Becskerek, 1897 julius hó 1-én. Torontálvármegye 
kir. tanfelügyelősége. (167/h—111—1) 

Bo lányban (Nógrádmegye) 400 frt s lakással java-
dalmazott községi néptanítói állomásért folyamod-
ványok julius 30-ig alulirotthoz benyújtandók. Val-
lástanítás külön díjaztatik. Szécsény, 1897 julius 
3-án. Simonídes János, iskolaszéki elnök. 

(768—11—1) 
A lugos i izraelita hitközség iskolaszéke a veze-

tése alatt álló felekezeti elemi leányiskola egyesí-
tett 1. és II. osztályában betöltendő tanítónői állásra, 
500 fr t évi fizetéssel, pályázatot hirdet. Az alkal-
maztatás egyelőre ideiglenes. A pályázatban részt-
vehetnek oly izraelita vallású okleveles tanítónők, 
kik az előirt targyakban, valamint héber olvasás-
és hittanban, továbbá női kézimunkákban sikeresen 
oktatni képesek. Kellőleg felszerelt kérvények f. évi 
julius hó 25-éig alulirt iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Lúgos, 1897 junius 30-án. Dr. Klein Jakab, 
iskolaszéki elnök. (753—II—1) 

Xovácsh lda i ref. egyház (Baranyam., p. Harkány) 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
államsegélylyel 400 f r t ; lakás, kerttel. Oklevéllel 
felszerelt kérvények augusztus 20-ig lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (716—I—1) 

A dobrónyai (Zólyommagye) anyaegyliáz róm. 
kath. népiskolájánál a kántortanítói állomás betöl-
tendő. Javadalma: 400 fr t készpénz, lakás és tüzelőfa. 
Tannyelv : magyar-tót. Pályázati határidő : julius 25. 
Az állás október 1-én elfoglalandó. A kellően fel-
szerelt kérvények a beszterczebányai m. kir. erdő-
igazgatóság czíniére, főt. Novoszád György plébános 
úrhoz Dobrónyára küldendők. (761—I—1) 

A dobrováralyai (Zólyommegye) fiókegyház 
róm. kath. népiskolájánál a tanítói állomás betöl-
tendő. Javadalma: 400 f r t készpénz, lakás és tüzelőfa. 
Tannyelv : magyar-tót. Pályázati határidő : julius 25. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. A kellően 
felszerelt kérvények a beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóság czímére, főt. Novoszád György plé-
bános úrhoz Dobrónyára küldendők. (761—I —1) 

A v a j a i ref. egyház másodtanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás, 300 frt állam-
segély, s 20 frt az egyház pénztárából. Kötelessége 
az első két osztályt vezetni, s az első tanító aka-
dályoztatása esetén isteni-tiszteletet s temetést 
végezni. A szabályszerűleg felszerelt kérvények 
julius 21-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Vaja (Szabolcsmegye), 1897 junius 30. Az egyházi 
tanács. (763 — 1—1) 

A vágújhe ly i izr. polg. leányiskolánál rendes, 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
750 fr t évi fizetés és 60 fr t lakbér. Ezen állásra 
oly okleveles polgári iskolai tanítónők, illetve taní-
tók pályázhatnak, kik a mennyiség- és természet-
tudományi szakra vannak képesítve. Pályázók szí-
veskedjenek folyamodványaikat és bizonyítványai-
kat julius 31-ig hozzám beküldeni. Vágújhely, 1897 
julius 1-én. Dr. Bortstieber Lajos, iskolaszéki elnök. 

(754—II—1) 
A torontálsz iget i (volt határőrvidék) községi 

szerb-magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen községi tanítónői állomással a következő évi 
fizetés van egybekötve : 400 frt készpénz ; 12 köb-
méter tűzifa beszállítva, szabad lakás, vagy 120 frt 
lakbér, és évi 6 f r t irodaátalány. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czínizendő, 50 kros. 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványai-
kat, f. évi julius hó 25-ig, kö .vetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelvben 
való szó- és Írásbeli jártasság okmányilag igazolandó. 
Nagy-Becskerek, 1897 julius hó 1-én. Torontálvár-
megye kir. tanfelügyelősége. (163'h—III—1) 

Az idvori (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással következő évi fizetés van egybe-
kötve : 400 frt fizetés, 100 frt lakbér; 4 öl tűzifa fejében 
32 frt, 4 öl szalma értékében 28 frt, 1 hold pót-
kert, és 2 frt 10 kr évi irodaátalány. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czínizendő, 50 kros. 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványai-
kat, f. évi julius hó 25-ig, közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelvben 
való szó- és írásbeli jártasság okmányilag igazo-
landó. Megjegyeztetik, hogy a kinevezendő tanító 
köteles lesz a templomban énekelni, és tanítványait 
az egyházi énekekre oktatni. Nagy-Becskerek, 1897 
julius hó 1. Torontálvármegye Kir. tanfelügyelő-
sége. (165 h—III—I) 
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A torontálvásárhely i (volt határőrvidék) kizá-
rólag magyar tannyelvű községi iskolánál üresedés-
ben levő községi tanítónői állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen tanítónői állással következő evi 
fizetés van egybekötve : készpénz 300 frt, 100 fr t 
lakbér, 15 frt tűzi fa-átalány, és 'A hold pótkert. 
Pályázó okleveles tanítónők felhivatnak, miszerint 
50 kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folya-
modványaikat a torontálvármegyei közigazgatási 
bizottsághoz czímezve, f. évi julius hó '25-ig, köz-
vetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. Megjegyeztetik, hogy Torontál-Vásárhely község 
lakossága kizárólag ev. ref. vallású. Nagy-Becskerek, 
1897 julius hó 1. Torontálvármegye kir. tanfel-
ügyelősége. (166/h—111—1) 

Az érmihályfa lva i orth. izr. hitközség iskola-
széke egy tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazás : évi 500 frt, melyben a lakbér, kert-
illetmény és 50 frtos korpótlék is bentfoglaltatik. 
Előnyben részesülnek azon nős tanítók, kiknek 
neje a kézimunka-tanítást képes ellátni, a miért 
100 f r t évi díjat kap. Hiteles okmányokkal fel-
szerelt folyamodványok dr. Bügler Adolf isk.-széki 
elnökhöz küldendők. Pályázati határidő: folyó hó 
25-ike. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Érmihályfalva, 1897 julius 2-án. Dr. Bügler Adolf, 
iskolaszéki elnök. Rubinstein József, iskolaszéki 
jegyző. ( 7 7 7 - 1 - 1 ) 

A magyarcséke i (Bihar) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. 203 frt készpénz, 
12 régi ölfa (melyből az iskola is fütendő), 6 köböl 
kétszeres, 4*3 hold szántóföld, és stolából összesíthető 
jövedelem mintegy 420 fr t . Két szoba, konyha, 
kamra, istáló és kertből álló lakás. Felszerelt kér-
vények f. évi augusztus l-ig iskolaszékhez küldendők. 
Treuhauser József, plébános. (778 -1—1) 

Rábakovács i i katholikus népiskolánál megüre-
sedett osztálytanítói állomásra, csak okleveles tanítók 
és tanítónők részére, pályázat hirdettetik. Fizetése : 
300 f r t ; butorozott lakással. Okmányok julius 24-ig 
alulírotthoz küldendők. Rábakovácsi. Posta: Ikervár, 
Vasm. Tegyey Ferencz, plébános. (774—III—1) 

Somlyó-Újlaki (Szilágymegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 frt, 
melyből 146 frt államsegély, a többi tandíj, munka-
díj czímen, földhaszonélvezetben, fa és terményben 
adatik, mely összesen 254 fr tra értékeltetett. Ezen-
kívül lakás melléképületekkel s kert. Folyamodvá-
nyok julius 30-ig nagytiszteletű Viski Pál ref. espe-
reshez, Zoványra küldendők. (773—I—1) 

Vécs fiókegyházban a róm. kath. önálló tanítói 
állomás üresedésbe jővén, erre pályázat nyittatik. 
Fizetése : 1. 350 frt készpénz a községtől évnegyedes 
részletekben előre fizetve. 2. Lakás, mely áll egy 
szoba, konyha, kamra, istálóból, és 600 Qj-öl jó 
minőségű szántóföld haszonélvezete. 3. Az ismétlő-
söktől kap fejenkint 20 krt, mely 16 frtra tehető. 
4. Egy szoba fűtéséhez szükséges tűzifa. 5. A faiskola 
helyes kezeléséért s/s rész jövedelem. Fizetése javí-
tására 50 fr t államsegély kéretett. A pályázók ok-
levéllel és keresztlevéllel ellátott kérvényeiket aug. 
9-ig alulírotthoz küldjék. Domoszló, Hevesm., posta 
helyben, 1897 julius 3. Dobos István, plébános és 
iskolaszéki elnök. (771—II—1) 

A somogyvár i róm. kath. iskolánál megüresedett 
egyik tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
160 frt, az ismétlősök oktatásáért 15 frt. Élelmezés 
(reggeli, ebéd, vacsora) a főtanítónál. Csinos, búto-
rozott szoba, fűtéssel. Kötelessége a reá bizott osz-
tályt s az ismétlőket tanítani; a kántorság minden 
ágában , segédkezni. Kérvények az iskolaszékhez 
czímezve, alulírotthoz küldendők. Rozsics Géza, 
főtanító. (770—11—1) 

S z e g v á r (Csongrádvárm.) község államilag segé-
lyezett népiskoláinál egv tanyai tanítói állásra, 
augusztus hó l-ig terjedő határidővel, pályázat-hir-
dettetik. Javadalmazása: 1. 300 frt fizetés; 2. tör-
vényszerű lakás és 10 fr t kertilletmény, vagy 
e helyett 40 frt lakbér és kertilletmény ; 3 100 frt 
államsegély. Megválasztott tartozik a róm. kath. 
hittant is tanítani. Orosz János, elnök. Muszil Vilmos, 
jegyző. (769—III—1) 

A nyi trakomjáthi r. kath. magyar-tót nép-
iskolához okleveles tanító kerestetik. Javadalma: 
350 frt, lakás, fűtéssel Kötelességei: I. elemi és egy 
ismétlő-osztályban tanítani, a szokásos iskolai rend-
tartáshoz alkalmazkodni és a kántornak segéd-
kezni. Mellékjövedelemre számíthat. Folyamodványok 
augusztus 10-ig az iskolaszékhez küldendők 

(782—11—1) 
A zse l iz i (Barsm.) magyar tannyelvű r. kath. 

másodtanítói állomásra aug. l-re pályázat hirdettetik. 
Jövedelme egy polgári évre a hitközségtől 300 f r t ; 
ismétlők tanításáért 20 f r t ; alapítványból vizsgakor 
10 frt. Ha Zselizen gazdasági ismétlő-iskola állíttatik, 
az esetben a közönséges ismétlő-iskola megszűnvén, 
az ismétlők tanításáért járó 20 frt elmarad ugyan, 
de az 1898/99. tanévtől fizetésének államsegélylyel 
380 frt ig való kiegészítése kilátásba van helyezve. 
Mellékjövedelemre számíthat. Lakása egy butorozott 
szoba, fűtéssel. Kötelessége a mindennapi haladó-
oszt, ilyt és az ismétlőket tanítani. A kántortanítóval 
hetenkint felváltva a templomban orgonálni, éne-
kelni és szükség esetén temetni. Állását tanév köz-
ben el nem hagyhatja. Csak okleveles tanítók pályáz-
hatnak. Aug. i-én személyesen megjelenők előnyben 
részesülnek, de útiköltség meg nem téríttetik. A 
zselizi r. kath. iskolaszékre czímzett kérvények 
mielőbb főtiszt. Rózsa József esperes úrhoz, Lekér 
(Barsm.), küldendők. (757 — 1—1) 

Pályázatot hirdetek julius 20-ig Sárkeresztesen, 
per Moha, reform, másodtanítóságra. Jövedelme: 
400 fr t készpénz, lakás, 4 méter tűzifa; teendője 
I—II. osztályok vezetése. Kántori teendőkben jártas 
előnyben részesül. Oklevél kívántatik. Babay Kálmán, 
lelkész. (772—1—1) 

A vas-szentkirály i Il-od tanítói állásra julius 
25-re pályázat hirdettetik. Fizetése : 350 frt, 6 méter 
tűzifa, szabad lakás. A folyamodások főtiszt. Németh 
Imre plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. 
Személyes megjelenés kívántatik. Vas-Szent-Király, 
1897 junius 27. Posta: Szombathely. Németh János, 
iskolaszéki jegyző. (756—I—1) 

Zólyom-Bucs. Róm. kath. kántortanítói állásra 
ezennel a pályázat augusztus 8-ig kiiratik. Kéretnek 
a pályázni akarók irataikat alulírott iskolaszéki 
elnökhöz benyújtani. Jövedelem : a kir. kincstártól 
és a tankötelesek után tandíj és tűzifa 289 frt 57 k r ; 
a templomi pénztár, egyrészből a hívek által meg-
mívelt földek, consipatio és stolából 123 frt 24 kr. 
A két szobából álló lakás és a melléképületek 
jókarban találtatnak. A személyes bemutatás előnyös. 
Márik Pál, plébános. (781—1—1) 

A kenderes! ev. ref. egyház, leányiskolájának 
négy felső osztályába tanítónőt keres. Fizetése: 
450 frt készpénz, és lakás ; pár év múlva pedig a 
Horthy-alapból 20—25 frt évi járulék. Kötelessége: 
az említett osztályoknak az egyházkerületi tanterv 
szerinti tanítása mellett a kézimunkát is tanítani. 
Az első év próbaidő. Ha talán csak oklevéllel nem 
bírók pályáznának, a megválasztandó tanítónő köte-
leztetik az oklevélnek egy év alatti megszerzésére. 
Kellőleg felszerelt pályázatok alulírotthoz czímzen-
dők, és julius 30-ig beterjesztendők Kenderesre, 
Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegye. Győry Lajos, ref. 
lelkész. (779—II-1) 
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A szombathelyi községi elemi iskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedett osztálytanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Évi fizetés: 600 frt, lakbér 120 frt, 
összesen 720 frt. Ezen összeg ötévenkint 50 frt 
ötödéves pótlék alapján, 30 évi szolgálat után, 1020 
frt ig emelkedik. A megválasztott tanító saját osz-
tályában rajzot is tanítani köteles, továbbá, tekin-
tettel a r. k. vallású tanulók nagy számára, tartozik 
ezeket a vasár- és ünnepnapi isteni-tiszteletekre, 
valamint körmenetekre is elkísérni. Pályázók kellően 
felszerelt folyamodványaikat, folyó évi julius 15-ig, 
küldjék be alulírott iskolaszéki jegyzőhöz. A meg-
választott állomását szeptember 1-én tartozik elfog-
lalni. Szombathely, 1897 junius 23. Dr. Kronecker 
József, iskolaszéki elnök. Pálffy Boldizsár, iskolaszéki 
jegyző. (784-1—1) 

A czibakházai községi elemi iskolánál ürese-
désben levő felső fi-, és alsó fi- és leánytanítói állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. — I. Felső fitanító 
javadalmazása: készpénz 202 frt 54 kr a község 

Íjénztárából havi előleges részletben fizetve, 12 kat. 
íold tanítói földnek haszonélvezete, melynek min-

dennemű adóit (gát kölcsön és fentartás is) a haszon-
élvező viseli, természetbeni lakás, mely áll: 3 szoba, 
konyha, kamra, istáló és sertésólból. Kötelessége 
ezért a megválasztandó tanítónak az összes kötele-
zett tantárgyakat s ezek között a róm. kath. hittant 
is tanítani és iskolaszéki jegyzői teendőket díjtala-
nul teljesíteni. — II. Ezen tanítói állás javadalma: 
készpénz a község pénztárából havi előleges részle-
tekben fizetve 360 frt, szabad lakás házikerttel. 
Kötelesség az iskolaszék által meghatározott osz-
tályokban tanítani a kötelezett tantárgyakat s ezek 
között a róm. kath. hittant is. Felhívatnak a pályá-
zók, hogy ezen állás bármelyikének elnyerése iránti 
kérvényeiket keresztlevelök, oklevelök és eddigi 
szolgálataikról szóló bizonyítványokkal felszerelve, 
1897. évi augusztus hó 15-ig, alulírotthoz beterjesz-
szék. Az állás folyó évi szeptember hó 1-én feltét-
lenül elfoglalandó. Kelt Czibakházán, 1897 junius 22. 
Stéger István, iskolaszéki elnök. (732—1—1) 

A farkasdi (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen köz-
ségi tanítói állomással a következő évi fizetés van 
egybekötve : 400 frt készpénz, szabad lakás házikert-
tel, 3 öl kemény tűzifa, 1 hold föld és 3 frt évi 
irodai átalány. Felhivatnak pályázni óhajtó okleve-
les tanítók, hogy a torontálmegyei közigazgatási 
bizottsághoz czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, 
kellően felszerelt folyamodványaikat, folyó évi julius 
hó 25-ig, közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőség-
hez nyújtsák be. A magyar nyelvben való szó- és 
írásbeli jártasság okmányilag igazolandó. Nagy-
Becskerek, 1897 julius hó 1. Torontálmegye kir. 
tanfelügyelősége. (168/h—Ül—1) 

Betöltendő a brassói állami polgári leányisko-
lánál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon polgári iskolai okleveles tanítónők, kik a 
mennyiség- és természettudományi szakcsoportra 
vannak képesítve és az éneket is tanítani tudják, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, leg-
később 1897. évi julius hó 20-ig, Brassóvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. (171/h—I — 1) 

Teljes ellátás és 150 forint díjazással jövő tan-
évre segédet keresek. Mellékjövedelem valószínű. 
Kornádi, Biharmegye. Kiss Sándor, reform, kántor-
tanító. ( 183 -1 -1 ) 

Betöltendő a szász-zsombori állami elemi isko-
lánál évi 400 frt fizetés és 100 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb f. évi julius 
hó 25-ig, Szolnok-Dobokavárniegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskolánál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Szolnok-Dobokavár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Deésen, 1897. évi 
junius hó 30-án. Simó, kir. tanfelügyelő. (169/h) 

A móriczgát i (Pestmegye) államilag segélyezett 
községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: 300 frt, egy szobából, kamrából és 
konyhából álló szabad lakás és fűtés, 500 [ -öl házikert 
és 10 katasztrális hold földbirtok, melynek évi haszon-
bére 129 frt. Pályázati határidő augusztus 1-ső. Ere-
deti vagy közjegyző által hitelesített okmányokkal 
felszerelt pályázati kérvények Szánk község (u. p. 
Kún-Majsa) elöljáróságához küldendők. Szánk, 1897 
junius 9-én. Biró András, elnök. (582—II—2) 

Az össödi ágostai evang. fiókegyháznál államilag 
segélyezett kántortanítói állásra, folyó évi augusztus-
5-ig, pályázat hirdettetik. Javadalma : lakáson, ker-
ten kívül 180 frt államsegélylyel együtt 450 frtot 
tesz ki. Feltételek: tanítói oklevél, a magyar és. 
tót nyelvnek ismerete. Pályázatok az egyházmaróti 
lelkészi hivatalra czímzendők. Schultz Sámuel, 
lelkész. (780—11—1) 

Betöltendő a szabadkai állami tanítónőképző-
intézetnél egy, 500 forint évi fizetés és teljes ellá-
tás élvezetével összekötött, bentlakó segédtanítói 
állás. Folyamodhatnak a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportból felső nép-, polgári iskolákra 
képesített oly tanítónők, kik a német nyelvet szó-
ban és írásban teljesen bírják; előnyben részesül-
nek azok, kik tornatanításra és esetleg női kézimun-
kára is képesítve vannak. A szaktárgyak ellátásán 
kívül a kinevezendő tanítónőnek kötelessége leend 
az igazgatói irodában és a növendékek felett gya-
korlandó felügyeletben is segédkezni. Pályázók a 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministerhez 
intézett folyamodványaikat, melyben életkoruk, val-
lásuk, családi állapotuk, végzett tanulmányaik, 
nyelvismereteik, eddigi szolgálataik hiteles ok-
mányokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak 
elöljáróságuk útján, különben pedig közvetlenül 
Bács-Bodroghvármegye királyi tanfelügyelőségéhez, 
folyó évi julius hó 25-éig, terjeszszék be. Budapesten, 
1897. évi junius hó 19-én. Vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium. (170/h—I—1) 

A várpalotai róm. kath. templom 10 válto-
zatú elölj átsző 

p e d á l o m o r g o n á j a 
egy nagyobb, új orgona építése folytán eladó. Tuda-
kozódhatni: SZALAY GYULA műorgonaépítőnél, 

Székesfehérvárott. (654—III—3) 

Jó és szép ZOjVOORA olcsón eladó : Hutira 
Viktor bácskulai kántornál. (775—1—1) 

Csekély 3 5 k r é r t ® f r t s i r » kottákat orgonára, 
zongorára vagy hegedűre. Részletes árjegyzék 
ingyen ! Meg nem felelő müvek v i s s z a v é t e t t e k . 
Magyar Könyvtár kiadóhivatala. Budapest, I . ker.,. 
Döbrentei-utcza 34. szám. (785-1—1) 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEK., PODMANICZKY-ITCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISK0L4-TÉR 3. 

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

Nevelliet-e az iskola? 
Egy kicsit furcsán hangzó kérdés 

ugyan, mindazonáltal nem éppen fölös-
leges. 

Egy idő óta — főleg az ügybarátok 
ajkairól — egyre sűrűbben hangzik a 
jó tanács: az iskola ne csak tanítson, 
hanem neveljen is. 

Ez a jó tanács két dolgot bizonyít; 
először azt, hogy a közönség az iskola 
feladatát a tanításban és nevelésben 
jelöli meg, s másodszor azt, bogy az 
iskolai munka egyik irányával, a neve-
lésével nincsen megelégedve. 

Jogosult-e az iskola feladatainak ketté 
osztása, helyes-e külön tanításról és 
nevelésről beszélni, midőn a tanítás 
sem egyéb, mint a nevelésnek egyik 
iránya (értelmi nevelés), e felett kár 
volna disputálni. Az élet megtette a 
maga megkülönböztetését, s hogy nem 
cselekedte éppen ok nélkül, rájövünk, 
ha vizsgáljuk, miként érti a laikus 
intelligens közönség a tanítás és a ne-
velés fogalmait. A tanításra vonatko-
zólag egyező a felfogás. Tanítani annyit 
jelent, mint ismereteket terjeszteni, a 
tanított egyénnek ismereteit bővíteni. 
A nevelést már különféleképen értel-
mezik, a szerint, a mint az ember külső, 
vagy belső átalakulására vonatkoztat-
ják. A kik a külszínhez tapadnak, azok 

a neveltség külső jelenségeire, az ügyes, 
előkelő megjelenésre, finom modorra 
gondolnak. Kétségtelen, hogy az elő-
nyös megjelenés jelentékeny tényezője 
az életben való boldogulásnak; ámde 
azért ki ne volna tisztában azzal, bogy 
a nevelésnek ez a részlete inkább a 
„táncz- és illemtanár''-nak, mint a ta-
nítónak a feladata. 

Az a közönség, mely a jó tanácsot 
adja: „aziskola ne csak tanítson, hanem 
neveljen is u, egészen mást gondol, midőn 
a megkülönböztetést teszi; a nevelés 
jelenben való elhanyagoltságát de-
monstrálja s felkarolását a jövőben 
mintegy programmá teszi. Az a közön-
ség, uiely az iskola tanítási munkáját 
sokalja, a nevelésit pedig keveseli, a 
nevelést a jellem előnyös átalakítására 
vonatkozó tervszerű és tudatos iskolai 
munkának gondolja, s abban a meggyő-
ződésben van, hogy ez a munka isko-
láinkban el van hanyagolva. 

Vájjon igaz-e ez a vád? 
Mielőtt a kérdésre feleletet adnánk, 

jöjjünk tisztába az iskolának a gyakor-
lati élet által kijelölt főfeladatával. Mi 
az iskola? Miért létesült? Miért tartja 
fenn a társadalom? Mit vár tőle első-
sorban ? 

A szülőket elvonják gyermekeiktől 
az életfentartás gondjai és bajai; nincs 
rá idejök (még ba ismernék is az is-

Lapunk 2í)-ik számához egy melléklet vau csatolva. 



10 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 28. szám. 

meretek terjesztésének fogásait), hogy 
gyermekeikkel maguk foglalkozzanak. 
Azt azonban belátják, hogy ismeretek 
nélkül a létért folytatott küzdelem két-
szeresen nehéz. Hogy tehát ezt a küz-
delmet gyermekeiknek megkönnyítsék, 
ismeretterjesztő intézményeket tar tanak 
fenn; még pedig a lehetőség szerint 
olcsókat. Mi az olcsó? A gyári munka, 
melynél az előállítási költség a mini-
mumra redukálható. Az iskola sem 
egyéb, mint ismeretterjesztő gyár. Fő-
hivatása az ismeretterjesztés; ha ezt 
elhanyagolná, vagy ha ez a czél más 
úton kevesebb költséggel biztosítható 
volna, az iskolák mind üresen marad-
nának. 

Az ismeretterjesztés lévén az isko-
lának első és legfőbb feladata, igen 
természetes, hogy más czélok közve-
tetten szolgálatába csak annyiban sze-
gődhetik, a mennyiben főczéljával kap-
csolatosan, ennek veszélyeztetése nélkül 
azt teheti. Ha a főczélt az iskola bár-
mily szépen hangzó jelszó kedvéért is 
mellékessé tenné, csakhamar éreznie 
kellene elhibázott lépéseinek súlyos 
következményeül az érdekeltek nagy 
elégedetlenségét. Hiába mondogatná, 
hogy én jellemet képeztem, kevés időm 
jutott a tanítás fárasztó mesterségével 
való vesződésre, a szülék mind a fa-
képnél hagynák s másfelé vinnék gyer-
mekeiket, az ezeknek szükségeseknek 
vélt ismeretek elsajátítása végett. 

Kétségtelen, hogy midőn az iskola 
ismereteket terjeszt, tehát eszközöket 
ad a gyermek kezébe, a melyeknek 
segélyével kevesebb erőfeszítéssel meg 
tudja vívni a létnek harczát, közvetve 
nevelő hatást is gyakorol (a mennyi-
ben az értelmesebb ember kevésbbé 
vetemedik erőszakra); de nem ez a köz-
vetetten czél. Ez csak késői gyümölcse 
az iskola tanítói munkájának. 

Közvetetten hatást (bár korántsem 
olyan mértékben, a mint fölszínes meg-
figyelés alapján gondolnók) gyakorol a 

jellem alakulására az iskola a tanítás 
irányával és módjával. A tanítás olyan 
szellemben, olyan módon irányítható, 
hogy bizonyos érzelmek, indulatok ke-
letkezzenek és állandósuljanak a gyer-
mek lelkében. Ekként lehet a tanítás 
hazafias, vallásos, nemzeti, utilitarius, stb. 

Ebben az irányban vájjon megteszi 
az iskola a magáét? Egészben és nagy-
ban igen. Hogy az eredmény kevés, 
hogy a kötelességmulasztás vádjára 
(„az iskola ne csak tanítson, de nevel-
jen is") ad alkalmat, ez csak azért van, 
mert a társadalom bajainak is épp úgy 
megvannak a maga csuda-doktorai, 
mint a test betegségeinek. Ezek a dok-
torok minden társadalmi kórtünet ezer-
jó-füvének vélik az iskolát, holott ez 
nem ilyen patikai csudaszer, hanem 
ismeretterj esztő - intézet. 

Az emberek nem ismerik kellőleg a 
gyermek lelkét; nem tudják, hogy 
mennyire nem lehet abba valamit a 
tartósság biztos kilátásával beleplán-
tálni. 

Igaz, hogy a jellem a szokásnak egy 
halmaza, csakhogy ezt a sok szokást 
nem képes az iskola mai gyári szerve-
zetében összehalmozni. A mit ő össze-
rak 7 — 9 hónapon keresztül napi 4 — 5 
oran at, azt a család, a környezet úgy 
széthordja napi 11 —12 órán, hogy 
nyoma is alig marad. Mennyire nem 
képes az iskola a társadalom hatását 
leküzdeni, arra nézve a falusi suhan-
czok szolgáltatják a legkézzelfoghatóbb 
példát. Az iskola 6 — 7 éven át prédi-
kálja, hogy káromkodni, lopni, trágár 
dolgokat beszélni bűn és ocsmány szo-
kás. És ezt meg is jegyzi magának 
minden gyermek. Mikor azonban az 
iskolát elhagyja és a sihederek közé 
kerül, nagy hirtelenséggel változik a 
felfogása úgy a káromkodásról, trágár 
beszédről, mint a lopásról. Mikor a 
„ társadalom " kebelébe fogadj a, azt tapasz-
talja, hogy a káromkodás mennél kacs-
karingósabb, annál nagyobb virtus; 
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a trágár tréfa közkedveltté teszi azt, 
a ki űzi; hasonlóképen virtus-számba 
megy a kisebb (pl. gyümölcs) lopás is, 
ha ügyesen, furfanggal van végrehajtva. 
Ilyen környezetben nyoma is alig marad 
annak, a mire az ifjút, mint gyerme-
ket az iskola szoktatta; elmerül a tár-
sadalomba, a melybe belépett s csaknem 
teljesen annak erkölcsei válnak ural-
kodókká felette. 

A társadalom alakítja az emberek 
nagy sokaságának jellemét. Olyan igaz-
ság ez, mely minden figyelmes szemlé-
lőnek első tekintetre felötlik. Csakhogy 
a figyelmes szemlélők aránylag kevesen 
vannak; a legtöbb embernek nem arra 
való a lelkiszeme, hogy lásson is vele. 
Yalaki elmondta, hogy az emberi jelle-
met olyanná formálhatja az iskola, a 
milyenné akarja; a tetszetős frázis — 
mert általán kívánságot fejezett ki — 
szárnyra kelt, bejárt hegy et-völgy et, 
kunyhót, palotát: hitté vált. Most hogy 
oly sok ember vakon hiszi az üres szót, 
azt gondolják, az iskola hibája, hogy 
nincs Cátókkal benépesítve a földgömb, 
így lesz szálló igévé a vád: az iskola tanít, 
de nem nevel, s felhangzik boldog-bol-
dogtalan ajkáról az intelem: az iskola 
ne csak tanítson, de neveljen is! 

Nem szólva a lelki átöröklésről, mely-
nélfogva az örökölt hajlam a konvik-
tusok hatását is semmivé teszi; az 
iskola a jellem alakulásának irányt, 
különösen a későbbi életviszonyok döntő 
hatása miatt nem adhat. Az öröklött 
hajlamnál is nagyobb hatása van a 
jellem alakulására a helyzetnek, melybe 
az embert a megélhetésért, az érvénye-
sülésért folytatott küzdelem sodorja. 
Ennek a küzdelemnek állandó és a leg-
több ember életében jellembontó hatása 
van. Ha az ember — próbálja bárki 
is — saját lelkébe tekint s magát 
kálvinista gyónásra fogj a, mennyi követ-
kezetlenséget, mennyi ingást vethet 
önmagának szemére! Az ember jellemé-

ben csak az állhatatlanság az állandó 
vonás, miként érzelmeiben. 

Nem mondom, hogy nincsenek jelle-
mek. Vannak; nagyon szomorú dolog 
volna, ha nem volnának. Csakhogy eze-
ket nem az iskola nevelte, hanem az 
élet, mely örökidőkig egyetlen mestere 
lesz a jellemképzésnek. 

Az iskola összehordhat egy kis anya-
got a jellem felépítéséhez, hanem az 
építés a hatáskörén kívül van. Azért ne 
restelkedjünk, ha a vádat halljuk, hogy 
az iskola nem nevel, csak tanít. Ellen-
kezőleg: valljuk be, hogy az iskola a 
szó igaz értelmében csakugyan nem 
nevel, jellemet nem képez, s nem is fog 
mai ismeretterjesztő szervezetében képezni. 
Meg kell mondanunk bárkinek is nyil-
tan, hogy ne várja az iskolától azt, a 
mit természeténél fogva nem nyújthat. 

Az erkölcsök állítólagos hanyatlá-
sának más okai vannak (hogy melyek, 
annak tárgyalása nem illenék e rövid 
elmefuttatás keretébe); a kik tehát a 
jobb erkölcsök visszaállításán törik a 
fejüket, keressék a hanyatlás okait s 
azokat törekedjenek megszüntetni, vagy 
azoknak megszüntetése érdekében csele-
kedjenek. Az iskolának azonban hagy-
janak békét, ha egyebet nem tudnak 
érdekében tenni, mint azzal a jó tanács-
csal szolgálni neki, hogy neveljen is. 
A mennyire nevelhet, nevel az iskola min-
den jó tanács nélkül is. 

(Budapest.) Ember János. 

Az állami népiskolák. 
A fönnebbi czím alatt a „Budapesti 

Napló", ez a kitűnően szerkesztett és 
dicséretes módon újabb időben kultúr-
politikai kérdésekkel is sokat foglal-
kozó politikai napilap, az alább olvas-
ható czikket közli, a következő beve-
zetés kíséretében: 

A népoktatási törvény küszöbön 
levő revíziója újra a népoktatás felé 
tereli a kulturális viszonyaink iránt 
érzékkel bíró közvélemény figyelmét. 

28* 
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Annyival inkább is közérdeklődésre 
számíthat az alábbi czikk, a mely főbb 
vonásokban megismertet bennünket közok-
tatásügyünk lelkes vezetőjének terveivel az 
állami népiskolák czéltudatos szaporítása 
körül. A czikk szerzője ismeretlen akar 
maradni, de fejtegetéseinek egész tar-
talma elárulja szakavatottságát és azt 
az előkelő pozicziót, a melyet nép-
oktatásügyünk igazgatásában elfoglal. 
Nagyérdekű czikke így hangzik: 

A népoktatási törvény által jogosított 
iskolafentartök között kétségtelenül első 
hely illeti meg az államot, a mely a maga 
nagy erkölcsi és anyagi erejével hivatva van 
arra, hogy az általa létesített népoktatási 
tanintézetek nem csak mintaszerű jó például 
szolgáljanak, hanem, hogy ezek az intézetek 
tervszerű elhelyezésűk által, az államfentartó 
magyar elemnek mindazokon a helyeken 
segítségére legyenek, a hol ez kulturális intéz-
ményeit önerejéből nem képes a törvény 
által kivánt színvonalon tartani. Még nagyobb 
szükség van az állami népiskolákra ott, a 
hol a magyar faj fentmaradása van veszé-
lyeztetve; vagy a hol alapos a remény arra, 
hogy a nemzetiségi községek a magyar 
állami iskolát jó indulattal fogadják, a hol 
tehát ez az iskola a magyar nyelvnek és a 
hazafias érzületnek biztos terjesztőjévé válik. 

Dr. Wlassics közoktatási ministert ily 
szempontok vezérlik az állami népiskolák 
elhelyezésénél s ezek mellett különös figyel-
met fordít azokra a községekre, a melyek 
nem csak kérik az állami iskolát, de ennek 
felállítása és fentartására a tőlük telhető 
áldozatot is készek meghozni. 

Ez évben új állami népisicolák felállítására 
és a meglevők kifejlesztésére az állami költség-
vetésben mindössze 70 ezer forint áll a 
minister rendelkezésére. Ebből az aránylag 
csekély összegből a folyó évben mégis igen 
sok új állami iskola létesült, mert a köz-
ségek is minél nagyobb és nagyobb áldozatra 
készek, csakhogy állami népiskola elnyerése 
által nép oktatásügyük felvirágoztatását biz-
tosítsák. 

A minister kiváló figyelmet fordított ez 
évben a székelység népoktatásügyének föl-
lendítésére, mert „ a székelység erősítése a 
Királyhágón-tíd a nemzeti politikának a ten-
gelye."' Énnek örvendetes eredménye, hogy 
míg az 1894/95-ik tanévben Csík, Háromszék, 
Maros-Torda és Udvarhely vármegyékben ösz-
szesen csak 22 állami elemi népiskola volt, 

az összes ily intézeteknek csupán 2'5 száza-
léka, addig most már a Székelységen 98 
jól szervezett állami népiskolánk van, a 
létszámnak 12'5 százaléka. Ezekkel a szé-
kelység népoktatásügye nagyrészben ren-
dezve van. 

A szomszédos Brassóvármegye csángó-köz-
ségeiben a népoktatás államosítása szintén 
jórészben be van fejezve; magában Brassó-
ban még egy új állami iskola felállítása 
által az ottani magyar lakosság érdekei 
megóvattak; ugyanott a régibb állami isko-
lák elhelyezésére palotaszerű iskolaház épül. 
Szóval: Királyhágón-túli véreink ez elsőrendű 
létérdekének megóvására a közoktatási kor-
mány a tőle telhetőt megtette. 

Dr. Wlassics minister által inaugurált he-
lyes kultúrpolitika további nyilvánulása az 
az államosítás, amely az Alföldön, jelesen Csöng-
nídvármegyében vitetik keresztül. Csongrád, 
Mindszent, Sándorfalva, Kis-Kun-Dorozsma, 
Szegvár, Horgos községek a legmesszebbmenő 
áldozatok felajánlásával önként kérték nép-
oktatásügyük államosítását, a mely az 1897/98. 
tanévben már ténnyé válik s ezzel a derék 
magyar községek népoktatása rövid idő alatt 
mintaszerűvé fejlődik. Hódmezővásárhely jelen-
tékeny államsegélyt nyert tanyai iskolaügyé-
nek rendezésére. Az állami népoktatás kere-
tében mindenütt gondoskodva lesz a gazda-
sági ismétlő - iskolák életbeléptetése felől, s 
ez által az ifjúság, jövő életfoglalkozásához 
megszerzi a legszükségesebb elméleti, főleg 
gyakorlati ismereteket. Kétségtelen, hogy 
az ilyen népoktatási szervezet jelentékenyen 
enyhíteni fogja az alföldi szocziálizmus bajait. 
Cscmcídvármegyében ugyanily szempontokból 
érdemel figyelmet Nagy-Lak, Ref.-Kovács-
háza és Tornya községek népoktatásügyének 
államosítása. 

Különösen örvendetes jelenséggel találko-
zunk a folyó évi államosításoknál Aradvá,r-
megyében, a hol a Marosvölgyéből több, 
tisztán román lakosságú község nem csak ön-
magától kérte a magyar államiskola szerve-
zését, hanem e czélra minden községben ottani 
román földmivesek ingyen ajánlottak fél az 
ottani iskola számára alkalmas helyiséget. Ezek-
nek a hazafias román községeknek nevei: 
Odvos, Gyulicza, Kaprucza, Petiis és Dum-
brovicza, a melyekben Wlassics minister az 
állami iskolák szervezését nyomban el is 
rendelte. Ugyancsak Aradvármegyében álla-
mosíttatott Magyar - Világos község népok-
tatásügye, a mely község nem csak díszes 
iskolahelyiséget engedett át, hanem még évi 
1628 frt községi járulékot is biztosított. 



28. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
11 

Hasonló érdeklődést és áldozatkészséget 
találunk Torontálvármegye több német és 
szerb községe részéről az állami iskolák iránt, 
a melyekben ezek már meg is nyiltak és nagy 
népszerűségnek örvendenek. 

Nagyobbszabásu államosítás történt még 
ez évben Zala-Egerszegen, hol ez év január 
havában nyílt meg az állami elemi népiskola 
összesen 19 tanerővel. A város gondoskodik 
az összes iskolák elhelyezése, fűtése és tiszto-
gatása felől, s évi kerek G ezer frttal járul, 
— magas községi pótadója mellett— az állami 
iskola fentartásához. 

A jövő évre tervbe vett államosítások, 
a mennyiben a törvényhozás a ministernek a 
kellő f edezetet rendelkezésre bocsátja. —ismét 
a tervszerű népoktatási politikát igazolják. 

A minister első sorban azokat a teljesen 
iskolátlan községeket kivánja állami népis-
kolákkal ellátni, a melyekben 30-nál több 
6-—12 éves tanköteles található, s a kik a 
nagy távolság, vagy más akadályok miatt 
egyáltalán nem iskolázhatnak. Összesen 117 
ily községünk van, a melyek közül 1898-ban 
30-ban létesítenek majd állami iskolát. Örven-
detes jelenség, hogy a királyi tanfelügyelők 
jelentése szerint ezek a jobbára nyomorult 
községek nemcsak hálás örömmel fogadják 
a minister szándékát, hanem megvalósításához 
tőlük telhetőleg áldozni is készek. 

Az iskolátlan községeken kívül kiterjeszti 
a minister figyelmét az északkeleti rutén 
lakosságú vármegyékre, különösen Mára-
marosra, a mely törvényhatóságban a tankö-
teleseknek csupán 4 százaléka részesül tör-
vényes oktatásban s így kulturális szempont-
ból valóban a legsötétebb vármegye. A rutén 
vidékeken szintén mintegy 30 államiskola 
szervezése van tervbe véve. 

Nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk 
néhány vármegye székhelyén, az illető városok 
kérelmére s a legmesszebb menő hozzájáru-
lások mellett tervbe vett államosításoknak. 
Így: Aranyos-Maróton, Rimaszombaton, Eger-
ben, Kaposváron, Sátoralja-Ujhelyen létesí-
tendő állami elemi népiskolák nagy kultu-
rális kihatással fognak birni nem csak az 
illető városokra, hanem az egész vármegyére. 

íme, ily irányban viszi át az életre dr. 
Wlassics minister helyes kultúrpolitikáját, 
a melynek a jó] átgondolt tervszerűség mellett 
még az a nagy erkölcsi előnye van, hogy 
távol áll tőle minden erőszakosság. Nem 
akarja a községet mindenáron állami isko-
lával boldogítani; csak ott állít ilyet, a hol 
azt a községek maguk kérik s főleg, a hol 
erre a czélra a tőlük telhető áldozatokat 

meghozni hajlandók. De ily községek kérelme 
elől azután nem zárkózik el, hanem kész-
séggel veti meg a mintaszerű népoktatás 
alapját. 

Végül még csak azt említjük meg, hogy 
az állami iskolákban mindenütt külön díjazza 
az állam a hitoktatást: s ily módon bizto-
sítja ezekben a valláserkölcsi alapon nyugvó 
hazafias irányú népnevelést. 

— — 

A. beszéd- ós értelemgyakorlatok. 
A mai népiskolai tanítási rendszert méltán 

illeti a vád: hogy sokat markol, de keveset 
fog. Tanítunk sok mindenfélét, de tanít-
ványaink az elemi iskolából kikerülve, nem 
tudnak folyékonyan írni és olvasni.* 

Nem tartjuk szem előtt a népiskolai tanítás 
fő czélját: hogy a gyermekek mindenekelőtt 
jól olvasni, írni és számolni tanuljanak meg. 
Ennek első sorban a mostani tanterv az 
oka, másodsorban pedig mi tanítók, kik a 
tantervhez és a mindenféle tankönyvhöz 
ragaszkodunk. 

Hogy mennyiben oka ennek a mostani 
tanterv, erre vonatkozólag ezúttal csak azt 
az egy körülményt említem fel, mely az első 
és második osztályokban az olvasás és írás 
tanításától az időt elrabolja; ez pedig nem 
más, mint a tanterv azon rendelkezése, mely 
szerint a megosztott első és második osztá-
lyokban hetenkint 3—3 óra beszéd- és értelem-
gyakorlatokra fordítandó. Ezzel szemben az 
I. osztályban az olvasásra és írásra 4—4 óra, 
a II. osztályban pedig 3—3 óra fordítandó. 
Hol itt az arány? A II. osztályban a beszéd-
és értelemgyakorlatokra éppen annyi óra van 
előírva, mint a legszükségesebb olvasásra és 
írásra. Ez szerintem túlideális tanterv. Külö-
nösen, ha tekintetbe veszszük, hogy a nép-
iskolák zöménél a tanév 6—7 hónapig tart 
s a tanulók nagy része nem 6 évig, hanem 
csak felényi ideig jár mindennapi iskolába. 

12 évig tanítottam majd az I., majd a 
II. (osztott) osztályt s ez idő alatt azt a 
tapasztalatot szereztem, — a mit bátran ki 
is mondok — hogy merő időfecsérlés a 
beszéd- és értelemgyakorlatoknak ily túlhaj-
tása. Az osztatlan osztályokban meg éppen 
— vétek. Hisz' minden tantárgy értelem- és 

* Sajnosan tapasztalom ezt az iparos-tanoncz-
iskolát látogató tanulóknál, kiknek nagyrés/,e 4—5 
elemi osztályt végzett, de elvétve kerül közöttük 
egy-egy, ki folyékonyan olvas és az egyszeregyet 
készséggel tudja . A helyesírásukról és fogalma-
zásukról meg — jobb nem is szólni. Cs. 
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beszédfejlesztő! Hát nem vétek az: attól a 
szegény zsellérgyermektől — kit szülői sok 
esetben a legnagyobb anyagi áldozatok árán 
2—3 télen át küldhetnek csak el az iskolába 
— azzal lopni el a neki oly drága időt, 
liogy hány körme van a kutyának az első, 
hány a hátulsó lábán ? 

Elismerem én, hogy a .beszéd- és értelem-
gyakorlatok szintén egyik eszköz a nevelés-
tanítás elé tűzött czél eléréséhez, s az ily 
értelmű szép pedagógiai fejtegetéseket én is 
aláírom; azonban,tekintve az iskolák zömének 
rövid munkaidejét és a népiskolai tanítás fő 
czélját: az írás, olvasás és számolás biztos 
és alapos megtanítását, a beszéd- és értelem-
gyakorlatokat mellőzendőnek vélem. 

Habár a tanterv, mely idejére nézve már 
meglehetősen elavult, rendeli is el a beszéd-
és értelemgyakorlatoknak heti 3—3 órán át 
való tanítását, nekünk, a gyakorlat embe-
reinek számot kell vetnünk iskoláink helyi 
és egyéb körülményeivel s ezen tantárgyból 
csak a legszükségesebbeket tárgyaljuk külön 
órában (de korántsem heti 3 órában); a mit 
pedig lehet: röviden az olvasás és írás taní-
tásával kapcsolatban tárgyaljuk; mert az I. 
és II. osztályokban egyetlen tanítási félnapnak 
sem szabad olvasás és írás nélkül elmúlnia, 
ha azt akarjuk, hogy a tanulók kellőképen 
megtanuljanak olvasni és írni. Szakítani kell 
erre időt a beszéd- és értelemgyakorlatokból; 
mert a folyékony, készséggel való olvasás 
első alapkelléke az ismeretek további meg-
szerzésének. Ha a gyermek az alsóbb osztá-
lyokban ezt kellőképen nem sajátította el: 
a felsőbb osztályok könyvnélküli tananyagával 
legtöbbször nem képes megbirkózni s a 
tanulástól elkedvetlenedik ; az iskolából kima-
radva pedig az önképzésnek az útja e miatt 
el van vágva. 

Ha a beszéd- és értelemgyakorlatot ily 
módon a lehető legszűkebb korlátok közé 
szorítjuk s helyette az olvasást és írást 
minden félnapban gyakoroltatjuk, hogy mily 
kiváló eredményt érünk el az olvasásban és 
írásban, szabad legyen minden szerénységet 
félre téve, az ügy érdekében, egy ily tanítási 
elvet követő tanítótestületnek (a szeged-
alsóvárosi népisk. tanítótestületnek) tanítási 
eredményét röviden jeleznem. 

Az 1894—95. tanévről szóló értesítője 
szerint e tanítótestület vezetése alatt álló 
5 első (3 fiú és 2 leány) osztályba beíratott 
összesen 342 tanuló, kik közül a tanévet be 
nem fejezhette : elköltözködés miatt 11, beteg-
ség miatt 4 és elhalálozás miatt 3, vagyis 
összesen 18; a többi 324 tanuló, 3 kivéte-

lével, mind felsőbb osztályba való lépésre-
képesíttetett. A 3 visszamaradó közül is egy 
azért maradt vissza, mert a tanév vége felé 
más iskolából költözött ide. 

A négy II. osztályba beíratott 338 tanuló, 
kik közül a tanévet be nem fejezhette.* 
elköltözés miatt 3, betegség miatt 1, elhalá-
lozás miatt 2; a tanévet befejezett 332 tanuló, 
8 kivételével, felsőbb osztályba való lépésre 
képesíttetett. Pedig az osztályok meglehetősen 
népesek voltak, a mennyiben egy-egy osz-
tályra átlag 71 tanuló esett. 

Szükségesnek tartom itt fölemlíteni azt, 
hogy ezen iskolánál felmenő tanítási rendszer 
van, a mely tudvalevőleg kiválóan alkalmas 
arra, hogy a tanító a selejtes anyagot az 
utána következő kartárs épülésére visszahagyja. 

Oly eredmény ez, mely az egész országban 
páratlanul áll s nemcsak a tanítótestület 
buzgóságát dicséri, hanem ennek tanítási 
rendszerét is. Az érdem oroszlánrésze azonban 
a testület élén álló kiválóan jeles és gyakor-
lati érzékű igazgató-tanítóé. 

Ujabban egyes szakemberek azt javasolják, 
hogy az első évben csak olvasást és a 
második évtől kezdve kell csak az írást 
tanítani, mivel a kettőre egy tanév alatt a 
gyermeket megtanítani lehetetlenség, vagy 
ha ez megtörténik: úgy ez szellemi túl-
terhelés. 

íme, a fentebbi eredmény mutatja, hogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatoknak a lehető-
legszűkebb korlátok közé való szorítása mellett, 
ilyesmi még csak eszünkbe se jut. A testi 
vagy szellemi túlterheléstől sincs mit tartani, 
mert így az olvasás és írás elsajátítására, 
több idő áll rendelkezésre. 

Mindezek után a beszéd- és értelemgyakor-
latokra vonatkozólag — a küszöbön levő 
tantervrevizióra való tekintetből — bátor 
vagyok igénytelen javaslatomat röviden a 
következőkben összefoglalni: 

1. A beszéd- és értelemgyakorlatok a 
magyar tannyelvű iskolákban, mint külön tan-
tárgy törlendő, vagy legalább a legkisebb, heti 
1—1 óraszámra redukálandó, úgy az I., mint 
a II. osztályban. 

2. Az idegen ajkú iskolákban maradjanak 
meg a beszéd- és értélemgyakorlatok a magyar 
nyelv tanítása czímén. 

3. Az első pontban foglalt javaslat elfoga-
dása esetén nyerendő idő felerészben olva-
sásra, felerészben pedig írásra fordítandó. 
De juthat ebből közbe-közbe egy kis kedv-
derítő énekre és rajzolásra is idő. 

(Szeged.) Csikós Gyula. 

CXK3® 
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Külön órát a mesének? 
i . 

Az ember, természeténél fogva ismeretre 
vágyó: szemlélő, képzelő és gondolkodó tehet-
ségét szereti foglalkoztatni; innét van, hogy 
az események oly rendkívül érdeklik. 

A legtöbb újságolvasó türelmetlenül várja 
a lapot, hogy a legújabb eseményekről érte-
süljön. Midőn egymást meglátogatjuk, miről 
beszélnénk szivesebben, mint az „érdekes és 
nagyszerű" eseményekről? Társalgásunkat 
rendesen azzal is kezdjük, hogy: mi újság ? 

A bölcsőtől a sírig, az utczai pletykától a 
legműveltebb egyének társalgásáig a legked-
vesebb beszédanyagot az események képezik. 

Legyenek az érdekeis események bár köl-
töttek, mégis szívesen hallgatják és olvassák 
a felnőttek úgy, mint a kisebbek. 

A jó mese oly eseményt tárgyal, mely 
élénk idegingert és hasznos érzetet idéz elő 
már az 5—6 éves gyermeknél is. Az ideg-
ingerek és az ezek folytán beálló érzetek 
pedig döntő befolyással vannak a gyermek 
lelkére. 

Ha a kis gyermeknek éjjel járó kísértetről 
beszéltek, a sötétben bizonyára félni fog 
egyedül menni még a mellékszobába is. 

Ennek oka a következő: 
A „kisértet" szó a hallás szerve által a 

lélekhez jutott, a mely azt felfogta. Ezen 
felfogás eleinte öntudatlan. Később képzelődő 
tehetségénél fogva megalkotja magának az 
alakra nézve teljesen új képzetet. Például, 
elképzeli magának a kísértetet: hófehér lepe-
dőbe burkolva; izomtalan, zörgő csontvázzal; 
beesett, égő szemekkel, stb. Az így alkotott 
képzetet meg tudja különböztetni minden 
egyébtől, a mi nem kisértet, azaz felismerné 
a kísértetet, ha éjjel előtte megjelenne. Minél 
többször hall kísértetekről beszélni, annál 
erősebb lesz az erről nyert képzete, mert az 
ismétlődő ideginger mindig maradandóbb 
nyomokat hagy maga után, míg végre a kép 
hamis észrevétellé, vagyis álszemléletté alakul. 

így jön létre a beteges képzelem, mely a 
testi szervezetre kártékonyán hat. Az u. n. 
érzékcsalódások, a hazugság, ábrándozás, sőt 
az elmeháborodásnak első és fő indító okai 
nem ritkán a gyermekkori rossz mesékben 
gyökeredznek. 

A mily rossz hatással lehetnek a gyermekre 
nézve a boszorkányokat, kísérteteket, ördögö-
ket és más félelmes alakokat szerepeltető 
fantazmák, épp oly üdvös a szív- és erkölcs-
nemesítő mese, monda, rege, példázat. 

Tapasztalatból beszélek, midőn azt állítom, 
hogy van ember, ki mese által jutott ön-

hibájának felismerésére. És ezen önismeret 
vált az illető erkölcsi életének alapjává, mely 
őt az igazi keresztényi életre vezérelte. 

De miért is fosztanék meg a gyermeket 
attól a lelki örömtől, a melyet neki a mese 
mindenkor szerez. Hiszen még a felnőtt is 
úgy belemélyed egy-egy érdekes történet 
olvasásába, hogy a pihenésre szükséges éjjelét 
is nappallá teszi; s ilyenkor szemeiből az 
álom eltűnik, egész figyelme összpontosul a 
képzeletben lefolyó eseményekre, a kiváncsi-
ság a lélek legvégső erejét is igénybeveszi, 
míg végre a test kénytelen engedni: a tagok 
ellankadnak, a fő lehajlik a mellre, a könyv 
kiesik a kézből. A jó mese szükséges a gyer-
meknek, mert szabad idejében hasznosan, 
lelki épülésére szórakoztatja, üdíti fejlődő 
lelkét. 

A mese azonban csak maradjon mese. Kellő 
alkalomkor igen, de külön tantárgyid kitűzni 
nem való. Ha mesélni jön kedvünk, ott van 
a biblia és a magyarok eseménydús története. 
Ezek ugyan igazságok, de oly szépek, hogy 
némely helyei a legcsodálatosabb mesével is 
kiállják a versenyt, és mellette nem csak jó, 
hanem még okosabb is lesz a gyermek. 

(Hont-Nagyfálu.) Bülintffij Béla. 

II. 
Bursits Ernő tollából e lapok közelebbi 

számában figyelemre méltó czikkely jelent 
meg, melyben a mesének külön órát óhajt 
szentelni a népiskolában. 

Bár egytől-egyig helyes az indokolása arra 
nézve, hogy a mesének, mint szív-lélekképző 
és nyelvérzék - fejlesztő motívumnak érvényt 
kell szereznünk tanításunk és nevelésünk 
folyamán, de én, mint e részben nagy tapasz-
talattal bíró tanító, határozottan rosszalnám, 
ha a mesének külön órát adnának, még pedig 
az alábbi okokból. 

Epp oly nagy barátja voltam a mesének, 
mint czikkíró ú r ; — épp oly erélyesen s az 
ő indokolásának megfelelő meggyőződéssel 
szenteltem órákat a mesének, de csakhamar 
be kellett látnom, hogy nem helyes úton 
járok. Mert mi lett a következménye? 

Növendékeim annyira rákaptak a mesére, 
hogy aztán mindenre, a mi nem volt mese, 
elfintorították az orrukat, unottan, figyel-
metlenül türelmetlenkedtek, csak mese, mese 
és mese kellett. 

Pedig mint népiskolai tanítónő minden 
ismeretközlést, a legszárazabb dolgot is 
mindenkor a gyerek felfogásához mérve, 
ha nem is mese-, — de könnyed, tetszetős 
alakban nyújtottam nekik; de ha már a 
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beszédem nem így kezdődött: „egyszer volt, 
hol nem volt", — s nem úgy végződött: 
„itt a vége, fuss el véle !" — már nem tetszett 
és a csalódás, elégedetlenség moraja zúgott 
végig osztályomon. 

Olvasmányok közül, ha egy tanulságos, 
ismeretetnyújtó, komolyabbat kezdtem tár-
gyalni és nem holmi csupán képzeletükhöz 
szóló könnyed, mulatságos históriát, mindjárt 
elkedvetlenedett az egész sereg és észre kellett 
vennem, hogy mindenféle eszközt alkalmaz-
nom szükséges, bogy figyelmüket, érdeklődé-
süket fölkeltsem, lekössem, mely ba sikerült 
is, csakhamar kimerültek. 

Mindez természetesen azért volt, mert szel-
lemüket rákapattam és elkényeztettem a 
könnyű, csupán képzeletüket foglalkoztató 
mesével, holott a képzelődés a gyereknél 
amúgy is túlfejlett, úgy, hogy a nevelés egyik 
nehéz és kényes feladata ezt a csapongó 
képzeletet helyes mederben tartani és ennek 
helytelen kiszinezéseit tapintatosan, drasztikus 
eszköz nélkül a valósághoz közel hozni, hogy 
aztán a valót és igazságot is épp oly gyö-
nyörrel fogadják, mint eleintén a képzeiem-
alkotta valótlanságokat, — mondom : éa túl-
ságos mese-módszeremmel abnormis lelki és 
szellemi világot teremtettem növendékeimnél, 
melyet nehezen tudtam összes pedagógiai 
fogásaim latba vetése mellett is kikorrigálni. 

Hiába, régi tapasztalati igazság, hogy „méz-
ből is megárt a sok", és legjobb mindenben 
az arany középút. Azt az öntudatosan működő 
jó tanító úgyis megteszi, hogy mintegy föl-
frissítésképen gyakran mesél, mese-formában 
oktat, a mire bő alkalma van a beszéd- és 
értelemgyakorlatok, olvasmánytárgyalás, kézi-
munka órák alatt s más alkalmas pillanatok-
ban ; de annak folytonos szem előtt tartá-
sával, hogy ez csak fűszer, melylyel emészt-
hetőbbé, tetszetősebbé tehetjük oktatásunkat, 
nevelésünket, melylyel a képzelemhez és 
kedélyhez is szólunk, hogy értelem- és jellem-
képzésünk tökéletes legyen; de tapasztalati 
meggyőződésem, hogy a külön mese-órával 
oly hibába esnénk, melyet ezer és ezer gyerek 
lelki-szellemi világának ferde, egyoldalú ala-
kulása bánna meg. 

Igaz, hogy túlhajtott mese-kultuszommal 
az idegen ajkú tanítványaimnál gyorsabban 
elértem a folyékony magyar beszédet, de 
nem tekintve azt, hogy ezt helyesmódszerrel 
máskép is elérhetjük, gondoljuk meg, hogy 
a nyelv is csak eszköz és a nemzeti érzéssel 
nem jár okvetetlenül együtt. A czél a jellem-
képzés. Első sorban helyes gondolkozású 
emberre van szükségünk s csak második 
kérdés az, hogy azaz ember magyarul, szerbül 

vagy oláhul nyilatkozzék-e meg, fő az, hogy 
emberül érezzen, tegyen és beszéljen; ha 
értelme, lelki és szívvilága korrekt, akkor 
mint hazafi, mint családtag s egyáltalán 
minden viszonyban korrektül eltalálja erkölcsi 
kötelességeit, túlzók közé nem vegyül, szélső-
ségekben nem mozog, míg ha a jellem, 
kedély egyoldalú, könnyen csap az ember 
helytelen túlzásokba; az életben is minden-
nek csak könnyebb oldalát keresi és minden 
komolyabb, türelmet igénylő munkától 
visszariad. 

Tehát meséljünk, de csak módjával! 
(Devecser.) E. Kemény,ffy Katinka. 

A kézimunka tanítása az elemi 
népiskolában. 

Azok az alapelvek, a melyekre a kézimunka 
tanítása módszerét felépíteném, oly annyira 
azonosak az elméleti tárgyakéival, hogy azokat 
bőven magyaráznom talán fölösleges is. Kézi-
munka-tanításunk legyen: 1. gyakorlati; 
2. fokozatos, s ennek folytán hézagtalan; 
3. alapos; 4. legyen értelmet fejlesztő vagyis 
általánosan képző és nevelő hatású; 5. legyen 
tanításunk eredménye maradandó. 

De mindezek már az elméleti tárgyak 
tanítása folytán, mondhatom vérünkké váltak 
s így nagyobb gondot kell azon elvekre fordí-
tanunk, melyeket különösen a kézimunka-
tanításnál keil érvényesítenünk. Ezek: 1. hogy 
minden tanítás osztálytanítás legyen; ebből 
következőleg 2-szor, hogy egy és ugyanazon 
fokon álló tanulók egy és ugyanazon gyakor-
latokat végezzék; 3. minden gyakorlatot ne 
csak gépiesen, hanem értelemmel végezzenek; 
mindig számot tudjanak adni arról, hogy 
mit és hogyan végeznek; 4. a munkákat az 
egyes osztályok tanulóinak testi fejlettségé-
hez kell alkalmazni; 5. szem előtt tartandók 
az egészség követelményei: a test egyenes 
tartása, a szem kellő pihentetése; miért is a 
munkaórát a nap legvilágosabb szakára kell 
beosztani. 

Ez általános elvek felemlítése után röviden 
áttérek még a módszer főbb alkotó ténye-
zőinek: a tananyag, tanmenet, tanalak haszná-
latára és a tantervre. 

Az elemi népiskolai kézimunka-tanítás összes 
anyaga: kötés, horgolás, varrás (foltozás) és 
himzés. Ezek keretében végeztethetünk köny-
nyebb, s nem is éppen drága anyagot igénylő 
díszmunkákat. 

A mi a részletes tanmenetet illeti, azt úgy 
szellemi, mint fizikai tekintetből a horgo-
lással kezdeném meg. A horgolás csoportjába 
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felvenném: 1. a különböző szemek gyakor-
lását; 2. a különböző színű fonállal való 
horgoltatást (ugyanegy tárgyon) és végül 
3. az alakok: koczka, esik, csillag stb. horgol-
tatását. E körbe ugyan a négyzet, háromszög, 
stb. horgoltatása tartoznék, de ezeket külö-
nösen falusi, de egyáltalában elemi iskoláink-
nál mellőzhetőnek tartom. 

A II. munkacsoportot a kötés alkotja. 
Ennek két körét tanítanám: 1. a sima- és 
göndör-szem gyakorlását, és 2. a harisnya-
kötést. A harisnya kezdésénél esetleg tanít-
hatnánk egy vagy más könnyű mintát is. 

A III. csoportba tartozik a varrás (himzés). 
Körei: 1. a kereszt-szem és holbein-varrás, 
2. fehérhimzésből az egyszerű szélhurkolás, 
3. harisnya vagy takácsmunkából való tárgyak, 
pl. asztalnemű, törölközőkendő, stb. beszövése 
(stoppolás). 

A IV. csoportba tartozik a fehérnemű-
varrás, melynek körei: 1. a különböző var-
rások: szélvarrás, szegés, hajtás stb., 2. a fehér-
nemű-szabás, 3. a fehérnemű-varrás, 4. foltozás. 

Az V. csoportba soroznám 1. a fehér és 
szines hímzést, 2. a díszmunkákat. 

Megjegyzem azonban, hogy falusi isko-
láinknak ama része, mely mindezideig csak 
négy osztályú, a tananyagot ilyen mennyi-
ségben el nem végezheti; de a gyermek testi és 
szellemi fejlettsége sem olyan, hogy képes lenne 
ennyit alaposan elsajátítani. A négy osztályú 
iskolában a horgolás csoportjából elég az 1-ső 
és 3-ik kör, mint leginkább szükséges. A 
kötésből annak mindkét körét, a III. csoport-
ból az 1. és 2. munkakört, a IV. csoportból 
az 1. és 4. kört, végül az V. csoportot csak 
esetlegesen veszszük fel. A munkacsoportok 
kihagyott köreit azután épp oly módon, mint 
a rendes tankötelesekkel tennők, elvégezzük 
az ismétlősökkel, az azelőtt már tanult munkák 
gyakorlása mellett. 

Sőt a VI. osztályú iskolában is megenged-
hető, hogy a fehérnemű-szabás és varrás, 
és a fehér és szines himzés (monogramm, 
betét, stb.) az ismétlő-iskolában vétessék fel, 
ha a körülmények olyanok, hogy az egész 
— különben nem sok — tananyagot a rendes 
tanévek alatt nem végezhetnők el. 

A kézimunka-tanítás sokoldalúsága meg-
kivánja, hogy lehetőleg minél több tanalakot 
— de mindeniket a helyén — alkalmazzunk. 
Előmutató és rávezető tanalakot használunk 
az egyes munkanemek elemeinek: a szemek, 
öltések, stb. tanításánál. Röviden közlőt a 
munka anyagának, mikénti felhasználásának 
ismertetésénél, de leggyakrabban a kérdező 
kifejtő tanalakot, részben a magyarázatnál is, 

de inkább a munkák beosztása, a szemek, 
öltések, továbbá a munka részeinek össze-
hasonlítása, az egyes mozdulatok megnevezése, 
számláltatás, hibák kijavítása, a szabály 
levonása közben, szóval mindannyiszor, a mikor 
a gyermektől önálló értelmi tevékenységet 
kívánunk. 

Hogy tanításunkban a fennebbi módon 
eredménynyel járhassunk el, ahhoz idő kell. 
Az I. és II. osztályban elég heti 3 óra, ha e 
két osztályt a kézimunka-órán egyesítjük s 
félóránkint a tanítónő személyesen foglal-
kozik az egyik osztálylyal, míg a másik 
magánfoglalkozásban dolgozik. A III. és IV. 
osztályban ugyanily módon már heti négy 
óra szükséges, míg az V. és VI. osztályban 
heti 6 óra. Ha ennyi idő már meg van hatá-
rozva, a tanítónő elkészíti részletes tantervét: 
összeszámítja az egész év óráit; beosztja 
azokat olyan nagyobb időközökbe, melyek 
lefolyása alatt egy-egy munkacsoportnak azon 
tanévre kitűzött köreit el akarja végezni; 
kisebb időközökbe ez egyes körök és azon 
tárgyak szerint, melyeket e körök gyakor-
lására felvenni jónak lát. A kézimunka anya-
gának fennebbi, csoportokba való beosztásá-
nál ugyanis nem az osztályokat vettem alapul, 
hanem a munkák minőségét és így egy-egy 
összetettebb munka csoportjában olyan körök 
is előfordulnak, melyek könnyebbek, mint egy 
másik általánosságban egyszerűbb munka-
csoportnak a körei. A könnyebbről a nehe-
zebbre való fokozatos haladás elve szerint tehát 
a tantervet a következőként állapítanám meg: 
az I. osztályba felvenném az I. és II. munka-
csoportnak két első körét. A II. osztályba a 
horgolás csoportjának 2. és 3. körét s gyako-
rolnám a kötés 1. körét. A III. osztályban 
tanítanám : 1. harisnyakötést, és a III. munka-
csoport 1. és 2. körét. A IV. osztályban a 
IV. csoport 1. és 4., úgyszintén a III. csoport 
3. körét; az V. és VI. osztályban a IV. csoport 
2. és 3. körét és az V. munkacsoportot. Ez 
lenne a minden tanévi új anyag, mely mellett 
az egyes körök tanítása között úgy válto-
zatosságul, mint a gyermek értelmének pihen-
tetésére egy-egy kisebb tárgyat végeztetnék 
a már azelőtt tanult munkakörök ismétlésére 
és gyakorlására. 

E beosztás mindenesetre csak osztott isko-
lában lehetséges; de igen könnyen kivihető 
az osztatlan leányiskolában is, mert a kézi-
munka gyakorlására a tanítónő az elméleti 
tárgyak között magánfoglalkozásként is időt 
adhat. 

(fíajeM.) Pára Pálné. 

» ^ T á í i i r í í » ) 
Iv*/1 , 4/ 
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A „Szepesi Tanító-Egyesület" 
XLVI-ik közgyűlése. 

Koránál fogva idős — mert hisz' immár 
60 éves — erőre nézve ifjú egyesület: a 
„Szepesi Tanító-Egyesület", 46-ik közgyűlését 
tartotta f. évi julius hó 6-ikán és 7-ikén. 

Poprád, a szepesi fensíkon, a fenséges 
alkotású Magas-Tátra közelében fekvő eme 
kies város volt a gyűlés színhelye. Nem 
először gyülekezett össze itten tanácskozásra 
a szepesi tanítóság szine-java; 25 évvel ezelőtt 
is ugyanebben a typikus építkezésű városban 
tartotta közgyűlését az említett egyesület. 
De nem csak egyedül elemi iskolai tanítók 
vettek részt a népoktatásügy munkásainak 
•eme tanácskozásában; ott volt a lelkészi kar, 
felsőbb leányiskolái, polgári, felső kereske-
delmi iskolai, gimnáziumi, ipariskolai, óvodai, 
tanít óképző-intézeti testületek, továbbá Poprád 
város hatósága képviselete is jelentékeny 
számban. Az oktatásügy iránt odaadóbb érdek-
lődést tanúsító lelkészek közül ott lá t tuk: 
Lipthay Ferencz poprádi plébánost, czimzetes 
kanonokot; a pedagógiailag kitűnően kép-
zett ág. hitv. evang. lelkészek díszes gárdá-
jából : Wünschendorfer Károlyt (Poprád), Justh 
J. S. XIII szepes-városi főesperest (Sztrázsa), 
Strauch Albertet (Felka), Székely Gyulát (Nagy-
Lomnicz), Hajts Pált (Kis-Lomnicz), Kübecher 
Albertet (Durand), Weber Samu XIII szepes-
városi alesperest, Alexy Mátyást (Yiborcz). 
A hölgyek közül résztvettek: Safár-y Irma 
áll. felső leányisk. igazgatónő (Lőcse), Klim-
kóné-Kozmund Vilma áll. felső leányisk. taní-
tónő (Lőcse), Dobó Adolfné, iglói polg. 
leányisk. igazgató neje, Vehofszky Aranka 
közs. tanítónő (Szepes-Béla), Forster Paula 
áll. óvónő (Merény), Széprétliy Vilma polg. 
leányisk. tanítónő (Igló), Mertha Stephánia 
áll. óvónő (Szomolnok), Gosztayerné Yiola 
Róza tanítónő (Budapest), Danhauser Ilona 
(Poprád), Sztrdkó Gusztávné és Sztrélkó 
Milka Budapestről, Marcsek Andorné, Márton 
Károlyné, Seltenreich Hugóné, Reich Adél, 
Széli Jolán Iglóról. 

A gyűlés — a poprádi ev. iskolában tar-
tott gyakorlati tanítások kivételével — a 
Husz-park nagytermében folyt le. 

Julius 6-án d. u. 4 órakor Lux Viktor 
felkai tanító mutatta be gyakorlatilag az 
elemi I., II. oszt. énektanítást. 5 órakor a 
kebelbeli „Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-helyi 
bizottság" ülésezett az örökké tevékeny Futsch 
Tóbiás iglói képzőintézeti tanár elnöklete 
alatt. Örömmel hallottuk a jelentésből, hogy 
a szepesi tanító-egyesület immár 400 frtot 
gyűjtött s gyűjtését mindaddig folytatni fogja 

az Eötvös-alapra, míg a szükséges pénzt elő-
nem teremti a Tanítók Házában a szepesi 
tanítók gyermekei számára egy szoba építé-
sére. 6 órakor előértekezletet tartottak a más-
napi közgyűlés tárgyainak előzetes megbeszé-
lése s különösen a választandó tisztviselők 
kijelölése tárgyában; este 8 órakor pedig 
ismerkedési estélyre gyülekeztek. Az ismer-
kedés alkalmával Hajnóczy R. József dr. kir. 
tanfelügyelő az egyesület jelenlegi és volt 
elnökeire, Dobó Adolf a vendégekre, külö-
nösen a budapestiekre: * Földes Gézára a 
Nemzeti Iskola, Göőz József dr.-ra a Nép-
tanítók Lapja képviseletében megjelentekre, 
Futsch Tóbiás Hajnóczy R. J. dr.-ra, min t 
Szepesmegve első tanítójára, Göőz József dr.. 
a Szepesi Tanító-Egyesületre, Földes Géza a 
szepesi tanítókra, mint határőrökre, Szent-
istványi D. a jelenlevő hölgyekre, Huzják 
Lukács a kartársak kitartó munkájára ürí-
tettek poharat. 

Másnap, julius 7-ikén 71A órakor Alexy 
János sztrázsai tanító az evang. elemi isk. 
IV. osztálybeli növendékeinek tartott gya-
korlati tanítást a mókusról. 9 órakor kezdődött 
a közgyűlés, mely alkalommal az emelvényen 
elhelyezett elnöki asztal mellett Dobó Adolf 
iglói polgári leányiskolái igazgató, mint elnök, 
továbbá Hajnóczy R. J . kir. tanfelügyelő, 
Roth Márton főgimnáziumi tanár, az egyesület 
alelnöke s a Kárpát-Egyesület legmunkásabb 
tagja, Karoliny Mihály jegyző, Huzják Lukács 
ad hoc jegyző, Wentzel Rezső jegyző, Kertscher 
Ede pénztáros, és Seltenreich Hugó könyvtáros 
foglaltak helyet. 

Megnyitóul mintegy másfélszázfőnyi jelen-
levők ajkain megzendült Kölcsey Hymnusa» 
melynek elhangzása után Dobó Adolf az 
egyesület buzgó elnöke üdvözlé a közgyűlést 
s az Ég áldását kérte a második ezerévébe-
lépett magyar nemzetre. Az egyesület leg-
közelebbi múltban kifejtett munkásságára 
áttekintő pillantást vetve, férfias nyíltsággal 
mutatott rá, hogy az immár 60 éves múltú 
s érdemekben gazdag egyesület kebelében 
az utóbb lefolyt 2 év alatt sajnálatos jelen-
ségek is tapasztalhatók. Nyíltan szembeszáll 
a testületi szellem kárára föllépett csügge-
déssel, itt-ott mutatkozó egyenetlenséggel, 
mert a maga idejében jövő őszinte figyelmez-
tetéstől várja a bajok orvoslását. „Volt idő 
—• úgymond — midőn vetélkedve rakták le 
kartársaink szellemi és anyagi áldozataikat 
az egyesület oltárára. Munkálkodtak mind-
nyájan a megye és a haza népoktatásügyének 
fölvirágoztatásán. Tanultak, buzdították és 
serkentették egymást. Sohasem kérdezték: 
melyik iskolánál működik valaki, vagy melyik 
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felekezet papja öntötte a keresztvizet a fejre, 
melyben gondolatok, eszmék születtek. Ma ez 
sok tekintetben megváltozott. Ma már nem 
fér meg a Szepesi Tanító-Egyesületben a megye 
összes tanítósága; ma kezdik egymást kerülni, 
pedig sohasem volt kedvezőbb idő arra, hogy 
a tanítók egyetértéssel, összetartással anyagi 
helyzetüket és a társadalomban elfoglalható 
állásukat megjavítsák s emelhessék, mint most, 
mikor a közoktatásügy elén olyan férfiú áll, ki 
ügyünk leghivatottabb vezére, a tanítóságnak 
nemesszivü jóakarója, a ki a tanító-egyesüle-
tekhez intézett leiratában nem csak erkölcsi, 
hanem anyagitámogatástisigért." A mutatkozó 
felekezeties elkülönítő irányzat helyett a 
magyar kultnra együttes munkálására buzdítva 
társait, üdvözlé a megye most is köztük levő 
kir. tanfelügyelőjét, ki az ő munkásaival: a 
tanítókkal mindig együtt van, ha az ő érde-
kükről van szó; együtt érez velük jó és bal-
sorsban. Üdvözli a Néptanítók Lapja és a 
Nemzeti Iskola szerkesztőségeinek képviselőit; 
úgyszintén a tanügybarátokat, kik megjele-
nésükkel ez alkalommal is megmutatták, hogy 
a tanítók ügyét, kikkel együtt éreznek, a tár-
sadalom ügyének is tudják tekinteni. 

E tartalmas elnöki megnyitó után Wagner 
Vilmos polgármester Poprád lakosságá-
nak örömét tolmácsolá, hogy a Szepesi 
Tanító-Egyesület közgyűlésének tagjait e város 
falai között vendégekül üdvözölhetik. Utána 
Wünschendorfer Károly lelkész a poprádi ág. 
hitv. ev. egyház tiszteletét fejezte ki a köz-
gyűlés iránt. Lapunk képviselője: Göőz József 
dr. a Néptanítók Lapja, mint a magyar-
országi népoktatási intézetek hivatalos orga-
numa részéről mondott üdvözletet s kivánt 
áldást a közgyűlés munkásságára. Hajnóczy 
R. J. hiv. állásából és egyéni meggyőződésé-
ből kifolyólag nyilvánítá rokonszenvét az 
az egyesület működése iránt. Földes Géza 
segédszerkesztő a Nemzeti Iskola részéről 
adózott elismeréssel a Szepesi Tanító-Egyesü-
letnek. 

Karoliny Mihály jegyző olvasta föl azután 
csinos formában, nagy gonddal szerkesztett 
évi jelentését, hü és tiszta képet nyújtva az 
egyesület tevékenységéről. Állandóan élénk 
részt vett ez egyesület a magyar tanítóság 
országos mozgalmaiban; megíratta 60 éves 
történetét vaskos emlékkönyvben, melynek 
szerzői Roth Márton és Lővy M. tagtársak; 
eredeti jegyzőkönyveik s 60 éves történeté-
nek fölküldésével résztvett a millenniumi 
kiállításon s „buzgó munkásságáért" elismerő-
oklevelet nyert. Az egyesületbe az utolsó két 
év alatt 41-en léptek be, 15-en pedig kilép-
tek. A tagok száma jelenleg 277. 

Az évi jelentés végén tett indítványok, 
nemkülönben a körelnökök, könyvtárosi, 
pénztárfelülvizsgáló-bizottsági s egyéb jelen-
tésekből különösen kiemelendő a »Szepesi 
Szeretetház" ügye. A szepesi szeretetház ma 
36.000 frtnyi vagyonnal rendelkezik; létesí-
tésében legnagyobb érdeme van a Szepesi 
Tanító-Egyesületnek. 

Három érdekes előadás is volt. 
Hajnóczy R. J. dr. kir. tanfelügyelő szelle-

mesen fejtegette.: „Mi módon lehetne vala-
mennyi tanítót általános jellegű egyesüle-
tekbe összetömöríteni ?" Evvel kapcsolatban 
a 67.369/96. számú közoktatásügyi ministeri 
rendeletet tárgyalta. 

Határozati javaslata ekként hangzott: 
„1. A népnevelés nagy, emberi és nemzeti 

föladatainak teljesíthetése végett szükséges, 
hogy a néptanítók az iskolák jellegeinek és 
fokozatainak különbsége nélkül vármegyén-
kint a hivatalos tanító-testületekben, vagy az 
ezeket helyettesítő általános jellegű egyesü-
letekben tömörüljenek. 

2. E czél elérése végett alapelvül ki kell 
mondani, hogy a tanító-testületek, vagy álta-
lános jellegű egyesületek a népoktatás ügyé-
nek csak olyan kérdéseivel foglalkozzanak,, 
a melyek minden jellegű és fokozatú nép-
oktató-intézetre nézve egyképen jelentősek. 

3. Továbbá fel kell kérni a nem állami 
és nem községi jellegű népoktató intézetek 
főhatóságait, hogy tanítóiknak a tanítótestü-
letekbe, vagy általános jellegű egyesületekbe 
a rendes tagokul belépést engedjék meg. 

4. Ügyszintén fel kell kérni a tanító- és 
tanítónőképző-intézeteket, hogy növendékeik-
ben minél fokozottabb mértékben fejleszszék 
ki az egységes tömörülés szükségének tudatát. 

5. Végre minden lépést meg kell tenni a 
végett, hogy az állami, vármegyei és községi 
hatóságok a tanítótestületek számára bizto-
sított kedvezéseket a testületek, vagy általá-
nos jellegű egyesületek mindenik tagjára egy-
aránt kitérj eszszék." 

Karoliny Mihály tanítóképző-intézeti tanár 
„A rajzolás szereplése a földrajz tanításánál" 
czímű tételről tartott igen praktikus előadást. 
A kopirozás elvetése mellett az okfejtéssel 
kapcsolatos térképezés szükségét hangsúlyozta. 
— Kertser Ede iglói tanító az elemi nép-
iskola I-ső osztály számkörének meghatáro-
zásáról tartott gyakorlati tapasztalatokra épí-
tett előadást. Szericte a népiskolai tanterv 
revíziójánál arra kell törekedni, hogy az osz-
tatlan, egy tanítóval biró elemi népiskola — 
egyszerű, könnyű megoldású példák alkal-
mazása mellett — csak a tizedes számkör; 
az osztott, több tanítóval bíró elemi népiskola 
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pedig a húszas számkor feldolgozására uta-
síttassák. 

Mindhárom tételre vonatkozó határozati 
javaslatokat elfogadták. 

Kisebb jelentőségű tárgyak elintézése után 
-ez érdekes közgyűlés véget ért. 

Délután, a közebéd végeztével, a közgyű-
lés tagjai megtekintették a „Magyarországi 
Kárpát-Egyesület" igen tanulságos muzeumát, 
úgyszintén a poprádi papírgyárat, azután a 
város szívességéből rendelkezésre bocsátott 
kocsikon kirándultak a Virágvölgybe, hol — 
mint Poprád város meghívott vendégei — kelle -
mes szórakozással fejeztékbeaközgyülés napját. 

Valóban jól esett látnunk munkálkodása 
közben a hírneves Szepesi Tanító-Egyesületet, 
melynek fiatalabb tagjai már a derék Arányi 
igazgató kezei alól kerültek ki. Ily egyesület 
méltán büszke lehet múltjára. Vajha jövőjét 
nem zavarnák meg a felekezeti irányzat felé 
törekvés jeligéje alatt e hatalmas testület 
nagyságát megbontani már is kísérletet tett 
«gyének. Eddig felekezeti különbség nélkül 
sorozva be tagjait — erős volt; ezután se 
vigyék be kebelébe egyik politikai párttöre-
dék elveit, akkor továbbra is nagy, erős és 
hatalmas leend. 

(Budapest.) Oööz József dr. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
= A pest-pilis-solt-kiskúuniegyei hiva-

talos tanító-testület f. hó 6-án tartotta meg 
rendes évi közgyűlését Halason, mely alka-
lommal Fazekas József elnök 40 éves tanítós-
kodásának jubileumát is megülték. A derék 
jubilánst, a kinek rövid életrajzát alább közöl-
jük, a város és tanítványai nevében Babó 
Mihály dr. Halas város főjegyzője, a város, 
Gaál Endre főgymnáziumi igazgató a gym-
názium nevében, továbbá Tóth József királyi 
tanfelügyelő, a megyei tanító-testület nevében 
Pethő József alelnök, a kartársak nevében 
Szalay Zsigmond igazgató üdvözölte. Ezenkívül 
Halas városa nevében Babó Mihály dr. egy 
szép emléktárgyat, kartársai pedig a testület 
csoportképét nyújtották át, melynek közepé-
ben nagyobbított kivitelben ő foglal helyet. 
Az elnöklő jubiláns ünneplése után kezde-
tét vette a napirendre kitűzött ügyek tárgya-
lása. A járási körök buzgón munkálkodnak, 
a tagsági díjak azonban lanyhán folynak be. 
A Tóth József-féle alap vagyona jelenleg 
1825 frt 38 kr. Felolvastak: Báhay Ernő 
kispesti tanító „A dadogásról", Geday Sándor 
kecskeméti tanító „A denuncziáns jellemről", 
Zsoldos Lajos ,,A számtan köréből." A két 
elsőt élénk helyesléssel fogadták; utóbbi magas 

színvonalon álló, beható vitára szolgált. Fel-
olvasó ugyanis az első osztály tananyagául 
a 10-ig terjedő közönséges számokkal való 
4 alapműveletet, s a közönséges törtek rend-
szeres tanításának az egész népiskolákban 
mellőzését javasolja. Útbaigazító, irányadó 
megjegyzéseivel maga a kir. tanfelügyelő is 
beleszólt a vitába. Szintoly érdekes és beható 
vitára nyújtott alkalmat a Pethő József ale^ök 
előadása mellett szőnyegre került vitatélel: „A 
népiskolai könyvnélküliztetésről." A tisztikar 
lemondása után Fazekas J - t megválasztották 
korelnöknek s a gyűlés további folyamán a 
jövő évi közgyűlés helyéül Újpestet jelölték 
ki, az egyesület ehíökévé pedig Gosztonyi 
József újpesti iskolai igazgatót választottak 
meg. A leköszönt és az új tisztikart, valamint 
a kir. tanfelügyelőt lelkesen megéljenezték; 
berekesztett tanácskozás után a gyűlés folya-
mán megjelent Vári Szabó István polgármes-
ter : meleg szavakban üdvözölte a gyűlés tag-
jai t s Halas város nevében vendégül hivta a 
jelenvoltakat, kik a szomszédban fekvő ven-
déglő helyiségébe mentek át az ő vezetése 
alatt, hol mintegy 200 terítékű banket volt. 

• A „Krassó-Szörényvármegyei Tanító-
Egyesület" , mely csak nem rég alakult, 
junius 27-ikén ós 28-ikán tartotta évi köz-
gyűlését Orsován. Ez volt az új egyesület-
nek tulajdonképen első felolvasó- és vitázó-
közgyülése s mint ilyen, mindenesetre 
impozáns bemutatkozója volt a Krassó-
Szörényvármegyei Tanító-Egyesületnek. Mint-
egy 200 tag volt jelen a gyűlésen. Az első 
napon, 27-ikén volt az elő értekezlet, 28-ikán 
pedig a közgyűlés, a róm. kath. templomban 
tartott ünnepi Veni Sancte után. Donszky 
Lukács karánsebesi polg. isk. igazgató elnöki 
megnyitóját gazdag tárgysorozat követte, 
melynek minden egyes pontjához érdekes 
vita fűződött. Érdekes pontjai a közgyű-
lésnek : Szenes Adolf resiczai polg. isk. 
tanító indítványa egyesületi tanszermúzeum 
létesítésének módozataira vonatkozólag; Eh-
mann László dognácskai tanító indítványa 
a bányavárosok viszonyainak megfelelő gaz-
dasági ismétlő-iskolák létesítése tárgyában, 
és Szörényi Benő karánsebesi áll. polg. isk. 
tanító indítványa egyesületi segélyalap meg-
teremtése iránt. Felolvasások, illetve szabad 
előadások voltak (a különböző jelentések 
meghallgatása után): 

1. Osztott és osztatlan népiskola tanterve. 
Előadó: Gaál József karánsebesi tanító. A 
közgyűlés Küs István, Mihalik Sándor és 
Keszler Károly hozzászólása után abban 
állapodott meg, hogy miután a tanterv-



28. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

revízió körülbelül perfekt dolog már, kéres-
sék fél a közokt. tanács, hogy bocsása azt a 
tanító-egyesületek vitája alá. Egyébként azt 
az elvet állítja fel, hogy voltaképen csak 
egy tanterv legyen, a melyben minden egyes 
tárgynál czímről-czímre fel legyen sorolva 
az anyag, megjelölésével annak, hogy mit 
lehessen hihagyni s mit nem ? így a nehezebb 
viszonyok között működő osztatlan iskolák 
elhagyhatnák az elhagyható részleteket. Az 
iskolák kellő általános színvonalának s 
bizonyos egységnek, egyöntetűségnek bizto-
sítéka az el nem hagyható lényegben: a 
minimumban lenne meg. Az apróra rész-
letezett maximum pedig — miután az abban 
foglaltakon kívül semmi egyebet felvenni 
nem szabad — biztosítana egyfelől a túlter-
heltetés ellen, másfelől az ellen is, hogy 
olyasmi nem taníttatnék, a mi akár peda-
gógiai, akár hazafias szempontból ártalmas 
lehetne. Indokolás az, hogy iskoláink körül-
ményei annyifélék (osztott városi, osztatlan 
városi, osztott falusi, osztatlan falusi, magyar 
ajkú, nem magyar ajkú, stb.), hogv mind-
egyik számára külön-külön tantervet készítve, 
valóságos chaoszt létesítünk. Minden iskola 
a részletezett tantervből (a ki nem hagyható 
részt, a minimumot okvetlenül felvéve) saját 
viszonyaihoz képest, czímről-czímre kiválo-
gatja az anyagot, hónapokra beosztja s 
jóváhagyásra a kir. tanfelügyelöséghez ter-
jeszti be. I t t egy bizottság is segíthetne a 
tantervek felülbírálásában a tanfelügyelőnek, 
mely bizottság a tankerület kiválóbb, a 
megyei viszonyokat ismerő tanítóiból ala-
kulna. A jóváhagyási záradékkal ellátott 
tantervet aztán minden iskola a tanfelügyelő 
látogatásakor elő tartozik mutatni s így az 
ellenőrzés is könnyű lenne. 

2. Az iskolák felügyelete. Előadó: Keszler 
Károly Orsováról. Az alaposan és meg-
győzően indokolt előadásra a közgyűlés 
Keszler Károly következő összefoglaló javas-
latát fogadta el egyhangúlag: 

a) 'A népokt. törvény reviziójának egyik 
legfontosabb pontja az iskolai felügyelet 
kérdésének megoldása. 

b) Az iskolák felügyelete csak pedagó-
giai szakfelügyelet lehet. Mert: 1. képesí-
téshez kötött munka ellenőrzése is csak 
hasonló képesítésen alapulhat, és 2., csak 
pedag. szakfelügyelet biztosítja az iskolák 
helyes működését s így a tanügynek maga-
sabb lendületet igér. 

c) A laikus iskolaszékeknek és gondnok-
ságoknak iskolák felügyeletére illetéktelen, 
sőt káros intézménye, eltörlendő. 

d) Csak ezen intézmények eltörlésétől 

várhatja a tanítóság a társadalom érték-
itéletének javulását, szakképzettsége és mun-
kája szakszerű voltának elismerése által. 
Míg ez intézmények fennállása az iskola és 
tanítóság tekintélyének, sőt a tanítói ambi-
cziónak is ártó azon nézetet erősítik meg, 
hogy a tanításhoz és neveléshez mindenki 
ért. 

e) Szaporíttassék e helyett a megyei tan-
felügyelőségek tagjainak száma kitűnő szak-
férfiakkal, úgy, hogy egyikük mindig úton 
lehessen. Nagyobb testületű iskolákban a 
szakfelügyeletet az igazgató is végezze, a ki 
szintén a kiválóbb tanítók sorából válasz-
tassák. Az ilyen helyi felügyelettel bíró 
iskolákat csak másodsorban látogassák a 
tanfelügyelőség tagjai ; elsősorban és gyak-
rabban azokat az iskolákat, a hol helyi 
felügyelet nincsen. 

f ) Az önkéntes iskolalátogatók intéz-
ménye, melynek beszüntetése a közokt. kor-
mány részéről nehézségbe nem ütközik, 
azonnal eltörlendő. 

g) A közgyűlés a leghatározottabban foglal 
állást a szakfelügyelet, mint a tanítóság 
jogos és méltányos kívánsága és az iskola 
érdekének legkiválóbb tényezője mellett, s 
kéri ezen határozathoz a testvéregyesületek-
nek is a csatlakozását. 

3. Fegyelmezés a népiskolában, különös 
tekintettel a testi fenyítékre. Előadó: Nemes 
Sándor Karánsebesről. A közgyűlés hozzá-
járult előadónak részletesen indokolt azon 
felfogásához, hogy testi fenyítés nélkül 
fogyatékos házi nevelésben részesült gyerme-
kekkél bizony nem boldogul a taní tó; de 
ezt csak mint végső és ritkán alkalmazandó 
fegyelmi eszközt fogadja el és úgy, hogy ne 
a kegyetlenség vagy testi sértés jellegével 
bírjon. Sohasem szabad addig egyáltalában 
büntetést végrehajtanunk, míg a büntetendő 
cselekmény valódi okáról minden kétséget 
kizárólag meg nem győződtünk, s óvakod-
junk különösen a testi fenyítéket haraggal, 
szenvedélylyel, boszúval hajtani végre. Az 
éheztetés mellőzendő; a bezárás éheztetés 
nélkül történjék s akkor is úgy, hogy a gyermek 
a tanító felügyelete alatt maradjon. A testi 
fenyítés a közvetlen iskolai hatóság előzetes 
tudtával hajtassék végre. 

4. A tej értékesítéséről tudományos alapon, 
de kellemes, népszerű előadásban értekezett; 
dr. ICőváry Sándor oraviczai polg. isk. 
tanító. 

Ezek után tisztújítás következett; elnökül 
az eddigi elnök lemondása folytán Speidl 
Ernő polg. isk igazgató választatott m e g ; 
alelnökül: Mihalik Sándor, főjegyzőül i 
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Szenes Adolf polg. isk. tanítók; mindhárman 
Resiczáról. 

Az egyesület „Népoktatás" czímű havi 
folyóiratának szerkesztőjeül egyhangúlag 
Keszler Károly választatott meg Orsováról. 
E lapot — az utolsó szám kivételével, 
melyet ideiglenes megbizásból már az új szer-
kesztő állított össze — eddig Kárpáti Sándor 
kir. s.-tanfelügyelő szerkesztette, ki beteg-
sége miatt lépett vissza. A „Népoktatás", 
mely most III. évfolyamába lép, már eddig 
méltó helyet vívott ki magának tanügyi 
lapjaink között. 

Megemlítjük végül, hogy a közgyűlés 
"Wlassics ministert és Denyi tanfelügyelőt 
táviratilag üdvözölte. A jövő évi közgyűlést 
1iesicza városa hívta meg táviratilag, őszinte, 
meleg vendégszeretettel. 

Fazekas József 
40 év óta tanít. Egy derék magyar városnak: 
Halasnak, kötelessége pontos és buzgó telje-
sítésében minta-tanítója 40 év óta. Ez az ő 
élettörténete. 

Született Gyón-on, Pestmegyében, 1835 
márczius 4-én. Szülei gyermekkorában Nagy-
Kőrösre költöztek át, itt végezte iskoláit. A 
gimnázium 4-ik osztályából az ottani ev. ref. 
tanítóképzőbe került s 1857-ik év tavaszán 
a nagykőrösi ev. ref. elemi iskolánál kezdte 
tanítóskodását, s még ez év őszén meghívták 
TT • 

Halasra a halasi ev. ref. iskolához s 1857 év 
óta ott tanít Halason, az időközben közsé-
givé lett iskola II. fiúosztályában. 

Halasra költözte után hamar megnyerte elöl-
járói, kartársai és polgártársai tiszteletét és 
szeretetét. Elöljárói szerették benne a pontos, 
szorgalmas taní tót ; kartársai a minden szépért 
és jóért lelkesedő, buzgó, dolgozó tá r sa t ; 
polgártársai a gyermeküket szeretettel, tapin-
tattal vezető tanítón kívül a közügyekért 
buzgó, ritka becsületességű, önzetlen férfiút. 

1861. évi márczius 19-én nősült meg. Fele-
sége : özvegy Márki Gáborné, szül. Lévai 
Helvia; az élet ezer megpróbáltatásai között 
«sak erősebbé vált a szerelem-kötötte frigy, 
s az a nagy csapás, mely őket a jó feleség 
első házasságából született Pál fiuknak Pápán, 
II. éves theologus korában, 1882-ben történt 
halálával sújtotta, csak ideig tudta erős lel-
küket megtörni; kerestek s találtak lelkükben 
enyhületet, vigasztalást a munkában, a jó-
tevésben. 

De találhattak is, mert fél Halasnak tisz-
telt és szeretett »Fazekas bácsija" ő. Polgár-
társai több izben megválasztották városi kép-

viselőnek, kartársai pedig iskolaszéki tagnak 
és járásköri elnöknek; legújabban pedig, 
1896-ik évben a pest-pilis-solt-kiskúnmegyei 
hivatalos tanító-testület választotta meg elnö-
kének, mely tisztet előhaladott életkora s 
megrongált egészsége daczára a legnagyobb 
megelégedésre tölt be. 

E hivatalos tanító-testület f. hó 6-án tartott 
évi közgyűlésén megemlékeztek arról, hogy 
Fazekas bácsi 40 év óta tanít. Megemlékezünk 
mi is, s kívánjuk, hogy az a koszorú, mely 
érdemes fejét Halas város, kartársai, volt tanít-
ványai elismerésében köríti, sokáig legyen 
édes emléke a jól megérdemelt nyugalomban. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította : Féketéné-Otte 

Hedvig rimaszombati közs. polg. isk. igaz-
gatónőnek a gömörmegyei tanítók segélyező-
egyesülete javára tett 109 f r t adományáért. 

Kinevezte: Csekmanek Ernő fiumei áll. el. 
isk. segédtanítót ugyanazon isk.-hoz r. tanítóvá; 
Beksics lgnácz kaposvári áll. főgymn. tanárt 
a "VIII. fizetési osztály 3. fokozatába Somogy-
vármegye kir. tanfelügyelőjévé; Elek József, 
Lénárd Sándor és Szabó Lajos oki. tanítókat 
és Virág Ida oki. tanítónőt a szilágynagy-
falusi áll. el. isk. r. tanítókká, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Matavovszky Béla kir. tanfel-
ügyelőt Beregvármegyéből Sárosvármegyébe ; 
Kidiszeky Ernő kir. tanfelügyelőt Mosonvár-
megyéből Beregvármegyébe; Hill József kir. 
tanfelügyelőt Hontvármegyéből Mosonvár-
megyébe; Knbányi Károly kir. tanfelügyelőt 
Somogyvármegyéből Hontvármegyébe; Petra-
sevics Endre sárosvármegyei segédtanfelügyelőt 
eddigi minőségébenZólyomvármegyébe; Hanák 
József hatvani áll. polg. fiúisk. tanítót jelen-
legi minőségében a zólyomi áll. polg. fiúisk.-
hoz; özv. Komjáthy né-Márkus Gizella szeniczi 
áll. polg. leányisk. r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a komáromi áll. polg. leánvisk.-hoz; 
Osztrovszky József nagybuttyini áll. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a konopi áll. 
el. isk.-hoz; Antosch Irma marokréti áll. isk. 
tanítónőt a szászvárosi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Miklósi Gyula 
turkevei munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 280 f r t o t ; Németh Ambrus tiszasasi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 180 
fr tot ; 1loskulecz Prokop révaújfalusi munka-
képtelen közs. tanítónak évi 450 fr tot ; Pántó 
János mezőtúri munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 350 fr tot ; Motyán János csaba-
csüdi munkaképtelen uradalmi tanítónak évi 
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390 frtot; Sólyom Antal h.-böszörményi ev. 
ref. tanítónak évi 530 frtot; Lenkucza Péter 
görbedi munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
220 frtot; Tiapu Márton füzesi munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 300 frtöt; 
•Czilley Ignácz sályii munkaképtelen r. katb. 
tanítónak évi 220 f r to t ; Kaba Flórián 
konopi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
300 frtot; Iváncsó Bazil tőkési munkakép-
telen g. kath. tanítónak évi 220 frtot; 
Popovics Trifon jerszegi munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 200 fr tot ; Zoltán Miklós hévézi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 300 frtot; 
Sztrahe Adolf bélyi munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 130 fr tot ; Bálint János vaári 
közs. tanítónak évi 260 fr tot ; Berár István 
gavosdiai munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 270 frtot; Kleinvald Lipót óbecsei izr. 
tanítónak évi 440 frtot; Briber Yincze rozs-
nyói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 250 
frtot; Firtosné-Badnóti Etelka szászvárosi 
munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 220 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Okányik Ferencz szakolczai áll. volt 
tanító özv., szül. Kranczen Máriának évi 
300 frtot, Gizella nevű kiskorú árvájának 
évi 50 fr tot ; néh. Móldován János mező-
kecsedi nyugalmazott gör. kath. tanító özv., 
szül. Válya Ilonának évi 130 fr tot ; néh. 
Forintos János kisbéri nyugalmazott volt 
tanító Gyula nevű kiskorú árvájának évi 
76 frt 85 krt ; néh. Kovács Kázmér felső-
szászberki urad. tanító özv., szül. Kulik 
Teréziának évi 297 frt 50 krt, három kis-
korú árvájának 148 frt 75 krt ; néh. Kállay 
István debreczeni ev. ref. tanító özv., szül. 
Móricz Czecziliának évi 344 frtot; néh. Szekér 
Imre döröskei r. kath. tanító özv., szül. 
Gergye Annának évi 150 frtot; néh. Jószif 
György keszinczi g. kel. felekezeti tanító 
-özv., szül. Dabics HersziLiának és 2 kiskorú 
•árvájának 335 frt 33 kr t ; néh. Popeszku 
Péter lugosi volt gör. kath. tanító özv., 
szül. Müller Teréziának évi 211 frtot. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Lapunk felelős szerkesztője hat heti 

szabadságra elutazott s helyettesítésével 
György Aladár főmunkatársunkat bizta meg. 
• — Szathmáry György ministeri tanácsos, 

a ki legnagyobb sajnálatunkra hosszabb idő 
óta betegeskedett, annyira fölépült bajából, 
hogy elutazhatott Igló-Füredre, a hol nya-
ralója van. Reméljük és melegen óhajtjuk, hogy 
az iglófüredi ozondús levegő végleg vissza 
fogja adni ő méltósága egészségét. E kíván-
ságunkban, úgy hiszszük, osztozik az egész 

magyar tanítóság, mely a ministeri tanácsos 
úrban igaz barátját tiszteli. Iglóra érkeztekor 
az iglói tanítók és tanárok nagy küldöttsége 
üdvözölte ő méltóságát, a kire ez az ováczió 
kellemesen hatott. 

Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
még erre a hónapra nagy eseményeket vár-
nak. A bécsi kormánykörök azt remélik, hogy 
titkon előkészítve a németek és csehek prágai 
értekezlete sikerülni fog s a nagy nyelv-
viszálykodás hirtelen békés megoldást nyer. 
Ezt ugyan csak a kormánykörök hiszik és 
remélik, más senki, sőt inkább a legélesebb 
viszály foly az egész vonalon. Maga a Badeni-
kormány is érzi, hogy a kiegyezés nagyon 
is kétes és látja, hogy őszszel újabb obstruk-
czió és zavar fenyegeti a Reichsrathban s 
attól tartva, hogy sem a kiegyezést, sem a 
budgetet keresztül nem viszi s talán delegá-
cziókat sem kap, nem hogy egyébként rendes 
mederbe terelhetné a törvényhozást, Rittner 
tábornok vasúti ministert megbízta egy javas-
lat kidolgozásával, a mely az alkotmány 
módosítását foglalja magában. Nyilván császári 
pátens alakjában. — Konstantinápolyban a 
békekötés gyors elintézését remélik a diploma-
ták. Ferencz József királynak a szultánhoz 
írt levele és Muravjev orosz külügyminister 
körjegyzéke következtében a hatalmak meg-
adták Törökországnak, hogy Tesszália határ-
hegyeinek összes szorosai török kézre szálljanak. 
A török kormány azonban körjegyzékben 
kijelenti, hogy a Penejosz-folyó határvonalá-
hoz ragaszkodik, vagyis Larisszáig Tesszáliát 
követeli. A Kölnische Zeitung-mik azt írják 
Konstantinápolyból, hogy a szültem semmi 
szin alatt sem adja föl Tesszáliát. A törökök 
tekintélyes haderőt csoportosítanak. Február 
24-dikétől junius 15-dikéig 185.000 embert és 
33.000 lovat gyűjtöttek össze. Ehhez a had-
erőhöz hozzászámítható a harmadik hadtest 
és európai Törökország szárazföldi csapatai. 
Káneából érkezett távirat a lakosság nagy 
nyomorúságáról ad hírt. A lakosság már 
annyira fásult, hogy nem is hisz sorsának 
jobbrafordulásában. — Az orosz külügyminis-
ter a hatalmakhoz jegyzéket intézett, a mely 
szigorúbb magatartást javasol, hogy rávegyék 
Törökországot a béke föltételek mihamarabb 
való elfogadására s így valószínű, hogy a 
békekötés most már mégis csak létre fog 
jönni. 

— A gazdasági ismétlő-iskolák ügye 
iránt a bosnyák-herczegovinai kormány is 
melegen érdeklődik, s mint halljuk, meg is 
kereste a magyar közoktatásügyi ministe-
riumot a gazdasági ismétlő-iskolák tervezetének 
megküldése iránt. 
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— A „Taiiítók Háza" alapjára Deák Lajos 
királyi tanácsostól, Maros-Tordamegye tan-
felügyelőjétől 8 forintot kaptunk. A lefolyt 
iskolai évben az ottani iskolai perselyekbe 
befolyt összeg ez; még pedig: a nagyölvesi 
állami iskolából 1 frt 5 kr ; a bándi áll. isk.: 
1 frt 11 kr.; a váczi áll. isk.: 1 frt 50 kr ; 
a görgényszentimrei isk.: 49 kr; a nyárád-
szeredai isk.: 1 frt 73 kr; a mogyorósi 
isk.: 49 kr ; a kibédi közs. fiúisk.: 36 kr; 
összesen 6 frt 73 kr. Ezt a kii-, tanfelügyelő 
úr 1 frt 27 krral megtoldván, 8 frtra kere-
kítette ki. Az összeget a pénztároshoz kül-
döttük, az adakozóknak és Deák kir. tan-
felügyelő úrnak pedig köszönetet mondunk. 

A szerkesztő postája. 
V. L. Kis-Szecsén. 19.195. sz. a. tárgyalják; 

megsürgettük. — Sz. J . Gyula, Farád. Már egyszer 
megizentük, hogy Farádról eddig csak az evangelikus 
isk. kérvénye érkezett be, katholikus nem. Most 
sem üzenhetünk mást. Tegyen kérdést a tanfel-
ügyelőségnél. — B. 1. Lövö-Petri. Még február 8-án 
a közig, bizottsághoz küldték (62.542. sz. a.) ; onnan 
válasz még nem érkezett; ott sürgesse. — Sz. E. 
Kalocsa. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mert a lap 
küldése a kiadóhivatalra tartozik. — F . M. Berzova. 
„Kereskedelmi szaktanári paedagogium" nincs. Az 
„ember" úgy lehet keresk szaktanár, ha az egye-
temre jár s ott leteszi a szakvizsgálatokat. — 
C. M. K. B. Általában azt nevezik zúgirászatnak, 
kivált a — körjegyzők. —• B. B. I)una-Szerdahely. 
Ha mi az ilyen „értesítőket" az ország összes isko-
láiról közölni akarnók, lapunknak hetenkint leg-
alább 30 íven kellene megjelennie. S miért tegyünk 
épp az ön iskolájával kivételt? — Sch. D. Karkócz. 
Sajnáljuk, de nem közölhetjük. — K. Gy. A lap 
homlokán olvasható, hogy mi módon lehet meg-
kapni a lapot. Különben forduljon a kiadóhivatalhoz, 
mert a lap küldése a kiadóhivatalra tartozik. Lev.-
lapját oda tettük át. A budai Paedagogiumban, úgy 
tudjuk, már lejárt a pályázat. írjon oda, az igaz-
gatóságnak. — K. M. Szabadka. Az előfizetési díjak 
nem a szerkesztőség, hanem a kiadóhivatal czimére 
küldendők; mi (a szerkesztőség) pénzküldeményeket 
nem fogadunk el. Lev.-lapját áttettük a kiadóhivatal-
hoz, mint a melyre ez az ügy tartozik. —- Jí. L. R. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal nem egy és utfyanaz. 
A szerkesztőség a lap szellemi előállításával, a 
kiadóhivatal a lap nyomatásával, szétküldésével, 
reklamácziók elintézésével és a hirdetésekkel fog-
lalkozik. — Kérelem a kir. tanfeliigyelöségekhez. 
Kérjük a kir. tanfelügyelőségeket, hogy a pályázati 
hirdetéseket közvetlenül a kiadóhivatalra (I Vár, 
Iskola-tér 3.) szíveskedjenek czímezni. így gyorsab-
ban megy a dolog s nem történik meg az, hogy 
egy sürgős hirdetés lemarad azalatt, míg mi Budára 
küldjük át. — I f j . Z. T. Erzsébet-puszta. B. K. Mar-
gitta. Cs. M. Bosszúmező. Velünk azt közlik, hogy 
kérvényök a ministeriumba eddig nem érkezett 
be. — A. S. Darnó. 26.503. sz. a. tárgyalják; meg-
sürgettük. — D. J . Pécs. Megsürgettük; száma: 
10.181. — N. I . tanító. 29.560. sz. a. tárgyalás 
alatt van ; már két izben is megsürgettük; többet 
nem tehetünk. — K. Gy. Tasolya. Velünk azt 
közlik, hogy 11.019. (illetőleg 28.126.) sz. a. az 
ungvári adóhivatalhoz ment még május 28-án. — 

K. K. Tekésháza. Velünk azt közlik, hogy ifjabb 
kérvény nem érkezett; forduljon tanácsért a.kir . 
tanfelügyelő úrhoz. K. S. T. Túr. Nem engedé-
lyezték. — P . J . Mezőtúr. A szolnoki adóhivatal-
hoz küldték 33.642. sz. a. — B. G. Nagy-Tótfalu. 
Junins 23-án 10.575. sz. a. elintézték; ha még eddig 
nem kapta meg, nem sokára megkapja. — Göcseji. 
Junius 28-án (36.014. sz. a.) a kir. tanfelügyelőség-
hez küldték. — Pl . P . Dabrony. Még mindig a 
közig, bizottságnál van ; ott nézzen utána; száma r 
13.565. — F. S. Mikháza. Tárgyalás alatt van v 
száma ; 40.034. — Kr. A. Temes-Hisziás. 36.354. sz. a. 
tárgyalják; megsürgettük. — F. Gy. Kelene. Megsür-
gettük s 31.942. sz. a. el is küldték már az ipolysági 
adóhivatalhoz ; eddig már csak megkapta? — M. J» 
Ny.-Kutti. Tárgyalás alatt van; megsürgettük. — 
B. J . Mércsa. 29.104. sz. a. junius 24-én az ungvári 
adóhivatalhoz küldötték. — K. K. Szilicze. 27.995. 
sz. a. tárgyalják; megsürgettük. — B. A. Bihar-
Fegyvernek. Eddig már csak megkaphatta, mert 
hiszen még junius 18-án 18.890. sz. a a nagyváradi 
adóhivatalhoz küldték. — K. J . Bomosnia. A val-
lás- és közoktatásügyi ministerhez folyamodhatik 
segélyért, de hogy megadják-e, azt, természetesen, mi 
előre nem tudjuk. Kérje meg dr. Bengi kir. tanfel-
ügyelő urat a támogatásra. — F. J. Veléte. Sajnáljuk, 
de a földmívelési ministeriummal nem vagyunk össze-
köttetésben. — Cs. Sz. Mezö-Laborcz. Az állami 
óvónők is fognak korpótlékhan részesülni a jövő év 
őszén. — H. 1. Ncmet-Csencs. A tanfelügyelőségi 
tollnokok a XI. fizetési osztályban vannak s lak-
bért is e szerint kapnak; fizetésük 500—600—700 frt. 
Ötödéves korpótlékban nem részesülnek s nyugdíja-
zásuk az államtisztviselők nyugdíjazása szerint 
történik ; 40 évi szolgálat. — A. B. Nem. — F. >1. 
Baranya-Baán. Budán; II. ker., Csalogány-u. (állami). 
A pesti oldalon: IV., Kalap-utczai (az angol kis-
asszonyoké), és a Ranolder-féle, Gyep-u. — Fény-
vessy Jenő szegedi tanító, még két szegedi tanító-
társa nevében is, fölszólítja azokat, a kik most tíz 
éve velük együtt a szegedi kir. kath. tanítóképző-
ben képesítőt tettek, hogy találkozás végett nála 
(Szeged, Zerge-u. 22. sz.) levélben jelentkezzenek. 

— „A kék imakönyv." Közölni fogjuk, ha meg-
nevezi magát. A szerkesztőnek ismernie kell munka-
társait. Álnév alatt is megjelenhetik, de nekünk 
tudnunk kell a valódi nevét. — L. E. Bndobánya. 
Nem kérjük, mert nem szoktunk ilyeneket közölni. 
— M. A. Nagylak. Ha csak 1895-ben szerzett ok-
levelet : nem. — H. S. Poroszló. Két í-vel az egye-
dül helyes. (Miért nem írta alá a teljes nevét? 
Ha valakitől kérünk valamit, illik neki bemutat-
koznunk.) — Szives tudomásai. T. munkatársain-
kat értesítjük, hogy a juliusi és augusztusi számok-
ban megjelent és megjelenendő czikkekért járd 
tiszteletdíjakat csak augusztus végén, felelős szer-
kesztőnk visszaérkezése után, fogjuk utalványozni. 
— B. J . Borsodinezökeresztes. Lehet. 

Tartalom: Nevelhet-e az iskola ? Ember János. — 
Az állami népiskolák. — A beszéd- és értelemgya-
korlatok. Csikós Gyula. — Külön órát a mesének ? 
I. Bálintffy Béla. IL É. Keményffy Katinka. — A 
kézimunka tanítása az elemi népiskolában. Pára 
Pálné. — A „Szepesi Tanító-Egyesület" XLVI-ik 
közgyűlése. Göőz József dr. — Egyesületi élet. — Faze-
kas József. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. jNyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést Dem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
it irataiba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat nem a d u n k vissza. 

Népoktatásügyünk reformja*) 
Tanügyi és politikai lapjaink a nép-

oktatásügyi problémák megoldása körül 
egyaránt dicséretre méltó buzgóságot 
fejtenek ki. Országos a vita a „mód-
szer"-t és „ rendszer "-t illetőleg. És ezen 
nincs mit csodálkozni, mert a nép-
oktatásügy nagy mezején — 30 évi 
szomorú tapasztalat után — annyi 
mindenféle a rendeznivaló, s maguk-
nak a tanítóknak oly sok, ügyes-bajos 
dolguk vár orvoslásra, hogy, ha azokat 
„litánia"-ba foglalnók, valószínűleg ez 
volna a világ leghosszabb s egyszers-
mind legérdekesebb „litániája" is! 

Oszlopos emberek, régi harczosok, 
jeles tanféríiak foglalkoznak a népok-
tatásügyi kérdések megoldásával s ipar-
kodnak sebeinkre gyógyító-írt, üdítő-
balzsamot hinteni, de mint erős meg-
győződésemet mondom ki, addig, míg 
az 1868. évi XXXVIII. és az 1876. évi 
XXVIII. törvényczikkek egyes rendel-
kezéseit illetőleg gyökeres változtatás 
nem történik, halvány ködfátyolként 
fog elenyészni minden nemes törekvés, 
iparkodás. 

Nézetem szerint ugyanis nem a nép-
iskolaitanfelügyelet reformjával, (ISzeríc.) 
hanem az 1S6S. évi XXXVIII. és az 

#) Ezzel a czikkel nem mindenben ért egyet a Szerh. 

1876. évi XXVIII. törvényczikkek gyö-
keres, megváltoztatásával lehetne a nép-
oktatásügyet előbbre vinni. A nevezett 
törvényczikkek egyes rendelkezéseit 
kellene tehát megváltoztatnunk oly 
formán, hogy a népoktatás (kisdedóvás) 
összes adminisztrácziója a közigazgatás 
alól fölszabadíttassék s így a tansza-
badság meghagyása mellett, a tanügy 
függetlensége, illetve függetlenítése is 
kimondassák, ha azt akarjuk, hogy a 
magyar nemzeti kultura magvetése jól 
sikerüljön. 

Az élet gazdag tanulságai, a tapaszta-
lati igazságok, egy futó pillantás a jelen-
legi állapotokra meg fognak győzni ben-
nünket arról, hogy a tanügyi adminisztrá-
czió a közigazgatás keretében idegen ta-
lajra talál, mert a közigazgatási kuszált 
fejlődési viszonyok a hatósági közegek 
idejét és munkaerejét már most is 
oly nagy mértékben igénybe veszik, 
hogy, ha azt akarjuk, hogy feladatuk-
nak híven és pontosan megfeleljenek, 
az irodai asztal mellett éjszakákat kell 
tölteniök. Azt meg pláne kivánni sem 
lehet, hogy egy adó-, lelencz-, árva-, 
rendőri, pénzügyi, jogi, közegészségi, 
út, és hídépítési, gazdasági, újabban 
pedig házasságkötési ügyekkel bajlódó 
közigazgatási hivatalnok a népnevelési 
ügyekkel is foglalatoskodjék és azok 
sokoldalú ágazatait tanulmányozgassa. 

Lapunk 2í)-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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Ehhez neki sem ideje, sem kedve, de 
még érzéke sincsen. így tehát az idők 
jelei is arra intenek bennünket, hogy 
a népoktatási ügyet gyökeresen reorga-
nizáljuk s a közigazgatási hatóságok, 
valamint az iskolaszékek és gondnok-
ságok hatásköre alól is — az utóbbiak-
nak teljes megszüntetésével — emanczi-
páljuk. 

A ki közelebbről ismeri az iskola-
széki és gondnoksági intézményt és 
tudja, hogy ezen, elsőfokú tanügyi fórum 
tagjai országszerte — tisztelet a kivé-
teleknek — többnyire írni-olvasni is 
nehezen tudó elemekből, stb. vannak 
összetoborzva, a kik aztán a tanító 
fölött bíráskodnak, holott a tanügyhöz 
annyit sem értenek, mint haj du a harang-
öntéshez: az igazat ad nekem, ha azt 
mondom, hogy ilyen elemekkel konzer-
válni, hódítani, missziót teljesíteni, szó-
val kultúrpolitikát 'csinálni merő kép-
telenség, abszurdum s nincs más hátra, 
mint ezen két, áldástalan intézményt, 
mely közéletünk sajátos viszonyaiba 
be nem illeszthető, teljesen megszün-
tetni s a népiskolák összes ügyvezeté-
sét a tanítóra, az általam javaslatba 
hozandó „vármegyei tanügyi szakbizott-
ság "-ra és a juriszdikczióval, valamint 
„exekutiv" hatáskörrel felruházandó 
királyi tanfelügyelőre bizni. 

A tanítónak ma már mindenesetre 
van annyi szak- és társadalmi képzett-
sége, hogy mint szakjába vágó dolgo-
kat bátorságosan reá (a hol igazgató is 
van, arra) lehetne bizni; p. o. az iskolai 
berendezések körüli eljárást; az iskolai 
épületnek jókarban- és tisztántartására 
való felügyeletet; az iskola évi fentar-
tásához szükséges költségelőirányzat 
és számadások elkészítését; haszonbér-
leti ügyletek lebonyolítását; a gyerme-
kek iskoláztatására vonatkozó ügy-
vezetést; a statisztikai és nyilvántar-
tási munkálatokat; megbüntettethetné 
a község elöljárójával az iskolamulasz-
tókat; nyilvántarthatná és kezelhetné 

a községi elöljárótól átvett büntetés-
pénzeket; őrködhetnék az iskola vagyo-
nára és jövedelmére, sőt a költség-
előirányzat alapján eszközölhetné a 
szükséges kiadásokat is. Csekélyebb 
ügyekben döntéssel, nagyobbakban pedig 
véleményezési joggal is fel lehetne 
ruházni. Felsőbb hatósága volna a vár-
megyei tanügyi szakbizottság, melynek 
mindenben felelősséggel tartoznék és 
melylyel hivatalos levelezésben állana. 

A vármegyei tanügyi szakbizottság tag-
jait ha t évről hat évre a vallás- és 
közoktatásügyi minister nevezné ki. 
Elnöke volna a királyi tanfelügyelő; elő-
adója a királyi segédtanfelügyelő; tagjai: 
a vármegye területén levő hitfelekezeti 
esperesek, s ha egyik vagy másik hit-
felekezetnek a megye területén espe-
rese nincs, egy-egy a kiválóbb lelké-
szek közül; a járási főszolgabirák; a 
megyei főügyész, mint jogtanácsos; a 
megyei főorvos, mint egészségügyi 
tanácsadó; az _ államépítészi hivatal 
főnöke, mint gazdasági és építési 
tanácsadó. A tanítók kiválóbbjai közül 
annyi, a hány járás van a megye terü-
letén. Yégül a megye területén levő 
tanító-egyesületek egy-egy megbízottja. 
Teendői: a tanítói állásokra pályázatot 
hirdetne; választaná a községi és hit-
felekezeti tanítókat a kir. tanfelügyelő 
3-as kijelölése alapján; felügyelne arra, 
hogy az iskolát fentartó község és hit-
felekezet a tanítók illetményét ponto-
san kiszolgáltassa. A hanyag iskola-
fentartót megbüntetné; vezetné a taní-
tók fegyelmi ügyeit; a magyar nyel-
vet hanyagul tanító tanítót a tanfel-
ügyelővel megbüntettetné, sőt állásától 
el is mozdíttatná; tagjaival az iskolá-
kat egyszer-kétszer meglátogattatná, 
mely alkalommal az iskolafentartók, az 
iskolalátogatónak fuvarköltségét és napi-
díját megtérítenék. Az iskolával keve-
set törődő iskolafentartót, megintené, 
sőt meg is büntetné. Levelezésben állana 
az iskolafentartókkal, a tanítóval, köz-
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ségi és közigazgatási hatóságokkal és 
a hitfelekezetek püspökeivel. Felette 
állana a királyi tanfelügyelő. Gyű-
lésein, melyek évnegyedenkint tartat-
nának, elnökölne; javaslatait elfoga-
dás és megvitatás végett előterjesz-
tené; a szakbizottsági tagok iskolaláto-
gatási teendőit félévenkint előírná; 
őrködnék a fölött, hogy az egyes ta-
gok, iskolalátogatási kötelezettségeiknek 
mennyiben feleltek meg? Szerzett tapasz-
talataikról tettek-e hozzá esetleges intéz-
kedés végett pontos jelentéseket? Meg-
büntethetné az iskolafentartókat. Elen-
gedhetné a tandíjakat. Végrehajtatná 
a szakbizottság Ítéleteit; a fölebbezése-
ket pedig a közigazgatási bírósághoz 
átutalná. Az évzáró vizsgálatokra a szak-
bizottság tagjait kiküldené, a kik ott 
elnökölnének. 0 volna a vármegyei tan-
ügyi élet lelke, vezérlő szelleme és min-
dene. Szüksége volna tehát szakképzett-
ségre és gyakorlati tapasztalatokra. 

íme, ezek volnának az én irányelveim, 
melyek szerint szeretném népoktatási 
törvényeinket módosítani. Erős meg-
győződésem, hogy egységes nemzeti 
kulturát teremteni poliglott nyelvű 
országban csakis így lehet. 

(Eötvösfalva.) Halta Balázs. 

A magyar nyelvtanításról nem 
magyar ajkú népiskoláinkban. 
A tanterv revíziójával kapcsolatban a fenti 

czímen megjelent czikk a benne foglalt tárgy 
fontosságánál fogva nagyon is méltó arra, 
hogy vele mentől behatóbban és érdemlege-
sebben foglalkozzunk. Lássuk az idegen ajkú 
iskolákban a magyar nyelvtanításnak tulaj-
donképeni czélját. Vizsgáljuk meg a dolog 
lényegét magát. 

Tizenöt év óta mindig idegen ajkú iskolá-
nál működtem. Az anyanyelvet kezdetben 
még kisegítő nyelvül sem használhattam, mert 
magam sem értettem. Kineveztetésem alkal-
mával tanfelügyelőm ezt kérdezte: 

„ Sti rumuneste ? (Tud-e románul ?) 
— Bá. (Nem.) Felelém. 
„No, nem baj. Majd megtanulja. Fődolog 

az, hogy tanítványaiból magyarul beszélő, 
érző és gondolkozó derék honpolgárokat 
neveljen, stb." 

Az említett czikk írójának a véleménye 
szerint a tanítónak a növendékek anyanyel-
vét is okvetlen tudnia kell, mert különben 
munkálkodása eredménytelen lenne. Pedig 
éppen ellenkezőleg áll a dolog. Ennek iga-
zolására számtalan esetet tudnék felemlíteni, 
ha egy czikk kerete megengedné s ha annak 
nagyobb szüksége forogna fenn. 

Sohasem feledem el első tanévi működé-
semet. Mekkora kínt, fáradságot okozott nekem 
is, míg az Abéczében lévő összes szók- és 
mondatoknak román jelentőségét bemagoltam 
és tanítványaimmal is bemagoltatni igyekez-
tem, mert abban az időben a gondnokság 
úgyszólván megkövetelte, hogy a növendék 
az olvasottakat anyanyelvén is eltudja mon-
dani. Mennyi időt kellett ilyformán az írva-
olvasás és a tulajdonképení czél: a magyar 
beszéd hátrányára elvesztegetnem! Pedig a 
magyar irva-olvasás tanítását nem előzte 
meg az anyanyelvi, mert iskolánknál anya-
nyelvi írva-olvasást egyáltalában sohasem 
tanítottunk. S mily hiábavaló s a tulajdon-
képení czélt még inkább veszélyeztető dolgot 
végeznék most — járván hozzám román, 
német, tót stb. ajkú növendék — ha csak a 
román, német és tót írás-olvasás tudása után 
következnék a legfontosabb: a magyar írva-
olvasás tanítása. Az ugyanazon nyelvet beszélő 
iskolákban is a kétféle írva-olvasás tanítása 
s különösen az anyanyelvnek tannyelvül való 
használata a magyar beszéd sikeresebb elsa-
játításának a hátrányára van. 

A mindennapos gyakorlat és tapasztalat 
nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a nyelv ala-
pos megtanulásához társalgás hell, hogy szem-
léltetés nélkül nem taníthatunk értelmet s 
hogy a tanultaknak anyanyelvre való lefor-
dítása egyáltalán nem elemi iskolába váló; 
mert ha ez által nyerünk is valamicskét a 
réven, a magyar beszéd hátrányára sokkal 
többet kell fizetnünk a vámon. 

A német és latin korszakban a boldogu-
lás föltétele e nyelveknek folytonos gyakor-
lását tette szükségessé s vájjon nem-e az 
ugyanazon nyelven való tannyelv, tanulás és 
társalgás vezetett czélhoz ? 

Alapos és annál biztosabb nyelv elsajátí-
tási czélból egyes családok miért tartanak 
német, angol, franczia s más nyelvű nevelő-
ket, tanítókat és cselédeket ? Bizonyára azért, 
mert ebbéli eljárásuk gyakorlati fontosságát 
tapasztalatból tudják. Régi, kipróbált mód-
szer ez és mindig eredménynyel jár. Vagy 
német községben könnyebben lehet magya-

29* 
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rul tanulni, miut magyarok között, s a magyar-
nyelvnek a tanítására első sorban nem alkal-
masabb-e a született magyar ? Ezt azért 
említém meg, mert a czikkiró véleménye 
szerint magyar ember, anyanyelvi ismeretek 
hiányában, idegen ajkú iskolába nem való. 

A t. czikkiró, ha kissé utána gondol, hiszem 
és remélem, hogy maga is arra a meggyőző-
désre jut, hogy a magyar beszédre magya-
rul is elő lehet készíteni s hogy idegen ajkú 
növendékeinket jobb, ha már kezdetben is 
magyarul foglalkoztatjuk. Jobb mentől előbb, 
sőt azonnal kezdeni a magyar beszédet, mint 
később. 

Növendékeinkkel kezdetben játszani szok-
tunk. A gyermek a játék vonzó hatása alatt 
állva, játékközben sokkal jobban megkedveli 
az iskolát, mintha anyanyelvén egyről, más-
ról megkérdezzük és mesélünk neki. 

Az iskolai szoktatások, a játék és ének s 
némely ismertebb állatnak szemléltetése és 
hangjának játékközbeni utánzása megannyi 
kínálkozó alkalom a magyar beszéd meg-
kedvelésére, a magyarul való társalgásra s 
a magyar beszédnek azonnali megkezdésére 
és gyakorlására. 

Álljatok fel! Üljetek le! Kezeiteket tegyé-
tek a padra! Jobbra nézz! Balra nézz! Fel 
nézz! Le nézz! Előre nézz! Kezeiteket a 
mellre! Kezeiteket nyújtsátok fel, le, előre, 
hátra, jobbra és balra! Kezeiteket (tenyerei-
teket) üssétek össze! stb. 

Ez labda! Mi ez A. B. C. ? A labdát A-nak 
adom. Mit adtam neked A? Te add B-nek. 
Mit adtál B-nek, A ? Mit kaptál A-tól B ? 
Te add C-nek! C add a hátsó szomszédod-
nak! Te a jobb szomszédodnak! stb. 

A labdát feldobom és kifogom. Dobd fel 
és fogd ki te is A! Dobja fel és fogja ki 
B. C. D. stb.! 

A labdát dobd ide (hozzám vagy nekem!) 
En visszadobom neked. Vigyázz és fogd ki 
te is. Dobd az előtted állónak! Te dobd 
V-nek! Te a jobb, bal vagy a hátsó szom-
szédodnak stb. Most kimegyünk az udvarra 
játszani! Meglátom, ki lesz ügyesebb! Ki 
tudja a labdát magasabbra v. messzebbre 
dobni és ki tudja ügyesebben kifogni (fel-
fogni v. megfogni) stb. 

Lássuk tovább: Sikerült képen v. termé-
szetben szemléltetem: ír, számol, olvas, eszik, 
iszik ül, áll, jár, nevet, tanul, tanít, sír v. rí, 
ágy, alszik, ásít, öltözik, mosdik, törölközik, 
fésül, kefél, nyír, beretvál, seper, gyalul, 
fűrészel stb. Ilyforma eljárás mellett az érte-
lem fejlesztése czéljából kell-e ide anyanyelvi 
magyarázat? Ügy hiszem, hogy ezekben a 

magyar beszéd sikeres taníthatásának a lehe-
tősége és kiindulási pontja röviden vázolva 
van. S a miképen itt az anyanyelv teljesen 
mellőzhető, _ azonképen: én irok, te írsz, 
János ír. Én ülök, te ülsz, ő ül. Én eszem, 
te eszel, Mari v. ő eszik, és ezekhez hasonló 
s a magyar nyelv elsajátítását czélzó tár-
salgásainknál az anyanyelvet — mint kise-
gítő eszközt — szintén nélkülözhetjük. 

Ha elemi iskoláinkban a magyar írva-
olvasás tanítását az anyanyelvi megelőzi, ha 
elemi iskoláinkban már kezdetben a magyar 
beszéd gyakorlása és sikeresebb megtanulá-
sának a hátrányára az anyanyelvi oktatást 
helyezzük előtérbe, vájjon helyesen cselek-
szünk ? Nem, mert ez által tanítványainkat 
éppen mi akadályozzuk meg abban, hogy a 
magyar nyelvben nagyobb előmenetelt tegye-
nek. Byesmit idegen ajkú testvéreink jól fel-
fogott érdeke nem kívánhat. Nem, mert a 
magyar nyelv ismerete minden honpolgárra 
nézve szükséges, sőt akárhány esetben élet-
szükséglet. Eredmény dolgában hátrányos. 
Állami és nemzetet fentartó tekintetben 
még hátrányosabb. 

A kezdet nehézségeivel küzdő gyermeket 
egyféle írás- és olvasásra könnyebb megtaní-
tani. Többféle nyelven való tanítás hátrányos, 
túlterhelésre vezet s egyáltalán véve nem 
elemi iskolába való. 

Tanítsuk növendékeinket eleitől kezdve 
azon a nyelven, a melyre nagyobb szüksé-
gök van. Tanítsuk magyarul, mert nyelvé-
ben él a nemzet s a magyar haza számára 
mentől több magyarul érző honpolgárt csak 
így nevelhetünk. Az anyanyelvet a szülői kör-
ben is lehet gyakorolni. A ki óhajtja, nagyobb 
korában fejlesztheti, sőt a legnagyobb tökélyre 
és tudományos színvonalra is emelheti; mert 
ott vannak a nemzetiségi közép és felsőbb 
iskolák. Egyetemeinken román, német tan-
szék is van stb. 

Ezek szerint elemi iskolában a magyar 
nyelven kívül más tannyelvre szükség nincs. 
Legfeljebb mint kisegítő nyelv szerepelhet. 
A számtanításnál erre sincs szükség. 

Összegezve az egészet, a mennyiben a 
vallás tanításánál az anyanyelvre és az anya-
nyelvi írás-olvasás tudására is szükség van, 
az illető papoknak és hittanítóknak jogában 
és érdekében áll a hittani órákon az anya-
nyelv fejlesztéséről is gondoskodni. 

A mi iskoláinknál a görög keleti és görög 
katholikus papok a saját felekezetökhöz tar-
tozó növendékek kezébe a második osztály-
tól kezdve megfelelő olvasókönyvet adnak s 
így a nagyobb osztályokban nemcsak írni, 
olvasni tudnak, hanem hit- és erkölcstani 
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tudnivalóikat anyanyelvi tankönyvekből ta-
nulj ák. 

Ha a növendék a magyar írva-olvasást 
már tudja , az anyanyelvit nagyobb fáradság 
nélkül a vallási órákon is megtanulhatja. S 
ha az illető hitoktató a vallástanítással egy-
idejűleg az anyanyelv müvelésére is gondot 
fordít, munkálkodásának kettős eredménye 
van. Először: fejleszti az anyanyelvet s e 
miatt az elemi iskolára panasz nem lehet. 
Másodszor: nem vonván el az illető taní tót 
a magyar nyelvnek sikeresebb tanításától, ez 
által az ügynek és hazájának is fontos szol-
gálatot tesz. 

A tanterv mondja ki és követelje meg, 
hogy a magyar hazában lévő minden név-
vel nevezendő elemi iskolánál a tannyelv 
magyar legyen, az írva-olvasás tanítása szin-
tén magyarul történjék s hogy az anyai írva-
olvasásról, szóval az anyanyelv fejlesztéséről 
az illető hi toktatók gondoskodjanak. 

A hazát ezer évnek viszontagságai között 
a magyar tar tot ta fenn. A nemzetiségi lako-
sokat mindig védte és pártfogolta. Tisztelte 
mindenkinek a nemzetiségét, nyelvét és val-
lási meggyőződését, sőt a román irodalom-
nak a bölcsője is Apaffy és Rákóczy fejedel-
mek idejében éppen magyar földön r ingott . 

A magyar, ősi időktől fennálló jogairól 
önként mondot t le. Megosztotta őseitől örök-
lött kiváltságait a testvér nemzetiségekkel, 
hogy annál boldogabbá tegye a hazát s 
annak minden lakóját. 

Most, a második ezredév hajnalán kár 
volna törvényileg kimondani azt, hogy az 
elemi nem magyar ajkú iskolában az írva-
olvasás az anyaival kezdődjék s hogy ezen 
iskolákban kezdetben a tannyelv az anyai 
legyen. 

Kár volna alkalmat nyúj tan i arra, hogy a 
magyar nyelv az anyanyelv miat t hát térbe 
szoríttasék. 

Az elemi népiskolákban az anyanyelv fej-
lesztését eszközöljék az arra hivatott vallás-
tanítók. 

A magyar haza mindenik elemi iskoláiban 
a tannyelv legyen magyar. 

Egy érzés dobogjon minden hazafi keblé-
ben s ez az legyen: Mindenekfelett a haza ! 

(Nagyág.) Isslay István. 

A szorgalmi idő falun. 
Nálunk a tanévet két korszakra osztjuk fel, 

melyek közül a téli korszakban délelőtt 8-tól 
11-ig, délután 1-től 3-ig, — a tavasziban pedig 
délelőtt 7-től 10-ig, délután 2-től 4-ig 
tanítunk. 

Hogy-hogyP kérdi ta lán a t. olvasó, hiszen 
ilyen természetű felosztásról a népiskolai 
törvények és rendeletekben szó sincs; ez 
abuzus. 

Igaz, nincsen; de mert azok kijátszása 
nélkül, a mennyiben a törvényszabta napi 
óraszám be van tar tva előnyösen alkalmaz-
ható, mert gazdálkodási és egészségügyi 
előnye van, sőt az idő is jobban kihasz-
ná lha tó : tehát alkalmazzuk. Ez a körülmény, 
ahhoz értő férfiúban visszatetszést sem szülhet, 
különösen, ha bebizonyítom, hogy ez az idő-
beosztás czélszerü. 

Egészségügyi bizonyítékom a következő: 
Mindnyájan tudjuk, mert hiszen lát juk, 

hogy novemberben s a következő 3—4 
hónapban a napok annyira rövidek, hogy 
már 3 órakor is alig, 4 órakor pedig már, 
még a kor kívánalmainak teljesen megfele-
lőleg épí te t t tanteremben is, különösen, ha 
az idő borús, mint a milyen pedig ezen 
hónapokban közönségesen lenni szokot t : 
annyira sötét van, hogy a gyermek, látidegei 
épségének koczkáztatása nélkül semmi oly 
munkát nem végezhet, melynél a szemeit 
használni kénytelen. De, mert alig van tan-
tárgy — az éneket esetleg kivéve — melynek 
előadásánál, különösen ha, mint azt minden 
hivatása színvonalán álló tanító teszi, szem-
léltetőleg tanít, a szemre szükség ne vo lna : 
hogy a gyermek szemeinek az épsége meg-
őriztessék, nemcsak nem abuzus, de sőt kívánatos 
is, hogy téli időben a délutáni előadások ne 
2-től 4-ig, hanem 1-től 3-ig tartassanak. 

De ez esetben, fogja talán valamelyik t . 
olvasó mondani, különösen az iskolától 
távolabb lakó gyermek még az ebédjét sem 
költheti el annak rendje és módja szerint. A 
ki ezt vetné ellen, az a falusi viszonyokat 
nem i smer i ; mert népünk azon osztályának, 
mely a falusi iskola népességének 95°/o-át 
szolgáltatja, a téli ebédje egy darab kenyér-
ből és esetleg egy darab szalonából áll, 
minthogy télen főtt ételt napjában csak 
kétszer eszik. Ugyanis reggel, mikor a szo-
bában levő nagy kemenczét az anya, vagy a 
család legidősebb leánytagja befűti, a főzés 
végett leendő berakásra már készen áll a 
vastag reggeli t szolgáltatandó nyers t áp lá lék ; 
mely, mire az iskolás gyermek felkel, felöltö-
zik és reggeli imáját elvégezte, már elköl-
tésre készen az asztalon párolog; melyből, 
miután a nebuló úgy bepakkolt , hogy a füle 
is kétfelé áll, mert már közel van az előa-
dás kezdete, veszi a t áská já t és ballag az 
iskolába, honnan 5 0 — 6 0 % 11 óra után sem 
megy haza, mert az ebédre való a tarisz-
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nyában van, s mert esik a hó, fúj a szél, 
hideg van s könnyen meghűtené magát. 

Ezek után áttérek ez iskolázási mód gaz-
dálkodási előnyére. Szinte látni vélem egyik-
másik t. olvasóm arczán a gúnymosolyt, hogy 
miféle megtakarítási előnye lehetne már ez isko-
lázási módnak; pedig van, és ez a következő: 

Községi iskolánknál három, 270 köbméter 
űrtartalmú tanterein van, melyek mindeniké-
ben téli naponkint reggel 7 órától délután 
3 óráig, tehát 8 órán át 16 kgr. szén fogy 
el, vagyis óránkint 2 kgr. Ha az előadás 
délután 4 óráig tartana, még egy órával 
tovább kellene fűteni, a mi 2 kgr. minus-
különbözetet eredményezne. Ha a szénnek 
kilogrammját egy krajczárba számítom, ez 
naponkint 2 kr megtakarítást s így az egész 
fűtési idő alatt, a mi közönségesen 120 
napig tart, tantermenkint 2 frt 40 krt, három 
tanteremnél 7 fr t 20 krt tesz ki ; mely ösz-
szeg, ha figyelembe veszszük, hogy az iskola 
háztartásában sok helyen egész a fukarságig 
vitt takarékosság folyik, elég tekintélyes arra 
nézve, hogy a téli időszakban a délután 1 
órától 3 óráig való tanítást megokolttá tegye. 

A tavaszi, reggeli 7 órától 10-ig tartó elő-
adás a gyermekre nézve csupán annyi fon-
tossággal bír, hogy a napnak legforróbb sza-
kában 10-től 2-ig nem kénytelen az iskolá-
ban ülni. Ezen intézkedés inkább a család, 
és így az iskoláztatásra van kihatással. Tud-
juk ugyanis, hogy a tavaszi és nyári munka-
időben a családfő s a családnak az iskolából 
kikerült felnőtt tagjai az egész héten át, 
távol az otthontól, munkában vannak, kiknek 
a családanya minden, vagy legalább minden 
második nap, míg a gyermek az iskolában 
van, elkészíti az eledelt és vagy maga viszi 
azt a munka színhelyére, mely esetben a kis-
dedek gondozását az iskolás gyermek veszi 
á t ; vagy ez viszi, s az anya az apró népség 
és az otthon körüli teendőket látja el. 

Ha most már figyelembe veszszük, hogy a 
családfő az otthontól sokszor 5—6 sőt 10 
kilométer távolságra is eső földjén, vagy ura-
dalomban dolgozik, láthatják, hogy nagyon 
is kívánatos s a pontos iskolába j árhatás 
miatt szükséges, hogy a délelőtti és dél-
utáni előadások közötti időköz mennél hosz-
szabb legyen, mert különben könnyen meg-
történnék, hogy az anya, mert gyermekére 
az előbb említett okból már 10 órakor szük-
sége van, nem bocsátaná őt iskolába a dél-
előtti előadásra, mi által a tanuló a hala-
dásban korlátoztatnék; a család pedig, a 
mulasztás folytán származó bírságolás követ-
keztében anyagi károkat szenvedne. 

(Rákóczi.) Hám László. 

Gyümölcsfa-oltás. 
Köszönettel tartozunk Petrik Ede kartár-

sunknak, hogy leírta a még sok vidéken eddig 
nem igen ismert oltás módját, csak az a kár, 
hogy azt már ez idén nem próbálhatjuk meg. 
Az alább elmondandó oltás-móddal azonban 
nyár kezdetén is ki ki próbát tehet. 

Az eljárás a következő: junius hó 24-ike 
előtt 10—15 nappal vagy utána 8—10 
nappal, de már később nem igen ajánlhatom, az 
idei növésű új hajtásoknál az utolsó — alsó — 
két levélrügy ízközén, természetesen a jó 
nemes gyümölcshajtást értve, egy éles és 
hegyes késsel az íz közepén beszurunk, illetve 
úgy vágunk be és keresztül a hajtáson egészen, 
hogy ott egy nyílás támadjon. E nyílást a 
késsel meg is lehet nagyobbítani, úgy, hogy 
a kést benne megmozgatjuk, vagyis szét-
feszítjük a hajtást. Már most fogunk egy, 
középszerű tüskét pl. akáczfa-tüskét, a mely 
már jó kemény, fás — lehet tavalyi is, — ezt a 
támadt nyíláson bedugjuk úgy, hogy hegyes 
vége jól kijöjjön; ezzel mintegy a kettévágott 
részt egymástól eltávolítjuk; lehet a tüskét 
keresztbe is behelyezni. A galyacskát vagyis 
hajtást se sárral, se oltóviaszszal bekenni 
nem szükséges, valamint bekötni sem kell. 
A tüskét természetesen benne hagyjuk. 

Ha később megnézzük az így elkészített 
hajtáskát, látni fogjuk, hogy a bevágás, illetve 
a tüske körül egy dudorodás képződött s ez 
nagyon is természetes, mert a ía hajtáskája 
meg lett sértve. Ez így hagyandó a követ-
kező kora - tavaszig. Ékkor a támadt dudor 
alatt csonkot nem hagyván, levágjuk, s ha 
már a föld puha, hogy faiskolánkba vagy 
kertünkbe kitehetjük a földbe, úgy egysze-
rűen akár ujjunkkal, akár pedig egy fács-
kával helyet csinálunk neki s abba mintegy 
eldugványozzuk (rügynek a földbe kerülni 
nem szükséges), ekkor a földet körülte meg-
nyomkodjuk, s ha a föld nem nedves, lehet 
hozzá egy kis vizet is önteni. E hajtásokat 
addig kell leszedni, míg a rügy meg nem 
indult. Ha földünk kemény, lehet akkor 
ezeket egy ládácskába avagy cserépbe is 
betenni. A dudor hegyén, vagy a dudorból, 
csakhamar gyökerek törnek elő, s ha néha 
kissé még meg is öntözzük, a rügyek csak-
hamar megindulnak. 

Röviden megismételve: az idei hajtás utolsó 
két rügye közt egy átvágás csinálandó beszú-
rással, ebbe egy tüske helyezendő; a követ-
kező kora-tavaszszal le kell vágni a dudor 
alatt s földbe helyezni. 

Az általam elmondottakat én már kipró-
báltam és sikerültek. Tegyetek, k. kartársaim, 
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jövő évben kísérletet 4 vagy 5 hajtással, 
esetleg nagyobb növendékekkel is, mert ez 
semmi nagy ügyességet semkiván; gyermekek 
hamar utánozhatják, s hiszem, hogy hamar 
tudni is fogják s a hol csak hozzáférhetnek 
a hajtásokhoz, ily nemüen igyekeznek fácskái-
kat szaporítani. 

(Olasz-Liszka.) Dalibor Ferencz. 

I R O D A L O M . 
Emlékkönyv. Kármán Mór 25 éves tanári 

munkásságának ünnepségre szerkesztették: 
Volf György és Waldapfel János. Az érdemes 
pedagógus 25 éves jubileumára volt tanít-
ványai szebb emléket nem állíthattak volna 
a mesternek, mint ezt a tartalmas kötetet, 
a melybe a többi között kitűnő tanulmányo-
kat í r tak: Beöthy Zsolt, Bánóczi József, Riedl 
Frigyes, Alexander Bernát, Négyesy László, 
Marczali Henrik, stb. Kisebb közleményeket 
írtak az emlékkönyvbe: Wlassics Gyula dr. 
vallás- és közoktatásügyi minister, Csengeri 
János, Simonyi Zsigmond, Simonyi Jenő, 
Fináczy Ernő, Klamarik János, Radó Vilmos, 
Volf György és mások. Az Emlékkönyv az Eggen-
herger-íéls könyvkereskedésben jelent meg. 

Értesítők. Lapunkhoz beküldtek értesítőket 
a következő népoktatásügyi tanintézetek: 
fiumei m. kir. áll. el. felsőbb és leányiskola 
és fiumei áll. kisdedóvó; kecskeméti áll. 
segélyezett polgári és el. leányiskola ; b.-gyar-
mati áll. el. népiskola; bajai izr. el. polgári 
fiú-, leányiskola; sárvári csász. kir. főherczegi 
alapítványi r. kath. fiú-, leányiskola; kapos-
vári izr. népiskola; budapesti keresk. aka-
démia ; áll. segélyezett pozsonyi keresk. aka-
démia; beszterczebányai in. kir. áll. felsőbb 
leányiskola; nagy-kőrösi közs. felső leány-
népiskola, ismétlő- s tanyai el. népiskolák és 
kisdedóvó-intézetek; szeged-szilléri tanító-tes-
tület vezetése alatt álló közs. népiskola; 
dobsinai közs. el. és polg. leányiskola; Buda-
pest VIII. ker. közs. nyilvános polg. leány-
iskola ; esztergomi érseki kisdedóvónő-képző-
intézet ; zentai izr. népiskola; debreczeni izr. 
IV. oszt. fiú-, VI. oszt. leányiskola; budapesti 
ág. hitv. ev. magyar és német nép-, polg.-
iskola; keszthelyi közs. el. fiú-, leányiskola; 
nagymihályi állami népokt. intézet: szeged-
belv. tanító-testület vezetése alatt álló közs. 
népiskola; szombathelyi áll. segélyezett polg. 
leányiskola, női keresk. tanfolyam; győri kir. 
kath. tanítóképző-intézet; pécsi püspöki tanító-
képző-intézet; vágújhelyi izr. polg. leány-
iskola; karánsebesi m. kir. áll. polg. fiúiskola 

és ennek tantestülete által áll. segélylyel fen-
tartott magán polg. leányiskola; ungvári áll. 
el. népiskola; Budapest II. ker. közs. nyilv. 
polg. leányiskola, női keresk. tanfolyam; 
magyaróvári m. kir. áll. el. fiú-, leányiskola, 
áll. iparos-tanoncz-iskola. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az „Ungmegyei Altalános Néptanító-

Egyesület" az évi közgyűlését f. évi junius 
hó 26-án Szobráncz-Fürdőn tartotta meg. 
E közgyűlésen Bonts Bertalan megyei kir. 
tanfelügyelő kíséretében a fürdő tulajdonosa 
gróf Török József megyei főispán is meg-
jelent. A főispán az elnöki megnyitó után 
az egybegyűlt tanítósághoz lelkes, a tanítói 
állásnak teljes elismeréssel adózó s a tanító-
kat hazafias szellemi működésre serkentő 
beszédet intézett, mely nem csak közlelkese-
dést idézett elő, hanem egyszersmind a 
jelenlevő tanítók bensejében az örömnek 
legigazibb és legtisztább érzetét felébresz-
tette s e közgyűlés napját a megyei tanító-
ság előtt örökké emlékezetessé tette. A 
közgyűlésen résztvett tanítók a főispánt 
ezen elismerő és buzdító szavaiért a leglel-
kesebb ovácziókban részesítették. A köz-
gyűlés különben a következő ügyekkel 
foglalkozott: Először meghallgatta Takács 
László főjegyzőnek az egyesület egy évi 
működésére vonatkozó terjedelmes jelentését, 
melyet egyhangúlag tudomásul vett. Majd a 
számvizsgáló és könyvtárvizsgáló bizottságok 
elnökei, valamint a pénztáros és könyvtáros 
terjesztették elő jelentéseiket, melyeket a 
szükséges intézkedések elrendelésével in-
téztek el. A jelentések után a felolvasásokra 
került a sor. Marosi Pál antalóczi állami 
iskolai tanító „Purgatórium" czím alatt az 
iskolai közegészségről értekezett, majd pedig 
Budai István zsvatkai állami iskolai tanító 
„Az osztatlan népiskola tantervének módo-
sítása" czímmel olvasott fel egy terjedel-
mesebb dolgozatot. A felolvasások után az 
egyesület főjegyzője a „Segély egyesül et "-re 
és névmagyarosításra vonatkozólag két elő-
terjesztést tett. A közgyűlés elhatározta 
továbbá, hogy egy tétel kidolgozására két 
pályadíjat tűz ki ; végül megejtette a tiszt-
újítást is. A tisztikart és választmányt köz-
felkiáltással választotta meg, mire az újonnan 
megválasztott elnök: Torma János, zaricsói 
gör. kath. tanító, a közgyűlést berekesztette. 
Közgyűlés után a fürdő vendéglőjében közös-
ebéd volt, a melyen vagy 140-en vettek 
részt. A közösebéden a főispán is megjelent. 
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IIIsIIÍ! Iszünóra; 
Az iglói m. kir. állami tanítóképző-

intézet 25 éves múltja. 
Nagyobb akcziók rendszerint erős 

reakcziót támasztanak. 
Ez történt az absolut-uralom aerája 

után is, midőn a felelős magyar kormány 
megkezdette működését s a magyar 
állam konsolidálására hivatott népok-
tatási törvény életbelépett. Az új áram-
lat közepette számtalan helyen részint 
felekezeti, részint nemzetiségi irányú 
ellenállás mutatkozott. 

A 70-es évek elején lelketlen izgatók 
nagyszabású pánszláv agitácziót fejtettek 
ki a fölvidéken s a tanítókat is maguk-
hoz vonták. A belügyi kormányzat 
saját hatáskörében erélyes intézkedése-
ket t e t t ugyan a pánszlávizmus fészkei 
szétrombolására, de ez az egyoldalú s 
inkább rendőri tevékenység önmagában 
véve csak negativ eredménynyel jár t 
volna, ha a közoktatási ministerium 
positiv alkotásaival nem sietett volna 
segítségére. Eme kettős irányú, egybe-
vágó munkásságnak meg is volt aztán 
a maga foganatja. Rövid idő a la t t tisz-
tult a helyzet s javulni kezdtek a viszo-
nyok. így pl. a politikai hatóságilag 
bezárt nagyrőczei pánszláv gimnázium 
és tanítóképző helyére állami polgári 
iskola állíttatott; Liptó-Szent-Miklóson, 
Alsó-Iíubinban, Turócz-Szt.-Mártonban 
és a fanatizált fölvidék sok más helyén 
állami népoktatási intézetek keletkez-
tek, melyeknek tantestületei nem csak az 
iskola falai közt, de a társadalmi élet-
ben is fölvették a barczot a magyar 
állameszme érdekében. A sajtó útján 
való védekezés szempontjából újonnan 
keletkezett helyi lapok hazafias érzésű 
szerkesztői is rendszerint az ottani 

magyar állami iskolák tantestületeiből 
kerültek ki. 

Báró Eötvös József messzelátó lelke 
nem csak fölismerte a veszedelem kút-
fejét, de a bajok legbiztosabb orvoslása 
módját is megtalálta a hazafias neve-
lésben. A nemzetellenes mozgalmak 
ellensúlyozása s végleges megsemmisí-
tése végett idegen ajkú vidékek szá-
mára erős hazafiúi érzésű s más vallásúak 
iránt türelmes tanítók képzését tűzte ki 
egyik legsürgősebb kulturális feladatul. 
Eme helyes fölfogást érvényesítendő, 
rakta meg a magyar államkormány a 
fölvidék különböző pontjait m. kir. 
állami tanítóképző - intézetekkel. Ily 
hazafias intencziótól vezérelve — a 
népfaji és vallási türelem egyik meleg-
ágyául létesítette br. Eötvös József a szepes-
iglói m. kir. állami tanítóképző-intézetet 
is, mely 1871. évi november 20-án nyit-
ta to t t meg ünnepélyesen. 

Immár 25 éve3 mult áll ez intézet 
há ta mögött. 

S mily tanulságos mult! 
Tapintatosan beilleszkedni a helyi 

viszonyok közé; alkalmazkodni a körül-
ményekhez, de nem azért, hogy az új 
intézet az ottani légkörben teljesen 
aklimatizálódva eltereltessék önállóan 
kitűzött irányadó működésétől, sőt 
inkább a rokonulható elemeket magá-
hoz vonva, mélyreható gyökeret verjen 
s aztán mindinkább megerősödve, átala-
kító hatással legyen környezetére: ez volt 
az iglói képezde rendeltetése. S ennek 
a feladatnak a lefolyt negyedszáz év 
alatt derekasan meg is felelt. 

Nem tartom ez intézetet egyedül 
üdvözítőnek s nem is tulajdonítok neki 
csudatevő hatást ; de azt hiszem, nem 
tévedek, midőn a szepesi tanítók és a 
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szepesi tanító-egyesület megmagyarosí-
tásában látom ezen intézet irányító 
szereplését leginkább visszatükrözve. 
15—16 évvel ezelőtt jár tam be utol-
jára a Szepességet. A tanítók között 
pedagógiailag kitűnően képzett igen sok 
akadt, de többnyire csak németül vagy 
tóiul beszéltek. Szondi János, ez a tüzes 
magyar, ottani képezdeí tanár mondá 
akkor előttem Putsch Tóbiásnak: 

kara és a szepesi tanítók működése 
között — dicséretükre mondva — min-
dig szoros kontaktus volt. A képzőinté-
zet igazgatói, tanárai, volt növendékei 
bőven kivették a maguk részét a sze-
pesi tanító-egyesület működéséből. Dr. 
Emericzy Géza, Arányi Antal, Karoliny 
Mihály, Dobó Adolf, Kertscher Ede, 
Putsch Tóbiás, stb., nagy szerepet visel-
tek s részben ma is viselnek az einlí-

AZ IGLÓI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET. 

„Csak azt az időt szeretném megérni, 
midőn a szepesi tanító-egyesület gyűlé-
sein legalább felerészben magyarul folynék 
a tanácskozás 

íme! Most Poprádon az egyesület köz-
gyűlésének tanácskozása kizárólag magyar 
nyelven folyt le. Ennyire haladtak az 
iglói képezde légkörében a tanítók, kik-
nek jórésze már éppen ebből az inté-
zetbőlkerült ki. Az iglói képezde tanári-

tett egyesület kebelében. Az iglói ké-
pezde tanítási nyelvviszonyai 25 év 
lefolyása alatt teljesen átalakultak; 
parallel lépést tar tot t evvel a szepesi 
tanító-egyesület tanácskozási nyelvének 
megmagyarosodása. 

1871-ben 20 növendékből alakult 
ugyancsak „vegyes" osztálylyal kezdte 
meg működését az iglói tanítóképző-
intézet. Az első évbeli növendékek közt 
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voltak reálisták, gimnázisták; többen 
kiszolgált katonák, kik „szakái- és bajusz-
tekintélyükkel nem egyszer kemény 
próbára tették az akkor még tapasz-
talatlan ifjú professzorok pedagógiai 
tapintatát." Az első években a taní-
tási nyelv magyar, német és tót. Hiva-
talos körök sokáig tót népiskolai tanítók 
képzőhelyéül kívánták tekinteni az 
iglói képezdét. Maga Berzeviczy Tivadar 
kir. tan., Sáros és Szepes megyék tan-
felügyelője 1871 november 21-én kelt 
hivatalos átiratában azt mondja, hogy 
„az iglói képezde van hivatva a Szepes, 
Sáros, Abauj és Zemplén megyék tót 
népiskolái számára nevelni tanítókat s 
ez okból a tó t nyelv tanításáról gon-
doskodni nem látszik fölöslegesnek." 
Az igazgatótanács kezdetben magyar 
és német tanítási nyelvet állapított 
meg; erre a közoktatási ministerium 
leirt, hogy az iglói képezde tanítási 
nyelve magyar, de a tanításnál a német 
nyelvet kisegítőül használhatják s .,ha 
a növendékek között többen lennének, 
kiknek anyanyelvük a tót, ebben az 
esetben a tó t nyelv is hetenkint 2 órán 
előadandó." 

A kisegítő nyelvekre sokáig szükség 
volt, hiszen az összes tanulók 3A részét, 
anyanyelv szerint németek és tótok képez-
ték; csak 23.6% volt magyar. Mind-
amellett büszkesége — s egyszersmind 
karaktere is — lehefc ez intézetnek, 
hogy ennek daczára kebeléből sem pán-
gerrnán sem pánszláv tanítók nem kerültek 
ki. „A tanulók kora, képzettsége, nyelve 
és vallása mozaikszerű; de a hazaszeretetben 
s az egymás iránt való testvéries érzü-
letben mindnyájan egyenlők." Nagy érdeme 
ez a hazafias lelkesedéssel működő, 
bár a mostoha viszonyokkal küzdve-
küzdő tanári-karnak. 

De erős kezekben is állott az intézet 
vezetése kezdettől fogva. Mai napig 2 
rendes igazgató kormányozta: 1871/72-
től 1886/87-ig dr. Emericzy Géza, 
1888/89-től máig Arányi Antal; az 

1887/88. évben az intézet adminisztratív 
teendőit, megbízatás folytán, Somogyi 
Géza rendes tanár lát ta el, ki aztán 
1888-ban a znióváraljai tanítóképző-
intézethez helyeztetett á t igazgatói 
minőségben. Emericzy egész lelkét, 
szívjóságát áldozta ez intézetnek; Arányi 
gazdag tapasztalatait vit te Iglóra s 
legfőbb ambiczióját abban helyezi, hogy 
a magyar hazának tiszta jellemű, hazafias 
szellemű, munkaszerető és kötelesség-
tudó tanítókat neveljen. 

A tanári-karban mutatkozó folytonos 
áthelyezés mellett a legavatottabb kor-
mányzókéz sem tar that ta volna fönn a 
kellő egyensúlyt és biztos vezetést, ha 
időnkint az intézetnek olyan kaliberű 
tanárai is nem lettek volna, mint 
dr. Verédy Károly, Kárpáti Endre, 
Somogyi Géza, Putsch Tóbiás, Wiener 
Péter, Krausz Sándor, Mihalitska István, 
Rákóczy István, Stepanko Albert, Kövi 
Imre, stb. 

Mint érdekes tapasztalatot megem-
líthetjük a tanári-karnak 25 év alatt 
szerzett ama meggyőződését, hogy az 
intézet növendékei sorába „a polgári 
iskolákból alaposabban képzett tanulókat 
kaptak, mint a gimnázium vagy és reál-
iskolákból. " 

Az intézet köztartását személyesen 
az igazgató vezeti, mi által az állam-
kincstár évenkint 6 — 7 ezer forintnyi 
megtakarítást ér el. A köztartás házi-
lagos vezetése azonban sok terhet és 
kellemetlenséget ró az igazgató vállaira. 
Egy növendék egy havi köztartása 
átlag véve 8 frtból telik ki, oly módon, 
hogy a zöldséget, burgonyát s részben 
a hüvelyeseket az intézeti kert és 
mezőgazdaság szolgáltatja. 

A képzőintézet igazgatótanácsában 
legnagyobb érdemeket szerzett a kitűnő 
hírnevű pedagógus: Pákh Károly főgimn. 
tanár, ki 1S71-től máig folyvást tagja 
az igazgatótanácsnak. Mint elnökök mű-
ködtek : Berzeviczy Tivadar (— Bánhegyi 
István másodtanfelügyelővel— 1871-től 
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1875-ig), Imre Lőrincz (1876 — 1884), 
Trogmayer Károly (1884 — 1888), Haj-
nóczi R. József dr., kir. tanfelügyelők; 
(ez utóbbi 1888-tól mai napig). 

25 év alatt 1435 növendék iratkozott 
be s 1354 végzett. Ezek közül Iglón 
nyert oklevelet 349; egy évben tehát 
átlag véve 14. A képesítettek közül 
ismeretlen sorsú 5 3; elemi iskolában 
működik 224 ( = 64.2 %) ; polgáriban 
33; tanítóképzőben 10. Közülök széle-
sebb körben ismertebb nevűek Rőczey 
István, Kertseher Ede, Dobó Adolf, 
Graizíger Kornél, Seltenreich Hugó, Ba-
lázs Péter, Bacsányi József, Mihalik 
Sándor, Derszib Károly, Hajts Béla stb. 

Az intézetnek több rendbeli segély-
alapja van. Igen érdekes és követésre 
mindenütt méltó szokást honosított meg 
a jelenlegi igazgató: Arányi Antal, ki a 
tanítóképesítőt te t t ifjaktól az Eötvös-
alapra és a Magyarországi Tanítók Árva-
házára 1 — 1 forintnyi adományt szokott 
beszedni, melyet a minden tanulótól 
havonkint beszolgáltatott 2—2 krból 
alakult összeggel együtt külön alapít-
ványként tőkésít a szepesi tanítók gyer-
mekei javára. 

Mult évi deczember havában ünne-
pelte ez intézet 25 éves fennállásának 
jubileumát. Ez alkalomból megírta és 
a folyó iskolai év ismertetésére vonat-
kozó adatokkal együtt közrebocsátotta 
Arányi Antal igazgató az iglói tanító-
képző történetét, melyet személyes ta-
pasztalataink és közvetetlen tudomású 
adataink kiegészítéséül jelen czikkünk 
megírásánál mi is forrásul használtunk. 
Arányi eme 460 lapra terjedő kötetnyi 
mű közrebocsátásával nem csak kegye-
letes, de az ismeretek terjesztése szem-
pontjából valóban hasznos munkát vég-
zett. Alkalmat nyújt ez az intézet külső 
és belső életébe való bepillantásra. 
Hangja teljes őszinteséget árul el. Nem 
tartózkodik az érdem elismerésétől, bár-
kit illessen is az; viszont a múltban 
ejtett hibák s a jelenben orvoslásra 

váró bajok föltárásától sem idegenkedik. 
A 25 éves történet nevezetesebb ese-
ményei fölsorolása mellett bemutatja 
az intézet kormányzó és oktató sze-
mélyzetét, a tanárok életrajzait; közli 
a köztartásra, alapítványokra, egészség-
ügyre, tantervre, tanítási anyag beosz-
tására, tankönyvekre, tanszerekre, tanári 
könyvtárra, gyakorlati képzésre, kerté-
szetre, méhészetre, mezőgazdaságra, kézi-
munkára, kántorképzésre, tűzoltóságra, 
testi nevelésre, kirándulásokra, inter-
nátus és externatusra, fegyelemre, ifjú-
sági körökre, ifjúsági könyvtárra, iskolai 
ünnepélyekre és a tanképesítésre vonat-
kozó adatokat. A kezünkhöz ju to t t első 
példányon a mű ára és megrendelési 
helye nincs ugyan följegyezve, de 
hiszszük, hogy ez olvasásra érdemes 
munka könyvárusi úton is kapható leend 
s a mennyiben másként nem rendelkez-
tek volna, véleményünk szerint a befolyó 
tiszta jövedelemből legczélszerűbb lenne 
alapítványi tőkét formálni, mely Arányi 
Antal nevéről elkeresztelve, az intézeti 
ifjúság segélyezésére és jutalmazására 
szolgálhatna. 

Arányi könyvének megjelenése alkal-
mából bemutatjuk az iglói m. kir. állami 
tanítóképző-intézetet madártávlati kép-
ben, melynek nagy arányú eredetije 
1896. évben az ezredéves kiállításon 
volt közszemlére kitéve. Gyönyörű —-
mondhatni, a maga nemében páratlan — 
perspektívája van ez intézetnek s nagy 
kertjének. A szepesi fensík hátterében 
kiszökellő Magas-Tátra fenséges látványt 
nyújtó alakja egészíti ki e távlatot. 
A képezde palotáját 1874. év őszén 
adták á t rendeltetésének. Jelenleg vil-
lanyvilágításra van berendezve. 

Növekedjék ez intézet kebelén ezen-
túl is oly igaz hazafias érzelmű, i f jú 
tanítónemzedék, mint a minőt eddig 
szárnyra bocsátott. 

6íööz József dr. 
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A mi házunk. 
Olyan kis ház, mint a többi a falu-

ban, se czifrább, se nagyobb, talán csak 
tisztább, fehérebb. Sorjában akáczfák 
állanak előtte, s éppen virágzóban van-
nak. A kicsi kert is ott van az abla-
kok előtt, tele virággal. Pünkösdi rózsa, 
muskátli, rezeda, liliom, egy-két rózsafa, 
a mik a falusi emberek kertjében nő-
nek. Nem vették drága pénzen egyiket 
se, külföldről se hozták, hanem egy 
szorgalmas jó asszony vetette, ültette, 
ő viseli gondját. Korán reggel, még 
alig hogy kelőben van a nap, már köz-
tük van, megöntözi; a melyiknek kemény 
a röge, megkapálja; a hol gaz nő, ki-
tépi. Nőnek is, virágzanak is, mintha 
tudnák, hogy milyen öröme telik ebben 
annak a szegény asszonynak. Úgy, úgy 
virágok, viruljatok! Ki legyen hálás, 
ha nem a virág? 

A fehér ház mögött pedig van a 
másik kert, a nagy kert ,ahol gyümölcs-
fák vannak, meg az a kis bódé, a méhes. 
Ide meg egy öreg ember jár . Megnyesi 
szépen a fát, a melyiknek rossz a haj-
tása; elpusztítja a kártevő hernyót, meg-
vizsgálja a méheít, nem kell-e valami 
ennek a szorgalmas, becsületes kis had-
nak ? Kell, kell ezeknek mindig valami, 
nem sok, az igaz, némi csekélység, de 
kell. Az öreg ember pedig megteszi 
szivesen. Közibük nyul, megigazít egyet-
mást, tesz-vesz, még se bántja soha 
egyetlen egy méh sem. Ismerik jól, 
nap-nap után látják, tudják : sohse bán-
totta őket, csak jót tesz mindig, há t 
ők is olyanok. 

Csupa illat, csupa virág az egész 
kert. Madárdal, méhzümmögés egybe-
olvad. Minden szépsége, ékessége i t t 
van a tavasznak. Olyan boldog az a 
két ember, a mint végig néznek a kis 
házon, a kerten, a mely olyan szép 
virágzásban van. Nincs pénzük, se kin-
csük, de ez a kert, ez a boldogság az 
övék. 

Egyszerre, mikor a nap már mind 

magasabbra hág, kinyilik az utczaajtó, 
apró, gyermeksereg lép be. Virág van 
a kezében mindnek, új ruha valameny-
nyin. Szépen köszönnek, mind egyszerre, 
hangosan. Mert ez a kicsiny fehér ház: 
az iskola, az az öreg ember meg a 
tanító. 

Ma pedig vizsgálat lesz. 
Virág kell a vizsgálathoz, az fejezi 

ki az ártatlan lelkek örömét, szeretetét. 
Van is elég, odabenn, odakinn is. Eljön-
nek a vendégek is; egyszerű, szegény 
ember valamennyi, nagy csendességgel 
leülnek és hallgatnak. Azaz nem vendé-
gek ők, a szülők. Az ő gyermekeik 
ezek az új ruhás kis fiúk meg leányok. 

Énekszó hangzik. Milyen egyszerű, 
de milyen szép ének! Egybeolvad a sok 
i f jú torok hangja, és száll, száll az egy-
szerű dallam, fel, ahhoz, a ki az ártat-
lan sziveket teremtette. Örömkönny csil-
log az emberek szemében. 

— Beh szép volt! . . . 
Ezt mondják a végén is, mikor már 

mindent meghallgattak. Szorongatják 
a szegény öreg tanító kezét, a kicsinye 
meg akarja csókolni, de nem lehet, 
nem engedi. 

— Áldja meg az Isten, tanító ú r ! . . . 
Áldja meg, áldja meg, édes jó apám! 

— mondom én is. 
* 

Azaz nem mondom, mert nincs 
kinek. Emlékszem, egy zivataros, sötét 
éjszakán nagy-nagy eső indult a mi 
kis falunkra; maga a felhő szakadt le 
reánk. A hegyekről csak úgy ömlött a 
víz, elborított mindent, virágot, kertet, 
méhest. A kis házakba az ablakon ment 
be, elvitte a falat, úgy kellett menekül-
nünk kétségbeesés közt, koromsötétben, 
a hová lehetett. 

Odalett a mi házunk is, a virágok, 
a méhes, minden, minden. 

Úgy maradtunk pusztán, szegényen. 
A nagy csapás csak ezután jött. Apám 
megbetegedett, talán meghűlt azon a 
rémes éjjelen, s nemsokára meghalt. 
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Új iskola ház van már a kis faluban. 
Magas a teteje, piros cserép, nem pedig 
szalma; a két kicsiny ablak helyett 
van vagy öt-hat nagy, világos ablak. 
A kert helyén udvar áll; a hol régen 
virág nőtt, tornaszereket látok mostan. 
Idegen az az ember is, a ki benn oktat, 
fárad a kis haddal. A ki látja, dicséri, 
milyen szép iskola! Szép, szép; de 
nekem mégis szebb volt az a másik. 
Az a szalmatetős, fehér, kis ablakos 
ház, a hol az az öreg ember meg asszony 
lakott, s a melyet elért egyszer az ár. 

Oh Istenem, az ár mi mindent elvitt! 
Elvitte az öreg embert a sírba, a jó 
asszonyt el messze, idegen városba, ide-
gen nép közé, a honnan lelke százszor 
is visszavágyódik abba a kicsi kertbe, 
virágok közé, a melyek jobbak, igazab-
bak az embereknél. 

Állj csak, állj sokáig te szép, te új 
ház, legyen belsőd olyan tisztes, szent, 
mint azé a régié volt; tanítsanak benned 
jobban, szebben, mint az az öreg tanító 
te t te ; de több szeretettel, tudom, sohse 
fognak. 

Csak annyi legyen mindig, úgy benn 
maradsz a szivekben, olyan sokáig, 
olyan híven, mint az a régi. 

(Budapest.) Havas István. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: A kassai keres-

kedelmi és iparkamarának azon hazafias áldo-
zatkészségeért, hogy a kassai állami polgári 
iskolával kapcsolatos felső kereskedelmi iskola 
fölszerelésére 834 frtot és mintegy száz kötet 
szakmunkát adományozott; továbbá ugyan-
csak köszönetét nyilvánította Balázs Horváth 
József, Bauer János, Bereczky Lajos, Blaschka 
István, Bojcsics Simon, Buchinger Alajos, 
Csalányi Károly, Dökker Ferencz, Farkas 
István, Foltiny Keresztély, Förster Konrád, 
Glück Frigyes, Graf Sándor, Gundel János, 
Haselbeck János, Herdlicska A., Holzwarth 
György, Hruska János, Jahn Ede, Kammer 
Ernő, Kern Ferencz, Koch József, Kom-
mer Ferencz, Kramer Miksa, Krist Ferencz, 
Kubanek Yenczel, Kurucz Kálmán, Kutsera 

Nándor, Leik am Ágoston, Lippert Lajos, 
Macskássy Sándor, Müller és Lipnik, Noszek 
Ignácz, Pavelka Antal, Petanovics József 
és utóda Bokros Károly, Posch József, Pri-
biczer, Prindl Nándor, Psihál János, Pulay 
Gyula, Rátsky János, Schartner János, 
Scheller Mihály, Schierer Károly, Schnell 
József, Schodits Alajos, Stadler Károly, 
Steinbeisz József, Suchy Ferencz, Sukartsek 
János, Tábory Ferencz, Wágner Vilmos, 
Weisz Antal, Wohlfart Vilmos, Wurglits 
Antal, Pósa-asztaltársaság és a budai izr. 
hitközségnek, kik a szegény vidéki tanítóknak 
a budapesti tanintézetekben tanuló gyer-
mekei számára ingyenebéd-étkezést adtak. 

Kinevezte : Egyelőre ideiglenes minőségben 
kir. segédtanfelügyelőknek: Gulyás Ferencz 
minis-teri fogalmazógyakornokot; Láng István 
hevesmegyei kir. tanfelügyelői tollnokot; 
Szentpétery Endre a kolozsvármegyei tan-
felügyelőséghez szolgálattételre berendelt polg. 
isk. taní tót ; Wilt György végzett bölcsészt, 
és Gramma Döme torontálmegyei tanfelügyelői 
tollnokot; Orélt Lajos oki. tanítót a nagy-
szebeni áll. el. népiskolához r. taní tóvá; 
Leliotzky Gabriella oki. polg. isk. tanítónőt 
a turócz-szt.-mártoni állami polgári leány-
iskolához a XI. fizetési osztályba segédtaní-
tónővé ; Pavkovics Mileva oki. tanítónőt a 
maros-solymosi áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé; Gyurics Milutin oki. tanítót az 
orlováti közs. el. népiskolához r. taní tóvá; 
Lénárd Matild monori róm. kath. oki. tanító-
nőt az ottani áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé; Alexy János sztrázsai volt ág. ev. 
oki. tanítót az ottani áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Budán Noémi fiumei áll. el. isk. 
segédtanítónőt jelen állomásán való megha-
gyása mellett r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Nagy Géza temesmegyei kir. 
segédtanfelügyelőt Áradvármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez. 

Előléptette: Papp Sándor pozsouymegyei 
kir. ségédtanfelügyelőt a IX. fizetési osztály 
3 fokozatából ugyanazon fizetési osztály 2. 
fokozatába. 

Nyugdíjat utalvíínyozott: Kutsera Ágoston 
Tisza-Eszlárhoz tartozó bashalom-pu3ztai 
munkaképtelennek talált uradalmi taní tó 
részére évi 390 fr tot ; Fekete János pilis-
maróti tanító részére évi 260 frtot; Zapo-
toezky János csircsi munkaképtelennek talált 
gör. kath. tanító részére évi 200 f r t o t ; 
Pelger Mihály petrozsenyi munkaképtelennek 
talált társulati tanító részére évi 650 f r to t ; 
Horváth László tordo-meszticzi munkakép-
telennek talált róm. kath. tanító részére évi 
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170 f r to t ; Ambrus Illés obrezsai munkakpé-
telennek talált községi tanító részére évi 260 
f r to t ; Néhrer József tarnói munkaképtelen-
nek talált ág. bitv. ev. r. tanító részére évi 220 
f r t o t ; Furduj Illés szkerisorai munkakép-
telennek talált gör.-kel. tanító részére évi 
220 fr tot ; Pásztor Miklós miskolczi munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére 
évi 380 frtot; Olariu János lapusniki közs. 
tanító részére évi 350 frtot; Létray Antal 
hejczei r. kath. tanító részére évi 220 frtot; 
Csohány László szirmai r. kath. tanító részére 
évi 220 fr tot ; Molnár Imre petrovoszellói 
róm. kath. munkaképtelennek talált tanító 
részére évi 430 f r t o t ; Pásztor Miklós miskolczi 
munkaképtelennek talált ev. ref. tanító részére 
évi 380 frtot. 

Gyámpénzt utalványozott: néhai Lázár 
Gyula dióspataki gör. kath. volt tanító három 
kiskorú árvája részére együtt évi 150 frtot. 

Segélypénzt engedélyezett : néhai Baka 
Antal kerelő-szt.-páli nyugdíjazva volt róm. 
kath. tanító özvegye, szül. Simon Borbála 
részére évi 150 f r t ; néh . Nagy István kulcsodi 
ev. ref. volt taní tó özvegye, szül. Komáromy 
Jusztina részére évi 150 frtot. néh. Lőjek 
Péter szénásfalui róm. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Sztachó Czecziliának 170 
fr tot ; néh. Mitrovics Mihály kusniczai nyu-
galmazott gör. kath. tanító özv., szül. 
Tárok Máriának évi 150 f r t o t ; néh. Héricz 
Sándor szőkedencsi ág. hitv. evang. kántor-
tanító özv., szül. Simon Júliának és négy 
kiskorú árvájának évi 314 f r t 16 krt ; néh. 
Fischer Henrik nyugalmazott tanító özv., szül. 
Brandscheid Terézia részére évi 105 f r to t ; 
neh. Beitter Mihály nagy-kovácsii róm. 
kath. kántortanító özv., szül. Szanischberger 
Mária részére 277 frt és 50 kr t ; néh. Czán 
Antal nyirjesi volt róm. kath. tanító özv., 
szül. Zseltvay Teréz részére évi 156 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Török. 1. Lapunk régibb számában talál 

hasonló ügyben útbaigazítást. 2. A második 
kérdésben nem tartanok jogosnak az eljárást, 
mert hiszen egy rókáról nem lehet két bőrt 
húzni. Ezt a természetes észjárást ta r t juk 
erre nézve legigazabb megokolásnak. Más-
részről az szedheti a tanításdíjat, illetve annak 
a javára esik, a ki az illető tanulót tanította. 
Furcsa volna, ha itt is a felekezetiség lenne 
az irányadó. 

Sch. F . Első sorban az iskolaszékhez, ha 
ott sem sikerül, akkor a kir. tanfelügyelőhöz. 

Öveges. Tudomásunk szerint polgári iskolai 
VI. osztály elvégzését kívánják. 

B. Z. t . Sz. Igenis, fölvehető. Olvassa el 
lapunk mult havi tanácsadóját. 

K. F. M. K. Folyamodjék a közoktatás-
ügyi ministeriumhoz. Orvosi bizonyítvány 
alapján igazolja, hogy 3 évi betegeskedése 
u tán ismét visszanyerte a tanítói hivatal vi.»e-
léséhez szükséges erőt, egészséget s immár 
— a szintén melléklendő hatósági bizonyít-
vány szerint — újra kapott is tanítói állást. 
Kérje ennélfogva nyugdíjjáruléka beszünte-
tése mellett újabb szolgálatának az előző 
éveihez való folytatólagos beszámítását. — 
Levelet küldtünk. 

Dr. J. Szurduk-Kápolnok. Megírtuk már 
többször, hogy az „Országos Bizottság" folya-
modására nem érkezett a honvédelmi minister 
úrtól válasz. 

Özvegy tanítóné. Debreczenben is van 
tanítói árvaház. Miután nem írta meg, mily 
hitfelekezetnél volt a férje tanító, a hely 
megnevezése nélkül csak általánosságban 
tanácsolhatjuk, hogy gymnásiumi első osztályt 
végző gyermekét oly gymnasiumba próbálja 
fölvétetni, a hol konviktus is van. Tanítói 
árvákra ily helyeken rendszerint figyelmet 
fordítanak. Kérdés: vájjon okvetetlenül gym-
nasium való-e annak a fiúnak. Ha tanítói 
pályára akarja nevelni, esetleg elvihetné pl. 
a polgári iskolába Pásztora, hol egy tanuló 
12—14 fr tért havonkint teljes ellátást kap-
hat a városban, jóravaló családoknál. Ennek 
vidéke igen egészséges és kellemes. Ha erre 
határozná el magát, forduljon levélben az 
az ottani polg. isk. igazgatóhoz: Király 
Károlyhoz. 

Karczag. Az a tanító, ki életének 65. évét 
már betöltötte s aggkora miatt a tanításra 
képtelen, ha 40 évi működést nem igazolhat, 
teljes fizetését nem kaphatja nyugdíjul. 

Reichmann. Lapunk mult évi folyamában 
megtalálhatja. A nyugdíjra vonatkozó törvé-
nyek külön is kaphatók, még pedig igen olcsó 
kiadásban. Forduljon az Eggenberger-féle 
könyvkereskedéshez. 

L. J . S. Igen. Kimerítő választ kap még e 
hó folyamán. 

Tu r i s t a . A Kárpát-Egyesület múzeuma 
Poprádon van. Igen érdemes a megtekin-
tésre. A muzeum őre, egyszersmind tanító 
Poprádon, szives készséggel fogja önt 
kalauzolni. 

G. P. Tessék néhány szerzetes-rend főnö-
kétől kérni tanácsot. Talán a Ferencz-rendbe 
felveszik. Ha felszentelt pap akar lenni, hogy 
középiskolai tanár is legyen, el kell végeznie 
a 8 osztályt és a 4 évi theologiát, sőt az 
egyetemen a bölcsészeti fakultást is. 
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Róth Kálmán. Tévedés volt az illető városi 
polg. isk. igazgatónő részéről azt állítani, 
hogy az ön egyik leánynövendéke, ki még 
csak f. évi decz. havában lesz 11 éves s a 
népiskola V-ik osztályát kitűnő sikerrel végezte, 
nem léphet a polg. isk. Il-ik osztályába, mert 
nincs meg a törvényszabta kora. 

Véleményünk szerint fölvehető, ha a fölv. 
vizsgát jó sikerrel leteszi 

Az 1868-ik évi XXXVIII. t. cz. értelmében 
a közokt. min. úr 1887. évi 29.000. sz. ren-
deletével kiadott polgári leányiskolái tanterv 
1. pontja értelmében a polg. isk. első osztá-
lyába beléphet az, ki életének 9-ik évét betöl-
tötte. Az ilyen az első osztályt bevégezve 
10-ik éve betöltése után már szabályszerűen 

juthat a polg. isk. Il-ik osztályába. — Ugyan-
csak a nevezett tanterv 4-ik pontja szerint: 
„A polgári leányiskola bármely osztályába 
bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva 
az általa kijelölt osztályba beillik és az azon 
osztályban megkivántató előkészültségről vizs-
gálat útján bizonyságot tesz. (5. p. A fölvé-
teli vizsgálat díjmentes.) 

A fölvételi vizsgálat tárgyában engedélyért 
az illető polg. leányiskola igazgatóságához 
tessék fordulni. Az iskolai és születési bizo-
nyítványokon kívül a fölvételnél a himlő-
oltás (vagy természetes himlőzés) igazolását 
is megkövetelik. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Wlassies Gyula dr. minister úr Bécs-

ben járt, hogy résztvegyen Majláth György 
grófnak, az új erdélyi püspöknek eskületéte-
lénél. Majláthot, a meggyilkolt országbíró fiát, 
tudvalevőleg nem rég örökösödési joggal 
neveztek ki püspökhelyettesnek, és most szé-
két hivatalosan is elfoglalta. 

— A szerb kongresszus julius 11-én nyilt 
meg Karlóczán. Báró Nikolics Fedor királyi 
biztos, kit nagy fénynvel fogadtak, magyar 
nyelven tartotta megnyitó szavait, azután 
Brankovics patriárkha vezetése alatt megala-
kult a tisztikar. Tartanak attól, hogy a tanács-
kozások nem fognak csendesen lefolyni; a 
patriarchának állítólag kevés hive van a 
képviselők között. 

— Világ folyása. Az osztrákoknál mind-
inkább bonyolodnak az állapotok. A néme-
tek elkeseredésükben a végsőkig mennek. A 
csehországi és németországi községek meg-
kezdték a közigazgatási sztrájkot, nem sze-
dik be az állami adókat, nem adják kézhez 
a hatósági végzéseket, a katonaköteleseket 
be nem idézik, az iparhatóságok ügyeit el 

nem intézik. Égerben az üzletekből elűzték a 
cseheket és senki sem beszél velük. Ujabban 
Klagenfurtban tartanak nagy tiltakozó gyű-
lést. — A török-görög béke megkötését köze-
lebb várják, a szultán megelégszik 8 millió 
török font hadisarczczal, de ragaszkodik a 
Penejosz-folyó határvonalához. — A német 
császár lemondott norvégiai utazásáról, de 
közelebb Oroszországba utazik. — A francziák-
nál újból kisért a Panama-botrány, a nagy 
bűntettnek egyik főrészese, a beteg Herz 
Kornél kinyilatkoztatta, hogy mindent elmond 
és a nála levő összes iratokat átadja. Most a 
választások előtt nagy e miatt a rémület. — 
Laibach városában, hol két évvel ezelőtt 
nagy károkat okozott a földrengés, újabban 
ismét nagy földrengés volt, mely csaknem 
minden házat megrongált, néhány templomot 
és kórházat pedig egyenesen tönkretett. A 
lakosok tömegesen menekülnek a városból. 
Sokan azt hiszik, hogy ezt a földrengést a 
Vezúv kitörése fogja követni pár nap múlva. 

— A téglagyári munkások Budapesten 
sztrájkot csináltak. Nagyon veszedelmesnek 
látszott ez a munkabeszüntetés, mivel sok 
ezer emberről volt szó. Szerencsére egypár 
dologban azonnal engedtek a gyárosok s így 
a munkások nagyobb része csakhamar újból 
munkába állott. A művelt közvélemény, sőt 
maga a kereskedelmi minister is megbotrán-
kozva értesült a sztrájk alkalmával arról a 
végtelen nyomorról, melyben ezek a szegény 
téglagyári munkások élnek ; különösen zsúfolt 
lakóhelyiségeik esnek kifogás alá, valamint a 
kantinok, melyek az úgynevezett „Jancsi ban-
kók" rendszerével előlegek czímén a szegény 
munkást örökös rabszolgává tették. A kantin-
rendszert teljesen eltörlik és ez egyik haszna 
lesz a mostani sztrájkmozgalomnak. 

— A pápai állami tanítóképezde, melyet 
csak a mult évben nyitottak meg újólag, új 
épületet nyer. Az intézet eddig a ref. kollé-
gium épületében van, most a város külön 
telket ajánlott fel a képezde számára, közel 
az állami földmives iskolához. Az új intézetbe 
a fölvételre 98 növendék jelentkezett, kik 
közül az igazgatótanács 70-et terjesztett fel. 

— Megjutalmazott tanítók. Barsvármegye 
közönsége még 1894. évben a magyar nyelv 
tanítása, terjesztése körül kitűnt tanítók jutal-
mazására évi 200 fr tot szavazott meg. Ez 
összeg azóta 800 frtra szaporodott, melyből 
a vármegye állandó népnevelési bizottsága 
ezúttal 500 frtot a kir. tanfelügyelő utján s 
javaslatára kiosztandónak találta. Dr. Habina 
Péter kir. tanfelügyelő a jelzett összeget a 
„Barsmegyei Altalános Tanítóegyesület"-nek 
f. évi julius 6-án Körmöczbányán megtar-



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. szám. 

tott évirendes közgyűlésén lelkes s buzdító 
szavakkal osztotta ki, illetőleg a jutalomban 
részesültek neveit a közgyűlésnek tudomására 
hozta. Az egyenkint 50 — 50 frt jutalomban 
részesült tanítók nevei a következők: Ondrejko 
János németi i, Molnár Gyula zsitva-újfalui, 
ifj. Kriszti József ar.-maróthi, Blstyák János 
alsó-péli, Janovics Imre oszlányi, Bura Gyula 
ebedeczi, Tóth Lajos szelepcsényi, Burza 
Mihály bars-fűssi tanítók, Ruzsicska Imréné 
néveri tanítónő és Vass Ilona ar.-maróthi óvónő. 

— A világposta-egyesiiletbe újabban belé-
pett Korea és belépését megígérte Khina és 
Oranje s így már egyetlen nagyobb ország 
sem hiányzik belőle. A legutóbbi világposta-
kongresszus Washingtonban különféle újabb 
kedvezményeket állapított meg; így pl. ezen-
túl 5 kilogramm súlyú csomagok részére is 
megnyilt a világforgalom. A legközelebbi 
kongresszust 1904-ben Rómában tar t ják meg. 
Előre látható, hogy ez a kongresszus már 
nagy diadalokat fog mutatni e téren. A posta-
forgalom emelkedése valóban századunk egyik 
legcsodálatosabb jelensége. 

— Apáczák az egyetemen. A magyar 
tudomány-egyetem már a mult esztendőben 
megnyilt a női hallgatók számára, de mind-
össze két hölgy iratkozott be, és a második 
félévben sem jelentkezett több. A jövendő 
egyetemi tanévben azonban többen lesznek 
a nőhallgatók, mert számuk elsősorban is 
a tanítással foglalkozó apáczarendek több 
tagjával fog szaporodni. A budapesti „Sacré 
coeur", az angol kisasszonyok, a szürke nénék 
és egyéb tanítórendek már elhatározták, hogy 
két-két tagjukat felsőbb kiképeztetés végett 
beíratják az egyetemre. Magában Buda-
pesten a jövő tanévben négy leánygimná-
zium lesz. 

— Szollökivitelünk érdekében. Az „ Orszá-
gos Szőllőtelepítő-Szövetkezet" megtette az első 
lépéseket arra nézve, hogy Magyarország ez évi 
csemegeszőllő-termése az orosz- és német-
országi piaczokon helyeztessék el. Sőt kilátás 
van arra, hogy a szállításra alkalmas bor-
szőllő-fajok, pl. Bakar, Mézesfehér, Dinka, stb. 
is, — mint csemegeszőllő —• lesznek érté-
kesíthetők. A szőllőkészleteket a legelső rangú 
orosz- és németországi czégek veendik át. A 
szőllőért nálunk ismeretlen magasságú árak O o 
fognak fizettetni. A kötések a szövetkezet és 
a külföldi czégek közt a legközelebbi időben 
valószinüleg már létrejönnek. Azon szőllő-
termelők, kiknek szállításra képes szőllő-
fajokból termésük mutatkozik, készleteiket 
az .Országos Szőllőtelepítő-Szövetkezet"-nél; 
Budapest, IV. ker., Nagymező-utcza 12. sz. be-
jelenthetik. 

— Szavazás a verebek felett. Párizs város 
környékén a gazdákat megszavaztatták, vájjon 
hasznos vagy kártékony állat-e a veréb. A 
68 községből csak öt nem panaszkodott a 
verebekre, 46 község. ellenben tüzzel-vassal 
való pusztításukat követelte. Többek közt 
azt állítják, hogy a verebek évenkint 100.000 
frtnál nagyobb kárt okoznak Párizs környé-
kén a szántóföldeken és aratás előtt hete-
kig sohasem táplálkoznak rovarral. 

A szerkesztő postája. 
R. E. Bogyiszló. Bármelyikben előleges jelent-

kezés út ján. — K. Y. Nagyteremia. Ilyen hirdetés nem 
volt, forduljon a konzuli hivatalhoz. — Kr. A. 
Temes-Hissziás. 36.354/VI. d. sz. a van. Értesítve 
lesz. —• H. B. Hegyháti. Most jelent meg a pályá-
zat a lapokban. Forduljon az igazgatósághoz Luther-
utcza 2. — B. A. Zalaszentgrót. Forduljon a deb-
reozeni tanítók árvaháza igazgatóságához. — Sz. J. 
Székesfehérvár. Rózsavölgyi nincs a fővárosban, 
iratait az irodában bármikor visszakapja. — Kállay. 
1. Ugocsamegyéből falitérkép nincs, de jó kézitérkép 
Posnernél, Wodiánernál és Kogutovicznál kapható. 2. 
Maszák rajzmintájából ú j kiadás tudtunkkal nem 
készül. — K. F. Náudorliegy. Várjon, megkapja a 
feleletet. — M. R, B. Gyula. 1. 160 fr tot . 2. Még 
most nem, de kilátás van reá. — Nem közölhetők: 
„Itthon, falun." „Hatodik év az elemi iskolában." 
„A század végén." „A magyar nyelv idegen ajkú 
gyermekek iskolájában." (Vecsés), „A gazdasági 
ismétlő-iskolák és még valami." (Perlesz). „Föld-
rajzi hosszúság és szélesség." „Fölösleges szívesség." 
— Közlésre elöjegyeztettek: „Osztályozás." „Az is-
kolai mulasztások és a ragályos gyermekbetegsé-
gek." „Pedagógiai esetek." „Az iskolaszók." „A gaz-
dasági ismétlő iskola." (Orosháza). „Járási tanítói 
könyvtárak." „Jellemfejlesztés. Jellemzés." „A hol 
tövis van, ott virág is takad." — B. J. nyugalmazott 
tanító. Al.-Séfalva. Jövő évre is megkaphatja, de 
újból kell érte folyamodnia. — Sz. S. Yárosb d. 
Most már szó sincs a felvételről, csak kegydíjért 
folyamodhatik. Névtelen, Esztergom. Minden megyé-
ben a tanfelügyelőnél vagy a ministeriumban sze-
mélyesen, utánjárás nélkül nem lehet. — K. D. 
Nagyol ved. Az Eötvös József-kollegium IX., Csillag-
utcza alatt van, forduljon oda. — Scliwarz Ferencz 
Párdány. Ha még nem kapott feleletet, írja meg 
újból a kérdést. Mi nem emlékezhetünk mindenre. 
— K. M. Pécska. A ministeriumhoz is folyamod-
hatik, de jobb, ha egyes zeneiskolákhoz fordul, 
mivel a minister külön zeneoktatókat nagyon 
csekély számmal nevez ki. 

Tartalom: Népoktatásügyünk reformja. Bulla 
Balázs. — A magyar nyelvtanításáról nem magyar-
ajkú népiskoláinkban. Iszlay István. — A szorgalmi 
idő falun. Hám László. — Gyümölcsfa-oltás. Dalibor 
Ferencz. — Irodalom. — Egyesületi élet. — Szünóra : 
Az iglói m. kir. állami tanítóképző-intézet 25 éves 
múltja. Oöóz József dr. — A mi házunk. Havas 
István. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a in. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előázetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rde téseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODM ANICZKY-UTCZA 87. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLl-TÉB 3. 

Kéziratokat nein ad.vm.lc vissza. 

Potemkinizmus a tanításban. 
Potemkinnek, a ravasz orosz állam-

férfinak festett faházai, falvai ju tnak 
eszembe, valahányszor a fölszines tanítás 
példáival találkozom. És pedig igen 
gyakran találkozom! 

Rettenetes sok a fölszines ember, a 
kik örülnek, ha a hivatásukkal járó 
kötelezettségeiket jól-rosszul lerázhatják 
magukról; — a dolgokon könnyedén 
siklanak át és életüknek egyik leg-
nagyobb küzdelmét képezi az a törek-
vésük, hogy fölszinességüket, képzett-
ség-hiányukat a világ előtt leplezhessék, 
a mi kétségtelenül kínos állapotot, és 
nézetem szerint ez a körülmény szüli a 
tévelygőknek, a tapogatozóknak azt a 
tekintélyes számát, a kik komoly munka 
nélkül, kötelességük kijátszásával óhaj-
tanak boldogulni és ha nem elég sze-
rencsések, előbb-utóbb elzüllenek, vagy 
ha odáig nem is jutnak, mindenesetre 
a társadalomnak, az államnak leggyar-
lóbb tagjaivá válnak, a kikre semmi 
körülmények között sem lehet számítani. 

Mind ennek okát én a fölszinesség 
jellegével bíró tanításban keresem: a 
Potemkinizmusban; mert erre illőbb 
elnevezést nem találok. 

A tanításnak ez a kárhozatos jellege 
abban áll, hogy különösen az elemi 
osztályokban sok tanító, úgyszólván csak 

a vizsgálatra készít elő, következésképen: 
a látszatnak tanít, és sem a tanítónak, 
sem a növendékeknek soha egy perezre 
sem megy ki az eszükből az, hogy ők 
most vizsgálatra készülnek, vizsgálatra 
tanulnak! Ez pedig nagy hiba. 

Az a tanító, a ki csak vizsgálatra 
készít, nem tar t ja érdemesnek oly 
dolgokkal vesződni, melyeknek — sze-
rinte — a vizsgálaton „hasznát nem 
veszi"; az olyan tanító bemagoltatja 
értelem nélkül a definicziókat, de nem 
javítja türelmesen és örömmel a gyer-
mekek irkáit, nyelvtani és más Írásbeli 
dolgozatait, valamire való Írásbeli dol-
gozatot nem is készíttet és nem szerez 
meggyőződést arról, hogy a gyermekek 
értik-e azokat, a miket eldarálnak; a 
fő az, hogy el tudják darálni lélekzet-
vétel nélkül, mert ez hat a vizsgá-
laton és senki sem törődik az értelmes, 
gondolkozó gyermek kevésbbé folytonos 
előadásával, sem az unalmas Írásbeli 
dolgozatokkal. 

A vizsgálatra készítő tanító nem 
időzik az egyes fogalmaknál, hogy tisz-
tázza a gyermek zavaros képzeteit, 
minden irányban fejleszsze tehetségeit; 
— nem mélyed bele a tantárgyak 
egyes részeinek fejtegetésébe, magyará-
zatába, a hol észfejlesztésről vagy egy-
általán az elemi oktatás valódi czéljára 
való munkálásról lehetne szó; hanem 

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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az „ettől—eddig" híve; betűket magoltat, 
csak siet, halad, mert jön a vizsgálat, 
az ő végczélja, s az a kérdés, hogy 
tudnak-e a növendékek felelni az ő 
vizsgálatra szánt kérdéseire s ha nem, 
akkor csak magolni tovább, építeni 
Potemkiu falvait, mert a vizsgálat kér-
lelhetetlenül elkövetkezik. 

Ebből a fölszínes, lélek- és szellem-
nélküli tanításból az következik, hogy 
a gyermekek, a nélkül, hogy tehet-
ségeik a legcsekélyebb mértékben fej-
lesztve lettek volna, rövid időn bele-
fáradnak a tanulásba, megundorodnak 
a lélekölő betűktől és nyűgnek tekintik 
az iskolát. A bemagolt értelem nélküli 
dolgokat már a szünidő első napjaiban 
tökéletesen elfelejtik és tenyésznek, 
nőnek, mondhatni: elhanyagolva, mert 
Isten adta ép, egészséges lelkük táplá-
lékra nem talál, tehetségeik parlagon 
hevernek, mígnem kivész a fogékony-
ság és beáll a butaságnak nevezett 
állapot, mikor aztán a gyerekre nem 
ragad semmi, s még ha később jobb 
kezekbe kerül is, minden lepereg róla, 
mint a falrahányt borsó. Az így veze-
tet t gyermek nemcsak a gymnasiumban 
kínlódik és szánalomra méltóan küzd 
a tanulással, hanem elhibázott elemi 
oktatását az egyetemen, sőt egész élet-
pályáján érezni és sinyleni fogja. 

Ismertem és ismerek tuczatszámra 
érettségit te t t ifjakat, egyetemi hall-
gatókat, a kiknek a legnagyobb kínj okba 
kerül 5—6 sort levélalakban vagy 
bármiképen, ha önálló fogalmazásról 
van szó, papírra tenniök. 

Ez az önállóság nélküli nehézkesség a 
legtöbbnél végig megmarad és ha szak-
májuk sablon-szerű dolgait jól-rosszul 
be is gyakorolják, lépten-nyomon kitűnik 
a Potemkin-módszerrel felépült képzett-
ségük s az „általános műveltség "-tol igen 
messze állanak. Ismerek szép állású hiva-
talnokokat, a kiket mint ilyenek dicsér-
nek és elismernek, de a legparányibb 
dolog, mely nem illik bele a sablonba 

és önálló elintézést kiván, zavarba hozza 
őket és fennakadást idéz elő működé-
sükben. Van főszolgabíró ismerősöm, 
ki szolgbirói hivatalában már 25 évet 
töltött, de ha egy önálló néhány soros 
nyugtatványt kell fogalmaznia, bezár-
kózik és négy-öt elrontott és ismét 
kezdett fogalmazvány tanúsítja, minő 
nehézkességgel állott elő ez a kis irály-
gyakorlat. 

Ilyen példát mindnyájan találnak 
ismerőseik között tömegesen; mert ez 
nem kivételes állapot, hanem — fáj-
dalom — nagyon is általános és minden-
napi. 

A tanításnak fennebb vázolt eme 
kárhozatos módja az elemi iskoláknál 
sokkal inkább terjedt, semmint gon-
dolnók. 

A tanítók szeretik a vizsgálati hatást 
keresni s azért minden törekvésük oda 
irányul, hogy a gyerekek előnyös fejlő-
désének rovására, csak a látszatnak 
tanítsanak; részint a laikus iskolaszéki 
tagok pressziója következtében működ-
nek igy, mer t nem egy helyen van reá 
eset, hogy a pedagógiához és methodi-
kához mitsem értő iskolaszéki tagok 
bírálatot és Ítéletet gyakorolnak a taní-
tóság fölött csupán a vizsgálatok sikere 
szerint és egy-néhány akadozó felelet 
elég arra, hogy a tanítót lerántsák s a 
községben pelengére állítsák. Ez az 
öntudatos tanítót igaz, hogy elkeseríti, 
de mégis nagy hiba, hogy előbb-utóbb 
megunván a sok gáncsot, szakít mód-
szerével és „vizsgálatra készít." 

E bajon természetesen első sorban a 
tanítóképzéssel lehet segíteni, hogy min-
den egyes tanító hivatásának magasla-
tán álljon, öntudatosan tanítson, legyen 
eszménye, mely felé növendékeivel töre-
kedjék és a czél felé haladtában semmi-
nemű kicsinyeskedő beavatkozások ne 
befolyásolhassák, áldásos működésében 
magát zavartatni ne engedje. De addig, 
míg ez elérhető lesz, a mostaninál 
helyesebb alapokra fektetett tanfel-
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ügyelettel kellene a bajon segíteni és 
ezt az eléggé el nem ítélhető módszert 
kiirtan-. 

A jelenlegi tanfelügyelet nem felel 
meg a kívánalmaknak. Tanfelügyelőink 
a czélnak megfelelő ellenőrzésre a mos-
tani rendszerrel nem képesek. Kerü-
letük nagy, évenkint egy-egy iskolára 
a legjobb esetben is 1 — 2 látogatás 
ju t s azon a rövid időn, míg a tanfel-
ügyelő körükben időz, az oly tanítók, 
kik hajlammal birnak a fenn elmon-
dott módszerre, nagyon is képesek Potem-
kin falvaiban gyönyörködtetni a tan-
felügyelőt, ki az idő rövidsége miatt 
csak futólagos bétekintést teljesíthet 
az iskola beléletébe, a tanítás módjába 
és az elért eredményekbe; különben is 
a tanítás és nevelés nem bürokratiz-
mus, hog5 egy-két könyvnek, lajstrom-
nak áttekintése után tisztában lehessen 
a felügyelő a hivatalnok munkájával 
és képességeivel. Az iskoláknál a gyer-
mekek szó- és írásbeli önálló reprodu-
káló képessége mutat ja meg az ered-
ményt, a mihez a felügyelő gyakori, 
hosszasabb és nyugodt érintkezése fel-
tétlenül szükséges, és nem azok az 
izgalomteljes negyed- és félórák, miket 
a jelenlegi tanfelügyelői szemlék igénybe 
vesznek. Az ily módon — bár jóhisze-
műleg — elhamarkodott tanfelügyelői 
Ítéletek sokszor nagy hátrányára szol-
gálnak az ügynek, mert nem egyszer a 
félreismert jó tanítót elkedvetlenítik, 
míg a Potemkin-féle tanító, markába 
nevet és vérszemet kap. 

Székhelyén a tanfelügyelő túl van 
terhelve irodai munkákkal és azt lehet 
mondani, hogy a tanfelügyelő, míg 
működése folyamán kitűnően gyarapítja 
a statisztikát: addig rendeltetésének 
valódi czéljára vajmi keveset mun-
kálhat. 

Csak a napokban olvastam egy nem-
zetiségi vidéken működő derék tanfel-
ügyelő jelentéséből, hogy a beszámolt 
iskolalátogatásokon kívül több látoga-

tást azért nem tehetett, mert a szem-
lék az irodai munkák hátrányára szol-
gálnak és oly munkatorlódást idéznek 
elő, hogy minden kirándulás után féle-
lemmel lépi á t szobája küszöbét. 

Mit szóljunk a felekezeti tanfelügye-
letről, a hol nem egyszer tapasztaltuk 
a közelmúltban, hogy a meg nem f elelő 
tanítóság valóságos védőszárnyuk alat t 
működik s egyenlő a darázsfészek boly-
gatásával a kir. tanfelügyelőknek ügyükbe 
való beavatkozása. 

A mostani vizsgálati rendszer eltör-
lése s helyette az iskolai évnek csupán 
ünnepélyes bezárása is sokat segítene 
a bajon; de ez csakis azon esetben 
vezetne czélhoz, ha a fenebb említett 
két feltétel megvolna, t. i a hivatá-
sának magaslatán álló tanítóság több-
sége, mely semmi körülmények között 
nem a látszatért, hanem a czélért taní t ; 
és ha megvolna a helyesebb tanfel-
ügyelet. Míg ez hiányzik, addig a vizs-
gálat szükséges rossz. 

Ha majd a tanfelügyelet nem a hébe-
hóba való látogatásban nyilvánul, hanem 
a tanfelügyelő képes lesz az őrködés 
felügyelet folytonosságával iskoláinak 
tanítóságát a fontos czélra vezető mun-
kásságban ébren tartani, vezetni, taná-
csolni, buzdítani: remélni lehet, hogy 
az elmondott hátrányos módszer kivész 
a népiskolai tanításból. 

(Bevecser.) É. Keményfy Katinka. 

-<3©~<3e 

A tanítót illető tandíjakról. 
A felekezeti iskolák tanítóinak nagy része, 

jövedelmét — tudvalevőleg — az úgyneve-
zett párbérrendszer alapján kapja . Hogy 
mennyire sérti ezen fizetési mód a tanítók 
önérzetét — és mennyi keserűséget okoz a 
hozzá még csekély javadalmazással megnyo-
morított tanítónak — azt fölösleges itt föl-
sorolnom; akik az említettem rendszer szerint 
díjaztatnak, úgyis tudják és érzik, akik pedig 
ettől menttek, azok a sokszoros panaszok-
ból ítélve, elgondolhatják annak nyomasztó 
voltát. 

32* 
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A tanulók tandíjjárulékai hasonló mérvű 
kellemetlenségeket szülnek; hisz szervi össze-
függésben van a fentebb említettem fizetési 
módozattal; a tanítói jövedelmet bizony-
talanná teszi, sőt — mint e sorok Írójánál 
is — fizetéscsonkulást eredményez. 

Az alább közlendő adatok alapján a cson-
kítás — bár nem készakarattal történik — 
kézzel fogható. 

A számok nem ismernek alkuvást, és mind-
ennél jobban bizonyítanak! 

Lássuk t ehá t ! 
E sorok irója 1894-ben foglalván el mos-

tani állását; azon évben a tankötelesek száma 
49 volt, kik fejenkint 55 krt és lU öl fát 
— vagy ez utóbbinak megfelelő ér tékét : 
2 forintot — fizettek tandíj fejében, melyek 
szerint tandíjból, pénzértékbe átszámítva, 
befolyt 124 fr t 95 kr. Az 1895/96-iki tan-
évben járt 46 tanköteles gyermek, az előző 
évi létszámnál hárommal kevesebb, mely 
kevesbedés 7 frt 65 kr jövedelemcsökkenést 
eredményezett. 

A jelen tanévben 44-re apadt az iskolába 
járók száma — az előző évinél kettővel 
kevesebb, — mely apadás újból csonkítólag 
hatott a tanítói fizetésre, jelesül: 5 frt 10 krral; 
a két utóbbi évben a csonkulás nem kevesebb, 
mint 12 f r t és 75 kr. 

Az 1897/98-iki tanév pedig fölérend majd 
egy kisebb fajta jégveréssel; kimarad ugyanis 
8 iskolásgyermek, míg helyébe csak 2 ujoncz 
jővén, pozitív fogyás 6 leend, ami 15 frt 
30 krral fogja redukálni a jövedelmet. 

Ezen számadatok alapján 28 frt és 5 kr, 
azaz huszonnyolcz forint és öt krajczárral 
leend kevesebb az 1897/98-iki tanévben a 
tanító javadalmazása, mint az alapul fölvett 
1894/95-ik évben volt. 

Volt ugyanis 1894/95-ben a tandíj 124 frt 
95 kr; lesz 1897/98-ban 96 frt 90 kr. Kérem 
szeretettel, a fenti numerusok nem lehetnek 
a tanítóra nézve kecsegtetők, sőt megdöbbentő 
adatok ezek a nemzetszaporodás szempont-
jából is. lévén ezen vidék megyénknek leg-
magyarabb pontján — a kies Ormányságban. 

Föltéve, hogy gyermekhalandóság nem áll 
be, ezen 5—6 száz lelkes község a követ-
kező 3—4 évben — mint az anyakönyvből 
tudom mi kétségbevonhatlan hitelességű ada-
tokat szolgáltat :— alig ad évenkint 3, leg-
fölebb 4 tankötelesnél többet, míg ugyan-
akkor a kimaradandók száma 5—8 közt 
váltakozik. 

Egyik — ugyancsak e vidéken működő 
kartársamtól hallottam, hogy 12 évvel ezelőtt, 
midőn jelenlegi állását elfoglalta, a tanköte-
lesek száma volt 60, s ma alig lézeng isko-

lájában 26—30 gyermek; áldja is a sorsot, 
hogy készpénzfizetése van! 

Befejezve rövid közleményemet, — mely ha 
nem is látszik a tanügynek szolgálatot tenni 
— hiszem, hogy a felsoroltak újabb adatokat 
szolgáltatnak ahhoz, miszerint elérkezett az 
idő a készpénzfizetés-rendezéshez, megszűnvén 
általa sok viszás állapot. 

(Gerde, Baranyamegye.) Mezei/ Béla. 

A szópirás és írva-olvasás taní-
tásáról. 

A »Néptanítók Lapja" 48. számában Isday 
István kartársam a fönti czímmel az irás és 
olvasás tanításáról értekezett. Megvallom, 
mohón kezdtem olvasni a czikk sorait, mert 
az olvasás tanításáról szerettem volna valami 
újat hallani. 

Azonban csalódtam, mert a czikkben az 
olvasás tanításáról még szó sem tétetett. 
Igaz ugyan, hogy az olvasás tanítása az írás-
sal szoros kapcsolatban áll, mégis, az olvasás 
tanításáról sem fölösleges egy-két szóval 
megemlékezni. Meg aztán az irás tanításá-
nál sem értek vele teljesen egyet. 

Az írva-olvasás tanítására vonatkozó néze-
temet legyen szabad a következőkben elő-
adni. 

Mikor a hangoztatási és kézügyességi gya-
korlatokkal készen vagyok, megkezdem az i 
betű íratását. Azután mássalhangzót ismerte-
tek vagy kettőt: r, v. Ezekkel az i-t kapcso-
latban hangoztatom, hogy majd az i van 
elől, majd a mássalhangzó. Midőn ezeket 
tisztán, értelmesen össze bírják olvasni, variá-
lom az i-t a mássalhangzókkal, így: írv, vir, 
vív; vívr, vivri, viviri; ivír, ivírv, stb. Már az 
í, r, v összevonásánál megkövetelem, hogy 
így olvassanak: ír, rí, ív, ví, ír vi, virí; ne 
pedig így: í-r, r-í, í-v; v-í, ír-vi vi-rí; vagy 
a mi még rosszabb: í-r-v í, stb. A tanulónak 
nem szabad addig megállnia, míg az össze-
irott szót nyújtva ki nem olvasta. 

Hogy ha már több magán- és mássalhang-
zót ismertettem, igen megkönnyebbül a mun-
kám. Igaz, hogy így vontatott lesz az olvasás, 
a mi különösen eleinte kellemetlen a fülnek, 
de hasznáért később megszokjuk s tanításunk 
további menetében azt tapasztaljuk, hogy a 
növendékek gyorsan és öntudatosan sajátítják 
el az olvasás mesterségét. Az ilyen vontatott 
olvasás aztán nem eredményezi azt, hogy a 
hány gyerek, annyiféle lesz az olvasás. A 
mindenáron szótagolni akarást sem erőltetem, 
mert arra a jelen fokon még nem képes a 
gyerek. 
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A mi a felelést illeti, nálam egy óra alatt 
minden tanuló felel, legyen bár 90 a számuk. 
Megjegyzem, hogy az abc-1 1—2 hónapig 
nem használtatok. Minden olvasási órára tele 
irom a táblát különféle abrakadabrákkal; 
nem keresem, hogy a fölírt szó képez-e értel-
mes szót vagy nem. Az előforduló értelmes 
szókat mégis megmagyarázom s később az 
á&c-ben tüzetesen tárgyalom. Eleinte két-, 
három-, legfölebb négytagú szavakat írok s 
ha ezek összeolvasása könnyen megy: öt-
kilencztagú szavakat is olvastatok. Minden 
gyerek egy sort olvas, mert több idő nincs; 
esetleg a gyengébb, két sort, a másik csak 
felet. Az egy sor elolvastatása után is megtu-
dom, mit tud a növendékem. A többiek ezalatt 
síri csendben szemmel kisérik az olvasót s 
magukban vele olvasnak. Ügyes tanító tud 
fegyelmet és figyelmet teremteni osztályában, 
mert ezek nélkül, mint minden más tárgy 
tanítása, falra hányt borsó. 

Ha két magánhangzóval három mással-
hangzót ismertettem, s ha ezek különböző 
helyzetben összeállítva egybeolvadólag, folyé-
konyan a gyermek által olvastatnak, haladok 
gyorsan. Eleinte minden második nap más 
betűt ismertetek s később, ha a gyermekek 
szorgalmasan látogatják az iskolát, minden 
nap másik betűt tárgyalok. A mit hétfőn, 
kedden, szerdán tanítottam, azt pénteken és 
szombaton átismételem. A hónap utolsó heté-
ben pedig az addig tanultakat. 

Ily módon az egyszerű kis betűket két 
hónap alatt elvégzem. Az összetett kis betűk 
és a nagy betűk ismertetésére 1—1 hónap 
elegendő. Négy hónap alatt az egész abc-1 
el lehet végezni. Nem mondom, hogy négy 
hónap után kifogástalanul olvasnak a növen-
dékeim, de a hangoztatás módját, a nyújtva 
olvasást teljesen elsajátítják. Ezen négy hónap-
ban, hogy a tanító részéről kitartó szorga-
lom kívántatik, azt mondanom is fölösleges. 
A hátralévő hat hónapot begyakorlásra for-
dítom, a mint hogy „az ismétlés a tudomány 
szülőanyja." A begyakorlás alkalmával ismeri 
meg aztán a gyermek a betűket, s a mint a 
gyermeki értelemhez mért olvasmányokat 
tárgyalom, a gyermek maga is kedvet kap 
az olvasásra s a betűknek néha-néha össze-
tévesztése sarkalni fogja a nehézségek leküz-
désére és otthon is kedvvel fogj a forgatni azá&c-t. 

Leczkére pedig a betűknél egyszerre adom 
fel az irott és nyomtatott részt, az olvasmá-
nyoknál az egész olvasmányt; mert ha keve-
set adok fel, betanulják könyv nélkül. Hogy 
növendékeim tudásáról teljesen meggyőződ-
jem, az egyes sorokat olvastatom visszafelé is. 

A mint kezdetben egyes szavak egy foly-

tában való nyújtott kiolvasását követeltem, 
úgy alkalmazom most ezen módszert az egyes 
mondatok olvasásánál, figyelmeztetvén már 
itt a gyermeket az írásjelekre. Nem szabad 
addig megállnia, míg az egész mondatot a 
vesszőig, vagy pontig ki nem olvasta. Az 
eddigi vontatott olvasás aztán azt eredmé-
nyezi, hogy a tanuló így olvas: A z a l m a 
p i r o s ; s nem így: Az alm-a pir-os. A 
mondatoknak nyújtott olvasása nem is fog 
nehézségekbe ütközni, mert az egybeolvadólag 
való olvasást már a kezdet kezdetétől gya-
korolják. 

Az olvasás ezen fokán előveszem a nyelv-
tant is. A mire némelyik kollegám heteket 
áldoz, hogy melyik a rövid és hosszú magán-
hangzó, miként kell elválasztani a szavakat, 
én a mint eddig mindkettő felemlítéset kerül-
tem, most észrevétlenül rájuk térek. Kikeres-
tetem a magán-, majd a mássalhangzókat a 
mondatokban, aztán szótagoloks végül azutolsó 
hónapokban az értelmes olvasásra törekszem. 

. . . Én ezen gyorsmódszert soh'sem bántam 
meg, mert növendékeim a vizsgán teljes meg-
elégedésre (és az én gyönyörűségemre) olvas-
tak. Tanítóságom első éveiben, híven a mód-
szertanhoz, csináltam a kókusz-pókuszokat s 
azon vettem magam észre, hogy nyakamon 
a vizsga s növendékeim az olvasás dolgában 
igen csehül állanak. Kerestem az okot és meg-
találtam. Nem volt időm a begyakorlásra. 
Hát tanyán (6—7 hónap alatt) el lehet-e 
végezni a tananyagot lassú haladással? Bizony 
nem; mert a begyakorlásra nincs idő; ez az 
oka, hogy sok tanyai iskolában az első osz-
tályban két évi a tanfolyam. Az írva-olvasás 
sikeres tanításának föltételei: figyelem, fegye-
lem; az előgyakorlatok lelkiismeretes keresztül-
vitele, az első magán- és mássalhangzók alapos 
összeolvastatása; gyors haladás, s végiíl a foly-
tonos gyakorlás. 

* 

Az Íratást az olvasással kapcsolatban taní-
tom, gyakoroltatom. Nem gondolom, hogy 
lenne olyan tanító, a ki — mint Iszlay kol-
legám mondja — „minden átmeneti fokozat 
nélkül több betűből álló szókat iratnak akkor, 
mikor az egyes betűalakok leírásának a nehéz-
sége nincsen leküzdve." Természetes, hogy 
előbb az egyes betűket már a tárgyalás alkal-
makor helyesen iratom, magyarázom, gyako-
roltatom. Egyes gyermekkel a falitáblán, 
majd egyszerre a palatáblán íratom. A betűk 
Íratásánál a levegőbe való íratás annyit ér, 
mint a levegőbe való beszélés. Ezt az időt 
inkább az egyesekkel való íratásra fordítom. 

Mikor egyes betűket másoltak a falitáblá-
ról, aztán egyes betűket tollbamondás után 
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iratok. így teszek a s javakkal is ; előbb egy-
tagú, majd többtagú szavakat másoltatok 
a aztán diktálás után iratok. Ha például 
ilyen szó fordul elő: áll, vessző, több, nem 
sajnálom megmondani, hogy miért írjuk az 
Z-et, s.s-et b-ét kettőztetve. Egyengetem a 
helyesírás ú t j á t : elemezek. Az egyes szavak-
nak ilyetén i rását : ír-r, r-í, nem helyeselhe-
tem, mert a gyermeknek azok egybeirása 
(ír, rí) nem fog nehézséget okozni, ha az 
alapot a kézügyesség gyakorlásánál megve-
tettük. Máskülönben még azzal nem akarok 
tápot adni a szakgatott, kapkodó olvasásnak; 
mert a tanuló a mit leír, azt el is olvassa. 

Ha Írásról van szó, megkövetelem tanítvá-
nyaimtól, hogy minden irási órát szépirási 
órának tartsanak. Ugy a táblán, mint az 
irkába, nagy súlyt helyezek a tisztaságra s 
a betűalakok és szók helyes kiírására. Ha 
valamelyik hibásan írja le a betűt vagy a szót, 
azt fölírom a táblára és az egész osztálylyal 
kikerestetem a hibát. Ha ki nem találnák 
(a mi ritkán esik meg), fölfödözöm én és ismé-
telten megmagyarázva, iratom a kérdéses 
betűt vagy szót. Házi feladványul minden 
napra az abc-bői másoltatni leczkét adok. 
Otthon úgy sincs egyéb dolguk, mert az olva-
sást az iskolában végzik el. 

A palatábláról az irkába való Íratást Iszlay 
szerint hosszadalmasnak tartom. Minek oda 
plajbász? Legjobb az egyenes út. Ha 3—4 
betűt tud írni a gyermek a táblán, az írva-
olvasás tanításával kapcsolatban rögtön meg-
kezdem a tollal, tintával az irkába íratást. 
Elmondom, mint a palavessző fogásánál, hogy 
miként kell a tollal, tintával, irkával, stb. 
bánni. Helyes vezetés mellett, folytonos gya-
korlás által, bizony megtanul a gyermek így 
is írni. Ha irónt vétetek vele, költségbe 
verem s lépten-nyomon eltöri a hegyét, a 
mit aztán megfaragni sem tud. (Még a negye-
dik osztályban sem igen.) 

A mint aztán az olvasással előre halad-
tunk, mind több időt fordítunk az Íratásra 
is. Es a mi fő időnk van (5—6 hónap), év 
végére növendékeink elég helyesen és szépen 
fognak írni. S ha a felsőbb osztályokban az 
elvetett magot ápolgatják, nem fog elmaradni 
annak áldást hozó haszna . . . 

•Szerettem volna még az írva-olvasásról 
többet is írni, mert így dióhéjban nem fejt-
hettem ki nézeteim teljesen, de a „Néptaní-
tók Lapja" nem arra való, hogy én össze-
hordjak benne tücsköt-bogarat; a tárgy fon-
tossága megkívánja, hogy a fölvetett kér-
déshez minél több <í&c-mester hozzászóljon. 

Tanuljunk egymástól: én szívesen tanulok. 
"Iwnqrád.) Sáyhy Mihály. 

A gazdasági iskolák és a tanítók. 
Nagy feladat előtt állunk, nehéz munka 

vár reánk tanítókra. Nincs kevesebbről szó, 
mint a szakszerű gazdálkodás módjának 
mikénti megoldásáról, a mi nálunk bizony 
égető kérdés. Es ezt a nehéz kérdést kik 
oldhatják meg megfelelőbben, mint éppen 
mi, tanítók? Igen, mi szegény, nemzet nap-
számosai sokra vagyunk hivatva, sokat vár 
tőlünk a haza; de mint mindig, úgy ezúttal 
is kötelességünkhöz hiven, ezen nehéz fel-
adatnak is meg fogunk felelni. Hisz kik volná-
nak hivatva eme kérdés megoldásához, ha 
nem a tanítók, a kik mindig a néppel érint-
keznek, vele jóban és rosszban osztoznak, éa 
így a nép a tanítók iránt legjobb bizalom-
mal viseltetik is. Leginkább hivatva vagyunk 
azért is, mert mi ismerjük legjobban a helyi 
viszonyokat, mi ismerjük vidékünk földjének 
termőképességét vagy annak hiányait. Hisz a 
tanítók nagyobb része is földmíveléssel foglal-
kozik és így kell, hogy termőképességének 
hiányait is ismerjük. Minthogy a szakszerű 
gazdálkodásnak módja tulaj donképen a 
föld termőképességének hiányaiban rejlik, 
mindenekelőtt azon hiányok megszüntetésé-
ről és pótlásáról kell gondoskodnunk. 

Ezeket a hiányokat leginkább a földnek 
jó megmunkálása és trágyázása által pótol-
hatjuk. Ezt mindenki tudja. Azonban a föld-
nek jó megmunkálásához, hozzá szükséges 
erők kellenek. Mert azt is tudja mindenki, 
hogy vajmi apró és gyenge állatokkal a föl-
det jól megmunkálni nem lehet. Trágyázat-
lan föld pedig szintén sem képes teremni. 
De uram fia! honnét szerezzük be ezeket a 
kellékeket, mikor nincs hozzá . való pénz? 
Pedig ha a föld jól el van készítve és trá-
gyázva, bizony a fáradságot sokszorosan meg-
fizeti. Magam is gazdálkodom. Ezelőtt néhány 
évvel olyan földbe ültettem kukoriczát, a hol 
még soha sem volt kukoricza ültetve (meg-
jegyzem, hogy rossz vidéken, hegyek között 
lakom). Szomszédom azonban kinevetett és 
azt mondta, hogy ő akkor viczispán I Í S Z , 

mikor én ott kukoriciát szedek. Az ipie nem 
lett ugyan viczispán, de nekem olyan kuko-
riczám termett, hogy mindenki csodálkozott 
rajta. Az egész vidéken nem volt különb. 
Es miért? Mert a föld jól meg volt művelve 
és trágyázva. Mondja ugyan az én emberem, 
hogy ő is tudja azt, hogy a jó trágyázás 
sokat ér, de ha nincs t rágyája ; műtrágyát 
pedig legfelebb ha egy metermázsát vehet, 
mert többre nem kerül. Arra vagyunk tehát 
első sorban hivatva, hogy a néppel i.-mertes-
sük és kerl veltessükmeg azokat a módozatokat. 
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azt a kútforrást, a mely által ezek a nehéz-
ségek elháríthatok. En a keresetnek ezt a kút-
forrását leginkább gyümölcsfatenyésztés és 
méhészet által vélem kiaknázhatni. Hisz gyü-
mölcsfatenyésztéssel mindenki szeret foglal-
kozni, ha arra mód nyuj tátik neki. Legyünk tehát 
azon, hogy a nép mennél több gyümölcsfát ültes-
sen. Nyújtsunk neki ebbenmódot; hisz azért van 
a faiskola. Lássuk el községeinket ingyen olt-
ványokkal. Az iskolás-gyermekeknek az álta-
luk oltott csemetéket ajándékozzuk oda, hogy 
otthon azt elültessék. Szabad időben a tanító 
nézze meg a gyermekek által elültetett olt-
ványokat és a jó ápolásért dicsérje meg őket, 
nemkülönben a gazdákat is. Ez által magá-
nak is vív ki szeretetet, becsülést, és szerez 
tekintélyt, a népnek pedig hasznot. Ha nincs 
arra való külön telek, ültessenek a szántó-
földre ; kivált szilvafát, mert a haszon sokkal 
több, mint a kár. Községemben pl. majdnem 
minden gazdának van 20—30, sőt több, a 
szántóföldre ültetett szilvafája. Ha középszerű 
termés van, 30 — 40 frtot kap a gyümölcsért; 
holott a fa által tett kár legfelebb 4—5 
frt. A második ily forrás a méhészkedés. Ez 
már valamivel nehezebben megy, mert a nép 
nem is ért hozzá és méhekhez sem juthat 
oly könnyen, lévén annak nagyobb ára, mint 
pl. a facsemetének. Szerintem ezen legköny-
nyebben úgy segíthetnénk, ha első sorban 
minden tanító egy méhest 4 — 5 méhkassal 
állítana fel. így mód nyújtatnék a gyerme-
keknek a kezelés elsajátítására. Sokan, és 
pedig jogosan, azt fogják mondani: hja, méhes 
felállítása és 4—5 raj beszerzése pénzbe kerül, 
mi pedig csekély fizetésünkből arra képtele-
nek vagyunk. Ez egészen helyes. Azonban, 
ha az állam és vármegye is anyagi segítség-
gel támogatna, úgy könnyen volna keresztül-
vihető. Sok megyében a magyar nyelv sikeres 
tanításáért jutalmazni szokták a tanítókat. 
Helyes volna, ha erre a czélra is fordítanának 
bizonyos összegeket. 

Az ily segélyezés által felállított méhes, 
ha csak 4—5 kaptárral is, 1—2 év alatt 
megkétszereződik. Mondjuk, ho^y két év alatt 
10-re szaporodik. Ebből azutan a tanító 5 
kaptárt a legjobb 5 tanulónak ajándékozna 
azon megjegyzéssel, hogy ha nekik is 5 kap-
táruk lesz, akkor köteles mindegyik egy-egy 
kaptárt a tanító által kijelölt tanulóknak 
ajándékozni. Midőn ismét ezeké megszapo-
rodik, ismét ezek és az előbbeniek a tanító-
val együtt egy-egy kaptárt ajándékodnak 
más gyermekeknek, és így tovább. 

Azt hiszem, hogy ilyen eljárás mellett 10 év 
múlva az egész környék el lesz látva méhe-
sekkel. Az ily elaiándékozott kaptárakról a 

tanító rendes jegyzéket vezet és a szünidő-
ben többször megnézvén őket, buzdítja a 
népet. Az ilyen módon, ú. m. a gyümölcs 
és méz árából, csekély fáradság után juthatna 
a nép ahhoz a forráshoz, a melyből jó iga-
vonót szerezhetne be, mely által a trágya-
mennyiség is szaporodik és a műtrágyának 
a beszerzéséhez szükséges összeg is megvolna. 

Ha pedig ezek a kellékek megvannak, akkor 
a földnek jókarbau tartása és a szakszerű 
gazdálkodási probléma meg van oldva. Da 
addig, míg ezen kellékek hiányoznak, hiába 
minden oktatás, kivált a rossz földekkel bíró 
és szegény vidékeken. Ehhez pedig csak jó 
akarat kell és.némi áldozat, és akkor nem 
csak a szakszerű gazdálkodásnak a czélját 
érjük el: hanem a nép jólétét is előmoz-
dítjuk. 

(Istvánfalu.) Stevanecz Antal. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 

K Ö R R E N D E L E T . 
2323.ein.szám. (Valamennyi kir. tanfeliigyelöséghez.) 

Az akadémia megbízásából és támogatásá-
val 25 év óta megjelenő „Magyar Nyelvőr" 
egyike azon hazai folyóiratunknak, mely tudo-
mányos és közhasznú hatásánál fogva érde-
mes arra, hogy minél szélesebb körben nyer-
jen elterjedést. 

A „Magyar Nyelvőr'' czélja, hogy a magyar 
nyelv tisztaságát, helyességét őrizze, hogy 
nyelvünk tudományos kutatását minden irány-
ban előmozdítsa s a nyelvtudomány eredmé-
nyeit népszerűen ismertesse és iskolai czé-
lokra is értékesítse. 

Miután a „Magyar Nyelvőr szerkesztője e 
folyóiratnak megszerzését annyira megkönnyí-
tette, hogy még a legszerényebb anyagi körül-
mények közt élő néptanító is megrendelheti, 
felhívom a tanfelügyelőséget, hasson oda, 
kellő tapintattal és kényszer nélkül, hogy e 
folyóiratot tankerületének mindé'i tanítója 
megrendelje. Népiskolák, tanítóegyesületek 
a jövő évtől fogva 10 korona helyett 6-ért, 
egyes tanítók, valamint a lelkészkedő papság 
10 korona helyett 3 koronáért rendelheti 
meg a „Magyar Nyelvőr"-t. A „Magyar Nyelvőr" 
szerkesztői és kiadói hivatala: Budapest, 
New-York-palota, ahová az előfizetési pénzek 
is küldendők. 

(Lényegileg hasonló szövegű körrendelet 
ment valamennyi egyházi főhatósághoz). 

A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minister kinevezte kir. tanfelüsrvelőséeri toll-
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nokokká a következő okleveles gyakorló-
tanítókat: Mik6 Imrét, Präger Kálmánt, Nemes 
Gusztávot, Benécs Gusztávot, Grimm Károlyt, 
Scheffl Miksát és Benlcő Andrást; továbbá a 
következő tanfelügyelőségi tollnokokat át-
helyezte : Vezér Lászlót Csongrádvármegye 
királyi tanfelügyelőségétől a veszprémvár-
megyeihez ; Barbarics Győzőt a győrvármegyei 
királyi tanfelügyelőségtől a torontálvármegyei-
hez ; Kovács Sándort a nagyküküllővármegyei 
kir. tanfelügyelőségtől a szolnokdobokavár-
megyeihez, végül Bakusz Istvánt a szolnok-
dobokavármegyei kir. tanfelügyelőségtől a 
somogy vármegyeihez. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: az ezredéves 

kiállítás torontálmegyei csapatja végrehajtó-
bizottságának, azon alkalomból, hogy a nagy-
becskereki állami polgári iskola részére 3 drb 
üvegszekrényt (150) egyszázötven forint érték-
ben, 102 drbból álló madárgyüjteményt (400) 
négyszáz forint értékben, 1 mag- és termény-
technologiai gyűjteményt (100) egyszáz forint, 
összesen (650) hatszázötven forint értékben 
adományozott; Szabó Ferencz törökbecsei 
plébánosnak, a ki a balatonfüredi szeretetház 
részére 160 forint értékű 60 kötet könyvet 
adományozott. 

Kinevezte: Dukay István okleveles polgári 
iskolai tanítót a balassagyarmati államilag 
segélyezett községi polgári fiúiskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítóvá; Paunovics 
Szvetozár okleveles tanítót az ulmai községi 
elemi iskolához rendes tanítóvá; M. Székely 
János, Szabó Géza, Demeter Róbert, P. Szabó 
József, Vajna Károly és Bákosi József ok-
leveles tanítókat; továbbá Kósa Mária, Balázs 
Mártonné szül. Tauber Róza és Köntzey 
Kornélia okleveles tanítónőket a kézdivásár-
helyi állami elemi népiskolához rendes taní-
tókká, illetve tanítónőkké; Józsa Mihály ok-
leveles tanítót állami tanítóvá. 

Megerősítette: Szukk Antal szerb-nagy-
szentmiklósi állami polgári fiúiskolái igazgató-
tanítót igazgatói minőségében; Debreczeni 
Ferencz máramarosszigeti állami tanítóképez-
dei szolgát jelen minőségében 

Segélypénzt utalványozott: néhai Werner 
Tamás prig.-szt.-iváni községi tanító özvegye, 
szül. Wiegert Anna és 3 kiskorú árvája 
részére összesen 375 fr tot ; néhai Gálovszky 
György nyugalmazva volt erdőkürthi ág. hitv. 
ev. tanító özvegye, szül. Meleg Anna részére 
évi 150 fr tot ; néhai Lechner Károly dobronyai 
r. kath. volt tanító Malvin a nevű kiskorú 
árvája részére évi 50 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Bemay József 
bugyii r. kath. kántortanító részére évi 
220 fr tot ; Gregor Lajos tóthartváni munka-
képtelennek talált ág. hitv. ev. tanító részére 
évi 220 frtot; Marczali Mór szigetvári munka-
képtelennek talált izr. tanító részére évi 
370 frtot; Hank Olivérné szül. Weinhold 
Ida budapesti tabáni egyleti munkaképtelen-
nek talált óvónő részére évi 160 fr tot ; Grosz 
Gusztáv bácsszenttamási munkaképtelennek 
talált izr. tanító részére évi 220 fr tot ; 
Inglückshoffer Józsefné szül. Schiller Mária 
gajdobrai munkaképtelennek talált r. kath. 
tanítónő részére évi 180 f r to t ; Bélik Sándor 
bujáki r. kath. munkaképtelennek talált tanító 
részére évi 230 frtot. 

I E 0 D A L 0 M . 
„ Tan félügy eletünk és a tanfelügyélői szak-

vizsgálat" czím alatt egy kis füzet jelent 
meg dr. Pacséri Károly segédtanfelügyelőtől 
Zomborban. Az ügyesen írt füzet a tanfelügyelő 
hatáskörének és jurisdikcziójának bővítésein 
kívül szükségesnek tartja, hogy a tanfel-
ügyelői szakvizsgálat általában szerveztessék 
és pedig lehetőleg a franczia minta tekintetbe 
vételével, mely pedagógiai és didaktikai isme-
reteken kívül administrativ képességet, továbbá 
kultúrpolitikai és jogi ismereteket is meg-
kívánná a jelölttől. A jelölteknek 3—10 óráig 
kellene gyakorlatilag működnie valamely 
iskolában s e mellett irodalmilag is foglal-
koznia. A kis füzet érdemes az elolvasásra. 

Kocsi Mayer Gyula ráczkereszturi kántor-
tanító tudatja, hogy „Gyászszertartás" czímű 
művére eddig kétszáz megrendelés történt; 
kéri azokat, kik aláírtak, hogy a 2 frt elő-
fizetési díjat mielőbb küldjék be, hogy a mű 
megjelenése ne akadályoztassák. 

Iskolai értesítők. Ujabban a következő nép-
oktatási tanintézetek 1896/97-iki értesítőit 
küldték be hozzánk: brassói állami elemi 
iskolák; iglói ág. hitv. ev. népiskola és pol-
gári leányiskola, szerk. Dobó Adolf; fiumei áll. 
elemi, polgári fiúiskolái és a plassai állami 
elemi iskolai (olasz nyelven is), szerk. Donáth 
Imre; kapuvári állami női kézimunkatan-
folyammal kiegészített polgári fiú- és leány-
iskola, szerk. Scherer Gyula; Kolozsvár városi 
polgári fiúiskola, szerk. dr. Széchy Ákos: 
lőcsei állami első rendű felsőbb leányiskola, 
közli Klimkó Mihály. 

a£><J®-



A hol tövis van, ott virág is fakad. 
Kezembe adták az oklevelet; négy, 

illetve nyolcz évi megfeszített munka 
várva-várt gyümölcsét. Illő szerény-
séggel legyen mondva, több volt benne 
a kitűnő, mint a jeles osztályzat. Szinte 
dagadt a keblem a hatalmas önérzettől. 
Végre tehát lovaggá vagyok avatva; új-
kori, modern honfoglaló lovaggá. Árpád! 
dicső, hatalmas, párduczos vezérem, 
mutasd meg az ellent; hősi bátorság-
gal gázolok át tűzön-vizen. Harsanja-
nak meg a kürtök, szóljanak a tároga-
tók, mert most ront a küzdtérre sisak-
ingó s Töhötöm! 

Mikor szeretve tisztelt igazgatónk 
kezéből átvettem a fontos okmányt, 
többek között ezeket mondta: „Fiatal 
ember, nem okvetlen szükséges ám el-
fogadni a legelső odanyújtott karéj-
kenyeret." Ez olaj volt a tűzre. (Én 
bizony félreértettem az atyai szava-
kat.) Abból ugyan semmi sem lesz, 
hogy én háromszáz forintos állásra 
menjek. Ötszáz forinton alul szóba sem 
állok senki fiával. — A szünidőben 
kiböngésztem a „Néptanítók Lapjá"-ból 
a kecsegtető állásokat, félelmes keve-
set találtam — s jóformán mindegyikre 
pályáztam. Nyugodt lélekkel, nagy fleg-
mával vártam az eredményt; a kitűnő 
oklevél majd megteszi a hatást — gon-
doltam a legártatlanabb naivsággal. No 
hisz' elhűltem, mikor kérvényeim példás 
rendben — el nem maradt volna csak 
egy is! —- haza masíroztak. Egek! Ki 
merészelt oly gálád hazugságot mon-
dani, hogy nagy a tanító hiány ?! íme, 
a kitűnő oklevelet is mindenütt kiebru-
dalják; állami tanítóképzőben nyert 
kitűnő oklevelet! Kétségbe voltam esve. 
Éreztem fogyni honfoglalói bátorságo-

mat. Elitéltem az egész protekcziós 
világrendet. Csak úgy forrtak agyam-
ban a szocziálizmus, sőt a nihilizmus 
rettenetes eszméi. 

Mit volt mást tenni, a magasból 
kicsit alacsonyabb athmospherába száll-
tam. Újból pályáztam több állásra; 
az illetmények non plus ultrája négyszáz 
forint volt. Mi lett az eredmény ? Egytől-
egyig mind elnyertem. Oh fájdalmas, 
óh keserű irónia! — nyögdeltem csüg-
getegen. 

Elmentem a b . . . i iskolához másod-
tanítónak. A tiszteletes egyenesen az 
iskolaépületbe vezetett, mert ot t volt 
berendezve számomra egy kis szoba. 
(Uram Istenem, nem vétkeztem-e, hogy 
szobának neveztem?) De milyen szoba! 
Milyen berendezés! Leírásától megkímé-
lem önöket. Elég, ha annyit mondok, 
hogy mikor a tiszteletes hozzám for-
dult: „Ez lesz az ön szobája, tanító úr, 
— hát — szégyen, vagy nem szégyen, — 
kicsordult a könyem. Hát ezért küzdöt-
tem én lankadatlanul hosszú 8 éven át?! 
Ezért virasztottam át sokszor éjjeleket 
is szorgalmas tanulással ?! Szédült, zúgott 
a fejem. Felháborodott, elkeseredett sziv-
vel, ültem le egy rozzant székre. Az az 
dehogy ültem; a szék az első ilynemű 
kiíérlet után összezúzott. Quem dii 
odere . . . quem dii odere . . . mormol-
tam fogaim között, míg a székdarabo-
kat összeszedtem. 

Nagy nehezen beletörődtem az ú j 
helyzetbe; kedvvel, szorgalommal taní-
tottam. Növendékeimet szívből szeret-
tem, ők pedig viszont szerettek. Lassan-
kint elközelgett a tanév vége. Most már 
készülődünk a vizsgához. Az iskolaterem 
már ünnepi díszben van; csak még egy 
fehérruhás leányka helyez tiszta pohár-
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ban három szál félig kifeslett rózsát az 
asztalra. No, most már készen vagyunk. 
Megjelennek a hivatalos pedagogok; 
a szülők is gyülekeznek már. Felhang-
zik az áhítatos ének, elröppen a forró 
ima; a vizsga megkezdődik. A tanulók 
szépen, értelmesen felelnek. Egy-egy 
bátrabb leányka szinte mosolyogva 
oldja meg a tiszteletes könnyű felada-
tait. Szóval mindenek jó rendben és 
ékesen folynak le. Vizsga után ugyan-
csak kijut a szakférfiak elismerése, 
dicsérete tanító és tanulóknak. Követ-
kezik a szülők jóleső hálálkodása. 

Végre távoznak a vendégek s egye-
dül maradunk. Hosszú léptekkel járok 
tanítványaim előtt föl és alá. Szivem, 
elfogódik arra a gondolatra, hogy eze-
ket a reám mosolygó angyalfejecskéket 
talán soha sem látom többet. Vájjon med-
dig tartanak meg emlékezetükben? . . . 
Milyen nehéz örökre elválni azoktól, a 
kiket megszerettünk? De há t nem 
maradhatnék én i t t tovább is ? Eszembe 
ju t a szoba, az összetört szék. Nem, 
nem maradhatok. Egy szőkefürtű, kék-
szemű leányka úgy látszik, megsejtette, 
hogy min tépelődöm. Oda jön hozzám 
s míg kezemet megcsókolja, egy köny-
csepp gördül végig üde arczán. Kiállhatná 
meg, hogy homlokon ne csókolja? Az 
első leánykát követi a többi. Zsenge 
virágai ennek a kis kertecskének, tite-
ket minden évben más-más kertész 
keze gondoz. Isten veletek . . . Isten 
veletek . . — nem tudtam máát mondani 
az érzelemtől. 

íme a virág a tövisek között. Még a 
protekcziós világrenddrel is kibékül-
tem; rögös pályámat ekkor szerettem 
meg, most pedig már imádom. 

(Nagy-Pázsit.) Burián Albert. 

«DK> 

Önállóság, . . . függetlenség. 
A mikor leír tam ezt a két szót: a szivem 

kettőt heveset vetett magán. Aztán valami 
meleg áram szaladozott minden porczikám-
ban. Azután megfeszültek az inaim. És az-

után fölálltam, kidüllesztettem a mellemet és 
önkéntelen két kemény vágást csináltam az 
öklözött jobb karommal a levegőben. Mert 
hát a „ Szabadság"-nak vérén nevelt ké t gyö-
nyörű ivadéka ez a két — emberi jog, 
melyek megilletnek minden érett egyént. 
És nagyszerű az, hogy minden mozgó lény 
a természetben erre törekszik is szakadatla-
nul. Az ember is, . . . a tanító is. 

Kezembe kaptam, az oklevelet. F iam, tied 
most egy — ország. Kaptam is nemsokára 
az országból egy falut, azaz hogy egy önálló 
taní tói állást katholikus felekezeti iskolánál. 
Tele erővel az izmaimban, idealizmussal a 
szivemben, praktikus tervekkel a fejemben. 
Önálló vagyok, független vagyok, parancsol 
csak a kötelesség, legalább én így gondol-
tam. Hogy is n e ! A ki valamely szakmára 
képesítve van, azt abban a cselekvési kör-
ben önállóság, függetlenség illeti meg, csakis 
így lehet valaki — felelős. Meg is ad ja ezt a 
törvény minden másnak, a néptanítónak 
azonban . . . 

De lássuk csak! Nem szoktam hasból 
argumentálni . 

A tanterv az a tanítónak, a mi a katoná-
n a k a haditerv. A felekezeteknek szabadsá-
gukban áll ezt az ő viszonyaikhoz mérten 
megalkotni. Csináltam én is egyet rögtön 
önállóságra kapaszkodásom első napjaiban 
a — ministeri tanterv u t án ; kidolgoztam 
hétről-hétre. Csupa bizalmaskodásból meg-
mutat tam a plébánosomnak. 

— Tanító úr, i t t a püspöki tanterv, tessék 
e szerint tervezgetni! Sok az az anyag, a 
mit fölvett, nem végzi el azt, olyanok nálunk 
a viszonyok 

— Micsoda ? Há t hiszen én vagyok a 
tan í tó ; én azt jobban tudom másnál, meny-
nyit tudok egy tanévben feldolgozni. Én ezt 
tanultam. A dolgaimért én vagyok felelős, 
t ehá t mit okoskodik bele a laikus. 

— Mert jogom van, — pa t tan fel a papom. 
É n vagyok az igazgató, ön a tanító. A taní-
tás egész menetét a plébános vezeti, mint 
igazgató. Tessék elolvasni a püspöki „rend-
szabályok "-at, benne van! 

És csakugyan! Szórói-szóra így van benne. 
Az önállóság, a függetlenség, a szaktudás 
egyszerre tótágast állt bennem. De valahogy 
csak lefojtottam az indulatot a békességért. 
Ez volt első összekülönbözésünk egymással. 

Megcsináltam aztán az órarendet. Gyönyörűen 
megrajzoltam, üveg alá, keretbe tettem, dísze 
volt az iskolámnak. Betéved a pap-igazgató 
az iskolába, rögtön szemébe akad a csinos 
alkotmány. El is gyönyörködött rajta. Örültem 
neki. Korai volt. 
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— Kérem, ezt nem mutatta be az iskola-
széknek. Tessék levenni s ha helybenhagyjuk, 
és ha én mint iskolaszéki elnök aláírom, csak 
akkor függesztheti föl. Ez is benne van a 
„ rendszabályok" -ban. 

— Hát aztán ért ilyenhez az iskolaszék ? 
Hiszen nem tanultak azok ilyesmit, hogyan 
tudnák hát megbírálni; szaktudást tételez föl 
a kritikusban egy órarend elbirálása. 

— Az mindegy. Csak tessék levenni, gyű-
lésbe hozni és ott én aláírom. 

— Mi jogon ? Hiszen ön sem ért hozzá; 
ŝ  ha nem ért hozzá, fölösleges az aláírás is. 
En tanítok, az én tervem ez. Persze akkor 
rögtön áttekintőbb, világosabb, tökéletesebb 
lesz egyszerre, úgy-e, ha egy laikus rábigy-
gyeszti a nevét ? Hiszen önálló tanító vol-
nék, vagy mi. Az én munkámat ugyan senki 
sem bélyegzi le! 

— De benne van a rendszabályokban. 
— Hát az se volt tanító, a ki azokat a 

rendszabályokat összetákolta. Máskép nem 
marad volna ki belőle a tanító önálló cse-
lekvési szabadsága. Avagy rabszolga vagyok-e 
ón ? Szabad ember nevelhet csak szabad pol-
gárokat. 

így enyelegtünk egymással másodízben. 
A tankönyvek megválasztása került sorra. 

Egész könyvtárt szere/.tem össze iskolai köny-
vekből, ráment néhány forintom a mutatvá-
nyok kérésére. Időbe került az áttanulmányo-
zásuk. Tudásom és meggyőződésem alapján 
aztán összeállítottam osztályok szerint a tan-
könyvek jegyzékét. Csupa bizalmaskodásból 
eldicsekedtem a papomnak : nézze szent atyám, 
ezek aztán a tankönyvek, a létezők között 
a legtökéletesebbek! Ezeket vezetem be az 
iskolámba. 

— Rettenetes ember! Hiszen a kátét, bib-
liát kivéve, ez egy sem a „Szent István-
Társulat" kiadványa. 

— Hát aztán monopoliuma van annak a tár-
sulatnak? Áttanulmányoztam annak a kiadvá-
nyait is, csak pedagógiai tudásom vezérelt 
a könyvek összeválogatásában. Egyébiránt 
is, én tanítok a könyvek alapján, nem az a 
társulat. Avagy muszáj a művésznek azzal 
az ecsettel festenie, a mit egy társulat ad a 
kezébe ? A tanítás eredményéért a tanító fele-
lős; ebből az következik, hogy a mivel a 
czélt elérni törekszik: az eszközöket, szabadon 
választhatja, ebben önállóság, függetlenség 
illeti meg. 

De hát hiába volt az én érvelésem. A 
papom fegyelmi vizsgálatot helyezett kilá-
tásba, ha szándékomtól el nem állok. És 
még szerencsésnek mondott, hogy a jegyzé-
ket neki meurmutattam. Mert kenyérvesztéssel 

járt volna a dolog. A refrain persze: „benne 
van a rendszabályokban." Ejnye! Hát ilyen 
a tanítói önállóság ? O r 

Eljött szeptember elseje. Átmentem a pap-
hoz, hirdetné ki az iskola kezdetét. 

— Hát mit tartozik ez a tanítóra ? Kihir-
detem, a mikor jónak látom, én vagyok az 
igazgató. On akkor tanítson, mikor ott lesz-
nek a tanulók. Nálunk mindig november 
elsején kezdődik az iskola. 

— Igen ? De hát mikor végzem én el a O O 
tananyagot ? Aztán, ha a gyerekek nem tud-
nak majd semmit, akkor persze — keresd a 
tanítót, „a tanító a felelős." 

— Ugyan menjen a felelősségével! Mond-
tam már, hogy én vagyok az igazgató. Tanít-
son, annyit, a mennyit tud. November 1-én 
kezdődik az iskola, punktum. 

Az órarendnél kellett volna elmondanom, 
hogy ékes betűkkel oda rajzoltam a szerda és 
szombat délutánjára ezt a szót: szünet. 

— Hát ez micsoda ? — mordul fel a papom. 
Itt a világ teremtése'óta — már azelőtt is 
két héttel — mindig csütörtökön egész nap 
van a szünet, ezután is így lesz. 

— Úgy ? De az okosság, a tantárgyak fel-
oszthatása, az áttekinthetőség, a szimmetria, 
mind azt parancsolják, hogy a heti szünet 
szerda és szombat délután legyen. 

— Parancs ? Hát én, az igazgató, a plé-
bános, az iskolaszéki elnök pedig azt paran-
csolják, hogy csütörtökön egész nap fog lenni, 
punktum. 

Bizony széthasogattam az okosan megkom-
ponált és ékesen megrajzolt órarendemet. 
Egy egész hétig munkálkodtam rajta pedig. 
Okosabb dolog lett volna, ha addig czérnát 
visszálok. Kedvemet szegte ez az összekülön-
bözés, a gyámkodás, azóta sem pingáltam 
olyan ékes tervezetet. 

November elején aztán csakugyan meg-
kezdődött az iskola. De hát a hó véletlenül 
még nem esett le, a gyerekek nagyrésze a 
marhák körül képezte egymást a káromko-
dás tudományában. Nem tudom, jelentkez-
tek-e belőle a doktorátusra ? Az egyetem 
évkönyveit kellene átnéznem. Elég az hozzá, 
alig vártam a hónap közepét, hogy a mulasz-
tási kimutatást elküldh'-ssem a községbirónak. 
El is ment, de azzal kaptam vissza, hogy a 
plébános úr neve nincs aláírva, a biró tehát 
az irást nem veheti figyelembe; és nem is a 
tanító, hanem a plébános szokta az ilyest 
hozzáküldeni. 

— Azt a terembuzáját! Hát mi vagyok 
én, ki vagyok én, hogy az aláirásomat, a 
jelentésemet még egy falusi bölcsesség sem 
fogaiia el? Avagy ha a nap ráírja a nevét 
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a kimutatásra, hát rögtön elenyésznek a 
mulasztások ? 

Találkoztam a papommal, elmondtam neki, 
hogy a tekintélyemben gázol a falu birája. 

— Hja, úgy van; a dolog egészen rendén 
van. A mi hivatalos, azt hivatalosan kell 
elintézni is. A kimutatást máskor hozzám 
tessék áttenni, a tanító ilyetén névaláírása 
nem ér semmit a — törvény előtt. 

— Hát így vagyunk? No, akkor csak 
tessék a mulasztási naplót is vezetni, a 
kimutatást is belőle elkészíteni, ha az én 
írásom nem hiteles és nem hivatalos. Mert 
akkor bolond, a ki elhiszi, hogy csakugyan 
annyi mulasztása volt a tankötelesnek, mint 
a mennyit én följegyeztem és kiírtam. 

Április vége felé azt mondja a pap-igaz-
gatóm : 

— Tanító úr, itt a munkaidő, ápr. végén 
megtartjuk a záróvizsgálatot. 

— Akkor hát még sem, szent atyám. Majd 
junius 20 án, igenis, akkorra bevégeztem a 
tananyagot, elérem a kitűzött czélt. Es most 
én hivatkozom a törvényre, hogy a szorga-
lomidő falun legalább is nyolcz hónap. 

— Már pedig én április utolsó napjára 
kihirdetem a vizsgálatot, és vége a tanévnek, 
különben felfordít bennünket a nép. Kérdezze 
azt, a mit tanított, úgy sem ért ahhoz senki, 
hogy melyik osztálynak miből és mennyit 
kellene tudni. 

— De plébános úr csak tudja? 
— Azt tartom, én sem. Hiszen azért van 

maga, azért fizetjük, hogy tudja. 
— Hja, hát így vagyunk? f iá t nem értünk 

hozzá és mégis igazgatunk és basáskodunk 
a tanító felett? 

A tanév végén kiadtam egy iskolai bizo-
nyítványt, hogy növendékem gymnáziumba 
mehessen. A szüle elment a gyerekkel beirat-
kozni. Az igazgató nézi a bizonyítványt. 

— Helyes! Nagyon szép! Csak aztán itt 
is így csináld fiam! Hohó! Még sem helyes. 
Tudtommal az az elemi iskola, melyben a 
fiú tanult, felekezeti, — mondja a szülőnek. 
A papnak is alá kell írnia ezt a bizonyít-
ványt, aztán rendben a dolog. 

Hozza az apa hozzám, elmondja az esetet. 
— Badarság! — tört ki belőlem a nemes 

önérzet. Hát ha a pap aláírja, akkor persze 
az érdemjegyek egy fokkal mind fölebb rúg-
tatnak, fényesebb lesz ez a papiros. Hiszen 
én tanítottam a fiút, nem a pap, én lehetek 
csak az illetékes bizonyító. Vigye hát csak a 
paphoz! 

Hanem akkor láttam, hogy nemcsak a 
községbiróm előtt nem ér semmit az írásom ' 

és nevem, hanem egy tanult gymn. igazgató 
sem ad rá. Mert hát pap az igazgató, nem 
a tanító. Az bizony; mert a tanító nem — 
hivatalnok, nem önálló, nem független a 
saját szakmájában. És a dolog — törvényes! 
De hát az ilyen törvényesség nem oktalan-
ság vájjon? 

Ugyancsak a tanév végén átad pap-igaz-
gatóm egy borítékba tett statisztikai űrlapot, 
töltsem ki. A kir. tanfelügyelőtől jött a pap 
czímére. 

•— Hiszen nem nekem küldte ezt a tanfel-
ügyelő. Töltse ki a plébános úr és irassa alá 
a községbiróval és körjegyzővel. 

— De ezt mégis ön töltheti csak ki, ön 
tudja az adatokat, senki más. 

— Hát j ó ! A békességért kitöltőm, de alá 
nem irom. A tanfelügyelő sem kívánja ezt a 
„jegyzet"-ben, hogy az iskola tanítója is alá-
írja, hanem az — iskolaszék jegyzője. S ha 
a tanító nem ilyen, az iskolai adatok kimu-
tatására a neve rá sem kerül; pedig a mun-
kát a tanító csinálja. 

Biz' én elszomorodtam. Hát a kir. tanfel-
ügyelőnek sem kell a tanító aláírása? Hát 
a tanítót ő sem tar t ja önállónak a maga 
dolgaiban? . . . és mégis felelősnek mondja? 
Hát egyáltalán senki sem tart minket önálló-
ságra jogosítottnak és szakembernek? Mi 
hát akkor a tanító ? Kuruzsló, kontár, éret-
len és kiskorú? 

Milyen nagyszerű csak egy aljárásbiró ön-
állósága, függetlensége is. A törvény paragra-
fusainak alkalmazása teljesen a belátására 
van bizva. ítéletét megindokolja, a nevét alá-
írja és — szent az igazság 0 Felsége a 
király nevében. A tanító hivatkozhatik lélek-
tanra, a ped. tudományok összes tételeire, 
de az ő eljárása nem szent. Az iskolaszék a 
minden, felekezeteknél a pap-igazgató a kis-
isten: egy nem szakember, egy nem szak-
testület. 

Vagy hát ott van egy legújabb hivatal: 
az anyakönyvvezetői. Megjelenik az anya-
könyvvezető előtt egy pár, kijelentik, hogy 
egymással házasságra kívánnak lépni. Erről 
a jegyzőkönyvet megírja az anyakönyvvezető 
egymaga és aláírja, a hirdetési lapot aláírja 
egymaga, összeköti a párt egymaga. Születé-
seket, halálozást, szóval minden bejegyzést 
aláír egymaga, és az ő irása szent — a tör-
vény előtt. A felettes hatóság fejének oda 
szükségtelen a névirása. Nem hiába, hogy a 
modern kor szülöttei alkották e törvényt, de 
lélektani alapra is helyezkedtek akkor, mikor 
az anyakönyvvezetőt felruházták önállóság-
gal. Ám a tanítónál az önérzet mindig hadi-
lábon áll a népokt. törvénynyel. Revíziót tehát, 
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revíziót! Nem lesz addig haladás a népneve-
lésben, míg a tanítónak meg nem adatik az 
önállóság az iskolai dolgok terén, a míg a 
tanítói „hivatal" nem lesz önálló intézkedési 
jogokkal. Majd akkor igenis jogos lesz a felelős-
ségre vonásunk. Addig azonban ne tessék 
senkinek a tanítóságra czélozgatni, hogy ime: 
vagytok, sokan vagytok, és a nép mégis 
vallástalan, erkölcstelen, műveletlen és fegyel-
mezetlen. 

Önállóságot, függetlenséget — szabadságot 
kérünk! 

Réztolli M. 

Tanítók tanácsadója. 
Pap József. N. P. Mint 83 éves ember, 

ki a tanítói pályán 60 évet töltött, nem csoda, 
ha feledékeny s nem emlékszik reá, hogy 
olvashatta volna valahol: vájjon az országos 
nyugdíjalapból öregségük miatt kiszorult 
tanítók éltök végnapjaiban részesülhetnek-e 
bizonyos nyugdíjban ? Adjon be a közokta-
tatási minister úrhoz czímzett s 60 évi szol-
gálatát, nemkülönben vagyontalanságát iga-
zoló bizonyítványokkal fölszerelt kérvényt a 
kir. tanfelügyelőnél. Kérelmét bizonyára mél-
tányosnak fogják tekinteni s folyamodványát 
kedvezően intézik el. 

Kr. K. Pólyi. Az egyházi főhatóság részé-
ről is szükséges a megerősítés. 

N. Ferencz. Az állami isk. tanítói állásokra 
vonatkozó pályázatokat a „Hivatalos Közlöny" 
számaiból tudhatja meg. (Kiadja a Lampel 
Róbert-fele könyvkereskedés.) Sokkal hamarább 
kaphat állást, ha nem jelöli meg egyenesen 
a helyet, hanem „bármely üresedésben levő" 
állás elnyeréséért folyamodik megyéje kir. tan-
felügyelősége útján. — A tandíjredukálási 
törekvéssel szemben ragaszkodjék díjleveléhez, 
minden egyes tanköteles után megállapítja 
az 1, illetve 2 frt díjat. Ha mindennek 
daczára „átlaggal" akarnák kifizetni, mely 
csak felényi díj volna, forduljon panaszával 
a közigazg. bizottsághoz. 

W. N. P. Födémes. Jogosnak tartjuk, 
hogy a nyilv. magán elemi iskolába év kez-
detén beírt tanulók, ha évközben egy vagy 
több hónapon át is betegség miatt mulasz-
tanak, ezen időre is megfizessék a tanítás-
díjat, ha csak ezen magánintézetre nézve más 
értelmű külön egyezség nem áll fenn. A 
tanítói fizetés hátralékának behajtása köz-
igazgatási útra tartozik. 

(x. J. Igen, elemi isk. VI. oszt. bizonyít-
ványnyal is lehet valaki falusi postamester, 
ha a postamesteri vizsgát letette. 

Krausz Mór. Ön — mint mondja — még 
julius havában is tanít, mert a rabbi fürdőre 
ment s az ő visszajöveteleig, mely augusztus-
ban későn varható, a hitközség elnöke nem 
akarja megengedni, hogy ön megtartsa az 
évzáró - vizsgálatot. Ez szabálytalanság. Az 
iskolai evetbe kell fejezni, s a tanulóknak álta-
lános szünetet kell adni. A népokt. törv. 54. §-a, 
a közs. iskolaszékek számára kiadott utasítás 
48. §-a, irányadók e tekintetben. Adja tudtára 
a hitközségi elnöknek, hogy ön az isk. évet 
a rabbi távollétében is kénytelen befejezni, 
mert a közokt. minister úr 1891. évi julius 
10-én 27.041. sz. a. kelt rendéletével kimondotta, 
hogy: 

„egészségi szempontból s tekintettel a fennálló 
gyakorlatra nem engedhető meg, hogy a nyári nagy 
szünidő julius és augusztus hónapókról későbbre halasz-
tassék.1' 

„Az általános nagy szünidő alatt az izraelita 
iskolában is szünetelni kell a tanításnak." 
Szolgáljon ez, mint elvi jelentőségű kérdés, 

irányadóul minden izr. tanítónak. 
8. M. lioicza. Hibázott önmaga ellen, hogy 

évi 20 frt lakbérrel megelégedett, mert hiszen 
a tanítónak tisztességes lakást kell adni. 
(Rendes tanító részére legalább két tisztes-
séges padozott szobát, egy konyhát, egy kamrát.) 
Most már a múltra nézve nem lehet reperálni, 
hisz, önként beleegyezett a 20 frtnyi kárpót-
lásba. Folyó évre folyamodjék az iskolafen-
tartóhoz, hogy lakbérét legalább 60 frtra 
emelje föl, vagy adjon természetbeni tisztes-
séges lakást. A másik ügyben írjon bizalmas 
levelet Halász Ferencz kir. tanfelügyelő úrnak 
a közokt. ministeriumba. 

Roth A. Kérjen felvilágosítást első sorban 
az illetékes adóhivataltól, hogy mily alapon 
követel most 8 fr t 50 kr évi járulékot az 
eddig 1891 óta évente fizetett 6 f r t helyett. 
Ha a nyerendő felvilágosítás daczára is sérel-
met látna akkor folyamodjék a közokt. minis-
teriumhoz, évi nyugdíjjáruléka helyesbítéséért. 
A kérvényt ily ügyben bélyeg nélkül is elfo-
gadják. Mi azt hiszszük, hogy az ön fizetése 
az 1893. évi általános felvétel (összeírás) alkal-
mával 300 írtnál többre értékeltetett s innen 
ered most a különbözet. 

Bitye J. 27 évi szolgálat után 6 fr t évi 
befizetés mellett 300 írtnak 74%-át kaphatja 
nyugdíjul. Idővel mind az Eötvös-alapból, 
mind a „Kath. egylet "-bői várhat némi segít-
séget; de ez nem rendes évi járulék leend. 

Emléktábla Brassai Sámuel szülőházán, 
Még a néhai tudós élt, midőn szülőhelyén 

egy, szépért, jóért lelkesülő nagybirtokos: 
Thoroczkay Lajos vezetése alatt az értelmiség 
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elhatározta, hogy az unitárius paplak falába 
emléktáblát illesztenek a 100 éves tudós 
nevének dicsőítésére és fentartására. Egy 
kedves meglepetés akart az lenni, egy édes 
szavú üdvözlet a távol otthon egyszerű embe-
reitől. De a sors máskép akarta, mert a 
tudós életében nem lehetett végrehajtani a 
tervet. így történt, hogy Brassai Sámuel 
neve gyermekkori játszóhelyétől kapta az 
első emléket, mely hirdetni fogja a rend-
kívüli ember nagyságát. Az emléktáblát 1897 
julius 18-án leplezték le. A rendező-bizottság, 
Thoroczliay Lajos vezetése alatt, rendkívül 
sokat fáradozott, hojjy az ünnepélyhez méltó 
programmot állítson össze és a vendégeket 
méltóképen fogadhassák. Sokat dolgoztak s 
áldoztak a rendező-bizottság tagjai, mert 
T.-Szt.-György gyönyörű, hegyes vidéken fek-
szik ugyan, de szerény kis falu, a hol 
idegenből várt vendégek előtt bizony sokat 
kell fáradni, ha rendben akarják bemutatni 
a helységet. A rendezők egyik legfárad-
hatatlanabb tagja Csilcy István állami tanító 
volt, kinek sok munkájáért elismerést is 
nyilvánítottak. Az emlékünnepélyt Nagy Lajos 
unitárius esperes nyitotta meg, a templomban 
elmondott szép imával. Brassai Sámuel érde-
meiről s egyéni nemes tulajdonságairól szólott 
a nép szaván, s fohásza meghatotta a hall-
gatóságot. Ezt követte Thoroczliay Lajos 
szónoklata, kinek intésére lehullott a márvány 
kőlapot borító lepel, s aranyozott betűk hir-
detik, hogy az elszigetelt kis falu szerény 
házában 1797 junius 15-én a magyar nemzet 
egyik büszkesége látott napvilágot. Utána 
szónokolt: dr. Apathy István az erd. múzeum-
egylet, dr. MárM Sándor a tud. akadémia, 
dr. Szádeczhy Lajos a kolozsvári egyetem, 
Boross György a Dávid Ferenez-Egylet és 
kolozsvári unitárius főgimnázium nevében. 
Beszédeikben egyenkint elmondották főkép 
azokat az érdemeket, elszámlálták azt a nagy 
szolgálatot, melyet a néhai tudós a képviselt 
egyletekben, intézetekben teljesített. Végül 
egy fiatal pap: Józan Miklós toroczkói unit. 
lelkész szavalta el szép ódáját, melyben 
Brassaihoz szólott, ki már a múlté; költe-
ményével nagy hatást ért el a szónok. 
Több távirat is érkezett, köztök Wlassics 
ministertől. A tulaj donképeni ünnepélyen kívül 
bemutatták a szép toroczkói népviseletet, meg-
tekintették Thoroczkay Sándor remek dísz-
kertjét. A hivatalos kiküldötteken kívül 
Tordáról és a vidékről, Kolozsvárról sokan 
voltak jelen, különösen a tanár és tanító 
ember volt szép számmal. A szép ünnepélyre 
a kis helység lakosai úgy, mint a vendégek 
is megelégedéssel emlékeznek vissza. K. D. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minister f. évi julius hó 16-án 38.949 sz. alatt 
kelt rendeletével hivatalosan megköszönte 
özv. Hirsch Mórné azon nemesszivű, ember-
baráti cselekedetét, a melylyel az „Eötvös-
alap" javára 3000 forint, a „Tanítók Háza" 
javára pedig 1000 forint tőkével alapít-
ványokat tenni szíveskedett. 

— A tanítók fegyvergyakorlata. A vallás-
és közoktatásügyi minister a magyarországi 
tanítók országos bizottsága elnökségéhez julius 
hó 2-án 39.003 sz. a. a következő leiratot 
intézte: A magyarországi tanítók országos 
bizottságának elnöke által a honvéd póttar-
talékos tanítók 13 napi fegyvergyakorlat ked-
vezménye iránt beadott kérvényére vonat-
kozólag a magyar királyi honvédéimi minis-
ter úr f. évi junius hó 23-án 32.601. sz. a. 
kelt átirata alapján értesítem, miszerint a 
kérelemnek a következő indokok alapján 
nem adatott hely: először katonai kiké-
peztetésük szempontjából, mivel az illetők 
csak 8 heti kiképzésben részesülvén, a tanul-
tak ismétlésére és fokozatos továbbképzésük 
czéljából az öt heti fegyvergyakorlat fölötte 
szükségesnek mutatkozik, annál is inkább, 
mert a honvédség állomány viszonyainál 
fogva számos póttartalékos a tábori száza-
doknál lévén beosztva, mozgósítás esetén be-
gyakorlásukra idő nem áll rendelkezésre; 
erre pedig a közös-hadseregben szükség nin-
csen. 2-szor azért nem, mivel a kért kedvez-
mény megadása a többi honvéd póttarta-
lékossal szemben, — kik öt heti fegyvergya-
korlatra kötelezvék s behívásuk által nagyob-
bára jövedelemcsökkenést szenvednek, nem 
lenne méltányos, tehátelégületlenségre adhatna 
okot. 3-szor a kérelem elbírálásánál a közös 
hadseregbeli póttartalékos néptanítókkal vont 
párhuzam sem volt tekintetbe vehető, mivel 
azok gyakorlatainak 13 napra való megrö-
vidítése nem azért történik, mintha a katonai 
kiképeztetés szempontja azt jelenleg meg-
engedhetné, hanem azon okból, mert a többi 
közös hadseregbeli tartalékos is csak 13 napi 
gyakorlatra hivatik be, mely intézkedés ismét 
csupán azért vált szükségessé, mert a fegyver-
gyakorlatra köteles összes tai'talékosoknak 
behívására, illetve azoknak a törvényileg 
megállapított fegyvergyakorlati idő teljes 
tartamán át való bentartására, a költségfedezet 
nem áll rendelkezésre. 

— Űj fötanf'elügyelő. A munkácsi görög 
kath. püspök Fejér Manó kanonok leköszö-
nése után egyházmegyei főtanfelügyelőnek 
Dólinay Miklós kanonokot nevezte ki. 
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— Az állami tanítók országos egyesüle-
tének megbízásából egy küldöttség a képvi-
selőházban Gajári Ödön országgyűlési képvi-
selő vezetése alatt átadta az országháznak és 
az összes pártok elnökeinek, illetőleg helyette-
seiknek, ú. m. Podmaniczky Frigyes báró, 
Szentiványi Árpád, Kossuth Ferencz és Sze-
derkényi Nándor képviselőknek azt a memo-
randumot, melyet a választmány a húsvéti 
szünidőben Budapesten tartott közgyűlés 
előtt fölolvasott, elfogadásra ajánlott és 
a melyet a tanítók általános helyesléssel el is 
fogadtak. A memorandum részletesebb fejte-
getés uíán az áll. tanítók kívánságát a kö-
vetkezőkben összegezi, hogy 1. az áll. tanítók 
már a jövő évre a XI. fizetési osztályba 
szolgálati idejük szerint osztassanak b e ; 2., 
hogy a nehezebb megélhetési viszonyok közt 
levő városokban helyi, vagy drágasági pótlék 
adassék; 3., hogy az igazgató-tanítók a X. 
fizetési osztályba soroztassanak; 4., hogy a 
nőtanítók a férfiakkal egyenlően díjaztassa-
nak, és végül 5., hogy az áll. tanítók jogait 
és kötelességeit szabályozó szolgálati prag-
matika megalkottassék s ez irányban az elő-
munkálatok megtétessenek. A pártelnökök 
mindannyian megígérték, hogy a tanítóknak 
nagyon is igazságos ügyét méltányolják és 
pártolni fogják. 

— A kath. autonómiai kongresszus 
tagjait már több helyen megválasztották. 
Budapesten julius 19-én fejezték be a több 
napig tartó szavazást. Megválasztattak: gróf 
Zichy Nándor (Vörös László államtitkár ellen), 
Márkus József polgármester (báró Barkóczy 
Sándor ellen) és Eszterházy Miklós Móricz 
(Gerlóczy Károly ellen). Iglón és Lőcsén 
Máriássy János bárót, Temesvártt Maly törvény-
széki elnököt választották meg. 

— Zilahi Gyula, a nemzeti színház tagja, 
a f. évi julius havában Selmeczbányán meg-
tartott művészi előadásnak jövedelméből 15 
forintot adományozott az „ Eötvös-alap "-ra s 
egyúttal kijelentette, hogy ezentúl időnkint 
megtartandó művészi előadásainak tiszta jöve-
delméből tíz százalékot szándékozik a nevezett 
alap gyarapítására fordítani. Az „Eötvös-alap 
orsz. tanítóegyesület" elnöksége hálás köszö-
netet mond ez úton is jeles művészünknek 
az Eötvös-alap-nak ily módon való támoga-
tásáért. 

— A délmagyarországi tanítóegylet 
augusztus hó 10—12-ik napjain tart ja 31-ik 
nagygyűlését Fehértemplomban. Előadásokat 
tar tanak: Graef János, Gockler Lajos, llédl 
Ferencz, Bézsán Miklós, Goszmann Ádám, 
Schäffer Károly. 13-án tömeges kirándulás 
Buziásra, onnan hajóval Orsovára, majd 

Herkulesfürdőbe. A gyűlésen résztvenni óhaj-
tók augusztus 3-ig Szentimrey György pénz-
tárnoknál jelentkezzenek. 

— A nyomorultakért. Valóban hézagpótló 
munkát van hivatva teljesíteni a nemrég 
alakult „Testi és szellemi fogyatkozásban szen-
vedőket gyámolító országos egyesület", a 
mely feladatául tűzte ki, hogy a hazánkban 
élő nagyszámú szerencsétlenek sorsán javít-
son, mert 16.073 siketnémán kívül 15.430 vak 
és 15.908 hülye van Magyarországban s össze-
sen csak 9 intézet: 7 a siketnémák, 1 a 
vakok és 1 a hülyék számára, úgy, hogy 
ezeknek a szerencsétleneknek óriási száma 
még ma is állatias sorsnak néz elébe. Ez 
a jótékony egyesület, a melynek védnöke 
Vaszary Kolos bibornok-herczegérsek, elnö-
kei pedig gróf Batthyány Gézáné és Rakov-
szky István államszámszéki elnök, tágkörű 
működést fejt ki a szerencsétlenek érdekében. 
Különösen három irányban működik. Felvi-
lágosítást nyújt a szerencsétlenek szülőinek, 
segélyezi a szegényeket, s intézeteket és is-
kolákat létesít űgy a vagyonosabb szülők, 
valamint a szegényebbek számára is. Külö-
nös gondot fordít a szerencsétlenek ipari 
kiképzésére s a felnőtt iparosok munkáinak ér-
tékesítésére. Ez a kiválóan humánus egyesü-
let a legnagyobb mérvű támogatást érdemli 
meg, s mert a tagsági díjak oly csekélyek, 
hogy p. o. rendes tagok évi 1 frtot, a párto-
lóké frtot, az alapító tagok pedig egyszersmin-
denkorra 25 frtot fizetnek, a miknek fejében 
az egyesület „Kalauz" czímű hivatalos havi-
közlönyét is kapják, lehetővé teszi, hogy 
még a legszegényebb sorsban levők is hoz-
zájárulhassanak a szerencsétlenek megmenté-
sére irányuló magasztos emberbaráti munká-
hoz. Mi magunk is melegen ajánljuk ezt a 
nemes czélú egyesületet olvasóközönségünk 
figyelmébe s egyúttal felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy az egyesület titkári hivatala, mely 
Budapesten VIII. ker., Sándor-utcza 38. sz. 
alatt van, felvilágosítást nyújt a siketnémák, 
vakok vagy hülyék érdekében hozzá intézett 
minden kérdésre. 

— Az északi sark felfedezése. Nagy fel-
tűnést keltett az egész művelt világban, hogy 
a Spitzberga szigetén nemrég felszállt Andrée 
léghajósnak két postagalambja érkezett meg 
Norvégiába oly jelzésekkel, melyekből azt 
lehetett volna következtetni, hogy Andréenak 
sikerült az északi sarkot elérni, sőt azt túl is 
haladta. A galambokat Stavangerben és Trom-
sőben fogták el. Most még homályos a dolog és 
sokan kétségbe vonják, hogy ezeket a galam-
bokat a „Sas"-ról bocsátották volna szárnyra, 
mivel nem volt meg a kivánt jelzésük. Ha 
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m é g i s igaz v o l n a , A n d r é e ú t j a a század l e g -
neveze tesebb e s e m é n y e i közé t a r t o z i k . 

— Az e l i t é l t m é r e g k e v e r ö k . Hódmező-
vásárhelyen a m é r e g k e v e r ö k b ü n p ö r é b e n k i -
h i r d e t t e Konradsheim b á r ó e l n ö k , a t ö r v é n y -
szék Ítéletét. Jáger M a r i t a t ö r v é n y s z é k k é t 
r e n d b e l i g y i l k o s s á g b ű n t e t t é b e n , m i n t b ű n -
segéde t , k é t r e n d b e l i g y i l k o s s á g n á l , m i n t fe l -
b u j t ó t halálra, Csordás L i d i t k é t r endbe l i 
gy i lkosság b ű n t e t t é b e n , m i n t t e t t e s t halálra, 
Varga L i d i t e g y r endbe l i g y i l k o s s á g b ű n t e t -
t é b e n , m i n t t e t t e s t halálra, Szappanos J u d i t o t 
e g y r e n d b e l i g y i l k o s s á g b ű n t e t t é b e n , m i n t 
t e t t e s t halálra, Mucsi M i h á l y n é t f é r j e el len e lkö-
v e t e t t g y i l k o s s á g b ű n t e t t é b e n , m i n t t e t t e s t élet-
fogytig tartó fogházra,Horváth J á n o s t a n y j a e l len 
e lköve t e t t g y i l k o s s á g b ű n t e t t é b e n , m i n t t e t -
t e s t életfogytig tartó fegyházra, Gulyás-Kiss 
S á m u e l t e g y r e n d b e l i g y i l k o s s á g b ű n t e t t é b e n , 
m i n t b ű n s e g é d e t 6 évi fegyházra Ítélte és ebbő l 
másfé léve t k i t ö l t ö t t n e k v e t t . M í g a t e r j e d e l m e s 
m e g o k o l á s t o l v a s t á k , a v á d l o t t a k c s a k n e m össze-
r o s k a d t a k s az í t é l e t h i r d e t é s u t á n a l ig h a l l h a -
t ó a n m o n d t á k m e g , h o g y v a l a m e n n y i e n fö l eb -
beznek . 

— T i z e n k é t m i l l i á r d n j s á g l a p . E g y ú j a b b 
s ta t i sz t ika s z e r i n t az é v e n k i n t k i a d o t t ú j s á g o k 
s z á m a : t i z e n k é t mi l l iá rd . H o g y e r rő l az ór iás i 
n a g y számró l f o g a l m a t a l k o t h a s s u n k , föl-
eml í t j ük , h o g y ezekkel az ú j s á g o k k a l 3 0 . 0 0 0 
n é g y s z ö g k i l o m é t e r n y i f e l ü l e t e t l e h e t n e b e t a -
k a r n i . A p a p i r o s súlya 7 8 1 . 2 4 0 t o n n a . H o g y h a 
csak e g y e t l e n e g y g é p n y o m n á ezt a sok 
ú j s á g o t és m á s o d p e r c z e n k i n t e g y ú j s á g készü lne 
el, 3 3 3 év m ú l v a j e l e n h e t n é k m e g az egész 
k i adás . E g y m á s r a téve 8 0 . 0 0 0 m é t e r m a g a s -
s á g o t é r n é n e k e l az ú j s á g o k . F ö l t é v e , h o g y 
e g y e m b e r ö t pe rcze t s z e n t e l a m a g a 
ú j s á g á n a k e lo lvasásá ra , az az idő, a m i t a 
fö ld n é p e s s é g e e g y évben ú j s á g o l v a s á s r a s z á n , 
összevéve 1 0 0 . 0 0 0 évet tesz k i . 

A szerkesztő postája. 
S. N. L. Szeged. Lapunk távollevő fel. szerkesz-

tője azt üzeni, hogy ő öntől „Brassai S." czímű 
dolgozatot mást, mint a mi annak idejében meg-
jelent, nem kapott . Ezt különben meg is írta önnek 
Orosházára. — Sz. S. Mezőtúr. Lapunk fel. szer-
kesztője, mint olvashatta is, szabadságon van. —-
„Kállay." Ön czikket írt arról, hogy az államsegélyt 
az adóhivatalok a tanító nyugtatványára, melyet az 
iskolaszéki elnök láttamozna, havi részletekben fizetnék 
ki. Ezt, részünkről, mi is helyesnek és méltányosnak 
tart juk, de czélravezetőbb volna, ha a tanítóegye-
sületek maguk kérnék ennék elrendelését minister úr 
6 nagyméltóságától. Az sem ártana, ha a tanító-
egyesületek az Orsz. Biz. ú t j án terjesztenék föl 
ebbeli kérelmöket. Czikkének közlése (melynek 
különben is van egy kényes pontja) nem segítene 
az állapotokon. — H. J. temesvári közs. tanító. Az 

alsótömösi kar társ érdekében ír t levele dicséretes 
szándékra vall, de úgy tudjuk, hogy rendszeres 
fizetésemelésről o t t szó sem lehet. (Segélyt esetleg 
kaphat.) A megállapított keretektől a ministerium-
ban nem térnek el. Legjobb, ha. a mikor amott 
állás ürül, áthelyezést kér. — 51. Gy. Szentmikály. 
63.647. sz. a. a székelykereszturi adóhivatalnál 
176 fr t államsegély engedélyeztetett három évre. — 
M. J. Egres. 32.833 sz. a. a nagymihályi adóhiva-
ta lnál három évre 40 fr t államsegély engedélyez-
tetet t . — N. A. Szokoly. 21.188. sz. a. az eperjesi 
adóhivatalnál három évre 100 f r t államsegély enge-
délyeztetett . — T. Gy. Yelemár. 19.954. sz. a. a 
muraszombati adóhivatalnál három évre 176 f r t 
államsegély engedélyeztet i — Sz. J. Tallos. Kap 
bizonyosan, de a tanfelügyelőségnél tegyen kérdést . 
— 11. A. Zalaszeritgrót. Folyamodjék sürgősen a 
debreczeni taní tók árvaházába. — P . J. Jánosda. 
1. Csak első osztályba mehet. Forduljon direkt az 
igazgatósághoz. 2. Tanítók gyermekei ingyenes ellá-
tást nyerhetnek. — S. A. Varannó. Azt hiszszük: meg; 
az iskolai igazgatónál tegyen kérdést. — P . J. Gyeke. 
IV., Kossuth Lajos-utcza. — D. J. Kókad. Hiu 
remény volt. — „Községünk neveltsége és a kegy-
hajh ászát." Helyes tárgy, de feldolgozása a részle-
tekben nagyon hiányos. — „Az alkoholizmus." A 
tanító teendőiről kellene beszélnie. — „A debreczeni 
országos tanítói árvaház." Alkalmilag közöljük; 
szívesen vettük volna, ha a képet is beküldi. — 
K—t. Nem rossz dolgozat, de fölöslegesen tér ki 
minden nevelési kérdésre s nem ragaszkodik tár-
gyához, úgy, hogy az elmosódik. Kivonatos nevelés-
tan t nem közölhetünk. — „A népiskolai tanfelügye-
let reformja." Esetleg közölni fogjuk. — J. J. Károly-
falva. Közölhető. - Cs. Gy. „Külön órát a mesének." 
Jönni fog. „A honfoglalás." Közölhető. — „Fiatal 
tanító". Most már késő. — K. I. Doniásnia. Nem 
kaphat. — H. Jí. Tokod. Külön levél ment. — Sell. 
L. Cseka. Lapunk mult évi májusi számában rész-
letes utasítást közöltünk. Különben forduljon a tan-
felügyelőhöz, megteheti. — G. A. Kolozsvár. Fordul-
jon egyenesen a fővárosi hatósághoz, rövid idő alat t 
megkapja. — Piska J. Robicsek, Muzeumkörút, 
Eisler, Andrássy-út. — Esztergomi tanító. D. L.-ról 
darabjai első előadása alkalmából az összes lapok 
írtak tárczarovatukban; külön tanulmányt róla 
vagy müveiről nem ismerünk. — Sz. Gy. Bucllberg. 
Nem nekünk valók. — T. I!. Zsére. Sajnáljuk, de 
a közigazgatási bírósággal nem állunk összekötte-
tésben. Nem nézhetünk utána. —• O. M. Kolozsvár. 
Hivatalos közleményeinket mi a ministeriumtól 
kapjuk; az ilyenek különben is a „Hivatalos Köz-
lönyében szoktak megjelenni. — V. J. Vármezö. 
Gyorsírással f r t levelező lap kibetűzésére nem 
érünk rá. 

Tartalom: Potemkinizmus a taní tásban E . K e m é n y f f y 
Katinka — A taní tót illető tandíjakról. Mezey Béla. 
— A szépírás és írva-olvasás tanításáról. Sághy Mihály. 
— A gazdasági iskolák és a tanítók. Stevanecz Antal. 
— Hivatalos rész. — Irodalom. — Szünóra: A hol 
tövis van, ot t rózsa is fakad. Burián Albert. — 
Önállóság . . . függetlenség. Béztolli M. — Tanítók 
tanácsadója. — Emléktábla Brassai Sámuel szülő-
házán. K. D. — Különfélék. — A szerkesztő postája . 

Felelős szerkesztő: U j v á n j Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a in. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXX. évfolyam 32. szám. Budapest., 1897 augusztus 12. 

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

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
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 lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 fr t , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr.* — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A h i rde tések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő péti t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem adun/k: vissza. 

A tanítók egyéves önkéntes-
ségi joga. 

A magyar tanítóságnak egyetlenegy 
joga sincs, melyről oly kevés biztos tudo-
mása volna, mint honvédelmi kötele-
zettségét illető egyéves önkéntességi jogáról. 

Szinte hihetetlen az ebbeli tájéko-
zatlanság. 

Lapunk f. évi 5-ik számában eme 
jog iránt is ébreszteni kivántuk kartár-
saink figyelmét, ezért közöltük Brózsik 
Pál czikkét, melyben a tanítói kar és 
az egyén tekintélyének' emelése érde-
kében ajánlja, hogy a tanítók éljenek 
törvényadta jogukkal: legyenek egyéves 
önkéntesek és tegyék le a tiszti vizsgát. 

E czikk megjelenése nagy port vert 
föl. Számtalan tudakozódó levél érke-
zett hozzánk, melyben sürgetnek, adjunk 
közelebbi felvilágosítást, mert a Brózsik 
idézte 1889. évi VI. törvényczikk 32-ik 
§-ából nem tűnik ki: mily módon sze-
resheti meg az elemi iskolai (tanítójelölt) 
tanító a katonai egyéves önkéntességi jogot? 
Eleinte a „Tanítók tanácsadója" czímű 
rovatunkban adtunk egyes érdeklődők-
nek választ. Később tömeges felszólalás 
történt, sőt némelyek tévedésnek minő-
sítették a czikk alapjául szolgáló fölte-
vést, mert hiszen ők tudakozódtak köz-
ségi elöljáróságoknál, megnézték a véd-
erőről szóló törvényeket s nem találják 

azt a §-t, mely nyiltan megmondaná: 
miként lehet a tanító egyéves önkén-
tes? Erre részletes és kimerítő tá jéko-
zás nyújtását Ígértük. Mindezek bete-
tőzéseül rövid idővel ezelőtt oly meg-
győző bizonyíték ju to t t kezünkbe, mely-
ből joggal következtethettük, hogy nem-
csak elvétve egyes tanítók nincsenek tisz-
tában evvel a kérdéssel; de általános a 
tájékozatlanság, hiszen még nagyobb város 
hatósága sincs kellőleg informálva ez 
iránt. Egy volt polgármester ugyanis 
ezt írja szerkesztőségünknek: 

„Becses lapjából azt olvastam, hogy az 
okleveles tanítók egyéves önkéntességi ked-
vezményben részesülnek. I t t a helybeli ható-
ság katonai ügyelőadója azt állítja, hogy 
ez nincs a törvényben, s bogy ilyen eset 
nem adta elő magát; sőt egy magas-
rangú állami szakközeg is odanyilatkozott, 
hogy az ő tudtával a tanítók részére nincs 
ily kedvezmény. Miután egy fiamat a tanítói 
pályára óhajtanám adni . . . kegyeskedjék 
értesíteni: mily számú ministeri rendelettel 
nyujtatik azon kedvezmény, hogy a tanítók 
egyéves önkéntességi kedvezményben része-
sülnek? — Ne vegye tolakodásnak ezen kér-
désemet, megmagyaráz az mindent, hogy apa 
vagyok és fiamról van szó." . . . 

Köszönettel tartozunk az illető pol-
gármester úr irántunk való bizalmáért, 
mert levele arról győzött meg, hogy 
immár kötelességünk külön czikkben s 
a megfelelő §-ok szavait idézve adni 
meg a teljes tájékoztatást, mely az 

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ország tanítói kara előtt végleg tisztázza ezt 
a kérdést. 

Tényleg igazuk van a fölszólalóknak 
abban a tekintetben, hogy a véderőről 
szóló törvényből nem lehet tájékozást 
szerezni az elemi tanítókat illető egy-
éves önkéntesség kérdésében. Brózsik 
czikke annyiban nem nyúj t kellő fel-
világosítást, mert az igazi forrást nem 
nevezi meg. Az általa idézett törvény 
§-ában ugyanis csak arról van szó, 
hogy a tanítók számára épségben tar t ják 
az egyévi tényleges szolgálat kedvez-
ményét, „ha arra az állítás alkalmával 
már igény ők volt." Igen, de a törvény-
ben aztán nincs megmondva — a mi 
leginkább útbaigazíthatna —, hogy t. i. 
miként szerezhetik meg a tanítók az önkén-
tességi jogot már a sorozás előtt? Pedig 
ez a kérdés sarkpontja. A ki evvel 
tisztában van, az aztán a többire nézve 
könnyen eligazodhatik. 

A tanítójelöltek (tanítók) egyévi önkén-
tességére vonatkozó kedvezményt'*) magába 
foglalja, (— ámbár csak pár szóval 
jelezve—) egyrészről az 1889. évi Yl-ik 
törvényczikk, másrészről, (— még pedig 
teljes fölvilágosítást nyújtva —) ezen 
törvényre vonatkozó Utasítás. Ez utolsó 
tehát fontosabb a kérdés tisztázására. 

a) Az 1889. évi VI. t.-cz. 32-ik §-a 
utolsó pontjának utolsó mondata így szól: 

. . . „Ha azonban az egyévi tényleges szol-
gálat kedvezményére az állítás alkalmával igény-
nyél birtok, az számukra épségben fentartatik." 

b) A véderőről szóló 1889: VI. tör-
vényczikk végrehajtása tárgyában kia-
dott U t a s í t á s I-ső rész, 64. §-a, mely 
a tudományos képzettség igazolásáról 
szól, 1. pontjában ekként intézkedik: 

1. „A tudományos képzettség igazolá-
sául szolgál a katonai állományban való egy-
évi tényleges szolgálatra jelentkező jelöltek-
nél, ba azok saját költségükön óhajtanak szol-
gálni : 

a) valamely nyilvános vagy nyilvánossági 

*) Lásd: Dárday S. Közigazgatási Törvénytár V. 
kötet. Honvédelem cz. kötet. 1893. Budapest. Az 
Athenaeum kiadása. 

joggal felruházott belföldi főgymnasium vagy 
főreáliskola, vagy ezekkel egyenjogosított tan-
intézet — ideértve a nyilvános vagy nyil-
vánossági joggal felruházott tanítóképző-
intézeteket is — utolsó évfolyamának sikeres 
elvégzéséről szóló iskolai bizonyítvány*) . . . 

Az a) vagy b) pontok szerint igazolandó 
tudományos képzettség legkésőbb azon év márcz. 
1-éig szerzendő meg, a melyre nézve a jelölt 
állíttatik. . . . 

2. „A tudományos képzettség igazolásául 
szolgál a katonai állományban való egyévi 
tényleges szolgálatra jelentkező jelölteknél, 
ha azok államköltségen (67. §.) akarnak szol-
gálni : 

a) a megelőző (1. a) pont alatt említett 
iskolai bizonyítványok, ha azok a tanintézet 
által megjelölt főtárgyakból jeles osztály-
zatinak ; . . . 

3. „Az 1. a) alatt megjelölt tanintézetek 
által kiállított érettségi (vég- vagy zárvizs-
gálati) bizonyítványok, továbbá a tanítói 
o k l e v e l e k . . . a tudományos képzettség igazo-
lása tekintetében mind a saját, mind az állam-
költségen való egyévi tényleges szolgálatra képe-
sítenék.11 

A fentebbiek után nem férhet többé 
kétség hozzá, hogy a tanítókat és 
tanítójelölteket törvényesen megilleti a 
katonai egyéves önkéntesség kedvez-
ménye, még pedig érdemsorozatukhoz 
képest nem csak saját, de állami költ-
ségen való szolgálat esetén is. Ily 
körülmények között a tanítói kar tekin-
télye emelése érdekében mi is taná-
csoljuk, hogy a tanítójelöltek és tanítók 
lehetőleg mindnyájan éljenek egyéves önkén-
tességi jogukkal. 

Eme törvényes igény és jog teljes 
erővel leendő megvalósítása végett — 
a lapunk tanácsadójában adandó válasz 
czéljából érkezett levelekből szerzett 

*) Az Utasít ás-hoz (a 64. §-hoz) adott II. aj mel-
lékleten is meg vannak említve a tanítóképezdék, 
még pedig elemi és polgári isk. tanítóképezdék. 
Sőt újabban, miként erről a honvédelmi minis-
teriumban személyesen is meggyőződtem, a képezdei 
Ill-ik osztály bevégzéséről szóló bizonyítvány is 
elégséges; még pedig azon motiválás alapján, 
hogy a képezde a harmadik évvel befejezettnek 
tekintetik, mert a IV-ik év tulajdonkép gyakorlati 
képzés. 0. J. dr. 
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tapasztalat alapján — két hivatalos 
intézkedést látunk szükségesnek és 
czélravezetónek; nevezetesen óhajtandó, 
hogy: 

1. A nmélt. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium rendeletet adjon ki, 
melyben a) az iskolafentartó hatóságokat 
utasítaná, hogy a tényleges szolgálatban 
levő tanítókat katonai egyéves önkéntes-
ségük idejére szabadságolni kötelesek; b) 
kimondaná továbbá döntvényileg, hogy 
a katonai egyéves önkéntességi szolgálat 
a korpótlékra és a tanítói nyugdíjra szer-
zett igény folytonosságát nem szakítja meg. 

(Tudomásunk szerint 1891. évi október 22-én 
3690/M. E. sz. a. megjelent ministerelnöki 
körirat az állami tisztviselőkre, sőt még a 
szolgákra nézve is kimondja, bogy 3 évi kato-
nai, vagy egy éves önkéntesi szolgálati ide-
jök alatt rangjukat és szolgálati minőségüket 
megtartják ; bár bevonulások napján fizetésök 
beszüntettetik. E ministerelnöki intézkedés 
hasznos analógiául szolgálhatna.) 

2. A tanítóképző-intézeti igazgatók 
évről-évre november havában (vagy 
általában a katonakötelesek összeírása 
idején) a III. és IY. éves növendékek 
előtt hirdessék ki a törvénynek és uta-
sításnak a tanítók katonai szolgálatára 
vonatkozó §-ait. Ezt esetleg ministeri 
rendelettel kötelességükké lehetne tenni 
az igazgatóknak. 

Ily hivatalos intézkedések folytán 
joggal várható lenne, hogy a tanítók 
önkéntesekként szolgálnának s ezrivel szapo-
rítanák a tartalékos- és népfölkelő-tisztek 
létszámát. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

e£XX3e 

A mozogható betűk használata az 
írva-olvasás tanításában. 

Basedowról, a filántropizmus alapítójáról, 
a neveléstörténetben fel van jegyezve, hogy 
az olvasást mézeskalácsból készített betűkön 
tanította, melyekkel egyszersmind a tanulók 
szorgalmát is jutalmazta. 

A bírálat Basedownak ezt az eljárását 
inkább játéknak, mint komoly tanításnak 
nyilvánította. 

Locke, ki azt tartotta, hogy az olvasás-
tanításból nem szabad komoly dolgot csinálni, 
hanem csak játékot, betűkkel megjelölt kocz-
kákat ajánlott. 

A görögöknél és a rómaiaknál szintén 
akadunk mozogható betűkre, melyek fából, 
vagy csontból voltak kifaragva. 

Sőt maga Pestalozzi is használt vastag papír-
ból kivágott betűket, de mint a betűztető 
módszer híve, a mássalhangzók mellé, oda 
írta a segédhangzókat is. 

Mindamellett sokan még napjainkban is 
úgy vélekednek, mint Basedow bírálói, azért 
a mozogható betűk nem részesülnek abban a 
méltánylásban, a melyet joggal megérde-
melnek. 

Fogadjuk el azt az állítást, hogy a mozog-
ható betűk inkább játékszer, mint komoly 
taneszköz; de olyan játékszer, a mint magam 
is több mint húsz évi gyakorlat n tán tapasz-
talom, a melylyel játszva, vagyis örömmel 
megtanul a gyermek olvasni. 

A mozogható betűk ugyanis az által, hogy 
úgy a tanító, mint a gyermek által kölönféle 
változatokban kezelhetők, — a mint azt alább 
egy-két példában bemutatom — azt a bizo-
nyos élénkséget és érdekeltséget t a r t ják ébren 
a tanulásban és a tanításban, s melyre nagy 
szükség van, hogy a gyermekek, különösen 
kezdetben, meg ne unják a hangok egybe-
kapcsolásával járó gyakorlatokat. 

A gyermeknek mindig jobban tetszik az 
és szivesebban foglalkozik avval, a mivel maga 
is bánhatik, és erre a mozogható betűk sok 
alkalmat nyújtanak, úgy, hogy ügyes kezelés-
sel nem csak értelmet, de bizonyos fokú életet 
is lehet önteni általuk a kezdő, vagy úgyneve-
zett gépies olvasásba. 

A mozogható betűkkel a bánásmód igen 
egyszerű. Csupán két léczből összevert pár-
kányra van szüksége a tanítónak, a melyre 
a betűket fölállítja. A párkányt olyan helyre 
teszi, hogy az egész osztály jól megláthassa 
a ra j ta levő betűket. A mely iskolában a 
nagytábla állványon áll, elegendő a táblát 
tartó szegekre egy léczet lefektetni; a hol 
pedig falitábla van, ott a tábla alsó szélére 
erősítjük a léczet és megvan a párkány. 

Az én eljárásom az, hogy a mint az első 
betűt a tanulókkal megismertettem, már hasz-
nálom a megfogható betűket. 

Fölmutatom, az illető betűnek előbb irott, 
azután nyomatott jegyét és összehasonlíttatom 
palatábláikon és az ABC-könyveikben levők-
kel, hogy alakja annál erősebben vésődjék be 
emiékezetökbe, a mit még avval is fokozok. 
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hogy kirakom az írottat és azt mondom, 
hogy csinálják meg palatábláikon a nyoma-
tott alakját, vagy viszont; egy-két ismeretlen 
(? Szerk.) betűvel keverve kiteszem mind a két 
alakban a párkányra és egyik-másik gyer-
mekkel kikerestetem hol az Írottat, hol a 
nyomtatottat. 

Sikeresen használhatjuk a mozogható betű-
ket a hangok egybekapcsolásánál és a szavak-
nak hangokra való szétbontásánál is, mivel 
a mozogható betűkkel ezt a két gyakorlatot, 
mely az olvasás-tudásnak alapja, mintegy 
szemlélhetővé tehetjük. 

A tanító fölmutatja pl. az í és r be tű t ; 
jobb kezében az í-t, balban az y-t tartva, 
külön-külön mondatja ki, mi a két betű közötti 
hézaggal jelezve van. Most, figyelmezteti a 
gyermekeket, hogy mondják ki az első betű-
nek hangját és a mint a második betűt az 
elsőhöz illeszti, megszakítás nélkül csatolják 
a második betűnek hangját az elsőhöz; ellen-
ben ha szótveszi a betűket, hangoztassák 
külön-külön. 

Erre fölcserélteti a két betűnek helyét és 
elolvastatja; ír-ből lesz rí. Mikor a két szó 
(ír, rí) egymás mellett ki van rakva, meg-
magyarázza értelmöket. Ilyen szavak lehetnek: 
ól, ló; ősz, sző; kép, pék; túr, rút. így úgy 
szólván kézzelfoghatólag megérteti velők, hogy 
ugyanazon hangok fölcseréléséből más értelmű 
szavak keletkeznek. 

Válaszszon a tanító olyan szavakat is, a 
melyekből ha egy hangzót kihagynak vagy 
rövid helyett hosszú magánhangzót alkalmaz-
nak, hogy ez által más-más értelmű szavak 
támadnak, mint: kard, kar; most, mos; vér, 
ér; sas, sás; kert, kért; haj, háj. 

Ilyen gyakorlatokkal a nyelvtan tanítása 
nélkül már a helyesírásra szoktatjuk a tanu-
lókat. 

A szavak tagolásánál szintén igen czélsze-
rűen használhatjuk a mozogható betűket. Egy 
szót nem csak tagjaira fölbontatjuk, hanem 
annyiszor kirakatjuk, a hányféleképen lehet 
elválasztani; pl. ezt a szót gereblye, így bont-
tatjuk szét: ge-réblye, geréb-lye. Ezzel jobban 
van szemléltetve a szavak elválaszthatása, 
mint az egyszerű szótagbontással, mint : ge-
reb-lye. 

Közbe-közbe olyan gyakorlatokkal is foglal-
koztathatjuk a tanulókat, melyek figyelmöket 
fölélénkítik és a mellett gondolkodó-tehetse-
gökre is fejlesztőleg hatnak. 

Azt mondjuk pl., hogy rakják ki a hét 
első, utolsó nap já t ; olyan tárgynak nevét, 
mely vasból készült; egytagú madárnevet, 
étel-, italnevet, négyszögletes tárgy nevét, stb. 

Ezzel korántsem merítettem ki mindazon 
gyakorlatokat, melyeknél a mozogható betűk 
használhatók, csupáu bebizonyítani iparkod-
tam, hogy ez a tanszer nem puszta játékszer.*) 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

A nők a mezőgazdasági szak-
oktatás terén. 

A krajnai cs. kir. gazdasági egyesület — írják 
a laibachi lapok — elhatározta egyik utóbbi 
ülésén, hogy gazdasági leányiskolát állít fel. 
Ki csak némileg is érdeklődik mezőgazdasá-
gunk iránt, — pedig nagyon sokan vagyunk 
olyanok szép hazánkban — be fogja vallani, 
hogy az eszme a minő érdekes, ép oly 
hasznos is. A kérdést már az osztrák föld-
mívelési ministeriumban is tárgyalták, hol a 
legmesszebb menő támogatást helyezték ki-
látásba. 

Az apróra kidolgozott program szerint az 
újfa j ta iskolában a leánynövendékek gyakor-
latilag mindazt fogják elsajátítani, mire az 
életben azért leend szükségük, hogy mint 
asszonyok, a szó szoros értelmében legyenek 
„gazdasszonyok"-iieLk nevezhetők, a mellett a 
mai értelemben vett modern neveltetésük sem 
hanyagoltatnék el. Az igazán „konyhára 
hozó" elfoglaltság megtanulása mellett, jutna 
idő zongorázásra, énekre, nyelvekre, akvarell 
festésre — m e g játékra is, melyekkel a 
pusztai élet hosszú téli délutánjait kelleme-
sen el lehet töl teni; csakhogy az új intézet 
falai között oly különleges neveltetésben is 
részesül a fiatal leány, mely mellett az az 
egyszerű s komoly világnézlet — ízlés — fej-
lődik ki benne, hogy megszereti a mező-
gazdasággaljáró életet, azoknál az érdekeknél 
fogva, melyek avval szorosan kapcsolatosak. 
Mint kötelességének hiven megfelelő anya 
tudni fog sütni, főzni, kötni, varrni, ám a 
mezőgazdaság dolgában mint földbirtokosnő 
vagy bérlőnő az agrikultura általános elemei 
sem lesznek ismeretlenek előtte, a kertészet 
vagy gyümölcsészet terén úgy remekel, hogy 
korán tud produkálni piaczképes zöldséget, 
ízletes gyümölcsöt, maga is. A különleges 
növénytermelés ismereteivel oly tisztába lesz, 
akár csak Balázs Árpád lett volna tanára. 
De mint említém, a konyhai teendők dolgá-
ban is tanulnak: elsajátítják az egyszerű, de 
egészséges ételek főzését, minőt a zöldfa-utczai 
nőképző növendékei nálunk tavaly óta tanul-

*) Úgy tudjuk, használja is igen sok tanító. 
Szerk. 
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nak s melyet itt-ott faluhelyen, ha meg-
ízleltünk „a tíz ujjunkat megnyaltuk utána*. 
Sőt mi több, a gyógyítás és sebészet terén 
is elsajátítják azokat az ismereteket, melye-
ket jó a pusztán tartózkodónak tudnia, hogy 
rögtöni balesetnél a szenvedőnek megadhassa 
az első orvosi segélyt, a tudomány emberé-
nek megérkezteig. 

Ügy látszik, a krajnaiak megértették a 
bácskai sváb parasztok azon példabeszédét, 
mely az t a r t j a : „Dolgozni tudó gazdasszony 
nélkül, bangrót a gazda." Nincs országszerte 
gazda-ember, ki e közmondás alaposságát be 
ne lássa s el ne ismerje, miként mai viszo-
nyaink között, hol a gazdálkodót a csapások 
egész serege kiséri — a feleségnek kiváló 
szerep ne jutna a — gazdasági üzem me-
netében. 

Innen kiindulva — nőnevelésünk ügyét a 
gazda szemeivel tekintve, nem lehetünk tel-
jesen megelégedve. Sok tanítónőt, postásnőt, 
távirásznőt képeztünk. Alkalmazást kapnak 
hölgyeink a vasútnál, bankoknál s ki tudná 
elősorolni a többi hivatalokat, hol a férfiak-
nak komoly verseny-társaikká nőték ki magu-
kat. Csakhogy nálunk is az a baj, hogy 
„több az eszkimó, mint a fóka", — többnek 
markaiba kerültek a képesítők, mint a mennyi 
üresedésben levő hivatal létezik s így meg-
esik, hogy a diplomás kisasszonyok az állás 
utáni ádáz hajszába merülve, majdnem az 
éhínséggel küzdenek . . . férjhez már csak 
azért sem mennek, ha akadna is kérő, mert 
az „erős protekczió" szép állást helyezett ki-
látásba. A másik — az álláshoz jutott 
rész meg a nagyvárosok dohos hivatal-szo-
bájában hervasztja orczája piros rózsáit, a mi 
nyilvánvalóan azért is van, mert nem volt 
senkije, ki a serdülő leánykának a mezei élet 
örömeiről szólt volna, azokat megkedveltette 
volna vele, mi azt vonta volna maga után, hogy 
valami derék ispánnak bérlőnek vagy gazdál-
kodónak lett volna szeretett felesége. Ezt 
latolgathatták magukban a krajnaiak mielőtt 
a leány-gazdasági iskola felállítását tervbe 
vették. 

Hej, pedig mennyire el kelne nálunk is egy 
ilyen irányú leányiskola?! Fogadni mernék, 
hogy felállításukkal a gazdáknak létérti küz-
delme legalább is felényire redukálódnék! 

Kisasszonyainknak a pusztai élet ellen táp-
lált ellenszenve csakis a ferde nevelés folyo-
mánya. Tisztelet a kivételnek, — de höl-
gyeink gazdálkodóinkat a „puszta-bácsi" 
gúnyos aposztrofálással illetik, s a pusztai 
életben a megcsontosodott „elparasztosodást" 
látják. 

Nézzünk csak át Amerika bármely major- , 

jába s azt láthatjuk ott, hogy az intelligens 
úri nép a puszták lakója. A ház fiatal úrnője 
perfekt zongorázik, énekel, fest, szalonjaiban 
a párizsi ízlés nyer frappans kifejezést. Gaz-
dálkodó férjének méltó munkatársnője a 
mezőgazdaság üzemében, segítségére van 
irodai teendőiben, tanácsot, felvilágosítást ad 
akár a vetésforgók beállításánál, de azért a 
kedves okos feleség marad, kinek tündérujjai 
a majornak mosolygó képét varázsolják elő, 
így a pusztának nemtőjévé válik, kit becsül-
nek és szeretnek. 

Sajnos, nálunk még e tekintetben sok 
kívánni való akad. Előfordul, hogy a kertet 
felszántó béres-gyerek az avatatlan Nagysá-
gától azért részesül alapos fejmosásban, mert 
taligájába „félemás" kerekeket illesztett (!) A 
kertészkedés mívelete néha úgy sül, hogy a 
fokhagyma gerezdei hegyükkel lefelé lesz-
nek ültetve, avagy a kaczafiók neme hang-
jok után úgy lesz megítélve, hogy a gácsér 
az, a melyik „recsegő" hangot hallatt. A 
kecskemétiek oly birtokosnőt is ismernek, 
ki affelett nem győz eleget csodálkozni, hogy 
tyúkjai tojnak, bár baromfiudvarában egyetlen 
egy kakas sincsen. 

Ez, némely gazdálkodó „gazdasszonyaink" 
ismereteit jellemző viszás esetek. 

Pedig mennyire becsülendő, a gazdál-
kodással, értelmiséggel foglalkozó asszony 
typusa!! Ki ne ismerné KauTbach gyönyörű 
rajzát, mely a baromfitenyésztéssel foglalkozó 
úrnőt tárja szemeink elé ? A híres festő 
Lili-]érő\ szólok. A tyúkjait etető asszony 
lakása küszöbén állva, kötényéből baromfiai-
nak eleséget szór. Ki akarná ledisputálni, 
hogy a házi toilette-jában lefestett szép, 
ifjú, egészségtől duzzadó, mosolygó nő-
alak túl ne tenne a városi vérszegény 
asszonyok egész légióján? Pedig a festmény 
csakis egy „ gazdasszony "-t tár elénk, ki 
azonban az asszony varázsoló költészetét is 
terjeszti maga körül. 

Ösztönszerűleg érezzük, hogy egy sorsával 
teljesen megelégedett, boldog, intelligens 
asszony képével állunk szembe, ki szereti 
azt a rögöt, mely neki s gyermekeinek — 
férje verejtéke árán — kenyeret a d . . . . 

A gazdasági szakoktatás fellendítése ügyé-
ben az utóbbi időben nálunk is sokat tettek, 
de hát az elemi fiúiskolákban csak a forma 
kedvéért mutat ják be ízleltetőül a gazdálko-
dást . . . Végre az amúgy is túlterhelt taní-
tóktól specziális gazdasági kurzus pertraktá-
lását nem is lehet kívánni. A vidéki vagyo-
nos osztály fiai, kik gazdasági pályára szánják 
magukat, a feleségben „ gazdasszony "-ra tán 
nem is reflektálnak? Jár ják a felsőbb gaz-
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dasági tanintézeteket, olvasnak, utaznak s 
beletörik magukat hivatásukba. Specziális 
esetekben a gazdasági tudósítók, egyletek, 
vagy szaklapok útján informáltatják magukat. 

De a kisgazdának, bérlőnek, gazdatiszt-
nek, a falu többi intelligens lakóinak okvet-
lenül van szükségük arra, bogy a feleség 
talpig gazdasszony is legyen. 

A létező földmíves-iskolák hallgatói gyakor-
lati szakoktatást nyernek, mely a gyermek 
értelmiségével fokozódik. Megtanítják őket a 
különböző gépek s eszközök, az alagcsövezés, 
istálló s műtrágya, a vetés s aratás kezelé-
sére, a tenyészállatok ápolására, gazdasági 
könyvvitelre, a kertészetre, a környékükön leg-
inkábbelterjedt növények ápolására, szemzésre, 
oltásra a fa különböző korában. A megyei 
gazdasági előadók a felnőteknek adnak gya-
korlatilag demonstrált előadásokat, mert a 
mint kitűnő gazdasági előharczosunk, Kodo-
lányi Antal, mondta: „A gazdasági előadó-
nak főleg arra kell törekednie, hogy oly 
gyakorlati előadásokat mutasson be hall-
gatóinak, minőket az intézet falain belül 
sajátkezűleg be is mutathat. A száraz sza-
vakban elmondott, bár fundamentális gaz-
daságtani — axiómák hajító-fát sem érnek!" 
S valljuk be : ez ősz gazdasági pedagógusnak 
teljesen igaza is volt! 

A kormány élén állók, már a század ele-
jén jól tudták, hol a mezőgazdaság virágzik, 
ott az ország többi népessége is jólétnek 
örvend. Innen van, hogy, a nőemanczipáezió 
eszméjének felmerülése előtt, élénk figyelem 
tárgyát képezte a mezőgazdasági szakokta-
tás alapvetése férfiak részére. Keszthelyen 
gróf Festetich György 1801-ben saját költsé-
gén létesíti a „Georgicon" névre keresztelt, 
még ma is virágzó gazdasági szakiskolát. A 
magyarországi akadémiának 1818-ban vetik 
meg alapját s azóta annyi lett már közép-, 
gazdasági s földmíves iskoláink száma, hogy 
tíz ujjunkkal alig lennénk képesek előszám-
lálni. Koronájok a fővárosban létesítendő 
felsőbb gazdasági tanintézet leend, mely az 
egyetemhez csatolva, annak kiegészítő részét 
fogja képezni. Látjuk tehát ebből, hogy a 
fiúk által látogatandó tanintézetek létesíté-
sében a legmesszebb határokig mentünk. Ma, 
midőn a nőemanczipáczió ezen a téren is 
mint hódító lép előtérbe, nyissunk sorompót 
női gazdasági tanintézetek alapításával azon 
hölgyek részére, kik a mezőgazdaság terén 
éreznek magukban hivatást. Meg lehetünk 
róla győződve, hogy a hazai göröngy szere-
tetét nagymértékben fokozzuk az által. 

Iyali Szvetozár. 

A községi faiskolákról. 
A törvény kötelezi a községeket faiskola léte-

sítésére. Ezen kötelezettségnek a községek 
többé-kevésbbé meg is felelnek. Kijelölnek 
egy részt faiskolának, oda rendelnek egy 
embert, a ki valamikor egy-két fát is beol-
tot t ; ezzel megtették kötelességöket. 

A törvény kötelezi a tanítókat is a fák neme-
sítésének tanítására. Vannak tanítók, a kik-
nek van iskolakertjök vagy házikertjök; 
ezek között találkoznak egyesek, a kik sze-
retnek kertészettel és gyümölcsészettel fog-
lalkozni; ezek aztán tanít ják a növendékei-
ket is. A hol azonban nincsen iskolakert 
vagy ügybuzgó tanító, ott a növendékek nem 
részesülnek ilyen oktatásban. 

Pedig a községi faiskolához minden tanító-
nak, a ki a községben működik, van köze. 
Sőt a selyemtenyésztési országos m. kir. 
felügyelőség a községeket évenkint utasítja, 
hogy a faiskola felügyeletével a község a 
községi tanítót vagy tanítókat bizza meg. 
A községek felszólítják a tanítókat; ezek 
azonban nagyrészt talá nak elfoglaltsági 
kibúvót és nem törődnek a községi faiskolá-
val, nem törődnek a növendékek ezen szak-
beli tanításával. 

Ha számításba veszszük, mennyi gyümölcs-
szükséglete van egy községnek évenkint, meg-
lepetve fogjuk látni, mennyi pénz vándorol 
évenkint külföldre vagy a környékbeli köz-
ségekbe. Ugyanis számíthatunk olyan közsé-
gekben, a hol némi gyümölcstermelés van, 
fejenkint 2 frtot, — a hol nincsen, többet; 
így tehát egy 5000 lakossal bíró község költ 
évenkint 10.000 forintot. 

Erre talán némelyek fejcsóválva azt mond-
ják, hogy a köznép nem fogyaszt gyümöl-
csöt, nincs pénz rendelkezésére, és szegény. 
De ez nem áll. Ott, a hol készpénz nincs, 
vagy a gazda nem akar adni, ott van a kamra, 
padlás, a hol valamely eleség csak találko-
zik. Ezen csere kereskedést pedig a gyümölcs-
árusok jobban szeretik a készpénznél. 

Nem akarok statisztikai kimutatásokat a 
fogyasztás dimenczióiról összeállítani, csak 
figyelmeztetni akarom kedves tanítótársaimat, 
mennyi pénzt tarthatunk meg községeinkben, 
ha a gyümölcsészetet, illetve a faiskola-ügyet 
felkaroljuk. 

Azt pedig tapasztaltam és a többi szak-
társaim is bizonyítják, hogy a hol a jegyző, 
vagy még inkább a tanító érdeklődik a fa-
iskola iránt, ott a község gyümölcsészete gya-
rapszik, faiskilája pedig mindig rendben van. 

Mi lenne hát a tanítók teendője ? Csak 
annyi, hogy a törvénynek feleljünk meg. 
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Minthogy a törvény kötelez bennünket a 
fanemesítés tanítására, látogassunk el éven-
kint kétszer, háromszor a községi faiskolába, 
ha nem találjuk azt rendben, vonjuk felelős-
ségre azt a munkálattal megbízott kezelőt 
vagy jelentsük be az esetet a községi elöl-
járóságnak. 

Ezen működésünkkel, melyből idővel a 
község sok hasznot húzhat, magunk is emel-
kedünk vagyonban, .tekintélyben. Aztán, még 
nem hozzuk a járási faiskolafelügyelőket 
azon kényszerhelyzetbe, hogy kétszer éven-
kint hivatalosan hazudjanak, a kartársi tekin-
tély megóvása végett. Ugyanis ezek a felügye-
lők mindig felelnek eme kérdésekre: 1. Meg 
van-e bizva a község tanítója a faiskolafel-
ügyelettel, vagy ha nem, mi az oka, hogy 
hivatalosan meg nem bizatott? 2. Az 1894. 
évi XII. törvény értelmében a tanító az 
iskolásgyermekeket a fatenyésztésben gya-
korlatilag oktatta-e ? Ha nem, mi akadá-
lyozta ezt? 

És mi, járási faiskolafelügyelők, azt mond-
juk rá, hogy igen, mert szógyenljük kartár-
sainkról azt írni, hogy a megbízatást nem 
vállalta el, vagy hogy nem felelt meg a tör-
vény kívánalmának. (Csakhogy ez így nincs 
rendjén! Szerit.) 

(Sárbogárd.) Benjer Vilmos. 

A meséről. 
(Bursics Ernő csikkéhez.) 

Szellemi és fizikai munkához egyformán 
energiára van szükségünk, melynek lanka-
dását a szakadatlan foglalkozás idézheti elő, 
s melyet ismét rugékonynyá csak a pihenés 
tehet. Mind a szellemi, mind pedig a testi 
munkánál a kitartás foka az ember testi és 
szellemi fejlettségétől függ. 

A gyengébb lélekzetű turista a hegy-
mászásnál rövid időközökben meg-megpihen, 
mert valójában csak így fogja czélját elér-
hetni, s a hegy tetejéről élvezni a lélekemelő 
kilátást. Fejletlenségüknél fogva ilyen gyenge 
lélekzetű turistákhoz hasonlítom én növen-
dékeimet, a kiknek szellemi munkájoknál 
szintén ilyen rövid pihenőkre, szellemi üdü-
lésekre van szükségük. 

Mert tessék csak elgondolni, vájjon 6—10 
éves gyermeknek egy teljes óráig például 
számtannal foglalkoznia — ahhoz a csekély-
fokú energiához viszonyítva — nem meg-
erőltető szellemi gymnastika-e ? Mert bármily 
ügyesen, a legfinomabb pedagógiai érzékkel 
intézzük is tanításunkat, azt mégsem kerül-
hetjük el, hogy a gyermek figyelme óra 

közepén lankadni ne kezdjen. Mert bizony, 
oly szép köntösbe öltöztetni azokat a szám-
tani alakokat, hogy megtalálják útjukat a 
gyermek értelméhez, nem igen sikerül mindig. 
S ilyenkor, mikor látom, hogy az apró 
szemek arczomra tapadnak ugyan, de a gon-
dolat már kint kalandozik a lapdán, a réten, 
avagy a virágos mezőn, s midőn tapasztalom, 
hogy bizony hiába fontoskodom azokkal a 
számtani alakokkal, akkor kénytelen vagyok 
egy ártatlan cselhez folyamodni. Megkeresem 
az utat, melyen gondolataik haladnak, nem 
hívom vissza fantáziájukat, hanem vezetem 
őket tovább napsugaras, virágos réteken át 
a patakparti malomhoz, vagy a szegény-
leányka társaságában az erdei manókhoz, a 
jólelkű hegyi szellemekhez, a kik a szegény 
leányt ellátják minden jóval, hogy beteg 
édesanyján segíthessen. 

Lelkem örül, midőn látom, mint csillognak 
föl szemeikben ilyenkor a poétikus érzelmek 
szikrái, mint válik le leikeikről — e felhevülés 
pillanatában — a köznapi dolgokról hozzá-
tapadt salak. 

S e manóknak, a mesében szereplő hegyi 
szellemeknek — kik kutatnak a föld gyom-
rában, hogy az emberek közé boldogságot és 
jólétet varázsoljanak s kik az egyszerűség és 
önmegtagadás példaképei— szájába adom — 
mint a mese epizódjait — számtani példáimat. 

S ilyenkor növendékeim versenyeznek az 
eredmény kiszámításában és sejtelmük sincs 
arról, hogy ami most érdekfeszítő dolog 
nekik, az előbb goudolkodásukat ellankas/tó 
szellemi megerőltetés volt. így, bekötött sze-
mekkel visszavezetem őket azokon az utakon, 
melyeken képzelniük előbb elhaladt, tár-
gyamhoz. 

A mesét én a tanítás fűszerének, Ízelítő-
jének tartom, mely tehát attól elválaszt-
hatatlan. S ennélfogva nem elkülönítve, 
hanem a tanítási anyag közé vegyítve, azaz: 
egybekapcsolva a számtannal, beszéd-értelem-
gyakorlattal, írva-olvasással, stb. kell azt nyúj-
tani. Mert a mese szerepelhet, mint eszköz, 
minden tanczél szolgálatában, s azonkívül 
még ily módon a magyarosítás — továbbá 
a szív- és erkölcsnemesítés czéljait is meg-
valósíthatjuk általa. 

Magunknak is jól esik megszokott napi 
foglalatosságaink közepette — midőn az 
egyformaság gondolkodásunkat elbágyasztotta 
— egy kis illuzórius dolog, egy kis romantika, 
mely után rugalmasabb lesz szellemünk 
működése. 

Különítsed el a völgytől a folyót, a hegy-
től koronájá t : az erdőt, válogassad külön-
külön a virágbokrétából a leveleket és virá-
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gokat, s a kép, mely elédbe áll, élénken 
fogja szemléltetni a batást, melyet a mese 
elkülönített tanítása okozna, t. i.: az egy-
hangúságot. Nem kell tehát külön óra a 
mesének! 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

H I V A T A L O S EÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 11.208. sz. 
a. julius 14-ik kelettel a következő körrendeletet 

adta ki: 
Több oldalról merült föl panasz a tekin-

tetben, hogy némely tanítótestület az ifjúság 
fölött, a midőn az testületileg, például isteni-
tiszteleten, vagy más alkalommal is, nagyobb 
számban jelenik meg, nem gyakorolják a 
kellő felügyeletet, sőt némely tanítók, illetve 
tanítónők egészen kivonják magukat a fel-
ügyelői kötelesség alól. 

Felhívom a tanfelügyelőséget, utasítsa a 
hatósága alatt álló állami és községi felső 
nép- és polgári iskolák tantestületeit, hogy 
minden alkalommal, midőn a tanuló ifjúság 
nagyobb számban, s különösen midőn köte-
lességből jelenik meg, a szükséges felügye-
letről gondoskodjék, és pedig a dolog fon-
tossága szerint vagy az egész tantestület 
legyen jelen, különösen midőn a megjelenés 
példaadással is jár, vagy a felügyelet oly 
mérvű legyen, hogy az ifjúság kellő szem-
meltartása lehetségessé váljék. 

Ha a tanfelügyelőség a tanítótestületek 
által megállapítandó módot és mértéket, 
melyet a tanfelügyelőségnek felteijeszteni 
tartoznak, elegendőnek nem találná, mind-
annyiszor saját hatáskörében állapítsa meg 
az illető tanintézet viszonyai szerint a fel-
ügyeleti szabályzatot, s őrködjék szigorúan a 
felett, hogy a tanárok, minden kivétel nélkül 
e nevelői tisztüknek kellőleg megfeleljenek. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Matkovies Adolf 

bakonybéli perjelnek kisdedóvodai czélra tet t 
négyszáz koronás adományáért. 

Kinevezte : Simon Dezső, Horváth Endre 
és Donáth Aladár oki. tanítókat a keméri 
áll. el. népiskolához rendes tanítókká; Bedő 
József és Szigethy Ilona oki. tanítót és tanító-
nőt a homoród-oklándi áll. el. népiskolához 
rendes tanítóvá és tanítónővé; Szegszárdy 
Árpád oki. tanítót a kakues-inárcsi áll. el. 
népiskolához rendes tanítóvá; Hornyák Tiva-
dar bereg-rákosi görög kath. oki. tanítót az 

új-dávidházai áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Hanzély Gyula oki. rajztanárt a 
bánffyhunyadi áll. polg. fiúiskolához a X. 
fizetési osztályba r. tanítóvá; Badoszavlyevits 
Vukoszáva oki. tanítónőt muramoráki közs. 
el. iskolához r. tanítónővé; Tartler Karolin oki. 
tanítónőt az erdőszentgyörgyi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Petrovies Dusán oki. 
tanítót a dubrováczi közs. el. iskolához r. 
tanítóvá; Jánossi Ferencz és özvegy Apor 
Jánosné szül. Steisz Francziska oki. tanítót 
és tanítónőt a zaláni áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá és tanítónővé; Biczkó Mihály cser-
halmi gör. kath. oki. tanítót a kováazói áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Tokos Bálint, 
Péterfy Gyula és Binder Zsófia oki. tanító-
kat és tanítónőt a hévizi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítókká és tanítónővé; TJjhelyi Károly 
képesített polg. isk. tanítót a nagyszöllősi 
áll. fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segéd-
tanítóvá ; Miklós György képesített polg. isk. 
tanítót a beszterczei áll. segélyezett közs. 
polg. fiúiskolához a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá. 

Nyugdíjat u ta lványozot t : Szánthó Dániel 
t.-ughi munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 220 fr tot ; Greizinger Márton 
székesfehérvári közs. tanító részére évi 740 
fr tot ; Szivák Mihály felsőlepéndi róm. kath. 
tanító részére évi 220 f r to t ; Machay Antal 
námesztói róm. kath. tanító részére évi 414 
forintot. 

Segélypénzt engedélyezett: Schwarz Nán-
dor császárréti nyug. róm. kath. tanító özvegye, 
szül. Schöll Anna és négy kiskorú árvái 
részére évi 499 fr t 16 k r t ; néhai Boros Mihály 
szarvasi ág. hitv. ev. volt tanító özvegye, 
szül. Hankus Julia részére évi 392 frt segély-
pénzt, 1 kisk. árvája részére pedig évi 65 frt 
33 kr gyámpénzt. 

A Az iskolai pótadók beszedése tárgyá-
ban a m. kir. pénzügyminister folyó évi 
30.134. sz. a. kelt és a kolozsvári m. kir. 
pénzügyigazgatóságához intézett rendeletében 
szabályszerű elvi határozatként kimondja, 
hogy a vármegyei 5°/o-os iskolai pótadó az 
állami egyenes adókkal együtt hajtassék be; 
azt azonban nem engedi meg, hogy a besze-
dett iskolai pótadó a m. kir. adóhivatalok 
által fizettessék ki az iskolai gondnokságok-
nak. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister junius hó 30-án 40.683. sz. a. kelt 
rendeletében a pénzügyminister úrnak ezen 
határozatát közhirré teszi, hogy a közigaz-
gatási bizottságok a vármegyei összes községi 
közegeket a követendő eljárásra nézve ennek 
értelmében utasíthassák. 
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A legnagyobb magyar költő Petőfi Sándor 
tudvalevőleg 48 évvel ezelőtt tünt el a 
segesvári csatában. Sokáig kételkedtek halála 
felett, bár nagyon valószínű, hogy ő is az 
oroszok ellen küzdve esett el. Sírja azonban 
mindeddig jeltelen volt, bár már régóta gyűjtö-
gették a pénzt, hogy egy hozzá méltó emlék-
szobrot állítsanak fel. 

Végre elkészült a szobor is és a gyűjtő-
bizottság országos ünnepet rendezett annak 
leleplezése alkalmából. Maga a képviselőház, 
habár most ott a pártok már hónapok óta 
nyilt harczban állottak egymással, egyhangú-
lag határozta el, hogy az emlékszobrot kül-
döttség útján koszorúzza meg. Résztvett az 
ünnepen a magyar tud. akadémia, a Kis-
faludy-társaság, Petőfi-társaság, az Emke és 
más kiváló testületek és a közelben lakó 
erdélyrészi magyarok és székelyek oly nagy 
számmal, hogy 14 különvonat szállította az 
ünneplőket a kis Segesvár városába. A nagy 
költőnek hirneves kartársa és barátja Jókai 
Mór azonban betegeskedése miatt nem mehe-
tett el, csak egy szép levél kíséretében áldozott 
koszorúval az ünnepelt, emlékénék. Bethlen 
Gábor gróf, az Emke elnöke, ki a szobor-
bizottság elnöke is volt, rövid idővel ezelőtt 
halt meg és így nem vehetett részt e szép 
ünnepen. 

A szónokok között volt Pósa Lajos, a hires 
költő is, ki ez alkalommal maga szavalta el 
a következő szép költeményét: 

Petőfi sírjánál. 
Petőfi! Petőfi! Pázd meg sirhálmodat! 
Pendítsd meg élnémidt, kettétört lantodat! 
Szakadozott húrján lobogó láng égjen, 
Füröszd meg a lelkünk lánglelked tüzében! 

Gyújtsd föl a szivünket, mert, óh jaj, kialszik! 
Dobogása is már alig-alig hallszik . .. 
Tüzet nekünk, tüzet abból a vulkánból: 
A szabadság fényes, piros hajnalából! 

Te voltál, Petőfi, legelső sugara, 
Ragyogó reménye, hajnali csillaga! 
A te dalod szülte a szent szabadságot, 
Mint a kikelet a mosolygó virágot; 
Dalod kovácsolta bilincsből a kardot, 
Zugó zivatarban mindig ott viharzott, 
Ott csengett, kongott, a templom harangjában: 
A székely ágyuknak bömbölő szavában . .. 
Vérrózsát dobott sötét ég boltjára, 
Habért font a honvéd vérző homlokára, 
Daloddal hunyta be a szemét örökre . . . 
Szállt a dalod tovább zúgva, mennydörögve. 
Szállt a dalod tovább, mindegyre halkabban... 
Halljátok: hogy zokog, itt e sirhalomban! 
Szabadság alkonyát siratva siratja, 
Vele sir a hősök koszorús csapatja. 
. . . Halljátok-e, hogy zeng daltól e sirhálom i 
Kardok csattogása csörtet át a dalon . . . 
Zúgva, mennydörögve a harczot folyatják, 
Dobog a föld szive: éljen a szabadság! 
Vagy tán meg se halted ? Ez a hir csak költött ? 
Hallhatatlan valód új alakot öltött? 
Mint csalogány zengesz erdők rejtekében, 
Elveszett édenről szomorúan, szépen, 
Hogy az esti csillag reszketve cdáhidl 
Hűvös dalodra a fénylő magasságbul? 
Tán felhő képében gyászólod hazádat? 
Heboritod, mint a legfeketébb bánat? 
Vagy te vagy az égnek haragos villáma? 
Fenyegeted a sok zsarnokot czikázva? 
Óh! czikázz, te villám! Sújtsd agyon, ahány van! 
Ne legyen egy nép se porban, rabigában! 

Pósa Lajos. 

A szász s az ő kis leánya. 
(Egy vidéki városból.) 

Nohát elmondom a szászt s a kis leányát. 
Vagy úgy! először keret is kellene ehhez a 
képhez ? 

Nem bánom: legyen hát keret is. 
A keret ez a kis város, n i ! Akkora csak, 

hogy egy székely ember kecsulájába bele 
férne. Lehetünk benne vagy három ezeren. 
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Derék emberek vagyunk mind és fáin 
emberek. Miért vagyunk olyan derék emberek ? 
Azért vagyunk, mert nem bántjuk sem 
magunkat, sem mást. Azután tiszteletben 
tartjuk magunkat is, mást is. Három ezeren 
tartozunk háromféle nemzethez. Csak nem 
egyenlő arányban. Magyarok vagyunk 120-an, 
oláhok vannak 800-an és szászok két 
ezeren. De egymáshoz roppant figyelmesek 
vagyunk. Ha találkozunk a szászszal, nem 
akarjuk megsérteni egymás nyelvét, há t 
beszélünk oláhul; ha találkozunk az oláhval, 
akkor beszélünk németül; míg, ha ők ke t ten 
találkoznak, nem akarnak minket sérteni, 
hát beszélnek . . . oláhul. 

De máskép is nagyon toleránsok vagyunk. 
Ok megígérték, hogy nem tartják meg a 
német császárság 25-éves jubileumát; mi 
pedig belenyugodtunk, hogy a millenniumi 
ünnepekre csak egy lakomát rendezünk, hová 
őket szívesek leszünk nem hivni meg. 

Semmi nemzeti torzsalkodás sem volt 
nálunk soha. Az oláhnak éppen úgy meg-
terem a kukoric-ája, —• ha megszántja — 
mint nekünk; a szász éppen annyit fizet egy 
tizennégyes zónajegyért, mint mi; a magyar-
nak éppen úgy kitörik a nyaka, ha a városi 
patak hídjára megy, mint másoknak. 

Nincs semmi különbség; egyformán vagyunk. 
És ez nagyon jól van így. Az iskolában 

beszél mindenki, a hogy tud ; a gyermekét 
adja mindenki oda, a hová akarja. Igaz, hogy 
hozzánk nem adják ők, mert ha adják, ha 
nem, azért a maga felekezetében is meg ked 
fizetni a tandíjt s egyházi rovatalt — 5— 
10 f r t ; — azért vau eszök, hogy hiába ne 
fizessenek. S ebben tökéletesen igazuk van. 

Hanem egy dologban mi elébb já runk . 
Kisdedóvóuk csak nekünk van. Ezt ők nem 
birnák; mi sem birnók, de az állam birja, 
— ő tehát állított. 

Hanem ez olyan kicsi dolog, hogy csak a 
bolond csinál belőle valamit. Akkora kis 
csöpp kölykökkel ki a nagyapám baj lódik! 
Az utczai lotyok is a nyakukig ér, ha az 
út közepén mennek. Az óvóban pedig akkora 
székeken ülnek, mint a Babszem J a n k ó 
trónusa. Hát ki a nagyapám bajlódik akkora 
csöpp emberekkel! Já rnak is vagy 12 en. 
Mindenféle együtt. 

Nos, ilyen jól vagyunk mi egymással. 
A múltkor szóba jött , hogy meg kellene 

ülni a Szilveszter-estét. A végé i ez is inter-
náczionális valami. Nem is az esteért. mert 
az oláh azt mondta, hogy ő tizeukét nappal 
azután jön, hanem a mulatságért. Mulatni 
pedig csakugyan lehet akármiféle nyelven. 

Hanem megakadtunk: nein volt helyiség. 

No, hol is legyen, hol is legyen ? — Richtig! 
kitaláltuk: megyünk a vasútra. Persze, ott 
vau enni inni és van terem is. Hánf bácsinak 
addig magyaráztuk, míg bebizonyosodott, 
hogy lesz netto 17 fr t 52 kr haszna, így aztán 
elvállalta. Ez a Hánf bácsi a vasúti vendéglős. 
0 is derék, fáin ember, sőt derekabb, mert 
van neki egyedül 9, élő gyermeke. Ez pedig 
nagy ritkaság, mivel benn a városban csak 
egy utczának van annyi. Csak éppen két 
dolgot kötött ki Hánf bácsi; elŐ3zör, hogy 
vegyünk gázt is a lámpába, nehogy ott káro-
sodjék; másodszor hogy rendeljünk németül, 
mert magyarul nem tud jól. 

Megigértük, legyen neki az ő akarata 
szerint. 

így ütöttük nyélbe a dolgot. 
No kérem, ennyi a kere t ; már most jön 

a kép. Az a szász, az volt a Hánf bácsi. 0 
szo'gált nekünk étellel, itallal. A kis lánya 
pedig: Anchen, — az ő leánykája — a ki 
azért került bele az újságba, mert senkivel 
a világon nem beszél máskép, csak magyarul. 
A többiek mind szászul beszélnek együtt, 
de hozzá mindenki magyarul szól, mert más 
nyelvre csak a fejét rázza s hallgat. Pedig 
oláhul is tud. 

Ez a kép. 
Ezt a képet mi akkor láttuk meg, mikor 

ott mulattunk a Szilveszter-estén. A sarok-
asztal körül ült a Hánf bácsi kileuez gyer-
meke. Nó persze! ki a csuda is tudna aludni, 
mikor duhajkodnak a szobában. Mert igenis 
duhajkodtunk. Minden harmadik tourban 
csárdást huzattunk, aztán raktuk úgy a sűrű 
barkót, hogy a félholt is felébredt volna. 
Közbe kurjongattunk, a zenét pedig túl-
kiabáltuk. 

A kilencz gyermeknek csak a fejei látszot-
tak a magas asztal körül. Ott ültek szép 
rendben, nagyság szerint; Anchen a második 
volt, hátulról kezdve. Egy kurta, lapos orrú, 
kerek képű domzsicska. Az állát két kis, 
húsos tenyerébe támasztotta, úgy bámult 
bennünket. Tizenkét óra felé egyik-másik 
fejecske kezdett lekonyulni rendre az asztalra. 
Azok már aludtak. Kis buksik! nem bírták 
tovább. Őket aztán Hánf bácsi egyenkint 
behordta az ágyukba. Hanem a kis Anchen 
szemei nem akartak lelapulni. Ugy állottak, 
mint a trokis. 

Mikor már nem izlett többet a táncz, 
akkor összecsaptunk vagy két asztalt, ren-
deltünk mindjárt vagy tíz liter bort, és mellé 
gabalyodtunk nem, vallás és nemzetiségi 
különbség nélkül. Az egyik kollégám felölelte 
Anchent, beállította az asztal közepére, s 
produkáltatta. Énekelt, szavalt, meséket 
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mondott: mind magyarul. De ha kérdeztünk 
valamit, csak a magyarra felelt. 

Hánf bácsi ott állott a hátunk mögött, 
oszt' úgy elnézte, hogy a köny is csepegett 
a szeméből. 

— Nohát, mi a' Hánf bácsi ? — kérdeztük. 
Ennek mi az oka? 

—- No már hiszem, lásson teéns úr — 
felelt Hánf bácsi — az óvda! Hiszem nem 
akar beszélni, csak magyarő ! 

— Mit csinál vele ? — már most nem 
veszi el egy szász is, mikor érőt ér! 

— No már hiszem, lásson a teéns úr! 
Ha magyard csináltak, gondoskodjanak róla. 

— Ne busuljon Hánf bácsi! — kiáltottuk 
mind egyszerre — gondoskodunk róla! Olyan 
magyar legényt keresünk neki, mint a pinty, 
— ha addig meg nem kanászodik és vissza o o 
nem tér. 

Hánf bácsi úgy örült, hogy a könyei is 
folytak. Leölelte az asztalról, bozontos, csúf 
bajuszát oda nyomkodta a kis pufók arczá-
hoz s úgy elgütyögött vele rossz magyarsággal! 

Tudja az Isten, minek örvendett! Ugyan-
annak, a minek mi — magyar tanítók? 

(Segesvár.) Csulah Lajos. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X Az állami tanítók országos egyesüle-

tének tisztikara f. évi julius 28-án értekez-
letet tartott Bánffy-Hunyadon Kozma László 
elnök, debreczeni országos tanítói árvaháú 
igazgató vezetése alatt. A fontosabb ügyek 
között volt az elnök egyik memoranduma, 
melynek lényege a következő: kívánatos 
volna, hogy a közoktatásügyi minister állít-
tasson fel egy olyan intézetet az ország vala-
mely szélső nagyobb városában, melyben az 
óvodától az egyetemig (?) minden nemű és 
rangú állami tanintézet van, tanító- és nőtanító-
képzőket is beleértve, hogy ezen intézetben 
az állami tanítók fiú- ós leánygyermekei 
lakást és ellátást nyerhetnének részint ingyen, 
részint a szülők erejéhez képest szerény díja-
zás mellett. Továbbá indítványozza, hogy az 
összes állami tanintézetekbe, hol lakás és étke-
zés is van, arra is ingyen vétessenek be az 
állami tanítók gyermekei, mint a hogy fel-
veszik a felekezetek különböző intézeteikbe 
teljesen ingyen nevelésre, sőt ellátásra is a 
szegény, de jól tanuló tanító és papi gyermeke-
ket. A többi memorandum az állami iskolák 
önállósítását, a gondnoksági testületekben a 
tanítótestületek képviseltetesét, a beiratási 
díjakból a tanítói könyvtárak gyarapítását és 
a 10 évnél régebbi tanítók szolgálati idejükre 

tekintettel több ötödéves pótlékban leendő 
részesedést kérnek. A kebli és egyesületi 
ügyek előkészítése után a gyűlés véget ért. 

+ A „Felső-baranyai református egy-
házmegyei tanítói egyesület" julius 14-én, 
Vaiszlóban tartotta meg rendes közgyűlését, 
szokatlan szép számú közönség jelenlétében, 
Szűcs Dániel siklósi tanító elnöklete alatt. 
A megnyitó után a kartársak nevében Fejes 
Lajos b.-sellyei tanító az egyesület elnökét, 
elnöksége tíz eves, tanítóskodása huszonöt éves 
évfordulója alkalmából üdvözölte s felajánlotta 
neki a kartársak ez alkalomra készített cso-
portképének egy díszpéldányát. A lemondott 
tisztikar újra egyhangúlag megválasztatott 
s így elnök le t t : Szűcs Dániel siklósi, alelnök : 
Fejes Lajos b.-sellyei, főjegyző: Sütő Pál mar-
kóczi, aljegyző : Légrádi János n.-péterdi,, a 
más megyébe távozott közpénztárnok helyére : 
Sütő László kiscsány-oszrói, gyámpénztárnok : 
Losonczy Ferencz piskói tanítók. Választatott 
még nyolcz választmányi tag. Egyházmegyei 
közgyüléseni képviseletével a tanítóegyesület 
Szűcs Dánielt és Fejes Zsigmond n.-csányi 
tanítót bizta meg. Ezután jelentések követ-
keztek. A gyámpénztárnok jelentése szerint 
az intézet vagyona 4657 frt 41 kr. Az egye-
sület elhatározta megkeresni közvetlen felettes 
hatóságát, a nt. egyházmegyét, indítana moz-
galmat a czélból, hogy Siklóson, ez áldozatra 
kész városban, egy állami tanítóképző-intézet 
állíttassék fel. A gyűlés után közebéd volt a 
vaiszlói nagyvendéglőben s a délutáni órák-
ban élénk hangulatban ki-ki otthonába sietett. 

j A solti ev. ref. egyházmegyei tanító-
egylet kiadta ez év jun. 9 én Dunapatajon 
tartott XII. közgyűlésének jegyzőkönyvét 
nyomtatásban. A kis füzetben a gyámpénz-
tárról van igen részletes kimutatás: közel 
10 ezer forint vagyon van. Az egylet szép 
könyvtárral is rendelkezik. 

£ Közgyűlés. A tolnai reformált egyház-
megyei néptanító-egylet évi rendes közgyűlé-
sét augusztus hó 17-én cl. e. 10 órakor Pilisen 
tartja. Az ülésen Vida Ferencz és Müller 
Imre tartanak felolvasásokat. 

Az „Eötvös-alap" kimutatása 
a pénztárába f. évi április hó 21-től julius hó 

20-ig befolyt pénzösszegekről,. 
A) Tanítók Házára adakoztak: 

Demeter Lajos F.-Bátka 1 frt , IX. ker. 
Lónyay-utczai iskola tantestülete 4 frt, özv. 
Hirsch Mór báróné alapítványa 1000 frt, a 
szirákköri ág. ev. tanító-értekezlet 1 frt , 
özv. Záboy Alajosné a Péterfy-alaphoz 10 frt , 
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a franczfeldi tantestület által rendezett táncz-
mulatságnak tiszta jövedelme 4 frt 80 kr, 
Perviz Ottilia Budapest 2 frt, Lampel Róbert-
féle könyvkereskedés a milleniumi bizonyít-
ványok után 32 f r t 75 kr, az Ujváry „Ezer-
éves Magyarország" füzet után 300 frt 97 kr, 
„solti ev. ref. tanítóegylet" 20 frt, Gyöngyössy 
István D.-Szt.-Márton 1 frt, Tóth Károly 
B.-Diószeg 1 frt , Ujváry Béla Budapest 
bélyeggyűjtésből 1 f r t ; a „Tanítók Háza" 
tó'kesített vagyona ez által 17.342 frt 69 kr. 

B) „Eötvös-alap"-ra. 
a) Alapítványok és örökös tagsági díjak: 
A borsodi ev. ref. tanítóegylet 50 frt , Szűcs 

Imre Z.-Szt.-Gróth 5 frt, özv. Hirsch Mór 
báróné alapítványa 3000 frt, délmagyar-
országi tanítóegylet végvári fiókja 33 frt, 
nagy-becskereki fiókja 10 frt, Kázsley András 
Klazán 20 frt, Szombatosok gyűjtése 1 frt 
40 kr, Bene Lajos Kurd 20 frt, Franz János 
Mokrin 5 frt, Tóth Károly ref. tanító 
B.-D:ószeg 20 frt, Ujváry Béla Budapest 
5 frt , Arndt János Sopron 20 frt, Blahunka 
János Puczó 5 frt , Barabás Endre M.-Vásár-
hely 5 frt, Kogutovicz és Társa alapítványa 
100 frt, Dolinay Gyula szerkesztő alapítványa 
100 frt, Szmetana József Znióváralja 10 f r t ; 
az „Eötvös-alap" által kezelt tókesített vagyon 
ez által 58.913 frt 30 kr. 

b) Pénzintézetek adományai: 
Bereg-Munkácsi takarékpénztár 5 frt. 
c) Adományok és gyűjtések, perselyéiből: 

A szirákköri ág. ev. tanítóértekezlet 1 frt, 
Záboji Gusztáv Kis-Kőrös 1 frt 5 kr, tanít-
ványai 95 krt, Veres Sándor polgári iskolai 
igazgató Hosszúfalu gyűjtése 10 f r t (ehhez 
adott Henter Gábor, dr. Bóka Dezső, Theil 
Vilmos 1—l frtot, Veres Sándor 80 krt, 
csendőrparancsnok 60 krt, Lukács Károly, 
Seevald Ferencz, id. Seevald, Tőzsér László 
50—50 krt, Sánek András, Ferencz, Antal 
30—30 krt, Mihály Péter, Mogyorósy Ferencz, 
Bálint András, Csíki Károly, Farkas Dániel 
és Giró Sz. András 20—20 krt, Veres István 
15 krt, id. Vigovszky Ferencz, Peltán Mihály, 
Sipos, Kovács János és Rusz János 10—10 
krt), II. ker. török-utczai elemi iskola perse-
lyéből 4 frt 20 kr, VII. ker. nyár-utczai elemi 
iskola perselyéből 52 kr, VII. ker. Kazinczy-
utczai elemi iskola perselyebői 3 fr t 22 kr, 
mezőföldi tanítóegylet 4 frt 40 kr, bakony-
vidéki ev. ref. tanítóegylet 2 frt, kemenes-
aljai ev. tanítóegylet 3 frt 50 kr, VII. ker. 
dohányutczai iskola perselyéből 3 fr t 6 kr, 
I. ker. szarvastéri iskola perselyéből 2 frt 
47 k r ; összesen 36 frt 17 kr. 

d) Tagok évi tagsági díjai • *) 

Uy Bálint Zilah 2 frt , Gaál Elek M.-Keczel, 
Paál Domokos Ipp, Nagy Ferencz T.-Szántó, 
Molnár Miklós Egerhát, Horváth Endre Kémer, 
Péter Gyula Debren, Berentés László Zilah, 
Králik Henrik Bellus 2 frt, Virághalmy 
Árpádné Tura, Singer L. Márk G.-Pinczehely, 
Páll Antal Békés, Friedrich Vendel, Somlyay 
Mariska, Gaganetz Mathild, Vanyeklda, Kager 
János, Schiffier Rezső és Pétery Teréz Újpest, 
Vargha Lajos Szombathely 2 frt, Bazovszky 
Kálmán T.-Turán, Turoczy Lajos Ibrány 4 frt 
5 kr, Nemes Endre Vajta, Hatvani Péter 
Szatmár 4 frt, Kemény Lajos Arács 2 frt, 
Tattiás Ferenczné Kolozsvár, Chladok István 
Privigye 2 frt, Rábaközy György Mezőtúr, 
Cselény József és Cselény Zsigmond Fóth, 
Berkovics István F.-Galla, Blicha Ferencz 
A.-Torna 2 frt, Boczkóné Máriassy Etel Mun-
kács 2 frt, Andrejkovics Pál Gálszécs 3 frt, 
Neuwirth D. Anna és Pethő János Gálszées, 
Demeter Lajos Bátka, Fábry János árvája 
Dobsina, Becht József, Klein Samu, Melczer 
Ede, Spangl Mihály, Ulreich János és Wiesinger 
Károly Dobsina, Fülep Benjamin Rimaszombat 
2 frt, Nemes Géza Dobsina 2 frt, Bertalan 
Vincze Esztergom, Pribék Klug Klotild Gál-
szécs, Pivovár János Szenna 5 frt, Kéler Lajos 
Krompach, özv. Gallér Józsefné Velencze, 
Grünhut Dávid Z.-Mihály fa, Fazekas József 
Kolozsvár, Ambriskó József A.-Csány, Zsembai 
István Csontosfalu, Aigner Gábor Csúz, Havas 
Henrik K.-Kőrös, Pártos Samu Zombor, 
Lipeczky Elek Szatmár 2 frt, Richter József 
F.-Stubnya 2 frt, Tatay Karolin Budapest 
2 frt, Sipos Samu S.-Szt.-György 2 frt, Lábay 
Gyula Zsarnócza 2 frt , Fodor Dávid Szentes, 
Krampl István, Alex Albert, Bende Henrik, 
Bereczky Sándor, Dittmann Antal, Falvay 
Antal, Gärtner Rezső, Gerzsó Kálmán, Horváth 
Sándor, Hudec Olga, Izák Lajos, Jákobéi 
Margit, Kardeván Ida, Kardeván Vilmos, Kurz 
Sámuel, Luttenberger Ágost, Lux Ede, Mikolik 
Kálmán, Mokry Ester, Scholtz Lajos, Schulek 
Vilma, Schranz János, Tomasek Ilona, Wich-
mann Ede és Kornfeld Gyula Budapest, 
Haslinszky Gusztáv Újpest, özv. Benczédi 
Sándorné A.-Siménfalva, Müller Imre Német-
Márok, Mihailich Ida Kecskemét, özv. Pacsesz 
Mihályné és Pacsesz Emília Budapest, Bózsa 
Péter Polgárd, Köntös Mihály Igar, Faragó 
István S.- Hidvég, Moharas Gyula Ös, Krátky 
Sámuel Maglód 2 frt, Erdélyi Imre Szatmár, 
Gyöngyössy István D.-Szt.-Márton 7 frt. 

*) A mely név mellet t érték kitéve nincsen, az a 
rendes 1 frt évi díj t küldte be. 
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Diebold Károly és Schád János Szt.-Lőrincz, 
Kollmann György F.-Nána, Sclimirmund János 
Koloznó, Hammer József Győr-Kóny, ifj Kring 
Gyula Udvar 2 frt , Haiszer Henrik és Reisz 
János Paks 2—2 frt.Szigethv Gyula N.-Muzsaly, 
Velenczei Lajos Bilke 4 frt, Kiszling János, 
Újpest, Rázsó Károly és Szunyogh István Kis-
újszállás, Nagy Lajos M.-Vásárhely, Szabó 
Adolf Jászberény, Pálmy Péter N.-Bencsek, 
Szalay Zsigmond, Tóth Imre, Fazekas József, 
Szabó Sándor és Wein Pinkász K.-Kun-Halas, 
Radoch József, Hochsormerné Karner Janka, 
Schwarz Mór, Hlavatsek István és Benedek 
Sámuel Újpest, Vucsák Sándor és Steindl 
Hermin Urdomb, Stankovics János Ottóháza, 
Takács István Muraszombat, Völgyi Ferencz 
Csendlak, Kondor Ferencz Halmos, Láng 
Ignácz Bárkócz, Dervanits Ferencz Gyanafa, 
Krompaker János F.-Hahót, Edés János Aszófő, 
Ferenczy Alajos Bolya, Fischer Lipót Luki, 
Bednár Lajos Rovne, Dorn Jánosi Freuszmuth 
Frigyes, Frühwirth Lajos, Früwirth Samu, 
Korcsek Zsigmond, Mayer Endre, Nitschinger 
Pál, Pollreisz Pál, Porubszky Ágost, Porubszky 
Hermin, Putz Mihály, Sreiner Adolf és Steltzer 
Lajos Pozsony. Összesen 193 frt 5 kr. 

A b) c) és d) kimutatásban foglalt összegek, 
továbbá az ezen évnegyedben befolyt 1412 frt 
5 kr tőkekamat, az egyesületek által visszatartott 
'A rész levonásával adja a II. negyedévi folyó 
bevételt vagyis 1632 frt 79 kr, az év elejétől 
2509 frt 57 kr. 

Roller Mátyás, pénztáros. 
(Budapest, VI. ker., nagymező-utcza 1. sz. 

Tanítók tanácsadója. 
Tanítók önkéntességi ügyében számos 

tudakozó levélre külön-külön adandó válasz 
helyett fölhívjuk az illetők figyelmét lapunk 
jelen számának vezérczikkére, melyben kimutat-
tuk, hogy hol van a tanítók önkéntességének 
törvényes alapja. Evvel a katonai ügyben 
hozzánk érkezett leveleket elintézetteknek tekintjük. 

Ispánovits M. Most még nincs annak 
értelme, hogy ön az újonnan szervezendő 
katonai akadémiákban „tanerőül" jelentkezzék 
a honvédelmi ministeriumnál, mert hiszen 
még az önkéntességi szolgálatot sem kezdte 
meg, nemhogy tartalékos tiszt volna. Ez 
önként következik a dolog természetéből. 

Cs. S. Megpróbálhatják; mi nem hiszszük, 
hogy sikerülne. 

S. F. Lehet a körülmények földerítése s 
az utólagos igazolás mellett. 

Z. V. Az orsz. tanítói nyugdíjalapból, ha 
annak kezdettől fogva tagja s e folyó évben 
kiván 45 évi szolgálata után nyugdíjba 
menni, 400 frtos tanítói fizetésének 74° »-át 
kapja. 1870-ik óv előtti szolgálata idejére 
vonatkozó esetleges nyugdíjigénye az akkori 
iskolafentartó hatóságával szemben épségben 
marad. Ez általános szabály. Azt, vájjon 
1870-ik év előtti szolgálata után is kaphat-e 
ön nyugdíjat, jelenleg nem tudjuk meg-
mondani, mert leveléből nem tűnik ki, hogy 
milyen felek. (v. községi?) iskolában működött 
akkor. A nyugdíjkiszabó végzésnél tekintettel 
lesznek arra is. 

Ladányi. Lapunk tanácsadójában megírtuk 
már, hogy a felekezeti iskola megszűnése 
esetén mi történik a tanítóval. Nézzen utána ; 
nem ismételhetjük minduntalan. 

Tajthy E. Tu lomásunk szerint alvó szemre 
sikerrel oltani csak a jelen évi hajtásokat 
lehet. Van rá eset azonban, hogy két éves 
hajtásokban, ha erős a nedvkeringésök, szin-
tén sikerül az alvó szemre való nemesítés. 

Hóbor Lajos. Polg. isk. magánvizsgálati 
engedélyért az illető isk. igazgatója útján a 
kir. tanfelügyelőhöz kell folyamodni. Mindig 
czélszerű az illető isk. igazgatója tanácsát elő-
legesen kikérni. Lapunk julius 22-iki számá-
ban is volt hasonló tárgy a tanácsadóban. 

Sz. L. Arva-M. Ha az orsz. tanítói nyugdíj-
alapnak kezdettől fogva tagja, akkor, miután 
mint kath. kántortanító 1867 óta szakadat-
lanul működik, az orsz. nyugdíjalapból fize-
tésének 74 százalékát kapja; fenmarad azonban 
joga 1870. év előtti szolg. időre az iskolafen-
tartó községtől megfelelő nyugdíjat kérni. 
Gyógyítása végett, az esetleges kedvezmény 
szompontjából, forduljon a koritniczai fürdő 
igazgatóságához. 

Z. G. A.-Szt.-Iván. Folyamodjék az iskola-
szék az egyetemi nyomda igazgatóságához; 
föltéve, hogy az állam tulajdonát képező 
olvasókönyvekről van szó. Mondják meg a 
tandíjmentességben részesülők számát osz-
tályOnkint. Kérvényük azonnal beterjeszthető. 

Wiener J. Zsolna. Az elemi iskolai tanuló 
egy, vagy legfeljebb két tantárgyból tehet javító-
vizsgálatot. Ha többől bukott, okvetelenül 
osztályismétlésre utasítandó. A hit- és erkölcs-
tanból kapott elégtelen osztályzat miatt is 
köteles az osztályt ismételni, ha rossz érdem-
jegyét javító vizsgálaton ki nem javítaná. 
Erre nézve a polg. közs. iskolaszékek számára 
kiadott utasítás 65-ik §-ának 3-ih pontja, 
nemkülönben az állami népokt. tanintézetek 
gondnoksága számára kiadott utasítás 55-ik 
§-ának 3-ik pontja határozottan intézkedik. 
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G . . . Ó-Miava. Tudomásunk szerint nem 
lehetséges utánfizetéssel 1875-ik évtől nyugdíj-
jogosultságot kieszközölni. 

Pál F. Sajnos, de igaz, hogy egyes polg. 
isk. tanítói állásra nem jelentkezik pályázó. 
Eme kényszerhelyzet folytán a közokt. minis-
terium — nehogy egyes tanszékek üresen 
maradjanak — némely elemi iskolai tanítót 
alkalmazott polg. iskolákban, kötelezvén őket 
2 év alatt polg. isk. oklevélszerzésére. Ily 
viszonyok között nem lehetetlen, hogy fölté-
telesen önt is kineveznék, ha folyamodik, bár 
eddig csak a polg. isk. tanítóképezde Il-ik 
osztályát végezte el. Kilátása azonban egyelőre 
csak 500 frtos állásra lehetne, önnek pedig 
most, mint áll. el. isk. igazgatónak, 700 frtra 
rag a jövedelme. Jobb lesz tehát jelenlegi 
állásán maradnia s akkor pályázni, midőn a 
polg. isk. oklevelet már megkapta. Levelet is 
küldtünk. 

K. E. 1. Ha még csak pár év múlva szerez-
heti meg a tanítói oklevelet, alkalmazása csak 
ideiglenesnek minősíthető s így nem tartjuk 
valószinünek, hogy egyháza owe való tekin-
tetből korpótlék - segélyben részesülhetne. 
2. Nem tudjuk: mennyi az ungvári képez-
dében egy-egy osztályvizsgálati díja. For-
duljon az ottani igazgatóhoz tájékozásért. 
3. Nincs róla tudomásunk, hogy a kormány 
a nem okleveles tanítók számára póttanfolya-
mokat a közeljövőben ismét szervezne. 4. Állo-
más változtatásakor a még hátralevő 14 napra 
eső járandóságot lelkésze jogosan vonta le 
az ön fizetéséből, mert ön ezen félhónapra 
már új állomásán kapja illetményét. Az ott 
hagyott 12 darab gyümölcsfa terméséhez 
szigorúan véve önnek is van némi joga; de 
nem lehetne ezt a kérdést utódjával békés 
úton rendezni, ha ugyan érdemes annak a 
6 éves 12 darab „fácskának" terméséért 
„osztozkodni." Micsoda gondolat az, hogy 
kivágja azokat a fákat, ha nem használhatja. 
Ilyet csak irigységből, indulatosságból szoktak 
tenni „Barbárországban." 

B. Gy. Ha nem akarja kilétét megmondani, 
tőlünk se várjon szívességet. 

M ár tón G. A mit lehet; de jelenleg mind-
két szerkesztő távol van Budapesttől. 

T. I. Tegye le a tanítóképesítő vizsgát, 
aztán szabad előtte a világ. Van elég üres 
tanítói állás, nem kénytelen 200 frtot sem 
érő fizetésen nyomorogni. 

Szegény. A mondott olvasókönyvek tár-
gyában az iskolaszék által is hitelesített, illetve 
hivatalosan pártolt kérvény az egyetemi 
nyomda igazgatóságához (Budapest, I. ker. 
vár) intézze. 

I E 0 D A L 0 M. 
A „Mintalapolt iparosolt és ipariskoláit szá-

mára" czímű vállalatból, melyet a kereske-
delemügyi minister megbizásából Gerlach és 
Schenk könyvkiadók adnak ki, megjelent a 
3-ik évfolyam három füzete. Egyik a fonó- és 
szövőipar köréből 9 színes szép lapot, a 
másik a vas- és fémipar köréből 10 lapot 
nagyobbrészt történeti nevezetességű műipari 
tárgyakról, a harmadik füzet végül faipari 
mintákat közöl, melyekhez a szerkesztők 
(Szterényi József, Edvi Illés Aladár, Gaul 
Károly és Györgyi Kálmán) magyarázó szöve-
get írtak. Ily pompás taneszközt magyar 
nyelven még alig adtak ki. Az egész mű 
megjelenése után bővebben fogjuk ismertetni, 
addig is ajánljuk különösen a a rajztanítók-
nak, hogy ezeket a mintalapokat, ha mód-
jukban van, alaposan tanulmányozzák. A füze-
tek 1 frt 50 krajczárjával a kiadóhivatalban 
(Budapest, Akadémia-utcza 3.) egyenkint is 
kaphatók. 

Dr. Tetz Lajosnétól igen élénken írt kis 
füzet jelent meg Budapesten Rauschburgnál 
„A tanulók szellemi megterheléséről" ugyan-
oly szellemben, mint azt a Sretvizer-féle, 
lapunkban is ismertetett memorandum tár-
gyalja és különös tekintettel a lapdajátékokra. 
A r a ' 2 0 kr. 

Iskolai értesítők. Újabban a következő nép-
oktatási tanintézetek 1896/9 7-iki értesítőit 
küldték be hozzánk: nagybányai községi 
népoktatási tanintézetek igazgatósága ; szász-
sebesi állami elemi iskola értesítője és tíz 
éves múltja Weinhold Károlytól; vajdahunyadi 
áll. el. népisk., szerk. Nehéz János ; szom-
bathelyi püspöki elemi iskola; XXV. szám, 
szerk. Szabó Károly; máramarosszigeti állami 
felsőbb leányiskola, szerk. Marikovszky Meny-
hért ; Nagyenyed városi elemi leányiskola, 
állami polgári leányiskola és nőimunkatan-
folyam; ó-becsei közs. polgári fiúiskola, szerk. 
Pásztori József; sátoraljaújhelyi status quo izr. 
anyahitközség elemi iskolája; Szeged-felső-
város, Sz.-György vidéki népiskola, összeállí-
tot ta Kovács István; újvidéki polgári leány-
iskola, közli N. Nemessányi Adél; újvidéki 
m. áll. polg., felső keresk. iskola; ungvári 
kir. gör. kath. éneklési tanítóképezde; szat-
mári irgalmas nővérek esztergom-vizivárosi 
tanintézete; nyitrai róm. kath. el. fiú-, leány-
iskola ; a pásztói állami polg. fiúiskola. 



29. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A magyar képviselőházban a már két 

hete tartott obstrukczió szerencsére véget ért 
a különböző pártok kiválóbb fórfiainak közre-
működése következtében. Reménylhető, hogy 
most már rövid idő múlva befejezik a szo-
katlan hosszúra nyúlt ülésszakot és szeptem-
berben rendesen hozzá kezdenek a munkához. 
A horvát tartománygyülés új ülésszakát Zág-
rábban julius 29-én nyitották meg. 

— Hires emberek halála. Budapesten a 
lefolyt héten három hírneves ember halt meg. 
Az egyik Ráth Károly, ki a főváros egyesítése 
óta állandóan főpolgármester volt s mint ilyen, 
minden újságolvasó előtt ismert nevű egyéni-
ség. A másik Jakab Elek, veterán történetíró, 
ki különösen Kolozsvár történetének megírá-
sával és a székely történeti kútfők buvár-
lása által szerzett érdemeket. Mindkettő öreg 
ember volt, közel a 80-hoz, de erőtelj es, s a hal ál 
súlyos betegség után érte el őket. Aránylag 
fiatal tudós volt még Pólya Jakab jelentékeny 
nemzetgazdasági író, ki számos jutalmat 
nyert a magyar tudományos akadémiától s 
különösen az agrárkérdésben és hitelszövet-
kezeti ügyekben volt nagy tekintély. Áldás 
emlékükre 

— Yilág folyása. A török-görög békekötés 
még mindig nem történt meg, bár régóta 
egyhangúlag azt írják a lapok, hogy a fő-
kérdésekben már megegyeztek s lényeges aka-
dály nincs. Feltűnő azonban a békés hangu-
lattal szemben, hogy a szultán a nagyhatalmak 
akarata ellenére külön kormányzót küldött 
Krétába és Szerbiában némi harczias hangulat 
kezd lábra kapni. — Portugáliában köztársasági 
mozgalom van s a veszedelem annál nagyobb, 
mert néhány tábornok és tiszt is a köztársa-
sági párttal tart. — A franczia elnök, Faure, 
augusztus 18-án indul el négy hajón Szent-
Pétervárra. Az utazásnak sokan tulajdoníta-
nak nagy jelentőséget. — Új aranytelepet 
fedeztek fel Amerika legészakibb részén a 
Jukon folyó homokjában és a körülötte levő 
zöldes kvarczsziklákban. A telep mesés gazdag, 
de nehezen közelíthető meg. Kaliforniából is 
hat hétig kell utazni, míg oda jutnak s ott 
nincs mit enni és inni, e mellett óriási a 
hideg, úgy, hogy az emberek nagy része 
elpusztul, de azért tömegesen mennek szeren-
csét próbálni. — Andrée léghajósról újabban 
azt a hírt hozta egy tengerész, hogy a lég-
hajó roncsait látta a Fehér-tengeren, Szibéria 
közelében; azonban ez a hír is bizonytalan. 

— Földes József, a csíksomlyai róm. kath. 
kántortanító-képezde igazgató-tanára, julius hó 
24-én életének 56-ik évében meghalt. Az 

elhunyt 1842-ben, Nagy-Megyerben — Komá-
rommegye — született. Iskoláit Győjrött 
befejezve, kántortanítóvá lett, s mint ilyen 
Magyar-Sókon, Nyitramegye, szép sikerrel 
4 éven át működött. Ekkor a nemzet szerény 
napszámosát, ki úgy a népoktatás mint iro-
dalmi munkálkodásban egyaránt feltűnt, 
Erdélynek boldog emlékű nagy püspöke: Foga-
rassy Mihály, a csíksomlyói képezdén meg-
üresedett pedagógiai szakra hivta meg tanár-
nak. Öt év múlva helyettes, csakhamar 1 év 
után rendes igazgató-tanárává lett a képezdé-
nek. Alatta a csiksomlyói képezde beléletében 
egy valóban új korszak vette kezdetét. Az 
eddig két osztályú képezdén a harmadik 
osztály megnyittatott s a növendékek részére 
az intézet konviktussal kapcsoltatott össze, 
mi által a ritka kedvező feltételek következté-
ben lehetővé tétetett, hogy a székely if jak 
csekély anyagi áldozat mellett kántortanítókká 
képeztethessenek. Különösen a népoktatásnak 
szánt irodalmi munkásságának termékei közül 
egy: „ A B C - s könyve s egy „Irva-olvasás" 
czímű munkája a többek között elismerő 
figyelmet keltettek. „Direktori gyönyörűségek" 
tréfás monologja jó kedvű humoráról tanús-
kodik. Két gyermeke maradt életben. Áldás 
emlékén! 

— Az Eötvös-alap tagjainak figyelmébe. 
A budapesti hírneves Kogutovicz-féle „Magyar 
földrajzi intézet", melynek térképei ma már 
országszerte ismeretesek, két rendbeli „Kis 
Atlasz"-1 adott ki elemi iskolák használatára 
s ezeket a közoktatásügyi ministerium engedé-
lyezte is. A kiadó czég a fővároson kívül az 
ország egyéb népiskoláiban elkelő összes példá-
nyok után befolyó összegnek tíz százalékát ala-
pítványként adja az Eötvös-alapnak, de csak 
azon példányok után, melyeket a tanítók és 
iskolák közvetlenül az alapítványt tevő czég-
nél rendelnek meg. Az ellenőrzés végett a 
czég, midőn a megrendelt példányokat szál-
lítja, ezekről egyidejűleg utalványt küld az 
Eötvös-alap javára az illető megrendelőknek 
s az utalványokat az Eötvös-alap pénztáránál 
félévenkint, február 15-én és augusztus 15-én 
beváltja. Az Eötvös-alap ezen ajánlat által 
több ezer forintot szerezhet, ha a tanítók is 
úgy akarják s buzgólkodnak az ügy érdekében. 
A „Kis Átlasz"-okat különben is méltó meg-
rendeltetni a tanulókkal, mert igen jó és 
becses taneszközt adunk kezükbe. 

— Személyi hirek. Vrábely Mihály ú j -
vidéki tanító nőül vette Bácskereszturon 
Dzsunya Paula Ágnes bácskereszturi községi 
tanítónőt. — Hiller Mihály tolna-szakadathi 
róm. kath. tanító élete 62., tanítóskodásá-
nek 44. évében meghalt. — Himlauer Viktor 
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nyugalmazott izr. tanító e lhunyt Csornán 77 
éves korában. — A czemendi iskolához egy-
hangúlag Vojth Géza turolukai tanítót válasz-
tot ták meg. — Özv. Deszatnik Jánosné taní -
tónő Keleesényben 54 éves korában meghalt. 

— Árvizek. Julius hó utolsó napjaiban 
Europa több részén igen nagy esőzések 
voltak s ennek következtében számos helyen 
volt árvízveszély, így Szent-Pétervár, Boroszló, 
Linz és Ischl környékén. Az utóbbi helyen a 
jelenleg ott nyaraló királyt is elzárta a viz, 
mivel a vastúi közlekedés i t t is sokáig szü-
netelt. Legnagyobb volt az árvízveszély Silé-
ziában, hol sok millió fr tnyi kár t okozott s 
több száz embernek oltotta ki életét. 

— ősrégi térképet fedeztek fel Palaestiná-
ban egy templom kiásásánál mozaik-padlón, 
mely Palaestina térképét ábrázolta a Libanon 
hegyétől Egyptomig és a Középtengertől 
Mezopotámiáig. A térkép 280 négyszög-
méternyi lehetett, de csak 18 négyszögméter 
maradt meg teljesen épen, ezen lehet lá tni 
a Jordán-folyó egy darabját , a melyben 
halak úsznak; egy hid visz ra j ta keresztül 
és a szomszédos síkon egy oroszlán gazellát 
kerget. A térképen a bibliai történetben 
híres helyek különösen megjelölvék. Számítás 
szerint az érdekes térképet 350 körül készít-
hették s így már másfélezer éves. 

A szerkesztő postája. 
K. E. Tövis. Már ápr. 19-én 22.246. sz. a. elkül-

detett a jogügyek igazgatóságához, de onnan válasz 
nem jött. — K. J. M. Dombé. A ministeriumnál 
van 42.375. sz. a., de még nem intézték el; türelem. 
— Sz. B. Vid. 41.970. sz. a. elküldetett a közigaz-
gatási bizottsághoz. — P. J. Madarász. 41.080. sz. 
alatt leküldetett a közigazg. bizottsághoz — K. J. 
Nyircsaholy. Igaza van. Az ön ügye 41.078. sz. a. 
van ; még nem intézték el. — Z. G. Szepesráralja. 
35.286. sz. a. elment a tanfelügyelöségekhez. — 
V. B. Bere. Megérkezett 34.671. sz. a., a számvevő-
ségnél van ; türelem. — Cs. Gy. N. Bégány. Az 
adóhivatalhoz ment 17.253. sz. a. — P. L. Vámosatya. 
26.138. sz. a. van, megsürgettük, értesíteni fogják. 
— B. J. Kurittya. 42.529. sz. a. van, már elintéz-
ték, rövid idő alatt megkapja. — Cs. S. Pozsony-
Károlyfalva. 73.231. sz. a. van nyilvántartva ; jő lesz 
újból folyamodni, hivatkozva erre a számra. — 
F. E. Tuhrina. 34.172. sz. a. van. Megsürgettük. — 
M. B. Mád. 1896/97-től 3 évre egyszáz forint állam-
segélyt engedélyeztek 43.520. sz. a. — J. E. Újvidék. 
A helyi viszonyokat mi nem ismerhetjük s így nem 
tudunk tanácsot adni. Újból folyamodhatik a tan-
felügyelő nélkül is, de kérdés, sikerrel teszi-e ? — 
B. Gy. Kenese. 1. Ez évre elkésett. 2. Önkéntes 
lehet, ha 21 éves nincs is, folyamodjék. — V. P. 
Pitvaros. Ismételtesse meg vele az osztályt vagy 
adja iparosinasnak. Beveszik a földmíves iskolába is. 
— Közölhetők, s esetleg jövő évben közlésre is 
kerülnek: „Nevelhet-e az iskola" (M. Világos és 
A. Töők), „A libapásztor tanító". — Közölni fog-
juk „A gyermekjáték, mint szemléltetési eszköz a 

népiskolában". — Nem közölhetők: „Társadalmi 
rendellenességek", „A beszéd- és értelemgyakorla-
tokról". — K. J. Liska.Sok van, leginkább ajánlható 
Jungfer Gyula, VIII., Új-vásártér. — Arany Bálint, 
Ringaújlak. Az 1 frt 12 kr adományt a belső-
somogyi ev. ref. tanítók Vl-ik iskolai köre részérői 
megkaptuk s átadtuk Tóth József úrnak, a tanítói 
árvaház-egyesület elnökének. — J. K. Várhosszú-
mező. Cs. és kir. gyaloghadapród-iskola. Budapest, 
V., Új-épület, Széchenyi-sétány 8. — M. F. Bezdán. 
A tanítóegyesület pályázati kérdéseit nem közöl-
hetjük, mivel a határidő aug. 10-ike. Ilyen közle-
ményt jó előre kellene hozzánk beküldeni, nem pár 
nappal előbb. — „A király órája." Át kellett volna 
dolgozni, ily alakban nem használhatjuk. — „Az 
iskola levegője." Jönni fog. — G. A. Kaposvár. 
Benne van az 1896-iki ministeri jelentésben. A tan-
felügyelőségnél megnézheti. — F. J. Városhidvég. 
Forduljon Péterfy Sándor igazgatóhoz, VII., Szegény-
ház-tér 7. — W. J. Várpalota. 17.987. sz. a. közigaz-
gatási bizottsághoz ment. — V. K. Edve. 32.654. 
sz. a. közigazgatási bizottságnál van. — H. A. 
Turócz-Szklenó. Tanfelügyelőséghez ment 42.110. 
sz. a. — F. S. Mikháza. Még nem döntötték el. 
Várjon türelemmel. — B. A. Nagyplritll. Hivatalos 
tudósítás volt, forduljon a tanfelügyelőhöz. — M. Gy. 
Egerhát. 39.499. sz. a. szilágy-csehi adóhivatalhoz 
ment. Nem. — „Nem hiábavalóság — talán." Köz-
lésre nem alkalmas, a másik esetleg jő. — J. J. 
Czikkét nem közölhetjük. —• D. J. Istvándi. Türel-
met, de nagyot! — Sz. J. Laskod. Sürgesse meg 
a tanfelügyelőségnél. — N. L. Pilis-Szent-László. 
Nem közölhető. — S. K. Nebojsza. Joga van, de 
valószínűleg nem teszi. Mindenesetre jó lesz a tan-
felügyelővel megbeszélni a dolgot s esetleg más 
állomás után nézni. — Nem közölhetők: „A nép-
iskolai tanfelügyeletről és a tanítók továbbképzésé-
ről", „A tanító doktor". — Közlésre előjegyeztettek, 
bár nagyobb részükre csak a jövő polgári évben 
kerülhet sor, a következő czikkek: „Ki nevezze ki 
az állami tanítót?", „A színlelésről", „Még egy pár 
szó a méhészkedéshez", „Pályánk magasztossága", 
„Tanítási módszerünk", „Nevelhet-e az iskola ?", 
„A be9zéd- és értelemgyakorlat, mint a tanítás fő-
czélja". — Cs. Biid-Szent-Mihály. Lehet, de előbb 
békés úton hasson reá. — K. K. Zalabnksa. 36.014. 
sz. a. ment el a tanfelügyelőséghez. — P. M. líakosz. 
1. 12.042. sz. a. április 1-én elment a közigazgatási 
bizottsághoz kiegészítés végett, de még nem kül-
detett vissza, jó lesz megsürgetni. 2. Lehet kérni, 
mert rendesen csak két hónapig kell ingyen helyet-
tesíteni. — B. K. Nemet-Lipcse. A közlendők közé 
tettük. — V. S. Csorua. Nem közölhető. — Sz. A. 
Magyar-Gencs. Elküldtük levelét a könyvkereske-
désbe, többet nem tehetünk. — P. Gy. Ledmér Nem 
kell oly türelmetlennek lennie. — B. J Kapi. Nem 
közölhetjük. — N. J. Vilonya. Esetleg közöljük. 

Tartalom: A tanítók egyéves önkéntességi joga. 
Göőz József dr. — A mozogható betűk használata 
az írva-olvasás tanításában. ZáAor Gyala. — A nők 
a mezőgazdasági szakoktatás terén. Igáli Szvetozár. 
— A községi faiskolákról. Berger Vilmos. — A mesé-
ről. Szálay Pál. — Hivatalos rész. — Sziinóra : Petőfi-
ünnep. (Vers.) Pósa, Lajos. — A szász s az ő kis leánya. 
Csutak Lajos. — Egyesületi élet. — Az „Eötvös-alap" 
kimutatása. — Tanítók tanácsadója. — Irodalom. — 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a in. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e l apo t minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivata lba küldendők. 

A hirdetések árszabása . — A pályázati h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adnnlc vissza. 

A népiskolai tanfelügyelet kérdé-
séhez. 

Örvendetes jele Magyarország kultur-
és nemzetállammá fejlődésének, hogy 
a népiskolai tanfelügyelet kérdését a 
közoktatásügyi kormány felvetette, és a 
szaklapok diszkussziójának aktuális tár-
gyát képezi. 

Wlassics Gyula a tanfelügyelet terén 
is kereste a szankcziót s igyekezett kon-
czepczionális erejét érvényesíteni. 

Halász Ferencz kir. tanácsos, tanfel-
ügyelő, a szakministerium népiskolai 
alosztályának vezetője, állásánál fogva 
első sorban hivatott arra, hogy ő Nagy-
méltósága eszméit részletezze, az ő 
kiváló szakképzettsége, a népiskolai 
adminisztráczió terén szerzett gyakor-
lati tapasztalatai, tanfelügyelői működé-
sének eklatans eredményei, melyek a 
központba való behívását provokálták, 
egyéniségének súlya, mindmegannyi 
tényező arra nézve, hogy immár a fel-
vetett kérdést elérkezettnek tartsuk 
azon mesgyéhez, hogy ez állami belső 
berendezkedésünk egyik fontos, komo-
lyan felvetett, és pium desideriumnak 
többé nem maradandó problémája. 

A kérdés nagy vonásokban három 
irányban alakul: 

1. A tanfelügyelői képesítés és szak-
vizsga. 

2. A tanfelügyelő által teljesített 
adminisztráczió reformja. 

3. A tanfelügyelői iskolalátogatás 
alakjában. 

Ezen szempontok megoldásánál pre-
czedens, és feltételül tekintendő döntő 
tényező az állami adminisztráczió keresz-
tülvitele, s annak miként leendő beren-
dezése, mert „a részt szerves összefüggésben 
kell tekinteni az egészszel", s ez képezi 
észrevételeim kiindulási pontját is. Ha 
az állami adminisztráczió ténynyé válik, 
annak csak logikai folyamánya, hogy a 
tanfelügyelő adminisztráczionális teen-
dőinek az iskola beléletével szorosan 
össze nem függő általános része az állami 
adminisztráczió közegeihez átutaltassák. 
Mert miért látta el eddig is ezen teen-
dőket a tanfelügyelő, mivel más köz-
igazgatási ágak, s így a népoktatás 
terén is a központi kormányzat a vár-
megyei közigazgatás iránti bizalmatlan-
ságból oly adminisztráczionális teendő-
ket rót t expozituráira, melyeket más 
államokban tisztán közigazgatási köze-
gek láttak el, s pénzügyi szempontból 
irrevelans kérdés, vájjon az általános 
közigazgatás közegei szaporíttatnak-e, 
vagy pedig tisztán az általános adminisz-
tráczió szempontjából a tanfelügyelőségi 
személyzet. 

Ebben a pontban tehát tökéletesen 
egyet értek Halász Ferenczczel, ki éles-

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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látással vette észre a megoldandó feladat 
lényegét, s teljes igazságot kell neki 
szolgáltatnom abban is, hogy ily módon 
a tanfelügyelő megszabadul egy ballaszt-
tól, mely eddig feleslegesen terhelte, s 
egész erejét az iskola belélete fejleszté-
sének szentelheti; hiszen, hogy a sok 
közül csak egy kirívó anomáliát említ-
sek, a magyar tanfelügyelő eddig arra 
sem ért rá, hogy a polgári- és legalább 
az osztott elemi iskolákban módszertani 
konferencziákat tartson, s oly fontos 
iskolai tényezőt gondozzon, minő az 
iskolai könyvtár (az osztrák közoktatás-
ügyi ministernek csak a mult évben 
három rendelete foglalkozott az iskolai 
könyvtárral), míg másfelől a tanfelügye-
lőnek az iskolák és a tanítók belső és 
személyes ügyeire Halász tervezete szerint 
biztosított nagynyomatékú hivatalos 
ingerencziája annak tekintélyét hatéko-
nyan fogja emelni. 

Különben is a tanfelügyelő tekinté-
lyét eddig is nem az a körülmény 
emelte, hogy a népnevelésügyi adminisz-
tráczió általános részét látta el, hanem 
főkép egyéni és társadalmi tulajdonai. 

A tanfelügyelői szakvizsgálat felvetett 
elve bizonyos körökben azért találkozott 
ellenszenvvel, mert azt hazánkban eddig 
csak bizonyos, hogy úgy mondjam, tech-
nikai szakmáknál alkalmazták, minők 
pénzügyi, számviteli, telekkönyvi, stb., 
stb. s inkább bizonyos szabályzatok 
tudására vonatkozott, s így azon vélelem 
foglalt helyet, hogy itt a tanfelügyelői 
intézmény színvonalának leszállítása 
forog fenn. 

Ezen feltevésnek bizonyára eleje véte-
tik a tanfelügyelői szakvizsgálat tárgyai-
nak megállapítása által, hiszen p. o. a 
franczia minta is (a pedagógia nagy 
auktorai valamely művének fejtegetése, 
a gyakorlati iskolalátogatás eredményei-
nek összefoglalása, síb.) már magas szín-
vonalon mozog. 

Ezen fontosságánál fogva akár a köz-
oktatásügyi tanács, akár összehívandó 

ankett diszkusszióján keresztülmenendő 
kérdés hazai viszonyaink között, s nagy 
vonalaiban ezentúl sem változandó 
adminisztrácziónk mellett köz- és társa-
dalmi életünknek egy nagyon figyelembe 
veendő oldalát érinti, s én nem titkol-
hatom el meggyőződésemet, hogy a tan-
felügyelőnek, mint a közigazgatási bizott-
ság népnevelésügyi előadójának kisebb 
iskolai kvalifikácziója a közigazgatás 
többi ágainak főnökeinél, nemcsak a 
tanfelügyelő szellemi, de a népnevelési 
ügy inferioritását is fogja jelenteni a 
megyében és annak közigazgatási bizott-
ságában. 

Ha a tanfelügyelő nem fog birni a 
gondolkodás bölcseimi összefoglaló mér-
tékével, s általánosabb szakműveltség 
mellett, mint sokszor 600 embernek 
főnöke, azon humaniszitkus műveltség-
gel, mely „emolit mores nec sinit esse 
feros", mely kiindulási pont az egyetem 
akár bölcseimi, akár jogi fakultásának 
vagy azzal egyenértékűnek kimondható 
jog- és theologiai akadémiák bevégzését 
tételezi fel, akkor a tanfelügyelet intéz-
ményes reformja nem végezend egész s 
mindenek felett nem eredményes mun-
kát s nélkülözni fogja azon társadalmi 
hatást, a melyre minden reformot kell 
fektetni. (? Szerk.) 

Ezen felfogás azonban bizonyos kom-
bináczióval még nem zárná ki, sőt 
egyenesen követelné a tanfelügyelői 
szakvizsgálatot, habár nem feltétlenül 
franczia formában, mert az ottani módo-
zat azért statuáltatott, mivel ott egye-
temi oktatás a német értelemben, és a 
mienkben nincsen, hanem csak szak-
oktatás. Szükségessé tenné ezt a taní-
tói kar irodalmilag is dokumentált 
jeleseinek a tanfelügyelői karba felvétele, 
mert ez, egész Európában már az idő 
követelménye gyanánt jelentkezik, bár 
p. o. Ausztriában a dolog természeté-
ben fekvő okokból az csak a járási 
tanfelügyeletig juthatott, s a magyar 
megyei tanfelügyelői hatáskörrel egyenlő 
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„Landes-Schulinspektorat" állásait ott 
egyetemi végzettségű egyének foglal-
ják el. 

Ezen kérdés több ágú kombinácziót 
engedett meg, s az irányadó tényezők 
bölcsesége bizonyára megfogja találnia 
korrektivumot arra, bogy a vármegyei 
állami tanfelügyelet tagozata hazai és 
pénzügyi viszonyainkhoz képest akár 
nagyobb, akár kisebb egységek alapján 
vagy mind a kettőnek összekapcsolásá-
val (járási és megyei tanfelügyelet) 
szerveztessék. 

Sok pro és kontra érv küzd i t t 
egymással; az egyik oldalon az adminisz-
tráczió egységesebb biztosítása, a másikon 
a tanfelügyelet helyi hozzáférhetősége, 
az egyiken a pénzügyi szempont, a mási-
kon a tanítói kar az állami tanfelügye-
let intézményébe, annak járási formájá-
ban való nagyobb mérvű alkalmazása, 
a melylyel az állam néptanítóinknak, 
hogy úgy mondjam, anyagilag már csak 
azért is tartoznék, mert nem teheti, a 
mit a szomszéd Ausztria is megtesz, 
hogy azoknak 600 frtnyi fizetést, s az 
illető pótlékokkal 1000 fr tnyi végleges 
fizetést biztosítson. Ez alapon tehát leg-
alább parcziális formában közelednék a 
járási tanfelügyelet által a magyar állam 
ezen felfogáshoz. 

De bár miként dőljön el. ezen kérdés 
a végső forumon, az idők rég várt 
örvendetes jele, hogy azt felvetették, 
s a tanügyi közvélemény mindinkább a 
megoldás stádiuma elé tereli. 

Az iskolalátogatás kérdése szerves 
összefüggésben van a tanfelügyelet intéz-
ményes organizácziójával, s addig, míg 
az dűlőre vitetnék, a tanfelügyeletet 
mostani alakjában a kellő szankczió biz-
tosítása mellett nagy tankerületekben 
csak az utazási átalányok nagyobb 
mértéke, s a személyszaporítás által 
lehet fokozni. Egyedül a megoldásnak 
ez a módozata az, mely nemcsak a köz-
szolgálat, de a szem előtt nem tévesz-
tendő humanitás követelményeinek is 

megfelel, mely utóbbi mindig számolni 
tud, azzal, hogy az állami tisztviselők 
fizikuma a közszolgálat által tönkre 
ne tétessék, de állami raison is, hogy 
a physikai erők túlfeszítése által az 
állami tisztviselők az intenzivitás helyett 
felületes irányzatba ne tereitessenek; 
azonban ez nem is fog bekövetkezni, 
mert közoktatásunk élén álló férfiúnak 
bölcsesége kimondotta az „A" után a 
„B"-t is, a tanfelügyelői személyzet 
szaporítását, s az útiátalányok fel-
emelését. 

(Pozsony.) Plachy Bertalan. 

- — -

A gyermekjáték, mint szemlél-
tetési eszköz a népiskolában. 
Különös, hogy például a természettannál 

nem lep meg az, hogy a tanító vagy tanár 
kis gőzmozdonyt futtat a magyarázat tárgya 
szemléltetéseül az asztalon, vagy kis tüzifecs-
kendőt hoz működésbe; valódi nagyságban 
nem mutathatván be a tanteremben. Ez nem 
meglepő, ez természetes. Ellenben igen sok 
rosszaié arczczal s megbotránkozó megjegy-
zéssel találkoztam azoknál, kik előtt kijelen-
tettem, hogy az elemi iskolában a tanítás 
szemléltetéséhez gyermekjátékokat használok. 
Sokan ez által a tanítás komolyságát látták 
veszélyeztetve már az első osztályban is, holott 
itt szinte átmenetül szolgál a játszva oktatás. 

Azt hiszem, az első osztály tanítása minden-
kit jó kedvre hangol. Ezek az apró emberek 
oly kedvesek az ő furcsa kis okoskodásaikkal. 
Egész adomagyüjteményt lehet megjegyzése-
ikből összeállítani, a míg kis agyvelejök nincs 
az iskolai sablon korlátai közé szorítva. Oly 
kedves őket beszéltetni. Ezt a czélt azonban 
a kérdezgető tanalakkal nem éri egészen el a 
tanító, mert legtöbbször rövid feleletet kap. 
Az egész mondatokban való feleltetés ismét 
csak gépies; azt beadjuk a gyermeknek, nem 
tőle kapjuk. 

Ettől eltekintve, a szemléltetés is közvetle-
nebb a tárgyról, mint a képről. 

Ezek az okok vezettek rá, hogy az első 
osztályba (Juhai tanácsára) a szemléltetés-
hez játék-konyhaedényt, főzőkemenczét, stb. 
szerezzek be. 

Mikor először mutattam föl, egyik tanítvá-
nyom ragyogó arczczal kérdezte meg: „ugy-e, 
azt az angyal hozta a kisasszonynak!" 

Egy másik kis leány pedig valósággal reá 
32* 
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vezetett a fegyelmezésre, mondván: „Én ma 
nagyon jó leszek, ha aztán a kisasszony ide 
adja a kis teknőt, hogy beszéljek (feleljek) róla". 

És beszélt róla; egész kis előadást tartott, 
forgatva nagy gyönyörűséggel kezében a játék-
teknőt. 

Ezután sokszor hangzott és nem sikertele-
nül az ilyen nemű fegyelmezési intés: a ki 
nem figyel, vagy nem ül szépen, annak nem 
adom kezébe a lábost, vagy kályhát, — vagy 
nem tudom mit — hogy beszéljen róla. 

A második osztályban (iskolánknál haladó-
rendszer szerint tanítunk) már ritkábban, de 
a harmadikban ismét rá került a játékra, mint 
szemléltetési eszközre a sor és pedig a földrajz, 
illetve helyrajz tanításánál. 

Itt, mintegy védőbeszédül, megjegyzem, 
miszerint azt tapasztaltam, hogy a földrajz taní-
tásánál a legnehezebb az, midőn a tanulót a 
természetről át kell vezetnünk a térképre ; a 
bejárt utczák, ismert épületek, hegyek, vizek 
helyett vonásokat, szines foltokat kell mutat-
nunk, mint azok képmását. A tanuló elhiszi a 
tanítónak, hogy a táblára rajzolt vonások az 
utczák, terek, piaczok rajzai, de csak hiszi, 
képzelete azonban sokszori ébresztgetéssel sem 
fogja beépíteni, benépesítni. 

Énnek tapasztalata vezetett azon gondolatra, 
hogy az asztalra fektetett falitáblára az utczá-
kat, tereket jelző vonalakra játékházakat 
helyezzek, azaz várost építsek, s a hegy rajza 
fölé azokat homokból ki is rakjam. Aztán ha 
ezeket a tábláról eltávolítjuk s az alattuk 
maradt, illetve előrajzolt képet mutatjuk föl, 
sokkal inkább hozzáférünk a tanuló képzele-
téhez s ekkor nemcsak hiszi, de tudja, hogy 
melyik földrajzi jegy mit jelent, vagy inkább 
mit kell neki ama jelre képzelnie. 

A tanítási módszer itt röviden a következő : 
Tanító: Ha iskolánk kapuján kilépünk, hol 

állunk ? (Kolozsvárit.) 
Gyermek: Ha iskolánk kapuján kilépünk, a 

Főtéren állunk, mert a mi iskolánk a Főté-
ren van. 

T.: Hogy jobban el tudjátok képzelni, s 
emléketekben is jobban megmaradjon, a Főte-
ret játékházakból ki is rakjuk. Ide fektetem 
a falitáblát az asztalra. A Főtérnek csaknem 
a közepén mi áll? 

Gy.: A Főtérnek csaknem a közepén áll a 
róm. kath. főtemplom. 

T.: N ! jöjj ide, rajzolj a tábla közepére 
egy kis keresztet, vedd ki a skatulyából a 
templomot s állítsd rá a keresztre, úgy, mint 
a hogy a templom igazán áll. Ti többiek 
nézzétek, jól állította-e ? 

Gy.: Jól állította, mert a templom ajtaja 
nyugatra néz. 

T. : Most egy vonalat húzok s arra rakjuk 
azon házsort, mely a templom bejáratával 
szemben van. Égtáj szerint hogy nevezzük el 
majd e házsort? 

Gy.: Nyugati házsornak. 
T.: E soron az első ház a Rhédey-ház. E 

háznak emeletén egy nagy teremben játszot-
tak legelsőbb a magyar színészek, annak emlé-
kére e házat márványtáblával jelölték meg. 
Mellette van a Jósika-ház, ennek emeletén 
van egy nagy hivatal; talán van közöttetek, a 
ki meg tudná mondani, miféle hivatal az ? 

Gy.: A királyi ítélőtábla. 
T.: Igaz, mert ott peres ügyekben Ítéletet 

hoznak a király nevében: királyi ítélőtáblá-
nak nevezik. 

Még állítok ide két házat, de itt egy kissé 
megszakítom a húzást, ki tudja, hogy miért ? 

Gy.: Mert ott van a Kismester-utcza. 
T.: Jól van. Most jöjj ki a padból N ! állíts 

tovább a megrajzolt vonalra házakat és mondd 
meg, hogy Kismester-utczától számítva, mi 
van a harmadik házban. 

Gy.: (A házakat helyezi el.) Kismester-utczá-
tól a harmadik házban van a mi iskolánk. 

T.: Most húzok a tábla északi felére egy 
vonalat, hogy ide is rakjuk ki a házsort; hogy 
fogjuk ezt nevezni ? 

Gy.: Északi házsor. 
(E tanítási menetet követve, a tanulók föl-

építik a Főteret.) 
T.: íme, készen áll kicsiben az egész Főtér, 

ugy-e szép ? 
Most visszarakom a skatulyába a házakat, 

de a helyük a vonalak, ott maradnak. Helyére 
állítom a táblát. N ! jöjj ki, lássam megtudod-e 
most nevezni a Főtéren a házsorokat s a neve-
zetesebb házakat? 

Gy.: (Megnevezi.) 
T.: Lám, tudjuk így is, ha a házakat éppen 

nem is látjuk, mert itt maradt a rajza. Ügy hiszem 
megtudjátok mondani, hogy e rajznak mi a 
neve ? 

Gy.: Ez a Főtér tervrajza. 
T.: Rajzoljátok le e tervrajzot magatoknak 

otthon, holnap reggelre. 
így használtam szemléltetési eszközül, a nél-

kül, hogy csak egyszer is mondtam volna, 
hogy ez csak játék és a nélkül, hogy a tanu-
lók csak játéknak tekintették volna. Annyira 
nem, hogy egy alkalommal egyik tanítványom 
jelentette: „Nekem is van most egy skatulya 
városom s azzal tanulom a földrajzot". 

Bár, úgy hiszem, e módszer következménye 
volt, mégsem tudtam azt megmagyarázni 
magamnak, hogy miként fokozódott odáig 
egyik tanuló fantáziája, hogy ő később Magyar-
ország térképén is látni vélte a városokat. 
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Kérdeztem e térképnél, látod Kolozsvár jegyét : 
„Igen, látom az egész várost", volt a felelet. 

Hogyan, látod a házakat, az utczákat ? Kér-
deztem meglepetéssel. A tanuló közelebb lépett 
a térképhez, egy darabig erősen nézte, aztán 
gondolkozva felelt: „a házakat nem látom, de 
ez itt a templom és a piacz (mutatta a pon-
tot). Ez itt a belváros (s rámutatott a város-
jegy belső körére), ez pedig a külváros", 
(szerinte a külső kör,) 

Ha kissé különös is, de mindenesetre bizo-
nyít a gyermekjátékkal való szemléltetes 
mellett, a mellett t. i., hogy a tanulóra nézve 
az ilyen szemléltetés nem sikertelen, mert ime 
megeleveníti s a tanuló számára benépesíti a 
néma földrajzi jegyet és térképet. 

Schwarczel Adél. 

— ° r 

Törtek tanítása a falusi népisko-
lában. 

A számolásnak, mely a népiskolában sző-
nyegre kerül, főleg gyakorlati számolásnak 
kell lennie s azért csak azokat a törteket is-
mertetem meg, a melyek a gyakorlati életben 
többször előfordulnak. Ilyenek a Va, az V», 
az V*, az Vs, az Ve, az Vs, az Vio, az Vioo 
és az Viooo törtek. Ezekről kell, hogy tiszta 
fogalommal birjon minden népiskolai tanuló, 
mivel hogy ezek pénz- és mértékrendszerünkkel 
szoros összefüggésben állanak. Szerintem fö-
lösleges előtte feszegetni az V?, Vs, Vu stb. 
forintot. Igen jó, ha bir fogalommal a 'A, az 
Vt, az Vs, az Vio stb. méterről; de e l lehet az 
Ve, Vs, Vu, Vi3 méter ismerete nélkül, melyek, 
miután a f r t és méter ily felosztással nem 
bir, konkrét formában úgy sem szemléltethe-
tők. Megjegyzem azonban, hogy a 100 és 
1000 nevezővel biró törteket csak azért is-
mertetem meg, mivel hogy j)énz- és mértékrend-
szerünk felosztása ezt megköveteli, de a velők 
való számvetésben a kivonáson tul egy lépés-
sel sem megyek. A 4 alapmíveletet különböző 
nevezőjű törtekkel csak oly példákban gyakor-
lom, melyek a tanulók által fejben is könnyen 
megfej thetők. Pl. mennyi V2 f. -f- 3A f. -j- Vs ? 
Vs — Vio m. ? V2 X V« — -U : Vs — stb. 

Ennyi az, a mit én a falusi népiskolában a 
közönséges törtekből s az azokkal való számo-
lásból szükségesnek tartok megismertetni. 

De hát erre igen könnyen azt mondhatná 
egyik-másik pályatársam, hogy hiszen ez 
semmi, ennyit a legalsó fokon, a népiskola I. 
osztályában tanul a gyermek; már itt meg-
ismeri a Vj, V4, Vs, Vio törteket. Igaz, vannak 
tanítók, a kik már a népiskola I. osztályában 
beszélnek a gyermekek előtt törtekről (külö-

nösen a fiatalabb nemzedék teszi ezt), valamint 
vannak szám- és módszertani könyvek, melyek 
már az L, II. osztályban iratnak törteket, szá-
moltatnak törtekkel, közönséges és tizedesekkel 
egyformán; de sem az ilyen tanítókat, sem 
az ilyen „müvecskéket" komolyan nem szokás 
venni. Azért újból is hangsúlyozom, hogy a 
mit a közönséges törtekkel való számolást 
illetőleg fentebb rövid vázlatban előadtam, 
teljesen elégnek tartom a falusi népiskolában. 
Ha — különösen — az osztatlan népiskola 
tanítójának sikerült a közönséges törtekből 
ennyit elsajátíttatnia a tanulókkal, úgy elég 
sok QjZy 3i minek keresztülvitelével dicsekedhetik. 

Hogy azonban mégis indokoljam, hogy ál-
talában miért érem be oly kevéssel a közön-
séges törtekből a falusi népiskolában, szüksé-
gesnek látom kijelenteni, hogy én a tizedes 
törtek tanítására helyezem a fősúlyt, ezeknek 
tulajdonítok nagyobb fontosságot. Már maga 
az a körülmény, hogy mértékrendszerünk ki-
zárólag a tizedrendszeren alapszik, indokolttá 
teszi szélesebb körű tárgyalásukat. De ha ez 
nem volna is, ha azt akaijuk elérni, hogy 
számvetésünkben, melyet a népiskolában vé-
geztetünk, főleg a gyakorlati szempont érvé-
nyesüljön, a tizedes törteknek kell előnyt 
adnunk, mivel hogy ezekkel nem csak könnyebb, 
nem csak egyszerűbb a számolás, de sokkal 
világosabb, sokkal tökéletesebb és sokkal pon-
tosabb is. Azért, ha valaki azt kérdezné tőlem, 
hogy mit tanítsunk a tizedes törtekből a nép-
iskolában ? — azt felelném: hogy mindent, a 
mi a tizedes törtek fogalmához, alapos meg-
értéséhez s a velők való okszerű számoláshoz 
tartozik. Megjegyzem azonban, hogy ezek 
tanítását sem szorítanám egy osztályba bele, 
mint az eléggé hibásan a tanterv s egyes túl-
buzgó tanítók teszik, hanem juttatnék belőle 
az V., VI., de még az ismétlő-iskolának is, 
természetes, hogy ez esetben ez utóbbinak a 
maitól egészen eltérő más szervezetet kellene 
adni; olyant, a minőt közök, ministerünk a 
gazdasági ismétlő-iskolának adott. Itt is az<an-
ban a végletektől megóvnám a tanulókat. így 
pl. „tiszta ismétlő tizedes törtek"-ről, „hamis 
ismétlő tizedes törtek "-ről nem beszélnék előt-
tük soha, mert ennek szintén nincsen helye 
a népiskolában, hanem csakis olyanokról, me-
lyeknek értéke szorosan meghatározható. 

Egységes népoktatást hangoztatunk, tanterv-
revíziót sürgetünk, de magunk vagyunk, a kik 
egyiket is, másikat is lehetetlenné teszszük az 
által, hogy egymást túlliczitálva, olyan dolgo-
kat tanítunk a népiskolában, melyeket sem-
miféle tanterv elő nem ír, sem népiskolai 
közoktatásunk jól felfogott érdeke nem 
parancsol. Erdödy Ferencz. 
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Az egészségügy és a népiskola. 
Az országos közegészségi egyesület 

iskolaorvosi bizottságának egy öt tagú 
küldöttsége tisztelgett Wlassics Gyula dr. 
vallás- és közoktatási minister úrnál s 
terjedelmes emlékiratot nyújtott át, 
melyben arra kérte őt, hogy a közép-
iskolai tanításterv revíziója alkalmával 
az egészségtant a kötelező tárgyak sorába 
emelje. A minister úr szívesen fogadta 
a küldöttséget s megigérte, hogy az 
ügyet tanulmányozni s a bizottság 
kérelmét támogatni fogja. 

Az orsz. közegészségi egyesület eme 
föllépése bizonyára napirendre hozza az 
egészségtan tanítását, és pedig nem 
csupán az iskolaorvosok, hanem a peda-
gógusok körében is, mert az anyag 
helyes megválasztása és didaktikai föl-
dolgozása kell, hogy megbeszélés tárgya 
legyen. 

Ennek az ügynek gyökerei még 
1885-be, boldogult Trefort Ágoston 
ministerkedésébe nyúlnak vissza. 0 tár-
czáján kívül különösen a nemzetgazdaság 
igen sokféle ágára is kiterjesztette 
államférfiúi gondját s az ország köz-
egészségügye iránt érdeklődést kelteni 
s ennek mostoha állapotán javí tani : 
egyik kiváló gondja volt. Minden alka-
lommal, szóban és írásban felhívta a 
nemzet figyelmét a közegészségügy nagy-
fontosságú, de elhanyagolt kérdésére, s 
hogy ezt minő életbevágónak tartotta, 
jellemzi Pozsonyban tar to t t egyik beszé-
dének eme tétele: Én három szóban fog-
lalom össze egész politikámat: tudomány, 
vagyon és egészség. Majd tovább: Köz-
gazdasági fejlődésünk egyik föltétele a köz-
egészség. Ennél nincs becsesebb kapitális. 
E téren az állam és közigazgatés nem 
tehet mindent; itt az iskola és egyház 
sokat tehetnek. 

E politika érdekében előbb a tanító-
képzőkben, majd néhány évre rá a nép-
és középiskolákban is elrendelte az 
egészségtan tanítását. Emebben az egye-
temen képesített iskolaorvosokra bizta 

az új tárgyat, míg a népiskolában — 
természetes dolog — a tanító vette 
kezébe az ú j tárgyat. 

Abban az időben a pedagógiai lapok 
foglalkoztak az új tárgy anyagának és 
módszerének megállapításával. A köz-
oktatásügyi kormány kiadta a Széli-
féle Vezérkönyvet a tanítók, s az Élet-
mentés és Egészségtan czíműt a tanulók 
számára. E könyv nyomán azután töb-
bet is írtak, míg a kérdés lassan-lassan 
lekerült a napirendről. 

Most, midőn a népiskola tanításterve 
revízió alatt áll, szükséges dolog, hogy 
újból napirendre tűzzük e tárgyat mi 
tanítók is. Részemről elmondom az e 
tárgyra vonatkozó nézeteimet a tekin-
tetes szerkesztő úr szives engedelmével. 

Azokat a teendőket, melyek a köz-
egészségügy terén az iskolára várnak, 
a következő három pontban foglalom 
össze: 

1. Az egészségügynek megfelelő isko-
laszervezet teremtése. 

2. A tanulók testi épségének és egész-
ségének megóvása és ápolása. 

3. A közegészségtannak oly módú 
tanítása, hogy e tárgyból közhasznú 
ismereteket nyújtson az iskola. 

a) Valljuk meg őszintén, hogy a 
magyar kulturának templomai ma még 
sok helyütt nyomorúságos kunyhók, 
melyek nemcsak pedagógiai, hanem köz-
egészségügyi szempontból sem felelnek 
meg annak az elsőrendű hivatásnak, 
melynek szolgálatában állanak. Szűk 
helyiség, nedves falakkal, gyér világos-
sággal, füledt, rossz levegővel és kevés 
tisztasággal: ime az épület, melyben a 
tanulók az erkölcsöket és ismereteket 
szerzik. És a milyen az épület, olyan a 
fölszerelés is. Testnyomorító padok, 
rossz iskolaszerek és bútorok környe-
zetében foglal helyet igen sokszor 
120 —180 tanuló is, kik hamar föl-
emésztik a kevés levegőt, s olyan vas-
tag, bűzhödt légkörben töltenek 4 — 6 
órát naponkint, a mi már maga elég-
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séges arra, hogy számos betegség 
csirájának vesse meg melegágyát a 
gyermek szervezetében. Dr. Erisman 
„Népszerű Egészségtana" 7 m 3 levegőt 
kiván egy gyermekre, míg 3 m3-t oly 
minimumnak tart , melynél kevesebb a 
legutolsó falusi iskolában sem lehet. 
Jámbor kívánság nálunk! Hisz számos 
teremben egy köbméter sem jut. Pedig 
a rossz levegő megbontja a vér alkotó 
részeinek egészséges összetételét s ezzel 
mindenféle kórnak befogadására fogé-
konynyá teszi a testet. Ily termekben a 
leggondosabb szellőztetés sem szünteti 
meg a bajt, mert órák alatt oly fokú 
szellőztetést soha sem szabad előidéz-
nünk, hogy a tanulók kellemetlen lég-
huzódásképen érezzék a levegő beáram-
lását. 

E körülmények okozta bajokban első 
sorban az iskolafentartók vállaira száll 
ugyan a felelősség, de kijut belőle a 
tanítónak is, mert ennek kötelessége, 
hogy kellő tapintattal, de nem lankadó 
erélylyel hasson oda, hogy az iskola-
tulajdonos az egészségi szempontból is 
oly káros állapotokat orvosolja meg. 

b) Ha az iskola egészségtelen külső 
viszonyaihoz helytelen oktatási rendszer 
is járul, az iskoláztatás kétszeresen 
megviseli a tanulók testi épségét és 
egészségét. Az előbb piros, egészséges 
gyermekeknél már pár hónap múlva 
jelentkezik az úgynevezett iskolabeteg-
ségek egyik-másik fajtája, míg viszont 
némelyek csak későbben, lehet, a meg-
lett korban fejlődnek ki. Ilyen beteg-
ségek : vérpangás és tolulás, fülzúgás, 
főfájás, orrvérzés, emésztés-zavarok, közel-
látás, szűkmellűség, elferdült gerincz-
oszlop, stb., oly sürüen lépnek föl, hogy 
az orvosok szinte azzal vádolják az 
iskolát, hogy szellemi ismereteit a testi 
épség és egészség árán nyújtja. 

Az iskola belső életét: az oktatást és fe-
gyelmezést tehát akként vezesse a tanító, 
hogy az a gyermek szervezetében kárt ne 
tegyen. Az anyag czélszerü megválasztása 

és beosztása, a gyermek természetének és 
a pedagógiai követelményének megfe-
lelő feldolgozása és jó fegyelem terem-
tése által, különösen szabad mozgás léte-
sítése által és a szellemi megterhelés 
gondos elkerülésével kerülhetjük el azo-
kat a kártékony befolyásokat, melyeket 
a rosszul vezetett iskolai élet a gyer-
mekek testére is gyakorol. 

Azért a tanító iparkodjék állásának 
igazi művészévé fejlődni. Gyakorlat és 
folytonos önképzés, meleg gyermek- és 
hivatásszeretettel párosulva avatják, igazi 
mesterré a tanítót, ki a reábízott „kis 
világot" okosan és bölcsen vezérli tovább 
a „nagy világ" felé. Szabadjon i t t a 
pedagógiai munkák mellett nem ugyan 
orvosi szakkönyvek, hanem népszerű 
egészségtanok olvasását is tisztelt kar-
társaim figyelmébe ajánlani s különösen 
az országos közegészségi egyesület havi 
füzetének, az „Egészség'1-nek megjelent 
füzeteire a figyelmet felhivni. 

c) Yégül áttérek az egészségtan taní-
tására népiskoláinkban. Szerintem e 
tárgy tanításának első pontja az, hogy 
a tanulókkal ismertessük meg magát 
az embert. Most körülbelül úgy vagyunk, 
hogy gyermekeink tanulják az egész 
állattant az orángutángtól az ázalagokig, 
míg arról, a ki hozzá legközelebb áll, 
alig tud valamit. Azért szemléltető el-
járással ismertessük meg az emberi test 
minden egyes részét, mutassunk rá azokra 
az életműködésekre is, melyeket az egyes 
műszerek végeznek s említsük meg azo-
kat a káros körülményeket is, melyek 
e műszerek megbetegedését előidézik. 
Az ember után ismertessük meg a kör-
nyezetet. így, sorra kerülnek a levegő, 
a táplálkozás, a ruházat, a lakás, a tisz-
taság, majd a munka, a nyugalom és 
alvás tárgyalása. Az életmentésből: a 
betegség, előítélet és babona, kuruzslók, 
balesetek, első segélynyújtás, s végül a 
közegészségügy köréből: köztisztaság, 
járványos betegségek, oltások. 

Az anyag feldolgozására nézve az 1890. 
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6713. sz. a. kelt ministeri rendeletből idé-
zem a következőket: „Azon téves felfo-
gást sem hagyhatom említés nélkül, hogy 
az egészségtan az elemi népiskolákban 
külön tantárgyként, külön tankönyvből 
tanítassék. Az egészségtan az elemi nép-
iskolák legnagyobb részében nem ön-
állóan, hanem a tanítás többi tantár-
gyaival, a beszédértelemgyakorlatokkal, 
a környékleirással, a természetrajz és 
természettan, valamint az olvasókönyv-
nek megfelelő olvasmányaival kapcso-
latban részletenkint akkor tanítandó, 
midőn arra alkalom kínálkozik; a Széli 
által szerkesztett könyv olvastatása és 
magyarázása által pedig a korábban 
elszórtan közlött ismereteket a fel-
sőbb osztályokban és az ismétlő-isko-
lában össze lehet foglalni és megszilár-
dítani. " 

Ez a rendelet pedagógiailag helyes 
útmutatást nyújt az egészségtan mód-
szerére nézve. Én már 1885-ben, midőn 
a tárgy tanítását elrendelte Trefort, 
ugyanezt az eljárást ajánlottam egyik 
szaklapban megjelent értekezésemben. 
Akkori véleményem máig sem változott. 
Egy dologban azonban eltérek a minis-
teri rendelettől, bár ez eltérésem is 
inkább csak külsőleges. Ugyanis a minis-
teri rendeletből én azt olvasom ki, hogy 
a Széli-féle könyvet az olvasókönyv 
kiegészítésére szánta, mert olvasóink 
az egészségtan tanítására nézve hiányo-
sak voltak. Én fölöslegesnek ta r tom e 
külön könyvet, hanem anyagát rövi-
debbre fogva, könnyebb stílusú olvasmá-
nyokban kell nyújtani magában az olvasó-
könyvben. Ez olvasmányok lennének: 
1. Az ember. (Ennek a természetrajzi 
kézikönyvben is meg kell lennie, itt 
el is maradhat.) 2. A levegő. 3. A táp-
lálkozás. 4. A ruházat. 5. A lakás. 6. 
A tisztaság. 7. A munka és a nyugalom. 
8 A betegség. 9. Az érzékműszerek. 10. 
Első segélynyújtás balesetekben és mér-
gezéseknél. 11. Közegészségügy. A hosz-
szabb terjedelmű olvasmányokat meg-

felelően - tagolva, vagy számjegyekkel 
vagy alczimekkel lehetne részekre osz-
tani, mert ez a helyemlékezetet támo-
gatja. Ez a tizenegy olvasmány az Y., 
YI. osztályok és az ismétlősök olva-
sójában nyerne helyet. 

Azonban maguknak az egészségügyi 
ismereteknek közlésével a tanító még 
nem ért czélt, hanem oda kell hatnia, 
hogy a gyermekeknek érdeklődését és 
érzékét is felköltse úgy saját, mint a 
közegészségügy iránt, különben szerzett 
ismereteit nem fogja az életben alkal-
mazni. Erre a tanulókat nevelni kell. 
Maga az iskolaterem tisztaság, külső 
csín, rendesség, valamint jó levegő dol-
gában mintaképül szolgáljon, mer t : „Az 
elem, melyben él, ellenállhatatlan be-
folyást gyakorol az emberre," — mondja 
Eötvös József báró. Az iskola tisztasá-
gát minden tanuló szivén viselje s úgy 
ennek fentartásában (nem a seprést 
értve, mert ezt a tanulók nem végez-
hetik), a szellőztetésben, maguk a gyer-
mekek járjanak el. 

Követelje meg a tanító, hogy nö-
vendékei testben és ruházatban min-
denkor tisztán jelenjenek meg, azért 
a heti tisztaság-szemléket soha el ne 
mulaszsza. 

Magyarország közegészségügy dolgá-
ban még messze a nyugati országok 
mögött marad. Része van ebben annak 
is, hogy nemcsak a köznép, hanem 
még az intelligencziának sincs meg a 
szükséges ismerete és érzéke e nemzet-
gazdaságilag oly fontos kérdés iránt. 
Az egészségügyi ismeretek nyújtásában 
s a kellő érzék és érdeklődés felkelté-
sében egyik elsőrendű tényező az iskola, 
a tanítónak pedig szent kötelessége 
úgy itt, mint a közéletben a közegész-
ségügy fontos érdekét mindenkor szi-
vén viselni. 

Sümeg.) Éles Iiároly. 
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A svéd népiskola a stockholmi 
kiállításon. 

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi ministernek mindenre kiterjedő figyelme 
és jóindulata folytán Svédországban tett tanul-
mányutam alkalmából megtekintettem a svéd 
király huszonöt éves uralkodásának emlékére 
rendezett skandináv-orosz kiállítást. 

A nagyszabású kiállításnak egyik legérde-
kesebb látnivalója: a népiskola, mely a fő-
bejárattól jobbra elterülő legelső épületben 
van elhelyezve s úgy külsejére, mint belső 
berendezésére nézve fényes tanúságot tesz a 
svéd elemi iskoláztatás magas szinvonaláról. 

Es ha a Svédország területén levő iskolák 
mindenike talán nem is pompázik oly dísz-
ben, mint a kiállításon bemutátott, mégis azt 
hiszszük, hogy a nyert benyomások alapján 
igazságos Ítéletet mondunk, ha azt állítjuk, 
hogy a svéd elemi iskoláztatás oly magas 
fokon áll, hogy alig hagyhat fenn még valami 
kívánni valót. 

Annyi bizonyos, hogy bárhol Svédország 
területén megjelentem, mindenütt a legnagyobb 
rokonszenvvel és bizonyos nemzeti büszkeség-
gel emlékeztek meg az iskolák fejlettségéről. 
Hogy más esetet ne. említsek, Motalaban egy 
kis svéd városkában, azt beszélte el nekem 
egy ottani tanító, hogy emberemlékezet óta 
nem fordult elő eset, hogy egyetlen gyermek 
(még ha nyomorék lett volna is) önkényt ne 
látogatta volna az iskolát. Ügy látszik, az 
iskolába j aratási kényszer avagy az iskolába 
nem járók megbírságolása ismeretlen ezen 
állam területén. Innen érthető aztán az a 
jelenség, hogy 100 emberből csak három ta-
láltatik, a ki nem tud írni és olvasni. 

Én azonban azt hiszem, hogy e kedvező 
jelenség nemcsak abból áll elő, hogy apáról 
fiúra és anyáról leányra száll át az iskolába 
járási kötelesség teljesítésének önkényt meg-
nyilvánuló tudata, hanem abból is, hogy az 
iskolák egészséges és szép helyiségekben nyer-
nek elhelyezést, azonfelül, hogy a jó felsze-
relésben jó tantervet is észleltünk. Az is emlí-
tésre méltó, hogy itt felekezeti és nemzeti-
ségi viszonyok jóformán ismeretlenek, a pénz-
ügyi viszonyok meg éppen kedveznek az isko-
láztatásnak. 

De térjünk át az elemi iskolára! 
Téglavörös szinü, egy emeletes épület külső 

homlokzatán büszkén ragyog a „Folkskola" 
felírás. A felírás alatt — mint általában min-
den nagyobb épületen -— jól járó órát lát-
hatunk. Belépve az iskolába, az üveges folyo-

sókon történelmi képek ötlenek szemünkbe. A 
tanítói értekezleti szobán és az ifjúsági könyv-
tári tennen kívül az emeletnek egyik tágas 
szobájában, a tulajdonképeni minta elemi is-
kolában a következő berendezést észleltem. 
Az emelvényen elterülő, tanító asztalán kis 
kézikönyvtár van felállítva, az asztal oldalán 
levő tartóban pedig a „Naplók" és egyéb szük-
séges nyomtatványok egy-egy példányát látjuk 
elhelyezve. Az asztaltól baka egy kis kézi-
karinonium, mely fölött a király olajfestményű 
képe díszlik. Jobbra a nagy irótábla, körzők-
kel, vonalzókkal, körmérőkkel felszerelve. Az 
irótábla fölött térképtartó, melyből Svédország 
térképe kiemelkedik. Az egyik sarokban pedig 
nagy kályha. A világos tanterem közepén, szem-
ben a tanító asztalával, kettős ülésü, párhuza-
mosan egymás mellé állított sárgás szinü padok 
vannak elhelyezve és pedig hat sorban, úgy-
hogy e szerint összesen csak 24 növendék szá-
mára van hely. A padokban az Írószerek szá-
mára fiókok nyílnak, a fiókok fölött pedig 
kivájt helyeket láthatunk a tintatartók szá-
mára. A terem többi részébe könnyű, úgy-
nevezett „házi-tornaszerek" vannak beil-
lesztve, oly módon azak nagyon könnyen 
kezelhetők. 

Az emeletnek másik szomszédos tágas szo-
bájában az „ismétlő-iskola" van elhelyezve. 
Berendezése jóformán olyan, mint az elemi 
iskoláé, azzal a hozzáadásai, hogy a falakon 
már történelmi és természetrajzi szemléltető-
képek láthatók. A tornaszerek mellett szá-
mológép is előtűnik. A nagy irótábla fölött, 
kirakható nyomtatott és irott betűkkel tanít-
ják szemléltetve az irást és olvasást. Ezúttal 
e betűcsoport volt bemutatva: 

Jag ly-der mor, 
a minek az az értelme, hogy: „engedelmes-
kedem anyámnak." 

A földszinti helyiségekben a „slöjd" (kézi-
munkák) tanmenetét és tanítását mutatják be, 
nemcsak fényképekben, de azon eszközökben 
is, melyekkel tanítanak. S míg a falakon bal-
ták. vésők, fűrészek, stb. vannak felfüggesztve, 
addig a tanteremben elhelyezett székek, ládák 
és gyalupadok arra emlékeztetnek, hogy a 
tanítás itt már nemcsak elméletileg, de gya-
korlatilag is folyhátik. 

Befejezésül ideigtatom hü magyar fordítás-
ban az elemi ikolában észrevett „tanrend"-et, 
melynek figyelmes áttekintése után mindenki 
meggyőződhetik arról, hogy mennyire gya-
korlatias a svéd tanítás még az ú. n. rend-
kívüli tantárgyaknál is. 
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Dr. Gopcsa László. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a Felső-Magyar-

országi Közművelődési Egyesület nyitrai köz-
ponti választmányának a kúnosvágási állami 
népiskola könyvtára javára adományozott 125 
frt értékű könyvgyűjteményért; az aranyos-
maróthi takarékpénztárnak, mely az aranyos-
maróthi községi polgári leányiskola czéljaira 
segélyképen 130 frtot adományozott. 

Kinevezte: Jíagáni István oki. tanítót a 
kapuvári állami polgári iskolához a XI. fize-
tési osztályba segédtanítóvá; Pentsy József 
bánffy-hunyadi állami polgári iskolai rendes 
tanítót jelenlegi minőségében a győri állami 
polgári leányiskolához; Berecz Károly képe-
sített polgári iskolai tanítót a nagybecskereki 
állami polgári fiú- és felső kereskedelmi isko-
lához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; 
Szentkirályi N. Attila képesített polgári isko-
lai tanítót az oraviczabányai államilag segélye-
zett községi polgári fiúiskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtanítóvá; Schmidt Károly pol-
gári iskolai tanítójelöltet a karánsebesi állami 

polgári fiúiskolához a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá; Pallos Verona képesített pol-
gári iskolai tanítónőt a hosszúfalusi állami 
polgári leányiskolához a XI. fizetési osz-
tályba segédtanítónővé; Benedek Frigyes pol-
gári iskolai tanítót a pinkafői állami polgári 
fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segéd-
tanítóvá ; Ónody Teréz tápió-bicskei közs. 
tanítónőt a felőri áll. el. iskolához rendes 
tanítónővé; Moly Lyubomir okieves tanítót 
az izbistyei áll. el. népiskolához rendes taní-
tóvá; Féreglty Irén oki. tanítónőt az egyed-
utai áll. el. népiskolához rendes tanítónővé. 

Áthelyezte: dr. Kőváry Sándor oravicza-
bányai államilag segélyezett községi polgári 
iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségében a 
veszprémi állami polgári és felső kereskedelmi 
iskolához; Falquet Alajos miskolczi áll. polg. 
és felső kereskedelmi iskolai rendes tanítót 
jelenlegi minőségében a nagybecskereki áll. 
polgári fiú- és felső kereskedelmi iskolához; 
Grlatz Anna radvánczi és Zeffer Gizella szepes-
váraljaiáll. kisdedóvónőket kölcsönösen; Báner 
Anna felőri áll. tanítónőt a tápió-bicskei közs. 
elemi iskolához szolgálattételre. 
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Utolsó dal. 
— — 

Egy néma köny tolul szemembe lopva, 
S ez a toll itt kezembe, révedez, 
Iii bánatot írtam csak a dalokba : 
Búcsúzom tőle, a végső dal ez. 
Ki csak sirattam őt, sirattam egyre, 
— Óh dalaim, szomorít dalaim! — 
Kern hágy a fájdalom mostan is cserbe, 
Feltör, fel a lelkem sóhajain. 

Oh, hogy tűnnek, mennek tova az évek !.. . 
Még gyermekszívvel megszerettelek, 
S hová lettek azóta a remények, 
Miket ott szőttem a padon veled ?! 
Emlékszel-e még a kis deszkapadra, 
A kertben, ott az almafa alatt; 
A nagy diákra, és kérő szavadra, 
Hogy soha, soha el ne hagyjalak ! . . . 

Óh, hogy tűnnek, mennek tova az évek !.. . 
Emlék már csak az első szerelem. 
Oszlatja az ábrándokat az élet, 
S eljön a dér egy őszi reggelen : 
Az első szürke szál sötét hajadban, 
Kitéped — de tudod, hiába már. 
Ne borulj el nagyon, no mi van abban, 
Hogy az idő repül s te rád se vár! 

S megszáll — ily későn, a bú és az önvád. 
Oh, de akkor ne gondolj már reám ! 
Igaz: könyezve irom most e nótát, 
De e könyet felszáríthatnám még talán ?! 
Hanem akkor, szeretni már a szívnek 
Nehéz, mikor a búban megkövül. . . 
Óh, mit tegyek én most ide rímnek, 
A min a te szived megkönyörül! ? . . . 

Egy néma köny tolul szememba lopva, 
S ez a toll itt kezembe' révedez. 
Ki bánatot írtam csak a dalokba, 
Búcsúzom tőled, a végső dal ez. 
Hiába, látom, minden küzdésem, 
Hiszen téged más ideál vezet! 
Mit éljek hát tovább bohó reményben, 
Eltün a fájdalom zúgó szelében : 
Hisz pára, köd csak az emlékezet! 

(Budapest.) Havas István. 

Egészséges testben, egészséges 
lélek. 

Te szegény tanító-nép te, ki tíz hónapon át 
vesződsz, fáradsz, ölöd testedet-lelkedet az 
iskolaszoba poros levegőjében, fájó szívvel hall-
gatod mikor — a legtöbb — az egész télen 
át semmitevésben elpuhult embertársadtól 
azt hallod, hogy hová megy üdülni, nyaralni 
vagy fürdőzni. Keked is kellene mindez, neked 
valóban jól esnék; de hát a legtöbb üdülő-, 
nyaraló- avagy fürdőhely oly drága, hogy neked 
arra még gondolni sem szabad! De hát menni 
okvetlen kell! Ilyenféle gondolatok forogtak 
agyamban, midőn a véletlen kezembe adja a 
következő felhívást A legszebb nyaralóhely 
Felső-Bánya, Szatmármegye északkeleti hatá-
rát körülövező Rozsály(1307 m.), Güttin (1400 
m.) és Fekete-hegy (1250 m.) havasok lábai 
alatt elterülő részben fenyő túlnyomólag dús 
tölgy- és bükkerdőségektől koszorúzott völgy-
katlan ölében fekszik, mely kies és vadregé-
nyes fekvésénél, elragadó, ritka természeti 
szépségeinél és főleg igen egészséges éghaj-
lati s aránylag igen olcsó lakás- és élelme-
zési viszonyainál fogva a természettől egye-
nesen nyaralótelepnek van priidestinálva. 
Levegője tiszta, egészséges, ozondús, por-, 
füst- és szélmentes. Forrásvizei, melyekkel a 
város és környéke bőven meg van áldva, 
egymást múlják felül a kristálytisztaságban 
és üdítő hatásban. Az ősrégi bányaváros belső 
területén számtalan egyszerű, de kies fekvés-
sel biró, bányamunkások tulajdonát képező 
kerti házak kaphatók bérbe teljes ellátással 
vagy a nélkül, melyek nyaralásra, üdülésre 
kiválóan alkalmasak. A környék szebbnél-szebb, 
közel és távolabb fekvő kirándulóhelyekkel 
bővelkedik, honnan a legmesszebb teijedő és 
legszebb kilátások nyilnak. 

Lakás havonta kiszolgálással és ágynemű-
vel 6—8 frt, családi lakás 2—3 szobával 
18—24 frt. Kitűnő teljes ellátás (reggeli, ebéd 
és vacsora) hetenkint 5—8 frt. Nagyobb csa-
ládok ellátása sokkal olcsóbba kerül. A laká-
sokat előre meg lehet rendelni Nyisztor István 
városi tanácsosnál, a ki a megkeresésekre 
készségesen azonnal válaszol. A városi kép-
viselőtestület közgyűlése elhatározta, hogy a 
város területén kies fekvésű nyaralólakások 
építésére alkalmas 600—1800 ni2 földterüle-
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tet enged át évi egy (1) korona jogelismerési 
díj mellett azoknak, kik kötelezik magukat, 
hogy a kijelölt helyen két év alatt nyári lakot 
építenek; a nyári lak az illetőnek mindaddig 
birtokában marad, a míg azt nyaralás czél-
jára használja. Sokra megy már azok száma, 
a kik ez irányban a város polgármesterénél 
tudakozódtak. Számosan már a jogelismerési 
díjat is befizették. A nyári lakok építésére 
tervrajzok kaphatók a polgármesternél. 2 szo-
bát, 1 konyhát, 1 kamrát, 1 fedett terraszt 
magába foglaló nyári lak építése, költségvetés 
szerint, 1225 forint 51 krajczárba, míg egy 
szobával több s ugyanolyan mellékhelyiségek-
kel ellátott három szobás nyári lak 1572 
írtba kerül. 

No, ez nekem való hely lesz, gondolám. 
Meg is írtam kérvényemet — ellátva az iskola-
széki elnök és tanfelügyelőm aláírásával, mely-
lyel működő tanítói mivoltomat igazoltam — 
a magyar királyi államvasutak igazgatóságá-
hoz, s fájdalom, onnan azon észrevétellel kap-
tam vissza, hogy igazoljam, állami iskolánál 
működöm-e ? Hát nem azt az állameszmét, 
czélt szolgáljuk-e mi is, mint az állami tanítók, 
sőt hitványabb fizetéssel, s így a kedvezmény 
nekünk meg inkább kellene! De hát csak 
még is útra keltem. S mondhatom, hogy a 
fenti felhívás minden pontja szórói-szóra igaz. 
Ez nem olyan reklámféle, mely csak ide 
csalni akarja a közönséget. Ha szereted a 
társaságot, mindig találsz a ki veled együtt 
kiránduljon. Ha a magányt kedveled, nem baj, 
alig pár lépés és bent vagy a szent termé-
szet zöld ölén, hol üdülhetsz. Ha megrontott 
idegeidet akarod helyreütni, ott van a 
„Szent István-forrás" üde tiszta vize, melyből 
„zuhanyt" vehetsz. 

Kedves Kollegák! Ha egészséges lélekkel 
egészséges testben akartok új munkához fogni, 
kövessétek példámat, s fel Felső-Bányára! En 
itt egy kedves előzékeny nyugalmazott tanár 
családja körében valódi otthonra találtam. 
Titeket is érhet hasonló szerencse, __ mert a 
lakosság valóban szives, előzékeny. Én nem-
sokára búcsút mondok neked szép vidék, s 
annak kedves lakossága, szép emlékeim közé 
sorozom itt eltöltött napjaimat, s hálával gon-
dolok reád, hogy megújítottad erőimet, vissza-
adtad munkakedvemet. A viszontlátásra! 

(Felsö-Bánya) Kelemen Gizella. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A zalavármegyei általános tanítótes-

tület ez évi közgyűlését f. hó 23-án és 24-én 
NagyKanizsán fogja megtartani. 

= A gömörmegyei általános tanítóegye-
sület augusztus 25-én tartja 23-ik közgyűlé-
sét Dobsinán. Előadásokat tartanak: Spangel 
Mihály, Jozsa Antal tanfelügyelő, Zajzon Samu, 
Mánczos József. A gyűlésen osztják ki a 
megye által tanítók számára megítélt jutal-
makat. 

IKODALOM. 
A „Hevesmegyei Általános Tanítóegyesület 

25 éves Története" — melyet Váradi József, 
gyöngyösi állami iskolai tanító a nevezett 
egyesület pásztói jubiláris közgyűlése alkal-
mára nagy szorgalommal írt meg — immár 
kikerült a sajtó alól. Kolacskovszky János felelős 
szerkesztő a „Hevesmegyei Tanügy" rendkívüli 
kiadásaként (Eger, 1897. 6 szám.) bocsátotta 
közre e müvet. E vaskos füzet első lapján 
Halász Ferencz kir. tanácsos, a Hevesmegyei 
Altalános Tanítóegyesület díszelnöke jól sike-
rült arczképét közli kedves emlékül mind-
azoknak, kik a jubiláris közgyűlésen jelen 
voltak s az ő magvas megnyitó beszédében 
gyönyörködhettek. A történet keretében az 
események chronologiai följegyzésén kívül ott 
találjuk egyebek közt Hanák József „Ezer 
év" czímű remek költeményét, melyet Magyar-
ország ezer éves fennállása emlékére szentelt 
díszgyülésen szavalt Tobisch Teréz; ott vannak 
továbbá Kolacskovszky Jánosnak és Király 
Károlynak ugyanazon díszközgyűlésen tartott 
felolvasásai: amaz emelkedett szempontú törté-
neti visszapillantás Magyarország ezer éves múlt-
jára, emez pedig „Hazánk tanítókarának és a 
tanítóegyesületeknek befolyása ezredéves törté-
nelmünkre" czímű magas szárnyalású tanul-
mány, melyen a tanítói kar hivatásába vetett 
erős hit jóleső melege árad szét. 

Beküldetett: A magyar szent korona országai 
balneologiai egyesületének 1896. és 1897-iki 
évkönyve. Összeállította dr. Löw Sámuel egye-
sületi-főtitkár. Budapest, 1897. 8° 310 1. 

A Szent István-Társulat az 1897/98-ik isko-
lai évre vonatkozólag új jegyzéket adott ki a 
tankönyvekről és tanszerekről, mely jegyzék 
a kath. népiskolákra nézve kötelező oly érte-
lemben, hogy a jegyzékbe fel nem vett tan-
könyveket ily iskolákban használni nem lehet. 
A társulat kivánatra a jegyzéket bárkinek 
ingyen és bérmentve küldi meg. 

Csorba Ferencztö 1 figyelemre méltó kis 
füzet jelent meg Wodianer F. és Fiai kiadásá-
ban „A katholikus országos autonómiáról" 
czím alatt. Ára 20 kr. 
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Bartók László Marosvásárhelyt „ Paedagogiai 
Értekezések" czímü 240 lapra terjedő s a 
népoktatás-ügyet 30 értekezésben minden 
oldalról bemutatni hivatott munkára hirdet 
előfizetést. A könyv ára 1 frt. 

Iskolai értesítők. Ujabban a következő nép-
oktatási tanintézetek 1896'97-iki értesítőit 
küldték be hozzánk: a budapesti Naschitz-féle 
nyilvános felsőbb leányiskola és a vele kap-
csolatos elemi iskola és nevelőintézet, 49-ik 
évfolyam. Közlik Naschitz Sarolta, Naschitz 
Eugénia és Macskássy József. — A ezeglédi 
állami polgári fiú- és leányiskola, 28-ik évf. 
Közzéteszi Elefánti József. — Rimaszombat 
város községi népoktatási tanintézetének érte-
sítője. Deési államilag segélyezett községi polgári 
fiú-és leányiskola értesítője, szerk. Fritz István. 
Nagykőrösi községi felső leányiskola, ismétlő-
és tanyai elemi népiskolák és kisdedóvó érte-
sítője. 17-ik értesítő, szerk. Szurnó Ambrus. 

Tanítók tanácsadója. 
F. E. Ki tartozik a nyugdíj- és gyámalap 

jövedelmeid szolgáló 15 kros összegeket beszedni ? 
Azt írja ön: „A nyugdíjalap részére járó 15 
krt én rendesen a beiratás alkalmával szedem 
be és nekem -— ki jelenlegi állásomat 1896. 
évi deczember havában foglaltam el — eddig 
senki sem mondta, hogy elődöm azt még nem 
szedte be, így annak begyűjtése mostanra 
maradt. Mivel azt most csakis házról-házra 
való j sírással lehetne behajtani, de az embe-
rek mindig a mezőn vannak és kikkel talál-
koztam, azoknak meg állítólag pénzük nincs, 
kérem a felől értesíteni: vájjon az alább neve-
zett ügyet a községi bírónak átadhatom-e ? 
Ha nem, mikép szedjem be P" 

A törvény (1891. XLIII. t.-cz. 12-ik §.) 
így hangzik: 

'„Az 1875. XXXII. t.-cz. 28. és 29. §§-aiban foglalt 
és a jelen törvény által változást nem szenvedett, 
valamint a jelen törvény 10. és 11. §§-aiban felsorolt 
dijakat (a 10. § a 15 ltrról, a 11. a 2°/o-ról szól) az 
iskolafenntartók, illetve az állami iskoláknál a 
gondnok, a felekezeti és községi iskoláknál az 1876. 
XXVIII. t.-cz. 9. §-a értelmében alakított iskola-
székek saját szavatosságuk mellett kötelesek minden 
polgári év első két havában a községi adópénztárba be-
szolgáltatni, illetőleg késedelmes fizetés esetében a behaj-
tás iránt intézkedni . . . stb.. . . Mulasztás esetén a 
hátralék után az állami közadókra nézve megálla-
pított % késedelmi kamat fizetendő, s a mulasztást 
elkövetett fél, iskolaszék vagy községi elöljáróság 5—50 
fiiig terjedő birsággal sújtható a közigazgatási bizottság 
által e nyugdíjalap javára." 

Önt mulasztás nem terheli j az iskolaszék 
feleljen majd a hátralékért. A következő évi 
15 kros díjakat pedig szeptember havában a 
beirási- és tandíjakkal együtt szedheti Ön be. 

Özv. Török Benjaminné. Mint 57 évig 
működött s agg koránál fogva a nyugdíjból 
kiszorult tanító teljesen vagyontalan özvegye 
első sorban egyházmegyéjüktől kérjen segít-
séget, esetleg ha félje tagja volt az Eötvös-
alapnak, ezen intézettől. Végső esetben, ha az 
előbbi helyeken kérelmét nem teljesítenék, a 
levelében felhozott adatok alapján, melyeket 
a lelkész is hitelesen megerősített, folyamod-
jék a közoktatásügyi minister úrhoz. Mivel 
férjének minden szolgálati bizonyítványát csa-
tolni nem tudja, ezek helyettesítéseül az espe-
res adjon ki egybefoglaló bizonyítványt az ön 
férjének tanítói pályán való munkálkodásáról. 

Udvardy P. A mi számításunk szerint ön 
körülbelül csak 220 frt nyugdíjat kaphat a 
fennálló törvények és rendeletek értelmében. 
De hát nem lehetett volna fizetésének 400 frtra 
való kiegészítéséért folyamodni?, hiszen az önre 
nyugdíjazása esetén is előny lenne, mert a 
nyugdíjat mindig az utolsó beszámítható taní-
tói fizetés után szabják ki. 

Hiller Gyula. Leveléből nem tűnik ki, 
vájjon az illető meghalt tanítót a község 
fizette-e ? Általános tájékozásul szolgáljanak 
ezek: a) A községi tanító özvegyét és árváit 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 140 g-a értel-
mében félévig megilleti a teljes fizetés és lakás. 
E kiad'ís nem az iskola pénztárából fedezendő, 
hanem a községi pénztárból. 

b) Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 1 §-a értelmé-
ben „a népiskolai közoktatás tárgyában hozott 
1868. XXXVIII. t.-cz. 139., 140.,' 142. szakaszai 
a hitfelekezetek fentartotta népiskolákra is 
kiterjesztetnek . . . A megürült tanítói állo-
mások legfölebb 7a év alatt betöltendők és 
ezen idő alatt az iskolában segédtanítói alkal-
mazandó ". 

Miután a tanító halála esetén özvegye és 
árvái a halálozás napjától számított félévig az 
egész fizetést és lakást élvezik; ebből felfo-
gásunk szerint az következik, hogy V2 évre a 
segédtanítót nem az özvegy köteles fizetni. 
Különben is az 1893. XXVI. t.-cz. végrehaj-
tása tárgyában kiadott ministeri Utasítás 9-ik 
§-a értelmében az akár elhalálozás, akár lemon-
dás, akár elmozdítás következtében megürese-
dett tanítói állomások V2 év alatt betöltendők 
és ezen idő alatt — ha csak a megüresedett 
tanítói állomást azonnal rendes tanítóval betöl-
teni nem lehetne, — az iskolafentartó költ-
ségére az iskolában segédtanító alkalmazandó. 

M. J. Zs. A szellemi termékek tulajdon-
jogát törvény védi, akár reá van az illető 
műre nyomatva, hogy „Utánzás tilos", akár 
nincs. Figyelmeztetjük, hogy a jogtalan elsajá-
tításért megbüntethetik. Kollegái csak az ön 
javát akarták, midőn tervét rosszalták. 
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H. B. Bár már hasonló kérdésben nyilat-
koztunk, a dolog általános érdekénél fogva 
önnek külön is válaszolunk, midőn kijelent-
jük a következőket: 

a) A község nem köteles a zsidó iskolát is 
átvenni tanítóval együtt. 

b) A község, ha nem veszi is át az izraelita 
iskolát, nem köteles a hitközségnek a kért segélyt 
megadni. 

e) A. községi iskolanyitás alkalmával át nem 
vett izraelita tanító „valamely módon való el-
tartása alatt" azt kell érteni, hogy a beszün-
tetett izraelita iskola volt fentartó hatósága a 
községi vagy állami iskolába át nem vett taní-
tót az eddigihez hasonló módon tartozik ellátni, 
míg más helyütt állást nem kaphat. Viszont 
az izraelita hitközség jogában áll ellenőrzést 
gyakorolni: vájjon az illető izraelita tanító 
tett-e komoly lépéséket hasonló jövedelmű állás 
elnyerésére s nem élt-e vissza a helyzettel. 

Nagy József, S.-Köröm. Ha egy község-
ben pl. három felekezet, de csak egy (teszem 
azt: róm. kath.) iskola van, s az összes feleke-
zeti gyermekek az 1868. évi XXXV111. t.-cz. 
45. §-a alapján ezt az egy felekezeti iskolát 
használják közösen, az iskolafentartási költ-
ségeit egyformán viselik. A tanító-lak rendbe-
hozásához azonban csak akkor tartoznak a nem 
katholikus hívek hozzájárulni, ha az a „rendbe-
hozás" csak évi rendes fentartásnalc minősít-
hető s nem oly nagymérvű átalakítás, melyet 
jogosan „tőkésítésnek" lehetne tartani. Az 5°/o 
iskolaadó kivetése minden adóforint után a 
más felekezetieket tehát csak abban az esetben 
terhelheti, ha „évi rendes fentartás" költségei-
nek fedezéséről van szó. 

Stingly János. 1. Ha szeptember elsején 
más állásra menne, évi biztosított fizetésének 
%2-ed részét kapná a folyó esztendőre. A 
temetési stólát nem tekintjük ily osztozko-
dásra •/. szerint alkalmas összegnek, úgy-
szintén a marhalegeltetést sem. —• 2. Miután 
egy évi fizetésében 6 darab marhalegeltetési 
joga 12 forintban van megállapítva s önnek 
az első három évben egyetlen egy mar-
hája sem járt a legelőn, ezért kárpótlást 
utólag nem követelhet, mert hiszen joga 
volt hat darab marhát a közös legelőre 
hajtatni, ha nem tette, az ön kára. Eset-
leg. föltéve, hogy a helyi szokás szerint meg-
engedik, hogy saját marhája helyett valaki 
béres marhát (más marháját bérért) hajthat 
ki, miért nem élt evvel a jogával? 

Sz. HL. Ön helyben, Kalocsán is megkap-
hatja a szükséges felvilágosítást. Levele első 
részére Írásbeli válasz ment. 

S. M. W. A lehetőség szerint. 

Rácz Barnabás, a) Ha a tanítói föld ka-
taszteri tiszta jövedelme 80 frt (melyet állam-
segélylyel 400 forintnyi fizetésre egészítenek 
ki); úgy, de a tanító ezen hivatala után járó 
földekért 150 forint haszonbért kap, ez az ő 
privát szerencséje. A hit felekezetnek nincs joga 
a 70 frt többletet a tanítótól elvonni. A nyug-
díjigény alapjául azonban az 1893. évi min. 
rendelet alapján felvett jegyzőkönyvben jel-
zett kataszteri tiszta jövedelem dönt, melyhez 
egyes megyékben bizonyos megállapított kulcs 
szerint esetleg némi %-o t számítanak hozzá. 

b) Ha a hitfélekezet államsegélyezett isko-
lát tar t fenn s a megválasztott tanító állo-
mását szept. hó l- jén foglalta el, de ezen 
évre esedékes államsegélyt csak a következő 
évi január l-jén folyósítják, a hitközséget ebben 
az esetben nem lehet Icötelezni — bár méltá-
nyossági szempontból megteheti, — hogy az 
államsegélyt évnegyedenkint saját pénztárából 
előlegezze. Az így 5 hónap múlva folyósított 
államsegélyből tanító jogosan csak az esedékes 
részt veheti fél s nem az egy évi összeget. 

c) Ha 246 frt állami segélylyel együtt a 
tanító fizetése 400 fr tra rúg; de ezenfelül 
a község 50 frtot ad neki a gazdasági ismétlő-
iskolai tanításért, ez az 50 frt csak díj, de 
nem rendszeres fizetés; ezért a nyugdíjba sem 
számítható be. 

d) Ha ön 400 frt biztosított fizetés alapján 
nyerte állomását; úgy, de 1895/96. évre a várt 
246 f r t államsegély helyett csak 127 fr t 73 krt 
folyósítottak, ez bizonyára azért történt, mert 
a beterjesztett adatok szerint ennyi hiány 
mutatkozott 400 frtig. Önnek azonban e miatt 
ne fájjon a feje, mert önnek meg kell kapnia 
a 400 frtot. Az iskolafentartó gondja az, hogy 
a biztosított 400 frtot államsegélylyel-e vagy 
saját pénztárából tudja előteremteni. 

Lengyel József. Azon tanító özvegye, kinek 
férje 3 évig volt rendes tagja az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek, a törvény értelmében semmi 
végkielégítést sem kaphat, sőt még a befizetett 
járulékot sem kaphatja vissza. Ön az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. alapján, az elhalt tanító özve-
gyét megillető félévi fizetéssel téveszti össze 
a dolgot, midőn azt hiszi, hogy a fent neve-
zett özvegy 5 évnél kevesebb ideig működő 
férje fizetésének 50%-át kapja egyszersmin-
denkorra. 

P. K. A hivatalos tanítótestületi gyűlésekre 
menő tanítók napi díját a gyakorlat egy 
forintban állapította meg. Az állam is ennyi-
ben szabta meg. Útiköltség kilométerenkint 
körülbelül 14 kr. Ezeknek kiutalványozásáért 
az iskolafentartóhoz kell fordulni. Szolgáljon 
ez válaszul Pancsovára is. 
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S. S. A tanító mint ilyen, és feleséges ember, 
tartozik-e hitfélekezete lellccszének párbért fizetni ? 
Előírja-e ezt valamely törvény vagy rendelet? 
E kérdésre az a válaszunk, hogy praxis sze-
rint nem tartozik. (Különben régi elv: Eclesia 
eclesiam non taxat.) Tételes intézkedés erre 
nincsen. Ily esetekből eredő vitás kérdések-
ben a királyi kincstári jogügyigazgatóság dönt. 
— A másik ügyben, melyben Lakits úrra 
hivatkozik, forduljon egyenesen hozzá; ez idő 
szerint Keszthelyre, a hol jelenleg tartózkodik. 

K. Simon. Követélheti-e Ön, — ki már 
1872 előtti idő óta tanító s már öt ízben 
részesült korpótlékban, — 1898-ban az álta-
lános esedékessé vált törvényes korpótlékot? Ez 
még vitás kérdés. Ilyet majd csak később 
fognak hivatalosan eldönteni. 

M. J. Nem lehetett. A viszonyokból itélve 
közeljövőben sem lehet. 

I. M. Sz. Mult számunkban benne volt. 
Nézze meg a tanácsadót. 

Szl . . . S . . . r. 1. Mint áll. isk. igazgató-
tanító, ha a mulasztási naplót meg akarja 
változtatni, illetőleg a megszabott formát 
tökéletesíteni kívánja, tegyen e tárgyban a 
kir. tanfelügyelőhöz indokolt előterjesztést. 
2. Az elemi iskolai bizonyítvány kiállításáért 
a szülőktől a tanító javára 50 krnyi díjat 
sem szabad beszedni, mert ez hivatalos köte-
lesség s az évi bizonyítványt a tanító díj-
talanul tartozik kiállítani. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlésen az utóbbi időben 

igen sok fontos törvényjavaslatot tárgyaltak 
le gyors egymásutánban. Ezek között volt a 
magyar királyi központi statisztikai hivatalról 
szóló törvényjavaslat is, melynek egyik pontja 
a népiskolai tanítóknak kötelességükké teszi 
a közreműködést a statisztikai nagyobb fel-
vételeknél. A tárgyalás folyama alatt ezen 
ponthoz csak Mócsy Antal szólt, ki az iskola-
fentartók engedélyét feltételül akarta kitüzetni 
erre a közreműködésre, de a ház többsége 
ezt a módosítást nem fogadta el. 

— A kereskedelmi muzeumot, mely a 
kiállítás miatt régóta szünetel, most a kiállí-
tás központi épületében újból berendezve 
ismét megnyitották és ezentúl állandóan nyitva 
marad. Igen sok tárgy van a nmzeumbaii, 
melyet tanítóknak is érdemes megtekintem. 

— Személyi hirek. Kozma Sándor, hires fő-
ügyész, f. hó 5-én 72 éves korában meghalt. 
Annak a hires osztálynak volt tagja, a hová 
a prágai íogymnasiumban egyszerre járt Petőfi 
Sándor, Jókai Mór, Orlai Petrich Soma, Ker-
kápolyi Károly, Pap Gábor és más tekinté-

lyes emberek. — Meghalt kinos betegség után 
közelebb dr. Kovács József, a hires műtő-orvos 
és budapesti egyetemi tanár, kit egyúttal nem 
mindig szelid modoráról is ismertek, a miért 
nem rég az egyetemi hallgatóság között való-
ságos lázongás tört ki ellene. — Jalioda 
Lajos, szeged-felsőtanyai tanító életének 21., 
működésének első évében elhunyt. 

— Tisztviselőnők országos egyesülete. 
Budapesten már számos nő van, ki mint 
kereskedő-üzletekben alkalmazott tisztviselő 
keresi kenyerét; ezek most külön egyesületet 
alakítanak, melynek eddig már 340 tiszt-
viselőnő tagja van. Czéljuk egymást támo-
gatni és a helyközvetítést előmozdítani. Egy-
pár bank és kereskedelmi iroda belépett 
alapító tagnak. 

— Az árvíz, mely előbb külföldön volt, 
a Duna megáradása következtében most 
Magyarországon is végez pusztításokat. Külö-
nösen sokat szenvednek tőle Győr, Szent-
Endre és Ráczkeve környéke; Győrmegyében 
egész falukat elrombolt az árvíz. Szögyének 
minden háza összeomlott. Más községben 
egyes házak dőltek össze, más helyen össze-
hordott gabonát és szénát vitt el. Budapesten 
is több helyen kiöntött a Duna, de nagyobb 
veszélyt nem okozott. Kivévén a Margit-
szigeten, melyet egészen elöntött és sok ezer 
forintnyi kárt okozott; a szigeten lakók mind 
elmenekültek; több napon át csak csolnakokkal 
lehetett ott járni. 1876 óta Budapesten nem 
volt ily nagy árvíz s az is tavaszszal volt. 
Az ischli árvízkárosultak javára az ottani 
királyi parkban Erzsébet királynő gyűjtést 
rendezett, melynek igen szép eredménye volt. 
Bécsben és környékén maga a király láto-
gatta meg az árvízkárosultakat. 

— A lengyelek és az oroszok. Több 
századra terjedő ellenségeskedés volt a len-
gyelek és oroszok között. Úgy látszik, hogy a 
mostani czárnak, 11. Miklósnak, ki a magya-
rokkal szemben is oly előzékenyen viselte 
magát, sikerülni fog ezt a gyűlöletet meg-
szüntetni. Közelebb maga elmegy Varsóba s 
a lengyelek ott nagy ünnepségek közt fogad-
ják, többek közt közadakozásból tíz millió 
rubelt gyűjtenek össze, hogy a czámak abból 
a czélból ajánlják fél, hogy azzal a maga nevére 
valamely tetszés szerinti alapítványt tegyen. 
Nagy dolog ez, melynek valószínűleg követ-
kezései is lesznek. 

— Oroszországba most utazott el Vilmos 
néíiiet császár, ki azután a jövő hónapban 
hozzánk is eljő. Utána nem sokára Faure, a 
franczia köztársaság elnöke, megy Orosz-
országba, hogy visszaadja a czárnak ismert 
látogatását. 
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— Százezer forintot adott át özv. Koezik 
Pálné Zornbor város hatóságának, oly czélból, 
hogy halála után abból Zomborban árvaházat 
létesítsenek, mely „Koezik Pál és neje" nevét 
viselje. 

— Az „Eötvös-alap országos tanítói-
egyesület" jótéteményeket osztó bizottsága 
f. hó 20-án délelőtt 10 órakor Budapesten, 
később a hírlapokban megjelölendő helyiségben 
tar t ja meg ez évi rendes gyűlését. Ugyancsak 
f. hó 20-án délelőtt 11 órakor tar t ja meg 
az osztó-bizottság gyűlése után az „Eötvös-
alap országos tanítói-egyesület" rendes évi 
közgyűlését is, a melyre az egyesület minden 
egyes tagja meghivatik. 

— Az Eötvös-alap e napokban az „Álta-
lános Visszatérítési Pénztár Részvénytársaság"-
nál az összegyűlt szelvényekért líjból 1000 
koronás kötvényt cserélt be. Szelvényeket az 
utóbbi időben küldtek: Czenger Ede, Szkáros; 
Kubicza György, Árva-Novoty; Kapy Rezső, 
„Tanügybarát", Bäsch Margit, Spillenberg 
Mariska, Ujváry Béla, Bártfai Mór, Bertalan 
Albertné, Győrffy János és Peres Sándor, 
Budapest; Javornitzky Albert, Abaúj-Haraszti 
és még többen. 

— A siketnémák váczi orsz. nevelő- és 
tanítóképző-intézetében rendszeresített tanító-
képző-tanfolyamra három, teljes ellátással és 
havi 15 frt tal segélyezendő ösztöndíjas tan-
folyamhallgató f. évi szeptember 1-én felvéte-
tik. Az ösztöndíjas hely elnyeréséért 30-ik 
évüket még be nem töltött oly okleveles 
népiskolai vagy polgári iskolai tanítók folya-
modhatnak, a kik a német nyelvben annyira 
jártasak, hogy német pedagógiai müveket 
olvasni és kielégítően fordítani képesek. A 
folyam két évre terjed. A kellően felszerelt 
felvételi kérvények a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi minister úrhoz czimezve a 
siketnémák váczi orsz. intézete igazgatóságánál 
mielőbb benyújtandók. 

— Papirirotáblát talált fel Müller Adolf 
budapesti tanító. A kemény kartonlapnak 
mindkét oldalára fehér, kék vonalokkal ellátott 
papírlap van ragasztva, erre pedig átlátszó 
pergamentlap, melyre írni, s az írást róla 
nedves szivacscsal letörölni mindig lehet. Ha 
a taláhnány beválik, előnye lesz a palatáblák 
felett, mert könnyebb, nem törékeny és zajt 
nem csinál. Egy tábla ára 10 kr, tömeges 
megrendelésnél olcsóbb. Müller találmányára 
szabadalmat vett. 

— Az eperjesi ág. ev. tanítóképezdében 
az őszi képesítők szeptember második felében 
lesznek. A folyamodványok szeptember hó 
l - ig nyújtandók be. A jótéteményes helyekért 
augusztus 15-ig kell folyamodni. 

A szerkeszt«) postája. 
T. E. Ó-PauUs. 34 205 sz. a. a XII. ügyosztálynál 

van. Határozat még nincs. — Sz. J. Lyachovecz. 
42.376. sz. a. elment az adóhivatalhoz és tanfel-
ügyelőséghez. — J. J. Jablonka. Még a számvevőség 
nem intézte el. 41.379. sz. a. — A. J. Répcze-Szent-
György. 27.476. sz. a. a daruvári adóhivatalnál van. 
— J. A. Syiracsád. 22.451. sz. a. adóhivatalhoz ment. 
— S. Gy. Alsó-Regmecz. Még nem jött fel. — 
G. Sz. Reregh-Kisalmás. Még nincs elintézve 1509. 
sz. Jó lesz Írásban megsürgetni. — E. Gy. Jí.-Ganna. 
14.516. sz. a. van, még nincs elintézve. — H. A. 
Zilali. 29.160. sz. a. Még nincs elintézve. — N. J. 
Díszei. 29.560. sz. Még nincs elintézve. — 0. Gy. 
Raja. Az adóhivatalhoz ment 33.042. sz. a. — II. L. 
Tordoineszticz. 37.629. sz. a. a nagytapolcsányi adó-
hivatalhoz ment. — S. D. Babocsa. 31.279. sz. a. 
visszaküldték, mert hiányosan volt felszerelve. — 
R. K. Margitta. Nincs kérvénye a ministeriumnál. 
— T. Gy. Velemér. Muraszombati adóhivatalhoz 
ment. — R. A. Nagyvarsány. Kérvényének nyoma 
sincs. — R. A. Lamacs. Éddig nem érkezett. — 
R. F. Gyón. Eddig nem érkezett. — F. O. Császári. 
Lehetséges, de csak saját költségén. — Gy. L. 
Felső-Karaszló. J. J. Szent-István. G. K. Raja. Itt 
nincs kérvényük. — H. S. Csaprendek. 31.302. sz. a. 
áthelyeztetéséért 158 frt utalványoztatott. — K. S. 
Köröspatak. Nem közölhető. — K. G. Úzsál. Hason-
lókép. — L. J. Kárászpuszta. Beszterczebánya, 
Sopron, Máramarossziget, Temesvár. De erre a tan-
évre valószínűleg elkésett mindenünnen. — R. R. 
Panor. V. Gy. Miskolcz. Esetleg jöhetnek. — J. J. 
97. Jöhet. — L. J. Tisza-Szent-Márton. Mindkettőt 
előjegyeztük, de mikor közölhetjük, nem tudjuk. 
— S. K. Tass. Közölhető. — R. A. Székesfehérvár. 
Nem üti meg a mértéket. — K. J. Somogy-Szabás. 
25.378. sz. a. elment a kaposvári adóhivatalhoz. — 
K. M. Csenger. 17.961. sz. a. a szatmár-németi adó-
hivatalhoz ment. — R. A. Karám. 42.345. sz. a. adó-
hivatalhoz ment. —• M. L. Csiliz-Radvány. Jul. 23-án 
ment 27.190. sz. a. a győri adóhivatalhoz. — K. T. Luk. 
24.967. sz. a. a közigazgatási bizottsághoz ment még 
április 30-án, ott sürgessék meg. — H. Gy. Nemes-Kér. 
37.035. sz. a. elintéztetett. Csepregi adóhivatalnál 
van. — K. Gy. Szécseny. 43 658. sz. a. van a számvevő-
ségnél, megsürgettük, rövid idő alatt elintézik. — 
H. P. Pécscly. 42.585. sz. a. tárgyalás alatt van, 
a tanfelügyelőség julius 6-án 1530. sz. a. terjesztette 
fel. — G. S. Kisle. 275. sz. a. nyilvántartásban van. 
Alkalmilag nem árt új kérvényt adni be. — 0. M. 
Roóz. 72.424. sz. a. közigazgatási bizottsághoz kül-
detett, ott sürgesse meg. 
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be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy lietvenketted részét 
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Késsiratolcat nem a d u n k vissza. 

Ki nevezze ki az állami tanítót? 
Halász Ferencz kir. tanfelügyelő úr 

vetette föl ezt a kérdést. „A népiskolai 
tanfelügyelet reformja" czímű, nagy-
fontosságú fejtegetései során ugyanis 
így szól: „ A közigazgatás államosítása 
esetén • az állami iskolai gondnokság 
tagjainak, sőt még az állami tanítók-
nak is a kinevezését a főispánra vél-
ném ruházandónak, ki ezen jogát a 
kir. tanfelügyelő meghallgatásával gyako-
rolná". 

Hogy ki nevezte ki az állami iskolai 
gondnokságok tagjait, az reánk, állami 
tanítókra nézve közönyös dolog. Egy 
bizonyos, hogy a főispáni kinevezés 
által a gondnokságok népszerűsége előt-
tünk semmivel sem emelkedik. Semmi-
vel sem lesz a gondnokság életképesebb 
intézmény, mint a minő életképtelennek 
mi tanítók azt, az iskolaszékkel egye-
temben, a gyakorlati élet szomorú tapasz-
talataiból a legtöbb helyen ismerjük. 
Hisz' ma már a ministerium előtt sem 
ismeretlen, hogy az iskolaszék és gond-
nokság rendszerint csak ott él, a hol 
a tanító vagy az iskola igazgatója dol-
gozik helyette (egymaga végezvén a 
gondnokságnak munkával járó teendőit, 
a miért az érdem azonban soha sem 
az övé); vagy pedig csak ott és akkor 
él, a hol a tanító fölött való hatalmá-

nak minél szembetűnőbb módon való 
kimutatására nyílik alkalom. Tehát 
ez közönyös dolog lehet reánk nézve. 
De nem lehet közönyös dolog előttünk 
az, hogy a mi sorsunkat ki intézze 1 — 
„Ki nevezze ki az állami t an í tó t ?" . . . 

Az állami tanítót — igénytelen véle-
ményem szerint — a közigazgatás álla-
mosítása esetén is a közoktatásügyi minis-
ter nevezze ki. A minister léptesse 
elő s állomásáról a minister helyezze át. 

Azt hiszem, senki sem vonhatja két-
ségbe, hogy az állami tanítóknak a 
minister által való kinevezésében erköl-
csi megbecsülés nyilvánul. Valamint 
nem egyedül a felségjognak gyakorlása, 
—- hanem egyszersmind erkölcsi meg-
becsülés nyilvánul a bíráknak és a 
magasabb államhivatalnokoknak a király 
által való kinevezésében is. 

Ez az erkölcsi megbecsülés az egész 
tanítóságnak szól. 

Indokolt volna-e azt — bármily fon-
tos okokból — megvonni a tanító-
ságtól 1. . . 

Az állam gépezetében akármilyen elő-
kelő állása van a főispánnak, tény az, 
hogy a ministeri kinevezéssel szemben 
a főispáni kinevezés lefokozást jelen-
tene. Arra tagadhatlanul alkalmas volna, 
hogy a közoktatásügyi ministerium 
munkáját jelentékenyen apaszsza, a mi 
a kinevezés új módjának — láthatólag 

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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— tulajdonképeni czélja volna; de a 
tanítóság tekintélyét semmi esetre sem 
emelné. 

Egyébiránt Halász tanfelügyelő úr 
javaslatával szemben egyéb komoly 
aggodalmaim is vannak. Csak a leglé-
nyegesebbeket adom elő. Nevezetesen: 

Ha bennünket, tanítókat, kivesznek 
a ministeri kinevezés alól: mi lesz a 
polgári iskolai tanítókkal és a közép-
iskolák tanáraival? Ezeket is átutalják 
a főispánok kinevezése alá, vagy meg-
hagyják őket a ministeriumban ? 

De hisz' akkor egy újabb megkülön-
böztetést teremtenek, mely a tanítóság 
tekintélyére még az anyagi helyzet szo-
morú voltánál is károsabb hatásúvá 
válhatik. A tanügy emberei közt — 
meggyőződésem szerint — ez a meg-
különböztetés a kaszt-rendszer teljes 
kifejlődésére vezetne. 

A középiskolai tanár, meg a polgári 
iskolai tanító, sok helyütt már ma is 
ignorálja a népiskolai tanítót. Hát még 
akkor, ha a kinevezés módjára nézve 
is megkülönböztetnek bennünket! 

A főispáni kinevezés ellen szólana 
továbbá az a nem valószínűtlen föltevés 
is, hogy megnehezülne általa (a pénzügy-
minister előtt!) az állami tanítóságnak 
az államhivatalnokok rangsorába való 
fölvétele. Legalább a főispán jelenleg 
semmiféle államhivatalnokot sem nevez 
ki. Föltéve, hogy a közigazgatás álla-
mosítása esetén ez másképen lesz is, 
kinevezésünk jogának a főispánra való 
átruházása rangsorba jutásunkat meg-
könnyíteni aligha fogja. 

Ám ezt az érvet könnyen megdönt-
heti már a legközelebbi jövő, ha törek-
véseinkhez képest még a közigazgatás 
államosítása előtt sikerül bejutnunk a 
rangsorba. 

De a kinevezés javasolt új módjának 
minden körülmények között erősen 
ellene szól — az áthelyezéseknek reánk 
nézve oly nagyon életbevágó kérdése. 

Hogyan történik jelenleg az áthelyezés? 

4I 
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A ki valamely oknál fogva például 
Ungból Zalába kívánkozik, áthelyezte-
tése iránti kérelmét tanfelügyelősége 
út ján benyújtja a ministeriumhoz, vagy 
pedig személyesen nyújtja át kérelmét 
a ministernek, audienczián. Ha komolyak 
az okai, kérelme többnyire teljesedésbe 
is megy s ha csak van üresedés: át-
helyezik. 

De mi fog történni, ha a főispánok 
neveznek ki bennünket? 

Az áthelyezések joga, természetesen, 
szintén reájok száll. Ha tehát valaki 
5 —10 éves, vagy még hosszabb, nem-
zetiségi vidéken nehéz viszonyok között 
töltött szolgálat után végre gyermekei 
taníttatása vagy gyökeres magyarságuk-
nak megőrzése czéljából (egészségi vagy 
egyéb okokból) például Árva- vagy 
Liptómegyéből Csongrád- vagy Csanád-
vármegyébe kívánkozik: egyenesen Cson-
grád" és Csanádmegye főispánjához lesz 
kénytelen fordulni. Sőt, ha ügyét biz-
tosabban akarja dűlőre jut ta tni s külön-
ben is önérzetesebb, hogy sem talán 
meglevő protektorai közvetítéséhez for-
duljon, vagy talán nincsenek is hajlon-
gások közt keresve-keresett protekto-
ra i : a legtöbb esetben kénytelen lesz a 
főispánnál személyesen is tisztelegni. 

Aztán annak még van értelme, ha 
kineveztetésünk vagy áthelyeztetésünk 
czéljából ministeri audiencziára Buda-
pestre utazunk. A székes-főváros ma 
már a világváros látnivalóit nyújtja. Az 
i t t szerzett tanulságok egymagukban is 
kárpótolhatnak bennünket tetemes kia-
dásainkért. De mi vigye az embert az 
ország északi határáról az említett 
megyék székhelyeire: Szentesre, Makóra, 
vagy kisebb távolságból is, más kisebb 
vagy nagyobb megyei székhelyekre ? 
És mi kárpótolja, ha sikertelenül költe-
kezett? 

Nem túlzok, ha meggyőződéssel állítom, 
hogy a főispáni kinevezés az állami taní-
tót vármegyéjéhez kötné. Vármegyéje terü-
letén még mozoghatna ide, vagy oda; 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

* 
33. szám. 

de a harmadik, negyedik vármegye 
jobban díjazott, vagy neki alkalmasabb 
állomására a siker reménységével még 
álmában sem kívánkozhatnék! 

Gyengébb tehetségekkel és kevésbbé 
komoly törekvésekkel is — könnyű-
szerrel elütné a személyes ismeretség; 
az összeköttetések; egy szóval, a tűz-
nél való melegedésnek mindnyájunk 
által tapasztalásból ismert előnye. 

Ezekkel az aggodalmakkal olvastam 
Halász tanfelügyelő úrnak ránk vonat-
kozó javaslatát. Heteken át vártam, 
hogy kar hársaim közül mások, nálam 
arra illetékesebbek — például az állami 
tanítóság egyesületének elnöksége — 
szóljanak a kérdéshez. De hogy hiába 
várakoztam, ügyünk érdekében levőnek 
találtam, hogy végre elmondjam aggo-
dalmaimat. 

Magam örülnék legjobban, ha alap-
talanok volnának azok, s a főispáni 
kinevezés ne csak a ministerium mun-
kájának apasztására, hanem a tanítóság 
tekintélyének növelésére is, valamint 
az áthelyezést kivánók helyzetének 
könnyítésére, alkalmasnak bizonyulna! 

(Német-Lipcse). líursics Ernő. 

— T 

Töröltessenek-e a közönséges 
törtek ? 

Schöll József kívánja .hogy a közönséges 
törtek a népiskola 1Y. osztályának tantervé-
ből töröltessenek". 

En tovább megyek s kivánom, miszerint a 
közönséges törteknek különböző nevezőjű faj-
tája az V., "VI. osztály, vagyis a népiskola 
egész tantervéből töröltessék. 

Ezen kívánalmam bizonyítását fogom jelen 
sorokban megkisérleni. 

A közönséges törteknek szóvá tett faja 
ellen azért foglalok leghatározottabban állás-
pontot, mert ellentétben látszik előttem lenni 
az irányadó elvekkel s megállapított törvé-
nyekkel. Nem tagadom, hogy a számtan taní-
tásánál legtöbbször egyes különleges (részleges) 
esetekből indulunk ki, a magasabb fokon is 
sokszor, bár nem mindig, de ez végkövetkez-
ményeiben utoljára is — a törteknél szinte 
kivétel nélkül — oly általánosításra vezet, 

annyi közbeeső állomáson, az előzmények 
egész során kell áthaladnunk, hogy a végső 
általánosításnál már elvesz az előtt a gyenge 
értelem előtt az összefüggés a magasan álló 
szabály s a földszinten levő egyes esetek 
között, úgy, hogy éppen e miatt a végeredmény 
— még ha kezdetben kellő világításban része-
sült is — hamar elhomályosul, az értelem nem 
képes állandósítani, megőrizni s martalékul 
esik a feledésnek. 

Ezen állításom igazolására kénytelen vagyok, 
ha nem is legjellemzőbb, de minden esetre 
eléggé jellemző példához fordulni, hogy egyes 
specziális esetekből magyarázzam ki igazsá-
gaimat. 

Veszem a törtek szorzását (s nem az osz-
tását, a hol még inkább lenne alkalom lelep-
lezésekre, de félek, hogy ott még hosszadal-
masabb lennék) s végig haladok lehetőleg 
minden fokozatán. 

1. Az első fok. Álljon egy példa; mennyi 
f frt X 3 ? Háromszor f frt az £ frt. E féle 
törteknek egész halmazatát szoktam kiszámít-
tatni fejben, majd írásban, minden szabály 
nélkül, végezetül levonatom a szabályt: hogyan 
szorzunk törtet egészszel? Ennek begyakorlá-
sára azonban nem elégszünk meg valami egy-
szerű, az értelemmel minden lépten kisérhető 
példákkal, mert pl. Mocznik-Orbók különben 
jeles számtana 5. füzetének (mindig erre 
hivatkozom) 53. lapján a 8. pont alatt már 
ilyen példákat ad: szorozzátok e törteket 
H, f f , i b I i -M, U a) 12-vel, b) 25-tel, c) 
36-tal, d) 60-nal! 

Hát kérem szívesen, mikor a gyermeknek 
ezeket a törteket kell kiszámítania, már nem 
részlegesről következtet részlegesre; mert, ha 
nem tudja azt az általános szabályt, hogyan 
szorzunk törtet egészszel (itt dedukczió útján 
általánosból kell jutnia a különöshöz) vagy 
ha tudta, de elfelejtette, akkor ezeket a pél-
dákat egyáltalán nem képes megfejteni. Sze-
rintem a gyermek dedukczióra nem képes. 
Mert tegyük fel, hogy a szabályt elfelejtette 
s ezt a kissé nehezebb feladatot kell megfej-
tenie, mennyi f X15 (tizenötször háromnegyed 
frt), s nem boldogul, bizonyára nem fogja a 
fejét a szabályon törni, sem én nem fogom 
arra utalni, hanem nyújtok egy egyszerű pél-
dát J frtX2 ; ha 2X1 frt ! (két fél) frt, akkor 
1 5 X | frt frt. Egyik esetről következtetek 
a másikra, mindent szabály nélkül, mert hát 
„nem csak részlegesről részlegesre tudunk követ-
keztetni, a nélkül, hogy az általánoson át kell-
jen haladnunk, hanem mindig is így okos-
kodunk". 

De hát részint mert nagyobb számokkal is 
dolgozunk, a mi pedig csak fejlettebb korban 
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volna megengedhető, részint mert van olyan 
általánosításunk, a melyre támaszkodhatunk, 
használjuk a szabályt; s volna-e hely, hol 
nem élnének vele ? 

íme egy eset a sok közül, a magas abstrak-
cziók közül, mely nehézzé teszi a gondolkodást 
a gyönge gondolkodók számára! De nem csak 
nehézzé, hanem igen sok esetben lehetetlenné 
is teszi. 

Lehet-e képzete a gyermeknek, lehet-e 
képzetünk nekünk is 9-ed írtról, 15-öd, 32-ed 
hektoliterről; láttunk-e ilyet valaha ? 

Hol van az a fizikái tény, az a konkré-
tum, az a tárgy, a melyet 15-öd frt, 32-ed hek-
toliter jelent? mi.az, a mi ebből megfogható 
volna, a mi mind látásra, mind tapintásra nézve 
megküldnbőztcthet/i lenne ? 

Ki nem érzi itt, hogy ez is egyike azon 
kirívó helyeknek, hol a népiskolai tanítás sem 
a gyermekkori lelki élet fejlődése fokának, 
sem a gyakorlati élet követelményeinek nem 
felel meg? 

A tizedes törtekkel való számolás éppen azért 
nem találkozik „leküzdhetetlen" nehézségekkel, 
mert nehézségekkel minden esetre találkozik, 
már maga a tized-, század-, ezredrészeknek 
sajátlagos, szokatlan elnevezésénél fogva is, 
főképen pedig azért, mivel a részekkel, az 
egésznek részekre bontásával való számolás 
mindig sokkal nehezebb a gyermeknek, mint 
az egységeknek (a tizes, százas, ezres egysé-
geknek) összetételével való számolás; de mégis 
sokkal könnyebb a tizedes tört, mert az egész-
nek, egy egységnek, pl. liternek úgy tized-, 
mint század- és ezredrészeit szemléletileg elő-
állíthatom s azoknak mind látásra, mind 
tapintásra való különbözőségéről meggyőződés, 
szemlélet, tapasztalat szerezhető. 

Nem így a közönséges törtek túlnyomó nagy 
részénél; mert pl. már a 6-od, 7-ed frtot, 
litert bemutathatom-e érzéki tárgyakon ? tehe-
tem-e érzékileg szemlélhetőkké csak mint a 
tized-, század- vagy ezredrészeket is ? Nem 
tehetem; a részekre bontás tisztán csak gon-
dolatban vitetik keresztül, a melyre pedig még 
azon felnőttek sem képesek, kik a magasabb, 
elvontabb fogalmakkal nem ismerősek, az elvon-
tabb gondolkodásban nem járatosak; az elemi 
iskolai tanulóknak kizárólag csak az érzéki 
benyomások iránt fogékony esze pedig ily 
funkeziókra egyenesen képtelen. Ezért történik 
azután meg az, jelenleg általánosan, hogy a 
tanulók csak puszta szavak után mennek, mert 
semmi fogalmuk sincs, de nem is lehet, azon 
tárgyi viszonylatokról, a mélyeket a törteknek 
túlnyomó többsége jelenteni akar. 

Én tehát abban a véleményben vagyok, hogy 
a köz. törtekben való számolást az elemi isko-

lában csak addig vihetjük s csak addig szabad 
keresztülvinnünk, a míg az egésznek részei 
tárgyakon •megmutathatok, érzékeltethetők, szem-
léltethetők. Ez pedig, míg a különböző neve-
zőjű törtekkel nem szakítunk, elérhetetlen. 

2. Második fok. IIa egy hl. buza frt, 
mi az ára 5 hlnek? (Fejben: 5 X 7 = 3 5 frt, 
\ X 5—y- frt = 2, 3 5 + 2 = 3 7 frt.) Ily módon 
számíttatom a példák sokaságát fejben, később 
Írásban, de szintén ily módon; majd a vegyes 
tört tisztára hozatalával az 1. fokozat szabálya 
szerint. 

3. Harmadik fok. Egy hl. bor 29 frt, mi 
az ára f hlnek ? (Eljárás fejben = \ hl. ára 
29 frtnak negyedrésze, vagyis 7} frt, J hl. 
ára háromszor 7 \ frt = 21 $ frt.) 

A további fokon rátérünk a legrövidebb 
módra; hogy az előbbi példánál maradjak, 
} hl. bor ára 29 X 1 = ^ = 8 7 : 4 = 2 1 a forint. 
Az eljárás ugyanaz, mint az első fokon, vagyis 
törttel egészet csak úgy szorzunk, mint egész-
szel törtet. 

A midőn pl. j^-ot kell megszorozni 6-tal, 
ezt még könnyen világossá tehetem ehhez 
hasonló egyszerű példán, pl. -J frt szorozva 
2-vel (kétszer fél frt, az két fél frt = f), itt 
még következtethetek részlegesről részlegesre, 
egyik esetről a másikra; de ha 29 frtot kell 
megszoroznom f-del, ezt már nem tudom 
hasonló módon levezetni, itt már abból az 
általános szabályból kell kiindulnom (dedukezió), 
hogy az egészszel meg kell szoroznom a szám-
lálót; utalok arra, hogy ha törttel kell egé-
szet szoroznom, egy kalap alá esik azzal, midőn 
egészszel kellett törtet szoroznom. 

De hát miért ? Csak azért, mert ez a sza-
bály. Nem tudjuk az okát felderíteni, legalább 
nem a kétszerkettő világosságával. De ezzel 
eleget tettünk-e az értelemnek ? Nemcsak 
eleget nem tettünk, de megfosztottuk minden 
gyámolától, kivettük alóla a szilárd talajt, meg-
fosztottuk támaszától az értelmet, azt a gyenge 
értelmet, mely a konkrétumokon kívül még mit 
sem tud lelke sajátjává tenni. Míg ha a fejbeli szá-
molásra használható egyszerű esetek körében, a 
köznapiasság légkörében maradnánk, még nem 
lenne nagy baj, azokban még bir a gyermek 
mozogni, mert ott szabály nélkül, sőt a sza-
bály daczára is eligazodik, nem képes az egé-
szen megrontani gondolkodási képességét jó 
kezekben; de ha ily példák következnek: 
65 X = , 125 X U = , 300 X U = , 
128 X 10f = . 209 X 17T

9
5 = , 3 5 6 X 2 9 ^ — , 

akkor ez elszörnyít minden józanul gondol-
kodót, önkéntelenül összecsapjuk kezeinket 
s kell hogy bünbánólag veq'ük mellünket, 
mert valóban ezt nem birom egyébnek minő-
síteni, mint merényletnek a gondolkodó érte-
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lem ellen, mely ily eljárással még gyenge 
bimbójában, kifejlődésében megbéníttatik. 

4. Hátra van még a vegyes tört szorzása 
egészszel ( 4 9 X 7 f ) , a tört szorzása tört-
tel ( j X i ) , vegyes tört szorzása törttel 
( 5 A x M vegyes tört szorzása vegyes 
törttel ( 2 | X I ?), miután ezen négy eset 
egy szabályra vitetik vissza, azért is csak egy 
megjegyzésre szorítkozom ; ez a törtnek tört-
tel való szorzására vonatkozik. Pl. | X 4 — 3 ; 
hogy ha | - o t félszer veszem, az J,-ot teszen, 
még valahogy csak megérti a gyermek, de az 
Írásbeli mívelet szabálya (hogy t. i. a számlá-
lókat s nevezőket össze kell szoroznom) már 
semmiféle megértésre nem támaszkodik. Azt 
ugyan belátja, hogy a szabály szerinti eljárás-
sal kijő az az eredmény, melyet a legkönnyebb 
néhány esetnél fejből is megtudott; de hogy 
miért kell annak éppen így történni s nem 
másképen, ezt nem érti, nem is értheti, mert 
nincsen egyetlen egy ok sem, mely azt előtte 
tisztába hozza, nincs semmi támasztéka az 
értelemnek, mely beláttathatná ennek szükség-
képeniségét; nem érti, de elfogadja, mert el 
kell fogadnia; az így nyert fogalom azonban 
egyedül áll, nem kötik más képzetek a többi 
tiszta, világos fogalmakhoz, mi természetesebb 
tehát, hogy ezt úgy, mint a többi szabályt, 
könnyen el is felejti. A szabálylyal együtte-
sen vesz el természetesen a többi úgyneve-
zett ismeret is. Midőn a X M — féle pél-
dákra kerül a sor, itt már nemcsak hogy a 
vakon elfogadott szabály tartja benne még 
felszínen a gépies ügyességet, de az értelem 
egészen háttérbe szorul, ott szerep nem jut 
már számára. 

De kérdem, ki volna az közülünk, a ki 
okát tudná adni annak, hogy törtet törttel 
úgy szorzunk, hogy a számlálókat is, nevező-
ket is összeszorozzuk ? Nem hiszem, hogy 
találkoznék csak egy is közöttünk! Ezt a 
pontot csak a magasabb mathematika deríti 
föl, ez pedig a tanító mesterségén kívül esik. 

Azért is én, mivel a különböző nevezőjű 
közönséges törtek Írásbeli számolásánál rend-
szerint követni szokott s némely esetben 
elkerülhetetlenül követendő elj árás, az általánosí-
tás, dedukczió útján az általánosból a különöshöz 
való következtetés, ellentétben látszik lenni előt-
tem a lelki élet kezdetleges fejlődésének tör-
vényeivel s a gyermek fogalomkörének szín-
vonalát messze túlszárnyaló abstrakcziókra 
vezet; azért is nézetem szerint az e fajta 
törtek a népiskola tantervéből múlhatatlanul 
törlendők lennének. 

Hivatkozhatnám, bonczolhatnám még az 
összeadás, főképen az osztás komplikált rníve-
leteit s rámutathatnék hasonló, avagy még 

szembeszökőbb viszásságokra, de mivel közön-
séges példák elemzésével már eddig is unal-
massá tettem magamat, nagyon ismert dolgo-
kat hozogattam fel, tovább e részletezést nem 
folytatom; ennyire azonban kénytelen voltam 
kitérni, hogy állításaim való alapjaira rámu-
tathassak. 

Hivatkozom azonban az általános tapaszta-
latra. Emlékeztetek minden tanférfiút saját 
észleleteire. Vájjon olyannak tapasztalta-e bárki 
is a közönséges törtek e fajtájával való szám-
vetést s különösen az Írásbeli számvetést, 
mely fejlesztette az értelmet és a gondolko-
dást? Olyannak tapasztalta-e, melylyel tartós 
eredményt lehet elérni s arányban állana a 
siker a ráfordított fáradsággal ? . . . mert én 
mindennek ellenkezőjét tapasztaltam! 

A gondolkodást fejlődni, élesedni nem ész-
leltem, mert hiszen már az összeadástól kezdve 
(a közösnevezőre hozásnál) 17-ed, 28-ad, 
40-ed, 60-ad, 130-ad, 260-ad frtok, literek, 
métermázsák stb.-ben való számoltatás járja, 
a mint a ministerileg engedélyezett elemi 
számolási gyakorlókönyvek bármelyike is tanú-
síthatja; másrészt pedig azért, mert a mint 
fennebb kifejtettem, oly általánosításokra, abs-
trakcziókra vezet, mely 10—11 éves gyermek 
gyenge értelmét jóval felülhaladja. 

A tanítás eredménye nem tartós; évzáró 
vizsgálatok után — feltéve, hogy minden 
további tanítás be van szüntetve — 2—4 hét 
múlva egyetlen-egy tanuló sem képes magára 
hagyatva a legközönségesebb példát sem meg-
fejteni. A ki nem hiszi, tegyen kísérletet! Ne 
gondolja senki, hogy a rossz tanítás volna ennek 
az oka •— ilyen mellett soha sem tudnak 
semmit — csak olyan tanításról szólok, mely 
kiállja a szigorú kritika tűzpróbáját. 

Az eredmény ennyire múló lévén, legtávo-
labbról sem állhat arányban a ráfordított 
fáradtsággal és idővel, mert az e fajta törtek 
tanítására osztatlan iskolában legalább 5—6, 
osztott iskolában legalább 4 hónap kíván-
tatik. 

Ha valóban az „életnek" akarunk nevelni, 
már ebből az egy okból is törlendők lenné-
nek a törteknek szóban forgó fajai. 

Ha mégis keh tanítani, én csak odáig tud-
nék elmenni, hogy az egynevezőjü törtek 
tanítassanak az V., VI. osztályban és pedig 
inkább fejben, mint Írásban. 

(CzegUd.) Fülöp János. 

Arvaházak és szeretetházak. 
Hazánkban az árva- és szeretetházak intéze-

teiben a családnevelési rendszer kezdetleges 
stádiumban van, habár sok intézetben már 
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rég alkalmazzák. Kezdetlegesnek nevezem azért, 
mert még máig sem emelkedett oda, liogy a 
feladatnak teljesen megfeleljen. Ennek okát 
részben a rendszer hiányos voltában, továbbá 
az építkezések csélszerütlenségében találom. 

A rendszer hiányos azért, mert a család-
nevelő rabszolgájává van téve a gondjaira 
bizott növendékeknek. Kifáradt lelki munkás-
ságát gyakran közvetlen a testi váltja fel. 

Ez végre kimerülté, elkeseredetté teszi. A 
családnevelési rendszer pedig az árvaházakban 
életkérdés. 

Ha egy családban az apának, anyának és 
nevelőnek 6—7 gyermek felnevelése jövőjének 
biztosítása oly nehéz gondot ad, akkor szük-
ségként áll, hogy az árvaházakban a család 
nevelői állás idegen, külömböző származású, 
szokású és természetű, folytonosan változógye-
rekállománynyal szemben mily fontos tényező 
és elkerülhetetlen. 

De mint a közéletben az atya a feje a 
háznépének, éppen úgy a több családra osztott 
árvaházaknak irányítója, kormányzója : az 
igazgató, ki nem hatalmi állásának erejével, 
hanem bölcs tapintatával tartja fenn az egyes 
családok egyetértését, összhangzó munkásságát. 
A családtanítók legyenek az ő legjobb bará-
tai, minta gondjaikra bízott gyermekek nevelői, 
tanítói. 

A szellemi ismeretek, pedagógiai elvek 
bírásán kívül a családnevelőnek kellő társa-
dalmi rutin és melegen érző szív kell, a ki a 
gyermekkel együtt tudjon örülni, ha kell, 
sirni. 

A kötelességérzet azon magas fokán álljon, 
hogy ne csak kimért rideg kötelességét tartsa 
szem előtt, hanem mindent, mit az intézmény 
érdeke, a növendékek jövője megkiván, teljes 
odaadással és nemes jóindulattal végezzen. 

A lelki erőket így összpontosítva feltalálni, 
nehéz feladat. Es e miatt gyakran lehetnek 
összeütközések, kellemetlenségek az árva-
házakban. 

A családias nevelést nem csak az által érhet-
jük el az árva-és szeretetházakban, ha a növen-
dékeket családunkba osztjuk, hanem, ha az 
intézetnek családias jelleget adunk. Rend, tisz-
taság, felszerelési tárgyak ellenőrizhetése, taka-
rékosság és mimkásság szempontjából csalá-
dokba oszfjuk a növendékeket; de azért nekik 
együtt kell érezni és közös sorsuk örömét, 
bánatát egymással megosztozni. Gondoskod-
nunk kell arról, hogy a gyerekek közvetlen 
szemlélőji legyenek azon munkásságnak, mely 
minden családnál előfordul. Ismerniük keíl 
a háziállatokat, növénytermelést, sütést, főzést, 
mosást és állattenyésztést, stb. stb. házi 
dolgokat az árvaházak jellege szerint. 

E czélból és takarékossági szempontból is 
igen ajánlatos, hogy legyen az árvaháznak 
gazdasága, mert a szemlélés által nyújtott 
ismeret, nem csak gyönyört és elszorodást, 
hanem esetleg bármely állásban kis védenczünk 
anyagi jólétét mozdíthatja elő. 

Egy jól berendezett árvaház jó vezetőkkel 
és nevelőkkel bármelyik családi neveléssel 
kiállja a versenyt, mert sokszor a bölcs atyát 
megtántorífja a gyermekei iránt érzett végteien 
szeretete; az anya, gyermekét bálványozása 
által taszítja gyakran végromlásba. Az árva-
házban egyforma szeretettel, a czél szigora 
szem előtt tartásával tanítva és nevelve, ily 
hibát elkövetni nem lehet. 

Esetet tudok reá, hogy sok szülő otthon 
rossz magaviseletű gyermekét az árvaházba 
adta, hol minden különös ráhatás nélkül a 
mások példáján okulva, megjavult. 

A tanítói árváknak magán családoknál való 
nevelését csakis két esetben tartom megen-
gedhetőnek. Első eset az, ha a gyermek oly 
gyenge és egészségtelen, hogy az együttes 
lakás reá nézve életveszélylyel jár; második, 
ha oly rossz és tisztátalan, hogy ez által a többi 
gyermekek erkölcse és egészsége veszélyeztetve 
van. 

A tanítói árvák családokban való elhelyezése, 
a már említett esetek kivételével, nem ajánlható 
azért, mert, oly családot, ki a maga megter-
heltetése nélkül — ámbár fizetésért is, a maga 
körébe idegen gyermeket felvegyen, annak 
tanulását jövőjét, úgy biztosítsa, mint saját 
gyermekéjét: nem találunk. 

A gyermek életéért, jövőjéért Isten és a 
társadalom előtt igen nagy a felelősség, ki 
tudná az annyi félé elhelyezett növendékek 
nevelését, ellátását, ruházatát, stb. stb. híven 
ellenőrizni. 

Nem sokkal nagyobb fájdalmat érezne az 
az árva — azon családban, hol esetleg a szülők 
édes gyermekeik iránt tanúsított — és rossz 
néven se vehető meleg szeretetét látná — 
mint ott a hol közös sorsuk összehozta és 
mindenkinek egyforma szeretettel mérnek. 

Bir-e, rendelkezik-e bármelyik család is any-
nyi szabad idővel és alkalmas eszközzel a 
gyermek lelki és testi erejének kifejlesztésére, 
mint egy jól felszerelt árvaház? Biztosan 
állíthatom, hogy sok élő szülő hajlandó volna 
mérsékelt fizetéssel saját gyermekét is az 
árvaházba tenni, hogy rendhez szokva, megfe-
lelő nevelésben részesüljön. 

Mindenekből kifolyólag nagyon óhajtandó, 
hogy: 

1. A közoktatásügyi magas ministeriumban 
az árva- és szeretetházak részére szakelőadói 
állás szerveztessék; s legyenek az összes 
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árvaházak egy ministeri biztos felügyelete 
alatt. 

2. Hasson oda a közokt. ministerium, bogy 
minden olyan árvaházban, hol 20 növendéknél 
több van, minden 20 növendék mellé egy 
családtanító, vagy tanítónő alkalmaztassák. 

3. Mindazon árva- és szeretetházak, melyek 
az állam által, vagy államsegély mellett épít-
tetnek, a családnevelési rendszernek megfelel-
jenek ; t. i. a közös ima-, tan-, ebédlő- és munka-
termeken kívül, álljon minden család rendel-
kezésére egy családtanítói szoba, 1 háló-, 
1 mosdó-, 1 kisraktár- és tanulószoba. 

4. A tanítói árvák erre czélra épült, önálló 
vezetéssel biró árvaházakban neveltessenek. 

5. Az árvaházzal kapcsolatban osztott vagy 
osztatlan elemi, esetleg más közép-, vagy szak-
iskola legyen. 

6. A tanítói árvák részére 6—12 éves 
korig, kellemes fekvésű, vasas vizű és jó leve-
gőjű helyen, vidéki városban építtessenek 
árvaházak. így nem csak testi és szellemi 
fejlődésük inkább biztosítva van, hanem a 
népélettel, az emberek foglalkozásával közvetlen 
szemléletből megismerkedhetnek. 

7. A már felállított nagyobb városban levő 
tanítói árvaházakba e vidéki árvaházakból 
azok importáltassanak át, kiknek felsőbb tanul-
mányra képességük van, vagy valamely mes-
terségre megtaníttatandók. 

8. A budapesti pedagogiummal kapcsolatos 
országos tanítói árvaház alapítói kéressenak 
fel arra, hogy a most fennálló árvaházat 
alakitassák át, oly formán, hogy a kik a 
vidéki tanítói árvaházak segítségével alap-
tanulmányaikat befejezték s akár a pedago-
giumban, akár az egyetemen tanulmányaikat 
folytatni kívánják, s jó magukviselete és 
bizonyítványaik alapján erre érdemesek, ez 
intézetbe fölvétessenek és tanulmányaik befeje-
zéseig ott atyai felügyeletben és teljes ellátás-
ban részesüljenek. 

A kolozsvári tanítónőképezdével kapcsolatos 
árvaház leányok számára hasonlókép lenne 
átalakítandó. 

9. Ha az üres helyek nem lennének mind 
elfoglalva, ily helyekre szegény tanítók gyer-
mekei mérsékelt fizetéssel vétessenek fél. 

10. Valamelyik képezdével kapcsolatosan, 
vagy ha lehet külön, állíttasson a magas 
kormány egy családnevelői képezdét, hol 
azon szakismereteket sajátíthatná el a család-
nevelő, melyre az árvák nevelésénél oly nagy 
szüksége van. 

11. Az árvák nevelésügyét — a tanítói árva-
házakéhoz hasonlóan —- szerves összefüggésbe 
kell hozni az egész országban s gondoskodni 

arról, hogy a jobb tehetségűek tovább képzé-
sére tér nyittassék. 

Az új ezredév hajnalán arra kell közös 
egyetértéssel törekednünk, hogy hazánkban is 
a szegénynevelésügy megfelelő irányt és 
önállóságot nyerjen, hogy a védelmébe fogadott 
és felnevelt árvák tisztességes megélhetésüket 
biztosíthassák,, a nagyközönség szíves párt-
fogását mindig kiérdemeljék. 

(Kézdmísárhely.) Nagy Károly. 

— 

Dal és játék. 
Mind az osztott, mind pedig az osztatlan 

népiskolai tanterv keretébe minden esetre a 
dal és a játék is tartozik! 

A tanterv-revizióról folyó igen fontos tanács-
kozásokban erről az ikertestvérekről nem 
olvastam. 

Minthogy pedig ez ikertestvéreket én igen 
szeretem s máskülönben igaz lélekkel állít-
hatom, hogy különösen nemzetiségi vidékeken 
működő tanítók egyik segítő társa, mondhatni 
a magyar géniusz előfutárja a magyar dal és 
magyar játék, nem hagyom el a két testvért. 

A dal és játék nemzeti horderejéről meg 
vannak győződve a faktorok; meg vannak győ-
ződve a hazai kulturegyesületek is, hiszen 
csak mult évben is lelkes hangú felszólításokat 
intéztek a határvonalon működő tanítókhoz 
daloskörök szervezése, alakítása ügyében. 

Igen, a dal nemesítőleg hat. Erkölcsi tekin-
tetben a dal első helyen áll. 

Mit mond a dal ? 
Az ártatlan gyermek ajka zsolozsmát mond 

a hazáért, a királyért, fohászkodik a magyarok 
Istenéhez, hálát zeng, hogy magyar, Magyar-
ország a hazája, mindene, bölcsője és te-
metője. 

Tulajdonképen mire is törekszik a nép-
iskola ? Első sorban a hazának hü polgáro-
kat nevelni. A dal pedig ennek a szolgálatá-
ban áll. 

Tanítás van. Komoly dolgokról beszél a 
tanító. A gyermeksereg azonban szemmel lát-
hatólag elernyedt tagokkal ül és hallgat. A 
komoly dolgok megértetése nem sikerül, van-
nak órák, perczek, mikor a gyermeki termé-
szet nem fogékony. Álmatag. 

„Szóljon a dal!" Villanyütés. A szemek 
felragyognak. Az elzsibbadt idegek mozgásba 
jönnek. A dal megtermé a fáradozás gyümöl-
csét. Rendes kerékvágásban van az iskola. 

Magyar játék! A nemzeti kultura szolgála-
tában. A tanítás utáni szabad időközök legye-
nek szentelve a magyar játéknak. Magyar 
helyen dívik a labdázás, tekézés, de a nyelvi 
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határon magyar dallal kapcsolatos játékoknak 
van helye. Játék alkalmával nyílik alkalma a 
tanítónak a gyermeki természet titkait meg-
lesni. A játék a pedagógia, a lélektan szol-
gálatában is áll. 

Magyar dalos játékok pedig magyarosíta-
nak meglepően. 

„Másodszor elfoglalni a hazát!" Ez a jelszó. 
Segítő társunk a dal és a játék. Mily harmo-
nikus! Dallal és játékkal foglaljuk el a hazát! 

Nekünk tanítóknak nem csak az iskola 
falain belül van helyünk, hanem künn a sza-
badban, a bársony mezőkön, tarka szárnyú 
pillék társaságában is kell forgolódnunk, izzad-
nunk a magyar géniusz érdekében. 

Magyar játék! Könnyítő társa a tanítónak. 
Yannak magyar játékkönyvek (Kiss Áron, 

stb.), ezekben vannak összegyűjtve a magyar 
játékok. 

Ezek segítségével rendezhetünk dalos játé-
kokat, magyarosíthatunk s foglalhatjuk el a 
gyermek bevehetetlennek látszó várát, a 
szivét. 

Meg kell jegyeznünk: a gyermek szivét, 
jóakaratát megnyerni főkötelessége a tanító-
nak, nevelőnek. Erre szükségünk van, ha 
haladni, eredményeket előmutatni akarunk. 

A gyermek szivét megnyerjük a játék és 
dal által. 

Kérve kérem ezek után az intéző köröket, 
ne feledkezzenek meg a tanítók segítő tár-
sairól: a dalról és játékról. 

(Nezsette.) Mrva Ede. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
Pályázat. A nagyobb népességű alföldi 

községekben szervezendő gazdasági ismétlő-
iskolákhoz önálló gazdasági szaktanítókat 
óhajtván alkalmazni, földmívelésügyi m. kir. 
minister úrral egyetértőleg ily gazdasági szak-
tanítók kiképzését határoztam el. Az e czélra 
kijelölt földmívesiskolák közül a szentimrei-
nél egy hely üresedésbe jővén, felhívom 
mindazon végzett állami tanítóképezdei hall-
gatókat, kik a gazdasági ismeretek tanítására 
különösen hajlamot éreznek magukban, hogy 
keresztlevéllel és képességüket igazoló bizony-
lattal felszerelt kérvényeket folyó évi augusz-
tus hó végéig hozzám teijeszszék fel. A kije-
lölendő tanító a nevezett földmívesiskolánál 
két évet köteles tölteni, s ez idő alatt a föld-
mívesiskola növendékeit az elméleti tárgyak-
ból oktatja, hogy a tanításban már ez által 
is gyakorlatot s jártasságot szerezzen. A ki-
képzés ideje alatt az illető 400 frt évi ösz-
töndíjban részesül, s a két éves tanfolyam 
sikeres bevégzése esetén a jelzett gazdasági 

ismétlő-iskoláknál önálló gazgasági szaktanító-
ként alkalmaztatván, köteles lesz legalább 5 
évig államszolgálatban maradni. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Szabó Ferencz 

nagybecskereki róm. kath. plébánosnak a 
huszti áll. felső népiskola részére adományozott 
kétszáz frt értékű könyvgyűjteményért. 

Kinevezte: Beszterczey György oki. tanítót 
a kismartoni áll. polgári iskolához a XI. fize-
tési osztályba segédtanítóvá; Brogliammer Sze-
vérné szül. Perovszky Anna oki. tanítónőt a 
krasznai állami elemi népiskolához rendes 
tanítónővé; Winkler Vilmos oki. tanítót a 
szeniczi állami polgári fiúiskolához a XI. fize-
tési osztályba segédtanítóvá; Benlcö Anna oki. 
kisdedóvónőt a bethleni állami kisdedóvó-
dához óvónővé; Low Gyula oki. polg. iskolai 
rajztanítót a baróthi állami polgári fiúiskolához 
a X. fizetési osztályba rendes tanítóvá; Szo-
morú József oki. tanítót a görcsöni állami 
elemi népiskolához rendes tanítóvá; Prigona 
György oki. tanítót a felső-töőki áll. elemi 
népiskolához rendes tanítóvá; Kosztolányi 
Gyula képesített polgári iskolai tanítót a szerb-
nagy-szt.-miklósi állami polg. fiúiskolához a 
XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; Polyánszky 
István oki. tanítót a körösmező-lazesesinai 
áll. elemi népiskolához rendes tanítóvá ; Frank 
Zoltán oki. polgári iskolai tanítót a pásztói 
állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá; Kardos István oklevele» taní-
tót a dumbroviczai állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá; Zorkóezy Ede képesített pol-
gári iskolai tanítót a kézsmárki álllami pol-
gári és felső kereskedelmi iskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítóvá; Barvas Vilmos 
old. kereskedelmi iskolai tanárt a kézsmárki 
állami polgári és felső kereskedelmi iskolához 
a X. fizetési osztályba rendes tanítóvá ; Póznán 
Jolán oki. kézimunkatanítónőt a pancsovai 
állami elemi népiskolához rendes kézimunka-
tanítónővé. 

Áthelyezte: HJ avkay né-Andrejka Sarolta 
nagyszebeni állami polgári leányiskolái rendes 
tanítónőt jelenlegi minőségében az újpesti 
állami polgári leányiskolához; Boskovics Katicza 
okleveles tanítónőt a jaszenovai községi elemi 
iskolához rendes tanítónői minőségben; Varga 
Berta fehértemplomi állami polgári leányisko-
lái igazgató-tanítónőt jelenlegi minőségében 
a magyaróvári állami polgári leányiskolához; 
Bvorcsák Ferencz alsókubini állami polgári 
iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségében 
a szeniczi állami polgári fiúiskolához. 
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A protestáns országos árvaház 
Budapesten. 

Az emberszeretet munkájának sikere a nem-
zeteknek egyik érettségi bizonyítványa. Ke-
vésbé fontos talán, mint a közművelődés és 
vagyonosodás arányos elterjedése, kevésbé 
hasznos, mint a mintaszerű közigazgatás, de 
hatása lélekemelőbb. Az érző szív alkotása az 
emberi munka legszebb virága, mely neme-
sít, mely megoszolva is nőttön-nő. Nem cse-
kély büszkeségünk lehetett tehát nekünk ma-
gyaroknak is, midőn a mult évi kiállításon 
külön emberbaráti pavillonunkban láthattuk, 
hogy mi is, a szegény és kis nemzet, tudtunk 
valamit tenni és hazánkban az emberszeretet 

A PROTESTÁNS ORSZ. ÍRVAHÁZ BUDAPESTEN. . 

munkájának már mintegy száz árva- és szegény 
nevelő-intézet köszönheti létét. 

A legelsők és legvirágzóbbak közé tartozik 
a protestáns országos árvaház Budapesten. 
Nem fejedelmek és nagy urak, a középosz-
tály lelkes tagjai alapították azt és tartják 
fenn mai napig. 

1865-ben egy igénytelen pap: Bauhofer 
György budai ev. lelkész, buzdította fel híveit 
árvaház alapítására. Az előkelők nem csatla-
koztak a mozgalomhoz, az első elnök egy mér-
nök volt és a tagok nagyobbrészt szegény 
iparosok. De alig gyűjtöttek 584 forintot, már 
elhatározták, hogy tíz árvát vesznek fel és 
az árvaház még ez évben megnyílt egy kis Nagy-
mező-utczai bérházban; az árvák ápolója pedig 
egy becsületes, de iskolázatlan rézműves lett. 
S ebből a szerény kezdetből nőtt ki a mai 
árvaház, melynek tekintélyes képünkön is lát-

ható épülete a Szegényház-téren az Erzsébet-
városi templom és a kisdedóvóképző-intézet 
mellett van. Ebben az intézetben, mely az 
egyesület tulajdona és a sok adomány és ár-
leengedés mellett is 80 ezer forintba került, 
jelenleg már rendes elemi iskola van öt ok-
leveles tanítóval, több mint száz árva; az inté-
zetet fentartó egyesületnek ötszáz tagja, 
30—35 ezer forint évi jövedelme, félmiihót 
megközelítő vagyona van s már is azt ter-
veli, hogy intézetét jelentékenyen bővítse és 
egy a városmajorban szerzett telken még 
nagyobb épületet emeljen. 

Hosszú és fáradságos munka volt, míg a 
protestáns országos árvaház-egyesület ily ered-
ményt elérhetett. Száz és száz ügybuzgó ember 
közreműködése kellett ehhez a nagy munká-
hoz. Szerencsére soha sem volt azokban hiány, 
s a munkában közéletünk számos kitűnősége 
Székács József, Ballagi Mór, báró Kochmeis-
ter Frigyes, dr. Wagner Ja'nos, Zsivora György 
és mások vettek részt, a nők közül pedig főkép 
Székács Jőzsefné. A jelenlegi elnök: Kovácsy 
Sándor orsz. képviselő és az intézet igaz-
gatój a, ci paedagogiai irodalom terén is jó-
nevű Brocskó Lajos, szintén buzgalommal 
folytatják elődeik munkáját. 

Nem érdektelen felemlíteni, hogy az inté-
zet legnagyobb jóltevőjét mi módon nyerte 
meg. Egy elaggott tisztes öreg úr sétálgatott 
nyáron a budapesti városligetnek azon részén, 
a hol az árvaház növendékei játszottak. Ille-
delmesen köszöntötték öt a gyermekek mind-
annyiszor s az öreg úr csakhamar közéjük 
vegyült és beszélgetett velük. Néhány hó 
multán az öreg úr meghalt és mint gyer-
mektelen ember az árvaházat tette általános 
örökösévé, bár ezt a szándékát életében soha 
sem árulta el. Az öreg úr dr. Wagner János 
nyugalmazott egyetemi tanár és egykor hires 
orvos volt és az árvaháznak jutott vagyon 
kerekszámban 160.000 forint. 

Több mint 500 árvát mentett meg a pro- ' 
testáns árvaház fennállása óta, ezek közt van 
egy országgyűlési képviselő, egy híres író, 
33 tanító és tanítónő s mintegy 50 más, tekin-
télyes polgár. A tehetségesebb gyermekeket 
most is taníttatja az egyesület. Az árvaház mai 
napig az egyetlen nagyobb oly intézetünk, 
hol íiiík és leányok együtt neveltetnek s így 
nevelésük sokkal családiasabb jellegű, mint 
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más intézeteinkben. Ez volt az első népiskola 
hazánkban, mely a slöjdöt, az új kéziügyse-
ségre nevelő módszert 1893-ban meghono-
sította és azóta folyvást gyakorolja. Az intézet 
iskolája felszerelés és vezetés tekintetében 
minden méltányos kívánalmaknak megfelel, 
de nemcsak tanítanak itt, hanem nevelnek is, 
igyekeznek minden tekintetben elfeledtetni a 
szegény gyermekekkel szomorú sorsukat, fej-
leszteni bennük a kedélyt és idealizmust. 
Kirándulások, társasjátékok napirenden vannak 
és a nagy szünidő egy részét hegyek közt, 
szabadban töltik. 

Az ezredéves kiállítás alkalmából az árvaház 
igazgatója megírta az intézet történetet s jelen 
állapotát. Érdemes e könyvet megszerezni, a 
10 ives kötet ára csak 20 kr. Abból mutatjuk 
be azt a képet is, mely az intézetben levő 
slöjdiskola bensejét tünteti fel. 

Nemes lelkesedés! és kitartó munkával 
kis emberek is alkotnak nagy dolgokat. A 
protestáns orsz. árvaház fényes, követésre 
méltó példa. Miért — szomorúan kérdjük — 
miért nincs minden megyében és minden 
nagyobb városban legalább egy ily intézet? 
Nincs elég ember, ki megérezze a tehetetlen 
árvák könnyeit, ki tudná, hogy kevesen vagyunk 
és az elzüllésnek indult embert megmenteni 
nem csak emberbaráti, de egyúttal hazafias 
kötelesség is? 

(Budapest) Cijjörtjy Aladár. 

- T 
A társadalom nyomorultjai. 

Kellemetlen tavaszi este van, hiivös, esős. 
Az egymásra gomolygó szürkés-kék fellegek 
mint valami nagy esőköpönyeg takaiják el a 
csillagok derűjét. Az eső mind erősebben 
zuhog alá. A villámlás felgyújtani látszik 
egy-egy perezre az egész éghatárt, ellobbanó 
fénye megvilágítja a piszkos, alacsony háza-
kat, a keskeny, sáros utczát. 

Utána aztán még komorabb sötétség fed 
mindent. 

Egy tántorgó napszámos nagyot károm-
kodik a rossz járda s a sötétség miatt. A 
szegénység rongyos tanyái közé nem vet 
világosságot a gáz és villany nappuli fénye . . . 

A nedves, mély pinczelakásban utolsót lobbant 
a hamvas viasz-gyertya lángja; sötét, borzal-
mas a csendesség benn, mint egy lezárt sír-
boltban, a levegője is olyan gyilkos, halott-
szagú. 

Két apró gyermek volt a szegény asszony 
minden öröksége, az apjuk megtagadta őket, 
nem is ismerték, az anyjuk nagy szeretetével 

feledtette velük ezt a veszteséget, míg aztán 
ő is magukra hagyta szegényeket. 

Egymáshoz simulnak, mint két apró madár-
fiók, hideg, sovány kezeiket a takaró alá 
húzták, ijedt tekintetükben aggódás, félelem 
látszott valami ismeretlen rémtől. 

— Félsz Maris ?. . . 
Kérdezte halkan, susogva a nagyobbik gyer-

mek, a fiú, hugocskáját s még közelebb húzó-
dott mellé a szegényes szalmaágyon, hogy 
védelmezze az ismeretlen rémtől. 

— Nagyon félek Pista — súgta a lány, 
kicsi teste megrándult, reszketett a takaró 
alatt; — nem tudod, hova vitték anyácskát, 
hallottam, mikor az öreg Vera néni mondta, 
hogy meghalt, igaz ? 

— En is hallottam . . . 
— Mit csinál, a ki meghal ? 
— A tisztelendő úr úgy mondta, hogy az 

égbe száll . . . 
— De hát akkor miért nem vitt anyácska 

magával, én szeretnék az égben lakni — te 
is Pista? 

— En is . . . 
Elhallgattak. Ártatlan, parányi lelkük azon 

töprengett, hogy milyen szép is lehet azaz 
ég, fénylő csillagai, meztelen angyal seregével, 
— a kik még sem fáznak. Tűnődtek szomorú 
kis szivükkel, mit is vétettek az anyjuk ellen, 
hogy szó nélkül hagyta itt őket, s ha az 
égbe szalnának, nőne-e szárnyuk, mint az 
angyaloknak ? 

— Hallod, nagy szél van. Az eső kopog az 
ablakon ? . . . 

— Fázok . . . — panaszkodott nyöszörögve 
lányka. 

— Majd ide hozom anya nagy kendőjét, az 
asztalon van, a hova lefektették reggel. 

— Ne menj! félek, ha itt hagysz . . . Valaki 
benézett az ablakon. 

A leány a bátyja mellére hajtotta szőke 
fejecskéjét s aludt. 

A fiú még sokáig gondolkozott, hogy mit 
csináljanak, ha nem jön vissza az anyjuk? 
Tudta, hogy a kórházba s onnan a temetőbe 
vitték. Nagy, erős vágyat érzett szivében, hogy 
megnézze a keresztjét, hátha nem igaz, de a 
kis húgát sajnálta fölkelteni. 

Olyan édesen szunnyadt rajta a sovány, 
meleg test, az inge kilátszott a rongyos takaró 
alúl. Egyik kezével átölelte a bátyja nyakát, 
nyugodtan, csendesen lélekzett. 

A bűntelen gyermeki lélek szép, himes 
álmáról beszélt a mosolygó kis száj s a lassan 
pihegő mell. 

(Szeged.) Bite Bál. 
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Vadászat lűéhekre. e l ö L Me'g gyakoribb eset, hogy a [közelben 
letelepedett raj, a méhész otthon nem létében 

Méhtenyésztéssel foglalkozó kartársaim bizo- helyét elhagyja s távol vidékre elpályázik, 
nyara gyakrabban tapasztalták már, hogy a m i által természetesen reánk nézve kárba vész. 
méhraj — habár csak ritka kivételes esetek- Az ilyen szökött raj, ha a méhkirálynő 

ben — nem telepszik le a méheshez közel ! útközben a földre esik vagy valamikép elvész, 
álló helyen, hanem a mint a magasba fölrepül, természetesen elpusztul; a legtöbb esetben 
permetezésünk, csengetésünk, dobolásunk és azonban szerencsésen kiállja az utazás nehéz-
minden furfangunk daczára neki vág a távol ségeit s akadva alkalmas faodura, sziklarepedésre, 
mezőnek vagy erdőnek s eltűnik szemeink stb., ott elhelyezkedik s új otthonát vasszor-
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galommal berendezve, vígan lát egy-két nap 
multán munkája után; őszig pedig úgy 
megtömi éléstárát mézzel, liogy megirigyelhet-
nék tőle a méhesben maradt rokonaik. 

Ha lakásuk alkalmas helyen van s a hideg 
tél s rossz időjárás viszontagságainak ellentállni 
képesek, vagy, ha más külső befolyás folytán 
el nem pusztulnak, akkor ott éppen úgy szapo-
rodnak, mint azt méhesünkben láthatjuk és 
innen van, hogy erdeink, habár a helységektől 
nagyon távol fekszenek, a szép nyári napokon 
zsonganak a méhektől. 

Mennyi méhcsalád, mennyi méz hever ily-
formán gazdátlanul, csak kezünket kell kinyúj-
tanunk s csekély fáradsággal, élvezetes módon 
szaporíthatjuk méhkaptáraink számát vagy 
legalább mézeskamránkat. 

Az erdőben, vagy bárhol a mezőn élő méh-
családot csak úgy vaktában megtalálni termé-
szetesen igen bajos, de majd útbaigazít maga 
a méh, melyeknek mindenike bizonyos körül-
mények között tudtán kívül egy-egy kis haza-
áruló. Egy kis lekenyerezés, azonnal megmondja, 
merre forduljunk. Valóságos sport az ily méh-
vadászat, a melyhez vadászjegyre sincsen 
szükségünk. A vadászathoz szükséges szerek 
oly egyszerűek, hogy azokat ki-ki szót sem 
érdemlő fáradsággal, pénzkiadás nélküi maga 
készítheti. 

Kirándulásunkhoz választunk meleg, derült 
nyári napot, magunkkal viszünk egy hosszú 
botot, melynek alsó vége hegyesre van faragva, 
hogy a földbe könnyen szúrhassuk, felső 
végére erősítünk egy kis deszkát vízszintesen; 
a bot fölállítva egy T betűhöz hasonlít, melynek 
függőleges szára aránytalanul hosszú. Szük-
ségünk van továbbá egy papirlemez, vagy 
tehénszarvból levágott öt czentiméter magas 
ugyanolyan átmérőjű hengerre, melynek egyik 
vége sürü rácscsal (melyen a méh át nem 
mehet) másik vége a nyílást teljesen befedő 
ki- és betolható szeleppel van ellátva. Ezeken 
kívül viszünk kevés mézet és ha éppen kéznél 
van, pár csepp ánizsolajat, ez utóbbi, ha esetleg 
nincs is, nem komoly baj. 

Az erdőbe érve, kikeresünk magunknak egy 
tisztást s ott fölállítjuk ütegünket földbe 
szúrva botunk meghegyezett végét. Hengerünk-
kel könnyű szerrel fogunk egy virágról-virágra 
szálló méhet, mennyiben a hengerrel a virágon 
időző méhet leborítjuk s a gyorsan betolt 
szeleppel abban foglyul ejtjük. 

A bot felső végén levő vízszintes deszkára 
teszünk kevés mézet, arra csepegtetünk esetleg 
a méhet igen csábító illatú ánizsolajat, e fölé 
téve a hengert a méhhel együtt, a szelepet 
kihuzzuk, hogy a méh a mézre essék. A 
megijedt méh azonnal szívni kezdi a mézet, 

ekkor már levehetjük onnan a hengert, a 
méh már el nem repül, míg magát tele nem 
szívta, ha ez megtörténik, fölemelkedik a 
levegőbe kettőt-hármat kering, míg tájékozódik, 
azután egyenes vonalban hazafelé repül, kije-
lölve nekünk az irányt, melyben az keresendő. 

Most letelepedhetünk a lube s pár perez 
múlva észrevesszük, hogy méhünk visszajött, 
de nem egyedül, hozott már társat is magával. 
A méh távollétének idejéből következtethetünk 
némileg a távolságra is, melyben a családot 
megtalálhatjuk. 

A viszatért méheket újból hengerünkbe 
zárj uk s összes czókmókunkkal a nyert irány-
nyal mintegy 60 fokú szög alatt eltávozunk 
s 2—300 lépényi távolban megismételjük az 
előbbi eljárást a magunkkal hozott méhekkel. 

Minthogy a két helyen elbocsátott méh 
egy és ugyanazon családból való, azt a családot 
ott találjuk, hol két helyen nyert irány 
egymást keresztezi. Indulhatunk tehát már a 
keresésre. Nagyobb biztosság kedvéért magunk-
kal viszünk néhány méhet, melyeket útközben 
egyenkint elbocsátunk, nehogy tiíl menjünk 
vagy eltéveszszük az irányt, liitka eset, hogy 
a méheket meg ne találnók. 

A méheket julius és augusztus hónapokban 
keressük leginkább, de a méz kiszedését 
rendesen őszre hagyjuk, a mikor a méhek 
leggazdagabbak. 

A fát, melynek odvában a méhek laknak, 
megjelöljük magunknak s kieszközöljük ma-
gunknak az engedelmet annak esetleges Hvá-
gatásához, ha t. i. másképen a méhekhez nem 
férhetnénk. E fák mindig odvasak, tehát nem 
fejlődés-képesek s csak tüzelőfa gyanánt lévén 
értékesíthetők, a kivágással értékükből nem 
veszítnek, miért is a tulajdonosok rendesen 
megadják erre az engedelmet. Az ősz valamely 
napján kimegyünk, magunkkal véve egy 
munkást a kivágáshoz és a gazdag zsákmány, 
kedvező körülmények között az egész méh-
család hazaszállításához. 

Melegen ajánlhatom e méhvadászattal egybe-
kötött nyári kirándulásokat t. kartársaim becses 
figyelmébe, mely kirándulások igen élvezetesek 
s e mellett szép haszonnal is járnak. 

CMorovnóJ Prímmel J. 

I E 0 I ) ALOM. 
Olvasókönyv siketnémák számára. Avallás-

és közoktatásügyi minister úr megbízásából 
Iioboz József a siketnémák váczi intézetének 
igazgatója olvasó- és nyelvgyakorló-könyvet 
készített siketnémák számára. Az első rész, 
mely a II—IV. iskolai év tananyagát foglalja 
magábaUj az egyetemi nyomda kiadásában 
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megjelent s ára kötve 40 kr, netto ára pedig 
32 kr. A könyv csinos képekkel van ellátva. 

„Az 1848—49-iki Magyar Szabadságharcz 
Törtenete" czímü munkából megjelent a 86-ik 
füzet, a mely a világosi fegyverletétel utáni 
eseményeket tartalmazza képekkel. 

Beküldettek szerkesztőségünkhöz: Szalay-
Baróti: „A magyar nemzet története", 66-ik 
füzet (I. József és Ili . Károly kora, számos 
képpel); ára 30 kr. — Lubrich Ágost. Félszá-
zados tanítói jubileuma alkalmából írta dr. 
Acsay Antal. Külön lenyomat a „Katholikus 
Pedagogiá"-ból. 

Iskolai értesítők. Ujabban a következő nép-
oktatási tanintézetek 1896/97-iki értesítőit 
küldték be hozzánk: a nagyszőllősi kertészeti 
szaktanfolyammal összekapcsolt állami polgári 
fiú- és leányiskola értesítője. Szerk.: Kerekes 
Sándor. —- A kaposvári áll. seg. községi pol-
gári leányiskola értesítője. Közli: Nagyné-Csorba 
Mária. — A gyöngyösi állami elemi fiú- és 
leányiskola értesítője. Szerk.: Tóth Kálmán. 
— A budapesti m. kir. állami nőipariskola 
pesti és budai intézeteinek értesítője. Szerk.: 
özv. Nendtvich Grusztávné. — Az abrudbányai 
állami elemi fiú-és leányiskola értesítője. Össze-
állította : Zahumenszky István. — A dévai állami 
elemi iskola XII. értesítője. Szerk.: Kiss József. 
— A rozsnyói római katholikus elemi fiúiskola 
értesítője. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A „Délmagyarországi Tanítóegylet" 

f. hó 10-ikén Fehértemplomban nyitotta meg 
XXXI-ik nagy- és közgyűlését, mely több 
napra van tervezve és tanulmányos kirándulá-
sokkal összekötve. Lapunk képviseletében Göőz 
József dr. jelent meg a délmagyarországiak 
közt. Tudósítását jövő számunkból olvashat-
ják t. olvasóink. 

X Az őrségi ev. ref. tanítóegyesület 
augusztus hó 26-án Körmenden, a ref. iskola 
helyiségében tartja ez évi rendes közgyűlését. 

-f- A gyergyói róm. kath. tanítóegye-
sület évnegyedes rendes közgyűlését augusz-
tus hó 24-ikén Borszéken fogja megtartani. 
Előadók lesznek Molnár Károly, Gaál Miklós 
és Patka Yenczel. 

T 

Tanítók tanácsadója. 
Csík iskolaszék. Ha a tanító nyugdíjas 

özvegye ismét férjhez megy, új házassága tar-
talmira nyugdíját elveszti, vagy pedig férjhez-
menetelekor — nyilatkozata alapján — az őt 
megillető gyámpénznek két évi összegét kapja 
végkielégítésül az 1875. évi XXXII. t.-cz. 13., 
14. §§-ai értelmében. A segélyezett árvák azon-
ban özvegy anyjok férjhez-menetele után is 
tovább élvezik a már kiutalványozott segély-
pénzt a törvény §-ai alapján. 

Biró Béla. Miután 5 ötödéves korpótléká-
val együtt jelenleg 450 frt a fizetése, ez idő 
szerint 450 írtnak 72ű/o-ára van jogos igénye. 
Önnek korpótlékait: nem hiszszük, hogy fel-
e.nelik 50-forintosakra. 

Papp János. Fegyvergyakorlaton való meg-
jelenése ideje alatt kántortanítói állomásán nem 
Ön tartozik helye'tesítéséről gondoskodni, mert 
hiszen törvénybeli másik kötelezettségét teljesíti 
azalatt az idő alatt. Addig is illeti önt kán-
tortanítói fizetése csorbítatlanul. A kántor-
tanító-helyettes állítása és díjazása ez esetben 
az iskolafentartó gondja. 

If. J. T. 1. Az állami segélyt tanévre utal-
ványozzák és nem polgári évre; tehát szep-
tember 1-től következő év aug. 31-ig terjedő 
időre. 2. Az a tanító, ki utóbbi állásán meg-
kapta fizetését, ugyanarra az időre előbbeni 
állomásán — a dolog természete szerint — 
már nem kaphat fizetést, még ha ez előnyö-
sebb volna is reá nézve. Midőn újabb állo-
mását elfoglalta, eme ténynyel lemondott 
előbbi állása jövedelméről. — 3. Az 1897-ik 
évi szeptemberben beszedett pénz és gabona 
is szólhat az 1896-ik évre, ha —hátralék volt. 

„Praxedis." Az a tanító vagy tanítónő, ki 
Magyarországon nyug díjaztatik és azontúl idejét 
vagy annak egy részét külföldön, avagy plane 
Amerikáiban akarná eltölteni, nyugdíjjárulékára 
ott csak akkor tarthat igényt, ha engedélylyel 
távozik. Ily engedély külön kérendő a nyugdíj 
kifizetésére. 

Lukács Márton. Ügye a közokt. ministe-
rium XI ik osztályához tartozik. Miután ön 
nyugdíjaztatott s 5 évi nyugalom után hang-
tehetségét visszanyerte s mult év augusztus 
havában a nyugdíjazó-bizottság által ministeri 
rendeletre megvizsgáltatván, a tanításra ismét 
alkalmasnak találtatott, ha ténylegesítik, akkor 
korábbi szolgálata alapján valószínűleg meg 
fogja kapni 1898-ban a korpótlékot. 

N. E. Az iskolafentartó jogosan választhat, 
hogy vagy lakbért adjon vagy megfelelő ter-
mészetbeni lakást, ha ilyennel rendelkezik. 
Ön sem kívánhatja, hogy lakbért adjanak, 
mialatt a tanítói alkalmas lakás üresen álljon. 
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P. F. Véleményünk szerint a tanítói állást 
„ősi előnév viselése nélkül" is kitűnően be 
lehet tölteni. Az ősi előnév önt egy hajszál-
nyival sem teszi majd derekabb tanítóvá. 
E kérdésben további véleményt nem nyilvá-
nítunk. Ám cselekedjék tetszése szerint. 

X. Y. Ha csakugyan úgy van, hogy 2—3 
év óta nem képes a jogosan megillető hátra-
lékos fizetést megkapni, bár minden rendel-
kezésére álló kísérletet megtett; ha a közigaz-
gatási bizottság is elmulasztotta volna törvé-o o 
nyes hatalmánál fogva behajtani az ön hát-
ralékos fizetését: akkor nincs más mód, mint 
a közoktatásügyi minister úrhoz folyamodni, 
hogy az X . . . megyei közigazgatási bizottsá-
got utasítsa e tárgyban sürgős intézkedésre 

Bignio E. A törvény értelmében, mert egy-
mást kizárja az, hogy valaki egy és ugyan-
azon időben ténylegesen alkalmazott, meg 
aztán nyugdíjazott tanító is legyen. Legfeljebb 
rendkívül kényszerítő körülmények között s 
akkor is a közokt. min. nyugdíjintézö-bizott-
sága hozzájárulásával engedik azt meg, hogy 
valamely nyugdíjas tanító ideiglenesen mint 
kisegítő taníthasson. 

Ujváry István. Miután saját birtoka nincs, 
a jegyző által kirótt 5 sz-halékos iskolai aclót 
nem tartozik megfizetni. Kérdéses: vájjon kérvé-
nyét, mivel nem terjeszté be február végéig a 
kir. tanfelügyelőséghez, elfogadja-e a minis-
ter úr ? 

D. Ii. R. Nem önnek, hanem a jegyzőnek 
van igaza, a ki a jövő évi költségvetési elő-
irányzat tárgyalásánál azt vitatta, hogy 1898. 
évre a tanító korpótléka fedezeteid nem 50 frt, 
hanem annak csak negyedrésze, t. i. 12 frt 
50 kr irányzandó elő, mert szeptember végén 
válik esedékessé s így az 1898-ik évtől csak 
egy negyedév (okt.—decz.) esik fizetés alá. 

Zs. B. On más helyre óhajtana tanítói állo-
más elnyeréséért pályázni, de, miként mondja, 
nem teheti, mert plébánosa nem akar előbb adni 
működéi érői bizonyítványt, míg lemondását be 
nem adta; ezt pedig ön nem teheti, mert 
ha másutt azonnal meg nem választanák, szol-
gálata folytonossága megszakadna. Ily körül-
mények között legczélszerübben jár el, ha a 
kir. tanfelügyelőtől kér bizonyítványt, ki, mint 
hivatalos iskolalátogató, tartozik az Ön mű-
ködését ismerni. 

W. Trsztena. Közölje a dolgot a kir. tan-
felügyelővel. Mindenesetre Írásban kérje az 
elöljáróságtól az ígért „reinuneráczio" folyósí-
tását. 

Gyömöre, Babies K. 8 heti kiképzése ide-
jére helyettes-kántorról az iskolaszék, illetve 
az iskolafentartó hatóság köteles gondos-
kodni. 

Devald Yiucze. Apró részletezés helyett 
általánosan, princzipiáliter felelünk, hogy t. i. 
addig, illetve arra az időre eső jövedelmet jogo-
sított élvezni, míg az állást tényleg ön foglalta 
el. A kanonok úr jóakaratú véleményével 
nem értünk egyet, mert hiszen ön julius 1-től 
már Sz.-L... on volt, hogyan követelhetné 
ön B ről a julius, augusztus havi járulé-
kokat, a hol már a szünidőben nem töltötte 
be az állást. Egy időben csak nem jogos 2 
(egymást kizáró) állást betölteni, illetve az 
egyiket névleg, másikat tényleg, és aztán 2 
helyről húzni a jövedelmet. 

Vedres Lipót. 1. A társulatok nem köte-
lezett iskolafentartók. Velők szemben szerződés-
szerű kötelezettségek állanak fenn. Az 1893. 
évi XXVI-ik t.-cz.-ben a korpótlék fizetése a 
felekezeteknek is kötelességükké van téve; 
de a társulatoknak nincs. Akkor lehet a 
társulatokat ily kötelezettség teljesítésére szorí-
tani, midőn nyilvános iskolafentartására kérnek 
engedélyt. Ha aztán az iskolafentartó köte-
lezettségei ily alkalommal reájok is kiterjesz-
tetnek, abban az esetben ezen az alapon ők 
is kötelezettekké válnak tanítók számára a 
törvényes korpótlékot megadni. Próbálja meg, 
kélje az iskolafentartó társulattól, talán lesz 
eredménye. 2. Ha az iskolafentartó társulat a 
korpótlékot fizetni nem bírja, a társulati 
iskolában működő tanítók korpótléka az állami 
pénztárából nem nyer fedezetet, mert az illető 
ministeri rendelet csak községi és hitfelekezeti 
iskolákban rendszeresített tanítói állomásokról 
tesz említést. 

V. E. Ha önt 1896. évi május hó 14-én 
törvényesen megválasztották osztálytanítónak, 
kérheti immár az egyházi főhatóságtól jelen 
állásában való megerősítését. Különben is két 
évi szolgálat után véglegedtettnek tekintendő, ha 
ellene kifogás nem emeltetett. 

S . . . a M . . . s. Levelet is küldtünk. 
Forduljon ahhoz a királyi tanfelügyelőhöz, 
kit levelünkben említettünk. 

Nagy Lajos ev. h. lelkész. Folyamodhat-
nak a közoktatásügyi ministeriumhoz, de ala-
posan meg kell okolni, hogy 12 évig iskola 
nem állott fenn. Rendkívüli kivételes eset-
ben elengedik. 

Dumitrás L. Nem ismerünk oly §-t, mely-
nél fogva ön az alól a kötelezettség alól fel-
menthető lenne; ha csak a „községi pótadó" 
czimen nem. Attól függ: vájjon a községi 
pótadóból fizetik-e a körorvost. 

Ilucz Yazul. Folyamodjék a közigazgatási 
bizottsághoz, miután a törvényszabta mini-
mumot iskolafentartó hitközsége sem saját 
pénztárából, sem államsegély igényhevételével 
nem akatja megadni. 
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R. F. Ha jogában sértve érzi magát, orvos-
lást kereshet a középiskolai tankerületi főigaz-
gatóságnál. 

„B." Már nyilatkoztunk tanácsadónkban, 
liogy a tanítók szolgálati éve nyugdíjazás tekin-
tetében Horvátország és Magyarország között 
viszontlagosan beszámítják. A befizetett járu-
lékot azonban nem fizetik vissza. — Horvát-
ország területén működő tanító — tudtunk-
kal — a mi Eötvös-alapunknak nem lehet 
tagja. 

G. M. Kérheti a királyi tanfelügyelőtől, 
hogy 1872. évből származó, mezőgazdasági 
póttanfolyami bizonyítványát fogadják el azzal 
a jogosultsággal, a milyennel a most szerve-
zett gazdasági póttanfolyamokon nyert bizo-
nyítványok bimak. 

Sch. F. Folyamodjék a közigazgatási bizott-
sághoz. 

Sz. M. A rendes alk., hív. esküt tett áll. 
hív., szolgák nejei utazására igazolványokat 
kaphatnak a m. kir. államvasuti igazgatóság-
tól Budapesten. Kérvény 50 kros bélyeggel, 
a szolgálati előljáró pártoló láttamozásával, 
pecsétjével ellátandó. 

Scliwarz József. Nem ismerünk oly ren-
deletet vagy törvényt, mely megengedné, hogy 
a pap „mint iskolaigazgató" valamely tanulót 
— ki évközben betegsége miatt 2—3 hóna-
pot mulasztott, de a vizsga előtt ismét négy 
hónapig folyton járt és szorgalmasan is tanult 
— az osztály ismétlésére szoríthasson s őt az 
anyakönyvben „vizsgálatlannak" tüntesse fel, 
holott a tanító az illető növendéket osztá-
lyozta s egy elégtelen jegygyei pótlóvizsgá-
latra utasítá. 

Az iskolaszéki utasítások 58. §-a értelmé-
ben a tanító az egyes tanulók erkölcsi maga-
viseletéről, szorgalmáról és tanulásbeli elő-
meneteléről folytonos jegyzetet vezet, ebből 
szerkeszti az iskolai értesítőt és az év végén 
az anyakönyvet. 

H. J. Véleményünk szerint helyesen értel-
mezte az 1893. évi XXVI. t.-cz. 6-ik !;-a 
végső sorait. A 3 hóval ezelőtt felterjesztett 
kérvény elintézését sürgesse meg a kir. tan-
felügyelőség útján. 

M. J. B. 1. A befejezetlenül maradt jegyző-
könyvre való hivatkozás mellett a birtokívvel 
és egy régi úrbéri egyezségből való kivonat-
tal támogatott kérvény tárgyában majd a 
XI. osztály dönt. Mi előre nem mondhatjuk 
meg az eredményt. 2. Ha a korpótlék kifi-
zethetése végett iskolafentartó hitközsége 
államsegélyért nem folyamodott, az az ő dolga. 
Kötelessége majd sajátjából fizetni. Ha nem 
teljesítené ebbeli kötelezettségét, tegyen majd 
ön panaszt a szokott lúvatalos úton. 

F. Albert. A javadalmazási jegyzőkönyv 
helyesbítését kellene önnek kérvénynyel meg-
sürgetni. 

I. J. E. 1. A vasútépítés miatt elvett föld 
miatt szenvedett kár pótlása, valamint az 
elvett földre is kivetett adórész helytelensége 
miatt folyamodjék a közigazgatási bizottság-
hoz. Másként nem lehet dönteni. 2. Fizetéte 
után a tanító nem tartozik községi adót 
fizetni. (1886. évi XXII. t.-cz. 138. §.) 

T. J. A zs . . . i r. kath. népiskola tanítóit 
a canonica visitatio értelmében a politikai 
nagyközség fizeti és 1868 óta a mezőváros 
részéről intézkedés nem tétetett, hogy az 
iskola felekezeti jellegét megváltoztassa. Ily 
körülmények között ez róm. kath. iskolának 
tekintendő. A can. vis. alapján a községre 
rótt teher az iskola jellegét meg nem változ-
tatja. 

Ujváry Ferencz. A közokt. min. XI. ügy-
osztálya mondhatná meg. Véleményünk szerint 
határnapul a törvény szentesítésének hónapja 
számítandó 1870. évtől kezdve. 

Háckl Gy. Egy és ugyanazon időben is 
lehet fizetésemelésért és korpótlékért folyamodni. 
Hitközségük is kérje. Megadják-e ? Ezt mi 
persze előre nem tudhatjuk. 

Péter Vilmos. Az elemi népiskolai vizsgá-
latról szóló bizonyítványok bélyegmentesek a 
bélyeg- és illetéki díjjegyzék 22. tétel e) 
pontja értelmében. 

I . J. Szerintünk nem köteles. 
J. S. Azt hiszszük, ezt a terhet méltányos-

ságból az iskolafentartónak kellene viselnie. 
S. I. A közigazgatási bizottság döntését 

kellene provokálni. 
Kovács F. Tinnye. A 35.399/96. sz. közokt. 

min. rendelettel elintézett ügy, véleményünk 
szerint, nem változtatható a jelen körülmények 
közt, mert hiszen nyugdíj-alapul csak a tisz-
tán tanítói fizetéseket számíthatják be; ellen-
ben a kántori illetmény kívül esik a beszámít-
liatás keretéin. Szolgáljon ez megnyugtatásul. 

R. I. Tudtunkkal, ha önként, t. i. tör-
vényes ok nélkül lép le a tanítói pályáról, 
végkielégítésre nem tarthat igényt. 

S. F. Ha önnek díjlevél szerint 400 frtot 
biztosítottak, akkor ezt meg kell kapni, akái--
mennyi a 400 írtból az államsegély összege. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Világ folyása. A magyar országgyűlést, 

szokatlanul késő időszakban, szeptember 27-ig 
elnapolták. Az utolsó ülésen még az öreg 
Madarász József panaszkodott a magyar nyelv 
romlásáról, mire Wlassics minister megnyug-
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tatóan válaszolt. — Madridban egy olasz 
eredetű anarchista orozva meggyilkolta Cano-
vas ministerelnököt, ki igen kegyetlenül bánt 
el az anarchistákkal, de különben nagy tehet-
ségű ember volt. A gyilkosság nagy fájdalmat 
okozott a spanyoloknak, azonban a békét nem 
zavarta meg, mint hitték. — A bolgár feje-
delem, kiről azt hitték, hogy most, uralkodá-
sának tizedik évfordulója alkalmával királynak 
kiáltatja ki magát, Konstantinápolyban járt 
hűségét kijelenteni a szultánnak. Minister-
ein öke Sztojlov ugyan a hírhedt Bojcsev ügy-
ben elszólta magát és rágalmazta Ausztria-
Magyarországot, a miért a kormány elégtételt 
is kért. — Keleten ismét háborús hirek van-
nak, perzsa örmények betörtek Törökországba 
és pusztításokat műveltek; azt hiszik azon-
ban, hogy ebből nem lesz komoly baj. 

— B o g d á n o v i c s Lucziánt választották m e g 
Karlóczán budai szerb püspökké Brankovics 
patriarcha döntő szavazatával. Az új püspök 
eddig is helyettes volt s magyarul igen 
jól tud. 

— K i r á l y i l iero ->»ek párbaja . Henrik 
orleansi herezeg afrikai útjáról tudósításokat 
írván, többek között sértő módon emlékezett 
meg Menelik abessziniai király olasz foglyairól. 
Sértése nagy ellenszenvet keltett fel az 
olaszoknál és több tábornok és katonatiszt 
táviratilag párbajra hivta ki a herczeget. Mivel 
azonban Henrik királyi családból való, etiket-
ellenesnek tartották, hogy alattvalókkal vere-
kedjék. Most tehát a turini gróf, Umberto 
király unokaöcscse, hivatta ki s rögtön eluta-
zott Párisba, hogy megverekedjék. Ilyen párbaj 
sem volt egyhamar. 

— Az A n d r á s s y - ú t i t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t 
épületét Budapest főváros hatósága 380 .000 
forintért m e g akaija venni az államtól kerü-
leti elöljárósági épületnek. Kétségtelen, h o g y 
a legelső leánynevelő-intézet hazánkban, melyet 
Zirzen Janka oly hírnevessé tett, rossz helyen 
volt ebben az épületben és ezért a kormány 
már régóta tervezi, hogy azt más helyre 
telepítse. Kérdés azonban, hogy odaengedik-e 
a fővárosnak ? 

— S z e m é l y i h ir . SJcrabatovics Ede, fiatal 
adai róm. kath. tanító meghalt Yáczon, hol 
mint a dadogók és hebegök oktatására képe-
sítő tanfolyam hallgatója időzött. Hallgató 
társai temették el. 

A szerkesztő postája. 
D. V. Alsó-Répás. Felvételi vizsgát kell tennie 

ministeri engedélylyel. — K. J. Nagy-Sztráczin. 
Miért írjunk mi Bécsbe ön helyet t? Különben is 
óhajtása kissé szerénytelen. — Sch. E. Szepes-Nedecz. 

33. szám. 

Sorsjegyekkel nem foglalkozunk. — K. J. Szász-
régen. Ilyenekre nem vállalkozunk, küldje eladás 
végett az illető intézethez. — P. G. Vámos-Gál-
falva. H. P. Jászberény. Nem közölhetők. — M. D. 
Ránlfy-Hunvad. Átdolgozni4kell, lehet, hogy el is 
marad. — G. J. Kövegy. Vasa válogatja, rendesen 
igen. — L. Gy. Zsaraócza. Teljesen német város 
hazánkban már nincs; németül megtanulhatnak a 
gyermekek Felső-Lövőn, Kézsmárkon, Sopronban, de 
csak tisztán német családoknál. A tannyelv ma 
már csak a szász iskolákban német. — M. F. Jíyir-
adony. A felelős szerkesztő intézkedni fog. — 
Consolatio a „Potemkiuizmus" vádjával szemben. 
Kár az ily dolgot erőszakkal általánosítani, mert 
tény, hogy a vád igen sok esetben igazolt. A czikk 
irálya miatt sem közölhető. — G. G. Nagyág. Nem 
közölhető. — V. F. Várkony. Esetleg átalakítva 
közöljük, de nem mostanában. K. Vezekény. 
Valószínűleg az év vége felé. — P. J. F. Szvidnik. 
Nagyobb mennyiségben lehet értékesíteni is, a mi 
bélyegeink azonban nem ilyenek. Ha több ezret 
gyűjt, küldje be az Eötvös-alapnak, 2 —3000 a posta-
költséget sem éri meg. — P. D. Röny. 1. Csak 
folyamodjék s kérje meg a tanfelügyelőt ajánlatra. 
2. Urbán Adolftól jelent meg Eperjesen egy kis 
füzet, de ez sem ér >okat. Szótár van Loogtól jó, 
megjelent Lauffernél Jobb gyakorlatból tanulni, 
nagyon ragadós nyelv. — Szigeti. Tudakozódni 
fogunk s alkalmilag értesítjük. — Jí. J. Riezsnica. 
Ajánlottuk; a többi nem mi tőlünk függ. — 
„Segesvár." (Cz. I.) Ha idejében kapjuk, közöltük 
volna; így idejét multa. — R. A. Lamacs. Meg-
nézetjük s e helyütt válaszolunk. — Cs. J. Szeged. 
V. Gy. Miskolcz. Közölni fogjuk. — K. V. Villány. 
Közölhető. — fl. M. Pozsony. Jogos, mert murka-
mesternői bizonyítvány nem tanítói oklevél. For-
duljon különben a tanfelügyelőhöz. — G. Y. Rrád. 
27.651. sz. a. elintéztetett. Sürgessék meg a körös-
bányai adóhivatalnál. — Sz. K. Sorkitótfalu. 
19.956. sz. a. ment le a tanfelügyelőhöz éa a szom-
bathelyi adóhivatalhoz. — Sz. G. Szepezd. Még 
mindig a közigazgatási bizottságnál van 24.341. sz. a. 
Ott tessék sürgetni. — Cz. M. Jíyárad. Szám-
vevőségnél van 39.651. sz. a , még nem intézték el. 
— K. S. Köröspatak. Kérvényük 16.832. tz. a. a 
tanfelügyelőséghez ment. — V. V. Fitad. Szükséges 
a negyedik tanévet is végeznie, teheti azonban 
magán úton is ministeri engedélylyel. _ Mielőbb 
jelentkezzék valamelyik intézetben. — R. A. Kassa. 
A hülyék intézete Bpest, I. ker., Alkotás-utcza 16. 
sz. a. van. Levélben fordulhat oda. — B. J. Dulfalva. 
Polgári iskolába is adhatja, de jpbb, ha gymnasiumi 
tanfolyamot végez. — V. Gy. Miskolcz, Cs. Gy. 
Szeged, K. V. Villány. Közölhető. — K. E. Sajó-Szö-
ged. Nem adhatjuk. — R. J. Zavatka. Esetleg közöl-
hető tetemes rövidítéssel. 

Tartalom. Ki nevezze ki az állami tanítót ? Bur-
sics Ernő.. — Töröltessenek-e a közönséges törtek '? 
Fülöp János. — Árvaházak és szeretetházak. Nagy 
Károly. — Dal és játék. Mrva Ede. — Hivatalos 
rész. — Szünóra. A protestáns országos árvaház 
Budapesten. (Két-képpel.) György Aladár. — A tár-
sadalom nyomorultjai. Bite Pál. — Vadászat méhekre. 
Frimniel J. — Irodalom. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ liéla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 33. számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á r j e g y z é k e . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 7V» iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 347. iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Hagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14V« iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, T/t iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9V» iv, kötve, bolti ára 2ö kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/i 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, Itt iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. T). füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatauitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem ós vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) N é m e t n y e l v e n . 

Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. 'Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu (len deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben, 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatot t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8", 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch filr die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'A 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17Vi 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche SprachiiInnigen fiir die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Di-. Emericzy G. 11. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der G eogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27 Vj iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanitáshoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss 11. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für clie 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'/« iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Szcll. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 57* iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Bugó. >Y eg weiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia knilia k sloveuskéuiu slabikári 
a prvej cítanke. Pre uciteíov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6'/j iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Pisacie poliyblivépismeiiy.(írásbeli betiik. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlaíovépohyblivépismeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná knilia k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná knilia k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkuaksz.) 
II. r. 8', 7Vj iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Ówcenia umu a reci. Národnia kniha pre 
uciteíov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních skől prednásaí mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluriiica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovania v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az 1. és II. osztály sz.) 8°, 8'/« iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicmi cvicebná knizka pre LI. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 27« iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenskä citanka pre druhii triedu 
prostonárodnich sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, ll1/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních skől. (Gáspár J. III.olvasók.) 8°, 
ll1/« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J« Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvásók.) 8°, 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. trióda 
ludorich sköl. (Gáspár' J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 337 j iv, kötve, bolti ára 64 kr. nttto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti,, Narodnia knilia ku 
vyucovaniu zeinepisu v ludovych skolách pre 
uciteíov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeniepisnych vys-
ledkov pre V-tu pota/.ne Ví-tu triedu Tudovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8", IV« iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P . Návod ku poznávaimi a upotrebovauin 
zeniek uli pre národních uciteíov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák B. Úprava pre vyucovania v krcsleni v 
lociatocnícli skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8°, 4!A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i t ó t 
n y e l v e n . 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár a persá citanka pre per« 

su. klassu národních skől. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Návodná kfiiha ku sloveiiskcniu slabikár 11 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6V1 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 97« iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 77iiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
11V« iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 11'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 151/« iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto Ava, 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 137» iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

\agy L. Návodná kiiiha ku viucováiíu mluvííicipre 
I. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvi, tanításában. I. és II. o.) 8®, 
87> iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvüicná cvicebná kiiiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,27«iv,kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku ludos-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
éekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8", 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l1/« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaiíu a upotrebovánu 



iemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a told-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kiii/.ka ku viucovaíía his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IÜTHua. (Gönczy P. Fa l i t á b l a , 24 lap), b o l t i 
á r a 2 f r t 40 k r , n e t t o á r a 2 f r t . 

CpucKH ISyiutap ca ochobhom <mranKOM 3a nptin paspeA 
napojuie initoae. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8", 7SA 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

YnyTCTBO 3a iiacraBy y cpncKOM öyKßapy ca íuxamtOJi 
naMOH.eHO iiapoAiiiiM yrnre^Hsta. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, nettó ára 18 kr. 

I'poo B. Hapo.ina Kanra 3a cpőcítn pa3peA I. OAÄeJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pyraa Kunra k H3ytaBau>y watiapcKora je3UKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Ma^apcsa wi-amta h BeatóoBHa maniana 
cpöcKHX HapoAHHx uiKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a i i pe í aBaae Be?óaa.a y roBopy a pasyneBaay. 
3a iipBH a .Tpyi'H paape;; napojHax niKo.ia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8", 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y iipeflaBa&y cpucKe rpauuTHite y I. ii II 
pa3pejy HapoíHe utKOJie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bol t i 20 kr, n e t t o ára 16 kr. 

ynyTCTBO y irpejianaii-y cpucKe rpaMaTHKe y III. a IV. 
pasp. uiKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpaMaTHisa Beac6eunn,a 3a II. pa3peA HapoAiie 
inKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8", 1 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Cpucica rpastaxH'iKa neíKÓenniía 3a III. n IV. pa3p. 
nap. uiKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6V* iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa HHTaiuca 3a Äpyra pa3pex iiapoAiie wito.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa iHTaiiKa 3a Tpehii pa3pea Hapome niKOJie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HHTamta 3a leTBpTH paspea Hapojuie niKOJie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Cpncsa iiH-raiiKa 3a ne™ h uiecra paspcfl napojuie 
raKOJie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 307» iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

ßp. EstepnuH T. u Kapna™ E. ynyTCTBO y 3e,MAoimc 
3a yiHTeie h ywreACKe KaiuiuaTe napojHnx iiiKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Äp. Eiiepnun P. n Kapnara E. City 11 seMAOimCHiix 
pe3yjiTaTa 3a aapoAHe uikojic V., a y cJiyiajy h 3a 
VI. paapej n 3a iioBTopaBajyhy imco.iy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolt i á ra 8 kr, ne t to 
ára 6 kr. 

Khüi h Majep. ItoBCCTiiHna iiaíiapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Knm n Majep. PyKOBOjCTBO k yieH.v noBecTHHne y 
HapoAHHM uiKOiasia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y nacTaBH u;pTaa>a. Pyma kii,ura 3a Hapojne 
yíareJbe. Ck.ioiiho Xyro MacaK. (Maszák H. Útmutató 
rajztanításban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacraBii ochobhoi' aprana. II. H3pe3ane 
nperaeAajiHii,e 01 xaprnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt . 

Gönczy P. Elcmentarin séa ABC-dariu pentru scólele 
poporale roinanesci. (Gönezy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Li tere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr . 

Xagy L. instriictinne la propnnerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és érteleingyakorlatok tanításához.) 8°, 13'/t iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Nagy L. Manualu de conducere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr . 

Nagy L. Maintain de escrcitie dramaticali pentru clas'a 
al l -a a scólelorupoporale.(Nyelvt. gyakorlók, a nép-
isk. II. o. sz.) 8", 2 'A iv, kötve, bolti 8 kr. netto ára 6 kr . 

Groó V. Maiiuducerea gramaticei limbei magiiiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására, 
román a jkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Maiiuducerea gramaticei limbei niaghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, l l 'Aiv , kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr . 

Gáspár J . Legendariu romanescu pent ru clas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, net to ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori si aspiranti de invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8", 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr . 

I)r. Einericzy-Kárpáti. Magasi 1111 de resultate 
geograiice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiuue la tractarea si intrebuiii-
tiaréa globului pamentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiunea 
istoriei inscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoai. poporale. (Magyarok története). 8°, 8V» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propnnerea desemnului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanításban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Forinule taiatae din papint. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poduéavanje ugcrskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8°, 9'A 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9 72 iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska eitanka i vejzbana kniga za II. , 
III . i IV. razred nervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraköz i-horvát nyelven. 
Gönczy I'. Pocetnica za uiedjiinurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4'/s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska eitanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8", 9'/í iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska eitanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6 'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Hargitai J. Horvatska eitanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
1'ennn II. Crkiiiia Taö.ia akjui ínxaiia (Göuozy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
TemiH II. Pycwta a36yita a uepna 'mraiiKa aiaa uepnoii 

KJiacu Hapojumxt mko;i'b. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

rennH II. PyKOBOACTBO kő y'ii;HK> pyenau,i>Kot> a3ÖyKa 
ii nepiioiia'ia.iiiob iHTaHKa. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'/i iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

IlajB A. yupaaiiieHÍe 6ectxu u po3yma. Bo.uire.iMia 
KHura A'hjia yiHTeibÖBt bo I. u II. oacc'É napöAiiHxi, 
inKÖ.Tt. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, Jl' /s iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

raiuiiap'L 0 . Pyctita iHTaiuca xi>ia Apyroa iuacu 
uapÖÄHuxt uiköjIt.. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. . 

BoiirreJiiiia Kunra i;o iiayiemo Ma^apcitora ji3usa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyiiia Kimra ko yitmo «a«»pcKoro a3uica. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MaAapcKa 'lurauiia u yiipakuine-itaa Kunra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bowre iLHa KHura KO y ibmo HCTopii v uapoAimx-s 
uiKOJiaxi. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

IIcTopúi JtajapöüT,. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7V» iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJKOüCKii Muxaía't. llcropia YropiuHHU. (Magyarország 
története.) 8",4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
I'ycKa asóyKa 11 iiepca 'lurainca am nepBoS o a c a 

HapoAimx'b uikoi'b. BeA.ia aiajapcKOH asóvicii Hasjia 
Teimiíi iiepepoőaeno. — 1889. Ciuenoiia u;ÍHa Bt 
nepeujiexl;. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'/J iy, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Növe ABC i zaesétne knige cstenyá za 
vesznícski söl prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8", 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Píszmeiii gíbni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P . Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl drügi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sói III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13 'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'A iv. kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Jíávod na tlíszauya vu govoréuyi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlőcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
1. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsna tlíszauya za vesznícski sói II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétnorovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Vözrézane papirne ohrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7V« iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tauitóuőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme* 

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12J/s iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/* 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára ő frt, netto ára 4frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 V* 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenószeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 

iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 117» iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17*/» iv 

bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
1272 iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Y. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fiizve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius bó 29-én 17284. 
s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk ós leányok) szá-
mára, 8°, IV» iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) boltiára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1V« iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 27« iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tauterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek ós utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- é3 polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
EZ. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVtH. 
t.-cz,) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márezius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ » 2 0 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 7« iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsó fokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-áii 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. 7$ iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

Y. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
rend.) Netto ára 25 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

Tff l . Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVlil. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló A) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
IHulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló D) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Muliuatási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). L iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Hinösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 27 » kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára xh kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? l'/i kr., netto ára 1 kr. 
Halasztási kimutatás (bel- ós küliv), bolti ára 2'/J 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'/a kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'/j, netto ára2kr. 
Halasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/j kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'/i kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamcsternői képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakö nyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára I'/J kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári iiuiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.nettoára2kr. 
Polgári Iiuiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/a kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/> kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 
XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Netto ár» 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ „ beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyeími napló, külív . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 „ 4 „ 

10. „ „ „ küliv 5 „ 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 
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XV. Női kereskedelmi szaktanfolyam! 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Hői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Batáridő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/a kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az I-ső szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. A falu környéke és közlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászatí színezett táblák. 
Az emberi test honeztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ellető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Bétiintözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermclés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromlltenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 

i Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt. 

3. Baseli-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-
zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Bopp-féle természettani ábrák. (10 drb színe-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

5. Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

7. Giinczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'/« iv, füzv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Giinczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt,. 

9. Mctzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
7-') kr. netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 2~> kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és T.j-sa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (9t 
része) téltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár >• frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, nett:» ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 
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Gönczy P. Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Magyarország folyóliálózati fali térképe, vászonra 

húzva s léczczel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt.-István halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 írt, netto ára 8 frt. 

Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr. netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyauaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. Bzázad elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 f r t 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra búzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

K é z i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Kis atlasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

netto ára 90 kr. 
K é z i t é r k é p e k . 

Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-
nezve), bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Magyarország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr, 

Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a reformáczió idejében, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a XVIII. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10 kr 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr, 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, tolt} ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr. 

netto ára 9 kr. 
Planlglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle projectióban.) kézi 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
M e g y e i k é z i t érképek . 

Arad, Bács-Bodrog, Biliar, Kolozs, Pest, Pozsony, 
Somogy, Szatlimár, Temes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

S z e m l é l e t i képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiuine látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz s felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul, bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlau, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr Á jákl 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 frt 30 kr. A bártfal 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám11, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
U t o l s ó p o s t á t is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi augusztus hó 15. 
A . m . kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 33. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Betöltendő a fiumei állami polgári fiúiskolánál 

egy, évi í-00 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és 
történettudományi szakra vannak képesítve, képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1897. évi augusztus hó 20-ig, a fiumei 
kormányzó helyettesénél nyújtsák be. Állami isko-
láknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. (206/h—1-1) 

János-Gyarmati (Barsm.) róm. kath. német-
magyar tannyelvű rendszeresített másodtanítói állo-
másra augusztus végéig pályázat hirdettetik. Járan-
dóság: polgári évre 300 frt utólagos havi részletekben, 
bútorozott szoba, télre tűzifa, I^ályázhatnak óvónők 
is. Datei János, plébános. (1342—I—1) 

Jász-Szent-Andráson a központi róm. kath. 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
október elsejétől számítva 370 frt évnegyedenkint 
előre fizetve. Szabályszerű kérvények Nagy Ferencz 
egyházi iskolaszéki elnökhöz küldendők szeptem-
ber 16-ig. _ (1341—III—1) 

Bars-Taszária az I. osztály vezetésére r. k., 
nőtlen segédkántortanító kerestetik, a ki énekes 
misét végezni és tótul is tud. Javadalma polgári 
évre 200 irt, élelmezés, külön szoba fűtés és taka-
rítással. Az állás f. évi szeptember 15-én elfog-
lalandó. Posta, vasút, távírda helyben. Török Lás/.ló, 
kántortanító. (1344—1—1) 

A 31-ik számban meghirdetett perbete l ref. 
altanítói állomás pályázati határideje augusztus 31. 

(1329—1-1) 
Vörsre (Somogym.) a róm. kath. magyar tan-

nyelvű népiskolához az osztálytanítói, állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : 328 frt, lakás, fűtés. 
Csak okleveles és képzőintézetet végzett tanítók 
és tanítónők pályázhatnak. Pályázati határidő 
augusztus 26. Az iskolaszék. (1328—1—1) 

A bajsa i ev. egyháznak e lapok 28. és 29. szá-
maiban hirdetett kántortanítói állásra a pályázati 
határidő augusztus 31-éigmeghosszabbíttatik.Piliszky 
János, iskolaszéki jegyző. (1309—I—1) 

Pályázat a faddl ref. állandósított s.-tanítóságra. 
Fizetése: 300 frt, lakás, fűtés. Kötelessége: I—lí-ik 
osztály vezetése s kántorságban segédkezés. Pályá-
zati határidő augusztus 25. Fadd, 1897 augusztus 7. 
Megyercsy Béla, lelkész. (1310—1—1) 

Ászárra a ref. kántortanítói állásra e lap 28—29. 
számaiban hirdetett pályázat augusztus 25-ig meg-
hosszabbíttatik. Fizetése: államsegélylyel 270 frt 
készpénz, 612 kgr. buza, 605 kgr. rozs, 7 köbméter 
cserfa, 3 kat. hold 1200 öl szántóföld, adóját az 
egyház fizeti. Stolák és egyebek 25 frt. Hivatalos 
számítással 400 frt, de ennél jóval többre tehető. 
Okmányokkal felszerelt kérvények az ászári (Ko-
márommegye) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (1319—I—1) 

Tolnamegye tótkeszi magyar, r. kath. iskolához 
két okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetés: az 
első kap 300 frt havi előlegben, szoba fűtéssel s 
kellő bútorzattal. II-ikfizetése: 170 frt havi előlegben, 
lakás: egy szoba fűtéssel s kellő bútorzattal, élel-
mezése a kántortanítónál, mit is összegben 300 frt-
ban állapítunk meg. Teendőjük: tanítás, kántor-
ságban segédkezés. Pályázati idő augusztus 31. 
Folyamodás irányítandó az iskolaszék elnökéhez. 

(1323 -I—1) 

A zólyom-bucs i kath. kántori anítói állomásra 
augusztus hó végéig pályázat hirdettetik. Jövedelme 
több czimen 412 frt. A pályázni akarók bélyeggel 
ellátott folyamodványaikat, a beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatósághoz czimezve, az alulírott útján 
küldjék be. Márik Pál, plébános. (1320—1—1) 

A nagy- szoko ly i ref. iskola I—II. vegyes osz-
tályához segédtanító vagy tanítónő kerestetik. 9 havi 
tanévre fizetése 90 frt, lakás, fűtés és koszt. Pályáz-
'liatnak nem oklevelesek is. Pályázati kérvények 
augusztus 25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1322-11— 1) 
Hózsaszentmártoni (Hevesm.) róm. kath. isko-

lánál a segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése a szorgalmi időre 300 frt havonkint előre 
fizetve. Fizetése javítására 100 frt államsegély most 
kérelmeztetett. "Van egy szobából álló lakása. Köte-
lessége a kezdők és ismétlősök osztályát önállóan 
vezetni. Az állomás szeptember 14-én elfoglalandó. 
Kellően felszerelt kérvények augusztus 28 ig alul-
írotthoz küldendők. Rózsaszentmárton (u. p. Apcz) 
1897 augusztus 10. Hajdukovies Ödön, lelkész. 

(1325-11—1) 
Pályázat. A gyergyó-remete i róm. kath. elemi 

iskolánál egy tanítói és két tanítónői állomásra f. 
évi szeptember 10-ig bezárólag pályázat hirdettetik. 
Évi jövedelem: 1. a tanítónak, ki vezértanító leend 
és a négy felső fiúosztályt tanítja, évi 400 frt pontos 
havi előleges részletekben, 6 öl lágy tűzifa, nagyon 
jó lakás, és jó veteményeskert; 2. a két tanítónőnek, 
kik közül egyik a két alsó, a másik a négy felső 
leányosztályt tanítja, külön-külön évi 300 frt, 6 öl 
lágy tűzifa és 30 írt lakbér. Megjegyzendő ! Mivel 
a község szegénysége miatt nem tudja tovább isko-
láit fenntartani, új iskolák és tanerőkkel ellátni, 
ha előbb nem, az 1898/99-ik tanévben az állam 
veendi át az iskolákat az alkalmas tanítókkal együtt, 
azért e pályázati hirdetés csak jövő tanévre terjed. 
Gyergyó-Remetén (Erdély, u. p. Ditró) 1897 augusz-
tus 10-én. Kiss Dénes lelkész, elnök. (1332—11—1) 

A. tót-prónai (Turóczm.) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Fizetés : 393 fit 88 kr. 
Tanítási nyelv: magyar-tót. Folyamodványok iskola-
székhez szeptember 28-ig benyújtandók. Riedl Lajos, 
iskolaszéki elnök. (1333—1 — 1) 

Komárommegyei Für filiális, róm. kath., magyar, 
két osztályú iskolájához egy segéd- és egy osztály-
tanító szükséges. A segédtanító fizetése egy polgári 
évre 180 frt, vasárnapi iskoláért 20 frt, összesen 
200 frt, tisztességes élelmezés az alulírottnál, padlós, 
bútorozott külön szoba fűtéssel, takarítással. Ágy-
nemű, mosás, világítás nélkül. Ha a nagy szünidőt 
alulirtnál tölti és segítségére van, fizetése, élelmezése 
ez időre is jár. Az osztálytanító fizetése szintén egy 
polgári évre 300 frt, külön szoba bútorral, fűtéssel, taka-
rítással. Az állás szeptember 1-én betöltendő, eset-
leg 15-én. Az állást betölteni szándékozók okmá-
nyaikat alulirthoz küldeni szíveskedjenek. Posta 
helyben, vasúti állomás Kürth és Perbete. Tavassy 
Endre kántortanító, iskolaszéki elnök-helyettes. 

(1335-1 -1 ) 
A kádártai (Veszprémin.) ref. egyház kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 400 
frt az egyház pénztárából, évnegyedenként előre 
fizetve, 888 [ -öl kitűnő házikert, 21 '/i méter fa, 
tisztességes lakás, stolák. Kérvények szeptember 
10-ig iskolaszéki elnökséghez küldendők. Kádárta, 
1897 augusztus 9. (1336—II—1) 

Heves-Csányon megüresedett 1. tanítónői (fize-
tése 400 frt lakással), 2. segédtanítói (fizetése 
teljes ellátáson kívül a mosás, világítás, ágynemű 
leszámításával 200 frt) állás. Kérvények Végh 
Kálmán plébános czímére küldendők augusztus 
28-ig. (1355—H—1) 
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A bazini (Pozsonym.) ág. hitv. ev. német egyház 
hitoktatói, árvaház- és kántortanítói állomásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés I., mint tanító k ülönféle tanítói 
alapokból 505 frt 62 kr, a Kothmár-féle árvaházban 
két szoba, konyha, pincze, kamra és faraktárból 
álló lakás és egy fél kert haszonélvezete. IL, mint 
kántor-orgonista a kántori alapból 55 frt 60 kr, a 
városi pénztárból 174 frt 64 kr, 24 km. kemény 
hasábfa és stolák. Ügyes zenész privátórákra is 
számíthat. A megválasztottnak kötelessége a 6 oszt. 
városi népiskolába járó ev. német gyermekeket 
hetenkint 8 órában vallásban és 2 órában ének-
lésben oktatni, a német egyházban a kántori teen-
dőket végezni, temetkezési és egyházi énekkart 
vezetni, a Kothmár-féle árvaintézetben lakó (6) fiúnak 
privátórákat adni és erkölcsi magaviseletük felett 
őrködni. Csak ág. hitv. ev. pályázhatnak. Kellően 
felszerelt folyamodványok, melyekben a tanítói 
Képesítettség mellett, a német és magyar nyelv 
tökéletes birása, de különösen a kántori képesített-
ség is feltüntetendő, valamint eddigi szolgálati 
bizonyítványok, f. évi augusztus 31-ig tek. Szand-
kner Ágoston egyházfelügyelő úrhoz beküldendők. 

(1356-111—1) 
Pályázat. Báthba (Hontm.) ev. ág. magyar-tót 

segédtanító kerestetik. Fizetése : 120 frt. ágyneműn 
s világításon kívül teljes ellátás. Az állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Oklevél nem feltétlenül, csak 
képezdész legyen. Pályázhatnak okleveles tanítónők 
és óvónők is. Báth (Hontmegye). Fábián Vendel, 
kántortanító. (1361—1—1) 

A kisújszál lás i ev. ref. egyház pályázatot hir-
det egy elemi fitanítói állásra. Évi javadalmazás : 
540 frt törzsfizetés és 60 frt lakpénz. Az egész 
fizetés évnegyedi részletekben az egyház pénztá-
rából fedeztetik. Tanító kötelessége: ez idő szerint 
az első elemi fiúosztály tanítása s a sor szerint reá 
következő vasárnapokon két harangozás közt a 
templomban biblia olvasása. Az állomás f. évi szep-
tember 1-ső napján elfoglalandó. Csak okleveles ev. 
ref. vallású tanítók pályázhatnak, állandósíttatásuk 
az első sikeres év leteltével történik. A kellően: 
keresztlevéllel, orvosi bizonylattal, oklevéllel, eset-
leg szolgálati bizonyítványokkal felszerelt folya-
modványok augusztus 25-ik napjáig az ev. ref. 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. Kisújszállás, 
1897 augusztus 10. Gulyás Lajos ev. ref. lelkész, 
iukolaszéki elnök. ' (1338—1-1) 

Betöltendő a bánffyhuiiyacli állami elemi 
iskolánál egy, évi 400 frt fizetésből, 100 frt helyi-
pótlék és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítónők képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítvány-
nyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1897. 
évi augusztus hó 25-ig, Kolozsvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. Kolozs-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Kolozsvárit, 1897 
augusztus 10. Szentpétery Endre, kir. s.-tanfelügyelő. 

(204/h—I—1) 
Felfalura (Barsm.) kántortanító kerestetik. Jöve-

delme évi 469 frt 55 kr. A folyamodványok a fel-
falusi róm. kath. plébánia-hivatalhoz benyújtandók. 

( 1 3 3 9 - H - 1 ) 
A madoosa i (Tolnám.) ev. ref. egyház 400 frt 

és egy bútorozott szobából álló lakással díjazott 
segédtanítói állásra pályázatot hirdet. Tanító- és 
óvónők is pályázhatnak. Kérvények a lelkészi hiva-
talhoz küldendők augusztus 22-ig. Fazekas Pál, 
kántortanító. (1343—H—l) 

Betöltendő az erösdi állami elemi iskolánál évi 
400 forint fizetésből és szabad lakás, vagy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1897. évi augusztus 
hó 31-ig, Háromszékvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál, kisdedóvodáknál, 
állandó gyermekmenedékházaknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Sepsi-Szt.-Gvörgy, 1897 
augusztus 9-én. Csánki Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(205/h—I—1) 
A kistótfalui ev. ref. kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés : minden párszám után 
16.1 liter buza, 13.e liter bor, minden iskolás után 
27.2 liter bor, 2 nyolczada csöveskukoricza és 
1 csibe, de ha olvasni nem tud az iskolás, csak 
13.8 liter bort fizet, 7 öl kemény tűzifa, melyből 
a tanterem is fűtendő, ismétlő iskolások tanításáért 
21 frt, föld 4 hold, melyből egy holdat őszi vetés 
alá szántat és vettet az egyház, 1 Vs holdat pedig 
tavaszi alá megszántat, rét 1 hold, melynek minden 
munkáját megteszi az egyház, szőlő 65 barázda, 
legeltetés 1 fertály föld után, éventei fairás V/t 
hold erdő után, halott-eléneklésért és kikisérésért 
50 kr, 2 szobából álló lakás a szükséges mellék-
épületekkel, gyümölcsös és veteményes kert 1198 
• - ö l ; a földek adóját az egyház fizeti ; van ezenkívül 
2 hold irtás-föld, melyet úgy kap meg, liogy ha 
tanítása jó lesz, ennek adóját a tanító fizeti; állam-
segély van 116 frt. Párszám jelenleg 86. iskolás 
15—20. Pályázhatnak okleveles tanítók, vagy olya-
nok, kik az oklevelet 1 év alatt megszerezhetik. 
Államsegély csak okleveles tanítónak van. Pályá-
zatok augusztus 28-ig benyújtandók az iskolaszéki 
gondnokhoz: F. Jakab Istvánhoz. Az állomás szep-
tember 5-én elfoglalandó. Kis-Tótfalun, u. p. Siklós, 
Baranyamegye. (1331—I—1) 

A déznai (Aradm.) vasgyári r. k. felekezetű nép-
iskolánál a tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 225 frt készpénz havi utólagos részletekben, 
8 kocsi tűzifa, '/< állományú föld haszonélvezete, 
szabad lakás házikerttel és a nem gyári munkások 
gyermekeitől havi 1 frt tandíj. A tannyelv magyar. 
Pályázók okmányaikat augusztus 28-ig váradi Török 
József birtokoshoz küldjék. (1340-1—1) 

Betöltendő a magyar i t tebe i ref. leánytanítói 
hivatal. Fizetés: lakás természetben és ötszáz, 
forint havonkint előre fizetve. Pályázati okmányok 
augusztus 26-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Utolsó posta : Szerbittebe. (1324—I- 1) 

A fe lsöireghi (Tolnám.) osztálytanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme egy polgári évre 
bútorozott szobán kívül 375 frt. Kötelme: egy 
osztály önálló" vezetése, az ismétlősök oktatása, az 
iskolaszéki jegyzőkönyvek vezetése és segédkezés. 
a kántoriakban. Az állomás szeptember 15-én. 
elfoglalandó. A r. k. iskolaszék. (1345—I—1) 

Nagyfa lu (Szabolcsm.) ref. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetés: 400 frt havi 
előleges részletekben, körülbelül 20 frt temetési 
stóla, 30, esetleg 60 frt ismétlő-iskola tanításáért. 
Oklevéllel ellátott kérvények augusztus 25-ig lel-
készhez küldendők. (1326—1-1) 

Az a m a c z i ref. kántortanítóságra e lap 28-ik 
számában hirdetett pályázati határidő augusztus 
20-ig n.eghosszabbíttatik. (1330—1—1) 

Pályázat az alsó-józsai ev. ref. kántortanítói 
állomásra. Fizetése készpénz és tandíjból 426 frt. 
Pályázatok szeptember 15-ig Böőr János lelkészhez 
küldendők. (1337-1—1) 
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Horgoson (Csongrádra.) egy tanyai tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 387 frt készpénz 
havi előleges részletekben, 7 kis hold szántóföld 
haszonélvezete. Megfelelő két szobás lakás, jókora 
nagy kerttel, 25 frt szalmapénz a tanterem fűtésére, 
10 frt tisztogatási átalány a tanterem részére. 
Az állomás okt. 1-én foglalandó el, a mely időtől 
fizetése is foiyósíttatik. Kérvények a horgosi köz-
ségi iskolaszék elnökségéhez intózendők. Horgos, 
lt>97 aug. hó 7-én. 

(1297—111—2) _ 
Abaúj-Tornamegye: Szikszón a községi óvónői 

állomás üresedésbe jővén, pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 300 forint, egy szobából álló lakás, kony-
hával, fűtés. Mellette állandóan egy dajka segéd-
kezik. Pályázhatnak minden oklevéllel ellátott 
<5vónők, vallásra való tekintet nélkül. Pályázati 
határidő folyó évi augusztus hó 31-ike. Az ezen 
időn túl érkező kérvények nem vétetnek tekintetbe. 
A pályázók kérvényeiket felszerelve, alulírott fel-
ügyelő-bizottság elnökéhez küldjék be. Síikszón, 
1897 augusztus hó 6-án. Varga József, f.-b. elnök. 
Stenezel Lajos, f.-b. jegyző. 

(1281—II—2) 
Tápió-Sápra (Pestmegye) alulírott keres egy 

képezdevégzett, róm. kath., magyar-tót nyelvű segéd-
tanítót ; a tannyelv magyar. Évi fizetés: 150 frt, 
külön szoba, fűtéssel, alulírottnál élelmezés. Mellék-
jövedelemre számíthat. Az állomás október 1-én 
elfoglalandó. Ajánlkozások eredeti okmányokkal 
alulírotthoz czimzendők, u. p. helyben Kelt Tápió-
Sáp, 1897 augusztus 9-én. Waigang Ferencz, kántor-
tanító. (1295-11—2) 

A dobozi községi tanítói állásra augusztus 28-ig 
pályázhatnak okleveles ref. tanítók. Fizetés: lakás 
mellékhelyiségekkel, 300 frt készpénz, kántori 
teendőkért és vallástanításéit 40 frt. Nagy József, 
iskolaszéki elnök 

(1300 —II—2) 
Az eger-lövöi ev. ref. kántortanítói állásra pá-

lyázatot hirdetek. Kötelessége: a felsőbb osztályok 
vezetése és a kántorság ; a faiskolavezetés, s a ki 
énekkart vezetni tud, előnyben részesül. Fizetés: 
évi 500 frt, mely áll gabona, tandíj, temetési stóla 
és 156 frt államsegélyből, továbbá lakás és kert. 
•Oklevéllel és okmányokkal felszerelt kérvények 
•augusztus 29-ig Sólyom Barna ev. ref. lelkészhez 
küldendők. Az állást szeptember 1-én köteles a 
megválasztott tanító elfoglalni. Sólyom Barna, 
ev. ref. lelkész. (1315—II—2) 

Szergény i (Sopronm.) róm. kath. népiskola I. 
osztályába segédtanító kerestetik. Jövedelme: 150 
frt, ágyneműn és világításon kívül teljes ellátás. 
A kérvények nagyontisztelendő Kiss János esperes-
plebános úrhoz küldendők. Szergény, lö97 augusz-
tus 7-én. U. p. Vittnyéd. Nagy Pál, kántortanító. 

(1317—11—2) 
Báró Rédl Béla úr ő méltósága Ke leb ia és Sári 

pusztáin (Bácsmegye) egy-egy tanítói állás meg-
üresedvén. ezekre pályázat hirdettetik : 1. a kele-
biai állásra oly férfitanítók pályázhatnak, kik okle-
véllel ós a zenében oly jártassággal birnak, hogy 
í\.z uradalmi templomban a nép énekét vasár- és 
ünnepnapokon orgonán kisérni képesek. Az állás 
javadalma : 300 frt, szabad lakás, fűtés, kiszolgálás, 
és az orgonálásért külön 50 frt. 2. A sárii állásra 
oklevéllel bíró férfiak és nők pályázhatnak. Az állás j 
javadalma: 160 frt készpénz, 6 hecto tiszta buza, 
14 hecto kétszeres, 10 hecto árpa, 1 hecto főzelék, I 
8 hecto burgonya. 27« (á 1200 ! J-öl) hold szántott I 
föld, 1 tehén téli és nyári, 6 drb sertés nyáii tar- i 
tása. A kérvények ő méltóságához intézve augusztus I 
20-ig a tiszttartói hivatalhoz Kelebiára nyujtan- | 
dók be. (1235—II—2) | 

Viszoka (Trencsénmegye) izr. hitközség osztat-
lan népiskolához a betegeskedés folytán megürült 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Meg-
kívántatik, hogy a pályázó izr., nőtlen, okleveles 
tanító legyen, ki a magyar és német nyelvet telje-
sen bírja. Kötelessége leend az egész iskolát önállóan 
vezetni. A hittantanítást más egyén végzi. Évi fizetése: 
400 frt havi részletekben, véglegesítés után szabad 
lakás. A véglegesítést a hitközség csak egy próbaév 
letelte után fogja kimondhatni. Pályázni óhajtók 
kéretnek úgy magyar, mint német nyelven szerkesz-
tett folyamodványaikat, valamint eddigi foglalkozá-
sukat igazoló okmányaikat, alulírott hitközségi élnök-
höz legkésőbb folyó hó 22-ig beterjeszteni. Viszo-
kon, 1897 augusztus 6. Hochfelder József, hitközségi 
elnök. 

(1294—II—2) 
Csik-gymesbi ikk (Csikm.) EMKB iskolánál a 

tanítói állás megüresedvén, erre pályázatot hirde-
tünk. Javadalmazás: 400 frt évi fizetés, ötödéves 
pótlék és megfelelő lakás. Pályázni óhajtók szabály-
szerűen felszerelt kérvényeiket augusztus 25-ig az 
EMKE főtitkári hivatalához nyújthatják be. Meg-
jegyzendő, hogy jó magaviselet és kitűnő haladás 
esetén a gondnokság és fiókválasztmány előterjesz-
tésére a fizetés 500 frt minimumra emelhető. 

(1313—III—2) 
Alulirott községi iskolaszéki elnök közhírré teszem, 

hogy Temesvármegye közigazgatási bizottságának 
3058/12.84 Ü1./1896. számú határozata értelmében a 
Temesvármegyei Theés községében felállított köz-
ségi iskolánál újonnan szervezett községi iskolai 
tanítói állás választás útján fog betöltetni. Felhi-
vatnak ennélfogva pályázni óhajtók, hogy kérvényei-
ket a törvényszerű okmányokkal felszerelve f. évi 
augusztus hó végéig alulírott iskolaszéki elnökéhez 
benyújtsák. Javadalmazás: 400 frt készpénz, 12 
méter tüzelőfa, szabad lakás és kert haszonélvezete. 
Főkellék a magyar nyelv tökéletes tudása; a tót 
és román nyelvet beszélők előnyben részesülnek. 
Pánik András, iskolaszéki elnök. 

(1295—II—2) 
A magyar-nagy-zsombori EMKE iskolánál a 

kántortanítói állás megüresedvén, erre pályázatot 
hirdetünk. Javadalmazás: 400 frt évi fizetés, ötöd-
éves pótlék és megfelelő lakás. Csakis ev. ref. val-
lású és a kántoii teendők végzésére képes okleveles 
tanítók pályázatát veszszük figyelembe. Megjegy-
zendő, hogy jó magaviselet és kitűnő haladás ese-
tén a gondnokság és fiókvá'asztmány előterjeszté-
sére a fizetés 500 frt minimumra emelhető. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények augusztus 25-ig 
az EMKE főtitkári hivatalához (Kolozsvár) kül-
dendők. (1312—III—2) 

A lakócsai községi iskolánál egy magyar tan-
nyelvű osztálytanítói állomásra augusztus 25-iki 
határidővel pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 400 
forint, egy bútorozott szoba és szabad fűtés. Csak 
róm. kath. tanítók pályázhatnak. A megválasztott 
tartozik a III—VI osztályokat tanítani és a szük-
séghez képest a kántort díj nélkül helyettesíteni. 
A kellően felszerelt folyamodványok Lakócsára (So-
mogymegye) a községi iskolaszéki elnökséghez in-
tézendők. (1311-II -2 ) 

Báró Harkányi Frigyes úr zemplénin egyei újvi lági 
birtokán fentartott népiskolában a tanítói hivatal 
betöltendő. Pályázni óhajtók folyamodványaikat 
és bizonyítványaik másolatait az uradalom központi 
irodájához: Andrássy-út 4. szám, Budapest, intézzék. 
Az állás javadalmazása a következő : 250 frt, 5 hekto-
liter buza, 15 hektoliter rozs, 5 hektoliter árpa, 1 
m. hold tengeri föld, kert, lakás és fűtés, továbbá 
minden gyermek után 1 frt tandíj. 

(1302—III—2) 
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A háromfa-agarévi (Somogym.) róm. kath. 
jellegű községi népiskolánál 400 frt fizetés, egy 
bútorozott szobából s téli fűtéssel ellátott altanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Pályázó okleveles tanító 
urak kérvényeiket oklevéllel augusztus 31-ig tekin-
tetes Tatarek Rezső főerdész, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldjék be. Az állás azonnal elfoglalandó. Márkus 
Károly, főtanító. (1327—II—1) 

A zsitva-l í jfalui (Bnrsm.) r. kath. népiskolához 
segédtanító kerestetik. Fizetése : 300 frt, egy buto-
rozott szoba s egy öl fa, állami segély iránt a 
lépések folyamatban vannak, elnyerése esetén fize-
tése 400 frt lesz. Teendői: I., II., III. osztály 
vezetése és az ismétlősök tanítása. Tannyelv tót-
magyar. A kérvények iskolaszékre czímezve, Molnár 
Gyula főtanítóhoz küldendők (posta, vasút helyben). 
Az állomás szeptember 8-án elfoglalandó. 

(1379-1—1) 
Segédtanító kerestetik Mező-Telkiben (Biharm.. 

u. p. Élesd) Szabó Gyula ev. ref. kántortanító 
mellé, ki szembajba szenved. Évi fizetése 120 frt. 
külön szoba fűtéssel, mosáson ás ágyneműn kívül 
teljes ellátás. Kötelessége 5 osztályú vegyes iskolát 
vezetni ós a- kántori teendőket végezni. Állása 
azonnal elfoglalható. (1380-1—1) 

A pósalakai kántortanító évi fizetése pénz, ter-
mény, föld és tandíjból, a kántorságért 88 írt 
30 kr. a tanítóságéit 155 frt 50 kr, az ismétlő 
iskolásokért 25 frt, együtt 268 frt 80 kr, mihez 
még. ha okleveles tanító vállalkozik, az állam által 
131 frt 20 kr biztosíttatik; a két összeg együtt 
400 frtra üt ki. Kötelességek : az 5 osztályú vegyes 
iskolát az egyházkerület tanterve szerint vezetni, 
templomban s temetéseknél énekelni, az ünnep-
napok délutánján s más canonieus órákban, vala-
mint a lelkész akadályoztatása esetén az isteni 
tiszteletet végezni. Pályázni kívánók felszerelt 
kérvényeiket oklevéllel ellátva f. évi augusztus 
20-ig a pósalakai ev. ref. lelkészi hivatalhoz adják 
be. Az állomás ez év szeptember 1-én elfoglalandó. 
U. p. M.-Telegd, Biharm. Józsa Gábor, ev. ref. 
lelkész. (1372-1—1) 

A borossebesi ev. ref. kántor-orgonistatanító-
ságra pályázat hirdettetik. Javadalma: 190 frt 
készpénz, a melyből az iskola is fütendő, a mag-
tárból 12 köböl búza, 8 köböl szemes tengeri, egy 
fertály föld (8 kat hold), a melynek adóját az 
egyház fizeti, stóla 10 frt; hivatalosan értékelve 
összesen 384 frt; lakás : 3 szoba, konyha. 2 szoba 
padolva, veteményes kert; magántanításért mellék-
jövedelemre számíthat és minden más vallású gyer-
mektől havonta 50 kr tandíjat kap Kötelessége 
a népiskola I—VI. osztályát a tanterv szeiín' 
vezetni, az ismétlő iskolásokat külön díjért ta.nírani. 
szükség esetén lelkész helyett az isteni tiszteletet 
mindenkor végezni. Az állomást- szeptember 1-én 
kell elfoglalni. A felszerelt okmányok augusztus 
26-ig Szabó József ev. ref. lelkészhez czímzendők 
(u. p. helyben). (1373—1—1) 

Nova (Zalamegye) r. k. népiskolához okleveles 
férfi-, esetleg nőtanító kerestetik. Fizetése : a köz-
ségtől 350 frt, ismétlősök után 20 frt, egy szoba 
fűtés és takarítással. Vezeti a két alsó osztályt. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények 
az iskolaszékhez küldendők. (1353—1—1) 

Bicskére (Fejérm.) két róm. kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Az egyik jövedelme : 180 frt, 
reggeli, ebéd. vacsora a főtanítónál; a másiké: 
370 frt és mindkettőnek külön butorozott szoba 
fűtéssel, tisztogatással. Pályázóknak az ipariskolánál 
külön díjazásra van kilátásuk. Kérvények legkésőbb 
augusztus 24-ig Szarka Gyula plébános úrhoz kül-
dendők. Az állások szeptember 1-én elfog] alandók. 

(1377—1-1) 

Pereg (u. p. Laczháza, Pestmegye) községben 
róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 1. az iskolafentartó községtől 350 frt 
és 20 frt fűtési átalány ; 2. 30 frt államsegély és 
egy szobából álló lakás, vagy helyette 22 frt 
50 kr. Kötelessége egy reábízott osztályt tanítani 
s a gyermekekre a templomban felügyelni. Okleveles 
pályázók kérvényeiket augusztus 3l-ig az iskola-
székhez nyújtsák be. A tanítás legkésőbb szep-
tember 15-én megkezdendő. (1354—1—1) 

A csá,s ári ev. ref. I-od tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: becslés szerint 425 frt. Köte-
lesség az I —III. vegyes osztályok vezetése; pályá-
zati határidő augusztus 26. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények az 
esperesi hivatalhoz Ó-Szőnyre küldendők. 

(1371-11—1) 
Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke 

pályáza ot hirdet egy tanyai elemi népiskolai rendes 
tanítói állásra. A tanító javadalmazása az első 
három évben 400 frt, a második három évben 
450 frt, a hat év eltelte után 500 frt évi fizetés, lakás 
és 40 frt szolg.itartási átalány. Pályázók kellőleg 
felszerelt folyamodványaikat f. évi aug. hó 26-ig 
alulirt elnökségnél nyújtsák be. Később érkező 
vagy kellőleg fel nem szerelt folyamodványok figye-
lembe nem vétetnek. A megválasztott tanító tar-
tozik állását f. évi szept. hó 10. napjáig elfoglalni. 
Szeged, 1897 aug. hó 17. Dr. Lázár György, elnök. 

(1369-11—1) 
Korondon (Udvarhelymegye) a községi iskola 

egyik rendes tanítói állása halálozás következtében 
megüresedvén, folyó 1897. évi október 1-én leendő 
betöltésére pályázat hirdettetik. Fizetés : állam-
segélyből 400 frt készpénz és esetleg az unitárius 
egyháztól kántorságért és vailástanításért legkeve-
sebb 250 frt értékű kepe- és birtokhaszonbeli java-
dalmazás, kényelmes lakással és 294 [j-öl vete-
ményes kerttel. Mih*'z képest illetékes pályázók a 
választásnál előnyben s ha még zeneismerettel és 
műénektanítási képességgel is bírnak, kétszeres 
előnyben részesülnek. Felszerelt folyamodványok 
szept. 5-ig Korondra (Udvarhelymegye) a községi 
iskolaszékhez beküldendők. (137">—I—1) 

A n a g y ö s z i községi iskolánál tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 440 frt, 100 frt lak-
pénz, egy negyed hold pótkert és 4 frt irodai 
átalány. Felhivatnak mindazok, kik ezen állomást 
elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt folyamodványaikat ez évi aug. 
hó 26-ig e községi iskolaszéknél nyújtsák be. Tan-
nyelv magyar-német. Megjegyeztetik, hogy a meg-
választott tanítónő köteles az intézet felső osztály 
(IV., V. és Vi.) leánynövendékeit az iskolatanítási 
időn kívül heti három órán a női kézimunkákban 
ingyen oktatni. Nagyősz, 1897 augusztus hó 10. 
Melcher Frekot, elnök. (1357 - II—1) 

Sárospataki református leánynépiskola III—VI. 
osztály tanítónői állására. Fizetés: 500 frt; kézi-
munka-tanításért tanítványonkint 2 frt. Felszerelt 
pályázati kérvények aug. végéig küldendők alul-
irthoz. A megválasztott helyét szept. 12-ig tartozik 
elfoglalni. Az első év próbaév. Bálint Dezső, ref. 
lelkész. (1359-11—1) 

Ref. segédtanítóság első és második osztály 
számára Fizetése 160 frt és teljes ellátás. Levelek 
alulírotthoz intézendők. O-Morovicza (Bácsmegye). 
Mendege Bálint, tanító. (1378-1—1) 

A hernádkaki reform kántortanítói hivatalra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 177 frt, állam-
segélylyel 400 frt. Két kert, szabad lakás. A pályá-
zatok a reform, lelkészhez küldendők. Az állomás 
szeptember 15-ikén elfoglalandó. U. p. Gesztely 
(Zemplénmegye). Kónya József, ref. lelkész. (1352 
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R o z s n y ó püspöki város iskolaszéke a róm. kath. 
elemi fiúiskolához egy férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazás : 500 frt, egészséges és világos 
természetbeni lakás az emeleten megfelelő mellék-
helyiségekkel. Favágatás, fűtés, a tantermek tisztán-
tartása és egyéb apró szolgálatok teljesítéséért a 
cselédtartáshoz 60 frt. Végül 50 frtos korpótb-k öt 
izben. A megválasztott világi tanító köteles lesz 
egy osztály önálló vezetése mellett az éneket és 
testgyakorlatot is tanítani minden osztályban. A 
kellőleg felszerelt okmányok augusztus 29-ig nagys. 
és főtiszt. Fábián Ferencz kanonok-plébános, igaz-
gató-elnök úrhoz terjesztendők. Sipos A. Felix, 
iskolaszéki jegyző. (1347—1—1) 

Miavai ág. ev. egyházközséghez tartozó Eresz -
tovecz írtványos iskolánál egy tanítói állás betöl-
tendő következő fizetéssel: 300 frt készpénz, 50 
p. m. rozs, 4 p. m. alá szántóföld, 6 öl fa, melyből 
a tanterem is fűtendő és házikert. Mivel az iskola-
ház most kijavíttatni fog, a lakás a folyó évre 
csak egy szobából és konyhából áll. azért nőtlen 
tanítók előnyben részesülnek. Tannyelv tót-magyar. 
Folyamodványok szept. 15-ig alulírotthoz bekül-
dendők. Jurenka Samu, egyházgyülésileg megbízott. 

(1368 I I - 1 ) 
A morva- l ieszkói ág. hitv. ev. egyház keres 

egy okleveles tanítót az alsó elemi osztályok szá-
mára. Fizetése: 400 frt, lakás és szükséges tűzifa. 
A folyamodványok szeptember hó l-ig a morva-
lieszkói (Trencsénmegye) lelkészi hivatalhoz bekül-
dendők. (1374-1-1) 

A bottornyai (Zalamegye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : 400 frt alapfizetés, 50 frt ötödéves kor-
pótlék ; szabad lakás 2 szobából, konyha, kunira, 
pinezéből és a szükséges gazdasági épületekből álló; 
'/a hold konyhakert, 33/< hold szántóföld haszon-
élvezete, melytől az adót maga fizeti; stolajövede-
lem körülbelül 150 frt. A választás határnapjául 
1897 szeptember 19. napjának d. e. 10 órája Bot-
tornyára tűzetik ki. Csakis okleveles tanítók pályáz-
hatnak, kik a horvát nyelvben is jártasak; a pályá-
zók a választás napjáig a templomi szertartás tekin-
tetéből próbára jelentkezni tartoznak, a mennyiben 
csakis ilyenek kérvénye vétetik figyelembe. A kér-
vények a választás napjáig alulírotthoz küldendők. 
Bottornya, 1897 aug. 13. Kollay Jeromos plébános, 
iskolaszéki elnök. (1381-1—1) 

Fajszon (Pestmegye) magyar tannyelvű újonnan 
szervezett nőtanítói állásra f. évi szeptember hó 
6-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 300 frt 
készpénz, 10 frt kertilletmény, az ismétlő-iskoláért 
20 frt, szabad lakás, mely áll: 2 szoba, konyha, 
éléskamra, pincze és mellékhelyiségekből, közös 
udvarral. Tartozik a megválasztott nőtanító az 
iskolaszék által kijelölt osz ályt vezetni és esetleg 
a kézimunkát is tanítani, állását f. évi október 1-én 
elfoglalni, mely időtől fizetése folyóvá tétetik. A 
kellőleg felszerelt folyamodványok a fajszi róm. 
kath. iskolaszékre czímezve ft. Csápek Károly kerü-
leti esp.-plébános úrhoz Foktő (Pestm.) intézendők. 

(1388-1-1) 
Bolhón (Somogymegye) a községi iskolánál egy 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
400 frt készpénz, fiúismétlősöktől fejenkint 50 kr 
tandíj, 2 öl tűzifa és egy tisztességesen bútorozott 
szoba; utazásra 15 frt, mit, ha a megválasztott 
tanító állását egy éven belül elhagyná, visszafizetni 
köteles. Osztályában a róm. kath. hittant tanítani, 
akadályoztatás esetén kántorságban segíteni tar-
tozik. Községi iskolaszékre czímzett kérvények 
eredeti okmányokkal mielőbb alulírotthoz küldendők. 
Szánthó Péter, tanító. (1393-1—1) 

Töhöli reform, előkönyörgő tanítóságra. Fizetés: 
készpénz és terményekben 400 frt, melyben 102 frt 
államsegély. Három szobás lakás kerttel. Pályázók 
kérvényüket augusztus 25-ig Juhász Pál espereshez 
Nagysallóba (Barsm.) küldjék. Az állás szeptember 
elején elfoglalandó. Kiss Gyula, reform, lelkész. 

(1346—11—1) 
Valósán (Túróczm.) róm. kath. másodtanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 300 frt 
készpénzben és egy szobából álló lakás fűtéssel. 
Pályázhatnak okleveles tanítók, esetleg tanítónők. 
A kellően felszerelt folyamodványok augusztus 
29-ig az elnökséghez benyújtandók. Vojtussák Károly, 
iskolaszéki elnök. (1358—I—1) 

Az újonnan szervezett Szabadszállás községhez 
tartozó arany egyházi pusztai községi iskolai taní-
tói állomásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés : 400 
frt, 2 szoba, konyha s kamrából álló szabad lakás 
és 1200 I -öl kiterjedesű kert használata. A pályá-
zati kérvények a szabadszállási községi iskolaszék-
hez f. évi szeptember hó l-ig adandók be. Községi 
iskolaszék. (1386-1 -1) 

A hodsághi magyar-német tannyelvű népiskolá-
ban elhalálozás folytán egy tanítói állomás meg-
üresedvén, arra augusztus 26-ig pályázat hirdette-
tik, azon megjegyzé-sel, miszerint ezen állomás csak 
ideiglenesen töltetik be, t i. míg at. iskolanénék veszik 
át a leányok oktatását egy év múlva. Évi fizetés : 
500 frt és 52 frt 50 kr lakbér havi előleges rész-
letekben. A megválasztott köteles az iskolaszék által 
kijelölt osztályt vezetni és az ismétlő-iskolásokat 
külön díj nélkül tanítani. A kellőleg felszerelt fo-
lyamodványok a hodsághi róm. kath. iskolaszékre 
czímezve ft. MIadoniczky Vincze esperes-plebános 
úrhoz Bács-Uj Ialura küldendők és az állomás szep-
tember 6-án elfoglalandó. Hodságh, 1897 aug. 9. 
Fuchs József, iskolaszéki elnök. (1350—II—1) 

A zala-tárnoki (postahely) osztálytanítói állásra, 
mely a „Néptanítók Lapja" 28-ik számában közölve 
volt, a pályázat f. évi oug. 31-ig meghosszabbíttatik 
azon hozzáadással, hogy a megválasztott a főtanító-
nál teljes élelmezést havi 12 frtért nyerhet. A kér-
vények az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1387-1—1) 
A türjei (Zalam) osztálytanítói állomásra f. évi 

augusztus 28-ára pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 
frt, egy öl fa, lakás tisztogatással. Kántorságban 
segédkezés, az 1 — Il-ik osztály kezelése és ismétlők 
oktatása teendői. Az állás f. évi szeptember elején 
foglalandó el. Jelentkezések főtiszt, iskolaszéki elnök 
úrnál. ( 1348 -1 -1 ) 

A langenfeldl szerb és magyar tannyelvű községi 
elemi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 frt fizetés és tisztes-
séges lakás. A magyar nyelven szerkesztett, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nmélt. vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz czimzett folyamo-
dások 1897. évi szeptember hó 30-ig a krassó-
szörénymegyei közigazgatási bizottsághoz külden-
dők. Pályázók a kir. tanfelügyelőnél személyesen 
jelentkezzenek. Nem magyar nyelvű okmányokhoz 
hiteles magyar fordítás csatolandó. (207/h—I—1) 

A fe l sömiskolcz i róm. kath. tanítónői állásra, 
1897. évi augusztus hó 28. napjáig, pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: 400 frt készpénzfizetés, egy kis 
szobábol álló lakás és hozzá téli fűtőanyag. Köteles 
az iskolaszék által jelölendő osztályban tanítani, 
az összes leánytanulókat pedig női kézimunkára 
oktatni. Kérvények a felsömiskolczi róm. kath. 
iskolaszék elnökségéhez intézendők. A megválasztott 
tanítónő állását szeptember hó 12-ig elfoglalni 
köteles. ( 1 3 8 9 - 1 - 1 ) 
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Csorvásra (Békésm.) ref. kántortanító kerestetik. 
Fizetése : alkalmas lakás, 200 frt, 10 hektó buza, 
10 hektó árpa, 6 kocsi szalmafűtő az egyház, 66 frt 
a községtől, és temetési díj. Államsegély kérelem 
alatt, midőn a jövedelem 500 frt körül leend. 
Kötelessége: vegyes-iskola és ismétlősök tanítása, 
templomi — harmoniummal — és temetési szol-
gálat. Állás szeptember 10-ig elfoglalandó. Kér-
vények — képezdevégzettektől is — augusztus 
25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1191- II—2) 
Bareza-Ujfalvi község (u. p. Höltövény, Brassó-

megye) államilag segélyezett községi iskolájánál 
az egyik tanítói állomás üresedésbe jővén, arra 
pályázat hirdettetik. Fizetése következő: készpénz 
400 frt, lakás az iskolai épületben, mely áll 2 szoba, 
konyha, kamra, pincze és gazdasági épületekből. 
Kötelessége: az iskolaszék által reá bizott osztá-
lyokat és az ismétlő-iskolát vezetni Ezen áfásra 
oly ág. hitv. ev. okleveles tanítók pályázhatnak, 
kik az egyházi segédkezést (kántori és vallástaní-
tói teendőket) az egyházzal külön kötendő szer-
ződés mellett, az eddigi javadalmazásért teljesíteni 
tartoznak. A szükséges okmányokkal felszerelt kér-
vények f. évi augusztus hó 25-éig Szabó László 
iskolaszéki elnökhöz küldendők be. Az iskolaszék. 

(1219-11-2) 
Pest-Pilis-SoU-Kis-Kúnvármegyébe kebelezett kis-

kún-alsójárási Újfalu nagyközségben egy róm. kath. 
jellegű s a politikai község által fentartott iskolá-
nál egy tanítói állás van üresedésben. Ezen állással 
egybekötött javadalmazás a következő: I. A politikai 
község pénztárából fizetendő évi 300 forint havi 
részletekben, és 25 frt fütőpénzilletmény félévi 
részletekben, miből a tanterem fűtendő. II. Termé-
szetben szabad lakás, mely áll két szoba és egy 
konyhából, hozzá két hold kertilletmény. III. Á 
folyamatban levő azon 100 frt államsegély, mit a 
politikai község a megválasztandó tanító részére 
igénybe vett, mit is azonban csak a jogérvényes 
ministeri utalvány után vehet igénybe, s végre az 
1898. év január hó első napján esedékessé lett ötöd-
éves korpótlék. Felhivatnak a pályázni óhajtók, 
hogy sajátkezűleg írt kérvényeiket, keresztlevél, 
tanítói oklevél és eddigi működésüket igazoló bizo-
nyítványokkal azt felszerelve. 1897. év augusztus hó 
20-ig, az iskolaszékhez Újfalura (u. p. Alpár, via 
Félegyháza) czímezve adják be. Á megválasztandó 
tanító minden vasárnap reggel 7—9 óráig az ismétlő-
iskolát ellátni tartozik. Tartozik továbbá a szokásos 
vecsernyéket a hívőkkel végezni, miért is némi 
külön mellék stoláris jövedelemre számíthat. A meg-
választandó tanító véglegesítése iránt csakis az 
1897/98. tanév bevégeztével fog intézkedés tétetni. 
Újfalu, 1897 julius hó 23. Buócz Rudolf s k. 
h. plébános, iskolaszéki elnök. Egry Ferencz. iskola-
széki jegyző. (1098—III—3) 

A tápió-szentmártoni róm. kath. iskolához 
képezdét végzett segédtanító kerestetik. Fizetése évi 
180 frt, élelmezés s szoba fűtéssel. Kötelessége : a 
reá bizott osztályokat a kántortanító felügyelete 
alatt tanítani, az ismétlőket oktatni és a kántor-
ságban szükség esetén segédkezni. Az állás szept. 
15-én elfoglalandó. Kérvények főtisztelendő Seregély 
János esperes-plebános úrhoz küldendők. Ágoston 
József, kántortanító. (1183—III—3) 

A te té t leni ev. ref. egyház egyik tanítói állomá-
sára pályázatot hirdetek. Fizetés: készpénz, föld-
jövedelem és tandíjból minimum 500 frt. Köteles-
ség : hat osztályú leányiskola vezetése. Ev. ref. val-
lásúak pályázhatnak augusztus 25-ig. Kérvények 
Soltész Farkas ref. lelkészhez küldendők. Tetétlen, 
Hajdumegye. (1287-11-2) 

Orosháza községi iskolaszéke egy, esetleg több 
tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. A mennyi-
ben ezen iskolák növendékei elenyésző kis rész 
kivételével tisztán ág. hitv. evangélikusok, s a 
tanító a vallás tanítására is kötelezve van, csakis 
ág. hitvallásúak pályázatai vétetnek figyelembe. 
Fizetés : 400 frt, szabad lakás kerttel, minden tanuló 
után fejenként 1 frt tandíj. A pályázók felszerelt 
folyamodványaikat f. évi aug. 26-ig nagytiszt. Kodi 
Márton ev. ref. lelkész s iskolaszéki alelnök úrhoz 
adhatják be. Orosháza, 1897 aug. 7. Szőke János, 
iskolaszéki jegyző. (1275—II—2) 

Jazova-Hodichnak ez utóbbi községébe róm. 
kath., okleveles tanító kerestetik. Évi járandósága a 
községi pénztárból 300 frt és 25 frt fütőszalmára; 
továbbá: 2 szoba, konyha stb. hozzátartozók, vala-
mint 500 I -röl kert; 1 tehén, 2 sertés ingyen nyári 
legelője. Felkéretnek pályázni szándékozók, hogy 
ebbeli felszerelt kérvényeiket augusztus 31-ig alól-
irotthoz beküldeni szíveskedjenek; megjegyeztetik, 
hogy 400 frtra a fizetés-kiegészítés kérvényezése 
folyamatban van. Jazova, 1897 augusztus 5-én; 
u. p. Tisza-Szent-Miklós. Hätz Kálmán, iskolaszéki 
elnök. (1274—11—2) 

Tót-Aradáczon (Torontálm.) az ág. hitv. evang. 
egyház ujabban szervezett harmadik kántortanítói 
állása betöltendő. Ez állás javadalma: jó nagy 
lakáson és kerten kívül, évi 400 frt készpénz, az 
egyházpénztárból negyedévi részletekben előre 
fizetve és temetési stóla. Pályázati határidő aug. 
hó 31. napja, a melynek leteltével az állásra jelent-
kezők közül az egyház által kiszemeltek kántor-
próbára jönnek az egyház költségén. Az állás leg-
később október hő 1-én elfoglalandó, a mikor is 
a megválasztott útiköltségét az egyház viseli. 
Megjegyeztetik, hogy a község lakossága tót nyelvű. 
Bővebb tájékozással, esetleges kívánatra, szívesen 
szolgál Kiss Kálmán evang. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1277 II—2) 

A s z a r v a s i államilag segélyezett társulati polgári 
leányiskolánál összesen 650 frt évi illetményekkel 
javadalmazott nyelv- és tö'rténelemszakú tanítónői 
állás betöltendő. Előnyben részesülnek a német 
nyelvből is képesítettek. A pályázók képesítő-
oklevéllel, szolgálataikat és vallásukat igazoló ira-
tokkal felszerelt kérvényeiket nt. Áchim Ádám 
elnök úrnál 1^97. évi augusztus 25-ig nyújtsák be. 
Az igazgatóság. (1268—II—2) 

Toponár (Somogym.) községi iskolához két róm. 
kath. altanító kerestetik. Fizetés: polgári évre 360 
frt havonkint előre fizetve, bútorozott szoba, fűtés 
és tisztogatás. Teendők : egy osztály vezetése, ismét-
lősök oktatásában és a kántorságbani segédkezés. 
Kérvények augusztus *5-ig alulírotthoz küldendők. 
Vasúti állomás helyben. Toponár, 1897 augusztus 
7. Szentes István plébános, iskolaszéki elnök. 

(1284-11-2) 
A nyitra-komjáthi róm. kath. magyar-tót nép-

iskola I. osztályához tanító kerestetik Javadalma: 
400 frt, lakás fűtéssel. A kántori teendőkben jártas 
mellékjövedelemre számíthat. Folyamodványok szep-
tember 7-ig az iskolaszékhez küldendők. (1286—II—2) 

Szanyban (Sopronmegye) az osztálytanítók fize-
tése évi 300 frt, bútorozott szobával. Tanítói teen-
dőkön kívül kántorságban is segédkeznek. Jelent-
kezések augusztus végéig a róm. kath. iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. (1288—111—2) 

A felsöszel i i ágost. hitv. ev. gyülekezetben a 
harmadik tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: 310 frt havonkinti részletekben, jövőre 
államsegélylyel 400 frt. Első év próbaév. Pályázók 
mielőbb jelentkezzenek : evang. lelkészi hivatalnál 
Felső-Szeli, Pozsonymegye. (1306—11 -2) 
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A klenócz l ev. egyházközség rendes tanítót keres. 
Kötelessége: két vegyes-osztály tanítása, kántori 
teendők végzése sor szerint. Javadalmazása: 3 szobás 
lakás, 510 frt készpénz, kert, kenderföld, 32 m. 
tűzifa, 2 drb marhalegeltetési jog, stóla, offertorium. 
Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő augusztus 
27. Argay György, ev. lelkész. (1218—II—2) 

Denta (Temesm.) községben a községi elemi nép-
iskolai tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. A 
választás utján betöltertdő ezen állással jár: 1. 500 
frt évi készpénzfizetés ; 2. 24 köbméter tűzifa ter-
mészetben ; 3. 6 frt írószeráltalány ; 4. egyelőre évi 
100 frt lakpénz, a tanítói lakás beszerzése után 
pedig természetbeni szabad lakás. Az oktatási 
nyelv magyar-bolgár-német és pályázókul csakis 
azok fogadtatnak el, kik a magyar nyelven kívül a 
bolgár nyelvet oktatási képességgel, a németet pedig 
legalább szóban bírják. A megválasztandó tanító a 
bolgár hívők részére kántori teendőket is köteles vé-
gezni, mely funkcziókért esetről-esetre stolaillet-
mény jár. Felhivatnak az ezen állást elnyerni óhaj-
tók, hogy pályázati kérvényeiket kellőkép okmá-
nyolva legkésőbb folyó évi augusztus hó 25-éig 
alulírott iskolaszékhez benyújtsák. Denta. Walter 
József, iskolaszéki elnök (1257—II—2) 

Diándoki ref. másodtanítóságra pályázhatni aug. 
25-ig. Fizetése: lakás, kert és 100 frt államsegély-
lyel 400 frt. Tanítja az I., II. osztályt és ismétlőket. 
Kántor akadályoztatásakor énekel. Állomása szep-
tember elsején elfoglalandó. Kérvények ref. lelkész-
hez küldendők. (1080—III—3) 

Fülöp Tzállási puszta Kerekegyházi tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : készpénz 200 frt. 
Tandíj : minden tanulótól 1 frt, 1 véka rozs, 1 csirke. 
Tanulók száma 110 — 120. Természetbeni lakás. 1 hold 
föld. Temetési stóla szintén tekintélyes összeget kép-
visel. Pályázati határidő augusztus 23. Pályázati 
kérvények és okmányok dr. Mády Gyula iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Fülöpszállás, Kovács István, 
isk.-sz. gondnok. (1085—III—3) 

Szebedény evang, tót nyelvű, 400 frt állam-
segélyes elemi iskola tanítóságára pályázók Ocsova 
(Zólyomm.) lelkészénél jelentkezzenek. Óvónők is 
pályázhatnak. (1095—III—3) 

Blatnicza, Turóczmegye, ág. hitv. ev. segéd 
okleveles tanítót, tanítónőt vagy kisdedóvónőt 
keres. Fizetése 300 frt, lakás, 30 frt iskolafűtésre, 
tannyelv tót. Kérvények a blatniczai lelkészi hiva-
talhoz szeptember 15-ig küldendők. (1251—III—2) 

Tósokberéndi (Veszprémmegye) kath. iskolához 
segéd kerestetik. Fizetése 175 írt teljes ellátással, 
mosás helyett 13 frt, faiskoláért 12 frt. Teendője : 
nagyobb osztály és ismétlősök oktatása, kántorko-
dás. Kérvények aug. 28-ig Szobek Lóránt plébános-
hoz küldendők. _ (1258—II— 2) 

Murány-Hossziírétre okleveles ev. tanító keres-
tetik. Javadalom : pénz, föld, rét és terményekben 
150 frt. Pályázati kérvények szeptember hó 10-ig 
Velky Jenő ev. lelkészhez küldendők be. (1301 — 11—2) 

Jó hangú segédkántor kerestetik. Fizetése havi 
15 frt, külön szoba fűtéssel s élelmezés; az állás 
szeptember hó elsején elfoglalható. Bővebb felvi-
lágosítást nyújt Hornyik Károly h.-kántor Csong-
rádon. (1308—II—2) 

A zó lyom-miklós fa lv i róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : tűzifán 
és tisztességes lakáson kívül 600—650 frt. Kellőleg 
felszerelt bizonyítványok szeptember 10-ig az alul-
írotthoz beküldendők. Választás szeptember 14-én, 
melyen a pályázó megjelenni tartozik. A megvá-
lasztott állomását legkésőbb szeptember 20-ig tar-
tozik elfoglalni. Zólyom-Míklósfalván, 1897 augusz-
tus 10-én. Molnár József, iskolaszéki elnök. 

(1360-1 -1 ) 

A zsombori ág. hitv. ev. magyar tannyelvű 
népiskola vezértanítói állására pályázat hirdettetik. 
Évi fizetés : 120 frt, mintegy 34 hl. buza s ugyan-
annyi törökbuza vagy rozs és 150 kenyér, mely ter-
ményekbeni járandóságok helyett kívánságra pénz-
ben 280 frt fizettetik. Azonkívül mellékjövedelmül 
4 öl tűzifa s kisebb bevételek (együtt m. e. 36 frt 
értékben), lakás, kevés kert s káposztaföld. Kötele-
zettségek : rendes tanítás az iskolában s énekvezetés 
a templomban és temetések alkalmával. Kellően 
felszerelt kérvények f. évi augusztus hó 31-ig este 
6 óráig a lelkészi hivatalhoz Zsomboron (u. p. Ok-
lánd, Udvarhelymegye) küldendők. (1246—II—2) 

Bács-Baracska községi iskolájánál egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: háromszáz 
forint készpénz, három öl lágy hasábfa és szabad 
lakás házikerttel. A kérvények augusztus 25-ig az 
iskolaszékre czimezve, alulírott elnökhöz beterjesz-
tendők. Pályázhatnak róm. kath. vallású okleveles 
tanítók. A megválasztott kötelessége az iskolaszék 
által kijelölt osztályokat és ismétlősöket tanítani, 
a kántort akadályoztatása esetén kisegíteni, miért 
is a kántoriakban némi jártassággal bíróknak 
előny adatik. Bari Imre, elnök. (1208—II—2) 

Népiskolánk segédtanítói állására szeptember 
l-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 350 frt és 10 frt 
útiköltség ; lakásul egy szoba, fűtéssel, takarítással. 
Tanítja: I., II. osztályt. Gárdony (Fehérmegye). 
Tóth Kálmán, ref. lelkész. (1265—Ili—2) 

Az alsó-nánai ev. egyház német-magyar tan-
nyelvű elemi iskolájához segédtanító kerestetik. 
Fizetés: lakás, I'/J öl fa és 300 frt (háromszáz 
forint). Apáthi (u. p. Márágy, Tolnamegye). Kracher 
György, ev. lelkész. (1204—III—2) 

Nagy-Orosz i m.-város (Nógrádm.) róm. kath. 
népiskolájánál két osztálytanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom külön-külön: 350 frt kész-
pénz, bútorozott lakás, egy-egy öl tűzifa és 50 frtos 
ötödéves korpótlék. Pályázati határidő augusztus 25. 
Buchta József, elnök. (1245—II—2) 

Tejfalu község (Pozsonym.) államilag segélyezett 
népiskolánál a tanítói állomás üresedésbe jővén, 
f. évi augusztus 20-ig terjedő időre pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás: 400 frt évi fizetés havon-
kinti részletekben, szabad lakás, kert, esetleg 15 frt 
kertilletmény, szokásos irodai átalány, fizetőképes 
ismétlő iskolásoktól 50 kr tandíjon kívül az ötöd-
éves pótlékra való igény. Felkéretnek a pályázni 
kívánók, hogy a kellően felszerelt folyamodványaikat 
a kitűzött határidőig alulírotthoz nyújtsák be. 
Tejfalu, 1897 augusztus 1-én. Oberhoífer Ignácz, 
iskolaszéki elnök. (1195—11—2) 

A teési • (postahely, Veszprémm.) ág. hitv. ev. 
tanítói hivatalra pályázat hirdettetik. Közigaz-
gatásilag megállapított fizetés 414 frt. Jelent-
kezéseket elfogad: Pulay Gábor, evang. lelkész. 

(1225—II—2) 
A tolna-ozorai róm. kath. népiskola I. és II. fiú-

osztályának tanítói állomásai üresedésben vannak. 
Javadalmaik: 305—305 írt készpénz óvnegyedenkint 
a hitközség pénztárából előre fizetve, az iskolaépü-
letben egy-egy szoba a szükséges bútorzattal. Köte-
lességük : osztályukat önállóan vezetni, növendé-
keiket a szokott időben templomba kisérni, a 
szokásos körmeneteken tanítványaikkal résztvenni. 
Megjegyeztetik, hogy a jövő iskolaévben esedékessé 
válik az 50 fitos korpótlék. Pályázhatnak okleveles, 
esetleg képezdevégzett tanítók. Határidő augusztus 
22. Okmányokkal felszerelt kérvények az iskolaszék 
nevére küldendők. Elnökség. (1189- II—2) 

Tassra (Pestmegye) az első, második fiúosztály-
hoz református tanító kerestetik. Fizetése 370 frt, 
lakás, fűtés. Kérvények mielőbb Földváry József 
elnökhöz küldendők. (1279—II—2) 
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Betöltendő a s zako lcza i közs. felső leánynép-
iskolánál évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítónői állomás. 
Pályázhatnak polg. iskolákra képesített vagy oki. 
elemi isk. tanítónők; ez utóbbiak azonban köte-
lesek a polg. isk. tanképesítő-vizsgálatot a lehető 
legrövidebb idő alatt letenni. A folyamodók községi 
iskolaszékre czímzett s szabályszerűen felszerelt 
folyamodványaikat legkésőbb f. hó 29-éig hozzám 
küldjék be. Szakolczán, 1897 aug. 13. Kropácsy 
István, isk. igazgató. (1384—1—1) 

A petneházai ref. kántortanítóságra pályázat 
nyittatik. Javadalom: 400 frt készpénz, melyből 
államsegély 268 frt, 132 frttal egészíti ki az egyház, 
továbbá a tandíj fejenkint a tanítványoktól 1 véka 
rozs és 30 kr, és a stóla. Okleveles, ref. vallású 
tanítók f. hó 25. napjáig okmányokkal felszerelt 
kérvényüket a petneházai ref. lelkészi hivatalhoz 
adják be (utolsó posta: Kárász, Szabolcsmegye). 

(1396-1 -1 ) 
Dömösie (Esztergommegye) ev. ref. előkönyörgő-

tanító kerestetik. Fizetés: 330 frt, 2 hold föld, 
<5- és új-temető használata 60 frt, tandíj 35 frt, 
fajzási jog községi erdőből = 10 frt, lakás 3 szoba, 
konyha, éléskamra, stóla. Az állomás elfoglalandó 
legkésőbb szeptember 15. Kérvény esperesi hiva-
talhoz, Diósjenő, augusztus 30-ig. (1392—1—1) 

A bessei ev. reform, kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 10 frt 80 kr, 9 szapu buza, 
3V< sz. árpa, 2 akó bor, 2 öl fa, 14 m. széna, 11 
liold jó minőségű föld (ebből 7 holdat míveltet, 
valamint adóját is fizeti az egyház), 3 drb kert, 
minden tanulótól egy véka árpa, egy csirke és 
40 kr. Stóla kánén szerint és 162 frt államsegély. 
Kérvények aug. 31-ig az esperesi hivatalhoz kül-
dendők Nagy-Sallóba Pózba, 1897 aug. 12. Biliary 
Kálmán, lelkész. (1376—II—1) 

A temesvár-józsefváros i 21 év óta fennálló 
Löwinger Miksa-féle nyilvános iskolához segédtanító 
kerestetik. Fizetése 300 frt iskolaévre. Mellékjöve-
delemre számítható. Nőtlen tanítók kérvényeiket 
és okmányaikat Löwinger Miksa iskolatulajdonoshoz 
azonnal küldjék. (1385—III—1) 

A trebetei róm. kath. tót-magyar tannyelvű 
népiskolánál az osztálytanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 300 frt évi fizetés a köz-
ség pénztárából 25 frtos havi részletekben előre 
fizetve; egy bútorozott szobából álló lakás, téli 
fűtéssel. Kötelességei: az egyik vegyes osztályt 
önállóan, s az ismétlő-iskolát a főtanítóval felváltva, 
tanítani. Pályázhatnak okleveles, vagy képezde-
végzett férfi- és nőtanítók, s a folyó évi '22.342. 
számú ministeri rendelet értelmében, okleveles 
kisdedóvónők is. Felszerelt kérvények folyó évi 
szeptember hó 8-ig főt. plebániahivatalhoz Krako-
vánba (u. p. Yerbó, Nyitramegye) beterjesztendők. 
Laczkovich János, főtanító. (1382—1—1) 

B.-Kisfalud-on a róm. kath. tanítói állásra pályáz-
hatni. Javadalmazása: Tanulmányi alapból 100 frt; 
hitközségtől 200 frt; államsegély 119 frt; 1 hold 
szántóföld ; 2 hold rét; 10 szekér fa; legeltetési jog 
3 drb marhára. Lakása: egy szoba, kamra, konyha. 
Kert és istálló. Pályázati határnap augusztus 25. 
Kérvények Breth Gyula plébánoshoz intézendők. 
Bodrog-Keresztur (Zemplénm.) (1334—1—1) 

Abaujmegye Pálháza ev. ref. leányegyház isk. 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése 
évenként államsegély 220 frt, az egyház 230 frtot 
ad, a templom körüli gyümölcsös kert, temetési 
stóla. Kötelessége templomi szolgálatokat végezni 
és az isk.-gyermekeket tanítani. Határidő augusztus 
25. U. p. Pálháza. Karla Gábor, Radványban, ref. 
lelkész. (1351—1—1) 

A bödi róm. kath. kántortanítói állásra nyug-
díjazás^ folytán pályázat hirdettetik. Javadalma: 
8626 Q-öl szántóföld, 40 pozsonyi mérő gabona, 
fele buza, fele rozs, rétül a temető ; 2 bécsi £<]-ö] 
kemény hasábfa. Mindennapi tankötelesek után 
fejenkint 1 frt 20 kr tandíj ; az ismétlők után 1 frt; 
64 frt harangozópénz; stoláris jövedelem 25 frt; 
lakás és gazdasági épületek ; 600 [T'-öl faiskola 
használata. Összes jövedelem körülbelül 500 frt. 
A megválasztott köteles a'z istentiszteletnél úgy 
ünnep, mint köznapokon orgonálni, a gyermekeket 
a templomba kísérni és a plébánosnak az egyházi 
ténykedésnél az öltözködésben segédkezni. Válasz-
tási határnap f. évi augusztus hó 26, délelőtt 9 óra. 
Pályázok személyes megjelenése kívántatik; az 
állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. A kér-
vények a fenti határnapig a bődi róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz nyújtandók be. U. p. Vép 
(Vasmegye). (1370-1-1) 

Jutára (Somogym.) okleveles, esetleg képezde-
végzett, róm. kath. segédtanító kerestetik. Fizetése 
10 havi szorgalmi időre 300 frt, havi utólagos rész-
letekben fizetve, egy bútorozott szoba, fűtés, világí-
tás, takarítással. Kötelmei: egyik tanteremben taní-
tani, ismétlőket oktatni és a kántorságban díj nél-
kül segédkezni. Oklevelesek előnyben részesülnek 
és julius, augusztus hóra 25—25, összesen 50 frttal 
több fizetést élveznek. A megválasztottnak állását 
a tanév közben elhagyni nem szabad. Kérvények 
az iskolaszékre czimezve, augusztus 28-ig beterjesz-
tendők. Tannyelv : magyar. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Jután, 1B97 augusztus 9. Harangozó 
Károly, kántortanító. (1349—1—1) 

Új-Hartyánhoz tartozó Hernád és Vatya pusztán 
f. évi szeptember l-ig a szervezett vándoitanítói 
állomás lévén betöltendő, ezen állásra pályázat 
hirdettetik. Felhivatnak a pályázni szándékozók, 
hogy kellőleg okmányolt kérvényeiket 1897 aug. 
27-ig alulírott iskolaszék elnökéhez nyújtsák be. 
Javadalmazás : 1. készpénzfizetés 300 frt. 2. termé-
szetbeni lakás, mely áll : aj Hernádon 1 szoba, 
konyha és kamrából; bj Vatyán 1 szoba és kony-
hából ; 3. Hernádon '/< hold kertből. A tanító köte-
lessége : az iskolaszék által meghatározandó napokon 
Hernádon, és szintén meghatározandó napokon 
Vatyán tanítani. Az egyik iskola a másiktól 
1'/» óra távolságnyira van. Uj-Hartyán, 1897 aug. 
8-án. Schenk József, Hernád-Vatya iskolaszék elnöke. 

(1318-1—1) 
A t e v e l i (Tolnám.) róm. kath. népiskolánál a 

segédkántorsággal egybekötött osztálytanítói állo-
másra is f. hó 25-ig pályázat nyittatik. Évi jöve-
delme : 200 frt készpénz, egy bútorozott szoba, élel-
mezés és fűtés; kötelessége: egy tantermet s az 
ismétlő-iskolát vezetni, a kántoriakban segédkezni. 
Tannyelv: német-magyar. Pályázhat képezdész is. 
A fizetés szeptember 1-én esedékes. (1395—I—1) 

A n y á r s z ó i (Kolozsmegye) államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál évi 440 frt fizetésből, 20 
frt kertilletményből s így összesen 460 frt fizetés-
ből és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomásra, melylyel az ev. 
ref. orgonista-énekvezéri teendők is egybe vannak 
kötve, pályázat hirdettetik. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó ref. vallású, okleveles tanítók, kellően fel-
szerelt folyamodványaikat az iskolaszékhez czímezve, 
legkésőbb 1897 augusztus 30-ig, alulírotthoz Bánfi'y-
Hunyadra küldjék be. Koleszár Lajos, iskolaszéki 
elnök. (1394—H—l) 

Nagy-Kérre (Nyitram.) a „Néptanítók Lapja" 
28-ik számában közlött 350 frtos tanítói állásra, 
mivel a két helyen megválasztott tanító itt leköszönt, 
a pályázat megújíttatik. Zórád. (1383—I—1) 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Kisbérre ref. tanítói állomásra a „Néptanítók 

Lapja" 29—30. számaiban hirdetett pályázat augusz-
tus 25-éig meghosszabbíttatik. Fizetése : tisztességes 
lakás és 420 frt készpénz, és terményekben. Kér-
vények Ászárra (Komárommegye) a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1401—1—1) 

Zentán a községi iskolánál nyugdijazás folytán 
megürült városi és tanyai tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetése a városi állásra megválasztott 
tanítónak évi 400 frt, mely öt évi működés után 
500 frtra, tíz évi működés után 600 frtra emelke-
dik, és 150 frt lakásbér. A tanyai tanító illetményeit 
képezik természetbeni szabad lakás, 'A kat. hold, 
kertilletmény, évi 400 frt fizetés, mely öt évi műkö-
dés után 450 frtra, tíz évi működés után 500 frtra 
emelkedik. A megválasztott tanyai tanító tartozik 
a vezetése alá adandó osztatlan népiskola minden-
napi és ismétlő-osztályainak vezetésén kívül a leány-
növendékek női kézimunka tanításának ellátásáról 
gondoskodni, a gazdasági és kertészeti oktatást 
rendszeresen kezelni. A városi állásra megválasz-
tott tanító a mindennapi iskolai tanításon kívül az 
ismétlő-iskolai tauításra is köteleztetik. A másutt 
töltött szolgálati évek a pótlék megszabásánál be-
számíttatnak. Pályázó okleveles tanítók megjelölvén 
az állást, melyet elnyerni óhajtanak, kellően fel-
szerelt és bélyegzett kérvényeiket alulírotthoz f. évi 
szeptember 5-ig küldjék be. A megválasztott taní-
tók állásaikat a hivatalos értesítés vétele után azon-
nal elfoglalni kötelesek. Zenta, 1897 augusztus 10. 
Szabó László, iskolaszéki elnök. (1398—I—1) 

Az inotai (Fehérmegye) ev. ref. orgonista-kántor-
tanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalom: 
föld, termény és készpénzben 487 frt 50 kr, tisz-
tességes lakás és stóla. Folyamodványok f. évi 
augusztus 28-ig Csajtay Máté lelkészhez (u. p. Vár-
palota) küldendők. (1403—II—1) 

A galábocs i róm. kath. államsegélyes iskolához 
okleveles tanítót keresek. Javadalom: lakás (két 
szoba, konyha), kis kert, stb. Készpénzfizetés 302 frt 
60 kr, ezenfelül van aztán a földek haszna, párbér, 
tandíj, stóla, a mely pénzértékben megér 100 frtot. 
Pályázhatni augusztus 2ti-ig. Nógrád-Óvár, u. p. 
Szklabonya. Bakos János, esperes-plebános. 

(1399-1-1) 
A körmendi ev. reform, egyházban segédtanítói 

állásra pályázatot hirdetek. Szeptembertől kezdve 
10 hóra fizetése 200 forint, havi részletekben, az egy-
ház pénztárából s teljes ellátás a tanítónál. Köteles 
a hatosztályú iskola és az ismétlősök vezetése s 
templomi teendők végzése. Orgonálásban jártasok 
előnyben részesülnek. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények alólirotthoz aug. 
28-ig Egyházasrádóczra (Vasmegye) küldendők. 
Somogyi Gyula, esperes. (1102—I—1) 

Tolna-agárdi róm. kath. m;igyar tannyelvű elemi 
iskolához osztálytanító kerestetik. Javadalom : lakás, 
két szoba, konyha, kamra, pincze. 300 frt kész-
pénz, kert. Kötelesség: 11 111. osztály s ismétlő-

r iskolás leányok tanítása. Szükség esetén kántorság-
l ban helyettesítés. Kérvények augusztus 28-ig iskola-

széki elnökséghez küldendők. 
Tolna-agárdi róm. kath. elemi iskolához az 

1897/9s-diki tanévben a szorgalmi időre segédtanító 
kerestetik. Javadalma: egy szoba, étkezés (reggeli, 
ebéd, vacsora), szükséghez képest mosás, világítás, 
fél öl fa, hav.mkint 12 frt 50 kr. Kötelessége: I-ső 
osztály tanítása, kántorságban bármikor helyettesí-
teni, ismétlősök tanításában segédkezni. Kérvények 
augusztus 28-ig Solionyai Ferencz kántortanítóhoz 
küldendők. (1400—1—1) 

Hódmezö-Vásárhelyen óvónői állásra évi 400 frt 
fizetés, két szobából, konyhából és kamrából álló szabad 
lakás és téli fűtőanyag biztosítása mellett pályázat 
hirdettetik. A lakás 100 frt, a fűtőanyag 40 frt egyen-
értékkel számíttatik Szabályszerűen felszerelt kér-
vények f. évi augusztus hó 30-ig Kmetty Károly 
elnökhöz küldendők. Fodor Lajos, iskolaszéki jegyző. 

(1390—1—1) 
A ság i (Vasmegye, Kis-Czell mellett) róm. kath. 

iskolához okleveles osztálytanító kerestetik. Fize-
tése : a hitközségtől 250 frt polgári évre, havi 
előleges részletekben, bútorozott szoba fűtéssel, 
államsegély 50 frt; 400 frtra kiegészítés az állam-
tól kérelmezve van. Teendők : egyik osztály taní-
tása és a kántoriakban segédkezés. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Pálinkás Géza plébános, 
iskolaszéki elnök. 

(1409-1-1) 
Tót-Megyerre a 30. számban közölt pályázat 

határideje augusztus 29-ig meghosszabbíttatik. 
(1412-1-1) 

Kocsola (Tolnamegye) róm. kath. iskola III. 
osztályához tanító kerestetik. Fizetése tanévre 
150 frt, élelmezés, szoba fűtéssel. Köteles egy 
osztályt tanítani, ismétlőket felváltva oktatni, 
kántorságban segédkezni. Okmányok iskolaszékhez 
küldendők. Válasz azonnal adatik. Hábel József, 
kántortanító. 

(1413-1-1) 
A bellatinczi , i zsakóczi és adrlánczi r. kath. 

iskoláknál a másodtanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés mindegyiknél 350 frt az ötödéves 
korpótlékon felül. Az állomásokra nők is pályáz-
hatnak. A pályázók kérvényeiket szeptember 8-ig 
alulírotthoz küldjék. Bellatincz, Zalam. augusztus 14. 
Tóth László, iskolaszéki elnök. 

(1407—1—1) 
A felső Zemplénben eső n a g y b á n i ev. ref. egyh. 

tanítói megüresedett állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése 300 o. é. frt a gondnok által beszedve ós 
fizetve évnegyedenkint előre. Az államtól 32 o. é. 
forint, 1 köblös szántóföld, a melynek munkáját ax 
egyház teljesíti s adóját fizeti, a termést haza szál-
lítja, 6 szekér fa behozatala a tanító által véve. 
5 darab marhalegeltetés. Szőllőalj s temető kaszá-
lása Szabad lakás 'A vékás kerttel, fele gyümölcsös. 
Stóla. Pályázati határidő aug. 29-ig. Bővebb értesí-
tést az iskolaszéki elnöknél. 

(1406-1-1) 
Tárkányba (Komáromm.) két okleveles kath. 

tanító kerestetik. Egyiknek fizetése 350 frt. Másik-
nak : ágynemű, mosás és világításon kívül, teljea 
ellátás és 130 frt. Mindegyiknek külön bútorozott 
szoba. Kötelességük: egy-egy osztályt vezetni, az. 
ismétlősöket felváltva tanítani, az istentisztelet alatf 
a gyermekekre felügyelni. Kérvények Németh Vilmos 
plébánoshoz küldendők. 

(1408-1-1) 
Pozsonymegye, peredi róm. kath. tanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Javadalma: 130 frt, egy 
bútorozott szoba, takarítás, fűtés és élelmezés, mosás 
és világítás nélkül. Pályázhatnak tanítónők is. Kér-
vények szeptember 4-ig Bartoss János, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. 

(1411—1—1) 
Szentpéterari (Zalam.) róm. kath., államilag-

segélyezett osztálytanítói állomásra augusztus 28-ig 
pályázat hirdettetik. Evi jövedelme: a törvényes 
korpótlékon kívül 400 frt készpénz és egy bútoro-
zott szoba. Kötelessége : egy tantermet s az ismét-
lősöket vezetni, a kántoriakban segédkezni. Az 
iskolaszékre czímzett, okmányokkal ellátott kér-
vények alulírotthoz küldendők. Boda Gyula, fő-
tanító. (1410-1—1) 
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H I R D E T É S E K . 

A „Néptanítók Lapja" folyó évi 32. számában 
1100—I—1 jelzésű hirdetésben nem nevelőnőt, hanem 
n e v e l ő t keresnek. 

BALATON GÉZA tanító népiskolai tanköny-
vei: „Földrajz, Magyarország Történelme, Természet-
rajz, Természettan és Nyelvtani eredménytár". Négy 
első mű német, két első tót nyelven is kapható. 
Egyes példányo^k ára 10 kr. Megrendelések szerző-
nél is tehetők O-Becsén. (1285-11—2) 

Kitűnően végzett IV-ik polgári osztályt, római 
katholikus szegény leány, tanítónői pá lyára 

készülő, óhajt főkép (1365—1—1) 
k i s l e á n y o k a t t a n í t a n i , 

szerény feltételek mellett. Czím : K a t i i . t a n í t A , 
F i i l e . u. p. Lepsény (Fejérmegye). 

Oklevéllel bíró izraelita, idősebb 

^ nevelőnő 
kerestetik az első és második elemi osztá lyt 
végző két leánykához. Megkívántatik a magyar 
és német n y e l v tökéletes birása és zongora-

tanítás. Ajánlatok augusztus 22-ig 

R o s e n b a u m M i k s á h o z 
Tréfort-puszta (utolsó posta: Véménd, Baranya-

megye ) küldendők. (1317—1—1) 

Nevelő kerestetik 
egy IV. elemi iskolás kis fiú mellé, szeptember 
l-re. Fizetés 150 frt és teljes ellátás. Hegedülni 
tudók előnyben részesülnek. A pályázatok Tóth 
Kálmánhoz Fuszta-Orgovány (utolsó posta: 

Izsák) küldendők. (1321-1-1) 

w w A j a n l k o z a s . 
Okleveles róm. kath. tanító, két évi gyakorlattal, 

állást keres. Megkeresések „Tanító" czímre Pusz ta -
Poó (Szolnokmegye) kéretnek. (1228 — 1—1) 

" M J J - f s t n k o i i y v 
vegyesajkű népiskolák számára. 

Magyar ABC- és olvasókönyv a vegyesajkú népiskolák I. osztálya számára (dűlő Írással). Ára kötve 20 kr. 
Magyar ABC- és olvasókönyv a vegyesajkú népiskolák I. osztálya számára (álló Írással). Ára kötve 20 kr. 
Magyar olvasókönyv a vegyesajkú népiskolák II. osztálya számára Ára kötve 28 kr. 
Magyar olvasókönyv a vegyesajkú népiskolák III. osztálya számára Ára kötve 36 kr. 
Magyar olvasókönyv a vegyesajkú népiskolák IV. osztálya számára (sajtó alatt van). 

Szerkesz t e t t e : S Z I R M A I J Ó Z S E F . (1243-II-1) 

K i a d t a : H o r o v í t z A d o l f , N a g y s z o m b a t b a n . 
Hazánk vegyesnyelvű vidékein minden tanító élénken érzi oly olvasókönyv hiányát, mely a vegyes-

ajkú iskolák szükségleteinek megfelelő volna. És ezt igen természetesnek kell találnunk. Mert hisz, egy 
szegedi vagy kecskeméti gyermek számára akár a legkönnyebb stílusban írt könyv is, még számtalan elhárít-
hatlan nehézséget támaszt azon tót- vagy németajkú gyermek elé, ki az iskolában hallja először a 
magyar nyelvet. S e nehézségek leküzdése annál inkább meglankasztja a tanító munkásságát, minél 
lelkiismeretesebben fogja fel feladatát. 

Nem rég maga a nagyméltóságú közoktatásügyi minister oly tartalmú nyilatkozatot tett, mely 
szerint szükséges volna a vegyesajkú polgári és középiskolák számára könnyebb nyelvű kézikönyveket írni. 

Ha ez a szükség már a polgári és középiskolákban is megvan, a hol pedig válogatott és 
érettebb gyermekekkel van a tanárnak dolga, akkor a népiskolákban az ily könyvnek megírása 
valósággal mulaszthatatlan kötelesség, mert ezek tanulói még egyáltalában nem, vagy csak fogya-
tékosan birják a magyar nyelvet és ezek közt nem lehet válogatni, hanem a leggyengébbel is 
el kell végezni az anyagot. 

A czímben jelzett ABC- és olvasókönyvekben megkisérlettem, hogy e hiányon segítsek és a 
vegyesajkú népiskoláknak oly kéz ikönyvet nyújtsak, mely a magyaros í tást előmozdítsa, a 
tanuló munkáját könnyebbé, a taní tóét pedig eredményesebbé t egye . 

Bizton remélem, hogy az igen tisztelt kollegák és a tekintetes iskolai elöljárók a magyar nyelv terjesztése 
ós eredményes tanítása érdekében nem fogják sajnálni a fáradságot s tüzetesen megvizsgálják könyveimet. 

Hogy pedig vizsgálatukat megkönnyítsem, legyen szabad az alábbiakban röviden vázolnom azon 
elveket, melyek a könyvek megirásánál vezéreltek: 

Az ily könyveket mindenekelőtt egyszerű, az idegenajkú tanulóknak könnyen érthető nyelven kell írni. 
Továbbá az olvasókönyv ne csak a szó- és nyelvkincs gyarapítására, hanem a reálismeretek 

forrásául is szolgáljon. 
Az olvasókönyv legyen kiinduló pontja a beszéd- és értelemgyakorlatok, a legszükségesebb nyelvtani 

fogalmak és az írásbeli feladatok tárgyalásánál. 
Hogy mindezt annál könnyebben és biztosabban elérhessük, az olvasókönyvhöz egy „függeléket" 

csatoltam, a melyben az olvasmányok fel vannak dolgozva és mindazon anyag egybe van állítva, a mi 
egy-egy osztályban a helyesírásból, irálygyakorlásból, nyelvtanból és reálismeretekből elvégzendő. 

Kivánatra a kiadó czég (HOROVÍTZ ADOLF, Nagyszombatban) mutatványpéldánynyal 
szo lgá l mindazoknak, kik a könyveke t esetleges behozatal czéljából megismerni óhajtják. 

Vágújhely, 1897 augusztus havában. S Z I R M A I J Ó Z S E F . 
Budapest, 1897. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 tar., 
negyedévre 1 frt 25 kr.* — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Két rendelet. 
A közoktatásügyi „Hivatalos Közlöny" 

f. évi augusztus hó 1-én megjelent 15. 
számában két foutos rendelet látott 
napvilágot, melyeknek irányáról és tar-
talmáról tanácsosnak vélem egy-két 
szót szólani a Néptanítók Lapja tisztelt 
olvasóközönsége előtt. 

Az említett lap élén álló 8 sornyi 
kis rendelet, mely 10.980/97. sz. alatt 
adatott ki s azt tartalmazza, hogy az 
állami és államilag segélyezett községi 
elemi iskolákkal kapcsolatos ismétlő-
iskolákban, ide értve a gazdasági ismétlő-
iskolákat is, teljes tandíjmentesség, tehát 
ingyen-oktatás legyen, kis részben egy 
nagy elvet valósít meg: a díjtalan taní-
tásnak elvét, mely az egész vonalon ter-
mészetes folyománya a tanítás kötele-
zettsége elvének. Az kellene, hogy legyen, 
de nálunk még nem az, mert az iskola-
fentartók még mindig nem tudják nél-
külözni a tandíjból származó jövedel-
meket. A rendelet rést üt a mostani 
tandíjat szedő gyakorlaton s mint ilyen 
az első lépés az ingyenes népoktatás 
czélpontja felé. Ebben rejlik nagy je-
lentősége, mert gyakorlati eredménye 
nem lesz jelentékeny. Az állami és 
államilag segélyezett községi iskolák 
ugyanis aránylag kis számúak s az 
ismétlő-oktatás ügye azoknál sincs min-
denütt rendezve; de még a hol ren-

dezve van, ott is csak kivételesen van-
nak az ismétlő-iskolai tanulók tanítás-
díj fizetésére kötelezve. Az az anyagi 
könnyebbség, melyben a rendelet alap-
ján a köznép részesül, vajmi csekély. 
A rendeletnek tehát, miként említém, 
főleg elméleti jelentősége az, mely a 
figyelmet oly nagymértékben megér-
demli. Ezzel a rendelettel a népokta-
tásnak egy talpalattnyi területén való-
sággá lesz az ingyen-oktatás. Ez a kis 
terület napról-napra fog növekedni, míg 
egypár évtized multán teljessé, álta-
lánossá lesz az ingyen-oktatás. Hogy 
így lesz, annak jelenségei lépten nyomon 
észlelhetők. Az állami iskolák nagy-
arányú térfoglalása az ingyenes-népok-
tatásra való átmenetnek egyik figye-
lemre legméltóbb jelensége. Az állami 
iskolákban a tandíj alárendelt jelentő-
ségű dolog; vele az iskolaléte nincs 
összefüggésben. Az állami iskolákban a 
tandíj a bevételnek igen csekély hánya-
dát képviseli, csupán a dologi szükség-
letek egy kis része költségeinek fede-
zésére elégséges. Sok állami iskolában 
még erre sem. Némely szegényebb vidé-
ken levő állami iskolákban a teljes 
ingyen-oktatást immár teljesen meg-
valósították. Azt hiszem, nem bizo-
nyulok rossz prófétának, midőn azt 
állítom, hogy az állami iskolákban az 
ingyen-oktatás rövid idő kérdése. És ha 

Lapunk 34-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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az ingyen-oktatás az állami iskoláiban 
valósággá lesz, a többi iskola fentartók 
rövid idő múlva kénytelenek lesznek 
követni a jó példát; rá lesznek szo-
rítva arra, hogy az elmaradó tandíj-
jövedelem helyett valami más forrást 
nyissanak. így aztán lassankint csak 
testté válik az ige, valósággá lesz a 
kötelező ingyenes oktatás eszméje. Akkor 
majd örömmel gondolunk vissza arra 
az igénytelen kis rendeletre, mely a 
nagy elvek érvényét első izben kimon-
dotta. 

A másik, gyakorlati szempontokból 
nagy jelentőségű rendeletet, mely a 
vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
minister 40.683/97. számú rendelete 
folytán tétetett közzé, s a melyet a 
Néptanítók Lapja f. évi augusztus 5-iki 
számában hozott, a magyar királyi 
belügyministerium adta ki 30.134/97. 
sz. alatt. Ez a rendelet Kolozsvár-
megye közigazgatási bizottságához van 
intézve és szól az 5°/o-os iskolai adó 
behajtásáról. 

A kik a vidéki — különösen a kisebb 
helyeken levő — állami, államilag segé-
lyezett községi és községi iskolák anyagi 
ügyeit ismerik, azok bizonyára értéke 
szerint tudják méltányolni a fönnebb 
említett rendeletet. Az 5°/o-os iskolai 
adó az állami, különösen a községi isko-
láknak jelentékeny bevételét képezi. 
Hogy milyen gyarló módon haj tátik 
be országszerte ez az adónem, s milyen 
siralmas állapotok származnak abból 
sok iskolára és tanítóra nézve, köztudo-
mású dolog. 

Az állami iskoláknál még hagyján, 
mert az 5%-os iskolai adóból származó 
jövedelem a tanító fizetését nem képezi, 
legfelebb a szolgatartási átalány czí-
mén képezi annak járandóságait. Ha 
az állami iskolai pénztárt megillető 
5°/o-os iskolai adó rendetlenül foly be, 
vagy részben el is vész, ebből nagyobb 
baj az állami iskolára nézve nem szár-
mazik, legfelebb az a kellemetlen hely-

zet áll elő, hogy a dologi szükségletek 
kellőképen teljesíthetők nem lesznek s 
az elveszett 5°/°-os adó helyett a meny-
nyiben nélkülözhetetlen, pót-államsegélyt 
kell kérni. 

Az államilag segélyezett községi és 
községi iskoláknál más a helyzet. Ezen 
iskoláknál az 5°/<>-os iskolai adó sok 
esetben főforrása, de mindig jelentékeny 
része a tanító járandóságainak. Ha most 
már ez az adónem rendetlenül haj tá-
tik be, vagy részben el is vész, belőle 
mélyreható bajok származnak. A tanító 
rendes időben nem tud fizetéséhez ju tn i ; 
adósságokba veri magát, a hitel után 
uzsora-kamatot fizet s függetlenségét 
koczkára teszi. Régi bajok, melyekről 
sokszor szólt már a krónika. 

Azonban az 5%-os adó nem csak 
késedelmesen szedetik be, hanem gya-
kori esetben részben el is vész. Ha az 
adózóktól ez az adó kellő időben be 
nem haj tátik, közülük idő folytán sok 
elszegényedik, valami csapás folytán 
fizetésre képtelenné válik. Az elveszett 
5°/o-os iskolai adó forintjait, krajczár-
jait nincs mivel pótolni. A tanító ugyan 
e miatt nem veszti el fizetésének egy 
részét, hanem az iskola nem lesz kellő-
képen fűtve, tisztogatva, stb. 

Az 5°/'°-os iskolai adó rendetlen besze-
déséből származó fönnebb meg-megérin-
tett bajok megszüntetésére az érdekel-
tek már régibb idő óta keresik a módo-
kat. A többek között e sorok irója is 
foglalkozott a dologgal s azt a javas-
latot tette, hogy az 5°/°-os iskolai adó az 
egyenesadókkal szedessék be s az isko-
lák az őket ezen czimen megillető 
jövedelmet hiánytalanul, megállapított 
időközökben az adóhivataloktól kapják, 
mint az államsegélyt. 

Kolozsvármegye törvényhatósági bi-
zottságánakugyanilyenértelembenhozott 
határozatára a belügyminister megen-
gedte, hogy a vármegyei 5%-os iskolai 
pó'adó az állami egyenesadókkal együtt 
hajtassék be; azt a kérelmet azonban 
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nem tartotta teljesíthetőnek, hogy a 
beszedett iskolai pótadó a m. kir. adó-
hivatalok által fizettessék ki az iskolai 
gondnokságoknak (iskolaszékeknek). 

A mint látszik, a siker, melyet a 
szóban levő adónem behajtása tekinte-
tében Kolozsvármegye elért, csak fél-
siker, teljessé akkor lett volna, ha a 
belügyminister a beszedett 5°/o~os pót-
adónak adóhivatalok által való kezelé-
sét és kifizetését engedélyezi. Kérdés: 
érdemes-e Kolozsvármegye példáját kö-
vetni, hasonló határozatokat provokálni ? 
Határozottan érdemes. Az 5°/°-os isko-
lai adóknak az állami egyenesadókkal 
együtt való beszedése az ezen adónem-
ből származó jövedelem rendesebb, pon-
tosabb befolyását biztosítja. Ezért vala-
mit tenni érdemes. 

Valami is jobb a semminél, különö-
sen oly esetben, midőn remény van 
hozzá, hogy ebből a valamiből minden 
lesz s ennek a lehetősége nincs kizárva. 
Mi az 5°/o-os iskolai adónak teljes 
összegét rendes időközökben szeretnők 
az iskoláknak az adóhivatalok által 
kifizettetni, tekintet nélkül arra, mit 
szedett be az adóhivatal e czimen. Ha 
valami elvész ezen adóból, ezt a vesz-
teséget sokkal könnyebben viselheti 
az összesség (az állam), mint egy sze-
gény iskola, melynek minden krajczár-
jára oly nagy szüksége van. 

(Budapest.) Ember János. 
e£XK3e 

A népiskolák növendékeinek 
anyakönyvezése. 

A tanév küszöbén vagyunk. Növendékeink 
jelentkeznek, s kérdem: megvan-e az egyönte-
tűség az iskolai anyakönyvvezetésre vonatkozólag? 
Hogyan történnek a beiratások s általában 
úgy eszközöltetnek-e ezek, hogy a gyerme-
kekre vonatkozó adatok a későbbi korban is 
feltalálhatók legyenek ? 

Rendtartásunk értelmében vezetnünk kell 
anyakönyvet, felvételi és mulasztási naplókat. 

A legtöbb helyen — de nem mindenütt — 
az anyakönyvet egy bekötött könyv képezi, a 
melynek kezelése különböző, a szerint, a mint 

a legelső bejegyzés történt s így az, rendel-
tetésének helyen nem felel meg. 

Anyakönyvnek az úgynevezett „B" tabellát 
értem, a melybe a gyermek neve, életkora, 
tanulásban tanúsított előmenetele, stb. jegyez-
tetik. 

Az említett könyv rovatainak tehát ezeket 
kell tartalmaznia, de egész bizonysággal tudom, 
miszerint igen sok helyen nem így van, a 
mennyiben a „B" tabella évről-évre külön 
állíttatik ki, s így némelyek úgy gondolkoz-
nak, hogy a szellemi részt érdeklő adatok 
csakis ide vonatkozhatnak. 

A ref. egyházi főhatóság iskolai szabály-
zata értelmében az iskolák megvizsgálására 
körönként 6 évi időtartamra körlátogatók 
vannak kinevezve, kik az utasítás értelmében 
ezen „B" tabellát ellenőrzés végett kötelesek 
magukkal vinni s mivel arra nézve, hogy ez 
okmány levéltárba, avagy egy közös helyre 
tétessék, semmi intézkedés nincs, nem áll 
érdekökben azt hosszú ideig megőrizni. 

Ebből önként következik, hogy a mely 
helyen a bekötött könyv nem ezen rovat 
szerint vezettetik, évek multán a tanító, 
növendékeinek szükség esetén nem képes 
bizonyítványait érdemsorozattal kiállítani, sőt 
a hol gyakori a tanítóváltozás, talán se-
hogy sem. 

Es hogy ez nagyon sok helyen így van, 
ezt is egész bizonyossággal merem állítani. A 
tanfelügyelőség minden tanév végén beköve-
teli ugyan az erre vonatkozó statisztikát s mi 
be is felelünk lelkiismeretesen, de hogy ezen 
rendtartási nyomtatványok megőríztetnek-e 
mindenütt ? arról csak utánnézéssel lehetne 
tudomást szerezni. 

Mivel e viszás állapotok valóban meg-
vannak, az illető köröknek oda kell töreked-
niük, hogy ezek teljesen megszűnjenek. 

E tárgyban indítványom a következő: 
a) Könnyebb kezelés végett felvételi napló 

ne vezettessék. 
b) A közoktatási kormány szerkesztessen 

egy oly iskolai anyakönyvet, a melybe a 
növendékekre vonatkozó mindennemű adat 
bejegyezhető legyen az év végén nyerendő 
érdemjegy gyei egyetemben. 

e) Ezen könyvbe minden tanév kezdetén az 
összes növendékek újra írassanak be, mi meg-
szüntetni lesz hivatva azon bizonytalanságot, 
a mely ma e tekintetben uralkodik, hogy t. i. 
némelyek a felvételi naplóba minden növen-
déket, míg mások csak az ujonczokat tartják 
szükségesnek beírni, hasonló eljárást alkal-
mazván az anyakönyvnél is. 

d) Ezen könyvek vaskos, erős kötésben, 
államköltségen állíttassanak elő s tekintet 

34* 
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nélkül az iskola jellegére, minden tanítónak 
küldessenek meg ; értékük, esetleg végrehajtás 
útján is hajtassák be, mire kellő felvilágosítás 
után, remélhetőleg nem sok helyen lesz 
szükség. 

e) Ezen könyv vezetése minden tanév végén 
zárassék le s az iskolai hatóság által hitele-
síttessék. (Miért? Hát a tanító aláírása nem 
elég hitelesítés? Szerk.) 

f ) A mulasztási napló szintén bekötve 
adassék a tanító rendelkezése alá. 

Ezen könyvek ily alakú előállítását részint 
azért látom szükségesnek, hogy e téren is az 
egész vonalon teljes egyöntetűség legyen; 
részint azért, mert a legtöbb helyen iskolai 
szekrény nem lévén, az elkallódástól csak így 
óvhatok meg a gyermekekre vonatkozó 
adatok. 

(Äbaüj-Devecser.J Láng Lajos. 

A „Dólmagyarországi Tanítóegylet" 
XXXI-ik nagy- és közgyűlése. 
Hazánk egyik áldásosán működő és leg-

népesebb tanítóegyesülete: a „Dólmagyar-
országi Tanítóegylet" f. évi augusztus hó 10., 
11. és 12-ik napján, Fehértemplomban tar-
totta XXXI-ik nagy- és közgyűlését. 

Kulturális életünkben évről-évre kiemelkedő 
mozzanat a Délmagyarországi Tanítóegye-
sület nagygyűlése. Nyelv, nemzetiségi és 
vallásfelekezeti különbség nélkül gyűjti ott 
zászló alá a délvidék százakra menő tanító-
ságát a népoktatás magasztos eszméje s az 
áldáshozó, testvéries együttműködésre való 
komoly törekvés. Ily, napokig tartó lelkes 
munkásság után termékenyítő gondolatokkal 
megnemesítve, hazafias missziójuk tudatában 
megerősödve, szent ihletséggel eltelve térnek 
haza, működésük körébe, hogy az idegen 
nemzetiségeket a magyarral összeforrasztó 
tüzhelyöknél aczélizmokkal, meleg szívvel, az 
értelemvilágát sugárzó lélekkel buzgóan foly-
tassák élethivatásuk rájokszabta munkáját. 
Vándorgyűléseik szorosabban ráirányozzák az 
illető városok, községek figyelmét a népok-
tatásügy közhasznára; fokozzák az érdeklődést 
a közművelődés apostolai: a tanügy munkásai 
iránt. Gazdag alkalmat nyújtanak arra, hogy 
a mely jót, hasznosat, nemeset, szépet, czél-
szerűt látnak, tapasztalnak a tanítók a gyű-
lések színhelyén a községek évről-évre való 
csinosodása, fejlődése, közegészségügye, kul-
turális fogékonysága, hazafias lelkesültsége, 
közgazdasági, néprajzi, stb. viszonyai tekin-
tetében: közvetlen tapasztalatok alapján szer-

zett emez üdvös és becses tanulságaikat, mint 
az önképzés hasznos termékeit értékesítsék 
odahaza, saját községeikben, igazi hivatott 
néptanítókhoz illően, a közönség javára. Min-
denekelőtt pedig sokat nyer, mértékkel meg 
nem mérhető arányban növekszik ily alkal-
makkor egy-egy tanító önbizalma, öntudata, 
önérzete, midőn látja, érzi, meggyőződéssel 
tapasztalja, hogy ő is számottevő és nyoma-
tékos tényezője annak a nagy erőt reprezen-
táló erkölcsi testületnek, lánczszeme ama 
szoros kapcsolatnak, mely előtt társadalmi 
osztályok, politikai hatóságok évről-évre elis-
merő bben nyilvánítják érdeklődő rokonszen-
vüket, sőt néha hálájokat is. 

Mult évben Nagy-Becskereken, a Steinbach-
jubileumon láttuk: miként tudnak a délvidéki 
tanítók ünnepelni; most évi nagygyűlésükön 
gyönyörködve szemléltük impozáns munkás-
ságukat az egyesületi tevékenység terén. Egy 
hetet töltöttünk közvetlen közelükben. Ez idő 
alatt nem csak egyesületi életük felől igye-
keztünk hűen tájékozni magunkat; de az 
egyes vidékek iskolai eseményeiről is sok 
becses adatot szereztünk s mélyebben pillant-
hattunk a volt határőrvidéki tanítók érzelem-
világába és lelkiéletébe. 

A merre a délmagyarországi tanítóság jelen 
évi nagygyűlése és tanulmányi kirándulásai 
alkalmával megjelent, mindenütt kitüntető 
rokonszenvvel találkozott s ünnepies fogad-
tatásban részesült nem csak a kartársak, de a 
helyi, társadalmi és politikai lapok, ható-
ságok és a nagyközönség részéről. Temes-
várról, Nagy-Becskerekről, Fehértemplomból 
a társadalmi és politikai lapok szerkesztői 
személyes jelenlétükkel tisztelték meg a tanítói 
gyűlést. A „Magyar Alcluna, Die Ker a', 
„Ung.-Weisskirchner Volksblatt" ünnepi for-
mában megjelenve üdvözölték a tanítókat, 
Budapestről a „ Néptanítók Lapja' képvisele-
tében Göó'z József dr., a „Népnevelök Lapja" 
részéről Schaft er Sándor szerkesztő jelentek meg 
s mindenütt buzdították a tanítóságot nemes 
törekvésében. Kegyelmes urunk, a közoktatási 
minister úr személyesen meg nem jelenhetvén, 
képviseltette magát Halász Ferencz kir. tan., 
tanfelügyelő által s e mellett még üdvözlő 
levelet és táviratot is küldött. Temesmegye 
közigazgatási hatósága részéről Molnár Vik-

o O O 
tor dr. főispán és Kapclebo h.-alispán; Fehér-
templom rendezett tanácsú város hatósága 
nevében Dsida Lajos főjegyző és helyettes-
polgármester; a temesi és torontáli kir. tan-
felügyelőségek — kivéve a hirtelen súlyosan 
megbetegedett Grramma Döme segédtanfel-
ügyelőt — egész személyzetükkel, nevezetesen: 
Sebesztlia Károly, Steinbach Antal, Sziklay P. 
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Gyula tanfelügyelők, Szabó Albert és Stankovits 
tollnokok voltak jelen s dokumentálták evvel 
a tanítóság iránt érzett benső vonzalmukat. 
A fehértemplomi társadalmi kitűnőségek közül 
Perjéssy Mihály dr. királyi ügyész, Király 
Pál főgymn. igazgató, Gaal tanár és mások 
vettek részt. Az ünnepies fény emeléséhez 
sokszorozva hozzájárult az egyleti zászlóanya: 
Telhisz Karolina úrnő, ez a humánus érzésű, 
lelkes magyar honleány, ki férjével az egyleti 
ügyészszel: Bayer Alajos dr.-ral, mint a jó 
édes anya a maga szeretett gyermekét, min-
denütt megjelenve őrködő figyelemmel kisérte 
az egyesület hazafias s társadalmi egybeolvasz-
tás szempontjából is nagyjelentőségű műkö-
dését. Éppen ezen a XXXI-ik nagygyűlésen 
olvasták fel az alapító - oklevelet arról az 
ezerforintos alapítványról, melyet a zászlóanya 
a tanítók özvegyei és árvái javára tett. A 
tanítók jeles gárdájából körülbelül 400-an 
jelentek meg. Ott voltak pl. Bányai, Eedl, 
Schäffer K., Bézsán, Graef J., Krausz S., 
Balla B. Mártin, stb. Az új generáczióból: a 
tanítónők és óvónők díszes köréből, kiknek 
beszédes ajkain oly édesen zeng a magyar 
szó, ott láttuk egyebek közt Gopcsa, Bányai, 
Szüvásy, Ozsvald Margit, Sepetián Mariska úr-
hölgyeket, stb . . . . A román ajkú kollegák 
közül Petrisor, Vulpea, Luka, Miloszáv, Popa, 
Popovits, stb. kartársaink vettek részt. 

Augusztus 10-én, a temesi főispán, az egy-
leti zászlóanya és a kir. tanfelügyelők veze-
tése alatt, mozsárlövések üdvözlő durrogása 
között, a Kákóczy-induló lelkesítő hangjai 
mellett robogtak be a vonatok, mintegy 400 
tanítót hozva a fehértemplomi pályaudvarba, 
hol a helyi bizottság, a hozzá csatlakozott 
ünneplő közönséggel várakozott reánk, kedves 
vendégeire. Bsida Lajos, a város szimpatikus 
megjelenésű főjegyzője, üdvözlé az érkezetteket 
szívből fakadt, szívhez szóló meleg szavakkal. 
Schenk Jakab, az egyesület fáradhatatlan tevé-
kenységű, nagy érdemeket szerzett elnöke, a 
magyar kultura igazlelkű apostola felelt eme fo-
gadtatásra s egyszersmind üdvözlé a tanítók élén 
érkezett notabilitásokat. Az éljenzések elcsila-
pulta után részint gyalog,részint hosszú kocsiso-
rokban, mindenütt nemzeti zászlókkalfeldíszített 
házak sorai közt megindult a menet a mező-
gazdasági egyesület helyiségébe, honnan rövid 
pihenő után az elszállásolás történt meg, 
még pedig párját ritkító rendben, mert hiszen 
a délmagyarországi kollegák ily nagygyűlések 
tapintatos rendezéséhez kitűnően értenek. 
Amennyiben titkukat elleshettük, közöljük 
főbb vonásaiban taktikájukat, okulásul más 
tanítóegyesületeknek, hogy miként kell nagy-
szabású, kitűnően egybevágó gyűlést rendezni 

oly módon, hogy a komoly tanácskozások 
mellett idő jusson, alkalom legyen az üdítő 
szórakozásra, melynek nagy része a jelen levő 
tagoknak anyagi áldozatába ne kerüljön s 
ennek daczára az egyesület kasszájának még 
nyeresége is legyen belőle. A titok kulcsa 
im ez: kieszközölték, hogy a városi közgyű-
lés hívja meg a Délmagyarországi Tanító-
egyletet Fehértemplomba, adjon anyagi se-
gélyt a költségek fedezéséhez; utasítsa a ta, 
nácsot, hogy a helybeli tantestületekkel egyet-
értve, már junius havában alakítson rendező-
bizottságot a polgármester díszelnöklete alatt-
Az albizottságok (a) elszállásoló-, b) vigalmi-. 
c) levelező-, d) kiránduló-biz.) külön-külön 
saját hatáskörükben a legnagyobb pontos-
sággal teljesítsék feladatukat. A polgárság 
körében hangulatot keltettek a gyűlés ro-
konszenves fogadása iránt, gondoskodtak róla, 
hogy a százakra menő vendégsereg magáno-
soknál, vendéglőkben ingyen, vagy mérsékelt 
árú szállást találhasson, a háztulajdonosok 
házaikat a magyar kultura ünnepéhez mél-
tóan, nemzeti zászlókkal ékesítsék. A vigalmi-
bizottság kitűnően sikerült hangversenyt és 
tánczvigalmat rendezett, egyszersmind úgy 
intézték a dolgot, hogy különböző napokon 
s a napnak különböző szakaszaiban más-más 
vendéglőben vagy kiránduló-helyen gyűljenek 
egybe a vendégek, mert így a haszon is 
megoszlik, meg aztán egy-egy alkalommal 
ki-ki jobban elláthatja vendégeit, mintha na-
pokon keresztül ugyanegy személyzetnek kel-
lene 400 ember ellátásáról gondoskodnia. Ily 
módon a különböző érdekösszeköttetéseknél 
fogva a helybeli közönség érdeklődésének 
bevonása is inkább biztosítható. Jó előre 
közrebocsátották a tájékoztató meghivót és 
programmot. Amazt az elnökség, ez utóbbit, 
mely részletes tájékozást nyújtott, a helyi 
bizottság adta közre. S ezek a vasúti, hajó-
zási kedvezményekre jogosító igazolványokkal 
s a névre szóló lakásczimekkel kinek-kinek 
idejében posta utjánjó előre kezéhez szolgál-
tattak. A gyűlés folyamata alatt a különböző 
bizottságok tagjai a közrebocsátott „tudni-
valókban" jelzett színű (fehér-zöld, piros, fe-
hér, zöld) karszalagokat viseltek, hogy így 
bármikor bárki könnyen kaphasson útbaiga-
zítást. A fődirigálás szálait az egyl. elnök: 
Schenk Jakab tartotta kezében s ugyanő ren-
dezte a tanulmányi kirándulást az Al-Dunára, 
hasonlóan ő írta az egyik helyi lap tárczá-
jába „A Délmagyarországi Tanító-egylet múlt-
jából" cz. czikket a közönségnek tájékozta-
tásul. A szellemi rész pontos előkészítése a 
buzgó főtitkár: Beitter Ferencz, temesvári 
közs. tanító érdeme. A gyülésrendezés pénz-
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tárosi teendőit Szentimrei György kartársunk 
végezte. A résztvevő egyleti tagok jelvényül 
egy-egy nemzeti színű gombot viseltek s így 
könnyen és egyszerűen lehetett ellenőrizni, 
kik vehetnek részt ingyen a rendezett szóra-
kozásokban. Ilyen volt külső kerete a ren-
dezkedésnek. 

Mindenütt meglepett a rend, a közönség 
részéről tanúsított rendkívül szives előzé-
kenység, barátságos magatartás. Kellemesen 
hatottak reánk Fehértemplom város rende-
zettsége, tisztasága, parkjai, árnyas udvarai, 
virágos kertecskéi, gyönyörű panorámája s a 
lakosság nagy szorgalma. Különösen minket, 
távolról jötteket ért a kellemes csalódás, a 
kik hazánknak ezt a részét még csak tér-
képről ismertük s azt hittük, hogy itt lent, 
a határszélen, a szomszédos Szerbiával átel-
lenben, rendezetlen állapotokat találunk, s 
ime egy magas kulturájü, díszes várost, ro-
konszenves népet, magas fokon álló szőlő-
és földmívelést, virágzó ipart, rendkívül élénk 
társadalmi életet láttunk. 

Augusztus 10-én este 7 órakor a községi 
fiúiskola épületében előértekezlet tartatott a 
közgyűlés programmja közelebbi megállapí-
tása tárgyában. 8 óra után ismerkedési es-
tély volt a Haller-szálló pompás, nagy kert-
jében. 

Augusztus 11-én reggel 8 órakor ünnepies 
istentisztelet a zsúfolásig megtelt róm. kath. 
templomban. Istentisztelet végeztével fölvo-
nulás az egylet zászlója alatt az állami 
főgymnázium remek tornatermébe, hol 9 
órakor Schenk J. a nagygyűlést röviden meg-
nyitván, küldöttség által hivatta meg a gyű-
lés termébe a közelben időző zászlóanyát, a 
főispánt és Halász Ferenczet. A nevezettek 
megérkezése után az óriási sokaság a körül-
ményekhez képest példás rendben elhelyez-
kedvén, ünnepies csendben megzendültek az 
ajkakon Kölcsey hymnusának hatalmas akkord-
jai. Az éneklés után Schenk J. elnök ra-
gadta meg a szót s vele együtt háromszoro-
san lelkes éljent kiáltott az ünnepies közön-
ség szeretett királyunkra, 0 Felségére. 

Ez után megkezdődött az üdvözlések so-
rozata. 

Elnök üdvözölte Halász Ferenczet, mint a 
közokt. miniszter úr jelenlevő képviselőjét, 
továbbá Molnár Viktor drt, a tanítók előtt 
közszeretetben álló főispánt, úgyszintén a 
zászlóanyát: Télbisz Karolina ő nagyságát, 
valamint Sébesztha, Sziklat/ és Steinbach kir. tan-
felügyelőket. 0 nagyméltóságának, Wlassics 
Gyula dr.-nak a következő levelét olvasta 
fel aztán az elnök: 

„Tisztelt Uram! 
Szives meghivásukért fogadja és tolmácsolja, kérem, 

köszönetemet. Nagy elfoglaltságom miatt, sajnála-
tomra, nem vehetek részt gyűlésükön. 

Tisztelettel Wlassics." 

Harsogó éljenzésben tört ki a közönség 
Wlassics Gyula ő nagyméltósága levele fel-
olvasása után. Ismétlődött eme lelkes éljen-
zés, midőn a minister úr a tanítók s köze-
lebbről a délmagyarországi kartársak iránt 
való nagy rokonszenvének még feltűnőbb jelét 
adta azzal, hogy táviratot is küldött, mely 
így hangzik: 

„Mai közgyűlésük alkalmából legmelegebb üdvöz-
letét küldi If lassies." 

Molnár főispán, az egyesület tiszteletbeli 
tagja rendkívül rokonszenvesen válaszolt az 
elnöktől jövő üdvözletre. Köszöni a megtisz-
teltetést. Megjelenésével dokumentálni kívánta: 
mily nagy mértékben rokonszenvez az egyesü-
lettel s mily melegen érdeklődik nemes czéljai 
iránt, melynek további buzgó ápolására buz-
dítja az egyesület tagjait. 

A lecsillapult éljenzés után Halász Ferencz 
kir. tan. lépett az előadói asztalhoz s osz-
tatlan figyelem közepette a következő lendü-
letes beszédben válaszolt az üdvözletre: 

Igen tisztelt közgyűlés ! 
Dr. Wlassics Gyula vallás- és közokt. minister 

úr ő nagyméltóságának megbízásából és nevében 
van szerencsém az igen tisztelt egyesületet a leg-
szívesebben üdvözölni. 

Ismeretes az i. t. közgy. előtt azon meleg érdek-
lődés, a melylyel a közokt. min. úr a tanító-
egyesületek működése iránt viseltetik. Ennek egyik 
közelebbi körrendeletében nem csak meleg szavak-
kal adott kifejezést, hanem pályadíjak kitűzése 
által buzdította az egyesületeket a helyes irányú 
működésre. 

Viszont örömmel hozom az i. t. közgy. tudomá-
sára, hogy ő exczellencziája, a miniszter úr előtt 
is teljesen ösmeretes azon hazafias irányú és a 
magyar nemzeti népnevelést minden ízében felölelő 
működés, melyet a Délmagyarországi Tanító-
egyesület immár három évtizeden át lankadatlan 
buzgalommal kifejt. Az is tudva van a min. úr 
előtt, hogy azon fejlődésben, a mely a népokta-
tásügy terén éppen a délvidéken, a rendkívül 
nehéz viszonyok között, oly nagy arányokban és 
elvitázhatatlanul mutatkozik, ezen siker elérésében 
nem kicsinyelhető érdeme van eme vidék hazafias, 
művelt tanítói karának. 

Éppen ezért örömmel fogadta a min. úr az i. t. 
közgy. meghivását s küldte ki személyemben kép-
viselőjét; én pedig, a ki lelkem egész hevével 
csüggök a magyar hazafias irányú népnevelés 
ügyén, kiváló szerencsémnek tartom, hogy nekem 
is alkalmam nyilik hazánk ezen legtekintélyesebb 
tanítóegyesületét a magam' részéről is a leg-
melegebb együttérzéssel szívből üdvözölni. 

Isten áldása legyen a Délmagyarországi Tanító-
egyesület hazafias működésén! (Éljenzés.) 

Dsida Lajos az egylet alakulásának körül-
ményeit fejtegetve, üdvözli a nagygyűlést 
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Fehértemplom város nevében s hangsúlyozza, 
hogy az egylet jeligéjéhez („Bátran, gondo-
san és Istenben bizva élőre!') híven haladjon 
kitűzött czélja felé. 

Király Pál főgymn. igazgató, ki a rendez-
kedés körül nagy érdemeket szerzett, a helyi 
bizottság nevében magyar szívvel üdvözli a 
jelenlevőket. 

Grcial Kálmán tanár a gymn. tantest, ne-
vében mond rokonszenves üdvözletet. 

Göőz József dr. a Néptanítók Lapja nevé-
ben nagy elismeréssel szól a Délmagyar-
országi Tanítóegylet működéséről s a mai 
közgyűlés munkásságára is áldást kiván. 

Schaff er Sándor a Népnevelők Lapja s a 
főv. tanítóegyletek részéről mond szives 
üdvözletet. 

Truppéi Károly az áll. elemi és polg. leány-
iskolák; Ertl József pedig a fiúiskolák nevé-
ben mondanak üdvözlő beszédet. 

Elnök előtelj észté a kapott táviratokat és 
üdvözlő leveleket, melyek halomszámra érkez-
tek. Különösen nagy tetszésben részesültek 
Dessewffy püspök, Szathmáry Gy. min. tan., 
Rónay (Torontálmegye főispánja) levelei. — 
Többféle távirati üdvözletet küldött a nagy-
gyűlés, melyekre azonnal válaszok is érkeztek, 
így pl. Csáky Albin gróftól. 

Most kezdődött a nagygyűlés tárgysorozata. 
Schenk J. nagy gonddal kidolgozott elnöki 

megnyitó beszédjében a tanítói hivatás ma-
gasztosságáról szól. Kívánja, hogy a tanítók, 
kik a nép jólétének, kultúrájának, különösen 
pedig a magyar állameszme szolgálatára 
hivatvák, minél buzgóbban vegyenek részt a 
tanító-, közművelődési, magyar nyelvterjesztő-
stb. egyesületekben. Folyvást képezzék ma-
gukat s „ne haladjanak a korral, hanem 
előzzék meg a kort'', mert nekünk az iskola 
által kell a kornak irányt adnunk. Ösztönözzön 
a lelkesedés, egyesítsen a kölcsönös tisztelet 
és becsülés, így díszére válunk embertársaink-
nak s önmagunknak. (Éljenzés.) 

A házszabályok legfontosabb pontjai fel-
olvastatván miheztartásul, közöltetett az 
előértekezleten végleg megállapított napi-
rend. Jegyzőkönyv-hitelesítéssel megbízattak : 
Schäffer K. és Graef János; a jegyzőkönyv 
vezetésével pedig Reitter F. I-ső titkár, ki 
már 1883. óta működik mint titkár odaadó 
szorgalommal s kiváló ügyességgel. 

(Az elnöki széket Bányai Jakab alelnök 
foglalja el.) Első előadóul Redl Ferencz 
nagybecskereki tanító „Korunk társadalmi 
és iskolai napi kérdéseire vonatkozó gondo-
latok" cz. értekezett. Különösen hangsúlyozta, 
hogy a lapok napi hirei közt, törvényszéki 

csarnokában, szinházi rovatában és tárczáiban 
igen gyakran oly thémák tárgyaltatnak nagy 
nyilvánossággal, a melyek az iskola erkölcs-
nevelő hatását nagyban ellensúlyozzák, sőt 
gyakran teljesen le is rontják. A társadalmi 
ferde irányok ostorozása mellett kitér arra 
is, hogy a szülői házban látottak és hallottak 
szintén igen sokszor károsan hatnak a gyer-
mek erkölcs- és jellemvilágának fejlődésére. 
Kivánja, hogy többet neveljünk, mint tanítsunk. 
Tételeit nagy tetszés közt egyhangúlag el-
fogadták. 

Második előadás volt Graef János temes-
vári ipariskolai tanár igen élénk modorban 
tartott értekezése a tanterv revíziójáról, mely 
több oldalról hozzászólást provokált. Tételei 
közül kiemelendőnek tartjuk, hogy az osztott 
és osztatlan népiskolák számára külön-külön 
tantervet kiván; a számtani, mértani példatár 
és bibliai történet kivételével a többi tan- és 
kézikönyvet el törlendőnek tartja, mert min-
den oktatás középpontjául az olvasókönyvnek 
kell szolgálnia; a hitoktatás központja a 
bibliai történetek legyenek, minden, a gyer-
mekfelfogását túlhaladó „katekhismus-tanítás" 
elhagyandó. 

A hozzászólók közül Muth Jánosné (N.-Szt.-
Miklós) kivánja, hogy az első oktatás anya-
nyelven történjék. (Nagy ellenzés.) Sürgeti az 
óvodai törvény végrehajtását. — Tűssel Gáspár 
(Temesvár) pártolja Graef tételeit. — Király 
Pál (gymn. ig. Fehértemplom) az iskolák 
államosítását óhajtja. Az állam maga nevelje 
polgárait. A nőktől várja a különböző nem-
zetiségek meghódítását, ezért a leánynevelésre 
nagyobb gondot kiván fordíttatni. — Kauf-
mann István (Béga-Szt.-György) szerint ma 
„erkölcs oktatás helyett felekezetiességet terjeszte-
nek". Graef tételeihez járul. — Krause Sán-
dor (a temesvári képezde kiváló képzettségű 
és buzgó tanára, ki egyedül vett részt e 
gyűlésen a képezdeiek közül) az államosítást 
sürgeti. — Bontilovits Gusztáv (Ozora) az 
isk. hiányos felszereléséről panaszkodik; a 
tantárgyak helyes csoportosítását kivánja. —-
Lambrecht Péter indítványozza: adassanak ki 
a felolvasott tételek a helyi köröknek. — 
Graef tételei — az ő zárszava után — álta-
lánosságban elfogadtattak. 

Evvel az első napi gyűlés véget ért. 
Siettünk a Bécs városához czímzett szállóba 
társas ebédre, hol mihamar megindult a felkö-
szöntések folyamata. Schenk Jakab 0 Felségére 
a királyra mondott köszöntőt. —- Bányai a 
zászlóanyát, Halász F. és Molnár V. a Délm. 
Tanítóegyletet éltette. — Király P. Wlassics 
ministerért és küldötteért ürített poharat. — 
Gaal K. Molnár főispánt, Graef J. Fehér-
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templom város hatóságát és közönségét, 
Dsida L. a tanítókat, Molnár József Dessewffy 
püspököt, ki két oltárnál: a haza és az 
egyház oltáránál áldoz, de nem tud különbsé-
get tenni a kettő között, Erfl Steinbachot, 
Bedl F. Sebeszthát, Steinbach a tanítónőket, 
Sebesztha a Délm. Tanítóegylet tisztikarát, 
különösen az elnököt: Schenk Jakabot, Schaff er 
Sándor a helyi bizottságot, Perjessy M. dr. a 
főgymn. tanárokat, Márton J. Peijessy ügyészt, 
mint a magyarosítás egyik lelkes vezérét, 
Bányai a sajtót, Göőz dr. Temesm. főispánját: 
Molnár Y. drt, — ki országszerte a tanítók barát-
jaként ismeretess legutóbb a községeknél keresz-
tülvitte, hogy tanítóegyl. gyűlésre a felekezeti 
tanítóknak is útiköltséget adjanak; Barát A. 
a gyűlési előadókat és fölszólalókat, Király 
F. Kabdebo Gergely alispánhelyettest éltette. 
•— Ebéd végeztével pompás árnyos úton 
kiment a társaság a Rezső-ligetbe s kellemes 
szórakozás közt ott tölté az időt alkonyatig. 
Estve 9 órakor a „Burg" helyiségében hang-
verseny és táncz volt. A hangversenyben 
Sebesztha Róza tanítónő és Truppéi Károlyné 
éneke részesült legnagyobb tetszésben. 

Aug. 14-én reggel folytatták a nagygyűlést. 
Schäffer Károly, a temesvári siketnéma-intézet 
himeves igazgatója, az általa szerkesztett szá-
mológépet mutatta be, mely a törtek szemlél-
tető oktatásához kitűnő eszköz s mint ilyen 
a közoktatásügyi minister részéről az elemi 
iskola Y—Vl-ik osztályai számára engedé-
lyeztetett. Az egyesület a maga részéről is 
ajánlja ez igen praktikus tanítási eszközt. 

Gockler Lajos „A sajtó a népoktatás szol-
gálatában" cz. tételről értekezett. Kívánja, 
hogy a sajtó lelkesedéssel karolja föl a nép-
oktatás ügyét s teremtsen mellette egészsé-
ges közvéleményt; vegye programmjába a 
rationális házi nevelés előmozdítását, teljes 
erejével sürgesse a tanítók anyagi és társa-
dalmi helyzetének javítását. Minden tanító 
terjeszsze környezetében a sajtó ama termé-
keit, melyek a népoktatás ügye iránt megfe-
lelő jóindulatot tanúsítanak. Az ilyen poli-
tikai és szépirodalmi lapok jegyzéke az orsz. 
bizottság részéről évről-évre közlendő a 
hazai tanítóegyesületekkel. Fogadja a sajtó 
a népiskolát dédelgetett gyermekeül, ez nem 
párt-, hanem nemzeti létkérdés. Szükséges, 
hogy a tanügyi sajtó nagy része kilépjen el-
szigetelt állásából és a tanférfiak körén kívül 
is igyekezzék tért foglalni. Eme nézetekhez 
a közgyűlés hozzájárult. 

Bézsán Miklós (varádiai tanító) „Arany 
kalászok Brassai Sámuel módszertani müvei-
ből" ez. alatt mutatott beigen talpraesett ta-
nulmányt. 

Redl F. (N.-Becskerek) ismételten lépett az 
előadók asztalához s igen nagy elismeréssel 
ismertette Gramma Döme kir. tanfelügyelő 
vMagyar nyelv tanítása" cz. munkáját, mely, 
mint egykori jeles néptanító műve, a gya-
korlati élet talajából nőtt ki s vezérkönyvül 
kitűnően használható. A közgyűlés nagy él-
vezettel hallgatta ez előadást s örömmel üd-
vözlé a közokt. min. úrnak azt a tényét, hogy 
Gramma Dömét, a román nemzetiségi vidé-
ken kitűnően működött néptanítót s később 
torontálmegyei tanf. tollnokot, kir. tanfel-
ügyelővé kinevezni kegyeskedett. 

Ezzel a tételek letárgyaltatván, valamennyi 
előadónak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak 
s a nagygyűlést berekesztvén, egyszersmind 
megnyitották a XXXI-ik rendes évi közgyűlést, 
az adminisztratív ügyek letárgyalása végett. 

Napirend előtt elnök indítványozza a vá-
lasztmány megbízása folytán, hogy Hcdász 
F. kir. tanf. tiszteletbeli tagul válaszszák 
meg. E javaslat egyhangúlag lelkesedéssel el-
fogadtatott. 

Beitter Ferencz I-ső titkár felolvasta az 
1896/97. évre vonatkozó elnöki jelentést, mely-
nek körültekintéssel megírt szövegéből kö-
zöljük a következő főbb adatokat: 

Visszatekintve a millennium dicsőségére 
rendezett isk. ünnepek hosszú során, büszke-
séggel konstatálja, hogy a tanítóság nagy-
ban hozzájárult a nagy nemzeti ünnep fé-
nyének emeléséhez s kiváló gondja volt rá, 
hogy a millennium erkölcsi haszna a magyar 
népre kárba ne veszszen. Az egylet kibontott 
zászlója alatt 480 taggal ment föl a millen-
niumi ünnepségre s ily tömegesen vett részt 
az egyetemes tanítógyülés és kongresszus 
munkálataiban. Az egyesület hiv. közlönye a 
„Délvidéki Tanügy" terjesztése körül kiváló 
érdemeket szereztek Sebcsztha és Steinbach 
kir. tanfelügyelők. A fiókegyletek nagy buz-
galommal teljesíték feladatukat. A tagok lét-
száma jelenleg 821. 

Keszthelyi István plosiczi ig.-tanító tapasz-
talati tények előrebocsátása után inditvá-
nyozá : intéztessék memorandum a kultuszmi-
nisterhez, hogy hasson oda, miszerint a tanítók 
8 heti katonai kiképeztetésre vagy 13 napi fegy-
vergyakorlatra való bevonulások esetén mél-
tányosabb bánásmódban részesüljenek s hoz-
zájok illőbb ruházatban járhassanak. A föl-
szólalás közhelyesléssel fogadtatott, csak arra 
nézve volt nézeteltérés : vájjon kihez adresszál-
ják a memorandumot. Az elnökség fog e 
tárgyban intézkedni. 

Elnök előterjeszti a zászlóanya 1000 frtos 
alapítványa oklevele szövegét. Nagy lelkese-
déssel elfogadtatott. 
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Erii József főpénztáros bemutatá az egy-
leti számadást és költségvetést, mely elfogad-
tatván, a szokásos fölmentvényt megadták. 

Az indítványok során elfogadták egyebek 
közt a következőket: 

a) kéressék föl a közokt. min. úr, hogy a 
magyar beszéd tanítására vonatkozó vezér-
könyv megírására pályázatot hirdessen; b) az 
egyleti pályakérdések kitűzése végett a közokt. 
min. úr két 50—50 frtos díjat adni kegyes-
kedjék a Délmagyarországi Tanítóegyletnek. 

Az elnök éltetésével ért véget a közgyűlés. 
Délután 2 órakor kirándulás volt a Duna-

partján létesített homok-szőlőtelepre. E csodá-
latos sikerű telepítés helyén a Katalin-villá-
ban Sauerwald János úr és birtokos-társai 
gazdag vendégségben részesítették a kirán-
dulókat. Este 9 órakor búcsú estély volt a 
Haller-féle szálló kertjében. Ez alkalommal 
a vendégek iránt tanúsított rendkívüli elő-
zékenységért Göőz József dr. mondott nyil-
vános köszönetet Fehértemplom város polgár-
ságának. Ugyanő buzdítá a különböző vi-
dékről egybesereglett kollegákat a további 
testvéries együttműködésre s a hazafias köte-
lességek hű teljesítésére. Erre válaszul Király P. 
igazg. mondott köszöntőt a távozó vendé-
gekre. 

Augusztus 13-án reggel a tagok egy része 
hazautazott; 150-en pedig vonattal Báziásra 
s onnan a Magyar Folyam- és Tengerhajó-
zási Részvénytársaság készen álló hajóján a 
Kazán-szoros és Vaskapu megtekintésére rán-
dultunk ki. Orsovára érkezve, Müller Adolf 
polg. isk. tan. és Muntaán Péter el. isk. kar-
társaink valóban szívélyes kalauzolása mellett 
siettünk ki az Alion-hegység tövébe, a Cserna 
és Duna képezte háromszög ama pontjára, 
hol 1849-ben a magyar koronát és koroná-
zási jelvényeket a földbe ásva elrejtették s a 
mely helyen később, a korona feltalálása után, 
0 Felsége I. Ferencz József nagylelkűsé-
géből kápolna („Korona - kápolna") épült. 
Ugyancsak 0 Felsége, magánpénztárából meg-
vásárolván ott néhány holdnyi területet, par-
kot rendeztek be. Ezen rendezésben — Mun-
taán kartársunk állítása szerint — Müller 
Adolf kollegánknak van legnagyobb érdeme. 
A parkfentartás évi költségeit ma is 0 Felsége 
magánpénztára fedezi. A gondozással ez idő 
szerint egy nyugalmazott pénzügyi felvigyázó 
van megbizva. Igen sokan látogatják e helyet. 
A korona-kápolna előtt elénekeltük a Hym-
nust, aztán csoportonkint bemenve megtekin-
tettük az emléktáblát, beírtuk nevünket az 
emlékkönyvbe. 

Estve a Magyar Király szálló előtt a né-
met daltársulat Buss A. elnöklete alatt és 

Lenhardt karnagy vezetése mellett gyönyörű 
szerenádot adott tiszteletünkre. Legnagyobb 
tetszésben részesült a Hymnus, melyet a 
nagyszámú közönség s az orsovai honvédgya-
logság tisztikara velünk együtt állva hallga-
tott végig. Ez alkalommal az orsovai róm. 
kath. plébános vir gyönyörű érczhangon, mely 
elhangzott Szerbia és Románia határáig, 
hazaszeretettől meleg szavakkal üdvözölt ben-
nünket, biztosítva arról, hogy ők a magyar 
állameszméért hűen állanak őrt azon az expo-
nált helyen, 3 állam határpontján. 

Aug. 14-én kora reggel külön hajón indul-
tunk csodálni a-Vaskapu természeti szépsé-
geit, s a még most folyamatban levő rendezési 
munkálatokat. Lehajóztunk Romániába, Turn-
Szeverinbe s ott partra szállva megnéztünk 
egy lyceumot s más nevezetességet. Vissza-
térőben Adakaleh török szigeten kötöttünk 
ki. Megvizsgáltuk e török helységet, melynek 
mintegy 600 lakossága halászattal, dohány-
termeléssel, keleti áruczikkek eladásával 
foglalkozik, menten minden adózástól. — E 
sziget fölött a supremacziát Ausztria-Magyar-
ország gyakorolja, mely magyar gyalogságot 
tart ott őrségül; a birót azonban a szultán 
nevezi ki. — A Vaskapu mintegy 4 kilométer 
hosszú sziklazátony; a most készült mély 
csatorna, melyen a legalacsonyabb vízálláskor 
is úszhatnak a hajók, hossza 2700 méter. 
Utunkon Schlosser vámtiszt volt szives fel-
világosító magyarázatokkal szolgálni, kit a 
szigetre leendő belépésre való tekintetből egy 
pénzügyi biztos kíséretében küldtek hajónkra, 
mint ez már rendes szokás, ha Adakalehben 
hajó akar kikötni. 

Orsováról Herkulesfürdőre rándultunk ki, 
hogy megcsodáljuk ezt a páratlan szépségű 
helyet, hol évente augusztus 17-én O Felsége 
a király születése napja előestélyén, tündéri 
látványt nyújtó fényárban úsznak a szikla-
hegységek. 

Herkulesfürdőn bucsuztunk el nagygyűlé-
sünk fáradhatatlan elnökétől, Schenk Jakab-
tól, ki szerencsés tapintattal, erélylyel s 
bámulatos kitartással oly nagy tevékenységet 
fejtett ki, hogy valóban mindnyájunk osz-
tatlan tiszteletét és rokonszenvét kiérdemelte. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

A A közoktatásügyi ministerium költ-
ségvetése 1898-ra elkészült és, mint örömmel 
értesülünk, a népoktatásügyre újból jelen-
tékenyen nagyobb összeget kér ministerünk 
az országgyűléstől, mint a mult évben. 

e £ > 0 -
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S Z Ü N O R A 

A méhcsaládok telelése. 
Az augusztusi nap hevétől letarolt mező 

gyér virágain a nektárképződés már csökken. 
A méhlegelő fogytán van, a kaptárok méz-
tartalma nem szaporodik. Az anya petézése 
szűkebb körű. A méhek téli berendezkedésre 
készülődnek, lakásuk minden repedését, héza-
gát gyantanemű anyaggal ragaszigák be, hogy 
jobb melegtartó legyen. 

E jeleket látva, alaposan vizsgáljunk meg 
minden családot és készüljünk a telelésre. 

Telelésre és a jövő tavaszi gyarapodásra 
csak az olyan családok képesek, melyeknek 
ép, egészséges, megtermékenyült fiatal anyjuk 
van, e mellett népesek, mézkészletük májusig 
biztosítja a létet, lakásuk jó melegtartó és 
téli fészküket kellő módon rendeztük be. 

A gyönge népet föltétlenül egyesítsük; az 
anyátlan, vagy öreg, hibás anyával biró csalá-
dokon múlhatatlanul segitni kell. A mely tör-
zset hiányos anyával telelünk be, a következő 
tavaszon a legkedvezőbb körülmények között 
is gyöngén fiasít, hátra marad. 

A tenyésztésre nem alkalmas anyát öljük 
meg és másnap fiatal, megtermékenyült anyát 
adjunk a népnek, vagy más családdal egyesít-
sük. Az árvaságot tegnap óta érző nép a 
szoktatóban beadott anyát hamar megkedveli. 

Az oly családot, melynek népe legalább 4—5 
léputczát meg nem tölt, inkább egyesítsük 
másikkal, mert a jövő tavaszon —ha önmagá-
ban marad — kevés öröme lesz gazdájának 
benne. Az egyesítendő családok anyái közül 
a megfelelőbbet meghagyjuk, a másik népet 
pedig meganyátlanítjuk s árvaságát egy napig 
éreztetjük vele. Ekkor — estenden •— kereteit 
mind kiszedjük és langyos hig mézzel meg-
pörmetezve, azon kaptár mézürébe rakjuk, 
melylyel egyesítni szándékozunk és melyet 
megelőzőleg szintén megpörmeteztünk híg 
mézzel. A két idegen nép egymást nyalogatva, 
reggelre összebarátkozott, s a keretek a kivánt 
módon elrendezhetők. 

A méhek télen kevés mézet fogyasztanak 
ugyan, de minthogy az anya februárban már 
petézni kezd, s a fiasítás napról-napra nagyobb 
arányú lesz, a méz is tehát erősebben fogy, 
május előtt pedig biztos hordásra számítni 
nem lehet: a beteleléskor legalább 6—7 keret 

befódelezett lépes mézet adjunk egy-egy családnak, 
hogy májusig bőven beérje azzal. 

Ha a családoknak nem volna elég mézük 
és készletben sincsenek mézes lépeink, etes-
sük a családokat pörgetett mézzel, még pedig 
már augusztus végén, hogy idejük legyen a 
befödelezésre. A mézet csak kissé hígítva, 
nagy adagokban és mindig alkonyatkor adjuk 
be a kaptárba. 

A családokat, illetőleg téli fészküket a 
következő módon rendezzük be : 

Minden keretet szedjünk ki a kaptárból, a 
költőtért (téli fészek) födő deszkácskákat rak-
juk föl. A költő tér mindkét eresztékébe (alul 
és fölül), a kaptár homlokfalához, egy-egy 
virágporos, vagy üres lépet függeszszünk. A 
mézzel egészen telt kereteket — a nép ará-
nyához képest 5—7-et — a fölső, a tiasítá-
sos és részben mézes és virágporos kereteket 
pedig az alsó vágányba akaszszuk. Utolsóknak 
lent és fönt szintén egy-egy üres lépet helyez-
zünk be. Nagyon ajánlatos, hogy az egymás 
fölött függő keretek összeérjenek; mert ha 
az alsó keretsoron elfogy a méz, megeshetik, 
hogy a hézagon át a fölső keretekre nem 
mehet föl a nép és a család éhen hal. A két 
keretsor között levő hézagot tehát lépszele-
tekkel kell át hidalni. Az alsó keretek fölpöcz-
kölésével szintén eltűnik a hézag. Végre az 
ablakot fölteszszük s a keretekig nyomva, a 
körülötte netán mutatkozó mindé a rést össze-
hajtogatott papirszeletekkel bedugjuk és az 
ajtót is fölteszszük, a röpülőlyukat pedig a 
tolókával annyira szűkítjük, hogy egyszerre 
csak néhány méh közlekedhessék. 

Ezzel kész ugyan a téli elkészülés, de az 
idő hűvösre fordultával el ne mulaszszuk, hogy 
a költőtér födődeszkácskáira és az ablakra 
néhány réteg ujságpapirost terítsünk. A méz-
űrt s az ablak és ajtó közét sokan kóczczal, 
mohával, szénával, szalmával vagy polyvaván-
kossal töltik meg. Ez azonban nem helyes, 
mert az elősorolt anyagok a téli fészekben 
képződő párától penészt fognak, s a kaptái-
levegője romlott lesz. A téli fészek melegen-
tartásának leghelyesebb módja az uj ságpapiros 
alkalmazása. 

A téli fészek berendezésével nem szabad 
késni, hogy a méhek a lakásukon levő rések 
betapasztására szükséges ragasztó anyagot 
még elég bőven tálcdjanak a természetben. Később 
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ne is háborgassuk őket, ne bolygassuk többé 
a kaptárt, mert az újból támadt hézagokat 
nem tapaszthatnák be a méhek, s téli fész-
kük nem lenne jó melegtartó. 

(PancsovaJ Nagy János. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Wolfner Tiva-

dar országos képviselőnek, a ki az újpesti 
áll. polg. leányiskola idegen ajkú és a magyar 
nyelvben legtöbb eredményt elért növendé-
keinek jutalmazására 200 forintos alapít-
ványt tett; Szálkai/ Sándor nagybirtokosnak, 
a ki a máté-szalkai kisdedóvoda javára meg-
felelő helyiséget adományozott. 

Kinevezte: Berinza Jánost, a siketnémák 
váczi országos m. kir. nevelő- és tanítóképző-
intézete tanárát, a hülyék és gyengeelméjüek 
budapesti országos tan- és nevelőintézete igaz-
gatójává; Skultéty Lajos vámos-családi segéd-
lelkész, polg. isk. tanítói képesítéssel bíró 
róm. katholikus hitoktatót ugyanezen intézet-
hez tanítóvá; Török Gyula ekecsi, Klein 
Ignácz budapesti, Káplán Gyula sárkeresz-
tesi el. isk. tanítókat, tanítógyakornokokká; 
Iíalenlcovics Fáni szuloki elemi iskolai tanító-
nőt ugyanezen intézethez tanítónővé ; Urbanetz 
Ilona képesített polg. isk. tanítónőt a szeniczi 
áll. polg. leányiskolához a XI. fizetési osz-
tályba segédtanítónővé; Ősz János és Nemes 
József oki. tanítókat a kibédi áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká; Beiter Sándor oki. 
tanítót a mramoraki közs. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Joneszku Jenő oki. tanítót a liptó-
szent-miklósi áll. polg. fiúiskolához a XI. 
fizetési osztályba s.-tanítóvá; Ilasza József 
kurittyáni ág. hitv. ev. oki. tanítót a perlaki 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Nagy József 
oki. polg. isk. tanítót az újvidéki áll. polg. 
és felső kereskedelmi iskolához a XI. fizetési 
osztályba s.-tanítóvá; Sztaehó József és tiidt-
mann Mór oki. tanítókat a sziráki áll. el. 
népiskolához r. tanítókká; Voith László oki. 
tanítót a válaszuti áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Bogovieh Anna oki. tanítónőt a 
rudolfsgnádi közs. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Blyés Gizella oki. polg. isk. tanítónőt 
a beszterczei áll. polg. leányiskolához a XI. 
fizetési osztályba s.-tanítónővé; Asbóth Alma 
német-szent-mihályi áll. el. isk. tanítónőt a 
nagykikindai áll. polg. leányiskolához a XI. 
fizetési osztályba s.-tanítónővé; Schindler József 
szegedi áll. segélyezett közs. polg. és felső 
keresk. isk. h.-tanítót ugyanezen iskolához a 

X. fiz. osztályba r. tanítóvá; Szélestey Sándor 
oki. tanítót a puszta-szent-mihályi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Bácz József oki. tanítót 
az egeresi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Császár Samu oki. tanítót a kolozs-borsai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Kóta Sámuel, 
Gável Ferencz és Sarneczky Vilmos oki. tanító-
kat, Lengyel Irén oki. tanítónőt, a szepsii áll. 
el. népiskolához r. tanítókká és tanítónővé; 
Gombos Antal oki. tanítót a nagybuttyini áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Boda Sámuel és 
Szolnoky Irén oki. tanítót és tanítónőt a nagy-
ajtai áll. el. népiskolához r. tanítóvá és tanító-
nővé; Hallos Elek oki. tanítót a petrisi áll. 
elemi népiskolához rendes tanítóvá; Bopa 
Vazul oki. tanítót a gyuliczai áll. elemi nép-
iskolához rendes tanísóvá; Wendler József 
oki. tanítót a kelecseny - oblyászkai áll. elemi 
népiskolához vándortanítóvá; Princz Ágoston 
oki. tanítót a kalsai áll. elemi népiskolához 
rendes tanítóvá; Cserey Gyula, Faluvégi András, 
Fábián Károly oki. tanítókat és Lukács Anna 
oki. tanítónőt az árkosi áll. elemi népiskolához 
rendes tanítókká és tanítónővé; Sipos Ferencz 
oki. tanítót a székudvari áll. el. népiskolához 
rendes tanítóvá. 

Áthelyezte: Szmollényi Nándor szegedi áll. 
segélyezett közs. II. polg. isk. r. tanítót pedig 
jelenlegi minőségében ugyancsak a szegedi áll. 
segélyezett í. polg. és felsőkereskedelmi isko-
lához; Kochlerné-Ertl Aranka szeniczi áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
a magyar-óvári áll. polg. leányisk.-hoz; Killyéni 
Endre fiumei áll. polg. isk r. tanítót igazgató-
tanítói minőségben a hosszúfalusi áll. polg. 
iskolához; Veszperényi Vincze dubii áll. tanítót 
a klucsárkai áll. el. iskolához; Springliolcz 
Amália wellbachi és Greskooics Henriette moj-
széni áll. óvónőket kölcsönösen; Nahálkó 
György és neje szül. Lehóczky Etelka alsó-
kubini áll. isk. r. tanítót és tanítónőt jelen-
legi minőségében a prakfalvi áll. el. iskolához. 

Engedélyezte: néhai Nix Nándor volt 
niczkyfalvi róm. kath. tanító Ida nevű kis-
korú árvájának a kolozsvári orsz. tanítói leány-
árvaházba való felvételét. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Fischer 
Joachim nyugalmazott turáni izr. tanító 
özvegye, szül. Pollacsek Minna részére évi 
115 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Boczkó Pál 
bukin-prisziáni munkaképtelennek talált közs. 
tanító részére évi 330 frtot. 

Jutalmak kiosztása. A vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister a földmívelésügyi m. 
kir. minister hozzájárulásával Bérczy Ödön 
aradi, Markovics Domonkos bajai, Butyka 
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Károly és Simon Ferencz budapesti, Dicsics 
József csáktornyai, Binder Ferencz csurgói, 
Horváth András dévai, Forgó Gábor kún-
félegyházai, Oravecz Károly és Kneiszel Lajos 
iglói, Füstös Sándor kolozsvári, Nagy Károly 
és Tóth Ödön lévai, Podhraczky Gyula losonczi, 
Polyanszky István m.-szigeti, Szvaty József 
modori, Váradi Kálmán sárospataki, Boros 
György és Máthé Albert székely-keresztúri, 
végül Horváth József znióváraljai áll. tanító-
képző-intézeti növendékek részére, a gazdaság-
tanban s főleg annak gyakorlati részében az 
1896/97. tanév folyamán tanúsított szorgalmuk 
és tett előmenetelük megjutalmazásául, egyen-
kint egy darab húsz koronás aranyat adomá-
nyozott. 

Tanítók tanácsadója. 
J. J. Ha már a nyugdíjalapba történt föl-

vétele után lépett az 500 f'rtos fizetésbe, 
akkor az előbbi és mostani beszámítható 
fizetés között levő különbözet 50%-át (felét) 
is meg, kell fizetnie. 

K. A. Az útadó tárgyában maga a kormány 
nyilatkozott a képviselőház előtt. Benne volt 
ez lapunkban is. Nem mondhatunk újabbat. 

P. K. Arra az időre eső részt követelheti, 
a míg itt volt állomáson. 

E. B. Nem lehetséges, hogy most 20 évre 
visszamenőleg beszámíttassa nyugdíjigényét. 

K. A. Ön leányiskolái igazgató, tehát fiú-
iskolái bizonyítványokat nem állíthat ki. 

P. Ferencz. Mult évben a nyugdíjintézetbe 
való fölvételt stb. tüzetesen ismertettük; akkor 
szó volt arról is, hogy kik számíthatnak arra, 
a községtől nyugdíjuk kiegészítésére. Önmaga 
is kiszámíthatja. 

K. T. Nézetünk szerint a bérlővel szemben 
csak kérelemnek van helye követelés helyett. 
Az illető uradalmi cselédek gyermekeinek 
fölvétele tárgyában az iskolaszék vagy a kir. 
tanfelügyelő, mint a helyi viszonyokkal isme-
rősek, adhatnának útbaigazítást. 

N . . . . y E. Abban a kényes peres ügy-
ben jobb lesz ügyvédhez fordulni. 

M. S. M. Talán lesz sikere. Jobb hiteles 
másolatot közölni; de azért ne nyugtalan-
kodjék. A polg. isk. tan. képesítés ügyében 
szerezze meg a vizsg. szabályzatot az egye-
temi nyomdában; aztán forduljon Lázámé-
Kasztner Janka úrnőhöz, az Andrássy-úti polg. 
isk. tanítónőképző-intézet igazgatójához. 

V. A. Kötelessége volt arra a 13 napra 
helyettesíteni a kántortanítót, még pedig díj-
talanul. Mi ekként értelmezzük díjlevelének 
idevágó pontját. 

Trattner Lipót. A gyöngyösi állami polg. 
leányiskola, úgy hiszszük, legjobban felelne 
a kívánt föltételeknek. Forduljon oda az 
igazgatósághoz fölvilágosításért. 

Vidéki. Egyezkedés dolga; úgy hiszszük: 
lehetséges. Ha már használta az illető takar-
mánytermő földet, nem jogos a bevetett 
mag árát visszakövetelni. 

P. A. 1. Nem lehet corrigálni. 2. A tan-
felügyelői tollnoki kinevezések már megtörtén-
tek. 3. Igen, beszámíttatik. 

H. K. Jogtalannak tartjuk, hogy az illető 
nyugdíjazott tanító az ipariskolánál megtartsa 
270 frtos állomását. Pláne, mint nyugdíjas 
tanítót, megválasztották 800 frttal takarék-
pénztári pénztárosnak. 

B. U. 17. Az iskolaszéki elnöknek az 
iskolaszék tudta nélkül nincs joga pályázatot 
hirdetni. A többit magától is tudhatja. 

V. P. Attól függ, hogy a nyugdíj intéző-
bizottság mennyit számított be. Az után az 
összeg után évi 2°/o fizetendő. 

N. S. Arról még nincs szó hivatalosan. 
Zs. K. A törvényhatósági bizottsági taggá 

választása tárgyában a tanító az 1886. évi 
XXI. t.-cz. 21—44. §§-aiban talál útbaigazítást. 
Egyébként vegye tudomásul, hogy a) a nép-
tanítók a megye biz. tagjai közé kétszeres adó-
számítással föl nem vehetők; b) a vál. törv. 
értelmében (1874. XXIII. t.-cz. 9. §.) az 
iskolatanítók és okleveles kisdedóvók azon válasz-
tási kerületben, melyben laknak, választói 
joggal birnak jövedelmükre váló tekintet nélkül 
azon esetben, ha az illető állomásukra törvény 
szerint kinevezték, választották, hivatalukban 
megerősítették őket. 

Megyer. Kérvényt nyújtsonbeaközokt.minis-
teriumnál, hogy utasíttassák az adóhivatal az 
58.206/1896. sz. a. előirt többlet befizetésé-
nek elfogadására. 

G. Zs. Forduljon egyenesen a pedagogium 
igazgatóságához. (Bpest, I. ker. Győri-út.) 

V. Gy. Felső-Sajó. A föld, párbér stb. 
jövedelmet, ha nem tűnik ki, hogy kizárólag 
tanítói működésért adják, a nyugdíjigény meg-
állapításakor felezni szokták s egyik részt 
kántori jövedelemnek veszik, mely nyugdíjba 
nem számítható be. 

Freund Bernát. Ha az illető már 21-ik 
évét betöltötte s elemi iskolában véglegesen 
tanít, akkor föl kell venni a nyugdíjalap kere-
tébe, mert hiszen oki. tanító; de ha polgári 
iskolában van az ön intézetében alkalmazva s 
nincs polg. képesítése, akkor nem vehető föl. 

S. S. Mező-Sass. Dehogy minden évben. 
Nem öntől, hanem a tanítói fizetésétől függ, 
hogy nyugdíjigény alapjául mennyit számít-
sanak be. Kántori fizetés nem számít. 
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Noszlopy E. Az anyakönyvvezető megmondja. 
Hivatkozzék a honvédelmi min. 1890. okt. 
7-én 32.500/XVII. sz. a. kibocsátott körren-
delete 4-ik pontjára; abból látja, hogy önnek, 
mint póttartalékba osztott tanítónak (ha csak 
8 heti katonai kiképeztetés végett nem áll 
éppen tényleges szolgálatban), nem kell kivé-
teles nősülési engedélyt szereznie. 

B . . . r tanító. Elemi népisk. hatóság helyi 
forgalomnál is használhatja a portomentessé-
get iskolai ügyben. 2. A gymn. tanári testü-
let elhatározásából. Csak az eltérő tárgyakból 
szokták követelni. 3. Nincs más, mint az uta-
sítás a közs. iskolaszékek számára. 

K. Jolán. IX. ker. Legjobb egyenesen a 
tanügyi osztályhoz fordulnia. 

B.-Henye. Szabó Pál . Megadtuk már a 
választ, hogy az elemi isk. vizsg. bizonyítvány 
az illetékszab. értelmében bélyegmentes. 

Löwy F. Talán most lesz sikere, ha a kir. 
anfelügyelő pártolja. 

V. Oy. 1. Ebben az esetben felezendő. 
2. Ha oly különleges esetről van szó, akkor 
az elöljáróság azt bizonyítja, hogy az ön 
községükbeli silány rozs milyen áron szokott 
kelni D án ? Ez felelne meg az igaz-
ságnak. 

B. K. Az egy tantárgyból elbukott tanuló 
tehet javító vizsgálatot. Az új iskolai év 
elejére tűzze ki a javító vizsgálatot az iskolaszék. 

Hóbor Lajos. Az illető leányelemi isk. 
VI. oszt. bizonyítványa alapján polg. isk. 
magánvizsgálatra is jelentkezhetik. Az útba-
igazítást megadja az illető intézet igazgatója 
a ministeri rendelet alapján. Nincs kizárva az 
a lehetőség, hogy egy évben 2 osztályról 
tegyen vizsgát, ha kora már előrehaladtabb. 

Papp P. Sok volna a jóból, hogy valaki 
végkielégítést kapjon s aztán másodszori 
férj h ezmenetele után, ha ismét özvegygyé 
lesz, ismét özvegyi segélyben részesüljön. 
Egyébként is nyugdíjas korában nősülő tanító 
özvegye_ nem tarthat igényt özvegyi díjra. 

K. A. Nincs róla tudomásunk, hogy nők 
számára oly tanfolyam állana fenn. 

H. S. Községük jegyzőjétől megtudhatja. 
H. I , Ha úgy áll a dolog, akkor jó lesz 

folyamodni helyesbítésért, nehogy illetéktelenül 
többet fizessen. A nyugdíjat annak idején 
úgy is az utolsó beszámítható fizetése alapján 
rójják ki. 

L. J. S. A történtek után nincs remény 
reá, hogy megjavítanák. 

M. Gy. 1. Ilyen kutatásra nem vállalkozunk. 
2. Próbálja meg a kir. tafelügyelő útján elfo-
gadtatni gazd. ismétlő-iskolára. 

L. V. Nem vághatunk ehbe a nyugdíj-
intéző bizottság határozatának. 

Sz. S. Czegléd, kámáni tanító cz. a. 
érkezett tudakozódásra érdemleges választ 
nem adunk, mert legalább annyit elvárhatunk 
szívességünk viszonzásául, hogy az illető 
tanácskérő bemutassa magát. 

Sz. J. Az 1893. évi felszámítás szerint 
megállapított 538 frt 19'A krt tartjuk leg-
hitelesebbnek. 

H. A. Jelentse a kir. tanfelügyelőnek. 
S. M. Véleményünk szerint, tartoznak. 
Gy. J. Hiszen nem a kántori, hanem a 

tanítói jövedelem számít. 
Sell. J. 1. A tanító kötelességéhez tarto-

zónak tartjuk. 2. Nem követelheti, mert a 
választásnál bizalmat helyeztek belé, de ily 
kötelezettséggel meg nem terhelhették. 3. Nem 
áll jogában, csak tanítótestületi gyűlésen, hol 
az esetet tanácskozás tárgyává teheti s orvos-
lási módot kereshet. 4. Az osztálytanítóé. 
Ellene csak igazolt panasz esetén lehet intéz-
kedni. 5. A földadó tárgyában már többször 
nyilatkoztunk a tanácsadóban; újat most sem 
mondhatunk. 

A. J. 1. Majd annak idején döntik el. 
2. Iskolafentartó hatósága közvetítésével folya-
modhatik az értékelés kiigazításáért; ha alapos 
ok van reá. 

Horváth J. 1. Lehetne. 2. Nem tudjuk. 
3. Nincs kizárva a lehetőség. 4. Most már 
elkésett; csak rendkívül véletlenség volna, ha 
még most is akadna áll. tanítóképzőben üresen 
levő hely, mely ingyenes ellátással van össze-
kötve. 

Tóth Imre. Az ön esetében legjobb útba-
igazítást adhatna Eszenyi S. Tudtunkkal ő 
neki is hasonló körülményei voltak. Tuda-
kozódjék tőle. 

F—né. Sürgősen folyamodnia kellene a 
közokt. ministeriumhoz az illető kir. tanf. 
útján, a nyugdíjigénynek 500 frtra való föl-
emeléséért. 

1895. Próbáljon folyamodni rendkívüli se-
gélyért a közokt. ministeriumhoz. 

Cs. P., ig. A dolog természeténél fogva 
helyesebb a neveket mind kiírni. 

Gl. J. Ebben a különleges kérdésben a 
helyi viszonyokat jobban ismerő kir. tanf. 
adhatna fölvilágosítást. 

B. G. Ha igazolást kívántak, miért nem 
járt el úgy. Ily körülmények között iltbaiga-
zítást nem adhatunk. 

0. G. Levélben adtunk annyi útbaigazítást, 
a mennyit az adott viszonyok között adhattunk. 

K. J. Azt hiszszük, nem tagadhatják meg. 
A közigazgatási hatóságnál kell az ügyet védel-
mezni. 

M. I. Az évi fizetésből a szolgálati idő után 
esedékes hányadra van joga. 
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H. A. Abban az esetben, azt hiszszük, 
sikerülne, ha márczius 1-je előtt már bevégezné 
a 111-ad évet, hogy mint negyedéves tanító-
jelölt jusson sorozás alá. 

Lénárd S. Rendes neveltetési pótlékot és 
özvegyi segélydíjat nem adhatnak. Az árvák 
fölvétele iránt valamelyik tanítói árvaház 
igazgatóságához forduljon. Ujabban azt halljuk, 
hogy most ott sem igen van üres hely. 

B. J. A jogosultságát nem ismerjük el; de 
de ha csekély az összeg, inkább fizesse meg, 
mint ilyen beteges állapotában perlekedjék s 
hosszas herczehurczának tegye ki magát. Előbb 
azonban próbálja meg békességesen elintézni 
az ügyet s méltányosságukra bizni a dolgot. 

H. J. P. Mindenesetre folyamodjék érte, 
ha kötelessége határán kívül esett az a huza-
mos szolgálat. 

Bodnár János. Tanítói hivatalra csak a 
törvény értelmében képesített tanítót szabad 
megválasztani. Jelen esetben a kir. tanf. bele-
egyezhet, hogy az illető, miután a pályázat 
már 2 izben meddő maradt, ideiglenesen 
tovább is ott működjék; de követeljék tőle 
a tanítóképesítő-vizsga letételét. Ha ezt nem 
tudja letenni, akkor nem érdemli meg, hogy 
a tanítói állást betöltse. A lapot a kiadóhiva-
talnál (Egyetemi nyomda) reklamálja. 

Mészáros F. Nincs kizárva a lehetőség, 
hogy fölvételi vizsgálat alapján bejuthasson. 
Forduljon Peres Sándorhoz, a Fröbel-képezde 
igazgatójához. (Bpest, VI. ker. Bajza-utcza.) 

B. I. Megpróbálhatja az államvasutak igaz-
gatóságánál; de aligha fog sikerülni. 

Szilágyi Lajos. Csak képesített tanítók 
részesülhetnek államsegélyben. 

H. F. Törekvése dicséretes. A kir. tanfel-
ügyelőt nyerje meg az eszmének. Legjobb 
volna vele személyesen érintkeznie. 

Sz. A. A vármegyei nem. (L. 1892. évi 
8753. és 1893. évi 8391. számú keresk. min., 
1893. évi 471. ein. sz. közokt. min. rendele-
teket.) A másik dolog, tudomásunk szerint, a 
közs. elöljáróság teendője az 1892. évi 44.000 
szám alatt a közig, bizottságok számára ki-
adott utasítás szerint. 

N. P. Autonomicus jogú hitfelekezeteknél 
az egyház-szervezeti szabályok mérvadók. Nincs 
külön felekezeti iskolai törvény. Országos tör-
vényeink esetről-esetre intézkednek a fele-
kezeteket illetőleg. A felekezeti iskolára gyűj-
tött alaptökét sem lehet rendeltetése czéljától 
elterelni. Ha másként meg nem akadályozhatná 
az ebbeli törekvést, forduljon a kir. tanfel-
ügyelőhöz. A tandíjt legjobb volna az eddigi 
alapon meghagyni. Az önként odaajánlott 
haszonbért bármikor megtagadhatja az illető 
birtokos, ha ajánlata csak ideiglenes jellegű volt. 

Sz. .T. Ha rendszeresített álláson működik, 
ezt az évét be fogják számítani a véglegesí-
tés után. A másik dologgal nem jó kísérle-
tezni. 

Sz. Gy. Fiának polg. isk. magántanulóvá 
leendő fölvétele tárgyában már iskolai év 
elején forduljon az illető igazgatóhoz. Fehér-
megyében is (Moór községben) van polgári 
fiúiskola. 

K. J. Nem intézik el oly gyorsan. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
$ Az „Eötvös-alap orsz. tanítói egye-

sülete" az 1897-ik évre ösztöndíjak és segély-
összegek fejében összesen 3350 frtot osztott 
ki, mely összeghez dr. Wlassics Gyula minis-
ter úr egy ezer frt államsegélyt adományozott. 
Beérkezett a pályázati hirdetésre mindössze 
109 folyamodvány, melyek közül ösztöndíjért 
folyamodik 55 tanuló, segélyt kér 54 egyén. 
Ösztöndíjakban részesíttetnek: Gyöngyösy István 
és Molnár Gyula 100—100 frttal, továbbá 
34-en 50—50 frttal, és pedig: Bernhardt 
Károly, Borsos Endre, Groó Béla, Singer 
Ármin, Székely József, Tausz Géza, Papp 
Gyula, Bóna Lajos, Brett József, Darkó Jenő, 
Ertl Viktor, Édes Jenő, Faragó Ákos, 
Hatvani Béla, Kiss Jenő, Kovács Sándor, 
Kupcsai Bernát, Nagy Béla, Szász Tihamér, 
Szűcs Imre, Benedek Margit, Biró Jenő, 
Cservenka Ágoston, Czimmermann Koméi, 
Faigl György, Hábor Margit, Hlavatsek Ilona, 
Mátis István, Szőke Aranka, Tellér Gyula, 
Temleitner Gizella, Skultéty Ilona, Sáringer 
László és Velenczei Emil.—• 50—50 frtnyi se-
gélyösszegekben részesülnek, 28-an u. m.: Bányai 
Károlyné, Freyler Sámuelné, Gallér Józsefné, 
Gross Dénes, Bogyó Sándorné, Györgyi Ernőné, 
Heé Lajos, Homonnay Istvánná, Kun Szabó La-
josné, Király József Pálné, Komjáthy Györgyné, 
Kundrát Jánosné, Lázár Antal, Murcsányi 
Istvánné, Máhr Lajos, Miksz Józsefné, Nagy 
Jánosné, Nagy Lajos, Német György, Ogo-
novszky Ferenczné, Pédery Gyuláné, Pod-
horszky K. Vendelné, Schermann Józsefné, 
Schiffler Antalné, Kudlik Gyuláné, Szekeres 
Elekné, Tóth Mihályné, Virányi Jánosné, 
Ezenkívül a Kossuth-alapból negyven fo-
rintot adtak Virághalmi Árpádnénak s a 
Békey és Péterfy alapok kamataiból 20,—20 
frt adatott ki tagsági díjak fedezésére. Az 
összegeket Roller pénztárnok azonnal kifizeti, 
de csak az egyházi vagy iskolai hatóság által 
ellenjegyzett nyugtára. Az Eötvös-alap egye-
sülete mindezeken kívül 63 tanítógyermeknek 
szerzett ingyen ebédeket. 
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Az Eötvös-alap közgyűlésén a kezelő-bizott-
ság fenközlött javaslatait elfogadta s köszöne-
tet mondott a tisztikarnak, továbbá a legfőbb 
jóltevőknek: Wlassics Gyula mmisternek és 
báró Hirsch Mórnénak. Azokat a vendéglősö-
ket, kik több mint 6000 frt értékű ingyen-
étkezés adásával mozdították elő az Eötvös-
alap érdekeit, pártoló tagoknak választották. 
Új tiszteleti tagok lettek dr. Axaméthy Lajos 
min. tanácsos, Márkus József polgármester és 
Rózsavölgyi Gyula tanácsos. Egyetlen sajnálatra 
méltó jelensége volt a közgyűlésnek az, hogy az 
ösztöndíj- és segélyosztásnál több nyomorban 
élő egyén kérvényét csak azért kellett mellőzni, 
mert nem fizették a tagdíjat. A hépezdei taná-
rolt közül alig van egy pár tagja az Eötvös-
alapnak és azért több özvegy kérvényét kellett 
visszautasítani. A gyűlés, melyet az Akadémiá-
ban tartottak és melyen számos veterán vidéki 
tanító vett részt, Péterííy Sándor éltetésével 
ért véget. A tagok nagyobb része a tanítók 
kaszinójában gyűlt össze társasebédre. 

I B 0 D A L 0 M. 
Beküldettek szerkesztőségűnkhez: „Fiatal 

véreim" czímű füzet Szemere Miklóstól, mely-
ben különösen az angol nevelési rendszert 
dicséri. Ára 30 kr. — „Szabó Lipót magyar nyelv 
és olvasókönyve." Horvát ajkú népiskolák szá-
mára átdolgozta Szaykó József darázsi tanító 
(horvát szótárral); ára 40 kr. — „ Magyar Nyelvőr " 
XXVI-ik évf. augusztusi füzete szerk. Simonyi 
Zsigmond. — A ruttkai állami elemi fiú- és 
leányiskola, valamint kisdedóvó értesítője, szerk. 
Uhlyárik Szende. — A gyöngyösi állami polgári 
leányiskola ért., közli: Demjanovich Teodorné 
Kasics Etel. — A szőllőmívelés és a borke-
zelés alapvonalai segédkönyv. Irta: Szilágyi János 
vinczellériskolai igazgató. Pécs, 1897. Ára 1 frt. 
— A kőszegi Sz.-Domonkos-rendi apáczák 
által fentartott r. kath. tanítónőképző-intézet 
értesítője. — A kőszegi róm. kath. polgári 
leányiskola értesítője. — A háromszékmegyeí 
háziipart és iparoktatást fejlesztő székely 
egyesület által államsegélylyel fentartott sepsi-
szentgyörgyi nőipariskola ért. Szerk. Csinádi 
Lajos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Még nem kötötték meg 

a békét a törökök és görögök között s már 
is új luiboru keletkezett. Keletindia nyugati 
részén a mohamedánok fellázadtak az angolok 
ellen, kik nem pártolták a török szultánt s 
mivel a lázadást az afghán emir is támogatja, 

veszélyes lehet, annyival inkább, mivel Kelet-
indiában 40 millió mohamedán él. —- A franczia 
köztársaság elnöke Faure elutazott Szent-Péter-
várra ; pompás ajándékokat visz magával, többek 
között az elhunyt orosz czár sírjára egy arany-
ból készült művészi olajágat. Elutazása előtt 
bombamerénylet volt ellene, szerencsére baj 
nélkül. —- Bombamerényletet csináltak Konstan-
tinápolyban is az elégedetlen örmények, azon-
ban itt sem volt nagy baj. — Andrée lég-
hajózásáról most jön az első hiteles hir; a 
82. fokot elindulásuk után következő napon 
elérték, mint azt egy lelőtt postagalamb hirül 
hozta. — Budapesten a király születésnapját 
és a Szent-Istvánnapi ünnepeket szokott fény-
nyel ülték meg, de most kevesebb idegen 
volt a fővárosban, mint a mult évben, midőn 
még a kiállítás tartott. — Trencsénben a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 29-ik 
vándorgyűlését tartották meg. Igen sok jeles 
szaktudós volt jelen, kik az újabb találmányo-
kat és felfedezéseket is bemutatták. 

— Honvédemlék a székelyföldön. Csik-
megyében a Nyerges-tetőn, hol 1849-ben a 
székelyek az utolsó ellenállást fejtették ki, 
emlékszobrot állítottak fel. Kétezer ember-
nél többen vettek részt a felavatási ünnepen, 
köztük Tuzson János, ki mint őrnagy szemé-
lyesen vezette annak idején itt a székelyeket. 
Emlékbeszédeket tartottak Becze csikmegyei 
alispán és Koós Ferencz nyug. tanfelügyelő. 

— Józsa Mihály brassói tanítót a minis-
teriumba központi szolgálatra rendelték be. 
Barátai és tisztelői Brassóban fényes estélyen 
búcsúztak el tőle. A megyei tanító-testület, 
melynek 25 év óta tagja, 10 év óta titkára, 
Brassó város közönsége — versenyeztek a 
hála és elismerés adójának lerovásában. Meg-
jelentek impozáns számban s a munkásság 
elismerésének jelképeül aranytollat nyújtottak 
át. A tanítótestület pedig tiszteletbeli tagság-
ról szóló oklevelet. 

— Halálozás. Horváth Gyula, volt képviselő-
házi alelnök, ki különösen a szentesi árvíz-
veszély alkalmával s az EMKE alapításában 
tüntette ki magát, 53 éves korában hosszú 
szenvedés után elhunyt. Tevékeny közéleti 
működését már 15 éves korában kezdette meg, 
mint garibáldista. 

— Mennyey János kir. tanácsos, nyugal-
mazott tanfelügyelő Mátra-Szuhán, hol csen-
des magányban visszavonulva élt, 77 éves 
korában elhunyt. 

— A dadogók és hebegők oktatására 
képző tanfolyam képesítő-vizsgájára, melyen 
24 tanár és tanító nyert képesítést az ily 
beszédfogyatékosok oktatására, a közoktatás-
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ügyi minister dr. N á r a i Szabó Sándor min. 
titkárt küldötte ki biztosául. A vizsgálat ered-
ményének kihirdetése után, mely igen ked-
vező volt, a tanfolyam egyik hallgatója. Bodnár 
Lajos kisújszállási főgymnasiumi tanár, köszö-
netet mondván a ministeri biztosnak a vizs-
gálat vezetéséért, hosszabb beszédben utalt a 
hazai emberbaráti oktatás terén felmutatható 
azon nevezetes vívmányokra, melyek kezde-
ményezője dr. Szabó Sándor volt, a ki már 
közel egy évtized óta működik a ministerium 
emberbaráti ügyosztályában nagy szakértelem-
mel. Yégül a ministeri biztos a tanfolyam 
vezetőjének, Roboz József igazgatónak, fejezte 
ki megelégedését a tanfolyamon tapasztalt 
eredmény fölött. 

— A lévai á l l a m i tan í tóképző igazgatója 
felhívja Trümmer Endre tanító, és Nagy Karoly 
tanítój elölt, volt növendékeket, hogy tartóz-
kodási helyüket ez intézet igazgatóságával 
közölni szíveskedjenek. 

— Megölte a — piros í tó . Eger vidékén 
egy szép fiatal leány a falusi bucsn alkal-
mával rózsaszínű pirosítóval díszítette magát. 
Pár óra múlva arcza dagadni kezdett s hiába 
vitték a kórházba, hosszú k inos szenvedés 
után megölte a vérmérgezés. J ó lesz ezt a 
tanítóknak alkalmilag elmondani, mivel a 
pirosítót sok he lyen használják. 

— A m a g y a r tanítók t u r i s t a e g y e s ü l e t e 
augusztus 30-án, hétfőn, Budapesten a Sváb-
hegyen át kirándulást tesz Makkos-Máriába 
és a János-hegyre. Indulás a fogaskerekű, 
vasúttal d. u. 2V2 órakor. Veze tő : Schilberszky 
Fanny. 

Szerkesztő postája, 
Kirvai tanító. 11.158. sz. a. van egy kérvény, mely 

Alsó-Kalinfalvára szól; jó lesz újat adni be. — Gy. 
J. Lazescsina. Számvevőségnél van 20.670. sz. a. 
megsürgettük. — K. J. Lask. 39.753. sz. a. van 
számvevőségnél, megsürgettük. — K. (í. Kék as. 
Kérvényük még nem érkezett be. Sürgessék meg 
lenn. — S. J. Sikátor. 27.022. sz. a. van számve-
vőségnél, megsürgettük. — S. J. Predmér. 39.859. 
sz. a. lement a tanfelügyelőséghez és bitsei adó-
hivatalhoz már julius 16-án, azóta valószínűleg érte-
sítették is. — L. Gy. Zsarnócz. Egy tantárgyból 
nyert elégtelen jegyet mindig szabad kijavítani, 
ministeri engdély nem szükséges. — Sz. M. Tolria-
Regöly. Lapunkat csak a homlokzaton kitett módon 
lehet megkapni. — «Egy őszinte szó." Nem kö-
zölhető;— B. P . Bukin. 50.570. sz. a. megjött, még 
nem tárgyalták. Jó lesz újból alapos felterjesztést 
tenni. — K. J. Tiszaadony. Három évre 238 frtot 
engedélyeztek. 38.091. sz. a. ment le Beregmegye 
közigazgatási bizottságához és a beregszászi adó-
hivatalhoz. — Bere. Pótlás végett 34.671. sz. a. a szat-
mármegyei közig, bizottsághoz ment, ott sürgesse. 
— Lyeszek. Pótlás végett 26.976. sz. a. a. közigazga-
tási bizottsághoz ment, ott sürgesse. — H. S. Otto-

inány. 13.655. sz. a. van, de jó lesz újból folyamodni. 
— Sz. D. Tiszaugh. 37.111. sz. a. ment a tanfel-
ügyelőhöz és az adóhivatalhoz. — B. J. Ó-S/.ivácz. 
37.726. sz a. már aug. 5-én lement a zombori adó-
hivatalhoz és a tanfelügyelőhöz. — Cs. B. Leány-
vár. Ezt csak új kérvény útján lehet elintézni. 
Adja be rögtön Eperjesre czimezve, hivatkozva a 
levelében mondottakra. — Sz. S. Czegléd. Ezt az 
eszmét a hires pedagogok már régen elitélték és 
pedig egyhangúlag. — T. E. Eger. Ugyanezt már 
többször elmondták lapunkban. — E. E. Ákos. Ez 
nem üti meg a mértéket. A másik jó, de gondolja 
meg, hogy mintegy 200 elfogadott czikk vár köz-
lésre és sorrendet sem lehet mindig megtartani — 
V. Gy. Modor. „Az iskolai életből" ezimü rajz jönni 
fog, de a másiknak nagy terjedelme miatt aligha 
szoríthatunk helyet. - B. J. Rózsa-Sz.-Mái'on. 
Nóvák Mihály. Andráshida Zalavármegye. — B. B. 
Bököny. Postatanfolyam nők számára most már nincs, 
igyekeznek őket leszorítani a pályáról, de kezelő-
nők lehetnek, ha valamelyik igazgatóságnál jelent-
kezve egy évig gyakorolják magukat és azután 
vizsgát tesznek. Forduljon valamelyik nagyobb 
postahivatalhoz. — B. B. Ó-Fehértó. 8463. sz. a. 
közigazg. bizottsághoz már márcz. 20-án lement pótlás 
végett, tessék ott megsürgetni. — Sz. L. Imola. 
25.631. sz. a. van számvevőségnél, megsürgettetett. — 
H. J. Alsó-Fernezély. 32.57b. sz. a. van a számvevő-
ségnél, rövid idő alatt megkapja. — Cs. M. Kosszű-
mezö. 44 213. sz. a.'van a ^számvevőségnél. — B. B. 
Feled. Még nem intézték el. — N. J. Bieesnica. 
Már elintézték 48.681. sz. a. aug. 5-én elment a 
tanfelügyelőséghez. — K. K. Szamosújlak. 50.962. 
szám alatt van a számvevőségnél. Türelem. —• 
K. M. Szeged. 50.332. sz. alatt elintézték, közelebb 
megkapja az értesítést. — N. Gy. Felsö-Eör. Kérvé-
nyük 46.041. sz. a. belügyministeriumhoz tétetett át, 
legalább egy hónapig várni kell rá. — H. J. Magyar-
Lád. 64.738. sz. határozatra hivatkozva újból kell 
folyamodni a ministeriumhoz. — B. J. Orsova. 
Igen nagy az irodalom. íme egy pár : Altalános és 
különleges mezőgazdasági növénytermelés Bálás 
Árpádtól. — Johson. W. S. Hogy nő a vetés. (Ter-
mészettud. társulat kiadása). Engelbrecht: A gazda 
mint állatorvos. — Hensch Árpád : Az okszerű talaj-
mívelés elmélete és gyakorlata. Tormay Béla: Álta-
lános állattenyésztéstan. Villási Pál: A gyümölcs-
tenyésztés tana. — P. R. Vasnádasd. Sürgesse meg kü-
lön felterjesztéssel. — B. J. Csetelaka. Az ily kérvényt 
nem intézik el egyhamar. Természetes, hogy kérel-
mezze a tanfelügyelőség útján . . — „Tanítási módsze-
rünk." Az ajánlott módszert már sok helyen alkal-
mazzák. — J. J. Károlyfalva. Közölhető. — K. E. 
Bódmezővásárliely. írjon új kérvényt, vagy isme-
rőse által tudakozódjék a képezdében. 

Tartalom. Két rendelet. Ember János. — A nép-
iskolák növendékeinek anyakönyvezése. Láng Lajos. 
— A „Délmagyarországi Tanítóegylet" XXXI-ik 
nagy- és közgyűlése. Dr. Oöóz József. — Szünóra: 
A méhcsaládok telelése. Nagy János. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Egyesületi élet. 
— Irodalom. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 

Segédszerkesztő: Göőz József d r . 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAflY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOH-TÉR 3. 

Kései r a t o l t a.t n e m a c i n u k : v i s s z a . .. - — . .... ._..•*-•• 

Tan ítóegye sül etek szövetsége. 
Az 1878. évben megtartott III. egye-

temes tanítógyülés egyik legfontosabb 
határozata volt, hogy megalkotja a hazai 
tanítóegyesületek szövetségét. A gyűlés-
ből kiküldött „Végrehajtó Bizottság" 
még ugyanazon év deczember havában 
felhívást intézett a tanítóegyesületekhez 
és tantestületekhez s a szövetség tárgyá-
ban véleményeik nyilvánítását kérte. 
Ezek meghallgatása után ideiglenesen 
megalakult a „Magyarországi Tanító-
egyesületek Országos Szövetsége" 1879. 
augusztus 20-án. 

Nyomban meg is kezdette .működé-
sét. Intézkedett a tanítók fegyé/lmi ügyé-
nek szabályozása tárgyában; jsürgette a 
népoktatási törvény revízióját s az 
„Eötvös-alap" akként való szervezését, 
hogy abból a magyarosítás érdekében 
sikerrel működő tanítók jutalmat nyer-
jenek s a tanítói pályán kiváló érde-
meket szerzett s jubileumokat ünneplő 
tanítók tiszteletdíjban részesíttessenek. 
Mindezek csak ideiglenes intézkedései 
voltak, mivel alapszabályait az akkori 
kormány nem erősítette meg. Tartott 
attól a szövetségtől, a mely pedig neki 
a tanügy felvirágoztatásában segítő-
keze és támogatója kivánt lenni. 

Az ideiglenesen megalakult szövetség 
választmánya őszinte sajnálattal vette 

tudomásul a kormány elutasító határo-
zatát; mert a szövetség ügyét egybe-
forrva látta a magyar nemzeti nép-
nevelés áldásos fejlesztésével és kimű-
velésével; egyszersmind kimondotta, hogy 
a szövetség magasztos elvéről s üdvös 
czéljáról a magyar nemzet tanítói le 
nem mondanak; mert meggyőződésük, 
hogy ez az egyedüli biztos alap, melyre 
helyezkedve, a magyar nemzeti népne-
velést leginkább s leggyorsabban elő-
mozdíthatják. 

A tanítóegyesületek azóta is meleg 
érdeklődést tanúsítottak a szövetség 
ügye iránt s e nagyjelentőségű eszmé-
nek mindvégig buzgó és lelkes hívei 
maradtak. 

Ujabb időben ismét felszínre került 
a tanítóegyesületek szövetségének esz-
méje s főképp a nagyobb munkásságot 
kifejtő tanítóegyesületek sürgették annak 
életbeléptetését. 

így került ez a kérdés 1890-ben a 
IV-ik, 1896-ban pedig az V-ik egye-
temes tanítógyülés elé. Amaz megal-
kotta a „Magyarországi Tanítók Orsz. 
Bizottságát" 50 fővárosi és 50 vidéki 
taggal; emez pedig határozatképp kimon-
dotta, hogy a hazai tanítóegyesületek, 
vármegyei tanítótestületek és a tanítók 
képviselőiből a szövetség alapján szer-
veztessék az „Országos Bizottság", mely-
ben hazánk összes tanítóegyesületei és 

Lapunk 34-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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tantestületei szövetséget alkotva, a taní-
tóság tekintélyének egész súlyával fog-
ják képviselhetni a népoktatás ügyének 
összes munkásait. 

Az alapszabályokat a magas kormány 
jóváhagyta, az „Országos Bizottság" 
elnöksége a tanítóegyesületeknek, vala-
mint a „Bizottság" tagjainak is meg-
küldötte. Rajtunk a sor, elérkezett az 
ideje, hogy szervezkedjünk. 

Mit akar az „Országos Bizottság?" 
Felkarolja a tanítók közös társadalmi 

ügyeit; előmozdítja azok erkölcsi és 
anyagi érdekeit; a tanítói közszellem 
fejlesztésére és ápolására törekszik; a 
hazai tanítóegyesületek és testületek 
közös egyetértésén munkálkodik, azt 
minden erejével fejleszti és megszilár-
dítja. 

Felkarolj a a tanítóság társadalmi érde-
keit, megvitatja a hatóságoknak és az 
országgyűlésnek a népoktatásra és nép-
nevelésre vonatkozó intézkedéseit ; fel-
kelti a közönség figyelmét és érdeklő-
dését a hazai népoktatásügy és annak 
munkásai i ránt ; az összes tanítók érde-
keit — felekezeti, nemzetiségi és az 
iskola jellegére való tekintet nélkül — 
képviseli és előmozdítja; az országos 
tanítói nyugdíjalap állapotát, kezelését 
évről-évre figyelemmel kiséri és erre 
nézve is a tanítóság érdekeit szolgálja. 

Ezért akarja a „Magyarországi Ta-
nítók Országos Bizottsága" a hazai 
összes tanítóegyesületeket és tantestüle-
teket ügykörébe vonni; azok meghall-
gatása mellett tanácskozik a népokta-
tásügy előbbre vitele felett, a tanító-
egyesületek és testületek, valamint az 
egyes hatóságok által hozzá intézett kér-
désekre véleményt mond és tanácsko-
zásainak eredményét a hírlapokban 
közrebocsátja. 

Melyik tanító és tanítóegyesület nem 
akar a fentebb vázolt czélok szolgála-
tába állani? 

Magyarország 26 ezer néptanítója ha 
egyetért, ha összetart s az összes tanító-

egyesületek és tantestületek képviselőik 
által az „Országos Bizottság"-ban egye-
sülnek: hazánk népoktatásügyének fej-
lesztése, felvirágoztatása, valamint a 
tanítói érdekek előmozdítása tekinteté-
ben is csodás eredményeket mutathat-
nak fel. 

Dr. Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi ministerünk a mult évben 
tartot t kongresszusi beszédében lelkes 
szavakkal hangoztatta a tanítók egye-
sülésének a szükségességét; azóta több 
izben ismételte, hogy nagyra becsüli a 
tanítóságot és azok egyesületi munkás-
ságát. Szavait tettekkel is bebizonyította. 
Becsüljük meg ezt a páratlan jóindulatot, 
használjuk fel a magunk és szeretett 
hazánk javának • és üdvének előmozdí-
tására. 

Csatlakozzék minden tanítóegyesület 
az „Országos Bizottság"-hoz! 

Lakits Vendel. 

T 
A latin irás alkalmazása német 

nemzetiségi vidékeken. 
Köztudomású, hogy úgyszólván az összes 

európai nemzetek a latin betűformákat alkal-
mazzák az írásban s csak a németek ragasz-
kodnak a saját, ú. n. gót betűformáikhoz. 
Újabb időben azonban már Németországban 
is ismételve meggyőző felszólalások hangzot-
tak el a latin irás kizárólagos alkalmazása 
mellett. A német és osztrák felsőbb iskolák-
ban tudvalevőleg a gót irás mellett a latin 
írást is tanítják, minél fogva a legegyszerűbb 
falusi embernek is kétféle írást kell az isko-
lában gyakorolnia. Ha ez már a némethoni 
és az osztrák-német osztatlan falusi iskolák-
ban is súlyos teherként nehezedik tanítóra és 
tanítványra egyaránt: mennyivel elviselhetet-
lenebb ez a teher hazánk német ajkú lakosság-
gal bíró vidékein, hol a gyermekeknek a leg-
egyszerűbb falusi iskolában is a gót és latin 
betűs német olvasáson és íráson kívül még 
magyarul is kell írni-olvasni tanulniok! 

Valóban érthetetlen, hogy a gót betűs írást 
hazánkban még fentartjuk, daczára ama rend-
kívüli nehézségeknek, melyek német vidékeken 
a magyar nyelvnek az anyanyelv mellett való 
kötelező tanításából különösen az osztatlan 
falusi iskolákra háramlanak. Nem szenved 
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kétséget, liogy a német ember félnőtt korá-
ban akárhányszor kerülhet abba a helyzetbe, 
hogy a gót betűs írást vagy nyomtatványt 
kell olvasnia. Ez okból a 111—VI. osztályok 
német olvasókönyvébe a latin betűs szöveg 
mellett múlhatatlanul gót betűs olvasmányok is 
veendők fel, melyek alkalmul szolgálhatnak a 
gót betűs szöveg olvasásának kellő begyakor-
lására. Arra azonban egyáltalán semmi szük-
ség nincsen, hogy a tanuló a gót betűformák-
kal írni is megtanuljon. 

A hivatalos tanterv szerint a gyermekek 
•az első évben anyanyélven tanulják az írva-
olvasást, holott a beszéd- és értelemgyakorla-
tok kapcsán magyarul beszélni már ez osz-
tályban is kell tanítani. Mennyire előmozdí-
taná a magyar beszéd elsajátítását, ha a gyer-
mekek már az I. osztályban is tanulnának 
magyarul írni és olvasni! 

Vannak ugyan német nemzetiségi vidékeken 
fennálló iskolák, a hol az I. osztályban a 
német helyett a magyar írva-olvasást tanítják. 
Ily helyeken azután a II. osztályban hóna-
pokat kell eltölteni a gót betűformák alap-
ján a német irás-olvasás elsajátítására. Meny-
nyire megkönnyítené a dolgot, ha a gyerme-
kek kizárólagosan csak a latin betűformákat 
alkalmaznák a német írva-olvasás gyakorlásá-
nál is ! Hisz' akárhány iskolázott, művelt ember 
van, ki a német írásban soha sem alkalmazza 
-a gót betűket; észszerű-e tehát attól az egy-
szerű falusi embertől megkívánni azt, hogy 
gyermekkorában az osztatlan falusi iskolában 
•a magyar irás és olvasás mellett még kétféle 
német (latin és gót) írást is elsajátítson? 

Áthatva a latin irás alkalmazásának jelentő-
ségétől Frenszmuth és Frühwirth pozsonyi 
tanítók „A gyermek első olvasókönyve" czím 
alatt a latin irás alkalmazásával, 95 oldalra ter-
jedő német-magyar ABC- és olvasókönyvet 
adtak ki, melynek alapján a gyermekek már az 
•első osztályban a német írva-olvasás elsajátí-
tása mellett magyarul is tanulnak olvasni. 
Oly nyereség ez a magyar beszéd elsajátítása 
-szempontjából, hogy pillanatig sem szabad 
haboznunk érette a gót betűs német irást fel-
áldozni. Azóta a nevezett szerzőktől a máso-
dik osztály számára írt olvasókönyv is meg-

jelent. Mint alaposan átgondolt terv szerint 
készült kitűnő könyveket melegen ajánlom a 
német vidékeken működő tanítótársaim figyel-
mébe.*) 

Függetlenül a pozsonyi derék tanítók mun-
kásságától, 1895/96-ban Feiéhtinger Antal 
«kismartoni tanító is kísérletet tett a német 
irva-olvasásban a latin irás alkalmazásával. Kez-

*) Pozsony. Drodtleff Rezső könyvkereskedése. 

dettől fogva a legnagyobb érdeklődéssel kisér-
tem tanítási eljárását, mely mindjárt az első 
évben meglepő eredményre vezetett. Azóta 
Feichtinger a latin irásjegyes tanítási eljárása 
alapján ABC- és olvasókönyvet is adott ki 
(megjelent a Franklin-Társulatnál), a mely-
nek oly nagy jelentőséget tulajdonítok, hogy 
nem mulaszthatom el tanítótársaimat tanítási 
eljárásával ez úton megismertetni. 

Feichtinger tanmenete a latin betűs német 
irás és olvasáson, valamint a magyar írás-
olvasáson kívül kiteijeszkedik még a gót betűs 
német szöveg olvasására is, a nélkül, hogy az 
a gyermekeknek a legcsekélyebb nehézséget 
okozná. Szeptember-deczember hónapokban 
a gyermekek kizárólag csak a német írva-
olvasást gyakorolják (latin betűformákkal), 
párhuzamosan a gótbetüs szöveg olvasásával. 
Ez alatt megtanulják a gyermekek a beszéd-
és értelemgyakorlatok kapcsán mindazon 
magyar szókat, melyekre a januárban meg-
kezdendő magyar írva-olvasás tanításához 
szükség lesz. Január hónapban azután a német 
írva-olvasás folytatása és bevégzése mellett 
kezdetét veszi a magyar irás és olvasás az 
i, í, u, ú, ü, ű, o, ó, ö, ő, á, n, m, r, d, t, l 
betűk körében (inni, írni, ülni, ütni, állni, 
látni, . . . úr, út, tű, tál, toll, lúd, rúd, molnár 
stb., — mi áll ott? öt lúd áll ott, — mi nő 
itt ? itt nád nő stb.) Következnek azután meg-
felelő olvasási és írási gyakorlatokkal: b, f , h 
(hol ül három fiú ? itt ül három fiú, stb.). 
Azután — mindig megfelelő olvasási és irási 
gyakorlatokkal — v, •— g, — p, — e, — s, — 
k; — j, — ez, — sz, — cs, — ó betűk. (Az asztal 
a szobában van. Az asztal bútor. Az asztalnak 
van 4 lába, 1 táblája (lapja) meg 1 fiókja. 
Az asztal fából van. Az asztal 4 lábon áll. Az 
asztal lába hosszú és vastag. Az asztal szine 
barna. Az asztalon írni meg enni lehet. A 
poros asztalt le kell törülni. Az iskolában 
1 íróasztal van, stb.). Mialatt a gyermekek 
ennyire haladnak, a magyar irás- és olvasás-
ban, egyúttal teljesen bevégzik a német írva-
olvasás elsajátítását. Meglepő, hogy minő kész-
séggel írnak a gyermekek kezdetben ütenye-
zés, utóbb pedig már szavankint való diktálás 
után iŝ  váltakozva magyar és német monda-
tokat. így például diktálás után írják a kö-
vetkezőket : Ágnes varrni tanul. Anna lernt 
schreiben. Margit szorgalmas. Marie lacht. A 
szabó készíti a kabátot. A ló az istálóban 
van, stb. Nagyon természetes, hogy a magya-
rul leírt mondatot a gyermekek anyanyelvre 
képesek fordítani s leírni és megfordítva. S 
mindezt a gyermekek játszva sajátítják el. 
Mindenesetre nagyon szép eredmény, mely 
annyival is inkább meglepő, mert Feichtinger-

34* 
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nek még az 1895/96. tanév folyamán nem 
állott rendelkezésére a vázolt tanmenet sze-
rint kidolgozott tankönyv. 

E szerint Feichtinger tanításmódja alapján 
a latin irás alkalmazásával már az első osztály-
ban teljesen elsajátítják a gyermek a német 
irást és olvasást, azonfelül pedig megtanulnak 
magyarul is olvasni és írni, kis és nagy betűk-
kel, a z, gy, tg, ly, ny, zs betűk kivételével. 
Ezen betűk gyakorlása a II. osztályra marad. 
Az ABC- és olvasókönyv folytatását képező 
„Magyar nyelv- és olvasókönyv a német 
ajkú iskolák II. osztálya számára" sajtó alatt 
van s még a szünidő folyamán fog megjelenni 
a Franklin-Társulat kiadásában. 

Feichtinger latin irásos tanításmódjának elő-
nyeit a következő pontokba foglalhatom össze : 

1. Már az első osztályban megtanulják a 
gyermekek nem csak a német, hanem a magyar 
irást és olvasást is (az utóbbit a jelzett betűk 
kivételével). 

2. A magyar irás és olvasás rendkívül 
előmozdítja az első osztályban a magyar be-
széd elsajátítását az által, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlatok útján tanult szók képei az 
irás és olvasás folytán j óbban megtartatnak az 
emlékezetben. 

3. Miután az egyes betűformákhoz nem csak 
német, hanem magyar olvasási gyakorlatok 
is csatlakoznak, a betűformák kellő begyakor-
lására sok és változatos anyag áll a tanító ren-
delkezésére, minélfogva elkerülhető ama hát-
rány, hogy az olvasás folytonos gyakorlása 
végett ugyanazt a szöveget annyiszor kell 
olvastatni, míg a gyermekek szinte már könyv 
nélkül tudják. 

4. A magyar és német olvasási és irási gya-
korlatok megfelelő váltakozása nagyban fokozza 
a tanulók érdeklődését s ez által figyelmüknek 
ébrentartását. 

5. A magyar olvasási és irási gyakorlatok 
folyton új anyagot nyújtanak a magyar beszél-
getési gyakorlatokhoz. 

6. A németben minden főnév nagy kezdő-
betűvel lévén Írandó, a latin irás alkalmat 
nyújt a magyar nagy betűk Írásának kellő 
gyakorlására (különösen a következő osztá-
lyokban), mire a magyarban sokkal kevesebb 
alkalom van, miután a nagy kezdőbetűk csak 
a tulajdonnevekre s a pont után való hasz-
nálatra szorítkoznak. 

Csak mellékesen utalunk itt azon általános 
tapasztalatra, hogy a gót betűformáknak a 
német Írásnál való használata folytán német 
vidékeken a gyengébb tanulók még a fel-
sőbb osztályokban is folyton felcserélik, 
valamint a magyar, úgy a német Írásban is 
a magyar (latin) és a gót betűket, mi a latin 

irás kizárólagos alkalmazásával teljesen elke-
rülhető. 

Mindezek alapján, valamint Frenszmuth és 
Fruhtvirfh, úgy Feichtinger latin irásoá tanmód-
ját is melegen ajánlom a német nemzetiségi 
vidékeken működő tanítótársaim figyelmébe. 
A pozsonyi tanítók módszerének alkalmazá-
sára az I—IV., Feichtinger kismartoni tanító 
eljárásának használatba vételére pedig az. 
1—II. osztályok számára vannak kész tan-
könyvek. 

Az intéző körök figyelmét pedig legyen 
szabad felhívnom arra, hogy a kidolgozás alatt, 
álló új népiskolai tantervben mondassék ki 
kötelezőleg a német irás- és olvasásnak a latin 
betűk alapján való tanítása. Ne váljunk arra, 
hogy a németek ebben megelőzzenek ben-
nünket. 

(Kismarton.) Krammer József. 

A ragályos gyermekbetegségek. 
Hogy a gyermekbetegségek és az iskolai 

mulasztások közt szoros nexus van, nem kell 
bővebben magyarázgatni. Olykor megesik, hogy 
a tanterem csak úgy kong az ürességtől, 
mert a Pistának is, a Jóskának is fáj a torka ; 
a Jancsi, meg a Béla pedig a hasát fájlalja. 

Tény, hogy a difteritisz, krup, angina, 
továbbá a kanyaró, skarlát és bélhurut évről-
évre megdézsmálja iskolás gyermekeinket. 

Magam nem lévén orvos, a kontárkodástól 
pedig irtózván, nem is czélom itt diszertáczió-
kat tartani kartársaimnak eme betegségekről, 
hanem mint praktikus tanító és atya, a ki 
már sokat tapasztalt, némi hasznos útmutatással 
akarnék szolgálni arra nézve: miként gátol-
hatja meg a tanító sok gyermekbetegségnek 
a terjedését, és miként apaszthatja a sok iskola-
mulasztásokat. 

A difteriát, krupot és anginát baktériumok, 
penészgombák idézik elő. A krupnál egész 
czafatok keletkeznek a szegény gyermek légző-
csövén, a mely czafatok a légzést megakaszt-
ják. A difteritisz penészgombái a beteg gyer-
mek vérébe jutnak és megmérgezik azt. 

Az anginánál annyira megduzzasztják eme 
spórás gombák a gyermek manduláit, hogy 
azok gyakran tojásnagyságúvá lesznek és 
megfojtják a szegény áldozatot. 

A skarlát, sarlach, vörös voltától vette 
nevét, apró mikrobák okozta betegség. A 
gyermek egész teste vörössé lesz. Roppant 
ragályos hatású. Még 5—6 hét múlva is, a 
betegség lefolyása után, képes inficziálni akár 
egy egész iskolát. A vörös és hólyagos himlő 
kevésbé ragályos, de eléggé veszélyes. 
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A tanító, a nélkül, liogy kontárkodnék és 
kuruzslásba esnék, apostolként közremüködhetik 
e rémes betegségek meggátlása körül! 

Megmondom, miként! 
Természetes, hogy a falusi és tanyai isko-

láról és tanítóról van szó, a hol nincs kéznél 
sem orvos, sem gyógyszertár. Ily helyeken a lelki-
ismeretes tanító, a ki szivén hordja községének 
javát, jólétét; a kinek lelkén van iskolájának 
szellemi elöhaladása ; jóltevöje lehet községé-
nek, iskolájának: oda törekedhetik, hogy a tél 
folyamán a temetőben minél kevesebb kicsiny 
sírdomb emelkedjék és családoknál a gyer-
mekek réme minél gyérebb látogatója legyen. 

Vegyük csak szemügyre a falusi iskolát a 
méhében hordozó gyermekbetegségek ezer 
csiráival. 

A padlója piszkos, ronda: meg a tavalyi 
sár is rajta tapadt. Ablakai kicsinyek és hogy 
a levegő valahogy be ne férjen, a gondos iskola-
gondnok még hamut is tett a külső ablak-
párkányra. A küszöbön félméternyi magasságra 
van felhalmozva a sár, a piszok. Seprés, takarí-
tás talán hetenként egyszer történik, ha törté-
nik. Esős, sáros időben a gubás, ködmönös gyer-
mekek átázva, csatakos, locskos ruhában jönnek 
az iskolába, mert faluhelyen nem járja az eser-
nyő. A boglya-kemencze leheli a nagy meleget 
és az esőtől átázott sáros, poros, piszkos ruhák, 
gúnyák, gubák, ködmönök, bekecsek megkezdik 
a kigőzölgést. Ugyanazt teszi a gyermekek 
lábbelijén és a padlón levő sár is. A nagy 
gőztől cseppekben hull a nedvesség a falak-
ról és ablakokról. 

Egyik-másik gyermeknek a lábbelije lyukas : 
a híg sár és víz azon bemegy. Az a szegény 
gyermek átázott, nedves lábbal ül ott a tan-
teremben (?) délig. A sár, a lé, a test és a 
szoba melegétől fölmelegedett csizmájában, 
ruháját átjárta a gőz és tele szivta magát a 
miazmák, mikrobák ezreivel. Most hazamegy 
a falu túlsó végére ; a hideg sár és sárié megint 
átjárja lábait; ruháján a miazmákat hazaviszi 
és kész a veszedelem. 

Mit tehet ily auspiciumok közt a tanító ? 
Nagyon sokat! Először sepertesse ki naponta 

az iskolát. Egy kapával, ásóval, ösztökével 
kapartassa le naponta a padlóhoz, küszöbhöz 
tapadt sarat. A legnagyobb konsekvencziával 
szellőztesse naponta az iskola termét. Pitvar, 
vagy előszoba minden iskolánál van, nos, egy 
darab léczből szegeztessen annak falaira fogast 
és a gyermekek aggassák fel azon ruháikat 
és ne vigyék azt be a tanterembe. Ha észre-
veszi, hogy valamelyik gyermek lábbelije 
lyukas állapotban van, különösen nedves 
időben, figyelmeztesse azt, hogy csizmácskáját 
foltoztassák meg. Ügyeljen arra is a tanító, 

hogy a gyermekek tisztán, naponta megmosa-
kodva, megfésülve jöjjenek iskolába. Kezeik, 
füleik, nyakuk, fejők tiszta legyen. 

Mihelyt valamelyik tanuló panaszkodik a 
tanító előtt, hogy fáj a torka, haza akar 
menni, vizsgálja meg a tanító rögtön e tanuló 
torkát. Ez igen egyszerű dolog. Egy kanálnak a 
nyelével szorítsa le a gyermek nyelvét és 
míg a gyermek az „a" hangot lehetőleg han-
gosan hangoztatja, nézze meg az e hangozta-
tás által nyiló gégefőt, torkot és nyeldeklőt. 
Mihelyt fehér penész foltot veszen észre a 
nyeldeklőn, a gégeíon, mandulán, azonnal 
figyelmeztesse a szülőket a teendőkre, míg 
orvosi segély érkezik. 

A gyermeket lehetőleg elkülönítve a többi 
gyermekektől, fektessék rögtön az ágyba. A 
torkát pedig öblögesse, gargalizálja, 2 per-
czentes chlorkáli- oldattal. 

De hogy chlorkáli kéznél legyen, és 
annak nem volna szabad hiányozni egyetlen 
egy faluházánál sem, szereztessen be a tanító 
őszszel a falu elöljáróságával egy-két kilo 
chlorkálit. 

Az belekerül a droguistánál 2—3 frtba.. 
Egy kis kézi mérleg segítségével 10 grammos, 
dekás adagokat csinál belőle papircsomagokban. 

A beteg gyermek házánál vesznek egy 
tiszta bögrét, abba töltenek egy félliter tiszta, 
szűrt vizet, azt felmelegítik és a félliter vízbe 
tesznek 4—5 gramm chlorkálit, mely folya-
dékkal, mihelyst kihűlt, a gyermek óránként 
kétszer gargalizál. A chlorkáli a legkitűnőbb 
fertőtlenítő szer és 2—3 perczentes hígításban 
alkalmazva, ártatlan. 

A chlorkális vizzel való toroköblegetés a 
a mellett a legkitűnőbb óvószer is. A miért 
felette, ajánlatos, hogy minden háznál, a hol 
gyermek van, az ősz beálltával, késő tavaszig 
az 1—2 perczentes chlorkális víz az üvegből 
soha se hiányozzék és a gyermekek naponta 
kétszer öblögessék torkukat. 

A mandula-gyuladásnál ajánlatos a chlor-
káli mellett még a timsó is. Az egy-két 
perczentes chlorkális vizhez vegyítsünk finomra 
tört timsóporból egy késhegynyivel és avval 
gargalizáljon a beteg gyermek. Kanyaró, 
liimlő és vörhenynél vigyázzanak a gyermekre, 
hogy az meg ne hűljön, akkor a betegség 
lefolyása mindig enyhe és veszély nélküli. 

A második desinficziáló fertőtlenítő szer a 
karbolsav. Ez azonban már óvatosabb bánás-
módot igényel, mivel a tiszta konczentrált, az-
az 100 %-tes karbolsav fölötte maró, égető, 
még a vitriolnál is veszélyesebb. De ha egy 
liter tiszta vízbe 20 gramm karbolt öntünk, 
akkor jó fertőtlenítő szert kapunk. 

Az ily hígított karbolos vízzel locsolgassuk, 
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fertőtlenítsük azt a szobát, a hol torok-, 
vörhenyes himlős beteg gyermek van. Saját 
magunkat, ruhánkat is locsolgassuk meg az 
ily karbolos vizzel, mihelyt az ily beteg gyer-
mekkel vagy környezetével érintkezésbe 
jutottunk. 

A karbolsavat szintén a droguériában olcsón 
lehet kapni. Bánni csak vagy a pap, jegyző, 
tanító bánjon vele, nehogy a tudatlanban kárt 
okozzon. 

Legjobb egy kőkorsóba pl. 100 liter vizet 
önteni és ahhoz 2—3 liter tiszta karbolt, és 
ebből a higított folyadékból aztán osztogatni 
a ragályos betegségben sinylő családoknak. 

Az iskola pedig, és különösen az emésztő-
gödrök naponta fertőtlenítendők m. p. 10%-tes 
karbololdattal. 

Ha egy község, melynek 100 lakosa van, 
20 írtért beszerzi a chlorkálit és karbolsavat, 
kimérhetetlen bajnak vehetik elejét! Es hogy 
ez megtörténjék, a tanítónak, papnak, jegyző-
nek közre kell működnie a beszerzéshez. Ha 
a tanító tisztán tartja a tantermet, ha az 
emésztőgödröt rendesen fertőtleníti, ha — a 
gyermekek felső ruháit be nem viszi a tan-
terembe, hanem kívül hagyja az előszobában, 
ha ügyel arra, hogy a tanulók sáros lábbeli-
vel ne jöjjenek a tanterembe, és végre ha 
ügyel, hogy a ragályos beteg gyermek rög-
tön eltávolíttassák az iskolából és otthon se 
jöjjön érintkezésbe a gyermekekkel, hanem 
chlorkális vízzel és karbolos vízzel a már emlí-
tett módon deszinficziáltassék: úgy temérdek 
bajnak, bánatnak elejét veheti és az iskolai 
mulasztások is a minimumra fognak leszállani. 

Van még egy igen fontos dolog, a melyet 
elhanyagolni nem szabad a tanítónak, külön-
ben csirája és tovateijesztője a sok beteg-
ségnek. Ez az iskola ivóvize. 

Nézzük csak, milyen is a falusi iskolák 
ivóvize! 

Egy dézsába öntenek egy-két vödör vizet, 
a dézsát pedig a tornáczra teszik. A szél 
mindenféle piszkot hord a vízbe. A gyermekek 
pedig merítvén a bögrével a vizet, belemártják 
piszkos, tintás ujjaikat a vödörbe és alaposan 
megfertőztetik a vizet. Némely gyermek huncz-
futságból bele is köp az ivóvízbe. A tanító 
legfőbb gondja legyen, hogy a gyermek 
nyáron is, télen is kapjon tiszta, üdítő ivóvizet, 
E czélra legjobb a csappal ellátott hordó, 
hogy a gyermek ne féljen a vízhez a kezével. 
A hordót egy állványra teszik a csap alá 
pedig egy dézsát állítanak. Mikor a gyerme-
kek szünetre kimennek, a legügyesebb és 
legnagyobb gyermeket odaállítjuk csaposnak. 
A hordó mindennap kimosandó és tiszta 
vízzel megtöltendő. Télen-nyáron a hordó az 

előszobában legyen és soha sem a szabadon. 
Mert a felette hideg víz épp oly ártalmas a 
gyermeknek, mint a meleg víz. 

A nagyon hideg víztől számos torokbaj' 
keletkezik; a piszkos, átmelegedett víz pedig 
bélhurutot és hastífuszt okoz a gyerme-
keknél. 

Ha a tanító igyekszik végrehajtani az itt 
elmondottakat és a tisztaság iránti érzéket 
fejleszti a gyermekekben és azt átplántálja a 
nép tudatába, sok-sok gyermeket megmenthet 
a halál torkából. 

(Bébreczen.) Kuthi Zsigmond. 

-

Az iskolai fegyelemről. o *j 
i . 

Nevelés-oktatási kérdések megbeszélése,meg-
vitatása mindig egyik legkedvesebb foglalatos-
ságom volt. Naplómban ezek közül többről 
van szó, melyeket alkalmilag feljegyeztem. 
Álljon itt azokból a „fegyelemről" szóló eme 
rövid kivonat. 

»Az iskola fegyelem nélkül: malom víz 
nélkül", mondja Comenius, s nagy igaza 
van. Összes nevelés-oktatási eljárásunk ered-
ménye azon fordul meg: van-e iskolánkban 
fegyelem! Ha van, úgy a várt siker el nem 
maradhat; ha nincs, angyalok nyelvén szíhatsz 
bár, minden szavad falrahányt borsó! Ily nagy 
befolyású lévén a fegyelem tanítási eljárá-
sunkra, szükség, hogy annak minden egyes 
eseteit, az azt előmozdító minden eljárást 
lelkiismeretesen megválogassuk s munkánkat, 
ha valahol, úgy itt tervszerű lélektani s neve-
lés-oktatási elvek irányítsák. 

A 80-as évek közepén X községbeli kolle-
gámmal volt elvégezni való dolgom. A kitű-
zött napon d. u. 4 óra után átrándultam tehát 
hozzá. X községből a kakaskukorékolás és 
ebugatás csendes éjente hozzánk hallatszott, 
így nem csoda, hogy 'A 5 órakor már kolle-
gám udvarán voltam. Beléptemkor méhdon-
gásszerű zaj lepett meg, a mint az iskola 
ablakai alatt kartársam nejét megpillantva, 
üdvözlésére siettem. Az iskolában zajt hallva, 
önkénytelenül kérdém: talán nincs idehaza a 
kollega úr ? De igen, idehaza van; egy 
negyedórával ezelőtt ment be az iskolába, 
tanítványaival foglalkozik, — mond a nő, — 
tessék besétálni, vagy ha úgy tetszik, kiszólí-
tom a tanteremből. E beszéd alatt a zaj 
nőttön-nőtt, melyet csak kollegám harsány 
hangja és a pálezaütések multak felül. Nyilt 
az iskolaterem ajtaja s kollegám, mivel az 
ablakon át jöttömet észrevette, hozzám sietett. 
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A kölcsönös üdvözlések ntán azon kezdte: 
„Bizony, kő vágás ez a mi munkánk! inkább 
dolgoznám kora reggeltől napestig bármily 
terhes kézimunkát, mint ezek között az 
istentelen, garázda nebulók között kell a 
vérem rontani! Képzelje kollega úr, míg én 
az I-ső osztályban tanítok: a nagyobb osz-
tályokban egy vásott ficzkó czigarettára gyújt, 
más öklöződik, harmadik torzképeket csinál, 
negyedik papirgolyókkal hajigál, ötödik teg-
napi élményeit meséli a hatodiknak, — és ez 
így megy a végtelenségig s a midőn reájuk 
kerül a sor, a legtöbbje egy hangot sem tud 
a felhagyottakból! Pedig tegnap is felvágtam 
nagy részét úgy, hogy kiállott a karom a 
pálczaütésben. De nem használ ezeknek sem 
a szép szó, sem intés, sem ütés! Nincsenek 
ilyen vásott ficzkók sehol. Igazán, ha elgon-
dolom, mily engedelmesek, figyelmesek, rend-
szeretők és szorgalmasak az Y barátom tanít-
ványai, szinte megirigylem a helyzetét s bár 
fizetésem jóval több, mint az övé, szeretnék 
vele cserélni". 

Alig mondá ki X kollega e szavakat, nyilik 
a rácsos kapu s elébünk toppan Y barátunk. 
Hát komám! — szólítja meg X, be sem várva 
köszöntését, — „farkast emlegetünk s kert 
alatt jár", hozott Isten! Jókor jövel, éppen 
most végeztem panaszom L kollega úrnak 
rossz tanítványaimról azzal, hogy szeretnék 
veled állomást cserélni! 

Velem szeretnél állomást cserélni ? velem, 
kinek felényi a fizetésem ? Ez ugyan különös 
beszéd még tréfából is! 

Pedig annak fele sem tréfa, mond a házi-
gazda. Hanem sétáljanak bel ebb az urak és 
keressenek addig néminemű szórakozást, míg 
én tanítványaimat haza bocsájtom s aztán 
folytathatjuk a felvetett eszme tárgyalását 
annyival is inkább, mert szorosan összevág 
mai összejövetelünk tárgyával. 

De, hogy némileg kimagyarázzam X kollega 
szavait, ki kell jelentenem, hogy mai össze-
jövetelünk czélja „az iskolai fegyelemről* tanító-
egyletünkhöz beküldött 4 pályamű feletti 
ítélethozatal volt. 

Bemenve X kollega szobájába, helyetfog-
laltunk s közönyös tárgyról kezdénk beszélni, 
a midőn a már sötétes szobában figyelmemet 
magába fojtott zokogás X kollega Íróasztala 
felé irányítá. Odalépve, hét éves kis leányát 
egy zugban térdeplő-helyzetben szégyenkezve 
találtam. Csupa fegyelem, fegyelmi eljárások, 
Ítélethozatalok s azok végrehajtása minden-
felől, gondolám magamban; no, most már 
neki mehetünk az elméleti taglalásoknak állig 
felvértezve, mert a gyakorlatiaknak nem 
vagyunk hiányában. De gondolatom tovább 

fűzését csakhamar megakasztá a kis leány 
szívből fakadó hangos zokogása, ki előttünk 
való szégyenletes helyzetét átgondolva mély 
fájdalmában igaz könyeket hullatott. En Y 
barátommal némi kéz és szempillantásból álló 
konzíliumot tartva, a kis leányt kézenfogva, 
biztató és bátorító szavak kíséretében a pam-
lagra vezettem; hol, miután furcsa helyzeté-
ből némileg felocsúdott, mindnyájunknak 
köszönt s kért: hagyjuk őt előbbi helyzeté-
ben, mert édes atyja majd szigorúbban 
fogja büntetni. Mi azonban megvigasztal-
tuk őt azzal, hogy büntetését már ki is 
állotta, mivel tanulótársai is hazamentek, s a 
miért abból mi oldottuk fel, kedves atyja 
bizonyosan nem fog haragudni. Ugy is lőn; 
a szigorú atyát, ki a Il-ik osztályban tanuló 
leányát súgás vétségéért V2 órai térdepléssel 
bünteté — megkérleítük, s hozzáfogtunk össze-
jövetelünk tárgyához. 

Kihúzva felöltőm zsebéből a megszámo-
zott 4 munkát, asztalra helyezve kérdém: 
mily sorrendben és szempontok szerint fogunk 
hozzá a birálathoz ? A házigazda figyelmez-
tetett, hogy 7 órára mindenesetre végezzük 
be, mivel más vendégei is lesznek s vacsora 
után nem folytathatjuk. Mindazáltal Y bará-
tunk ajánlata lett elfogadva, mely szerint a 
munkákat egymásután felolvassuk s azokra 
általános megjegyzést teszünk: úgy veszszük 
aztán részletenkint tárgyalás alá. Majd azok 
előnyeit, hátrányait összevetve, mindenikünk 
külön-külön teszi meg megjegyzéseit, melye-
ket csak Ítélethozatal előtt hozunk nyilvános-
ságra s győztes azon munka (illetve szerzője) 
lesz,melynek abszolút jóságára egyhangú, avagy 
2 szavazat esik. Házigazdánk nem nagy meg-
elégedéssel, de belenyugodott mégis ebbe a 
„parlamentaris" tárgyalásba. 

Előbb az 1. sz. munkát, melynek jeligéje: 
„Nevelvetaníts és tanítva nevelj", olvastuk el. 
Beosztása, tartalma, kidolgozása arra vallott, 
hogy szerzője járatos a nevelés-oktatási elvek 
ismeretében s van tehetsége azt alkalmazni 
is. A munka főbb tételei következők: 

Minthogy az iskolai rend, fegyelem milyen-
sége a tanító helyes és tapintatos eljárásától 
függ, szükséges: 

a) hogy a tanító osztályába soha készület-
lenül ne lépjen; vagyis tanítása tárgyáról, 
annak tanítási módjáról minden egyes esetben 
tisztában legyen és ne a vak-véletlen irányítsa 
tanítását. E czélból szükséges, hogy az álta-
lános tanterv keretébe foglalt tananyagot 
részletesen kidolgozza s iskolájában nem csak 
s leczkerendet, hanem a részletes tanóraren-
det is kifüggesztve, tanítványait a szerint fog-
lalkoztassa. 
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b) Osztatlan iskolában nem csak a fegyel-
mezésnek, hanem az előhaladásnak titka is 
jórészt abban rejlik, hogy miként tudja keresz-
tülvinni a tanító azon nevelés-oktatási sza-
bályt: míg egy osztálvlyal közvetlenül fog-
lalkozol, a többi osztályt ne hagyd tétlenül, 
hanem lásd el őket munkával. 

c) A tanító jól ismerie a különböző tanítási 
elveket és módszereket s azokat úgy alkal-
mazza, hogy a tanításban tanítványai közvet-
len részt vegyenek, mi leginkább a kérdve-
kifejtő tanalak segélyével történik. 

d) Tanítását mindig a megdönthetlen igaz-
ság, tiszta vallásosság és önzetlen hazaszere-
tet lengje át s általa növendékének minden 
lelkitehetsége fejlesztessék. 

e) A mi a fegyelmezésnek másik oldalát 
illeti: legyen a tanító határozott. Keveset 
hangoztatni a rendszabályokat, de annál 
következetesebben megtartani és megtartatni. 
Semmi rendellenességet tanteremben, sőt isko-
lán kívül is, meg nem tűrni. A rendnek leg-
hívebb őrei, a fegyelemnek leghathatósabb 
eszközei a tanító jelenléte, mindent meglátó 
szemei s meghalló fülei legyenek. 

f ) Az iskolai rend, fegyelem ellen vétőket 
személyválogatás nélkül megbüntessük. A 
büntetés nemét tanítványunk iránti szerete-
tünk, a gyermek családi műveltsége, vérmér-
séklete, általában a humanismus szabják meg 
s végrehajtásánál ne a felgerjedt szenvedélyek, 
hanem a javítás, mérséklet uralják valónkat. 

g) Az iskolai rend, fegyelemhez már az 
iskolai első évben annyira hozzá szoktassuk 
növendékeinket, hogy az mintegy verőkké 
váljon: ellenkező esetben felsőbb osztályok-
ban egykönnyen nem boldogulhatunk s leg-
több esetben minden nevelés-oktatási mun 
kánk eredménytelen lesz; mert a hol 
nincs alap, ott nem lehet szilárdul építeni 
A fegyelem apja a figyelemnek, a figyelem 
szülőanyja minden ismeretszerzésnek. Itt gyö-
kerezik azon pedagógiai elv, hogy osztott 
iskolákban az I. osztályok vezetése a legügye-
sebb, hogy úgy mondjam, a legpedansabb 
tanítókra bizassék. 

h) A fegyelemtartásnak egyik eszköze az 
elismerés, dicséret is. A midőn folytonos figyel-
met s jó magaviseletet tapasztalunk valamelyik 
tanítványunk részéről: ne tartsuk azt puszta 
kötelesség teljesítésének, hanem, mivel az 
minden esetben bizonyos jellemszilárdságon, 
önuralmon alapul: jutalmazzuk meg öt elisme-
résünk, szeretetünk nyilvánításával akként, 
hogy tanulótársai is példát vegyenek abból. 
E czélból szükséges, hogy dicséretben csak 
teljesen érdemesek részesüljenek. 

i) A rendet helyreállító módok vagy meg-
zavarását megtorló büntetések következők 
lehetnek: 1. Csendes kétszeri vagy három-
szori kopogás irón végével vagy vesszővel, 
mely esetben a figyelmeztetés az egész osz-
tálynak szól. 2. Szóbeli figyelmeztetés. 3. 
Megdorgálás. 4. Szigorú megfeddés. 5 A pad-
ban felállítás 5—10 perezre. 6. A tanterem 
szabad részére kiállítás 10 —15 perezre. 7. 
Közös játéktól eltiltás több- kevesebb ideig. 
8. Kirándulások, — iskolai mulatságoktól 
eltiltás. 9. Súlyos esetben testi büntetés, és 
10. Legutolsó esetben kitiltás. 

A 2-ik sz. munka az iskolai fegyelem fen-
tartását kizárólag a testi fenyíték alkalmazá-
sától tette függővé s ennek szükséges, hasznos 
és elkerülhetlen volta mellett érvelt jól-rosszul. 

A 3-ik sz. dolgozat teljesen figyelmén kívül 
hagyta a gyakorlati életben előforduló esete-
ket ; szerzője valószínűleg csak nem rég kerül-
hetett ki a tanítóképzőből, mit bizonyít azon 
beismerése, hogy „gyakorlati múlttal nem 
dicsekedhetik ugyan, mindamellett megkívánja, 
hogy a tanító növendékeivel emberiesen bán-
jon". Ennélfogva jogosan kívánhatja, hogy 
minden testi fenyíték ellen hadat üzenjenek 
s a fegyelem összes eszköze a tanító példány-
szerű magaviseletében és tapintatos eljárásai-
ban gyökezezzék. Elitéi minden olyan iskolát, 
hol a vessző fegyelmi eszközként szerepel. 

A 4. sz. dolgozat tartalmára nézve nagyon 
kevés kivétellel ugyanaz, mint a 3-ik; különb-
ség leginkább a feldolgozásban volt, a meny-
nyiben annak jóval alatta maradt. 

A munkák felolvasása körülbelül 3A órát 
vett igénybe. Most jött a részletenkinti tár-
gyalás, melylyel V28 óráig foglalkoztunk. 
Ezután nem volt nehéz meghozni az egyhangú 
ítéletet sem. Bár eleintén X kollega a 2-ik 
sz. dolgozat mellett érvelt, mindamellett 
belátta, hogy az sem irodalmilag, sem 
pedagógiai tekintetben _ meg nem állhat 
az 1-ső sz. mellett. így a kitűzött 5 
arany pályadíjra egyhangúlag az 1-ső sz. 
munkát ítéltük elfogadandónak. ítéletünket 
a következőleg indokoltuk meg, — melynek 
szövegezésével csekélységem lett megbízva: 

Véleménynyilvánítás az N. . . i tanítótestü-
lethez „Az iskolai fegyelemről" cz. a. beadott 
pályamüvekről. 

Tanítótestületünk által kitűzött fenni tétel 
a mily hálás tárgynak mutatkozik, éppen olyan 
nehéz is. Alapos tudás, széleskörű ismeret és 
figyelmes phsychologiai tanulmányok szüksé-
gesek ahhoz, hogy e tárgyról csak meglehető-
sen is újon valaki, minek a fegyelmezés 
eszközeinek megállapításában s magának a 
fegyelmezés gyakorlásának módjában levő 
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végletek az okai. Ezt bizonyítják a hozzánk 
érkezett pályamunkák is, melyek közül csak 
egy képes az elméletet a gyakorlattal egyesíteni, 
csak egy találja meg a középutat, melyre külö-
nösen az iskolai fégyelemtartásban oly igen 
szükség van. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy 
az iskolák egy része fenyítőeszközökkel, 
büntetésekkel, bottal tudja csak az iskolai 
fegyelmet, rendet úgy-ahogy fentartani; egy 
másik része ellenkező végletekben csapong: 
a humanismust tévesen magyarázza, szentség-
törésnek, pedagógia-ellenes bűnnek tartja a 
bár enyhe testi fenyítéket is. A mily mérték-
ben téved az első, oly mérvében téved az 
utóbbi; mert: a nevelés-oktatás tanító és 
tanítvány közötti kölcsönös bizalmon, szere-
teten alapszik; a mit igazol Pestalozzi, kinek 
összes pedagógiai tudománya, későbbi hír-
neve „mindenható szeretetén és áldozatkész-
ségén alapult, melylyel lelkesedésbe ejtette 
a világot". 

Nagyot téved tehát „Jobb a gyermek sirjon, 
semhogy a szüle" jeligéjű munka szerzője, 
midőn a népiskola fegyelmi eszközeit •— mint 
azt munkájában, bár nem a jeligéhez híven, 
tárgyalja — egyedül a testi fenyítékben véli. 
Testi fenyítékkel, a büntetések különféle 
nemeivel csak látszólagos, mesterséges fegyel-
met lehet előidézni; csak félelmet és nem 
ragaszkodást; csak kelletlen és nem kedves 
foglalkozást; csak gyűlöletet és nem szere-
tetet költhetünk növendékeinkben, kikből ily 
módon még a természetes emberies érzés s 
jóra, szépre való fogékonyság is kihal; önző, 
sivár lelkű egyéneket nevelhetünk csak, kik 
a zsarnokság rozsdás békóit tűrik mint 
iskolás növendékek; de minden alkalmat 
megragadnak, hogy az ezt előidéző tanítónak 
minél több keserűséget, boszuságot és kelle-
metlenséget okozzanak iskolában úgy, mint 
iskolán kívül; úgy itt, mint majdan az élet-
ben. Hogy ily mesterséges fegyelmezéssel 
czélt nem érünk — fájdalom — arra elég 
példát találunk. Megszokván ugyanis tanít-
ványaink a dörgedelmes szavakat, a testi 
fenyíték válogatott nemeit; némely része fel 
sem veszi a súlyos pálczaütéseket sem; így 
nem marad a tanító hatalmában semminemű 
fegyelmi eszköz, melylyel nagyobb kihágáso-
kat, kivételesen bár, megtorolhasson. Ezen 
okokból a 2. sz. munkát, merőben ellen-
kezvén a nevelés-oktatás kívánalmaival, a 
kitűzött jutalomra nem ajánlhatjuk. 

A 3-ik és 4-ik sz. munka szerzője a másik 
végletben csapong. Azt vitatják ugyanis 
— s a 3-ik sz. sok jóakarattal és ügy buzgó-
sággal, — hogy testi fenyíték fegyelmi eszköz 
nem lehet. Az iskolában semminemű testi 

büntetést nem használ a jó tanító. Elfeledik 
azonban szerzők, hogy „minden szabály alól 
van kivétel". Egyedül a fegyelmezés ez a leg-
nehezebb, legtöbb oldalú munka, legnagyobb 
tapintatot és legszélesebb phsychologiai tanul-
mányt feltételező tanítói eljárás történhetnék 
egy bizonyos szabály szerint ? Hangoztatni 
ugyan halljak ez elvet a túlhajtott humanis-
mus érdekében sokaktól; de az iskolában 
megvalósítani még nem láttuk. Sőt azok is, 
kik ez elvet hangoztatják, kénytelenek kivé-
teles esetekben a drasztikusnak vallott testi 
fenyítéket alkalmazni. Hogy szép szó, helyes 
nevelői eljárás, jó példaadás, szóval tanít-
ványaink iránt való szeretetből kifolyó lelki-
ismeretes foglalkozás és foglalkoztatás mellett 
is merülnek fel számos esetek, melyek az 
iskolai rendet zavarják, fegyelmet megrontják, 
csak egy közönséges példát hözok fel. Volt 
a többek között egy tanítványom, ki tanítás 
alatt szomszédjait többször háborgatta. Ha 
egyebet nem tehetett, jót csípett egyiken, 
másikon; a csíny után oly kifogástalanul 
viselte magát, mintha ő volna a megtestesült 
figyelem. Igaz, hogy eleven eszű s jó emlé-
kező-tehetségű gyermek volt s őt a jobbak 
közé soroltam. Egy ilyen csínvje alkalmával 
észrevettem szomszédja felszisszenését, fájdal-
mas arczkifejezését. Megkérdeztem, mi baja? 
Kérem tanító úr, feleli ő, Haragos 13. meg-
csípte a czombomat. Ezt hallva, legalább 
10—15-en jelentkeztek. Sorra kérdem: te-
neked mi bajod? „Engem tegnap H. B., 
midőn hazamentünk s már csak ketten ma-
radtunk az uton, megvert!" Másik: „Engem 
ma reggel, hogy iskolába jöttünk, fellökött!" 
Harmadik: „Nekem tegnapelőtt kezembe ütötte 
a tollat s a hol megszúrta, most gyűlik"; és 
így tovább valamennyi. Beláttam, hogy min-
den igyekezetem mellett is történnek rend-
ellenességek. Kezdtem magamra boszankodni. 
Miért nem jelentettétek nekem az esetet ? Egy 
hang: „Mert H. B. azt mondta, hogy ha bejelent-
jük, kivágja a nyelvünket!" Oly esettel álltam 
szemben, melyben minden megfigyelés nélkül 
igazságos Ítéletet nem tehettem és megfelelő 
fenyítéket nem alkalmazhattam; ennélfogva 
H. B.-t keményen megpirongatva, tudtára 
adtam, hogy rossz szokásaival hagyjon fel, 
mert legközelebb meg fogom büntetni. A 
dorgálás alatt nem nagyon bűnbánólag viselte 
magát, a mi nekem feltűnt. Kezdtem kutatni 
viseletének okát. Odahaza atyja, anyja becsü-
letes, jószívű, tisztességes emberek; hol sajá-
títhatta el ezt a kegyetlenségre valló viseletet ? 
Eleven természetéhez mérten volt alkalma 
játékra, szórakozásra; a baj tehát nem innen 
eredt. Rájöttem végre, hogy minden csínvjeit 
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a mások boszantásából származó gyönyör-
érzetből követi el, melyben rossz lelkű cseléd-
jük volt a mestere. Adandó alkalommal 
behivtam magamhoz, lelkére beszéltem, majd 
büntettem kiállítással, megszégyenítéssel, já-
téktól eltiltással, mindez nem használt semmit. 
Egy alkalommal aztán kihívtam a középre s 
megfelelő dorgáló és javítást ezélzó szavak 
kíséretében egy pár kemény vessző csapást 
mértem reá, melyet nagyon, de nagyon zokon 
vett. Majd midőn kissé csillapodott, megígér-
tettem vele különbeni büntetés kilátásba 
helyezése mellett, hogy többé mást meg nem 
bánt. ígéretét megtartotta. Ma minek köszön-
heti nyugalmas életét ? Ama testi fenyítéknek. 
Ne fussunk tehát olyan szekér után, mely 
fel nem vesz; ne legyünk túlhumánusák, hanem 
mindennek a természetes okát keressük s a 
szerint szabjuk eljárásunkat. A 3-ik, 4-ik sz. 
munkákat sem tarthatjuk fenni okokból mél-
tónak a pályadíjra. 

Az 1. sz. munka szerzője az „arany közép-
utat" követi. Tételül állítja, hogy fegyelmi 
eljárásunkban, vagyis annak megteremtésében 
és megtartásában legfőbb eszköz maga a 
tanító, az ő helyes és tapintatos eljárásával 
és példaadásával. S minthogy mindezek 
daczára is vannak esetek, melyekben kény-
szerülve van a fegyelem érdekében draszti-
kusabb eszközökhöz is nyúlni: tanítványaink 
jól felfogott érdekéből, az álhumanismus 
mellőzésével, a fegyelmi eszközök közé kivé-
teles esetekben a testi fenyítéket is felveszi. 
Azon esetre pedig, midőn a testi fenyítéknek 
a tanító által használható mértéke bételt: 
mint okos kertész avagy műtő-orvos a rot-
ható sebet kivágással vagy megcsonkítással 
gyógyítja; nehogy az iskolai fegyelem meg-
lazuljon s annak sülyedésével nevelői mun-
kánk eredménye megsemmisíttessék : fölveszi 
a fegyelmi eszközök közé a kizárást is. Es 
nagyon helyesen! Csak az a kár, hogy 
hazánkban nincsenek kellő számú javító-
intézetek, hol az ilyen gyermek-gonosztevők 
idejekorán visszavezethetők volnának az er-
kölcsi életbe s visszaadathatnának az emberi 
társadalomnak. Ezek után alulírottak, kik a 
részünkre bírálat végett kiadott 4 pálya-
munkát lelkiismeretesen átnéztük, czélját, 
tartalmát meghánytuk-vetettük: azon véle-
ményünket terjesztjük a t. közgyűlés elé, 
hogy fennebb kifejtett okok alapján a kitűzött 
5 arany pályadíjra az 1. sz. munka, illetve 
annak szerzője versenytársai felett kitüntetve 
érdemes. — X. Y. L. 

(Füzes-Gyarmat.) Lázár István. 

II. 
A „Néptanítók Lapja" 13. számában Ember 

János úr értekezik a figyelemről. Ez az érte-
kezés igazán megfigyelésre méltó. Miután 
annak minden sorából kisugárzik a gyakor-
lati életből vett tapasztalat, mely nem csekély 
értékkel bir a nevelésnél. A néptanítónak 
felette fontos kötelmei közé tartozik, hogy 
mindazokat, melyek abban a tartalmas czikk-
ben vannak, szigorú figyelemmel kisérje, azo-
kat nevelve-tanííásánál alkalmazásba vegye. 
Csak úgy, és nem másképp fog megfelelni 
annak a magasztos hivatásnak, melyet visel. 

Elismerve E. J. íír czikkének tartalmassá-
gát, elfogadva az abban foglalt tapasztalati 
tények igazságát, — azt hiszem — nem 
teszek felesleges dolgot akkor, ha e czik-
kemben a fegyelemről, a fegyelemre szoktatás-
ról és a fegyelem fentartásáról szólok. 

A fegyelem a figyelemmel szoros összeköt-
tetésben áll. Hol nincs a kellő szeretettel 
párosult fegyelem meghonosodva, ott nem 
lehet kívánni a beható fígyelmezést. A kel-
lően szabályozott fegyelem figyelmet szül. 
Azonban a szigorral eszközölt fegyelem fen-
tartása gátolja nem csak a beható figyelmi 
működést, de az erkölcsi növekedést is. 

A fegyelem sokféle lehet; „eredeti jelen-
tése utasítás, oktatás, erkölcsi irányzás". 
Azpnban a fegyelem alatt tágabb értelemben 
nem csak ezeket értjük. Ennek értelme a sze-
rint módosul, a mint az különféle intézmé-
nyeknél alkalmazásba vétetik. Miután azon-
ban jelen alkalommal a népiskolai fegyelem-
ről van szó: szükséges, hogy e tekintetben 
tudjuk annak értelmét, jelentőségét. „A fe-
gyelem az iskola törvényhozása, módszere, a 
büntető hatalmú tekintély működése. Tárgya a 
növendék magaviselete, s végezélja, hogy az 
akaratot jó akarattá tegye, mely kötelességét 
nem kényszerből, hanem belső ösztönből telje-
síti." (Felméri L.) A fegyelem, bizonyos maga-
viseleti szabályok megtartása. 

A népiskolai fegyelmet soha sem szabad 
összezavarni azon fegyelemmel, mely más in-
tézményeknél, p. o. a katonai rendnél van. 
Itt a szigorúság, amott pedig a szeretetnek 
kell dominálni. Es e tekintetben nagyon is 
szükséges volna az, hogy a családi nevelés 
minél inkább simulna az iskolai nevelés rend-
szeréhez ; csak úgy volna remélhető a valódi 
jó embernevelés. 

A tanító sok mindenféle jó és rossz neve-
lésű gyermeket vesz kezelése, fegyelmezése 
alá. Ezeknek egyöntetű fegyelmezése nem a 
kis dolgok közé tartozik. Hogy egy külön-
böző vérmérsékletű, szokású és nevelésű gyer-
mekcsoportot oda idomíthassunk, hogy annak 
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minden tagja egyformán érezze s tudja az 
iskolai kötelességeket, mind egyformán alkal-
mazza magát a megkivántató iskolai rendhez, 
törvényekhez, e végett nem elegendő, s egy-
általában nem is pedagógiai eljárás az, hogy 
tőle mindazokat szigorú magatartással köve-
teljük, őt azokra mintegy kényszerítsük; mert 
ezáltal nemhogy a kivánt czélt: az erkölcsi 
növekedést s a kötelesség tudatát növelnők 
benne, sőt azt igen sok esetben elfojtjuk, a 
kényszer által cselekvését ellenirányúvá tesz-
szük. 

Az első időkben, t. i. a szoktatás idején, 
a fejletlen gyermeki akarat hajlékony ugyan 
mindenre, de csak félelemből, mely peda-
gógiai szempontból elvetendő. Az oly gyer-
mek, ki csak félelemből tartja vissza magát 
valamitől, az annál hathatósabb erővel ki-
sérli meg titokban az oly dolgokat, melyek 
tiltva vannak. így az erkölcsi javulás nem-
hogy nyerne, de igen sokat veszíthet fejlő-
dése helyes irányából. 

Legelső dolog a kötelesség érzetének ki-
fejtése. Ha azonban az iskolai kötelességeket 
csak úgy elébe tálaljuk, azt fogjuk tapasz-
talni, hogv azoknak nagy része feledésbe 
megy a gyermeki léleknél. Némelyikét a 
gyermek meg sem értvén, ahhoz magát alkal-
mazni nem is tudhatja. így történik aztán 
meg az a helytelen eljárás a tapasztalatlan 
tanítónál, hogy olyanoknak megtartását kö-
veteli növendékétől, melylyel még gyakor-
latban nem ismerkedett meg, mely köteles-
séghez az ő egyéni természetét alkalmazni 
nem tudja. Helytelen s felületes megítélés 
után sok esetben a tanító úgy tekinti a 
kivánt rendhez való nem alkalmazkodást, 
mint a gyermekben levő rosszakaratot, vagy 
engedetlenséget. Pedig nem úgy áll a dolog. 
Ha itt óvatosak nem vagyunk, könnyen ferde 
irányt vehet fegyelmi nevelésünk. A neveive-
tanítás mezején sehol sincs annyira igénybe 
véve a tanító mesteri munkája, valódi pe-
dagógiai tapintata, mint éppen a fegyelme-
zésnél. Itt a tanítónak szigorúan kell úgy 
önmagát, mint a gyermeket vizsgálni, s a 
lehető legnagyobb óvatossággal járni el min-
den tekintetben. Egy elhibázott lépés igen 
sokat árthat a növendék erkölcsi életének. 
A helyrehozás pedig a legkényesebb s egy-
szersmind legnehezebb dolgok egyike. A gyer-
mek igen sokszor nem azért tesz vagy cse-
lekszik a megkívántató fegyelmi szabályokkal 
ellenkezőleg, mert tudja, hogy az nem sza-
bad, hanem mert az ő egyéni felfogása vagy 
érzete még nem érett oda, hogy átlássa annak 
rosszra fejlődhetését avagy helytelen voltát. 
A feltétlen engedelmesség szükséges ugyan, 

de ez mindig a szigorúság mellőzésével, sze-
retettel párosult kívánalom legyen a neve-
lőtől. 

A iskolai fegyelemre, rendre szoktatás már 
azért is sok nehézséggel jár. mivel a kiilön-
köző családokból bekerült gyermekek mind-
annyian különböző szoktatásnak, fegyelmezés-
nek lettek alárendelve; egynémelyike pedig 
éppen semmi rendtartáshoz és engedelmes-
séghez szokva nincs. Iskolába kerülvén, látja, 
hogy itt mindennek rendjén kell történni, 
itt mindenkinek engedelmeskedni s a sza-
bályokhoz alkalmazkodni kell: megtörténik 
sokszor, hogy ez őt egyéni szabadságában 
gátolja, s így magát az iskolában nem jól 
érzi. Mindezekkel a nevelőnek számot kell 
vetni, s nevelési rendszerével oda kell mun-
kálkodnia, hogy az ily gyermekekkel az isko-
lát megkedveltethesse. Ha nem eléggé óvatos 
eljárásában, vagy bánásmódja, modora (ez 
utóbbi a legfontosabb) kirívó annyira, hogy 
az a gyermeket kellemetlenül érinti, — féle-
lemből ugyan helyt enged a kívánalomnak, 
de az erkölcsi érzet, a jó iránti nemes indu-
lat elfojtva marad egyéniségében. A bánás-
mód, a modor, mely az ily nevelésű gyerme-
kek iránt kell, hogy nyilvánuljon, nem a 
szigorúság által, de nem is a gyermekességig 
való leereszkedés útján gyakorlandó, hanem 
oly komoly s határozott figyelmeztetés által, 
hogy még a gyermeki egyszerű s képzetlen 
elme is megtalálja s érezze a jó akaratot. 

Fegyelmezni, fegyelemre s rendre szoktatni 
egy csoport különböző szokású s természetű 
gyermeket nem lehet, de nem is volna czél-
szerű bizonyos magaviseleti szabályok fejte-
getése által. Itt a társalgásszerű beszélgetés 
nem csak kifizeti magát, de egyedül ez az, a 
mi által észrevétlenül éli bele magát lassan-
ként abba a kötelességek teljesítésébe, melyek 
tőle ott megkívántatnak. Ne kényszerítsd a 
a gyermeket semmire, hanem adj neki alkal-
mat arra, hogy kövesse azt, a mit tőle meg 
kell kívánnod. Tetteidben, kívánságaidban 
légy mindig óvatos és következetes; mert 
semmi sem rontja annyira a fegyelmet, mint 
éppen a következetlen vagy ingatag eljárás. 
Ha látja a növendék, hogy a tanítója igaz-
ságos, eljárásában pontos s következetes, — 
mert ezt még a gyermek is észreveszi, — 
egyrészről egyéni természetét, szokásait ahhoz 
igyekszik idomítani, másrészről tanítója iránti 
bizalma, szeretete gyarapodásnak indul. Ha 
a bizalmat, a szeretetnek némi kinyomatát 
megnyertük, a további eljárás már könnyen 
megy. Ekkor már a helytelen magaviseletű, 
vagy kötelességét hanyagul végző gyermek 
iránt tanúsított bizalmatlanság vagy szolid 



12 NÉPTANÍTOK LAPJA. 35. szám. 

megdorgálás is megteszi a kellő hatást. Ellen-
kező esetben a fenyíték vagy büntetés sem 
sokat fog érni. 

A jó és okszerű fegyelmezés által adhatunk 
s nevelhetünk az életre öly egyéneket, kik 
mindenkor tudni fogják magukat az adott 
viszonyok és körülményekhez alkalmazni. 
Nagy hordereje lévén az iskolai fegyelmezés-
nek az élet különböző viszonyaira nézve, ezt 
úgy kell tekintenünk, mint legfontosabbikát 
azoknak a tárgyaknak, melyekkel az életnek 
s az életre nevelünk. Egy községben, egy 
kisebb vagy nagyobb társadalomban levő 
egyének az együvé tartozás s az egymás 
iránti szolidáritás elvét s annak jótékony hatá-
sát csak úgy képesek átérezni, megérteni, ha 
akaraterejük, benső erkölcsi érzetük hajlékony 
a követendő magaviseletre. E hajlékonyság 
pedig nem születik senkivel sem; erre a 
szoktatás érleli s neveli az egyéneket. A 
magaviseletre való hajlékonyságot nagyrészben 
az életre nevelő népiskola nyújtja. Egy ember-
öltőn át jól és helyes irányban fegyelmezett 
iskolából kikerült község lakosai mindig job-
ban s könnyebben kormányozhatok, mint azé, 
melyben az elhanyagoltatok vagy éppen rossz 
irányú fejlődést vett. 

A nagy társadalom fegyelmezése czéljából 
törvényekre van szükség. Ezen törvényekhez 
mindenkinek alkalmazkodni kötelessége. Ha 
valaki a törvényekhez alkalmazkodva, köte-
lességérzeténél fogva híven teljesíti azt, a 
mi a nagy társadalom javára és előhaladá-
sára van: elismerést, sok esetben jutalmat 
érdemel; ellenben, ha ellentétbe helyezi magát 
úgy a törvényekkel, mint saját kötelmeinek 
lelkiismeretes megtartásával, ha a törvé-
nyekbe s így az össztársadalom harmóniájá-
nak megbontásába ütköző cselekmény által 
magát megbélyegzi: méltó a büntetésre. A 
népiskola egy kis társadalom, melyben szintén 
kell, hogy legyenek fegyelmi szabályok, melyek 
a közszellemet, a jó összhangzatot fentartsák. 
Ahhoz alkalmazkodni kell minden növendék-
nek. Ha a jó magaviselet, az iskolai rend, 
pontosság megtartása által valamelyik növen-
dék különösen kitünteti magát: elismerést, 
dicséretet, alkalomadtán jutalmat is érdemel; 
ellenben, ha rakonczátlansággal, rendetlen-
séggel avagy akaratossággal találkozunk: 
szükség van a fenyítésre, büntetésre. A fegye-
lem fentartásának eszközei ezek szerint a 
jutalmazás és büntetés. Azonban a nagy társa-
dalomban a fegyelemfentartás eszközei egészen 
mások, mint a népiskoláé. Amott nyilvánulhat 
az elismerés és jutalom a legkiválóbb, leg-
magasabb kitüntetésig, a büntetés a legna-
gyobb megalázkodás vagy szigorú büntetés 

alakjában; itt (az iskolában) már a jutalmak 
és büntetések a lehető legnagyobb óvatos-
sággal alkalmazhatók csak. Itt soha sem 
szabad elfeledni, hogy leendő emberrel van 
dolgunk, kinek érzései, fogalmai forrás alatt 
állanak, a folytonos fejlődésnek vannak ki-
téve, s így fogékonyak mind a jóra, mind 
pedig a rosszra egyaránt. Itt tehát sokkal 
kényesebb helyzetben vagyunk, mint amott; 
itt ismernünk kell az érzületet, a szokást, a 
vérmérsékletet, csak úgy, s még ekkor is 
óvatosan alkalmazhatunk akár jutalmazást, 
akár büntetést. 

A fegyelem fentartására nézve szükséges 
a határozottság és igazságosság. Éppen ez 
okból akár jutalmazunk, akár büntetünk, 
mindig szem előtt tartsuk a méltányosságot 
és azt, hogy nekünk minden véghezvitt csele-
kedetünk behatással van a növendék erkölcsi 
érzületének fejlődésére. Ha jutalmazunk, az 
igazán megérdemelt legyen, ha büntetünk, 
az igazságos és nem túlszigorú, a gyermek 
fizikai és szellemi fejlődéséhez mért, továbbá 
gyors és jóindulattal, szeretettel párosult 
legyen. Ellenkező esetben czélját téveszti. 
Türelmetlenség és harag soha se árnyékolja 
azt. A jutalom mindig olyan színezetet nyer-
jen, mely nem kitüntetésképen adatik, lianem 
az, mint a további jó magaviselet fokozója 
szerepeljen. A büntetés világos belátást esz-
közöljön arra, hogy a gyermek érezze a jó-
akaratot az ő javát munkáló részéről. Hol a 
szeretet s a nyilvánvaló jóakarat által hono-
sodott meg a rend és fegyelem, ott a ragasz-
kodásnak s viszontszeretetnek kinyomata 
honol. A hol pedig megvan a tanító iránti 
ragaszkodás és szeretet, ott a növendék benső 
ösztönéből kifolyólag bármely tárgy társalgás-
szerű előadása alatt csupa figyelem. Azt 
mondják: csak arra figyel a gyermek igazán, 
a mi érdeklődését felkölti. Az a tanító, ki 
tanítványainak szeretetét kellőképp bírja, már 
magával hordja az érdekeltséget is. Csak az 
a tanító bir bármikor érdeklődést kelteni, ki 
a figyelem kifáradásaig nem veszi igénybe a 
gyermek szellemi tehetségeit. Alkalmazkodjék 
ennélfogva a tanító mindig a gyermek fej-
lettségi fokához, s a szerint mérje ki azon 
időt, melyen megkívánja a gyermek beható 
figyelmét. 

A liol meg van honosodva a szeretettől 
áthatott fegyelem, ott megvan a legfőbb 
kelléke az oktatásnak : a figyelem. Első tehát 
a jó fegyelem s csak azután jöhet az odaadó 
figyelem. 

Várady Lajos. 
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H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Holler Jenő 

gróf v. b. t. tanácsosnak a küküllővári 
szegény tanulók jutalmazására adott 230 
korona ajándékáért. 

Kinevezte: Málnássy Ferencz pancsovai 
állami polgári és felső kereskedelmi iskolai 
rendes tanítót jelen alkalmazásán való meg-
hagyása mellett a IX. fizetési osztály 2-ik 
fokozatának megfelelő illetményekkel rend-
szeresített felső kereskedelmi iskolai tanári 
állásra; Schultz F. Gábor ábrahámfalvi állami 
elemi iskolai tanítót a turócz-szentmártoni 
áll. polg. fiúiskolához a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá; Folkmann János zólyomi 
állami elemi iskolai igazgató-tanítót az ottani 
állami polgári fiúiskolához a X. fizetési osz-
tályba rendes tanítóvá és az igazgatói teen-
dőkkel megbízta; Mezey Jolán okleveles 
óvónőt a németszentmihályi állami elemi 
népiskolához ideiglenes minőségben tanító-
nővé; Bálint Lajos okleveles tanítót az 
ördögkeresztúri állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá; a breznóbányai állami 
polgári iskolához: Kipper István, Nagy 
Gusztáv és Bálint László okleveles polgári 
iskolai tanítókat a X. fizetési osztályba 
rendes tanítókká, Cserey Gyula oki. tanítót 
a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá, Pilászy 
Margit oki. polgári iskolai tanítónőt pedig 
a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé; 
Imrich János, Dráb János és Lúgosán János 
okleveles tanítókat, továbbá Dvocsrky Adél, 
Kacsinlca Jánosné szül. Horváth Jolán és 
Kovács Mária okleveles tanítónőket a nagy-
laki állami elemi népiskolához rendes taní-
tókká és tanítónőkké; Kodrea György okle-
veles tanítót az alsóucsai állami elemi 
népiskolához rendes tanítóvá; Pianovszky 
Károly okleveles tanítót a körösmező-vido-
veczi állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá; Szász Béla okieves tanítót a 
muzsnai állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá; Arányi Gyula felső kereskedelmi 
iskolai tanárjelöltet az alsókubini állami 
polgári és felső kereskedelmi iskolához a 
X. fizetési osztályba rendes tanítóvá; Alalcara 
Mária okleveles tanítónőt a sztropkói állami 
elemi népiskolához rendes tanítónővé; Birin-
ger Elza okleveles tanítónőt a nagymihályi 
állami elemi népiskolához rendes tanítónővé; 
Bolmarcich Mária okleveles tanítónőt a fiumei 
állami elemi népiskolához rendes tanítónővé; 
Vaska Béláné szül. Kostecky Anna okleveles 
tanítónőt a káinoki állami elemi népiskolához 
rendes tanítónővé; Pallós Albertné okleveles 

tanítónőt a kolozsvári állami polgári leány-
iskolához a XI. fizetési osztályba segéde 
tanítónővé. 

Megerősítette: Gyöngyösi István dicsőszent-
mártoni áll. polg. iskolai igazgató-tanítót 
jelen állomásán való meghagyása mellett 
igazgatói minőségében. 

Áthelyezte: Wächter Etelka trencséni 
állami felsőbb leányiskolái segédtanítónőt 
jelenlegi minőségében a brassói állami pol-
gári leányiskolához; Gáhos Áron domokosi 
állami tanítót a mohai állami elemi iskolához; 
Varga Mária sztropkói állami elemi iskolai 
rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a 
hatvani állami elemi iskolához. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Muntyán 
György lábfalvi nyugalmazott gör. kath. tanító 
özvegye szül. Pap Mária részére évi 115 frtot; 
néhai Kleiner Lajos bácskúlai tanító özvegye 
szül. Móricz Aranka részére évi 273 frt 
50 krt; Csernó Samú zsittvai ág. hitv. ev. 
volt tanító özvegye szül. Svecz Anna részére 
évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Fazekas József 
halasi tanító részére évi 410 forintot; Bait 
Károly budapesti ev. ref. skót iskolai tanító 
részére évi 1110 forintot; Beck Jakab ósziváczi 
munkaképtelennek talált izr. tanító részére 
350 forintot; Klein Illés nagyváradi munka-
képtelennek talált közs. tanító részére évi 
460 forintot; Farczadi József turóczszent-
mártoni áll. polg. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 460 forintot; Kiss Gábor pelsőczi 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 220 frtot; Münk Béla trencséni 
munkaképtelennek talált izr. tanító részére 
évi 830 frtot; Mutinies József hunkóczi 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 170 frtot; Vittenberg Vilmos tatai 
ideiglenesen munkaképtelennek talált izr. 
tanító részére egy év tartamára 420 frtot; 
Grünberger Fülöp nagy-bittsei munkaképtelen-
nek talált izr. tanító részére évi 520 frtot; 
Schiller Irma nagy-kikindai áll. polg. iskolai 
munkaképtelennek talált tanítónő részére évi 
430 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Vig F. 1. Azt tanácsoljuk, hogy most szep-

temberben tegye le a képesítő-vizsgálatot. 2. 
Oki. tanító középiskolai tanári vizsgálatot az 
egyetemi tanulmányok közbenj öttévei tehet. 
Tudományos előkészültsége igazolása nélkül 
a bizottság nem bocsátja tanári vizsgálatra. 

M. Gy. Majd elintézik a maga során. A 
nyugdíjügyben történt intézkedés önnek javára 
szól. 
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T. M. A kir. tanfelügyelővel való érintke-
zés útján lehetne az ügyet rendes kerékvágásba 
zökkenteni. Az öreg, világtalan, volt tanító 
számára, ki agg koránál fogva az orsz. nyug-
díjintézetből kiszorult, a közokt. min. úrtól 
lehetne folyamodás útján segítséget kieszkö-
zölni. 

Kérdő. A biztosan megállapítható mellék-
kereset után jogosan rójják ki az adót. Buda-
pesten a tanítók külön óradíjai után kivetett 
adót egyszerűen levonják a havi kifizetések alkal-
mával. 

Sch. M. A gymn. VI. oszt. bevégzése alap-
ján jegyzői vizsgálatot lehet tenni. Ezt meg-
«lőzőleg azonban egy pár évi gyakorlat szük-
séges. A gyakorlatot valamely községi jegyzői 
irodában segédkezve lehet megszerezni. Leánya 
magán vizsgálati ügyében adjon be folyamod-
ványt a k . . . i tanítóképző-intézet igazgató-
ságánál. Ugyanazon mellékleteket használhatja, 
melyeket a fölvételért beteij esztett kérvény 
mellé csatolt. 

Tápió-Szele. A törvény világosan megkö-
veteli, hogy a tanító fizetésében járó párbért 
nem maga a tanító, hanem az iskolafentartó 
hatóság szedje be s az esedékes részt a taní-
tónak pontosan szolgáltassa át. Nem lehet 
tűrni, hogy a törvény ellenére a tanító maga 
vesződjék a párbérszedéssel. Nem ismerjük 
azt a §-t, melynélfogva a tápió-szelei „volt 
nemesek" föl volnának mentve a párbérfize-
tés kötelezettsége alól. 

F. L. Zugiskolát tűrni nem szabad. A taní-
tás szabadságánál fogva joga van a szülőnek 
gyermekét magánúton készíttetni elő, de nyil-
vános elemi iskolában kell vizsgáztatni. 

Fiatal tanító. Nem tartjuk megengedhető-
nek, hogy a tanító állását évközben tetszése 
szerint hagyhassa el. Az iskolafentartó ható-
ság elvárhatja, hogy a tanító töltse ki megkezdett 
évi szolgálatát, vagy ha kedvezőbb állásra 
mehet évközben, elbocsátásához az iskolafen-
tartó hatóság beleegyezését megnyerje. 

Háromszéki. Hogyan kaphatna, ha még 5 
évig nem szolgál ? 

B. J. Miért nem? 
Felekezeti tauító. 1. Forduljon a kir. 

tanfelügyelőhöz ; talán még megakadályozhatják 
az iskola megszüntetését. 2. Az iskolai szünidő 
tárgyában nem rég nyilatkoztunk, hogy ily 
önkényes eljárást nem szabad tűrni. 

B. K. Ideiglenesen, de azt is be kell jelen-
teni az orsz. nyugdíjintézetnél s beleegyezést 
kell kérni. Nem hiszszük, hogy újra megvá-
lasztathassa magát, hiszen az előbbi nyugdíja-
zási ok most még inkább fennáll. 

„11.64:2." Ha az államsegély végett beter-
jesztett kérvényökre határozta el a minister 
úr, hogy „a kataszteri tiszta jövedelemet fel-
tüntető javadalmi jegyzőkönyv vétessék föl és 
minél előbb terjesztessék be", akkor nem kell 
újabb kérvény, mert az előbbi érdemlegesen 
csak új javadalmi jegyzőkönyv alapján intéz-
hető el. 

Sch. A. 1. Az önök iskolájába járó izraelita 
tanulók szülei tartoznak oly arányban hozzá-
járulni az iskola fentartásához, mint maguk 
az iskolafentartó róm. kath. hívek. 2. Méltá-
nyosságból kérje a fizetésnek a helyettesítési 
időre eső megfelelő részét. 3. Véleményünk 
szerint, nem. 

Megyer. Mutassa be az 58.206. sz. végzést a 
nyíregyházi adóhivatalnál. Ha erre sem fogad-
nák el, jelentse be az esetet rövid folyamod-
vány útján a közokt. ministeriumnál s kélje, 
hogy a ny . . . i adóhivatalt utasítsák a föl-
emelt nyugdíjigény után fizetendő járulékok 
beszedésére. « 

P . J. N. Gy. Bizonyára rendkívüli kiadá-
sok voltak. A szabályszerű díjak be nem fize-
téséig jogosan tarthatja vissza. Dy általános-
ságban jelzett ügyben nem tanácsolhatunk 
mást, mint hogy fizesse be és kélje a nyug-
tatványnyal együtt az oklevél megküldését. 

Három nyolczas. 1. Nem helyeseljük, hogy 
az iskolafentartó hatóság vakáczióra a tanter-
met kukoriczaraktárul adta bérbe. 2. A kántori 
teendőkben s az éneklésben a kántortanító van 
jogosítva intézkedni saját felelősségére, hiszen 
úgy is fegyelmi eljárást indíthatnak ellene, ha 
szabálytalanul cselekednék. 3. A tanítói kon-
ferencziákon nem privát-, hanem tanítói s 
iskolai ügyek tárgyalásának van helye. 4. 
Kérvénye mellékleteit visszakérheti. 5. A 
képezde igazgatóságához vagy a járási szolga-
bíróhoz. 6. Ily czélra nem szoktak segélyt 
utalványozni. 7. Folyamodás útján, kellő meg-
okolással kérhetik az államosítást. 8. Nincs 
róla tudomásunk. 

Z. L. Próbálja meg folyamodás úíján. 
Sz. K. A pénzügyi bírósághoz lehetett 

volna folyamodni a kitűzött határidőben. 
Próbálja meg még most is, talán lesz ered-
ménye a levelében írottak alapján. A végzést 
visszaküldtük. 

T. Folyamodjék. 
Nagy Mihály. Szerintünk az a helyes, hogy 

szolgálata arányában minden terményből 7* 
részt kapjon. Ezt pénzértékre becsülve lehetne 
neki kiadni. 
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E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X A kecskeméti ev. ref. egyházmegyei 

tanítóegyesület ez évi rendes közgyűlését 
Szolnokon tartotta meg, mintegy 70 tag és 
számos előkelő vendégközönség jelenlétében. 
Zombory Dániel nagykőrösi ref. tanító „A 
millennáris tanügyi kongresszus eredményei 
a népoktatást illetőleg" czímü tételről tartott 
tanulságos értekezést. Técsi Zsigmond nagy-
kőrösi ref. tanító tanulságos gyakorlati elő-
adásban bontá a vizet elemeire, a fejlesztett 
könenvnyel töltvén meg egy kis kaucsuk-
léggömböcskét. Nagy Sándor czeglédi ref. 
tanító Józsa László ifjan, 33 éves korában 
elhunyt czeglédi kartársról emlékezett meg. 
Dávid Ferencz czeglédi ref. tanító Zsurek 
Betüboncztanát bírálta, sok helyen derültséget 
keltő felolvasásával. A szerző ugyanis a betű-
alakokat állati vagy más alakokhoz, pl. egér 
és macska farkához, hangyatojáshoz, görbe 
bothoz, stb. hasonlítja. E könyvet iskolai 
használatra sem az előadó, sem a közgyűlés 
nem ajánlja. Az egyesületi pénztárvizsgálás 
s költségvetés megállapítása után H. Kiss 
Kálmán nagykőrösi ref. képezdei igazgató 
mutatja be a kecskeméti ev. ref. egyház-
megyei tanítóegyesület országos tanítóárva-
házi alapítványáról vezetett számadását. Befolyt 
az 1896/97. évben 266 frt 52 kr ; ebből 
150 frt felküldetett az alapítvány növelésére, 
116 frt 52 kr pedig a nagykőrösi községi 
takarékpénztárban gyümölcsözik. Az alapítvány 
jelenleg a központban 1450 frt 20 kr. Ezután 
némi apróbb ügyek, indítványok letárgyalása 
után testületileg jelentek meg a szabadságért 
1849 márczius 5-én elesett honvédek emléke 
előtt, arra díszes koszorút tettek, majd ban-
kettre gyűltek össze. 

X A Sárosmegyei Altalános Tanító-
egyesület szeptember 15-én az epeijesi állami 
tanítónő- és óvónőképző-intézet nagytermében 
tartja közgyűlését, a melyen előadásokat tar-
tanak : Matavovszky Béla kir. tanfelügyelő, 
Durst Győző, Bakajsza György, Schönviczky 
Gyuláné és Fleischmann Mórné. 

-f- A nagy-szalontai ev. ref. egyház-
megyei tanítói segélyegylet főjegyzője Szőke 
János kiadta egy füzetben az egylet jegyző-
könyveit. Az alap jelenleg 22.135 frt, segélye-
zésre adtak egy év alatt 1304 frtot, tag van 69. 

I B 0 D ALOM. 
Új rajzminták. Az elemi iskolák számára 

új rajzmintagyüjteményt állítottak össze: 
Rákos István és Velősy Lipót. Szerzőknek 

főelvük a tiszta rajzlapon való észszerű sza-
badkézi rajztanítás — tömeges tanítás mellett. 
A mű három füzetből áll a I I I ; IV. és az V-
VI. osztályok számára. Egy-egy füzetben 22 
mintalap van. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az iskolai év kezdetével külön mellék-

letet adunk olvasóinknak, melyben több az iskolá-
val összeköttetésben álló olvasni valót találnak. 

— A király az iskoláért. Ő császári és 
apostoli királyi Felsége a fónyodi róm. kath. 
iskola újraépítési költségeinek részbeni fede-
zésére magánpénztárából egyszáz frtot mél-
tóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

— A nagy világból. A hét legnevezetesebb 
politikai újdonsága, hogy Faure elnök láto-
gatása alkalmából Szentpétervárit végre nyil-
vánosságra hozták az orosz-franczia szövetség-
nek megkötését, melyet már oly régóta vártak 
a francziák. — Ausztriában a nemzetiségi 
harcz tovább tart s már kormányválság hire 
is keletkezik. — Uruguay délamerikai állam-
ban Borda elnököt egy fiatal katonatiszt meg-
gyilkolta. — Japánban a mikadó egyetlen 
fia, a trónörökös, meghalt. — Budapesten a 
kőművesek nagy sztrájkot létesítettek, mely-
ben mintegy 20.000 ember vett részt. 

— Tanítók szükségben. Győrmegye szi-
getközében nagy nyomorúság van: tizenöt 
község került egészen, vagy részben víz alá. 
Az ottani tanítók üres kézzel néznek a tél 
elé. Termésöket elvitte vagy tönkretette a 
víz. A községek lakói nem fizethetik a gabona-
járandóságot, sem a párbért a tanítóknak, a 
kik segítségre szorulnak és segítséget kérnek. 
Reméljük, hogy kérő szavuk nem lesz pusz-
tában elhangzó szó. Segítsünk szükségben 
levő kartársainkon; gyűjtsünk számukra, a 
mennyi tőlünk telik. A legcsekélyebb ado-
mányt is hálás köszönettel fogadja a „Győr-
vidéki tanítóegyesület", mely az elosztást 
hivatalos kárbecslések alapján foganatosítani 
fogja. Az adományokat a győri „Tanügyi 
Értesítő" szerkesztősége czimére kell küldeni; 
ebben a lapban fognak megjelenni a nyilvá-
nos nyugtatványozások is. Melegen ajánljuk 
t. kartársaink jószívűségébe a szigetközi szű-
kölködő tanítók szomorú ügyét. Adjon ki-ki, 
a mennyit tud: fillérekből lesz a forint. 
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— Új szobrok. Szent István szobrot állí-
tottak fel Ujpalánka bácsmegyei községben 
nagy ünnepek között. A szobrot, mely az 
első szobra Szent Istvánnak, Kallós Ede szob-
rász készítette. — A bihari földvárban pedig, 
hol Mén Marót, a khazárok fej edelme, hódolt meg 
ezer év előtt Árpád seregének, díszes emlék-
oszlopot állítottak fel. 

— ITj állami felsőbb leányiskola nyilik 
meg a jelen tanévben Mezőtúron. Az intézet 
számára igen szép épületet emeltek, mely 
kerekszámban 200.000 í r tba került. 

— A „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" újra szervezkedik. Alapszabályait 
a magas kormány jóváhagyta s ennek folytán 
csatlakozásra hivja fel a hazai összes taní tó-
egyesületeket és tantestületeket. Az erre vonat-
kozó felhívást az alapszabályokkal együt t 
már megküldötte minden egyesületnek és tan-
testületnek. A kik tévedésből nem kaptak 
volna, forduljanak ezért Hajós Mihály t i tkár -
hoz (Budapest, I. ker., Attila-utczai iskola). 
A jelentkezések szintén hozzá, vagy Lakits 
Vendel elnökhöz (Budapest, VI. ker., Ersek-
utcza 4. sz.) f. évi deczember 25-ig küldendők 
be. Az ügy és a tanítóság jól felfogott érde-
kében kívánatosnak tar t juk , hogy minden 
tanítóegyesület tagjává legyen az Országos 
Bizottságnak. 

— Az algyógyi földmívesiskoláuál tanítók 
számára rendezett gazdasági tanfolyamon 27 
erdélyrészi tanító hal lgat ta az előadásokat. 
Délelőtt 7—10-ig és délután 3—5-ig elmé-
leti, s 5—7-ig gyakorlati előadással fog-
lalkoztak. Eme nagy elfoglaltatás mellett 
Szász Ferencz állami tanító vezetésével dal-
körré alakulván, kegyeletes ünnepet rendeztek 
augusztus 18-án az intézet alapítójának: 
gróf Kun Kocsárdnak emlékére, mely alka-
lommal Józsa Dániel mondott lelkesült emlék-
beszédet, melynek végeztével Elek Gyula a 
hallgatóság gyönyörű koszorúját és a föld-
mívesiskola tanulóinak élővirág-koszoruját 
rövid, de velős beszéd kiséretében helyezte 
a sírra. Tartsafalvi Albert szavalta ez alka-
lomra írt költeményét nagy sikerrel. Az ünne-
pélyt a „Hymnus" zárta be. 

— Halálozások. Kerekes József, egykori 
tanfelügyelő, volt 48-as honvédhadnagy, hosszú 
szenvedés után életének 68-ik évében Zilahon 
meghalt . — Magvassy Mihály, ki a svéd torná-
szatot nálunk meghonosította s később Győr-
ben főreáliskolai tornatanár volt, 62 éves 
korában elhunyt. — Lorenez Teréz nyug. 
kincstári tanítónő életének 84-ik évében Zalat-
nán elhunyt. 

— A győri kir. kath. tanítóképző 1877-beu 
végzett hallgatóinak 20 éves találkozója 
szeptember hó 14-én lesz. 

A szerkesztő postája. 
„Zalai." Beérkezett 15.074. sz. a. Irattárba helyez-

ték junius 5-én, s így új kérvényt kell beadnia. — 
A. J . Jíagytiluj. 4507. sz. a. már február '24-én el-
küldték a tanfelügyelőséghez. — Sz. M. Kalocsa. Már 
1895-ben 66.473 sz. a. leküldetett a nagyváradi bibor-
nok-püspökhöz. Tessék oda fordulni. — „Özvegy." 
Nines kilátása, általában nagyon nehéz külön pro-
tekczió nélkül óvónői állást kapnia, ha csak nem 
nagyon népszerű valamely községben. — Z. Gy. 
Sárosfa. Közölhető alkalmilag. — F. Gy. „Isten 
keze." Nem közölhető. — K. M. Kürmüczbánya. 
Karczosy. Nem közölhetők. — K. J . Nagy-Yalkliáz. 
Ha azóta sem jött meg, kérelmezze a tanfelügye-
lőség útján. — K. P. Göinöri. Ily segédkönyv magyar 
nyelven nincs. Nemetet Könyvkereskedő által hozat-
hat. bár az ilyesmit nem könyvből tanulja meg.— 
B. P . Bádok. 40.613. sz. a julius 21-én ment le a 
kolozsmegyei tanfelügyelöséghez. — E. L. Nagy-
bégány. 17.253. sz. a. április 1-én ment az adó-
hivatalhoz és tanfelügyelőséghez. — Cz. E. Jíyá-
rádszap. 18fJ6/97-től kezdve két évre 109 frt állam-
segély engedélyeztetett. Augusztus 24-én ment le 
39.651. sz. a. a győri adóhivatalhoz. — S. J . Siká-
tor. 27.022. sz. a. 1896/97-től kezdve három évre 100 
frt államsegély engedélyeztetett. Zirczi adóhiva-
talnál veheti fel. — B. G. Mezőlak. 44.320. sz. a. 
pápai adóhivatalhoz és tanfelügyelőhöz ment már 
julius 29-én. — Sz. B. Tamásda. Forduljon a leg-
közelebbi állami tanítóképző igazgatóságához, való-
színűleg megengedik. — K. P. Szolnok. Erről már 
többször irtunk. Különben kérje a jegyzéket köz-
vetlenül a Pedagogium igazgatóságától. — F. J . 
N.-Écs. Csak beiratkozás után lehet kérni. Fordul-
jon esetleg Péterffy Sándor kir. tanácsos úrhoz is. 
— N. F. Vörösvárt. Közölhető. — R. L. Diós. K Í S B Ó 

naiv dolog más lapban már megjelent dolgozatot kül-
deni be éppen hozzánk, kiknek módjukban volna 
kétszer ily nagy terjedelmű lapot is kiállítani ere-
deti közleményekből. — W. J. Kúnféiegyháza. Nem 
közölhető. — Y. J . Topánfalva. Nem közölhető. — 
H. G. Marezali. Dr. Wekerle László. — I). L. Egy-
liázas-Radócz. Közölhető. — „Hová kell az állam-
segély." (M. F.) A közlendők közé soroltuk. — P. D. 
Losoncz-Ápátfalu. Felelős szerkesztőnk szabadságon 
volt s mivel ön az ő nevére czimezte levelét, csak 
most üzenheti azt, hogy a ministeriumban déli 12 
órától kezdve mindennap fogadnak, minister úr ő 
nagyméltósága azonban csak csütörtökön d. u. négy 
órakor. Várja meg türelemmel kérvénye elintézését. 

Tartalom : A tanítóegyesületek szövetsége. Lakits 
Vendel. — A latin irás alkalmazása német nemze-
tiségi vidékeken. Krammer József. — A ragályos 
gyermekbetegségek. Kuthy Zsigmond. — Az iskolai 
fegyelemről. I. Lázár István. II. Várady Lajos. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Egye-
sületi élet. — Irodalom. — Különfélék. — Szer-
kesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 

Segédszerkesztő: Gööz József dr. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 35. számához^ 
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Késő éjjel, gyertyavilág mellett, 
Lapozgatok egy kis imakönyvet, 
Életbalzsam minden betű b e n n e . . . 
Meghalnék, ha e kis könyv nem lenne. 

Emlékül ezt édes anyám adta, 
Nem volt többje; no de meg is h a g y t a : 
Forgassam, ha lehet, minden nappa l ! 
Ha bajom lesz — úgymond — megvigasztal. 

És azóta mily sok ba j t átéltem! •. • 
Azt hittem már, nem lesz menekvésem. . . 
Sokszor kérdém : Minek ez az élet ? . , , 
Nincs örömem benne . . . Minek éljek ? ! , . , 

S mint a vil lám! Az utolsó perezben 
Feltámadt az intő szózat bennem, 
S ráborultam kis könyvem l a p j á r a ; . • 
Óh, mily jó, hogy hallgattam r e á j a ! 

A régi baj ma is megvan nálam; 
Most is, szinte roskadozik vállam, 
Életemnek átoksúlya a la t t ! . •. 
Bajok mainak, de baj mindig marad. 

Egy vigaszom van még, s egy reményem: 
A magas ég erős Istenében. 
Megvert? — Nem ba j ! — Meg is segít engem, 
S ha megsegít: megint újra lettem. 

Bátorítni csüggedezö lelkem, 
Előveszem kicsiny imakönyvem, 
S mintha csak egy tündérmese lenne, — 
Higyjétek e l ! — oly sok szép van benne! 

(Nemes-PannJ Magyar Adolf. 

A czigány. 
Fekete volt a szeme, a haja; akár csak a 

fénylő, sötét szurok. 
Az arcza meg szinte vöröses-barna volt. 
Félve tekintett szét a körülötte ülő 

ismerős és ismeretlen arczú fiukon! — a tanító 
úrra meg reá sem mert jószerűen nézni. Ha 
pedig az tekintett néha ő reá, mindig félve 
sütötte le szemeit és reszketett. 

A többi gyermekek mosolyogva mutattak 
reá: „nini, hogy fél a czigány!" 

Mert soha sem járt ő azelőtt iskolába. Ma 
ül itt először; pedig már a nagyobbak sorá-
ból való gyerek. 

Régen volt az már, mikor az öreg preczeptor 
uram egyszer kiírta a mulasztók között. El 
is ment hozzájuk a kisbíró és reá parancsolt 
az apjára, hogy küldje a gyereket iskolába, 
mert különben baj lesz! 

Az öreg czigány nem tudta elgondolni, 
hogy mi jutott annak a preczeptor uramnak 

az eszébe, hogy az ő fiát is el akarja vitetni 
az iskolába. Hiszen van ott elég gyerek, az 
ő fia biz' oda nem megy. 

Nem is küldte el. 
Másnap a fiu a pásztorok között, künn a 

mezőn tanult már furulyázni, madarászni, 
gumózni, stb. efféle pásztori mulatozást. Azok 
meg örültek, hogy jött, mert ha a nyáj 
tilosban járt, .senki sem tudott oly gyorsan 
utána ugrani és azt visszaterelni, mint 
Gyurka. 

Az öreg preczeptor uramat pedig egyszer 
este, fáradalmas napi munkája után még 
azzal a leverő hírrel lepték meg cselédei, 
hogy a tavon valaki (alighanem a Csabi 
czigány) három ruczát agyonvert. Tudta 
preczeptor uram, honnét és miért történt ez. 

Azt pedig szintén tudja minden ember, 
hogy nagy sor is az, ha a tanító háztar-
tásában egyszerre három nagy rucza elve-
szelődik; pláne, mikor már akkorák voltak, 
hogy a kisebbik fiúnak könnyen kitelt volna 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2. szám. 

lábbelire az árakból. De nem is keresték a 
czigány gyereket iskolábajárás miatt többé 
soha. A naplóban egyik-másik furcsább 
hangzású név után ily megjegyzések vol tak: 
„czigány, nem jár iskolába", vagy „czigány, 
nem rendes tanköteles", stb. Pedig ők is ott 
laktak a faluban és játszottak a többi gyer-
mekkel. 

Mikor aztán úgy Szt.-Mihály nap körül 
megjött az új tanító és elkezdte a gyere-
kekkel a tanulást : eljöttek a legtávolabb 
lakó zsellér-gyerekek is. Mikor pedig a 
többi gyermek nevét felolvasta, reá kerül t a 
sor Csabi Gyurkára is. Persze, hogy nem 
felelt ekkor senki. 

Hol lehetett Csabi Gyurka ilyenkor? 
Könnyű volt arra felelni: hát i'ujta a 
tilinkót a szerb juhászokkal és tengerit meg 
kolompért pörköltek pattogó tűz mellett a 
határban. Mindez pedig nagyon kellemes 
mulatság; nem is csoda, ha elfeledi mellette 
a gyerek az iskolát. 

Hanem a faluvégi gyerekek mégis eszébe 
hozták néha-néha, mikor a nyá ja t haza-
terelték, meg ha somot, vagy berkenyét 
adott nekik: megjött ám az új taní tó úr, a 
te nevedet is felolvasta és kérdezte is, hogy 
miért nem jösz az iskolába. De hát ő nem 
fog járni, nem akar. Sokkal jobb arra künn 
a szabad mezőn. 

Rá két hétre eljött hozzájuk a „polgár", 
és megparancsolta a gyereknek, hogy menjen 
iskolába. Ekkor sem ment még. Két hét 
múlva azonban megint eljött, de akkor már 
minden kérés és rimánkodás daczára is 
elvitte nagyobbik gidájokat s nem is adta 
addig vissza, míg csak a Gyurka apja nem 
vágott egy egész napon át fát az iskolában. 

Milyen jó meleg lehet ottan, a hová 
ennyi fa kell! 

Azután meg azzal rémítette meg őket 
igazán, mikor azt mondta: ha Gyurka még 
most sem megy el az iskolába, akkor me-
gint eljön, de aztán úgy elviszi a gidát, 
hogy azt többé meg sem látják — a másé 
lesz. Pedig Gyurka nagyon szerette a gidá-
jukat. Mindig a legjobb füvet kereste fel 
neki. 

Tehát elmegy mégis az iskolába, hogy el 
ne vihessek gidájukat. 

Másnap csakugyan el is ment Gyurka az 
iskolába. Apja egy kis darabon elkísérte, de 
azután már magát küldte. Nagyon haragos 
ember lehet az az új tanító, ő biz' meg sem 
nézi. 

Gyurka pedig először csak az ajtóig mert 
menni, de mikor látta, hogy a tanító úr 
nincs benn, besurrant ő is, és az ajtó 
melletti padba ült, hogy a tanító úr meg se 
lássa. De a kijárást jól megnézte, hogy ha 
tán futásra kerülne a sor, tudja az utat, a 
merre ugrani lehetne. 

A gyermekek ezalatt zsibongtak és nevet-
géltek. 

Végre bejött a tanító úr. A gyermekek 
zaja egyszerre lecsendesül; imádkoznak, az-
után sok mindenről beszélgetnek; a czigány 
gyerekről egészen elfeledkeznek. Ez meg 
csak nézi és hallgatja azt a sok gyereket. 
Látta, hogy mily szép könyve van a Petinek, 
hát még ha olvas, milyen hangosan beszél 
a gyerek. (Pedig ugrani felére sem tud úgy, 
mint ő.) 

A szomszédék Ferikéje pedig táblájára 
irogat s éppen felmutatja a tanító úrnak, a 
ki megdicséri Ferit. 

Ugy elnézi, úgy elhallgatja őket Gyurka, 
hogy eszébe sem ju tnak a pásztorok. 

Hazamenés előtt azután a tanító úr fel-
olvasta a gyermekek nevei között az övét 
is. Csak félve merte kimondani, hogy „jelen". 
Ekkor a tanító úr felszólította őt, hogy 
jár jon ezután az iskolába. Megígérte Gyurka, 
hogy ott lesz délután is. El is jött. 

Ekkor lapdázni kezdtek a fiuk. Ebben 
azután Gyurkának párja nem vol t ; örült is, 
a ki az ő sorába került. 

Az iskolában a tanító minden szavára 
figyelt, mennyi szépet tanult ő ott. Hogy 
örült azután, mikor a dadénak otthon meg-
mutatta, mit tanulnak az iskolában! Nem 
értette az a betli jelentését. 

Csak azon csodálkozott az öreg, hogy 
ugyan mit csinálhattak ezzel a gyerekkel 
ott az iskolában, hogy még kötéllel sem 
lehetne onnét visszatartani ? . . . 

(Felső-Gálla.) Ellenbach Mátyás. 

T 

A mi kis államunk. 
Mondök egy találós mesét: 

Kicsiny országának feje, 
Marok népének ura, 
De ha országából kilép: 
Nem jár, mint a poltura. 

A míg pedig ezt megfejted, édes barátom, 
addig beszélgessünk a fenn írt kis államról. 

Ha nem mondom, úgy is tudod, hogy az 
iskoláról van szó. (Miről is beszélnénk mi 
másról ?!) Ennek a mi kis államunknak épp 
úgy megvan a maga kormányformája, társa-
dalmi élete, ipara, igazságszolgáltatása, keres-
kedelme, mindene, mint akármelyik igazi 
államnak. 

Lássuk csak! 
Kormányformája nagyon változékony. Es 

csudálatosképen nem a politikai divatok és 
diplomácziai kornyeleskedések, sőt még csak 
nem is a forradalmak befolyásolják, hanem 
a főhatalom képviselőjének, a tanítónak, közel-
vagy távolléte. Ha ez a hatalmas úr, a kit 

I az ő népe bámulva tisztel, benn van az iskolá-
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ban. akkor a kormányforma korlátlan egyed-
uralom, akkor beáll az abszolutizmus... 

Ez a korlátlan uralom aztán csupán csak 
abban különbözik a fehér cz árétól, hogy az 
iskola főhatalmasságának, a tanítónak, nincsen 
•éppen annyi udvartartási költsége és nincse-
nek olyan vakmerő nihilistái. Meg aztán a 
trónusa sem valami nagyon sérthetetlen, mert 
hiszen nem egy imposztor alattvaló akad, a 
ki e legmagasabb székbe — horrendum dictu — 
belebicskázza a nevét. Jogaráról, a rettegett 
hatalmi jelvényről, jobb nem is szólni. Hisz' 
az kézen-közön úgy is igen gyakran elvész.. . 
(Szerencse, hogy a szomszéd szatócsnál négy 
pénzen újra beszerezhető!) 

Ha aztán baj van, tudniillik az iskola 
népe hanyagul, vagy pláne sehogy sem végezte 
az ő saját, külön polgári kötelességeit: a 
leplezgetés világhistóriai példája, a Potemkin-
falvak, eltörpülnek azok mellett a mentségek 
mellett, a miket egy sarokbaszorított apró 
polgár kifundálni képes. De ha rendben van 
a széna: a Néva partján nem ragyog úgy a 
nap, mint az elismeréstől kipirult polgárok 
sngárzó szeme. Hátha még az is megtörténik, 
hogy a kitartó szorgalom az iskola elsői közé 
emeli a mi derék polgárunkat: no, ahhoz fog-
ható örömöt aztán nem tom' ki látott még 
— abszolút monarchiában! . . . 

Az „egyedúrnak" azonban dolga akad. 
(Példának okáért: czivilistájának künn levő 
része végett, bizonyos „idegen" nagyhatal-
makkal alkudozásokat kell folytatnia.) Az 
iskola népe tehát, rövid időre, magára hagyatik 
Ilyenkor váltja fel azután az abszolutizmust 
a parlamenti felelős kormány... 

Az iskola elei, természetesen a legfőbb 
hatalom bizalmából, kabinetté alakulnak s 
s átveszik reszortjaikat. (Legfontosabb, s tán 
ezért a legirigyeitebb állás a rendőrminisz-
teré . . . ) Nos, aztán nagy erélylyel és sok 
jóakarattal igyekeznek a háborgó elemeket 
rendben tartani. Ám tapasztalásból tudják, 
hogy ha az alkotmányos úr távollétében 
valami kalamitás történik, néha igen kényel-
metlen kormányválságok esnek . . . 

Most rendben van minden. A felelős kor-
mány igen kedvező képet mutat be „az egész 
vonalon". Még az örökké izgő-mozgó „ifjú 
csehek" is, a kik (hiszen tudod) csak lár-
mázni tudnak még, az igazságügyi jelentés 
szerint, most igen jól viselték magukat. S a 
Szuverén már-már hirdeti a dicséretet, osztja 
az ordókat, sőt a hanyagoknak s egyéb bűnö-
söknek feltételes amnesztiát,— midőn egy véres-
szájú ellenzéki szónok azzal a hallatlan váddal 
áll elő, hogy a kormányt — egy ócska ka-
lendáriommal, meg egy fél marék aszalt 
cseresznyével megvesztegették!. . . 

Úgy látszik bizony, hogy a kormányoknak 
mindenütt vannak „húsos fazekai" . . . 

Mikor pedig a veres orrú gólyamadár el-
hozza a tavaszi szép időket s az iskola udvarán 
játéknak döl a mi apró népünk, és aztán 
közötte ott virágzik az igazi egyenlőség: hát 
akkor hol van ennél különb köztársaság! Ez 
a szabad nép nem tűr ilyenkor maga fölött 
semmiféle potentátot! Maga választ „had-
vezért", „angyalt", „ördögöt", „ libapásztort"... 
mindent! Mivel pedig ilyenformán i t t minden 
polgártársnak egy a joga s ugyanaz a köte-
lessége : ez a népuralmi társaság egyenesen 
a szocziálisták utópiája. Ez utóbbihoz annál 
is inkább hasonlít, mivel a tőke mindkettő-
nek az elveivel ellenkezik. Sőt, hogy a szabály 
alól a tanító se legyen kivétel, a jó harmónia 
okáért, neki sincsen pénze soha! . . 

Ismerve ilyenképen a mi kis államunk 
pénzügyi nézeteit is, az a kérdés merül fel, 
hogy milyen lehet ott a fennebb említett 
kereskedelem ? 

Haj, a mi népünk éles és mindenek fölött 
gyakorlati felfogásán nem fog ám ki az ilyen 
egyszerű kérdés! Fogják magukat, állandó-
sítják a cserékereskedést. 

Cserébe kerül aztán a sült tök — a fényes 
pitykével; a követválasztási kortestoll — a 
töpörtős pogácsával; a vaskónak való fakula 
— a görhemáléval, és így tovább. . . Sőt, hogy a 
kereskedés annál virágzóbb legyen, egyes 
élelmesebb üzletemberek lefeszítik a nagyapó 
legénykori pipájának ezüstkupakját; megszer-
zik a mama slingelő-ollóját; sőt az édesapjok 
kasza-féntokját i s . . . Az egyikért aztán csak 
hat „zsidógombot" adnak, a másik már 
ugyanannyi diót, sőt egy matriczát is megér. 
Mert ez a nép annyira „önálló gondolkozású", 
hogy sohasem tudhatni, melyik értékesebb neki: 
Benedek Elek meséinek karácsonyra kapott 
díszkötete-e, vagy egy összemarék pat togatot t 
kukoricza. 

Há t még az ipar milyen fejlett a mi kis 
államunkban! Az a magasfokú hangszer-
ipar, a mely a fűzfa-sípot, a tökszár-dndát, 
a toll-klarinétot, a czirok-hegedüt, a zugattyút 
s a többi ékeshangú instrumentumokat ter-
meli! Aztán a fegyvergyártás produktumai! 
A krumplipuska, a gummipuska, a bodza-
puska, a nyílpuska és kitudná, hogy még 
miféle puska ! . . . Am a hámkészítés, ostorfonás, 
sárkánygyártás, lapdavarrás is versenyképes 
fokon állanak! 

Mondanom kellene még valamit a mi kis 
államunk társadalmi életéről, a hol éppen úgy 
nem ri tka a jótékonyság, mint a — pletyka. 
Meg kellene emlékeznem kis polgáraink politi-
kai nézetéről és pártállásáról (a mely daczára 
az uralkodó liberális áramlatnak, erősen anti-
szemita irányzatú.. .) , de nem folytatom. Csak 
annyit mondok, hogy százszor igazak a költő 
igéi: 

Gyermeké a boldog élet, 
A ki gyermek, játszhatik, 

35* 
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Szép virágszál van kezében, 
Dal honol még kis szivében : 
Élvez és megáídatik! 

. . . . De talán meg is fejtetted már a fenn írt 
találós mesét — édes barátom! 

(Mezőtúr.) Farkas Imre. 

— < » F — 

Ü d ü l é s . 

Szabó Péternek már a sírban volt a fél-
lába, senki sem ígért neki sok kakukszót. 
Keskeny, lapos, behorpadt melle, gyakori 
köhécselése, összeaszott arcza, bágyadt tekin-
tete arra mutatott, hogy nem húzza sokáig. 
Csak egy ember volt, a ki neki hosszú életet, 
jövőt jósolt, s ez az egy: ö maga volt. Mikor 
rágondolt, hogy testi erőit s vele szelleme 
rugékonyságát visszanyeri, ábrándjait, terveit 
megvalósítja, szinte megifjodott. Imbolygó 
léptei ruganyosakká váltak, haj lot t teste 
kiegyenesedett, fejét büszkén hátravetette, 
szemei megcsillantak az örömtől. Egy-egy 
köhögési roham ugyan lerontotta ezt az 
emelkedett hangulatot, helyet adott szivében 
a kétségnek: hanem a lemondás ideje soha 
sem volt hosszantartó. Az isteni reménység 
ismét életre kelt lelkében. Kedélye e két 
véglet között hánykolódott. Ebből állt az ő 
élete. így teljesítette kötelességét is: hol 
életkedvvel és sikerrel, hol bús lemondással 
és sikertelenül. 

Egyszer csak — egy szerencsésen átélt 
április hónap után — arra az elhatározásra 
jutott , hogy véget vet ennek a bizonytalan 
állapotnak és — egészséges lesz. Szabadságot 
kér, kimegy falura lakni; ott az üde, tiszta 
levegő, a mező, a rét, erdő, madárének, 
egyszerű, természetes életmód, jó, hamisítatlan 
tej s más falusi táplálékok, a szenvedélyektől 
ment falusi élet, a jó, a szelid, a becsületes 
környezet, melyet még nem ejtet t hatalmába 
a bírvágy és csalás ördöge, meg fogja gyó-
gyítani. 

És úgy cselekedett. 
Kiköltözött egy kedves falucskába, a hol 

mindent együtt talált, mire szive vágyott, 
mitől gyógyulást remélt. Az első napon jól 
érezte magát, mohón szivta az üde levegőt 
és élvezte a falu szelid nyugalmát. Másnap 
azonban már érezni kezdte az otthon kényel-
mének hiányát. A kényelmetlen érzést leküz-
dötte, gondolta, majd másképen lesz, ha 
beleéli magát ú j környezetébe. 

Hogy időt ne veszítsen, meg is kezdte az 
új, a gyógyító, a megváltó életet. Kiment a 
falu végén levő cserjésbe, melynek üde-zöld 
pázsitja és bokrai oly barátságosan hívo-
gatták. Az uton képzeletben már élvezte a 
zöld pázsiton, a pormentes helyen, Isten 
szabad ege alatt a pihenés örömét. A mint 
azonban kiért, nem talált pihenőhelyet. A 

távolról oly szép zöld pázsit, gidres-gödrös, 
szúrós gazokkal benőtt talaj volt, a cserjéket 
nyomorékokká rágták a kecskék. Leült egy 
vén, csonka fa alá, megpihent és hazament. 

Másnap az erdőt kereste fel. Belsejében 
feltalálta a csendet, a nyugalmat, a melyet 
oly régen áhított ; de nem érezte magát jól 
benne. Nem talált ot t életet; nagy ritkán 
törte meg e halálos csendet egy-egv vadnak 
mozgása. E nagy nyugalom a halált juttatta 
eszébe; a szive összeszorult e gondolatra. 
Sietve kimenekült az erdőszélre, hol a madarak 
vidám dala köszöntötte. Ott sem találta jól 
magá t ; az ott legelésző disznócsordák össze-
túrták, elrondították a földet, a domboldalon 
fakadó forrás vizébe belefeküdtek. Ülőhelyet 
sem talált. 

Mikor a kutyák észrevették, neki iramod-
tak és megkergették. A pásztorok, a helyeit, 
hogy megfenyítették volna kutyáikat, j ó t 
nevettek félelmén. 

Ebből a kirándulásból kimerülve érkezett 
haza. A következő napon is annak fáradalmait 
pihente. 

A kirándulásokat azért mégsem ejtette 
el. Azután a rétre ment, hogy a fű és széna 
illatában, fürj és haris szavában, a munkások 
dalában gyönyörködjék. 

A fürj azonban csendes volt, a kaszásoktól 
fiait féltette. Hallgatott, szótlanul bujkált, 
mint a sorsüldözött ember. A haris lármázott, 
de egyhangú, recsegő hangja kellemetlenül 
érintette, éppen úgy, mint a munkások trágár 
tréfája és visító dala. Majd ledőlt egy száradó 
rendre és kéjjel szivta a széna illatát. Ott 
sem volt nyugalma, a szúnyogok üldözőbe 
vették s haza űzték. 

A szabad természetben való tartózkodástól 
elment a kedve; azontúl, ha ki akart menni, 
a közeli cserjést kereste fel és egy magával 
vitt székecskén pihengetett, melyet egy szántó-
föld közelében egy bozótban szokott volt 
elrejteni, hogy ne kelljen magával hurczolnin. 
Másnapra a kis széknek hült helyét találta. 
A csősz magára vállalta, hogy megőrzi s 
úgy őrizte meg, hogy elvitte magának. Erről 
meg is bizonyosodott. Attól az időtől kezdve 
az uraság kertjébe ment pihenni és sétál-
gatni. A saját lakásán kevés nyugalmat 
talált, mert este és reggel a csorda, a ménes, 
a gulya, a juhnyáj , a csürhe felverték az 
utcza porát. Az ablakot is csak a késő esteli 
órákban tar that ta nyitva, mikor meg a szú-
nyogok és más rovarok népesítették he a. 
szobát. 

Kezdte nagyon unalmasnak találni a falusi 
életet. Egy dolog tartotta még vissza : a 
frissen kifejt meleg tej, melynek tápláló, 
gyógyító erejében bizott. Ezt háziasszonya 
hordta fel neki s egyre biztatta, hogy csak 
igyék, mennél többet igyék, biztosan meg-
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gyógyul, mert olyan tej nincs több, a minőt 
az ő Virága ad. 

Szabó Péter nem találta olyan felségesnek 
a Virág tejét, hanem hígnak, ízetlennek. 
Másnap ott ólálkodott a fejés körül. Észre-
vette, hogy háziasszonya erősen vizezi a tejet. 
Nem szólt semmit, de nem itta meg a tejet, 
kiöntötte. Asszonyának megmondta, hogy ha 
nem ad neki tiszta, hamisítatlan tejet, még 
a házát is elhagyja; ő beteg ember, ne rontsa 
hamisított tejjel. A jó lélek mennyre-földre 
esküdözött, hogy ő tiszta tejet ad ; ha nem 
hiszi, menjen vele az istálóba, ott fogja 
poharába szűrni a tejet. 

Hiába ment az istálóba, a tej csak rossz 
volt. A következő nap estéjén észrevette a 
csalást; az asszony a rocskában vitte be a 
vizet s hogy észrevehető ne legyen, két 
szűrővel takarta el. Ez a konok lelkiismeret-
lenség végkép elkeserítette. Másnap pakkolt 
és visszaköltözött a városba. 

Mikor látta a házigazdája, hogy komolyan 
készül, égre-földre marasztalta, sőt mikor 
távolabb motoszkált, István bá' élete párjának 
is oda szólt: 

— Hallod-e Orzse, mégis tiszta tejet kellett 
volna adnod az istenadtának; ládd, milyen 
nyavalyás . . . 

— Azt . . . mindjárt megmondom, mit. 
A mint az urak a városban elkávézzák, ő is 
megihatja; hiszen neki különben is mindegy, 
így is, úgy is elviszi az ördög; so'se búsujjék 
ke utána . . . 

— Elviszi, — elviszi az ördög; de addig 
is jó fejős tehén a Virág mellé . . . 

Szabó Péter tette magát, hogy nem hallja 
a jeles házaspár beszédjét; szépen elköszönt 
tőlük, s a vonatra ült. 

Útközben elmorfondirozott: 
— Lám, ilyen az élet. Milyen szép, a mit 

távolról szemlélünk s milyen silánynyá lesz, 
ha közelébe jutunk. Vájjon eszméinkkel, 
törekvéseinkkel nem így leszünk-e ? Szépek, 
csalogatók a képzeletben, de ha majd meg-
valósulnak, vájjon lesz-e bennök örömünk? 
Talán. De hátha azok sem nyújtanak majd 
lelkünknek pihenőt, mint a távolról oly szép, 
üde cserjés? 

Bizony, bizony, hiábavaló minden tervel-
getés, minden számítgatás. Egyedüli vigaszunk, 
legnagyobb zsarnokunk, a munka, mely óráin-
kat mások hasznára igénybe veszi és elvon 
az ábrándoktól. 

Gondolataiból egy erősebb köhögési roham 
ragadta ki, egy pillanatra; aztán ismét vissza-
tért a lemondás gondolatára. Elhatározta, 
hogy nem megy más üdülőhelyre, nem 
megy fürdőbe, mint a hogy indulása előtt 
tervezte. Sőt szabadságidejét sem tartja k i ; 
beáll a munkába, végzi a nap teendőit, a 
nélkül, hogy a holnapra gondolna és várja 

minden pillanatban a — költözést oda, a 
hol igazi üdülést, teljes nyugalmat talál. 

Úgy is tett. Hiába volt minden kapaczi-
táczió, hogy ne ölje meg magát ; ő hajt-
hatatlan maradt. Dologhoz fogott. Minden 
délelőtt s minden délután úgy lépte át az 
iskola küszöbét, hogy utoljára teszi. Másfél 
évig élt így félnapról-félnapra. Egy délután 
egyszer aztán csak otthon maradt: elaludt 
csendesen és nyugodtan . . . Sírkeresztjére 
e szavakat vésették kartársai: „a kötelesség 
martyrja*. 

(Budapest.) Ember János. 

Tüdő-tornászat. 
Tüdőnk, fontos rendeltetésénél fogva is 

már a szív szomszédságába helyeztetett, s 
úgyszólván a szív első dobbanásával kezdi 
működését s versenyt működik azzal annak 
elhalásaig. 

Fontos rendeltetése megkívánja, hogy a 
gondjainkra bizott iskola növendékeit nem 
csak megóvjuk tüdejük veszélyes eshetőségei 
ellen, de iparkodjunk is az azokra kedvező 
előnyöket kihasználni. 

Ha a tanító ezen nemes czélját elérni 
óhajtja, igen figyelmesnek kell lennie ezen 
eshetőségek számtalan fejlődésére, így számba 
kell vennie iskoláink túlnyomó részét képező 
szegény osztály gyermekeit, kik alacsony, 
szűk, szellőzetlen lakásaikban sínylődnek, s 
ezért fogékonyabbak is a tüdőbajok szer-
zésére. 

Óvnia kell növendékeit a por és füst 
belehelésétől s figyelmeztetni, hogy ily 
elkerülhetlen esetben mindenkor zárt szájjal 
leheljenek, — óvnia felhevült állapotban úgy 
a vízivás, mint a léghuzamos helyen való 
tartózkodástól. 

Csekély gondolkozás mellett is rájövünk, 
hogy a gyermek mellkasát összeszorító, 
feszesen gombolt pruszlik használása, — a 
görnyedt, összeesett állás és járás, az írásnál 
számtalanszor tapasztalt kárhozható mellnek 
a padra dülése, valamint figyeléskor a padra 
egymás mellé helyezett kezeknek feszes 
támasztása, s az ebből származó vállak előre 
szorulásából szűkmellűség, a szükmellüségből 
pedig a testet elsatnyító vérszegénység, 
vérhiány ered. Vér nélkül pedig nincs élet. 

Fenniek elmondása után röviden áttérek 
az ezen baj ellensúlyozását előmozdító eljá-
rásomra, melynek czéljából: 

Szigorúan megkivánom, hogy növendékeim 
mindenkor egyenesen hátravont vállakkal 
álljanak és járjanak, — figyeléskor keresztbe-
font karokkal háttal a padra támaszkodjanak, 
Írásnál az egyenes ülés megtartása mellett 
mellükkel a padra ne támaszkodjanak. 
Folytonosan intve vannak különösen levegő-
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változtatás vagy felhevüléskor a zárt szájjal 
való lehelésre, — s ezeken kívül hetenkint 
legalább egyszer alkalmazom a tüdő-torná-
szatot, melyet következőleg végzek. 

A növendékeknek sorba állíttatása után 
kezeket a czipőre vezénylem, í g y : 

I . 
Fel ! Csípőre! Mélylélekzés: egy ! kettő! 

egy! kettő! egy! kettő! egy! elég! (leülnek). 

II. 
F e l ! Csipőre! Törzshajlítás előre! (leha-

jolnak). Mélylélekzés: egy! ket tő! egy! 
ket tő! egy! kettő ! egy ! elég! (leülnek). 

III. 
Fe l ! Csipőre ! Törzshajlítás h á t r a ! (hátra 

hajolnak). Mélylélekzés: egy! ke t tő ! egy! 
ke t tő! egy! ke t tő! egy! elég! (leülnek). 

IV. 
Fel! Csipőre! Törzshajlítás jobbra! (jobbra 

hajolnak). Mélylélekzés: egy! kettő! egy! 
ket tő! egy! kettő ! egy! elég! (leülnek). 

V. 
Fel! Csipőre! Törzshajlítás balra! (balra 

hajolnak). Mélylélekzés: egy! ket tő! egy! 
ket tő! egy! ket tő ! egy! elég! (leülnek). 

A fenniek egymásutánja 3—5 percznyi 
szüneteléssel megy végbe, befejezése után 
pedig nyugodtan ülni vagy állani maradnak, 
hogy tüdejük rendes légzési gyakorlatba 
essék. 

Ez téli tornászatunk, mely úgy fiu- mint 
leánynövendékeimmel a tanteremben megy 
végbe. Nyári tüdő-tornászatom, mely a 
szabadban az iskola udvarán történik, csak 
annyiban különbözik a fennitől, hogy elha-
gyom a felesleges „fel" vezényszót, mert 
növendékeim amúgy is állanak. 

Ez lenne azon eljárás, melyet testünk 
egészséges vérét folyton fentartó tüdőnk 
érdekében tehetünk, s melyre igen tisztelt 
kartársaim szives figyelmét — a nehéz élet-
viszonyok s egyéb mostoha körülmény 
szülte állapotból eredő eshetőségre — fel-
hívni bátor vagyok! 

(Szomorfalu.) Szecsányi Antal. 
— 

Szabad lyceum. 
Nyughatatlan természetű vagyok. S az 

állandó lakóhely épp nem tartozik nálam a 
hét főgyönyörűség közé. De ha már a sors, 
mint tanítót, állandó lakhelyhez kötött, leg-
alább úgy akarok rajta kifogni, hogy minden 
szabad időmet szomszédos kartársaim felkere-

sésére használom fel. S ez a mily kellemes, 
épp oly tanulságos. Egyik kartársnak ez, má-
siknak az a jelessége van, de tanulság nél-
kül egyiktől sem térek vissza. A múltkor is, 
a mint két napi szünidőmet felhasználandó 
egy távoli, de már rég ismert kartársamat 
meglátogattam, különös s az ország e vidé-
kének szocziális helyzetére megbecsülhetetlen 
felfedezést tet tem. Vezekény iskolájának taní-
tó já t : Marmula Jánost kerestem fel ezúttal, 
s a mint este felé kocsin menve közeled-
tem, az iskolát fényesen kivilágítva láttam. A 
dolog érdekelni kezdett. Leszállva, közelebb 
lépek, látom, hogy az iskola tele van 18—40 
éves emberekkel, a kik feszült figyelemmel 
hallgatnak az előttük álló, lelkesen beszélő 
ifjúra. A szép látvány megigéző hatással volt 
reám s önkéntelenül benyitottam az iskolába 
azon gondolattól vezéreltetve, hogy a hol oly 
sok, figyelemhez éppen nem szokott ember 
figyelmét lebilincselhetik, valószinüleg én is 
érdekes és figyelemre méltó dolgokat fogok 
hallani.-Sejtelmem nem csalt. A mint belép-
tem, a munkások tiszteletteljes felállással üd-
vözöltek, egy 35 év körüli hozzám lépett s 
ülőhelylyel megkinált. A tanító népies nyel-
ven, szeretettől áradóan beszélte Könyves 
Kálmán törvényhozásait és viselt dolgait, 
ecsetelte a magyar történelemnek akkori ki-
emelkedő példáit, a magyar nemzet jogérze-
tét, hazaszeretetét és buzdította hallgatóit a 
nagy ősök példáinak követésére. 

Midőn körülbelül Vs óra múlva befejezte 
előadását, felhangzott a lelkes éljenzés, a mibe 
önkéntelenül az enyém is belevegyült. Elő-
adás után hozzám jött, szívélyesen üdvözölt 
és kérte további türelmemet, míg dolgát elvé-
gezheti. Majd leült, s várta a következendő-
ket. Nem sokára felemelkedett egy fiatal em-
ber, kérve őt, hogy mondja el mi a tüzpróba 
részletesebben, mire ő a kérdésre válaszolva, 
ezt számos példával illusztrálta. Közbe elő-
szedett régi és új képeket, s előadását azok-
kal is megvilágította. Majd sorba következtek 
a különféle kérdések, a melyek mindegyikére 
türelemmel megfelelt. Végre ők mondották 
el, hogy mit hallottak ezen dolgokról, s kér-
ték, hogy igazítsa helyre esetleg téves érte-
süléseiket. S ez így ment tovább, míg a tár-
gyat teljesen ki nem merítették, s a hallgatók 
egyike-másika jegyezgetett, mások ismét el-
vitték hozzá könyveiket és röpirataikat, hogy 
mondja el azokról véleményét. Egyikük egy 
kiáltványt hozott Magyarország jogtalan né-
péhez, mely rövid sommás úton a kályhába 
vándorolt. 

Ezek végeztével kérdezte őke t : nincs-e 
valami kívánságuk a jövő előadásra vonat-
kozólag ? Midőn erre semmi kívánságuk nem 
volt, a legközelebbi előadás idejét vasárnap 
délutánra tűzte ki, a hol — úgymond — a 
talaj alkotórészeit és ezeknek a termőképes-
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ségre való befolyását fogja fejtegetni. Akkor 
az eddig annyira figyelmesen hallgató föld-
elegyedtek munkások vidám beszélgetésbe s a 
tanítónak jó éjszakát kívánva, eltávoztak. 

Engem már eddig is nagyon gyötört a 
kíváncsiság, s mihelyt az emberek elmentek, 
azonual kérdezősködtem, hogy mi légyen az ? 
„Szabad lycenm; de nem is az: parasztegye-
tem Vezekényen, — jegyezte meg mosolyogva 
lelkes kartársam. A magyar ember szívesen 
tanul, különösen mióta látja, hogy a tudo-
mány mindenütt közbecsülésnek örvend. Erre 
téli időben főalkalma is kínálkozik. Ámde 
vezető kéz nélkül gyakran rengetegbe téved 
az ember, a honnan vajmi nehéz a vissza-
térés. Sok helyen lázadásba, fejetlenségbe, a 
törvénysértésekbe fajult az ily tanulás. Sokan 
már börtönben voltak kénytelenek azon igaz-
ságról gondolkozni,^ hogy a betű helytelenül 
megválasztva öl. Én, a kinek kezére bizták 
a nép szellemi tőkéjét, nem nézhettem, hogy 
a lelketlen agitátorok s az álpróféták hamis 
tanaikkal szerencsétlenségbe döntsék ezt a 
derék magyar, munkás népet: elhatároztam 
tehát, hogy ily szabadtanfolyamok rende-
zése által kezembe veszem a nép tanulmá-
nyainak irányítását. A gondolat nem új. A 
külföldön, de minálunk is Budapesten vannak 
munkások oktatására egyesült testületek. En 
ezek példáját követtem a saját viszonyaimhoz 
és szellemi erőimhez szállítva le és realizálva 
a nagyoknak nagy gondolatait. így magyar-
jaim egészen védve vannak az izgatásoktól, 
megmondják nekem óhajtásaikat és kívánsá-
gaikat, megmutatják könyveiket, megbeszélik 
a teendőket, úgy, hogy én minden gondola-
tukat ismerem. Láttad azt a nyomtatványt, 
melyet az imént a kályhába dobtam ? Más 
helyen az elégedetlenséget képes szülni, i t t 
megmosolyogják. Jellemök erős lesz, s nincs 
az a szép 100-as, melyért akár a törvényt 
megszegjék, akár magukat valamely válasz-
tásnál eladják. A kiket láttál, különféle pár-
tok hívei meggyőződésből, de azért nem gyű-
lölködnek, s én mindnyáj ok nézetét tisztelet-
ben tartom. A tanfolyam szervezetét kérded ? 
Annak nincs is szervezete. A kinek tetszik: 
jön, a kinek nem: otthon marad, de a mint 
láttad, hallgatók hiányával soh'sem vagyunk. 
Egyiket ez érdekli, a másikat amaz. Ki ki 
a saját tételét jön meghallgatni, szabadon 
jöhet-mehet, jegyezhet, kérdezhet vagy figyel-
het. A következő előadás tárgyát vagy itt 
mondom meg előre, vagy az iskolában irom 
fel a táblára, s ezt a nagyobb gyerekek 
a saját és kisebb gyermekek tábláira lemá-
solják és ott elterjesztik úgy, hogy a 
tárgy híre, minden házba, minden tanyára 
eljut. Magától értetődik, minden előadás 
ingyenes." 

S én bámultam azt az egyszerűséget, mely-
lyel az az egyszerű, Ínségtől nyomott ember 

a nép érdekeiért oly önzetlenül fáradozik, s 
valóban azt hiszem, hogy a szocziális bajo-
kon minden hosszas Írásnál és vitatkozásnál 
többet segíthet e példának követése. 

(Heves-Csiíny.J Valencsik Sándor. 

a£>K3e 

A rongyos és hiányos tankönyvek 
felhasználása. 

Sok boszuságot okoz a tanítónak, hogy 
növendékeinek legnagyobb része év közepére 
annyira összeszakgatja könyvét, kivált az első 
és második osztályban az olvasókönyveket, 
hogy már év közepén is alig lehet használni. 
Ev végével pedig az ilyen könyvben már 
levél is alig van. Azután előáll a növendék: 
„Kérem tanító úr nem tudtam megtanulni, 
pl. a verset, mert az én könyvemből kiszakadt. 
Vagy ez, meg ez az olvasmány nincs meg", 
stb. „Hát hová lett el?" „Kérem a kis test-
véremkiszakította!" „Valaki elvette!" „Kérem 
elvesztettem!" — stb. ilyen nyilatkozatokat 
hallani. De az is megtörténik a rossz és 
rest tanulónál, hogy ő maga kitépi és eldobja, 
csakhogy ne kelljen tanulnia. 

Most már kedves kartársam mit csinálsz ? 
Talán a gyermeket szigorúan megbünteted, 
hogy miért adta oda a kis testvérének, vagy 
miért veszítette el, miért nem ügyelt. Vagy 
megizened szülőinek, hogy vegyenek ú j 
könyvet gyermeküknek, mert a másikból mái-
nem lehet tanulni! 

Mindezekkel legtöbbször nem érsz czélt, 
mert a szülő azt izeni vissza: „Én többet nem 
veszek, már egyet vettem, büntesse meg a 
tanító úr a gyermeket, hogy miért nem 
ügyelt a könyvére!" így aztán te maradsz 
a boszusággal, a gyermek a nemtanulással, 
ha pedig a szülő esetleg más könyvet vett, 
akkor az megmarad gyermeke hibájáért az 
anyagi kárral. Vagy azt hiszed, hogy annak 
a szegény falusi embernek az a 10—20 kr 
nem nagy ká r? Kérdezd csak meg tőle! 

Én ^ ezen a dolgon a következőképen segí-
tek. Év végével azt mondom a gyermeknek: 
„Fiam! a te könyved nagyon össze van 
szakadva, többé már úgysem lehet használni, 
mintsem hogy eldobdd, vagy tüzet gyújtsatok 
vele, de még ablakot sem lehet vele be-
ragasztani, mert kicsiny, mondd meg apádnak, 
hogy adja nekem". Minden szülő a leg-
nagyobb előzékenységgel egyezik bele és 
csodálkozik, hogy mit csinál azzal a rongyos 
könyvvel a tanító. így év végén egy sereg 
összerongyolódott könyvet összegyűjtők s 
bezárom az asztalomba, vagy a szekrénybe. 
Egyszer csak az év közepén hallom, hogy 
mondja a gyermek — különösen az első 
osztályban: „Tanító úr kérem, az én köny-
vemből hiányzik a d, vagy a j, vagy a k, vagy 
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valamelyik nagy betű". Vagy a felsőbb osz-
tályban: „Kérem hiányzik ez az olvasmány, 
vagy ez a ve r s ; a történelemből ez meg ez 
a király", stb. Ekkor én előveszem a növen-
déket és kikérdezem, bogy hová let t? H a 
olyan dologra jövök, melyből világosan ki-
tűnik a gyermek hibája, akkor megbüntetem 
s a büntetés u tán előszedem az én rongyos 
könyveimet s megkeresem azokban a gyer-
mek könyvéből hiányzó lapokat s oda adom 
a gyermeknek s, megrendelem, hogy ot thon 
ragaszszák be. így toldozgatom, foltozgatom 
a gyermekek könyvét egész éven keresztül 
és soha sem marad el növendékem a t anu-
lásban könyvének hiányossága miatt. És a 
rest tanuló is tudja már, hogy pl. hiába tépi 
ki a leveleket könyvéből, mer t a tanító úr 
nem csak hogy megbünteti , de mivel a 
kitépett levelek helyett más t ad, mégis kell 
tanulnia. 

Ne hogy azt gondold kedves kartársam, 
hogy ez által a gyermek éppen reá szokik 
arra, hogy könyvére ne ügyeljen, mert ha 
vagy egy levél el is vész, mást ad a taní tó . 
Nem, sőt ellenkezőleg ügyel reá, mert tud ja , 
hogy te számba veszed. Azt is mondhatná 
valaki reá, hogy most az állam az állami 
iskolába járó szegény tanulóknak ingyen ad 
könyvet, t ehá t ha el is szakad, egy példányt 
a szülője is vehet. Éppen azért, mert az állam 
ingyen ad tankönyveket, megkimélve a szegény 
szülőt a kiadástól — hát legyünk mi is segít-
ségére és kiméljük meg a szegény szülőt, 
hogy ne kell jen év közepén gyermekének 
könyvet vennie. Mert, h a erre nem ügye-
lünk, akkor ok nélkül köl tet jük az államot 
is, meg a szülőt is. Lá tha tod kedves kar-
társam, hogy olyan egyszerű mód ez, mely 
nem kerül semmi fáradságodba, de azért 
hasznot hoz neked, a gyermeknek, meg a 
szülőnek is. Próbáld meg s hidd el, hogy a 
hála sem fog elmaradni. 

(Besztcrcze.) Mihály Gábor. 

A honfoglalás. 
( M i l l e n n i u m i g y e r m e k j á t é k . ) 

A növendékeket ha t csoportba osztjuk. 
Az egyik csoport Árpádot a törzsfőnökökkel, 
a második Zalánt, a harmadik Svatoplukot, 
a negyedik Árnulfot, az ötödik Gelót 
(Gyulát), s a hatodik Ménmarótot, meg-
felelő kíséretben saját birtokukon tünte t i fel. 

A magyarok az elfoglalandó területek 
fejedelmeit otthonukban felkeresve, elébb 
Zalánhoz, azután Svatoplukhoz s rendre 
a többi fejedelmekhez és végül Ménmaróthoz 
mennek s az egyes fejedelmekkel a követ-
kező párbeszédet fo ly ta t ják : 

„Légv üdvözölve Zalán (Svatopluk, Arnulf , 
Geló, Ménmarót), őseinknek, Atillának a 
földjén! H a te a mi urunkat , Atillának az 

u tód já t : Árpádot, uradnak, parancsolódnak 
ismered, úgy a hozzád tartozókkal együtt 
testvérünknek fogadunk, jóban, rosszban el 
nem hagyunk s e földnek javai t megoszszuk 
veled. Különben fel is út, le is út, mehetsz!" 

— Micsoda jött-ment népség ez ? ! Kitaka-
rodtok innen ! É n űr vagyok! E föld az enyém! 
Szolgátok lenni nem akarok! Nem! Nem és 
nem! (Fele l i : Zalán, Svatopluk, Árnulf és 
Geló, mérgesen.) 

„ Ü g y ? ! No hát megmutat juk, hogy ez a 
föld a mienk! Rajta, fegyverre magyarok!" 

Ezután a magyarok — Ménmarót kivételé-
vel, ki a magyarokat szívesen fogadja s előttük 
meghódol — megrohanják az egyes fejedel-
meket, azok elszaladnak, bir tokukat a ma-
gyarok elveszik s így rendre elfoglalják a 
hazát. 

Később Zalán, Svatopluk, Árnulf, Geló 
(vagy utódaik) a magyarok közé jönnek, 
Árpád előtt térdre borulnak és karban ezt 
mondják : 

„Vitéz Fejedelem! Sokat hányódtunk, ve-
tődtünk. Sok országot bejártunk. De a mióta 
innen elmentünk, még barátságos szót sem 
hallottunk. Kérünk, könyörgünk, bocsáss meg 
nekünk. Csak jó szót és hajlékot kérünk. 
Ezért i rán tad mindig hálásak leszünk." 

— Ha e hazát szeretni fogjátok s annak 
minden időben hű fiai __ lesztek, kivánságtok 
teljesülve van. Feleli: Árpád. 

„A magyar hazát szeretni fogjuk s annak 
minden időben hü fiai leszünk." Mondják 
karban 

— Legyetek velünk testvérek és jó bará-
tok, hogy annál boldogabb legyen a haza. 
Mondja : Árpád. 

„Testvérek, jó barátok leszünk." Felelik 
karban. 

— Az ég áldása kisérje a hazát s annak 
vitéz fejedelmét. Mondja: Zalán. 

„S annak minden lakóját." Feleli: Árpád. 
— Ügy legyen! Folytat ják karban. 
Árpád a megtért fejedelmekkel barátságo-

san kezet fog. A többiek is hasonlólag tesz-
nek s vidám beszélgetés, kézfogás és paroláz-
gatás közben hazafias dalt énekelnek. 

Ezen játék a míg a gyermekeknek kelle-
mes időtöltésül és mulatságul szolgál, egy-
idejűi og a haza- és felebaráti szeretetnek a 
fejlesztésére és ápolására is alapul szolgálhat. 

(Nagyág.) Iszlay István. 

Tartalom : CSzünóra.) Az én kis könyvem. (Vers.) 
Magyar Adolf — A czigány. Ellenhoch Mátyás. — 
A mi kis államunk. Farkas Imre. — Üdülés. Ember 
János. — Tüdő-tornászat. Szecsányi Antal. — Szabad 
lyceum. Valencsik Sándor. — A rongyos és hiányos 
tankönyvek felhasználása. Mihály Gábor. — A hon-
foglalás. Iszlay István. 

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



4'A iv, kötve, 

4'A iv, kötve, 

4'A iv, kötve, 

8°, 4 iv, kötve, 

A m. kir . tud . -egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapes t , I. ker . , vá r , iskolatér 3. sz.) 
megje len t t a n k ö n y v e k és taneszközök 

Á R J E O Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17 .200. sz. a. ke l t minister i rendele t 
értelmében, az állami elemi és az ál lamilag segélyezett községi elemi i skolákban mindazon 
tanulóknak, k ik tandi jmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek i n g y e n engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig m i n d e n tizedik pé ldányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8", 7Vs iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbcli mozgatható hetiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. ' 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
8°, 7 Vs iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simoin i Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10*/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, nétto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 
8°, ltí iv, kötve, bolti l fi±_2£Lkr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Eneklö ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC III. évf. 8°, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 8° 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő Alit; V. évf. 8», 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8", 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy ,J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J . Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8", 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák 11. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. T) fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktől.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) N é m e t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer Á. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Giinczy P . Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die I I I . Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv.. 34 kr. netto 28 kr. 

Gáspár J . Lesebuch liir die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J; V—VI. olvasók.) 8°, 36V» 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Hagy L. Methodischer Leitfaden zn den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17 Vi 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibmigen für die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geograllschen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettiing und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széll. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. 'Wegweiser bei dein Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák II. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenorá cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá éítanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k sloveiiskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre uciteíov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písaciepoliyblivépísineny.(lrásbeli betűk. 
llOdb,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlacovépohyblivépísmeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha kvyncovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, atót ajkuaksz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Úvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
uöitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná inluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvniénő vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8", 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
BZ.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, ll1/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodnich sköl. (Gáspár J. III.olvasók.) 8°, 
ll'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
I5'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedn 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és V(. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, nttto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia knilia ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
uciteíov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8*, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnyeh vys-
ledkov pre V-tu potazne Ví-tn triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciiiskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávanju a upotrebovania 
zeinckuli pre národních uciteíov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák II. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
Íiociatociiích skolách. I. Návodna kniha pre uöite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8°, 472 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák II. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i t ó t 
n y e l v e n . 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár a persá cítankapre per« 

su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná knilia ku slovcuskému ílabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8% 
67» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 97« iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7V»iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citauka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
97» iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
ll1/« iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, 11'/» iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 151/« iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citauka pre V. a VI. tridu ludoskől. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 337» iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 137« iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Xagy L. Návodná kiiiha ku viucováííu inliivniei pre 
I. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8% 
81/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluviiicná cvicebná kiiiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,27«iv,kötve, bolti ára 8 kr, netto árav6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha kn ludos« 
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a uéitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zeinepisní sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8", 1V* 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávauu a upotrebovántt 
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zemekuli pro národních uciteloch. (Utasítás a föld-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kűi/.ka ku viueoraűa his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'/J iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) S z e r b n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IÜTHua. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpiiCKH Eyituap ca ocnoniio.u 'in ran KOM 3a iipBH paspea 
uapojuie uiKOJie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 77« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a nacTaisy y cpnCK0.it öyKcapy ca niTaiiKoii 
oaiien.eHO uapoAiin.M yTOTe-Mwa. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

Tpoo B. Hápogná Kama 3a cpócitn pa3peA I. o.ue.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pyma KHHia K H3yiaiiaH>y aafjapcKora je3snca, 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
V/t iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Fpoo B. Mafyapcica inraHKa ii neJKóonua K!Mi;i;iiii,a 
cpöcKHx HapoAHux MKO.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a npeAasaite BOflőatta y roBopy a pa3yMeBaH>y. 
3a npBH h Apyi'H pa.'ipoA iiapoAinix uiKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y »pejaiiaiby cpucKe rpaíiaxHKe y I. H II. 
pa3pejy iiapoAne niKo.ie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'/J iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

YnyTCTBO y npexaBaay cpucKe rpajiarnite y III. n IV. 
pa3p. lUKOJie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8", 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Cpncsa rpa»iaTn>iKa neatBewma 3a II. pa3peA Hapojuie 
mno-ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8", l 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Cpncsa rpa.MaiH'iKa Beatőemma 3a III. a IV. pa3p. 
Hap. uiKOie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6V1 iv, kötve, bolti ára 20 kr, nettó ára 16 kr. 

Cpncsa iHTaiiKa 3a Apyrn pa3pej iiapoíiie rnsojie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Cpncsa HHTamca 3a rpehii pa3pei Hapojine niKOJie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HuraHita 3a wnipTH pa;ipei iiapojuie niKo.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Cpncsa qHTaHKa 3a neTii 11 uiecni pa3peji iiapoíHe 
mso.ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30V» iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

4,p. Ejiepnua T. H Kapnara E. YnyTCTBO y :i0Mji.0iinc 
aa yqHTeJbe a yiHTej.CKe Kaiuniare aapoíHnx niKo.Ta. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

4,p. EMepHUH r . H ItapnaTH E. Cicyn 3eJU.onnciinx 
pe3yjiTaTa 3a Hapojne rnsojie V., a y cjiyiajy w 3a 
VI. pa3pea a 3a iioBTopasajyhy mitojiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, nettó 
ára 6 kr. 

Kam a Majep. ÜOBecTiiíma Jia^apa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kinn h Majep. PysoBOJiCTBO k yien.v noneCTHUne y 
HapojHHM inKO.iaMa. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y nacTaBa upTaa>a. Pyma KU>nra 3a Hapo^ae 
yniTe^e. Ciuoruio Xyro MacaK. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

VnyTCTBo y HacraBii ocuosiior upxaita. II. H3pc3ane 
nperjieíajinne o j xaprnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f ) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmeutai-in séu AliC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk, 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betfik. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. iustructliiae la propuuerea eserciticlorn 
verbali sí memoriali pentru clas'a I. si II. a. 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
es értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'/i iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Manual« de condiicere in instruutiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan, 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Manualudeescrcitiegraninticali pentru clas'a 
a Il-a a scólelorup oporale.(Nyelvt. gyakorlók, a nép-
isk. II. 0. sz.) 8°, 2'/? iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Groó V. Mauiiduccrea grainaticei limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Mauuducerea gramaticei limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de ceti re si depriudere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11'/»iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Legendariu romauescu pentru clas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Carte comlucaloria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantideinvetiatori. (Dr.Emsriczy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28V< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasiuu de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentului pentru invetiatori! 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiuncft 
istoriei iuscoal. poporale.(Vezérk. a történet-taní-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propuuerea dcseiitnitlui 
elementar! 11. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

faszák H. II. Formule taiatae din papiru. (Maszák 
H. Kivág, papirminták.) 25 drb. alak. Bolti íhs, 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) H o r v á t n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitn-
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fiára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8°, 9'/J 
iv, kötv.e, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poduíavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II., 
III. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
iá", 9'/j iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-liorvát nyelven. 
Gönczy I'. Pocctnica za medjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4 Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjiinurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'/s iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjiinurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6'/j iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za 111. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J . Magyar fali olvasó tábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J . Magyar ABC muraközi iiorvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5Viiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J . Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
reiiu.il II. Crlmiia raő.ia Ak.ia iura»« (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
renn,n II. PycLua a3ÖyKa ii népim iirraiiKa Jit-ia iiepBoa 

oaca iiapoAimxt uiKOJrt. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

I'eimn II. PyKouoACTiio ko yrl.iiio pycuaiibKot a3Óyi;u 
n iiepuoua'iajmot >inTaiiKU. (Vezérkönyv az A13C-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Haai. A. yiipaameuie óeck,na h po3ysia. Bojui're.ibHa 
KHiira A'liJií) yuHTeJiböcb bo I. u II. luaccí; iiapöjnaxb 
lüKö.Tb. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

rawnap'b ft. PycbKa iiiTaiiKa jit.ia Apyi'oa K.iaca 
napoflHaxi iiiKö ib. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Boj.Hxe.iMia Mura ko iiayienio JiaAapcKora a3UKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Py<ma Ki í rna KO yitmo MaflapcKoro a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Ma,T.«pcita laraHna ii ynpajKHiiTe.ibiia KHnra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bo3.HTe.aEa KII ni'a KO y rím 10 ncropif, v napoaiiaxb 
iuKonax'b. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

IIciopÍH MajiipöBt. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
T/i iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaiKOBCKH iÍHxaiz.rL. lIcTopia yi'opinuiiij. (Magyarország 
története.) 8°,4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
PycKa asóyKa a neprsa imxaHKa n.w nepBOii oaca 

Hapoiiiux'b uiKOJib. Beuna MaíapcKoa a3ÓyKn IlaB.ia 
Teimia nepepoöjieHo. — 1889. CoenoBa íftHa BB 
iiepenjierl;. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Növe ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi zlöcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'/» iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Píszmeni gíbni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampiii gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl drűgi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl 111. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8®, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'/J iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. IL 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na ílíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8", 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski sói 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'/i iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsna Ílíszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétuorovataiiye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papirne ohrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr, 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/« iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/» iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13 Vi iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A liazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
T'/t iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III . Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8", 123/s iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4frt-

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8", 9 'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IT. Iíisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4V« 

iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l ' /a iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/J iv 

bolti ára l frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/s iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszád- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Y. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve. 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt telső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr ; 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, IV. iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. álL polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 17« iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/< iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilagsegélyzett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

román „ „ „ „ 20 kr. 
„ községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz néniét nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
t é t „ „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedővásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és haszuálata tárgyában. 7< iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. '/s iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III . Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 1-l-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.6Ö6. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. äz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

YII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bórbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

fflinésitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Iíisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára V» kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? 1 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2 'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára 2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. niunkamcsternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári íiuiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány. 1 péld.nettoára2kr. 
Polgári Íiuiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanítóképezde! bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamcsternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 
XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : Bolti ára Netto á™ 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 » 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 n 3 „ 
4. „ beliv 4 n 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 » 3 „ 
6. „ „ beliv . . 4 n 3 n 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 n 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 n 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 » 4 „ 

10. „ „ küliv 5 » 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 n 4 „ 
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XV. Női kereskedelmi szaktanfolyam! 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módositva 1893. óv 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdij kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára I ' /J kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az 1-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 fr t 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogjoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

lV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiíicz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztaua (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsüvelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Ilnsznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 

Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt. 

3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-
zett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'A ívre terjedő magyarázd 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Bopp-féle természettani ábrák. (10 drb szine-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

5. Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy 1'. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, ós vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

7. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'A iv, füzv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerit 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

•J. Metzner Alfons-féle számvető-késziilék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország faU térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi faU térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 fr t 50 kr, netto ára 7 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva ésléczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 



16 

B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

6'/a iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5 ' / j iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15V« iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, ezélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány —12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. == 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
IJfpKÓKNOf irkHIE 3A OVnOTpÉKAÉn'ÍE CÉpCtKII\'X HA|)ÓA 

nisi\x ovMHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X AATHpA rUpKOHANÁANOÉ OVnpAÍKNENIE I1X OVnO-
•rpEKAENi'lO K7. EAAKÉllOfÉpKtl<H\X N A P Ó A H W X 7 ' OYxlH-
A H I | J A \ 7 , . (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H37, H A C O Í A Ó K A ntpKOHAMÁANOE oynpAiKMÉNÍE Kz oyno-
TPEKAÉNMO K X CAARÉHOCEpKCKIIXZ IIApÓAHblX* O Y M M -

A M I | I A \ Z . (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8", 3' j iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

K A T H \ H I Í E Z MÁAblíí Si H£gNÍT£KArCO G * " ' M L \ \ A K Z K Á P -

AOKI I / U . (A karlóezai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

B O C T O ' I H O I L Bhponcnoirl,,u! uia Iianixncict 3a name 
yuenii'iTte paapeic v lioi'ocnacaenoii Enapxia Bau-
Kofi. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

C p ' k A H i f i IiariixHcici. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majibift KaruxHcicb. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATH\-Íticz MNKX, CAS CKSpTZ, MZpTgpHtHpE AP E n T K(1É-

A Í H N Í 0 C 7 , nENTpS CKOAAEAE HEgNHTE pOMSHÉipíí. (KÍS 
K a t e k i z m u s a g ö r ö g - k e l e t i r o m á n n é p i s k o l á k szá-
mára . ) 8", 4 ' A iv, kö tve , b o l t i á r a 14 kr , n e t t o 
á r a 12 k r . 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portóinentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ezimünket: „/I tár. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. leer., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi szeptember hó 1. 
m. kir. tu.d..-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Bndayesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S T E B I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 6 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMANICZKY-ÜTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem a d u n k vissza. 

Pályánk magasztossága. 
(Az érem fényesebb oldala.) 

„A tan í tó i pálya tövises, tes te t - le lket 
emésztő, rosszul do tá l t állás". „A taní-
tón mindenkinek megakad a n y e l v e : a 
kevélység lenézi, a ha r ag j ában felbőszült 
szüle szidja, á tkozza, akkor is, mikor 
á ldania kel lene; az anyagiasság embere 
fitymálja; a r angkór ság gyászvitéze 
becsméreli ." „Csupán az i r igység nem 
talál r a j t a — a m a g a szempont jából 
t ek in tve — megszólni vagy k ive tn i 
valót." „A taní tói pá lya há láda t lan ." 
„A k i t az Istenek meggyülöl tek , taní-
tóvá teszik." — — — 

Olyan sokszor ha l l juk ú ton-út fé len 
ezen ó- és ú j - t e s t amen tomi j e rémiádo-
k a t (méltán, vagy ok né lkül : m o s t nem 
kuta tom) , — bogy mia t tuk az igazi 
ügyszere te t és lelkesedés v i r ágpo ra i : az 
abszolút jóér t , az eszményiekért: hevülő 
ideálizmus, az el ismerésre s az anya-
g iakra n e m tekintő ügybuzgalom ékes 
v i rága i tör lődhetnek le az i f j ú tan í tó 
lelkéről! 

Az i lyen állapot ped ig megölője az 
ügyszeretetnek, sá rbarán tása az ideáliz-
musnak, kerékkötője a ha ladásnak, élesz-
tő je az ember- és vi lággyülöletnek. 
Veszedelmes dolog ez, mer t az olyan 
tanítótól , kinek keble egy kiéget t vulkán, 
egy megdermed t Szibéria, ki n e m hiva-
tásszerű leg nevel és ok ta f , hanem kenyér -

kerese tből dresszirozza a k í n p a d r a j á ró 
n e b u l ó k a t : m i t v á r h a t az egyház, m i t 
v á r h a t a haza — elgondolni könnyű, 
de á térezni a hű egyháztagnak, az 
embe rba rá tnak s a jó hazaf inak: kinos 
és keserves do log! Hogy t e h á t a tan í tó i 
p á l y a és sorsunk, á l lapotunk megí té lésénél 
ily söté t szemüveget ne h a s z n á l j u n k : 
enged jék meg kedves pá lyatársa im, hogy 
az é r e m fényesebb oldalát m u t a s s a m fel 
ezú t t a l — ha csak pár vonásban is — 
lelki szemeink előt t . 

Tekin tsünk csak a tanév e le jén fel-
k í sé r t u joncza ink ra ! Ha e loszla t tuk 
a rczukró l az iskolával és a ve lünk való 
i jesz tge tés té továzó vonása i t ; h a sike-
r ü l t megnye rnünk bizalmukat és ragasz-
k o d á s u k a t : mi ly na iv odaadással s mily 
me leg szeretet te l csüggnek r a j t u n k , 
m i n t napra forgó v i rágok: g y ö n y ö r ű -
ségére a szemnek, megindí tására a szív-
nek és kedves lá tványul a lé leknek ! 

Letörö ln i — ügybuzga lmunk s ügy-
szere te tünk ál ta l — a fejlődő k is ember 
szive táblá járól a t i sz tá ta lan v o n á s o k a t : 
a beszédben, cselekedetben s magav i se -
le tben nyi lvánuló rossz s zokásoka t ; 
beü l te tn i fogékony szivébe s ápo ln i az 
e rény virágait , a val lásosságot; szem-
lélni későbben az úrasztala k ö r ü l álló 
vagy az oltár e lő t t térdeplő zsenge 
egyháztagokat , m i n t földi a n g y a l o k a t a 
j e len levő szülők s emberbará tok ö r ö m -

Lapunk 36-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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könye ive l ; t udva , hogy s z a k é r t e l m ü n k 
és ü g y b u z g a l m u n k mel le t t a k i s hon-
p o l g á r t és h o n l e á n y t ( é r t e lmének fej-
lesztése, sz ivének nemesí tése fo ly tán ) 
e l l á t tuk az é l e t r e s a bo ldogu lás ra szük-
séges ú t r a v a l ó v a l ; t apasz ta ln i , hogy 
egykor i n ö v e n d é k e i n k c s a k u g y a n sike-
resen is h a s z n á l j á k fel a t ő l ü n k n y e r t 
eszközöket a m a g u k , csa lád juk s a k ö r -
n y e z e t ü k bo ldogí tásá ra , a k ö z ü g y e k 
v i r á g o z t a t á s á r a ; hal lani , lá tn i , h o g y n e m 
m a g y a r a j k ú növendéke ink mi lyen j ó 
m a g y a r o k k á l e t t e k beszédben és érze-
l emben i s : oly l e lke t emelő, o ly szivet-
v id í tó j e l enségek ezek, hogy e g y lelki-
i smere tes t a n í t ó m é l t á n l á t j a b e n n ü k 
h ű f á r adozása inak sokat é rő erkölcs i 
j u t a l m á t ! 

S h a meggondo l juk , h o g y a m a i 
t an í tóság he lyze t e — az a n y a g i e l lá tás 
s a t ek in t é ly s z e m p o n t j á b ó l is — a 
mu l t akhoz k é p e s t c sakugyan j a v u l t s a 
köze l jövőre n é z v e biz tos ú t o n h a l a d ; 
s h a figyelembe veszszük, h o g y a kö te -
lességüket h í v e n te l jes í tő k a r t á r s a i n k 
i t t és a m o t t m i l y szép k i t ü n t e t é s b e n 
és e lő lép te tésben részesülnek (a m u n k a 
és a szorga lom t e h á t e p á l y á n is meg-
t a l á l j a j u t a l m á t ) : n incs indokolva , h o g y 
r é m k é p e k k e l r iaszszuk el e p á l y á t ó l az 
i f j a k a t , s h o g y sö t é t f es tékke l m á z o l j u k 
be a m i n d e n szépé r t és j ó é r t lángoló 
i f j ú k a r t á r s a i n k le lkében az ambicz ió t 
s az i deá l i zmus t ! 

Csak e lőre t e h á t kedves k a r t á r s a k ! 
Több á ldás t f aka sz tó m u n k á r a — a 
t an í t ó iná l — n e m f o r d í t h a t n é k időnke t , 
e r ő n k e t ! Csak fo ly tassuk t o v á b b az á ldás t 
p e r m e t e z ő m a g v e t é s e k e t ! K i k e l n e k azok, 
s a m u s t á r m a g b ó l fe lnövekedő f á k 
n e k ü n k is o l t a l m a t és á r n y é k o t a d n a k 
időve l ! F é l r e a k i sh i tű csüggedésse l ! 
Eszmé ink d i ada l a — a sz ivekben és 
le lkekben — l e g y e n E ö t v ö s k é n t emlék-
oszlopunk e g y k o r o n ! Ne f e l e d j ü k el, 
h o g y minden e m b e r a n n y i t ér , a m e n y -
n y i t h a s z n á l ! L e g y ü n k r a j t a szen t lel-
kesedéssel, h o g y miné l t ö b b szellemi, 

e rkö lcs i s a n y a g i hasznot h a j t ó legyen 
(növendéke inkre s k ö r n y e z e t ü n k r e nézve) 
a m i lelkes s k i t a r t ó m u n k á l k o d á s u n k ! 

Ú g y legyen! E l ő r e ! 
(Csókonya.) Szalólcy Dániel. 

A tankönyvek és tanszerek, mint 
nevelési eszközök. 

Nincs igaza Rousseaunak, midőn azt mondja, 
hogy minden jó, a mi a természet műhelyé-
ből kikerül; mert bizony sok haszontalan, rossz 
portéka gyártódik abban a műhelyben. Hogy 
el ne kalandozzunk szorosan ide nem tartozó 
dolgokra, mint tapasztalati tényt állítjuk pél-
dául azt, hogy az ember nem az a lény, a 
kinek Rousseau állítja, t. i. sem jó, sem rossz, 
hanem alapjában rossz, kezdetben bűnös haj-
lamoknak, ösztönöknek, később bűnös szoká-
soknak rabja. 

Minden tanító tapasztalja, hogy az „ártat-
lan angyalkák" a rossz szokásoknak, hibák-
nak egész garmadáját hozzák magukkal az 
iskolába. Czivakodók, békétlenkedők, mint a 
majmok és a rombolási düh uralkodik rajtuk, 
mintha valamennyibe egy-egy kis ördög bujt 
volna bele. Ezeknek és sok más hibáknak 
nyesegetése sok gondot okoz a szegény mes-
ternek s az eredmény a legtöbb esetben vége-
zetre is csak az, hogy a csemeték nyesetle-
nül kerülnek abba a nagy faiskolába, melyet 
életnek nevezünk. 

így van és nem másképen, és azért van 
így és nem másképen, mert nem lehet más-
képen a mint ezt már egy ízben igazolni 
megkíséreltem. (L. a Néptanítók Lapja f. évi 
28-ik számának „Nevelhet-e az iskola?" czímű 
czikkét.) — Minden rendelkezésünkre álló 
eszköz igénybevételével mégis többet tehet-
nénk, — gondolom — mint a mennyit teszünk. 
Hogy a tárgyamra térjek, a rombolás ösztönét 
például szűkebb mederbe szoríthatnék s még 
abban is megapaszthatnók, ha semmit sem 
kicsinyelnénk, a mit e czélból a sikernek csak 
némi reményével is értékesíteni lehet. 

A nevelés ilyen csekélynek látszó eszköze 
a tankönyv és tanszer. 

A tankönyvhöz, tanszerhez fűződnek a magán-
tulaj don, a tulajdon megbecsülésének, a tisz-
taságnak, rendnek fogalmai. 

A gyermek már ismeri a közös tulajdont 
a szülői háztól (a lakást s egyéb birtokot, 
melyeket e szóval neveznek otthon „a miénk"), 
élvezi azoknak áldását. A magántulajdonban 
is van része; hiszen ruhácskája az övé, hanem 
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ezt a gyermek, mint testének tartozékát, alig 
veszi észre. Úgy van a gyermek a ruhájával, 
mint az állat a szőrével és tollával, a nélkül, 
hogy a tisztálkodás ösztöne akként működ-
nék benne, mint az állatban. Magával viszi 
mindenüvé, a hová kedve és ösztöne hajtja 
s valamint magát, úgy ruháját sem kiméli. 
El-elnézem némely budapesti gyermeknek 
különös fürdését. Az utczát öntöző szekér 
után fut s a kibocsátott „ zuhanyt" akként 
élvezi nagy gyönyörűséggel, hogy versenyt 
lépked a szekérrel s a csurgó víz lábszárát 
verdesi. Kezdetben egy kissé feltűri nadrágát, 
hanem mikor belemelegszik a mulatságba, 
nem gondol többé semmivel; nyakig össze-
áztatja magát. Aztán belepi az utcza pora s 
olyanná válik, mintha valami csatornából húz-
ták volna ki. A gyermek nem becsüli, nem 
kiméli a ruhát. 

Az első magántulajdon, melyet a gyermek 
észreveszen s a melynek kímélése kötelessé-
gévé tétetik, a — könyv. S a gyermek — külö-
nösen kezdetben — szereti is, kiméli is a 
könyvét. Még az olyan gyermek is sokáig el-
sír, ha valaki új könyvét bepiszkolja, a ki 
egyébképpen éppenséggel nem mintaképe a 
tisztaságnak. 

Hanem a tankönyv becsülése és kimélése 
nem tart sokáig. Mikor az a használat miatt 
kopni kezd, a rombolás ösztöne is társul sze-
gődik „az idő vasfogához" s pár hét alatt 
az ABC-iró és kiadó-iparosok nagy örömére 
alig van valami a „kis könyvem jó barátom"-
ból. Bizony ritka gyermek, a ki két-három 
ABC-ét ki és el ne tanulna. A II—IV. osz-
tályban is erősen szokott fogyni a könyv, a 
gyermekek össze-tépik, firkálják azokat. Ritka 
gyermek, a kinek könyvéből kisebb testvérei 
folytathatnák a tanulást. 

A könyv rontásában, összepiszkolásában nyi-
latkozó rombolási ösztön ellen való tervszerű 
munkát mindjárt az I. osztályban meg kell 
kezdeni és szigorú következetességgel kell 
azt végezni a gyermeknek egész tanulói 
pályája alatt. 

Rá kell szoktatni a gyermeket arra, hogy 
becsülje azt, a mi az övé, nehogy később 
ahhoz nyúljon, a mi nem az övé. A zsugorik 
is kinyújtják a kezüket mások tulajdona után, 
de sokkal nagyobb mértékben teszik ezt azok, 
a kik a sajátjukat megbecsülni meg nem 
tanulták, meg nem szokták. 

A gyermek a magántulajdon becsülését, 
szeretetét szokja meg az iskolában s magán-
könyvtárának alapja legyen az a kis könyv-
gyűjtemény, melyet tankönyveiből tanulói 
pályája alatt összeszed. Ha a gyermek meg-
szerette az iskolában a könyvet, alig kerül 

majd az életben olyan mostoha anyagi viszo-
nyok közé, hogy évenkint egy-két könyvet 
ne vegyen. 

A tankönyv megbecsülésére nevelésnek egye-
düli eszköze a szoktatás. A tanító mindennap 
megnézi minden tanulónak minden könyvét. 
A tisztán, rendben talált könyvek tulajdono-
sait megdicséri, a piszkosokét, eltépettekét 
ellenben megrójja s az iskolában visszamaraszíja. 
Mikor a többi gyermekek hazamentek, az 
iskolában tartott egypár jó törlő gummi 
segélyével minden gyermek kitörli a firkálását 
s a szintén kéznél tartott arabikumos hártya-
lappal az eltépett lapot összeragasztja, a kité-
pettet csirizzel beragasztja. Ha ez az eljárás 
szigorú következetességgel alkalmaztatik s a 
könyvrontás netán gyakrabban történő ismét-
lésénél a szülők által a gyermeket megbün-
tettetjük, rövid idő alatt kellő korlátok közé 
lesz szorítva a rombolás vágya. 

Ahhoz, hogy a gyermekeket a könyvek 
megbecsülésére rászoktathassuk, az első kel-
lék, hogy a gyermeknek legyen mit becsülnie. 
Ebből a czélból minden évben jól bekötött 
új könyvet adjunk a gyermek kezébe! Az ócska, 
piszkos, tépett könyvek megbecsülését nem 
lehet a gyermektől megkövetelni. A könyv 
széthullott, rongyos és piszkos lapjai alig jók 
egyébre, minthogy azokat a gyermek — szo-
kása szerint — szélnek eregesse. 

A jelszó tehát: el az ócska, rongyos köny-
vekkel! Ócska könyvet még a szegény tanu-
lóknak, ingyen se adjunk. A mely könyvet a 
gyermek kezébe adunk, legyen az az ő tulaj-
dona, s azt többé (hogy a jövő évben mást 
boldogítsunk vele) vissza ne vegyük; mert 
hogyan követelhetjük tőle egy ideiglenes tulaj-
donnak megbecsülését, mely mint ilyen a 
köztulajdon jellegével bir? A köztulajdon 
megbecsüléséhez belátás és magasabb művelt-
ség szükséges, mint a minővel egy elemi 
iskolás gyermek rendelkezik. 

Az ócska tankönyvek használata ellen tehát 
mindenütt meg kellene indítani a háborút, 
még a testvérek is csak nyilvánvaló szegény-
ség esetén használhassák egymás könyveit. 

A tulajdon becsülésére, a tisztaságra, rendre 
szoktatásnak jelentékeny eszközei az irkák, 
tollak és irónok is. Az Írószerekkel -— külö-
nösen kezdetben — éppen nem tudnak bánni 
a gyermekek. Az irkát összefirkálják, össze-
piszkolják, összetépik, a tollszárat elrágják, 
elfaragják, a tollat összetörik, a czeruzát 
agyonhegyezik (az első nap felén már csak 
egy czentiméternyi darabka van egy szálból). 
— A taiiítás alsó fokán (az elemi iskola I. 
és II. osztályában) a gyermekre bizni az Író-
szernek megőrzését kétszeresen káros dolog. 

35* 
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Káros először azért, mert táplálékot nyújt 
a rontás ösztönének, másodszor pedig azért, 
mert sok pénzpocsékolással jár. 

Legtanácsosabb tehát ezen kisebb gyerme-
kek Íróeszközeit az iskolában őrizni s csak 
használatra adni ki. A III. osztálytól kezdve 
me<jr lehet kezdeni az Írószerek kiadását. 

A tankönyvek, tan- és Írószerek ilyen eljá-
rás mellett a nevelés eszközeivé válnak; de 
hogy az elért hatás biztos és állandó legyen, 
nem elég a tiltás, a büntetés, igénybe kell 
venni a nevelés egyik legfőbb eszközét: a 
jutalmazást is. Minden héten egyszer általá-
nos szemlét lehet tartani a tankönyvek, tan-
és írószerek felett s a legtisztábbak, legrende-
sebbek között némi jutalmat (toll, czeruza, 
irka stb.) lehet kiosztani. Ha csekély a juta-
lomalap, sorsolás útján kell a jutalmakat 
kiosztani, mely sorsolás úgy eszközlendő, hogy 
mindenkire sor kerüljön. 

Az év végén, a vizsgálatok alkalmával a 
tiszta, rendes gyermekek mindnyájan nyilvá-
nos dicséretben s némi anyagi jutalomban 
részesülhetnének. 

Ne kicsinyeljük ezeket a kicsinyeknek látszó 
dolgokat; a tisztaság és rendszeretet, a tulaj-
don becsülése, a rontás ösztönének korlátozása 
olyan dolgok, a melyek figyelmet és részleges 
siker esetén is jutalmat érdemelnek. 

Nekem úgy tetszik, mintha az iskolai jutal-
makat nagyon is egyoldalulag használnék; 
a tehetséget jutalmazzuk — merő önzésből, 
mert a tehetséges gyermekkel könnyebb az 
értelmi nevelés munkája — azokat a j ó tulaj-
donságokat pedig, a melyek sokkalta becse-
sebbek a kétes értékű szellemi képességeknél, 
figyelmen kívül hagyjuk. 

(Budapest ) Ember János. 

^ 

A szeretet-érzet fejlesztése. 
Igaz közmondás: „addig hajlítsd a vesszőt, 

míg el nem törik", vagyis míg nem késő, 
addig hintsük el a jónak és irtsuk ki a rossz-
nak magvát a gyermek szivéből. 

Mi nevelők, tanítók vagyunk első sorban 
hivatva a szülők után arra, hogy a kisded 
szivét minden jó, hasznos, nemes érzet iránt 
fogékonynyá tegyük; nekünk kell a gyermek 
szivébe, már az óvóba, iskolába lépte első per-
czétől, a szeretet-érzetet fokonkint becsepeg-
tetnünk, vagyis a szeretet-érzet fejlesztését 
megkezdenünk. 

Igen könnyen, a legkisebb nehézség nélkül 
megtehetjük ezt; csak szét kell tekintenünk, 
a nélkül, hogy keresnők, száz meg száz alkalom 
kinálkozik az életben. De mindenesetre kell, 

hogy a nevelő, tanító leereszkedjék a gyermek 
kis világába, itt egyes alkalmakat megragadva, 
nyájas társalgás,mese, olvasmánynyal fűszerezve, 
észrevétlenül csepegtesse be a szeretet-érzetet 
a kisded szivébe. 

Iparkodjék a nevelő, tanító mindenek előtt 
a gyermek rokonszenvét, szeretetét megnyerni. 
A gyermek szeretete nevelője, tanítója irányá-
ban : az alapkő a nevelés terén. 

Sugározzák a szeretet mindig a tanító, 
nevelő minden tettéből, mozdulatából és tartsa 
szem előtt azt, hogy itt is, mint mindenben, 
a példa az, mely a gyermekre hatást gyako-
rol. Ne feledjük el soha azt, hogy a kit a 
gyermek szeret, annak önként engedelmeskedik. 

Fogadjuk az intézetbe lépte első perczétől 
fogva szeretettel a gyermeket, hogy a gyer-
mekben ne csak az óvoda és az iskola, de a 
nevelő, tanító irányában is felébredjen a sze-
retet érzete. 

Fejleszsze a tanító, nevelő a gondjaira 
bizott kisded szivében még az Isten, a haza, 
szülő, testvér, felebarát, állat, növény iránt a 
szeretet érzetét. Vonzódjék a gyermek szere-
tettel minden emberhez, kivétel nélkül. A 
testvérek iránti szeretetre a szülők jó példája 
szoktatja a gyermeket. 

Az állatok iránti szeretet fejlesztése az 
életben majdnem a legtöbb alkalommal kinál-
kozik. A gyermek kutyát, macskát, bogarat, 
madarat, stb. többre becsül bármely játék-
szernél. Hogyne ? mikor ezzel kedvére játsz-
hatik, kínozhatja. 

De arra törekedjék a nevelő vagy tanító, 
hogy a gyermek a nem szép fajú állatok, pl. 
béka, gyík, hernyó, légy, stb. iránt is szerete-
tet érezzen. Ne engedjük meg azt, hogy bár-
miféle állatot kinozzon. 

Jóska gyerek egy verebet hoz az óvodába, 
a melynek lábára egy zsineg van kötve, s a 
melynél fogva, hol ide, hol oda rángatja. E 
szavakkal lép be az óvodába: „Nézze nevelő-
néni, hoztam egy csúnya verebet!" Hiszen 
fiacskám mi úgy látjuk, te nem hoztad, hanem 
magad után húztad, rángattad. Ugyan gyer-
mekeim, vegyük le a zsineget a kis madárka 
lábáról és kössük a Józsika lábára és rángas-
suk, huzzuk, mint ő a madárkát. Mit mondasz 
kis fiam, hogy az neked fájna ? De hát azt 
gondolod te, hogy a kis madárnak nem fáj ? 
Nézd, milyen véres a laba, a hol meg volt 
kötve és mennyire reszket a fájdalomtól. 
Hallod?! hallod? kis társaid mennyire sajnál-
koznak a kis veréb felett. Ugyan, mondd csak 
nekem Jóska fiam, miért nem szereted te a 
kis verebet, pedig hasznos kis madárka, mert 
megeszi a legyet, szúnyogot. Látod, látod 
fiacskám, ha veréb nem lenne, akkor rengeteg 
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sok volna a légy, a szimyog és mennyire csip-
kednének bennünket, még téged is Jóska gye-
rek, és hogyan fájna az! A veréb is Isten 
madárkája és a ki a madárkát nem szereti 
kinozza, az rossz gyermek, a rossz gyermeket 
pedig a jó Isten sem szereti. 

Ezen beszélgetés után Jóska gyerek úgy 
megszerette, megsajnálta a verebet, hogy 
maga sürgette a madárka szabadon bocsátását, 
de előbb megtörülgette véres lábát és jól-
tartotta kenyérmorzsával. 

Ne várjuk azonban, hogy a szeretet-érzet 
fejlesztésére mindig alkalmi beszéd kinálkoz-
zék. Megtörténhetik olvasmány, társalgás, 
vers, ének, ima által, s így vagy egyik, vagy 
másik érzet fejlesztetik. 

Lehet olyan eset, midőn a gyermeket az 
iskolába vagy óvodába felveszszük, a rossz érze-
tek, minő a szívtelenség, önzés, irigység, 
fösvénység, stb., kicsiny szivébe már befészkel-
ték magukat. Ha ezt észreveszszük, ne riad-
junk vissza semmi néven nevezendő nehézségtől 
sőt kétszeres buzgalommal irtsuk ki e rossz, 
érzeteket szivéből. Tartsuk szem előtt azt, 
hogy a szeretet-érzet helyes fejlesztése által 
a későbbi korban kifejlődhető baj és súrlódás-
nak eleje vétetik, és ezen nemes érzet helyes 
fejlesztése által nevelhetünk csak a társada-
lomnak és hazának jó honleányokat és derék 
hazafiakat. 

(Szeged.) Bőrtsökné Götz llóza. 

e £ X B e 

Az „Eötvös-alap" Mensa 
Akademikája. 

A magyar népoktatásügy munkásai az 1875. 
évben — márezius hó 7. napján — alkották 
meg Péterfy Sándor felhívására az általa 
készített tervezet szerint, az „Eötvös-alap" 
nevet viselő országos jellegű tanítói jótékony-
egyesületet, a mely fennállása óta 58.040 frtot 
nyújtott részint segélyösszegek, részint ösztön-
díjak alakjában a hozzá folyamodó rendes 
tagoknak, s ily módon 284 róm. kath., 169 
ev. ref., 121 ág. ev., 94 izr., 19 görög keleti 
és 10 unitárius vallású, összesen tehát 697 
tanítócsalád gondjait enyhítette; ezenfelül a 
„Tanítók országos árvaházá"-nak költségeihez is 
2895 frttal járult. Kieszközölte, hogy a székes-
főváros 8 ezer frtnyi alapítványt tett Eötvös 
József báró nevére, a melyből évenkint négy szé-
kes-fővárositanítógyermeke részesül 100 — 100 
frtos ösztöndíjban. Szerzett továbbá ez az 
egyesület, a kormány által kezelt 5000 frtnyi 
Majthényi-féle alapítványt ide nem számítva, 
a magyarországi tanítók javára 77.002 frt 
90 krnyi tőkét is. 

Ezenkívül kezdettől fogva kiváló gondot 
fordítottak az „Eötvös-alap orsz. tanító egye-
sület"-nek Budapesten működő tagjai arra, 
hogy vidéki kartársaik jelesebb fiait, kik itt, 
a drága fővárosban, folytatják magasabb fokú 
iskolai tanulmányaikat, egyes előkelő, vagyo-
nosabb családokhoz nevelőkíil, vagy korrepe-
titorokul elhelyezzék. Végül az 1891/92. tanév 
kezdetén sikerült az „Eötvös-alap orsz. taní-
tói egyesület" néhány buzgó tagjának az 
„Eötvösalap" Mensa Akademikáját is létre-
hozni. 

Az „Eötvös-alap gyűjtő és kezelő központi 
bizottság" egyesületünk vidéki tagjainak a 
budapesti fő- és szakiskolákba járó fiai közül 
az 1891/92. tanévben négyet, az 1892/93. év-
ben tizenhetet, az 1893/94. évben huszonegyet, 
az 1894/95. évben harminezhatot, az 1895/96. 
évben ötvennégyet és az 1896/97. tanévben 
már hatvanhármat részeltethetett az ingyen 
déli étkezés jótéteményében. — Az „Eötvös-
alap" ezen „MensaAkademikájá"-nak létesítése 
és fentartása körül a főérdem a székes-főváros 
jobb- és bal parti „Korcsmárosok és vendéglősök 
ipartársulatá"-é és e két társulat nemesen 
érző vezérférfiaié, a kik az „Eötvös-alap orsz. 
tanítói egyesület"-nek nevében ezen társula-
tokhoz intézett folyamodványokat lelkes párt-
fogásukba vették és odahatottak, hogy évről-
évre emelkedett azon tanuló ifjaink száma, a 
kik az ingyen déli étkezés nagy jótéteményé-
ben részesülhettek. Nagynak nevezzük és 
nevezhetjük az ingyen déli étkezés jótétemé-
nyét; hiszen ez nem csak azért becses, mert 
felér mindegyik egy-egy — legalább is — 
száz frtos ösztöndíjjal, hanem főleg azért, 
mert ezt a jótéteményt mindegyik ifjú a saját 
testi erejének és egészségének fentartására 
élvezi, és mert az e jótéteményt élvező tanu-
lók kötelesek félévenkint az „Eötvös-alap" 
titkára előtt kimutatni, hogy ők a fővárosi 
fő-, illetve szakiskolák egyikét vagy másikát 
sikerrel látogatják; mert különben e jótéte-
mény élvezésétől elesnek. 

A fővárosi vendéglős urakon kívül a mult 
1896/97. tanévben az írókból és művészekből 
álló „Pósa Lajos asztaltársaság", továbbá a 
budai izraelita hitközség, a budai szent-egy-
lettel és az izr. nőegylettel közösen együtt, 
szintén gondoskodtak egy-egy egyetemi tanuló 
ingyen déli étkezéséről. 

Dr. Wlassics Gyula minister úr ő nagy-
méltósága, az „Eötvös-alap orsz. tanítói egye-
sület" elnökségének felterjesztése és kérelme 
folytán, a jelen évben is kinyilvánította elis-
merését és köszönetét azokkal szemben, a 
kik a nevezett országos tanítói egyesület 
kérelmére ingyen déli étkezés biztosítása által 
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támogatták vidéki tanítótársaink jelesen 
tanuló fiait. A „Budapesti Közlöny "-ben 
közzétett ministeri elismerés és köszönet a 
következő vendéglős uraknak, illetőleg testü-
letnek és társulatnak szól: 

1. Balázs Horváth József, IX., Soroksári-
utcza 5. sz.; 2. Bauer János, I., Dísz-tér 17. sz.; 
3. Bereczky Lajos, IV., „Erzsébet-szálló" ; 4. 
Blaschka István, VII., Király-u. 110. sz.; 5. 
BojcsicsSimon,I.,Szarvas-tér4.sz.; 6. Buchinger 
Alajos, I., Vár, Tárnok-u. 14. sz.; 7. Csalányi 
Károly, IV., „Ferencziek bazára"; 8. Dökker 
Ferencz, VI., „London-szálló"; 9. Farkas 
István, IX., Vámház-körút 16. sz.; 10. Foltiny 
Keresztély, VIII., Kerepesi-út „Orient-szálló"; 
11. Förster Konrád, V., Váczi-körút 68. sz.; 
* 12. Glück Frigyes, VIII., „Pannónia-szálló" ; 
13. Graf Sándor, II., Fő-út. 8. sz.; 14. Gundel 
János, V., „István-főherczeg-szálló"; 15. Hasel-
beck János, VII., Király-u. 71. sz.; 16. Herd-
licska A., VIII., József-körút 46. sz.; 17. 
Holzwarth György, V., „Continental-szálló"; 
18. Hruska János, VI., Kmetty-u. 11. sz.; 
19. Jahn Ede, VI., Andrássy-út 44. sz.; * 20. 
Kammer Ernő, IV., „Vadászkürt-szálló"; 21. 
Kern Ferencz, IV., Bástya-u. 25. sz.; 22. 
Koch József, VI., Csengeri-u. 45. sz.; 23. 
Kommer Ferencz, V., József-tér 1. sz.; 24. 
Kramer Miksa, V., Váczi-körút 10 sz.; 25. 
Krist Ferencz, V., József-tér 1. sz.; 26. Kuba-
nek Venczel, II., Fő-út 89. sz.; 27. 
Kurucz Kálmán, I., Döbröntey-utcza 54. sz. ; 
28. Kutsera Nándor és Posch József, V., 
Lipót-tér 11. sz.; 29. Leikam Ágoston, II., 
Margitrkörút 57. sz.; * 30. Lippert Lajos, VII., 
Erzsébet-körút 13. sz.; 31. Macskássy Sándor, 
VIII., Üllői-út; 32. Müller és Lipnik, IV., 
Űjvilág-utcza (Dzsentri-kaszinó); 33. Noszek 
Ignácz, I., Alkotás-utcza; 34. Pavelka Antal, 
VH., Csömöri-út 68. sz.; 35. Petanovits József 
és utóda Bokros Károly, VI., Andrássy-út 39.; 
36. Pribiczer, IV., Korona-utcza 2. sz.; 37. 
Prindl Nándor VI., Andrássy-út 51. sz.; 38. 
Psihál János, VI., Váczi-körút 21. sz.; 39. 
Pulay Gyula, VIII., Sándor-utcza 42. sz.; 40. 
Rátsky János, IV., Molnár-utcza 16. sz.; 41, 
Schartner János, VII., Wesselényi-utcza 47. 
sz.; 42. Scheller Mihály, VII., Csömöri-út 13. 
sz.; 43. Schierer Károly, II., Ráczfürdő ; 44. 
Schnell József, VIII., József-körút 13. sz.; 45. 
Schodits A., VIII., Szentkirályi-utcza; * 46. 
Stadler Károly, VII. Keleti pályaudvar.; 47. 
Steinbeisz József, VIII., Kis-stáczio-utcza 7. sz.; 

48. Suchy Ferencz, IV., Molnár-utcza 8. sz.; 
49. Sukartsek János, I., Krisztina-tér 7. sz.; 

*) A csillaggal jelzett vendéglős urak két-két 
egyetemi tanulót látnak el ingyen déli étkezéssel. 

50. Tábory Ferencz, VIII., Kerepesi-ut.; 51. 
Wagner Vilmos, I., „Márvány-menyasszony" ; 
52. Weisz Antal, I., Vörös-major.; 53. Wohl-
farth Vilmos, VII., Király-utcza 77. sz.; 54. 
Wurglits Antal, VIII., Kerepesi-út.; 55. „Pósa 
asztaltársaság", „Orient-szálló" ; 56. Budai 
izraelita hitközség, szent- és nőegyesület. 

Vallás- és közoktatási minister urunk 0 Nagy-
méltóságának a Hivatalos Közlönyben megje-
lent ezen elismerése és köszönetnyilvánítása 
is egyik világos bizonysága annak, hogy 
dr. Wlassics Gyula minister úr ő kegyelmes-
sége soha sem mulasztja el az alkalmat arra 
nézve, hogy a népoktatásügy munkásainak 
érdekeit és helyes törekvéseit tőle telhetőleg 
ne támogassa. Az „Eötvös-alap orsz. tanítói 
egyesület" minden lépten-nyomon érzi minis-
terünk hathatós párfogásának áldásos ered-
ményeit, ugyanazért, a midőn mi, az „Eötvös 
alap" gondozói a mi jelesen tanuló ifjainkat 
támogató vendéglős uraknak, társulatoknak és 
testületeknek e becses lapok hasábjain is 
hálás köszönetet mondunk, egyben hódolat-
teljes tisztelettel köszönjük meg minister 
urunknak is az „Eötvös-alap országos tanítói 
egyesület" iránt mindenha tanúsított jóindu-
latát az ország tanítósága nevében. 

Legyenek áldottak a mi fiaink jóltevői! 
(Budapest.) Az „Eötvös-alap" yondozói. 

s£XIQe 

Közönséges törtek osztása közön-
séges törtekkel. 

Kartársaim részéről sokszor hallottam pa-
naszt a miatt, hogy a közönséges törteknek 
közönséges törtekkel való osztása nehézség-
gel jár. 

Eme nehézségnek eloszlatása végett bemu-
tatom az én módszeremet. 

Nagy súlyt helyezek a „törtek értéke meg-
határozásának" tanítására, mi végből szigorú 
figyelemmel kisérem azt, vájjon növendékeim 
tisztában vannak-e az „öregbítés" és „kisebbí-
tés"-sel. Ha igen, akkor hozzáfogok a négy 
alapmívelet tanításához. 

Elérve az osztáshoz, osztatok törtet egész 
számmal. (Mivel rövid akarok lenni, csak 
módszert mutatok be, s nem feldolgozást. 
A feldolgozást magát, mint a közmondás 
állítja: „Embere válogatja". Függjön tehát ez 
kartársaim ügyességétől.) 

A közönséges törteknek egész számokkal 
való osztása kétféleképen történhetik, u. m.: 

a) Ha az osztandó számlálója osztható az 
egész számmal maradék nélkül, akkor a mí-
veletet végrehajtjuk, mintha megnevezett 
számmal lenne dolgunk, pl.: */* : 2-vel, itt az 
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„ötöd" megnevezést úgy tekintetem, mintha 
az „alma", „krajczár" stb. lenne, s így vilá-
gos lesz a gyermek előtt, hogy a hányadosba 
hogyan kerül az osztandó tör t nevezője. 

í ) Ha azonban a számláló nem osztható 
maradék nélkül, akkor az egész számmal 
megszorozzuk az osztandó nevezőjét, mi által 
a tört értéke annyiszorta kisebbedett, a hány-
szorta nagyobb lett a nevező. Az osztás pedig 
nem egyéb, mint valamely számot annyiszor 
kisebbíteni, a hány egység van az osztóban. 

Eredményre nézve teljesen mindegy, ha az 
a) szerint megfejthető példát a b) szerint 
fejtjük is meg, pl.: Vs : 2 = 2/s az a) szerint; 
Vs : 2 = Vio a b) szerint, mi kisebbítve = 
Vs-del. 

De ha eredményben mindkét mívelet meg-
egyezik egymással, minek tanítsak két mí-
veletet ? 

Nem is kell. Tanítom csak a b) szerintit 
és áttérek a törtekkel való osztásra. 

I t t is többféle esettel találkozunk, u. m.: 
1. ha a törtek egynevűek és a számlálók 
oszthatók egymással, 2. ha a törtek külön-
nevűek, de mind a számlálók, mind a nevezők 
oszthatók egymással, 3. ha a törtek külön-
nevüek, de csak a számlálók oszthatók egy-
mással, s végül 4. ha a törtek különnevűek, 
de sem a számlálók, sem a nevezők nem 
oszthatók egymással. 

Mind a négy esetet külön is lehet tár-
gyalni, de én mind a négy esetet a keresztbe-
szorzás elve alá vonom, melyet következőleg 
vezetek le : 

Felveszek egy példát: Vs : 3A-del. Ha az 
osztóból a nevezőt elhagyom, lesz: Vs : 3-mal, 
vagyis nyertem egy oly míveletet, melyet a 
gyermekek már végre tudnak hajtani, u. i. 
Vs : 3 = Vis. A „Vis" azonban négyszerte 
kisebb hányados, mint a milyet nyernem 
kellene; mert az által, hogy az osztóból a 
nevezőt elhagytam, az osztó négyszerte na-
gyobb lett, mint eredetileg volt. De mennél 
nagyobb az osztó, annál kisebb lesz a hánya-
dos. Az osztó nevezőjének elhagyása által 
származott hibát helyreütve, vagyis az így 
nyert négyszerte kisebb hányadost, ha már 
most négyszerte nagyobbítom, elértem a helyes 
eredményhez. Pl. Vis X 4 = 16/is = I 1 / « . 

Mit veszünk itt észre? Azt, hogy a 16/is 
nem egyéb, mint egy eredmény, melyet úgy is 
nyerhetünk, ha az osztandó számlálóját meg-
szorozzuk az osztó nevezőjével ; ez lesz a 
hányados számlálója (16); aztán az osztandó 
nevezőjét szorzom az osztó számlálójával s ez 
lesz a hányados nevezője (15). 

(Nemes-Pann.) Magyar Adolf. 

A német nyelv tanításáról izr. 
iskolákban. 

Melyik tanítónak van több teendője az 
iskolában, mint a zsidó tanítónak? Kinek 
van fáradságosabb és vesződségesebb mun-
kája, mint a zsidó tanítónak? 

A zsidó tanítónak háromféle nyelven kell 
tanítványait oktatnia: magyarul, németül, 
héberül. Magyarul az összes elészabott tan-
tárgyakat ; németül irást, olvasást és nyelv-
tant, hogy legalább is helyesen írni, olvasni 
s tán némileg beszélni is tudjon; héberül 
pedig a vallási tárgyakat. 

A hitközség a vallástan oktatását szigo-
rúan szokta követelni, s természetes is, hogy 
a vallástant és a vallásos nevelést elhanya-
golni nem szabad. A zsidó tanító mindent 
elkövet, a mi csak tehetségében van, hogy e 
tekintetben is a megelégedés babérját vívja 
ki, a mi éppen nem könnyű, mert egy telje-
sen idegen nyelvet, mit a gyermek éppen 
soha sem hall beszélni, úgy tanítani, hogy a 
tanuló abban jártas legyen, éppen nem az 
elemi iskolába való. 

Pedig mennyi idejét foglalja le a zsidó 
tanítónak a héber oktatás is. Ismerek egy 
zsidó iskolát, hol hetenkint 14 órát fordíta-
nak a héber oktatásra. 

(Különben az is igaz, hogy ha volna egy 
a zsidó tanférfiak, vagy rabbik által álta-
lánosan megállapított s elfogadott részletes 
tanterv, nem fordulna a héber oktatásnál 
annyi rendszertelenség elő.) 

Ezeket csak azért említem, hogy megmu-
tathassam, hogy a zsidó iskolában már egy 
más idegen — de vallásbeli — nyelven való 
oktatás is a tanidő nagyobb részét elfoglalja, 
tehát minek ezenkívül még egy másik idegen 
nyelvet is tanítani. 

Ha ezeket leszámítjuk, mennyi idő marad 
a magyar tantárgyak tanítására? A szegény 
zsidó tanító azt sem tudja, hol kezdje el 
legelőbb, pláne, ha még osztatlan iskolában 
működik. 

Ugyanilyen iskolában a magyar irás, olva-
sás, számolás, stb., szóval a magyar nyelven 
oktatandó tárgyakra 13 óra, a németre 5 óra 
van szánva. 

A legtöbb zsidó iskolában némi variáczióval 
így van az órarend felosztva. Csoda volna-e hát, 
ha a gyermek ily roppant anyaghalmaz között 
elbódulna ? Hisz, még a felnőttnek is elég egy-
szerre ennyi. A mi ideges századunknak csak 
még az ily túlterhelés hiányzik. 

Az állami tanterv által kiszabott tananya-
got a tanítónak okvetlen fel kell dolgoznia. 
Ez kötelessége s talán ebben a tekintetben a 
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zsidó iskolákra nem is lehet panasz; de minek 
sózzák a szegény zsidó tanítónak a nyakába 
még a német nyelv oktatását is ; nem sajnál-
j ák azokat az apró gyermekeket sem ! ? 

A német nyelvre szánt időt sokkal jobban 
és czélszerűbben oszthatnák fel a magyar 
nyelv oktatására, hogy legalább ha az iskolá-
ból kikerül a növendék, a magyar nyelvet 
tökéletesen elsajátítsa; tudjon hiba nélkül 
írni és beszélni. 

Olyan helyen pedig, a hol a német nyel-
vet nem is beszélik: tősgyökeres magyar hely-
ségben a német nyelv oktatásának éppen 
semmi értelme és czélja nincsen. Minek néme-
tesítsünk, mikor inkább magyarosítanunk 
kellene és még az ilyen iskolában, hol a 
német oktatás a magyar tanítás kárára van, 
mert lefoglalja előle az időt. 

Azért kérdem, hogy mindezek daczára kell-e 
és köteles-e mégis a zsidó tanító a német 
nyelvet iskolájában tanítani, vagy nem? 

Legegyszerűbb volna, ha a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úr egysze-
rűen betiltaná a magyar helységben levő zsidó 
iskolában a német nyelv oktatását; vagy a mi 
a legjobb és legpraktikusabb volna: a német 
nyelv tanítását az elemi iskolában egyáltalán 
beszüntettetné. 

Hagyják azt a felsőbb iskolákra, a hol már 
érettebb eszű gyermekek tanulnak. 

Schönfeld Marko. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőségkez, 71.667/96. 

számhoz.) 
Az állami és községi népoktatási taninté-

zetek gör. kel. szerb, illetőleg gör. kel. ro-
mán tanulóinak szünnapokul engedélyezendő 
ünnepjeik megállapítása ügyében a gör. kel. 
szerb patriarcha és a gör. kel. román metro-
politával folytatott tárgyalások alapján to-
vábbi eljárás végett értesítem a tanfelügyelő-
séget, hogy az állami és községi népoktatási 
tanintézetekbe járó szerb gör. kel. vallású 
tanulók, vallási kötelmeik teljesíthetése vé-
gett az alább következő ó-naptár szerint je-
lölt napokon^az iskola látogatására nem köte-
lezhetők. 1. Üj év napján (január 1.) 2. Vízke-
reszt napján (jan. 6.) 3. Szent Sebő napján (jan. 
14.) 4. Gyertyaszentelő napján (február 2.) 
3. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (már-
czius 25.) 6. Szent János születése napján 
(junius 24.) Szt. Péter és Pál napján (junius 
29.) 8. Kisasszony napján (szeptember 8.) 9. 
Mária áldozása napján (november 21.) 10. 
Szt. Miklós napján (deczember 6.) 11. Kará-
csony első napján (deczember 25.) 12. Kará-

csony másodnapján (deczember 26.) 13. Nagy-
péntek napján. 14. Húsvét hétfői napján. 15. 
Urunk mennybemenetele napján. 16. Pünkösd 
hétfői napján. 

Azok pedig, kik valamely szentet házi (csa-
ládi) patronusként tisztelnek, e szentnek nap-
ján, az istentiszteleten való részvétel czéljából, 
szintén felmenthetők az iskolalátogatástól. 

Az állami és községi népoktatási taninté-
zetekbe járó román gör. kel. tanulók pedig 
a következő napokon mentendők fel az iskola-
látogatás kötelezettsége alól: 

I. Ott, a hol a gör. kel. vallásfelekezetnek 
temploma van: 

Január 1. (13.) Új év. Krisztus körűim e-
téltetése. 

Január 6. (18.) Vízkereszt. 
Február 2. (14.) Gyertyaszentelő. 
Márczius 25. (április 6.) Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony. 
Junius 29. (julius 11.) Szent Péter és Pál 

apostolok. 
Szeptember 8. (20.) Kisasszony napja. 
November 21. (deczember 3.) Mária ál-

dozása napja. 
Deczember 25. (január 6.) Karácsony első 

napj a. 
Deczember 26. (január 7.) Karácsony más-

napja. 
Nagypéntek. 
Húsvét hétfői napja. 
Krisztus mennybemenetelének napja. 
Pünkösd hétfői napja. 
A helybeli templom védszentjének napján. 
II. Ott, a hol a gör. kel. vallásfelekezetnek 

nincs temploma, a fenntebbiek közül: 
1. Karácsony két napja (10. 11.) 
2. Vízkereszt (2.) 
3. Húsvét hétfői napja (13.) 
4. Krisztus mennybemenetele napja (14.) 
5. Pünkösd hétfői napján (15.) 
Megjegyzem egyszersmind, hogy az imént 

említett ünnepnapok az ó-naptár szerint álla-
píttattak meg, az líj naptár szerinti napok 
zárjel közti megjelölésével. 

Ezen intézkedések azonnal életbe lépnek. 
Budapest, 1897. évi augusztus hó 11. 

Wlassics Gyula. 

— A szombathely-egyházmegyei róm. 
kath. tanító-egyesület 1897. évi szeptember 
hó 16-án d. e. 9 órakor Szombathelyen, a 
vármegye házának nagytermében tartja meg 
rendes évi (XIV.) közgyűlését. A központi 
bizottság szeptember hó 15-én, d. e. 10 óra-
kor tartja gyűlését. 

— T — 
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Egy otthonról. 
Mellőzve minden bevezetést, van szerencsém 

először is bemutatni a szóban levő otthon 
urát, azaz, pardon! úrnőjét ; mert méltóztas-
sanak jól megjegyezni, hogy itten a papucs-
kormány járja, de olyan értelmű, hogy ha 
egyáltalán alkalmazható a világon létező ily-
nemű kormányokra ez az ismert közmondás: 
„Legkedvesebb kormány a papucskormány", 
erre bizonynyal alkalmazható! 

Ott ül ő nagysága, karcsú termettel, paran-
csoló, büszke tekintettel királyi trónusán, 
körülvéve udvaronczai és hű népének ezrei 
által s uralkodói kötelmeit oly hivatottan, 
méltósággal teljesíti, hogy férfi, ha akarná 
sem foszthatná meg hatalmától. 

Pedig a kormányzás nem valami könnyű 
dolog ám! Sok bajjal és vesződséggel jár, 
s ha ez a nő mégis betölti tisztét, bátran 
feltehetjük, hogy neveltetését nem a nőgyü-
lölők ama nevelés-oktatás elvei alapján nyerte, 
melyek szerint: „a nőknek elég a vegytani 
ismeretekből annyit tudniok, hogy mikor forr 
a víz; a természettanból, hogy a mikor esik 
az eső, eresz alá kell állani; a földrajzból, 
hogy lakása szobáiban jól tudja a járást". 
Sőt a nőket okvetetlen emanczipálni akaró 
álfilántrópok elvei szerint sem neveltetett, a kik 
azt sürgetik, hogy: „ anőt egyenértékű oktatásban 
kell részesíteni a férfiakkal s egyenlő jogok-
kal felruházva kell a nagyvilág sikamlós útjára 
bocsátani" ; hanem, neveltetése, mivel a ter-
mészet eszközölte, ennek örök törvényei szerint 
és élethivatása szemelőtt tartásával történt. 

De különben is, a mi otthonunk úrnőjé-
vel együtt születtek — ezzel azonban koránt-
sem akarom azt állítani, hogy minden nővel 
vele születnek — a kormányzás legfőbb tulaj-
donságai : a rátermettség, a kormányzói böl-
cseség és tapintat. 

Pedig a szóban levő úrnő, mondjuk: királynő, 
otthonában nem csak uralkodó, hanem millióra 
menő alattvalóinak a szó legnemesebb értel-
mében vehető édes anyja is, kinek keblét, 
bár öntudatlanul, inkább hevíti az övéinek 
szeretete, mint a koronájához való ragaszko-
dás ; ki a családtagokat úgy kormányozza, 
hogy megtanítja mindeniket önmagát kor-
mányozni és a kinek szeretetteljes tanácsairól 
gyermekei elmondhatnák — már t. i. ha beszél-

nék a mi édes anyanyelvünket — koszorús 
költőnkkel, Petőfi Sándorral: 

„Mert mindenik tükör volt, 
A honnan láthatám, 
Hogy a földön nekem van 
Legszeretőbb anyám." 

Megismerkedve otthonunk királynőjével, 
nézzünk kissé körül s mindjárt látni fogjuk, 
hogy a mily pazarul áldotta meg a természet 
e nőt testi és szellemi javakkal, éppen oly 
szűkmarkúan gondoskodott a környezetében 
élő férfinemről. De, hogy a természet szűk-
markúsága annál jobban kitűnjék, vessen ki-ki 
pár pillantást — már t. i. a nők — a kör-
nyezetükben élő férfiakra. 

Az emberek otthonában a férfiak : „a 
teremtés koronái" ; ők képviselik az erőt, az 
észt; ők alkalmaztatnak a nehezebb munkákra, 
mint pl. a honvédelemre, családfentartásra, stb. 

Ámde az általam bemutatni szándékolt 
otthonban e tekintetben is másként van min-
den. I t t a férfit csak addig tűrik meg, míg 
kötelességét teljesíti, s azután irgalmatlanul 
elűzik, vagy éppen leölik, hogy egy perczig 
se fogyaszsza ingyen a kenyeret. Vajha az 
emberi társadalom heréivel is ilyen könnyen 
lehetne elbánni! 

Ennyit ez otthon férfiairól. 
Es most áttérek a szóban levő otthon 

tulaj donképeni munkásosztályának, a népesség 
zömének ismertetésére; azokra a barnás-sárga 
ruhában járó elkorcsult nőkre, a kiknek ön-
zetlen s egyszersmind önfeláldozó munkássá-
guk nélkül ez otthon egy perczig sem áll-
hatna fenn. Hasonlók ők — Uram! bocsáss 
meg e hasonlatért — a zárdába vonult nőkhöz, 
kiknek életczéljuk többé már nem a maguk 
boldogsága, hanem az emberiség szolgálata; 
a kiknek egyedüli élvezetük a munka s az az 
öröm, melyet a másokkal való jóltevés okozhat. 

Ezeknek életük rövid; mert a közjó szol-
gálatában magukat, a szó-szoros értebnében 
véve, agyondolgozzák. 

És aztán minő munkát végeznek! A legna-
gyobb, legnemesebb és legönzetlenebb mun-
kát, a melyet közös czélért: az otthon jóléte 
és fennállhatásáért, egészen tervszerűleg, a 
munkafelosztás elvének legtökéletesebb alkal-
mazása mellett végezhetnek, tiszta tudatában 
annak, hogy mindenki más élvezni fogja 
fáradtságuk gyümölcsét, csak ők nem. 

SJftiősT}. 
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Alig bújnak ki kicsiny czellájukból, már is 
testök melegével segítik elő a még benmara-
dpttaknak kikelését, s mihelyt otthonukban 
járni-kelni tudnak, a legifjabb generácziónak 
táplálásával és gondozásával töltik be idejöket, 
s ha már annyira erősödtek, hogy külső mun-
kát is képesek végezni, egy részök vizet, más 
részök élelmiszereket hord, míg a harmadik 
része a közös otthon őrzését vállalja magára ; ne-
hogy testvéreiknek véres verejtékkel szerzett 
gyűjteménye rablók prédájává essék. 

S mindezt azért teszik, hogy nyáron 2—3 
hónapig tartó, s 6 hónapnál tovább télben 
sem teijedő életüket munkával édesítsék meg 
s testvéreiknek gazdag örökséget hagyhassanak. 

* 

A fentiekben megkisérlettem néhány szó-
val ismertetni egy otthont; egy otthont, hol 
valóban minden munkás-tag otthon érzi magát ; 
honnan száműzve van az unalom, a szükség, 
az egyenetlenség, a kaján irigység; szóval 
minden olyan nemtelen indulat, mi az egye-
det lealacsonyíthatná és az otthont romba 
dönthetné. Hanem ezek helyett ott találjuk 
a szorgalommal párosult tervszerű munkássá-
got, a rendszeretetet, engedelmességet, hűsé-
get, egymás iránti szeretetet és türelmet, a 
henyeség iránti törhetetlen szigort, a takaré-
kosságot stb., stb., otthont alkotó és fentartó 
nemes tulajdonságokat, mely tulajdonságok 
egységes vezetés és irányítás mellett : jólétet, 
megelégedést hoznak a család tagjaira. 

Igaz, hogy ez otthon kormányzása millió 
alattvalóval, egyetlen nőre van bizva, s a nők 
teremtőképe?ségeiről általános emberi felfo-
gás szerint nem sokat tar tunk; de a mint a 
bemutatott példából is látható mégsem tehet-
ség nélküliek, mert képesek alkotni boldog 
otthont s abban létesíteni munkásságot, ren-
det és megelégedést. 

Hanem valljuk meg, a mi otthonunk vezérlő-
nője, ki a családnak egyszersmind szülőanyja 
s : nem az emberek közül való. Lényét nem 

a hiúság, a tetszeni vágyás, a képmutatás és 
az élvhajhászás — tisztelet a kivételeknek ! — 
hanem az otthonias, családi élet, az övéi iránti 
páratlan szeretet és az otthon jövője miatti 
örökös aggodalom töltik be, elannyira, hogy 
lakát sem hagyja el máskor, mint mikor nász-
útra kél, hogy választottjának a természet 
dicső templomában örök hűséget esküdjék és 
a mikor övéinek felszaporodása miatt család-
já t megosztani kénytelen. 

Ez otthon, melyet önökkel, igen tisztelt 
olvasóim, megismertetni törekedtem és a mely-
nek lakóit is szerencsés valék bemutatni, nem 
más, mint a méhek otthona. 

Vajha minél többen törekednének ez otthont 
nem csupán az én halvány leírásomból, hanem 
a gyakorlati műméhészet terén közvetlenül 
is megismerni; mert köztudomású dolog, hogy 
a legjobb könyvnél, a legékesebb szónoklatok-
nál is bensőbben s így maradandóbban hatnak 
a tények. 

(Csegez.) Molnár János. 

Az áldott vakáczióban. 
— Anyjuk, hallod-e? A szent Pestalozzinak 

sem irok én több tárczát már a vakáczióban! 
Megyek szabadságra én is. 

Es átnyújtottam szivem királynőjének la-
punk julius 15-iki számát; tollamat pedig 
stante pede úgy a földhöz közvetítettem, hogy 
azzal ugyan még Jókai sem tudna írni többé. 
Az pedig csak nagy írástudó farizeus, úgy-e ? 

— Olvassad, ha tudsz nyomtatást! 
A feleség olvasta: „Lapunk felelős szer-

kesztője hat heti szabadságra elutazott s 
helyettesítésével György Aladár főmunka-
társunkat bizta meg". 

— No! ez csak világos ? — mondom én. 
— No ? Es mi összefüggés van a te kije-

lentésed és e közt? — mondja ő. 
— Micsoda?! Ob, hosszú asszonyi hajszál! 

Hát az, hogy nincs felelős szerkesztő. Már 
pedig György Aladár úr engem nem ismer, 
felelős se lehet tehát a czikkeimért, miből 
következik, hogy egyet se adna ki. Ez csak 
világos ? Nem irok tehát és pakkolok. 

— De hát a disznócskák ára . . . még 
nincs egészen leírva ! . . í r j csak, kérlek! — 
tördelé királynőm a kezeit. 

—• Az igaz! . . A disznócskák á ra ! . . 
Es én is kezdtem tördelni a kezeimet. 
Mert úgy van, hogy a mikor Igali Szve-

tozár úr tanügyi tárczát írt a sertésorbáncz-
ról, nagyon a fejembe szállt a paed, sertés-
veszedelemről szóló tanulmánya. De meg 
bántott az, hogy az időtájt valahány kollé-
gámmal összekerültem, az mind dicsekedve 
állt elém és nagy pathoszszal szavalta: 

— Látod, beütött hozzám is a sertés-
veszedelem ! 

Ezek összebeszéltek, gondoltam, az én 
boszantásomra, mivel én még annyira nem 
vittem a nemzetgazdaságban, hogy hozzám 
is beüthetne. Hozzá jött még, hogy egyszer 
a kis lányom is nagysiránkozva szalad elém 
az utczáról. 

— Né/.ze, apja! A Czipó gyerek azt mondta, 
hogy őhozzájuk beütött a sertésvész, mihozzánk 
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meg nem is. Pedig mihozzánk is beütött, I 
úgy-e ? 

Hallgattam. Szégyenlettem hazudni. Hanem 
ez hatott. Elkeseredtem és mérgemben arra 
fakadtam: 

— Hát üssön be énhozzám is, azt a terem-
buráját ! 

Ekkor vettem két kis disznócskát — hitelbe. 
Találtam ugyanis egy meggondolatlan embert, 
a ki merészelt tanítónak hitelezni. Majd le-
irom, gondoltam. Kedves felelős szerkesztőnk 
rá a tanú, hogy jócskán törleszthettem az 
adósságomat, a melybe Igali Szvetozár úr és 
a nemes büszkeség rántottak. De hát még 
egészen nem fogyott le, éppen azért tördelte 
kezeit a féleségem oly rettenetesen. I t thon 
is maradtam, a czikket meg is írtam. Hanem 
már augusztusban nem lehetett volna engem 
itthon tartani a kőbányai egész hizlaldával 
sem. Mentem szabadságra. 

Mentem, mendegéltem hetedhét ország ellen 
és felkerestem a szomszédos avargyürüben 
lakó Baján avar khagánt, fejedelmi, társamat 
és egykori kenyeres-pajtásomat. A ki meg 
menten szalasztá fullajtárját Nagy Frigyes 
porosz királyhoz és kéreté egy szóra. Ez meg 
gondolta: biztos, itt van a művészetek nagy 
barátja, a bajor király, tehát mozogjunk. 

És aztán behuzódtunk egy lezsaluzott trón-
terembe, a hol a finom Jánka-hegyi belügyér-
rel,. Kva Terka és Mohay Agnes kebelbeli 
dámák társaságában elkezdtünk szórakozni. 

Baján khagán rettentő jól harmoniumozgat, 
Nagy Frigyes meg rettentőbben kiséri ének-
szóval a muzsikát, én pedig még rettentőbben 
élveztem ezt a zenei művészetet, izzadván 
mind a kétfelől. (Máskor csak egyfelől gyön-
gyözik a homlokom.) Aztán ittunk spricczert 
és kapván ettől nobel-spicczet, elménk szik-
rákat hánya, a miként szokott szikrát hányni 
az aludttej. 

De nem eddig az ének. Menénk feredőbe 
is. Két fejedelmi barátom a Zala lágy ölében 
ringatózott és lubiczkolának. miként az ebihal. 
Én pedig ezalatt a parton hanyatfekve néze-
getém a szállongó felhőket és kérdezgetém 
a suttogó szellőktől: „Szülőföldem szép határa, 
meglátlak-e valahára?" Közben vigasztalgatott 
szent Iván, én pedig dicsértem az Istent. 
Mert én irtózom a víztől, nem fürdöm, csak 
dicsérem az Istent, mondom, és szent Ivánt. 

Aztán menénk néha a vasútállomásra. A 
szabadság ideje alatt födöztem fel ezt a 
legújabb szórakozást a tanítói pályázatok 
között. Egyik iskolaszéki elnök a tanítói java-
dalmak sorába t. i. azt is bevette: vasúti 
állomás helyben. Angol ész és kecskeszakái! 
Ez aztán az ember! Szórakozásképen elné-

zegetni a jövő-menő utasokat. Igénybe vettük 
mi is — a vasúti restauráczióból. 

Néha meg, jól megtömvén zsebeinket és a 
két hónaljunkat Népt. Lapjával, fölsétálgat-
tunk Baján khagán Olympusára a pincze-
hajlékjához, a hová mindjárt gyülekezének 
az istenek is. Kedves épület. Az itt látható 
főbb épületek egyik nevezetessége annyiból, 
hogy még bor is található benne. Tehát le a 
kalappal! Tisztelet-becsület neki! 

I t t cserélgettük ki aztán nézeteinket Göőz 
József dr. úr czikkét illetőleg a tanítók ön-
kéntessége felett. Baján és Frigyes katona-
viselt emberek. Az egyik Gráczban szokott 
silbakot állni, a mikor berukkol a magyar-
osztrák ármádiához; a másik a n.-katiizsai 
puskaporos-toronv mellett szokta emlegetni 
a magyarok Istenét, hogy csak addig be ne 
üssön a toronyba az istennyila, a míg ő áll 
mellette. Tehát a czikkre nézvést illetékes 
férfiak, és szóla a szentencziájuk úgy, hogy 
„elég abból nyolcz hét is". De engem lelke-
sített erősen a hadnagy-tanító, hanem mi 
haszna: ez a két magyar-osztrák tartalékos 
bakancsos leszavazott. 

Hanem már Csulak Lajos az ő szász atya-
fiával egyhangú tetszésünket nyerte ki. No 
már hiszem, lásson a Csulak teéns úr, olyan 
czikket többet is írhatna. Írjon is, nem szük-
ség ahhoz bevárni a Szilveszter-estét. Okos 
ember! J e h ! A Hánf bácsi is okos ember. 

Aztán a Bursics Ernő czikke jött sorjára: 
„Ki nevezze ki az állami tanítót?" Frigyes 
bajtárs azt mondta r á : 

— üsse a kő, akárki; csak a 600 f r t mini-
mumot adná meg az állam, meg 180 f r t lak-
bért hozzá. Ráfizetek a lakbéremre. (Szék-
helyes szegény.) 

Aztán jönnek sorra a czikkek iróik szerint: 
Ember János, az öreg ágyú; Zádor Gyula a 
mozogható betűivel, Igali Szvetozár a sertés-
orbánczával, tyűkászatával és hires gazdasz-
szonyaival; Berger Vilmos a faiskolájával, 
Plachy Bertalan a tanfelügyeletével, Éles 
Károly az orvos-doktorságával, Nagy Károly 
az árvaházával, Mrva Ede a nótáival és 
Frimmel, a morovnói hires medvevadász. 
Aztán Halász Ferencz úr, a nagy reformátor. 

A „Néptanítók Lapja" ! . . . Biz ezt is meg-
kritizáltuk. Hogy a mióta új, egészen más; 
hogy most már többet mer, de még •— nem 
mindent. Pedig csak még egy . . . kicsit! 

Szóval: kibeszéltük magunkat. Fellelkesed-
tünk-frissültünk. Reparált tüdővel tér tünk 
haza. Jó kedvvel és okos tervekkel meg-
rakodva kötöttünk ki az új tanév révébe. 

De halljunk szót! A mi a fő, ki van már 
fizetve a disznócskák ára is. Azóta mintha 
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szebbek volnának. Úgy tetszik, mintha a 
falumban azóta nagyobb volna a tekintélyem. 
Boldogult Samu József igazgatómnak kezdek 
igazat adni, a ki azt tar tot ta: Tyüh, domine! 
A szopós borjut meg a malaczos disznót 
süvegelik, nem az embert a világban. Csak-
ugyan, mintha most önállóbb és függetlenebb 
volnék. Bizonyos büszke henczegés uralkodik 
rajtam, hogy most már énhozzám is beüthet 
a sertésveszedelem. Dicsértessék érte Igali 
Szvetozár! így vakáczióz a néptanító. 

Hagyjuk hátra az utókornak példa okáért. 
Iiéztolli M. 

H I V A T A L O S EÉSZ. 

K Ö R R E N D E L E T . 
A vallás- és közoktatásügyi magyar kir. 

minister az állami és államilag segélyezett 
polgári fiúiskolái tanulók igazolatlan iskola-
mulasztásaira vonatkozólag a királyi tan-
felügyelőkhöz a következő — 23.590. számú — 
körrevdeletet intézte: 

„Azt tapasztalván, hogy a polg. fiúiskolák 
tanulóinak igazolatlan iskolamulasztásaival 
szemben kellő megtorló intézkedések nem 
alkalmaztatnak: ezen visszás állapot meg-
szüntetése czéljából az áll. felsőbb leányisk. 
részére kiadott és az 1893. évi julius hó 
29-én 18.547. szám alatt kelt rendelettel 
némi megszorítással az áll. és államilag segé-
lyezett polg. leányiskolákra is kiterjesztett 
„Rendtartási szabályok' 53-ik §-ában foglalt 
azon intézkedést, mely szerint, ha valamely 
növendék igazolatlanul, habár szakadozottan, 
annyi órát mulaszt egy tanév alatt, a mennyi 
egy heti óráinak összege, akkor az iskolából 
kilépettnek tekintendő, az áll. és államilag 
segélyezett közs. polg. fiúiskolákra nézve is 
életbe léptetem, azonban oly módosítással, hogy 
a heti órák összegét igazolatlanul mulasztó 
polg. fiúiskolái tanuló ez által nem tekint-
hető feltétlenül kilépettnek, hanem csakis 
akkor, ha ezt előbb a polg. iskola tantes-
tülete határozatilag kimondja és ezen a vár-
megyei királyi tanfelügyelőnek bemutatandó 
határozat, utóbbi által jóvá is hagyatott. 

A királyi tanfelügyelőknek szigorú köte-
lességéve teszem, hogy ilyen esetekben a 
legnagyobb körültekintéssel járjanak el és a 
tantestület kizáró határozatának jóváhagyása 
előtt az illető növendék szülőit vagy gyámját 
az iskolamulasztásnak igazolására záros határ-
idő alatt szólítsák fel." 

A va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r : 
Köszönetét nyilvánította : Mándy Ignácz 

kántorjánosii nagybirtokosnak adományáért. 
Utazási segélylyel kiküldötte a siket-

némák tanítóinak a f. évi szeptember 30-án, 
október 1-én és 2-án Drezdában megtartandó 
IV. kongresszusára és ezzel kapcsolatosan kül-
földi szakintézetek tanulmányozására: Boboz 
Józsefet az emberbaráti tanintézetek országos 
szakfelügyelőjét, Borbély Sándort a siketné-
mák budapesti iskolája vezető-tanárát és 
Moussong Pált a siketnémák váczi orsz. inté-
zete tanítóját. 

Kinevezte : Alpári Lajos bölcsészt Pozsony-
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez a X. fize-
tési osztály 3. fokozatában egyelőre ideigle-
nes minőségben segédtanfelügyelőnek; Nagy 
István, Csinádi /Lajos, Bartha Ignácz, Király 
István, Jakab Álmos, Hadnagy Antal, Sipos 
Zoltán oki. tanítókat, továbbá Királyné-Bévay 
Ilona, Nagyné-Udvary Róza, Böjthéné-Lehrer 
Czeczil, Siikösd Anna, Sneider Hedvig és 
Barabás Mária oki. tanítónőket a sepsiszent-
györgyi áll. el. népiskolához rendes tanítókká, 
illetve tanítónőkké; Stegena András oki. tanítót 
az újantalvölgyi áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; báró Jeszenák Anna oki. polg. iskolai 
tanítónőt a csáktornyai áll. polg. leányiskolá-
hoz a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé; 
Csiszár László oki. polg. és Sárossy Károly 
magyarderzsei áll. el. iskolai tanítókat a pan-
csovai áll. polg. és felső kereskedelmi iskolához 
a XI. fizetési osztályba segédtanítókká; Nagy 
János oki. tanítót a dengelegi áll. el. nép-
iskolához rendes tanítóvá; Kiís Emma oki. 
kisdedóvónőt az igazfalva-telepítvényi áll. kis-
dedóvodához óvónővé; Vörösmarthy Róza oki. 
tanítónőt a temesbuttyini áll. el. népiskolához 
rendes tanítónővé; a csongrádi áll. polg. fiú-
iskolához Farkas Béla és Sövényházy Antal 
oki. polg. iskolai tanítókat, Éder János oki. 
középiskolai tanárt és Vannay Ferencz oki. 
polg. iskolai tanítót a X. fizetési osztályba 
rendes tanítókká- és Farkas Bélát az igaz-
gatói teendőkkel megbízta; Székelyné-Halasy 
Gabriella oki. tanítónőt a nagykaposi áll. el. 
népiskolához rendes tanítónővé; Schállek Szi-
dónia oki.óvónőtalázárföldi áll.óvóhoz óvónővé; 
Niedermüller Irma óvónőt a jász ó-mindszenti 
áll. óvóhoz II. óvónővé; Fischer Le on a oki. 
óvónőt a nagy-somkuti áll. óvóhoz óvónővé; 
Patrasevich Endrét a zólyomvárm egyei kir. 
tanfelügyelőség vezetésével megbízott királyi 
segédtanfelügyelőt ezen vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé a Vil i . fizetési osztály 3. fokoza-
tába; Szappanyos Anna oki. tanítónőt a 
törökbálinti áll. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
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Feliér Ferenczné szül. Mocsáry Szidónia oki 
tanítónőt a tövisi áll. el. népisk.-hoz r. tanító-' 
nővé; Kessler Károly oki. tanítót az orsovai 
áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. fizetési osztály 3. 
fokozatába s.-tanítóvá; Lörinczi Dénes és 
Benedek János oki. tanítókat a csókfalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká; Bimitrievics Simon 
oki. tanítót a goszpodineczi közs. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kalenity Dusán oki. tanítót a 
nádalyi közs. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ricset/ 
Gizella oki. tanítónőt a sztrabicsói áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Kiss Mariska oki. 
polg. isk. tanítónőt a győri áll. tanítónő-
képző-intézethez ideiglenes s.-tanítónővé. 

Megerősítette: Stefanovics Vladimir ulmai 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában végleg. 

Előléptette : Éltető Béla késmárki áll. polg. 
iskolai rendes tanítót jelen állomásán való 
meghagvása mellett a X. fizetési osztály 2-ik 
fokozatába. 

Áthelyezte: Vargyas Endre veszprémvár-
megyei kir. tanfelügyelőt Esztergomvár-
megyébe helyezte á t ; Papp Sándor pozsony-
vármegyei kir. segédtanfelügyelőt jelen minő-
ségében Veszprémvármegyébe helyezte át, 
és ezen tankerület ideiglenes vezetésével 
megbizta; Saurer Mihály felső-muzslyai áll. 
tanítót a berencsváraljai állómi el. iskolához ; 
Thurzó Emilia gerendkereszturi áll. tanítónőt 
a zólyomi áll. el. iskolához; Bartha Róza 
beszterczei áll. tanítónőt a sonkolyosi áll. el. 
iskolához; Veress Károly bánffy-hunyadi áll. 
tanítót jelenlegi minőségében a tornyai áll. 
elemi iskolához; Kaszó Aranka temesbuttyini 
áll. tanítónőt jelenlegi minőségében a gerend-
kereszturi áll. el. iskolához; Beér Ferencz 
csáktornyai áll. tanítóképző-intézeti segédtanárt 
jelenlegi minőségében az eperjesi állami kis-
dedóvónőképző-intézethez ; Ember Sándor den-
gelegi áll. el. isk. tanítót a szinyérváraljai áll. 
el. isk.-hoz; Bomián Alajos piskitelepi áll. el. 
iskolai r. tanítót jelenlegi minőségében a nagy-
szebeni áll. el. isk.-hoz; Orelt Lajos nagy-
szebeni áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
tégében a zólyomi áll. el. isk.-hoz ; Asztalovszky 
Lajos zólyomi áll. tanítót a piiskitelepi áll. 
isk.-hoz; Klein Lajos és neje szül. Frank 
Mária zólyomi áll. el. isk. r. tanítót és taní-
tónőt jelenlegi minőségében a bánffy-hunyadi 
áll. el. isk.-hoz; Bartos János temes-buttyini 
áll. isk. r. tanítót j elenlegi minőségében a gyergyó-
tölgyesi áll. el. isk.-hoz; Benes Irén székely-
földvári és Wollanka Matild kövendi áll. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Kubányi Etel volt 
bohuniczi áll. isk. r. tanítónőt jelenlegi minősé-
gében a törcsvári áll. el. isk.-hoz; Becsov 
György verbócz-chvojniczai áll. isk. tanítót 
jelenlegi minőségében a temes-buttyini áll. 

el.isk.-hoz; Dolez sálné-Ríszner Ludmilla nagyági 
áll. isk. tanítónőt a gyula-fehérvári áll. isk.-hoz ; 
Kábán József alvinczi és Bydeskuty Ede bor-
bereki áll. isk. tanítókat kölcsönösen; Sebesztha 
Emilia nagy-kaposi áll. tanítónőt az aranyos-
megyesi áll. el. isk.-hoz; Kiss Aladár kis-
budaki és Balla Endre homoki áll. iskolai 
tanítókat kölcsönösen; Mező Dániel bánffy-
hunyadi áll. tanítót jelenlegi minőségében a 
zólyomi áll. el. isk.-hoz. 

Segély- illetőleg gyámpénzt utalványozott: 
néhai Keményfy Radó törökszentmiklósi ev. 
ref. volt tanító özvegye, szül. Gábrieli Ida 
részére évi 233 frt 64 k r t ; néh. Kesjár 
Márton békéscsabai nyugalmazott ág. hitv. ev. 
tanító özv., szül. Szabó Krisztinának évi 336 
fr tot ; Kigyósi Ignácz hódmezővásárhelyi áll. 
polg. isk. volt tanító özv., szül. Weisz Emmának 
évi 388 frtot, 3 kiskorú árvájának együtt 194 
frtot; néh. Csatlós György bajai tanító özv., 
szül. Kóbor Jusztinának évi 310 fr tot ; néh. 
Thomi György, mititei nyugdíjazva volt g.-kath. 
tanító özv., szül. Pap Máriának (Amália) évi 
150 frtot; néh. Jankovich Mihály újbányái 
(ó-huttai) közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Budinszky Zsuzsannának évi 200 f r to t ; Nagy 
Mihály hosszuhetényi r. k. nyugalmazott tanító 
özv., szül. Nérnedy Máriának évi 290 fr tot ; 
Bartha Rezső vaiszlói közs. nyug. tanító özv., 
szül. Tormássy Máriának évi 320 fr tot ; néh. Biró 
István vrázsrói róm. kath. kántortanító özv. 
szül. Magyar Flórának évi 150 f r to t ; néh. Vér 
Pál patosfai r. kath. nyugalm. tanító özv., 
szül. Horváth Katalinnak évi 125 fr tot ; néh. 
Szabó Pál nyug. volt padragi tanító özv., szül. 
Némethy Eleonórának évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Vadkerty Károly 
újgyallai munkaképtelennek talált róm. kath. 
tanító részére évi 220 fr tot ; Varga Antal 
nyíregyházai munkaképtelennek talált evang. 
reform, tanító részére évi 440 f r to t ; Varga 
Kristóf gyulaji munkaképtelennek talált gör. 
kath. tanító részére évi 220 fr tot ; Mráz Károly 
nyíregyházai munkaképtelennek talált ág. hitv. 
ev. tanító részére évi 440 f r to t ; Gyó'ry Sándor 
dorogmai munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 220 fr tot ; Kanizsai Mór 
czifferi munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 260 fr tot ; Neuberger Lipót nagy-
szombati munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 440 f r to t ; Vladucz János szász-
ernyei munkaképtelen g.-kel. tanítónak évi 
120 frtot; Morariu Gábor szálvai munkakép-
telen g.-kath. tanítónak évi 220 fr tot ; Bordea 
János keresztényszigeti munkaképtelen g.-kel. 
tanítónak évi 220 fr tot ; Sebestyén Antal 
királyfalvi munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 220 frtot; Milavanov, szül. Jovanovics 
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Mileva újvidéki munkaképtelen gör. kel. 
tanítónőnek évi 380 f r to t ; Grábos Dénes 
sükői munkaképtelen közs. tanítónak évi 230 
fr tot ; Rosenbach János perbáli róm. kath. 
kántortanítónak évi 340 frtot; Heus Döme 
czodti munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
260 fr tot ; Szőke Márton csik-szt.-mihály-ajnádi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 330 fr tot ; 
Nagy Ferencz csik-szent-iváni munkaképte-
len ev. ref. k.-tanítónak évi 220 fr tot ; Barbu 
János czodti munkaképtelen gör. kel. tanító-
nak évi 260 frtot; Dán Elizeus borgó-prundi 
munkaképtelen alapítv. tanítónak évi 250 
fr tot ; Bálint Alajos csik-madarasi munkakép-
telen róm. kath. tanítónak évi 220 f r to t ; 
Pop Sándor naszódi munkaképtelen alapítv. 
tanítónak évi 340 f r to t ; Neuhauss Ignácz 
diszeli munkaképtelen izr. tanítónak évi 300 
fr tot ; Németh Imre esztergáli tanítónak évi 
240 f r to t ; Kapny Janka volt torda-szent-lászlói 
áll. isk. tanítónőnek évi 180 fr tot ; Kovács 
Sándor fülei munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 430 frtot; Möszl Lajos kőszegi munka-
képtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 550 
f r to t ; Szabó Károly köttsei munkaképtelen 
ev. ref. kántortanítónak évi 220 frtot; Szmodis 
György csesztregi munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 190 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
H. Ii. Nyárind. 1. Ha hivatalból és nem 

saját kérelmére történt az áthelyezés. 2. 
Folyamodás útján. 3. Kérje a kertilletmény-
nek a költségvetésbe való felvételét. 

Ií. Gy. A királyi tanfelügyelőnél kell be-
jelenteni. 

Gr. Imre. Úgy hiszszük: igen. 
Sz. A. Nagyon sajnáljuk, de annyiszor 

foglalkoztunk már az útadó kérdésével, hogy 
minden egyes felmerült esetben nem térhe-
tünk ki reá. Lapunk korábbi számaiból felvilá-
gosítást nyerhet ebben az ügyben. 

Sz. J. Az ön alkalmazása bizonyára csak 
ideiglenesen történt. 

Várhelyi. Gördíthetnek elé akadályt, mert 
bár megvan a jog, de ha pályát változtat, 
az illető kedvezmény reá nézve megszűntnek 
tekinthető. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Belföldi dolgok. Újvidékről jelentik, 

hogy Bánffy br. ministerelnök a szerb auto-
nómiai kongresszus huszonhét tagját szeptem-
ber 5-ére Budapestre hivta, hogy bizalmasan 
megvitassa velük annak lehetőségét, hogy az 

elnapolt kongresszus újra megnyitható legyen 
s működése ne maradjon meddő. Az újvidéki 
szerbek sokat várnak e bizalmas tanácsko-
zástól, sőt reménykednek, hogy kölcsönös 
jóakarattal a megoldás módját is megtalál-
ják. — A német császár fogadására nagy 
előkészületeket tesznek Budapesten. II. Vilmos 
császár szeptember 20-án délelőtt 10 órakor 
érkezik a magyar fővárosba. A Gellért-hegyen 
huszonnégy ágyúlövés fogja hirdetni, a mikor 
a német császárt hozó vonat Kelenföldre s a 
keleti pályaudvarra érkezik s a mikor a 
császár följutott a várba. Folyó hó 21-én a 
fővárost kivilágítják. — A horvát tartomány-
gyiilést folyó hó 3-án bizonytalan időre el-
napolták, miután a mai ülésen harmadik 
olvasásban is elfogadták a nemzeti párt föl-
iratát s megválasztották a magyar képviselő-
házba küldendő 40 s a főrendiházba küldendő 
3 tagot. Az ellenzék e választások elöl kivo-
nult. —- A fiumeiek is békétlenkednek s auto-
nomiájokat vélik megsértettnek azért, mivel 
a bűnvádi törvény intézkedései csak úgy kiter-
jednek Fiúméra, mint akár Budapestre vagy 
Debreczenre. A fiumei városi közgyűlésen már 
fenyegető és dissidens hangok is emelkedtek, 
nem nagy dicséretére „olasz testvéreinknek". 
Dárdai Sándor dr. ministeri tanácsos, ki a 
fiumei ügyek tanulmányozásával van meg-
bízva, így nyilatkozott e kérdésben: „Mindenek-
előtt kijelentette, hogy a mai, valósággal 

' „törvényen kívüli" állapotokat tovább semmi 
esetre sem fogja a kormány tűrni. Az sem 
engedhető meg, hogy Fiume, mely tulajdon-
kép nem egyéb, mint egy kis municipium, 
velünk okvetetlenkedjék s azt hajtogassa, 
hogy ők csak azt a magyar törvényt fogad-
ják el, a mi nekik tetszik. Elmondta azután 
Dárdai, hogy mikor lement Fiúméba, azt 
találta, hogy a magyar törvényeket és ren-
deleteket nem hajtották végre. A rendőri birás-
kodást a fiumei municipium végzi. Tanfél-
ügyélőt iskoláikba be nem eresztenek. Magyart 
fiumei községi kötelékbe fel nem vettek s így 
magyar nem is juthat a képviselőtestületbe, 
holott Fiume lakosságának legalább a félét teszi 
a magyarság. Ez állapotokat tovább nem lehet 
tűrni. A Horvátországgal való ijesztgetés üres 
mesénél nem egyéb." Dárdai így fejezte be nyi-
latkozatait: „Mi minden magyar soviniszta törek-
véstől egyelőre eltekintünk, pedig voltak egyes 
ministeriumokban oly vélemények is, melyek 
Fiume erélyes magyarosítását követelték. 
Egyelőre megelégszünk azzal, hogy a magyar 
lakosság számára állami iskolákat teremtünk, 
melyekben tandíjat nem hajtunk be, így adva 
módot azoknak, kik a magyar nyelvet meg 
akarják tanidni, hogy ezt megtehessék minden 
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áldozat nélkül. Persze, hogy ez a fiumei ola-
szoknak nem tetszik és teli lármázzák a 
világot, hogy mi konkurrencziát csinálunk az 
ő községi iskoláiknak. A mi magyarosításunk 
ennyiből áll. Az ő jogaikba nem avatkozunk 
bele, de a mi törvényeinknek érvényt szerezünk. 
En úgy hiszem, hogy még ez év folyamán 
rendbe hozzuk a kérdést.11 

— Világ folyása a külföldön. A franezia-
orosz szövetség kihirdetése nagy mozgalmat 
idézett elő az európai nagyhatalmak közt. 
Párisban már német-ellenes tüntetések is 
voltak, a rendőrség azonban elfojtotta. Sokkal 
fontosabb ezoknél az, hogy a lotharingiak 
üdvözletére Méline franczia ministerelnök 
oly módon válaszolt, hogy a német lapok 
a német kormányt fölvilágosítás kérésére nógat-
ják, hogy kérdezze meg a franczia minister-
elnöktől: miért tüntetett ily föltűnő módon 
a frankfurti békeszerződés ellen ? Hír szerint 
a franczia parlament összeülése után Hanotaux 
franczia külügyminister a kamarában és 
Méline ministerelnök a szenátusban nyilat-
kozatot tesznek az Oroszországgal való szövet-
ség-szerződésről, bár lehetséges, hogy az ellen-
zek ezt a nyilatkozatot interpellációval előzi 
meg, a melyre a kormány, a mennyire jónak 
látja, válaszolni fog. A koronás fők e közben 
idegesen ide-oda utazgatnak. Az olasz királyi 
pár f. hó 3-án, minden előzetes| hirlelés 
nélkül, megjelent Németországban Vilmos 
császár látogatására ; az orosz czári pár meg 
— a lengyelek kibékítése végett — Varsót 
látogatta meg. A lengyelek nagy ünnep-
ségekkel fogadták az orosz császárt és nejét 
és — Varsóban mindenki lelkesedik. A német 
fejedelmek meg — II. Vilmos császárral élükön 
— együtt utazgatnak s Würzburgban Szedán 
emlékére díszebéd volt f. hó 2-án, a hol a 
bajor régensherczeg tüntetőleg kiemelte,hogy 
„ma huszonhat éve a bajor hadsereg dicső 
küzdelemben vérzett a közös hazáért". Mire 
Vilmos császár a többi közt a következőket 
mondotta: „Gratulálok királyi fenségednek 
népe kitűnő magatartásához és szilárd meg-
győződésem, hogy épp úgy, mint huszonhat 
évvel ezelőtt, ha szükség lesz rá, mindenkor 
kész arra, hogy a birodalom hatalmáért helyt 
álljonSzóval: „keveredés" van az egész 
vonalon. — Nagy keveredés van Ausztriában 
is. Badeni ministerelnök keresi a khaoszból 
a kivezető utat és végre elhatározó lépésre 
szánta el magát. Többé nem kiván alkudozni 
a német pártokkal, a melyeknek erős ellen-
zése megakasztotta a parlament gépezetének 
működését. Most már teljesen a különböző 
szláv pártokból álló többség karjaiba vetette 
magát s azok segítségével akarja elhárítani 

a nehézségeket útjából. Az első lépése e 
többségnek az lesz, hogy megváltoztatják az 
osztrák rajxrát házszabályait, tanácskozási 
rendjét akként, hogy az obstrukcziónak min-
den nemét lehetetlenné teszik. így talán 
elérheti Badeni ministerelnök, hogy a kiegye-
zési provizóriumot megszavaztatja. Talán ? ! 

— Az Új iskolai év Budapesten is kez-
detét vette. A beiratásök e hó első napjai-
ban rendesen folytak, a középiskolákban 
azonban nem vehették fel az összes jelent-
kezőket. Most még inkább kitűnt, mint az 
előbbi években, hogy Budapesten kevés a 
középiskola. A közoktatásügyi ministerium 
azonban intézkedett, hogy a VIII. kerületben 
megnyilt új állami gimnáziumban annyi pár-
huzamos osztály állíttassák fel, a mennyire 
csak szükség van. 

— Szerbek és magyarok. A debreczení 
daloskörnek Belgrádban való szereplése alkal-
mával a belgrádiak a liimnuszszal fogadták 
a vendégeket, a mire a dalosok a Bákóezy-
indulót zendítették rá. Egy pillanatra halotti 
csönd lett, azután a jelenlevők hirtelen 
levették kalapjokat. Az induló után a szerbek 
és a magyar dalosok összeölelkeztek. A 
szerbek akkor hallották először az indulót 
s nagyon meghatotta őket. Megigérték, hogy 
legközelebb visszaadják a látogatást. 

— A Kanolder-iniézet fölavatása. Szép 
ünnepség volt Budapesten a B,anolder-inté-
zetben. A nyár folyamán az egész intézetet 
újjáalakították s csinos, nagy szárnyépülettel 
bővítették ki, a melyben a tanítóképzőintézet 
nyer elhelyezést. Az épületet Krizsán Mihály 
pápai kamarás, érseki biztos avatta föl. A 
szertartás reggel 8 órakor kezdődött az 
intézet házikápolnájában nagy misével, Te 
Deummal, a melyet Krizsán Mihály mondott 
el Kurz Vilmos ferenczvárosi plébános segéd-
letével. Az istentisztelet alatt az intézetben 
működő testvérek énekeltek. Istentisztelet 
után Krizsán Mihály érseki biztos megszen-
telte az új épületet, imaszerű fohászszal 
hálát adott az Istennek s lendületes szavakkal 
köszönetet mondott a bőkezű adakozóknak, 
a kik lehetővé tették az intézet ilyetén 
kibővítését, a tanítóképzővel való betető-
zését s azt, hogy a Ranolder-intézet már 
most, elkezdve a kisdedóvótól a tanítóképző-
intézetig, az összes leányiskolákkal rendel-
kezik. 

— Elförlietetlen tükör. Praktikus talál-
mány hire érkezik Amerikából. Ott ugyanis 
sikerült oly tisztán átlátszó czelluloid-leme-
zeket előállítani, a melyek az üveget pótolják. 
Egy ilyen czelluloid-lemezre kénesőt raknak 
s beborítják egy másik czelluloid-lemezzel. 
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I lyenformán olyan tük rö t készítenek, a mely 
elől-hátul használható és soha el nem tör ik . 

— K i t ü n t e t e t t taní tók . A felvidéki magyar 
közművelődési egyesület Beerwalds sky Ká lmán 
iglói, Böhm Yilmos ó-falvi, Czimmermann 
Rajmund szomolnokhutai, Fiedler János szepes-
váraljai, Mudry József kolcsó-nemesánvi és 
Peták Is tván gölniczbányai tanítókat , a magya r 
nyelvtanítás és a hazafias nevelés te rén szer-
zett érdemeikért , dicsérő oklevéllel t ün t e t t e ki. 

— Halálozás. Horojtyák Pan te leon r ó k a -
mezői vasgyár i róm. ka th . taní tó , augusz tus 
29-én életének 76. évében e lhunyt . 1 8 4 8 - b a n 
a magyar seregben harezol t az oroszok el len. 
A szabadságharcz u tán 10 évig j egyzőskö-
dött , ma jd az említet t vasgyár i taní tó i á l l ás t 
tö l tö t te be. Áldás emlékén! 

A szerkesztő postája. 
— Szives tudomásul. Lapunkhoz oly tömegesen 

érkeznek a kérdező és tanácsot kérő levelek, hogy, 
ha rögtön föl is dolgoznék valamennyit, csak két-
három heti időközökben közölhetjük. Sokakra nézve 
a tanács az utolsó órában, vagy elkésve érkezik meg. 
A kik tehát gyors választ kívánnak, levelökhöz mellé-
keljenek czímzett levelező-lapot. Kérjük azonban t. kar-
társainkat, hogy csak olyan kérdésekben forduljanak 
hozzánk, a melyek igazán reánk tartoznak s ne 
feledjék, hogy a tanítónak első sorban mindig tan-
felügyelőségéhez kell fordulnia. Azt se várják tőlünk, 
hogy egyoldalú informáczió alapján Ítéletet mondjunk. 
Kérvényeknek a ministeriumhoz való benyújtására 
nem vállalkozunk, mert ilyesminek az útja a kir. 
tanfelügyelőség. A ministerium által már elintézett 
ügyekre nézve sem lehetünk mi fölebbezési fórum. 
Általában kérjük t. olvasóinkat, hogy a szerkesztő-
séghez csak a szerkesztőség hatáskörébe vágó ügyek-
ben forduljon s az elintézést ne „várják el", hanem 
„kérjék". Mi mindenkit szívesen támogatunk a mi 
hatáskörünkben, de a szerkesztőség nem vállalkozik 
arra, hogy tuiakozódó-intézetté alakuljon át. — I. L. 
Felelős szerkesztőnk már Budapesten van s újból 
átvette a lap szerkesztését. — Iskolaföntartók, iskola-
székek és kir. tan felügyelőségek szives figyelmébe. 
A 'pályázati hirdetéseket, hogy késedelmet ne szen-
vedjenek, sziveskedjenek egyenesen k iadóhivata-
lunkba (I. Vár, Iskola-tér 3.) küldeni. — Többeknek. 
A lapot nem a szerkesztőségnél, hanem a kiadó-
hivatalnál kell megreklamálni. — Sz. Gr. Örs. 
A polgári iskolai vizsgálati szabályzat az egyetemi 
nyomdában szerezhető meg (mint a hogy már szám-
talanszor üzentük), ára 20 kr ; egyebekben az igaz-
gatóság ad fölvilágosítást, I. Paedagogium. — 11.042. 
Új kérvény adandó be a megváltozott helyzetnek 
megfelelő melléklettel; ha szegénységi bizonyítvány 
van mellékelve, bélyegmentes. — M. J. Kökényes. 
Folyamodjék a vallás- és közoktatásügyi ministe-
riumhoz : kérjen tanácsot a kir. tanfelügyelő úrtól 
is. — X. X. Pilippó. Nem üti meg a mi mértékün-
ket. — K. Gy. Pelsö-Derna. Ha a pályázati hirde-
tésben benne volt. jogosan követelheti a hitközség-
től. Tegyen jelentést a kir. tanfelügyelőségnek. —• 
Jí. M. Uglya. Erre nézve csak az ügyet alaposan 
ismerő ügyvéd adhat fölvilágosítást. — H. 31. Farkasd. 
Intézzen kérdést a kir. tanfelügyelőséghez; mi nem 
ismerjük az ottani viszonyokat. — V. K. Ihar hut. 

Felelős szerkesztőnk szabadságon volt s így csak 
ezután nézhet utána az ön ügyének. A másik kér-
dést illetőleg: Magyarországon mindig egy fokkal 
magasabb czímet adnak meg, mint a mennyi dukál; 
így lettek a tekintetes karok és rendek utódai nagy-
ságos orsz. képviselők. — Cz. G. Kis-Szeben. A „Kis-
dednevelés" kiadóhivatala: Budapest, VI., Rózsa-utcza 
23. sz. — S. S. Kérvények vagy okmányok meg-
őrzésére vagy visszaküldésére nem vállalkozunk. —-
S. Ha az iskola államivá lesz, folyamodhatok fél-
jegyre jogosító arczképes igazolványért. Úgy tudjúk, 
hogy 50 kros bélyeget még mindig kell a kérvényre 
tenni. A kérvény a keresk. ministeriumhoz kül-
dendő. — B. Gy. Asszonyvásár. A kir. tanfelügyelő 
úrnak igaza volt. Kérvényét azonban kivételesen be-
adtuk a ministeriumban. — Cs. B. Leányvár. Hely-
telenül cselekedett, hogy ily sürgős kérvényt (pláne 
bélyeg nélkül!) a szerkesztőséghez küldött. Olvassa 
el fönnebbi üzenetünket. Kivételesen beadtuk ; hogy 
lesz-e sikere, nem tudjuk, de hogy megleletezik, 
valószínűnek tartjuk. Kérvények beterjesztésének nem 
a Néptanítók Lapja az útja! Ha kára lesz belőle, 
tulajdonítsa magának. — J. A. Borgó-Prund. A mit 
tehettünk, megtettük, de nem igen kecsegtet-
hetjük. H . . . . kir. tanácsos úr már itt van és 
átvette hivatalát. Átköltözési segélyt annak, a ki 
maga kéri az áthelyezést, nem szoktak adni. — 
P. M. Miliálka. 11.769. sz. a. érkezett be. Jó lesz 
új kérvényt nyújtani be, hivatkozva erre a számra. 
— K. J. Somogy-Szabár. 25.378. sz. a. ment a kapos-
vári adóhivatalhoz és a tanfelügyelőséghez. — B. 
L. N. Otvösfalva. 44.216. sz. a. van és megsürgettük. 
— K. P. Jene. 45.019. sz. a- van a számvevőségnél, 
megsürgettük. — V. J. Hany. 53.389. sz. a. van. 
Türelem. — B. E. Torontálvásárhely. 6861. sz. a. 
van, de a kataszteri ivek beérkezéseig nem intéz-
hető el. — B. P. Bukin. 51.956. sz. a. van. Türelem. 
— L. A. Vezérszállás. 42.802. sz. a. van. Még nem 
intézték el. — N. J. Zalaesztergál. 31.058. sz. a. 
ment a keszthelyi adóhivatalhoz és a tanfelügyelő-
séghez. — B. I). F. Sárád. 14.042. sz. a. van, de a 
kataszteri ivek beérkezéseig nem intézhető el. — 
— B. J. Lövö-Petri. 40.283. sz. a van. Türelem. 
— M. B. Köblér. Ujabb kérvényét 24.961. sz. a. 
augusztus 26-án Ungmegye közigazgatási bizottsá-
gához küldték, ott sürgesse. — Sz. M. Döghe. A 
budapest-vidéki főigazgatóságnál van 49.176. sz. a. 
— Zs. I). Nagyszékely. 14.730. sz. a. van. Míg a 
kataszteri ív be nem érkezik, nem intézhető el. 
Közigazgatási bizottságnál sürgesse. — A. S. Darno. 
26.503. sz. a. 1896/97. évről 3 évre 283 frt állam-
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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 in «yen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
lApja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 60 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések á rszabása . — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 87. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLi-TÉB 3. 

Kézi ra toka t n e m a d u n k vissza. 

Az „anyanyelv". 
A mikor a m a g y a r nyelv tan í tása 

va lamennyi népiskolában kötelezővé téte-
te t t , a nemzet iségek erősen p ro te s t á l t ak 
ellene. P ro te s t á l t ellene a taní tóság 
azon része is, mely magyarul nagyon 
keveset , vagy éppenséggel s e m m i t sem 
tudot t . A tan í tóságnak magyaru l tudó 
része is aggodalommal fogadta a magyar 
nyelv t an í t á sá t elrendelő tö rvényt , mer t 
a magya r nyelv t an í tásának mikén t jéve l 
nem volt t i s z t ában ; nem is lehetet t , 
m e r t taní tóképzőink a magyar nyelvnek 
nem m a g y a r a jkú iskolákban leendő 
miként i t an í t á sá ra növendékeiket nem 
képesí te t ték. 

r 

Ámde a magyar tanítóság közmon-
dásossá vá l t hazafiaága, h iva tása i r án t i 
lelkesedése, folyton-folyvást növeke " 
ambicziója , ku ta tn i szerető esze legy<" 
az akadályokat , megsemmis í te t t e a., 
aggoda lmaka t és rövid idő a l a t t amaz 
örvendetes ténynyel ál lot tunk szemben, 
hogy a m a g y a r nyelv taní tása mind in-
kább t e r j ed és a képzel t lehetetlenség 
csakis nehézségnek bizonyult. A lehe-
te t lenség ellen nincs orvosság, de a 
nehézséget le lehe te t t győzni. És a 
taní tóság le is győzte. 

A k o r m á n y által a taní tók részére 
rendeze t t pó t tanfo lyamok, de különösen 
a szaksaj tó nagyot lendí te t t a dolgon. 

Egyetemes és vidéki t an í tógyülése inken 
valarúint a szaksa j tóban igen gyakran 
meghá i iy tuk-ve te t tük a m a g y a r n y e l v n e k 
n e m magyar a j k ú iskolában leendő taní -
t á s á t , és a dolog annyi ra j u t o t t , hogy 
nemcsak ál lami iskoláink vol tak magya r 
tannyelvűek h a n e m a községi iskolák, 
n a g y része is m a g y a r t annye lvűvé let t . 
A k i a dologgal némi ismeretségben 
á l lo t t , az nem is gondolha to t t arra , 
h o g y a gyermek anyanyelve a magyar -
nye lv tanítása, vagy tannyelvül való 
használa ta á l ta l e lhanyagol ta t ik , m e r t 
ez csakugyau lehetet lenség. Hisz, m i 
a k i k nem magyar a j k ú iskolákban magyar 
nye lve t t an í to t tunk és a kik a magya r 
nye lve t taní tásnyelvnek is t e t t ü k t ud -
j u k legjobban, h o g y az anyanye lv hasz-
n á l a t a nélkül e redményhez n e m j u t h a -
t u n k . Segítségül ve t tük az anyanye lve t 
és ez által azt n e m hogy e lhanyagol tuk , 
h a n e m ápoltuk. 

É s mégis a k a d t a k — nem csak la jku-
sok, hanem tanfér f iak is — a k ik nagy ban 
követel ték, hogy a gyermek anyanyelvén 
n y e r j e első ok ta t á sá t , és h iva tkoz tak 
pl. Comeniusra. Csakhogy ezek elfelej-
t e t t ék , hogy Comenius az akko r d iva tban 
vo l t la t in nye lven való t an í t á s ellen 
szólott , de e l fe le j te t ték az t is, hogy 
azó ta másként a lakul tak a pol i t ika i 
viszonyok is, és pedig úgy, hogy a 
különböző nemzetiségekből a laku l t m a -

Lapunk 36-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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g y a r n e m z e t n e k nemzeti anyanyelve is 
van , a mely épp po l ig lo t t s águnkná l f o g v a 
n e m mind ig azonos az egyes családok 
anyanyelvével. 

A népiskolára , a n é p t a n í t ó s á g r a h á r a m -
l o t t a m a kötelesség, hogy a csa ládi 
anyanye lv m e g b á n t á s a né lkül á p o l j a és 
te r jeszsze a n e m z e t i anyanye lve t , n e m 
csak a n e m z e t összesége, h a n e m m i n d e n 
egyes t a g j á n a k s a j á t j ó l f e l fogo t t é rde-
kében is. És az i skola — bá r i g e n sok 
akadá ly lya l és nélkülözéssel k e l l e t t küz-
denie — derekasan m e g is fe le l t szép 
h iva tásának . 

És most , a m i k o r e t e k i n t e t b e n a 
legszebb e r e d m é n y e k e t t u d j u k f e l m u -
t a tn i , köve te l ik i t t - o t t egyes t an fé r f i ak , 
h o g y a g y e r m e k a n y a n y e l v é n n y e r j e 
első ok ta tásá t . H á t , h o g y ez k ö n n y e b b 
dolog, az t megengedem, de a n e m z e t i 
közérdek még i s csak t ö b b r e becsülendő, 
m i n t a s a j á t k é n y e l m ü n k . A n e m z e t i 
közérdek k í v á n a l m á n a k eleget t enn i , 
nehezebb dolog, az i g a z ; de t e t t ü n k 
a n n á l nemesebb, h a s a j á t k é n y e l m ü n k 
fe lá ldozásával j á r . N e m , n e m k a r t á r s a i m , 
ne nézzük a m a g u n k k é n y e l m é t , h a n e m 
a közé rdeke t t ek in t sük , kü lönösen akko r , 
h a ez a közé rdek n e m k i v á n lehe-
te t l en t . 

Azt m o n d j á k , h o g y n e m k é n y e l e m r ő l 
v a n i t t szó, h a n e m abszu rdum, h o g y 
pl . a szerb v a g y n é m e t g y e r m e k e t 
előbb m a g y a r nye lv re t a n í t s u k és 
a z u t á n a sze rb re v a g y n é m e t r e . H á t 
k é r e m szere te t te l , a dolog t u l a j don-
k é p e n n e m így áll. Mi n e m n y e l v t a n r a 
t a n í t j u k g y e r m e k e i n k e t , a m a g y a r nyel-
v e t sem t a n í t hatjuk a nye lv t an a l a p j á n ; 
m i beszélgetve t a n í t u n k m a g y a r beszé-
det . Az ped ig d idak t ika i l ag is be igazo l t 
t ény , hogy m a g y a r szóra (beszédre) 
l egkönnyebben a k k o r t a n í t h a t j u k a 
gyermeke t , a m i k o r m é g zsenge korú , 
a mikor óvodába, e lemi i sko lába j á r . H a 
é n fe lnő t t e m b e r l é t e m r e a k a r n é k pl. 
angolu l tanuln i , én m á r csak a nyelv-
t a n a l ap j án t a n u l h a t n é k . Ez esetben 

kel lene, hogy a n y a n y e l v e m n y e l v t a n á t 
igen j ó l t u d j a m , h o g y az tán az angol 
n y e l v e t nye lv t an i a l apon meg tanu lhassam. 
A gye rekné l a z o n b a n m á s k é p e n van. 
E lőbb t anu l ő beszélni , n y e l v e t , az tán 
l e h e t n y e l v t a n r a taní tani . A g y e r m e k 
k i c s iny ko rában , a mikor m é g elméje 
n i n c s e n anny i f e l é elfoglalva, a n n y i r a 
fogékony , hogy anyanye lve m e l l e t t — 
kellő és m ó d s z e r e s vezetés m e l l e t t — 
igen k ö n n y e n e l s a j á t í t h a t m é g e g y másik 
n y e l v e t i s ; p l á n e nemzet i a n y a n y e l v ü n -
ket , melye t , h á l a Istennek, m o s t m á r 
h a z á n k legutolsó fa lu jában is t u d zen-
gen i egy -néhány e m b e r : j egyző , taní tó , 
p a p fináncz, z s a n d á r , boltos, ko rcsmáros . 

H i v a t k o z n a k sokszor b i zonyos ered-
m é n y t e l e n s é g e k r e . E r r e az az észrevé-
te lem, hogy ne o t t szerezzük t apasz ta -
l a t a i n k a t , a hol a m a g y a r n y e l v t au í t á sa 
n é h á n y vers ike e ldará lásából áll. De 
m é g a saját t a p a s z t a l a t a i n k r a is csak 
a k k o r h i v a t k o z z u n k , ha m ű k ö d é s ü n k e t 
m á s o k és a r r a v a l ó szakférf iak legalább 
is j ó n a k minős í t e t t ék . 

Szóval, m a m á r annyira v a g y u n k a 
m a g y a r n y e l v t a n í t á s dolgával — ha m é g 
m i n d i g van is j a v í t a n i való — hogy h a 
v a l a k i (pláne t an fé r f iú ) a m a g y a r nye lv 
t a n í t á s á t lehe te t lenségnek, v a g y peda-
góg ia i h ibának nevez i — nevetségessé 
vá l ik . 

N e ha j t suk a nemzet iségi a g i t á t o r o k 
m a l m á r a a v i z e t , hanem k u t a s s u n k 
t o v á b b r a is, h o g y m ó d s z e r ü n k e t k ö n y -
n y e b b é t együk és legyőzhessük még a 
legkisebb a k a d á l y t is. 

A z o k a k a r t á r s a k , a kik önképzésük 
f o l y t á n o d a j u t o t t a k , hogy a szaki roda-
l o m b a n , az egyesüle tekben vezérszere -
p e t vá l l a lha tnak el, és el i s vállal-
nak , azok ne a nehézségeket t á r j á k 
fel, h a n e m — a gyengébbek kedvéé r t 
- — m u t a s s á k m e g a m ó d j á t annak, 
m i k é n t lehet l egkönnyebben boldogulni , 
t a n í t s á k a gyengébbeke t , de n e r iasz-
szák vissza, m e r t há t ők a t an í tó ság 
gyengébb , kü lönösen kezdő része e lőt t 
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tekinté lyek, a tek in té ly pedig h a t és 
ennek a gyengébb rész mindig hódol. 

H a v a n n a k nehézségek, azoknak le-
győzésére h í v j u k fel a közokta tásügyi 
k o r m á n y figyelmét: 

]. Rende l j e el a k o r m á n y , h o g y a n e m -
zetiségi v idékeknek t an í tóka t szolgál-
t a tó képzőkben a m a g y a r nye lvnek 
nem m a g y a r a jkú iskolákban leendő 
taní tási módszerét tüzetesen taní t sák . 

2. N y ú j t s o n a k o r m á n y módot, hogy 
ily i r á n y ú vezérkönyvek és megfelelő 
t ankönyvek Írassanak. 

3. Az iskolák kel lőképen felszerel-
tessenek. 

4. Hogy az ily i skolák lehetőleg osz-
t o t t a k k á legyenek stb., stb. 

5. Hogy ily i skolákban egy t an í tó 
60 növendékné l í ö b b e t ne tanítson. 

6. Hogy mentő l több más nemzet i -
ségű egyén neveltessék magyar á l lami 
taní tóképzőkben. 

Ne fe led jük soha sem, bogy m i n e m 
csak tanfér f iak , h a n e m magyar tanférfiak 
is vagyunk. A m a g y a r nemzetet csak 
magyar tanítók nevelhet ik . 

M-i. 
s D O e 

A pályaválasztás küszöbén. 
A tá r sada lom b á r m e l y „állás" u t á n 

törekvő t a g j a alig győzi mai napság 
panaszá t hal latni . A pályázók sokasá-
gá t f á j l a l j ák s valóságos lamentálásba 
csapnak á t t ü r e l m ö k e t vesz te t t fiatal embe-
reink, h a annak ecseteléséhez fognak, 
hogy nekik képzet tségökhöz m é r t állás 
elnyerésében, micsoda sziszifusi nehézsé-
geket kell l eküzdeniök! 

E nyugta laní tó , sok szép tehe tsége t 
megsemmisí tő kóros á l lapotnak ezer oka 
van. N e m is szándékom ezeknek fe j -
tegetésébe bocsátkozni , még pedig anná l 
inkább sem, mer t fá jda lom, a k á r h á n y a t 
úgy sem tudnék kielégítő módon dűlőre 
vezetni. 

Hej pedig, de másképp is lehe tne 
minden, h a sok esetben maga a h iúság 
vására az életpálya tévesztésére n e m 

szolgálna! Megengedem, hogy a b a j 
ekkor sem lenne gyökeresen k i i r tva , 
de visszás társadalmi á l lapotunk n é m i 
orvoslását nyerné. Sok csalódás, kese rű-
ség kerü l te tnék el, ba pályakereső 
i f j a ink , i l letve szülőik t iszta foga-
lommal b í rnának arról, hogy a szunyadó 
tehetségek előtt mi ly t e r e t kell ny i tn i , 
hogy az életben működésüke t áldás, 
békesség kisérje. 

Legtöbb esetben m a g u k a szülők sem 
tud ják , m i t t egyenek? Anny i t se j tenek, 
hogy a fiskálisnak, orvosnak j ó sora 
szokot t lenni, végre a papi, t a n á r i 
pá lya sem megvetendő. H á t nevelnek 
csemetéjökből fiskálist, orvost, p a p o t 
vagy t a n á r t ; rá sem hederí tve a r ra , 
érez-e fiuk a kijelölt pá lya i r á n t h a j -
landóságot 1 

Már most , ha a család egy j ó a k a r ó 
t anácsadó ja ezt m o n d a n á a csa ládfőnek: 

„De h á t ne erőszakol ják a fiút e r r e 
az a m ú g y is t ú l tömöt t életpályára, me ly 
m á r csak zsenijeinek t u d j a megélhe-
tését biztosí tani , h a n e m nézzenek kissé 
körül. S találnak m é g olyat is, me ly -
hez a fiúnak több kedve is l ehe t s 
melyen nem is dühöng anny i r a a 
kapzsi konkur rencz ia" . 

Vá j jon az i lyenforma tanácsot osz-
togató egyén nem a család védőangya la 
g y a n á n t jő-e elénk? A fen t je lze t t é le t -
pá lyákon kívül is van elég t isztességes 
megélhetés i mód. Vannak iskolá ink, 
melyeknek áldásdús működéséről n a g y o n 
sok családapa távolról is alig ha l lo t t 
valamit , pedig azok is előkészítői a meg-
elégedett , tisztességes jövőnek. A lább i 
sora imban ídeltetőül h á r o m p á l y á r a 
fogok r ámuta tn i , melyek mai napság 
nem részesülnek abban a mél ta tásban , 
melyet érdemelnek. P e d i g azoknak a 
fiatal embereknek, a k ik rászánják m a g u -
kat, i l letve, akik kedve t éreznek a sok he lyen 
előí téletekbe ütköző mezei élet ezen 
ágaza ta i i r án t , bizony semmi okuk sem 
lesz e lha tározásukat megbánni . Fe lh ívom 
a pá lyá t választók figyelmét a m. kir. 
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kertészeti tanintézetre, a tejgazdasági szak-
iskolára s a mezőgazdasági technológiára. 
Ezen i n t é z m é n y e k e t v é g z e t t i f j a ink m a i 
napság m é g gazdá t l an d o m i n i u m o k a t fog -
la lhatnak el, me lyeken n e m csak a m e g -
élhetés v a n biztosí tva, de a boldogulás 
is. Lássuk e p á l y á k a t e g y e n k i n t : 

A kertészet, főleg a gyümölcs t e rme lé s , 
Kecskemét s Nagy-Kőrös h o m o k b u c z k á i t 
csengő a r a n y a t t e rmő b á n y á v á vá l toz -
t a t t a át. E g y kis j ó a k a r a t t a l e l é rhe t j ük 
hogyspecz iá l i t á sunka „beszterczei sz i lva" , 
a „Ká lmán-kör te , " a „pogácsa -a lma" s 
többi gyümölcs fé leségünk az egész o r -
szágnak bő k e r e s e t f o r r á s t biztosí tson. 

Ez i n d í t h a t t a va lósz ínűleg a r r a az 
Országos M a g y a r Gazdaság i Egyesü le te t 
1859-ben, h o g y Budán a L á g y m á n y o s o n 
ker tészet i i n t é z e t e t á l l í t o t t fel, m e l y b e n 
a kl ímánk és t a l a junk a l a t t l eg jobban 
díszlő g y ü m ö l c s f á k a t k e z d t e k nevelni . 
Evek m u l t á v a l a k o r m á n y figyelme is 
a ker tésze t re lőn t e re lve s így t ö r t é n t , 
hogy 1 8 8 1 - b e n a n e v e z e t t budai k e r -
tész i sko laveze tése á l lami kezelésbe m e n t 
á t . Az oly i f j a k pedig, a k i k kiváló k e d -
v e t m u t a t t a k a gyümölcs fa t enyész t é s 
i ránt , hogy az i skolában n y e r t képes í té-
süket tökéle tes í t sék , gróf Zichy Fe rencz 
födémesi ke r t é sze tébe k ü l d e t t e k á l l ami 
ösztöndíj me l l e t t , ho l az a lka lmazo t t 
f ranczia főker tész tő l t a n u l t á k el az 
in tenzivebb fanevelés t s faa lakí tás t . A 
kertészet t a n í t á s á t á l t a l ános í to t t ák a 
többi gazdaság i t a n i n t é z e t e k e n is, de 
azé r t az igaz i ke r t észképző mégis a 
budai m a r a d t , mely 7"6 h e k t á r n y i s a j á t 
és 2*8 h e k t á r n y i b é r l e t t t e rü le ten o ly 
konyha- , dísz-, gyümölcsös- s sző lőker te t 
létesített , h o g y azt az o t t járfc koszo-
rús r e g é n y í r ó n k Jókay Mór , a Gel lé r t -
hegy p a r a d i c s o m á n a k n e v e z t e el. 

Az . i n t é z e t pomolog ia i t ö r z s k e r t j e 
Európa l eggazdagabb k e r t j e i n e k egyike , 
anya íá inak gazdagságá t t ek in tve . A k e r -
tészet m i n d e n ágá t fe löle lő t a n a n y a g 
ismer te tése m e g v a l ó b a n a közönség 
minden r é t e g é b e n szétoszl ik. A ke r t é sz -

segédek t é l i t a n f o l y a m o t h a l l g a t h a t n a k . 
T a r t a t i k gyümölcs t enyész t é s i t a n f o l y a m 
n é p t a n í t ó k számára , s z ő l ő m u n k á s o k a t 
10 nap i o k t a t á s u t j á n k é p e z n e k ki, f a -
ápo lóka t s az ú t k a p ó k a t 8 nap a l a t t ; 
férf iak s n ő k m é g négy n a p o s gyümölcs -
ér tékes í tés i t a n f o l y a m o n v e h e t n e k rész t , 
me lyen az Alden, Bödenberger, Lucas 
m e g Ryder-féle gyümölcsaszaló-gépek m ű -
ködését i smer t e t i k . N a g y o n é r t he tő t e h á t , 
hogy ú g y a pep ine r i ák tu la jdonosa i , 
m i n t a ke reskede lmi ke r t é szek , sőt a 
gazdák részérő l is, az i n t éze t i r á n t a 
legmelegebb érdeklődés ny i lvánul , m e r t 
be l á t j ák az üdvös czélt, m e l y az ügyes , 
t a l p r a e s e t t ker tészek képzésé re i r á n y u l . 
Az i n t é z e t hal lgatói b e n t l a k ó k s a B 
éves ke r t é szképző t a n f o l y a m r a 4 közép-
iskolai e lőképzet t sége a fe lvé te l i f e l t é -
tel. K i az in téze t be lé le te i r á n t é r d e k -
lődik, j ó l teszi , ha m e g s z e r z i m a g á n a k 
az é v e n k i n t k i adandó p r o g r a m m o t , m e l y 
beszámol a csekély t a n d í j j a l s fe lvi lá-
gosí tás t n y ú j t az á l l ami ösz töndí jakró l , 
v a l a m i n t a sok kedvezményrő l , m e l y e t 
szegénysorsú, j ó tanulók é lvezhe tnek . Meg-
t a n u l h a t j á k o t t g y a k o r l a t i l a g a f a n e m e -
sítést, gyümölcsésze te t , dísz- és k o n y h a -
ke r t é sze te t , a hasznos s k á r o s r o v a r o k 
i smere té t . A ker tésze t i számvi te l re , p a r k -
a lak í t á s ra országosan i s m e r t első szak-
t a n á r a i n k ok t a t j ák . A t a n u l ó k a szó 
szoros é r t e lmében az e lméle t és g y a -
kor l a t k ö z ö t t tö l t ik ide jöke t , de úgy , 
hogy t e n y e r ö k abba be lekérgesedik . 
Többrendbe l i me legágyak s házak gon-
dozása sz in t én r eá jok v a n bízva. Az in t é -
ze t m u z e u m á n a k t á r g y a i t segí t ik sza-
por í tan i , v a n miből, t ek in tve , h o g y 
a lmából 280 , kör téből 2 9 5 , szi lvából 80 , 
cseresznyéből , meggyből 100, ka jsz in , s 
őszi b a r a c z k b ó l 258 v á l f a j van. De k i 
is s o r o l h a t n á el az egész gyümölcs , 
zöldség- s d íszker tészet i g y ű j t e m é n y t ? 
E lhagyom, m e r t tú l ságos hosszú szám-
soroza to t hoznék össze. Csak mel les leg 
emlí tem, h o g y minden évadban kocs i -
számra p r o d u k á l n a k a n a n á s z t s ápr i l i s -
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m á j u s b a n p u t t o n s z á m r a dicsekedhetnek 
é r e t t csemegeszőlővel. Oda j u t o t t u n k 
t e h á t ma i napság, hogy k é p z e t t ker-
tész t a lka lmazandó földbir tokosaink, 
közintézete iuk n e m kényte lenek többé 
kül fö ld i ember t szerződtetni , m e r t ide-
haza is csak o lya t ta lá lnak, k i bá t ran 
ve tekedik f rancz ia vagy n é m e t kolle-
gá jáva l . Közvet len i t t a főváros mellet t 
van egy, j ó t ékony intézethez csatolt 
nagyh í rű ker tésze tünk . Az o t t alkalma-
zo t t f rancz ia gyümölcs- s konyhakertész, 
igaz, hogy e ldisputá lhat lanul k i t ű n ő szak-
erő, de oly k i t ű n ő j avada lmazása van, 
h o g y most, vagy 10 évi a lka lmazta tása 
u t á n hazájába szándékozik visszatérni 
s o t t vil lát vesz a Magyarországon 
m e g k e r e s e t t pénzen. 

Az igazság kedvéér t megjegyzem, 
hogy a kertészet i i n t éze tünke t végzett 
növendékeink ki lépésük n a p j á n ta lá lnak 
jól fizetett a lka lmazás t m a g á n vagy 
város i ker tészetekben. Javarésze azon-
ban ker tészete t a lapí t o t thon egypár 
ho ldny i földjén, mely 8 — 9 for intos 
b é l i e t e t hozot t eddig s kemény verseny-
társává növik t i m a g u k a t azoknak a 
bevándoro l t bolgár ker tészeknek, a kik egy 
m a g y a r holdér t 1 0 0 — 1 5 0 f o r i n t n y i bér-
letösszeget nem sokainak s eunek daczára 
a r anyakka l t e l t erszénynyel vándorol-
nak őszutóján hazá jokba . Mellesleg jegy-
zem meg, hogy a budai ker tészképző 
alig képes annyi ker tész t képesíteni, 
hogy a bir tokos-osztály szükségletét 
évről -évre kielégítse. 

De t é r j ü n k á t a tejgazdasági pályára. 
Évszázadokon keresz tü l a Ká rpá tok 
egész lánczolatán s a Duna-Tisza 
közöt t i síkságon a fe jős j u h t e r m é k e 
mozd í to t t a elő a gazdák jó lé té t . A te j -
gazdaság azonban csak az ósdiság ha tá -
rai k ö z ö t t mozgot t , m e g t a r t v á n azon 
szokásokat , melyek apáró l fiúra szállot-
tak . H o g y a rendes tehenészetek létesí-
tésével Sveiczon, B a j orországons Auszt r ia 
alpesi t a r t o m á n y a i n tú l tegyünk, h a t li ter 
nap i t e jhozamot biztosí tó t a r k a borz-

deres t á j f a j t a teheneinkkel — a r r a n e m 
is gondo l tunk! Hazánk első, t e j gazda-
sági lag berendeze t t tehenészeté t a keszt-
he ly i „Greorgicon" megalapí tója , gróf 
Fes te t ich Györgynek u rada lmában talál-
j u k a mul t században. A század elején 
gróf Hunyady he tményi és mezőkeszi 
urada lmain , va lamint a sa já t b i r tokán 
Salgocskán, Appel igazgató p róbá lkozo t t 
a gazdaság e mellékágából hasznot 
mer í teni . 

Buzdítólag h a t o t t e t é ren 1840 t á j á n 
a zalavári apátság, va lamin t a gróf 
Bombelles k a j m á d i u rada lmának intéző-
sége 1858 felé, mely u tóbbiban a berni 
m a r h a tenyésztésével tesznek e redmény-
dús kísérleteket . Dehát a gabonának 
egész a nyolczvanas évek elejéig oly 
szép á ra volt, hogy a gazda a te jgaz-
daságot csak afféle „asszonynak való" 
pepecselésnek minősítet te. De reánk zúdul t 
a külföldi gabona özöne, mely a buza 
á r á t a m i n i m u m r a sülyesztette. Ekkor 
t ö r t é n t , hogy gróf Széchenyi Pá l föld-
mívelési minis ter , megér tvén a kor in tő 
szavát , 1883-ban az országos te jgazda-
ság i felügyelőséget ál l í tot ta fel, mely a 
t e jgazdaság i szakokta tás t is fe lvet te 
p r o g r a m m j á b a ; oly formán, hogy az t 
az amúgy is a tananyaggal tú l t e rhe l t 
gazdasági t an in téze tek ú t j á n ada t t a elő. 

De már 1890-ben észrevették, hogy 
így al igha j u t h a t n a k képzet t te jgazda-
sági felügyelőkhöz, há t lé tes í te t tek egy, 
a k o r igényeinek teljesen megfelelő te j -
gazdasági szakiskolát La jos b a j o r her-
czeg sárvári u rada lmának lánczi pusz-
t á j á n , de m á r 1895-ben azt v e t t ü k észre, 
hogy az ország fejlődő te jgazdasága 
t ö b b szakér tő t igényel, m in t a m e n n y i t 
az egyedüli in téze t művelni képes s fel-
á l l í to t ták gróf Schönborn munkács i , vala-
m i n t gróf Keglevieh János (Abaúj-Torna-
megye) u rada lmában a te jgazdasági 
m u n k á s o k a t képző iskolákat, melyek 
működésének köszönhet jük annak tudá-
sát, miszer int a külföldnek hozzánk 
i m p o r t á l t t e rméke nem jobb minőségű, 

< 
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m i n t a minő a mienk , h a n e m ke lendő 
vol t , m e r t g y á r t á s a szakér t e l em műve . 
Ma m i is e lőá l l í t juk a „g royer" , „ roque-
f o r t " s „ c a m e m b e r t " s a j t o k a t s a k i 
megízleli — b izony í tha t j a , hogy j o b b a k a 
külföldinél . 

H a a t a n u l ó n a k anyag i he lyze te m e g -
engedi s m a g a r endezhe t be m a g á n a k 
te jgazdaságo t , az in téze tben e l s a j á t í t o t t 
t e chn ika i i smere t e i dúsan k a m a t o z ó tőké -
nek bizonyulnak. 

H a pedig „á l lás t" a k a r n a vá l la ln i , 
az u r a d a l m a k részéről k é t kézzel k a p -
n a k u tána , m e r t n e m s a j n á l j á k a j ó 
f izetés t adni , — csak, h a z a i m u n k á s 
„ sa j tos" -hoz j u s sanak . Ot t v a n pé ldáu l 
F r igyes főhe rczeg bellyei u r a d a l m a , hol 
a só to r i s tye -pusz ta i idegen s zá rmazású 
fe lügyelőnek év i j a v a d a l m a z á s a a négy 
ezer f r t o t é r t e el. 

K i fogná t e h á t ké t ségbe vonui , h o g y 
a t e jgazdaság i p á l y a komoly s m u n k á s 
i f j a i n k n a k n e m oly fogla lkozás t n y ú j t , 
m e l y nem csak a megélhe tés t , de a j ó -
l é t e t is ne b i z to s í t aná ? 

A gazdasági me l l ék ipa rágak n é m e l y i k e 
azonban m é g n a g y o n jövede lmező é le t -
p á l y á t nyi t , csak az a sa jná la tos , h o g y ez 
idő szer int az ehhez szükséges i smere -
t e k e t hazai , speczialis szak i sko lánk-
b a n még el n e m s a j á t í t h a t j á k i f j a i n k . 
N a g y o n h ihe tő azonban, h o g y föld-
mivelésügyi m i n i s t e r ü n k n e k m i n d e n r e 
k i t e r j edő figyelme a h i á n y t c s a k h a m a r 
p ó t o l j a s az orvoslás m ó d j á t is k i t a l á l j a . 
H a va laki n á l u n k va lamely i p a r á g b a n 
magasabb k iképez te t é s t óha j t , e r r e nézve 
a Lónyay-u tcza i felsőbb i p a r i s k o l á b a n 
t á g t e re t t a l á l h a t . Dehá t a g a z d a s á g g a l 
kapcsola tos czukor- , szesz-, sör-, k e m é -
nyí tő- , húskonze rv -gyá ra ink vezetésére , 
fá jda lom, a m i iskolá ink edd ig m é g n e m 
képeznek haza i szakerőket — egysze-
r ű e n abból az okból, m e r t a t á r g y a t 
p e r t r a k t á l ó szakiskolá ink n i n c s e n e k ! 
Hazai , n a g y o n j ó l fizetett á l l ása ink kü l -
fö ld i szakér tőkkel , vagy haza i k o n t á r o k -
ka l v a n n a k elfoglalva. H i b a az, h o g y 

oly g y á r i veze tőke t n e m i sko láz t a tunk , 
k ik a gyá r i m u n k á s n a k ké t ségbevon-
h a t a t l a n gyako r l a t i t u d á s u k k a l á l l j anak 
segí t ségére i t t -o t t , de m á s r é s z t intel l i -
gencz iáva l s s z a k é r t e l e m m e l a gyár 
vegyészével , avagy m é r n ö k é v e l a kezde-
ményezés nehézsége i t is m e g k ü z d j é k . 
E n személyesen i s m e r e k ily i d e g e n szár-
m a z á s ú czukor- s szeszgyár i „gyárveze-
t ő k e t " i t t a fővá rosban s a v idékeu, 
k i k e t a gyár igazga tósága t e j b e - v a j b a 
fü rösz t , 4 — 5 0 0 0 f r t év i fizetésben 
részesí t i (!!) őke t s ó r á r ó l - ó r á r a a t tó l 
r e t t eg , hogy „mons ieu r K." a faképné l 
h a g y j a s h o l t a l á l n a k akkor hozzá 'hason ló 
ka l iberű e m b e r t ? P e d i g m. K . csakis 
a douai „L'école nationale des industries 
agricoles" n ö v e n d é k e volt , m e l y b e 16 
éves k o r á b a n be lépe t t , 500 f r a n k n y i t an -
dí j fizetésére kö te lezvén m a g á t , de viszont 
anny i á l l ami ösz tönd í j a t n y e r t o t t , hogy 
iskolázása m a j d n e m i n g y e n j é b e van. 

A gazdasági m e l l é k i p a r á g a k a t ismer-
t e t ő t echnológ ia i i sko lá ra v a n nekünk 
szükségünk, h o g y a déde lge t e t t á l lásokba 
m. K . - k h e l y e t t s a j á t fiainkat helyezzük. 

A pá lyavá lasz tá s hónap j ában , az th i szem, 
hasznos dolgot m ű v e l t e m a k k o r , midőn 
r á m u t a t t a m ar ra , m i s z e r i n t szép hazánk-
b a n j ó aka ra t t a l , m u n k á v a l s k i s meg-
különbözte tésse l , m é g n a g y o n „szép 
ál lás " -ok v a n n a k üresedésben . 

(Budapest.) lyali Szvetozár. 

— — 

A hazaszeretet ápolása. 
Minden tanítónak főkötelessége az, hogy 

növendékeit öntudatra nevelje. Az öntudatos 
növendékekből lesz az öntudatos honpolgár: 
a hazának, az egyháznak és a társadalomnak 
hasznavehető tagja. 

A mely emberben az öntudat — e nemes 
lelki tulajdonság — alszik, annak keblét 
nem hevíti nemes ambiczió, szivén hideg 
közömbösség ül, lelkén tehetetlenség férge 
rágódik, s vajmi kevés várható az ilyentől! 

A kinek például szivéből a nemzeti öntu-
dat hiányzik, — hiányzik abból a hazaszere-
tet szent érzete is, s él az ilyen Pató Pál mód-
jára : „ Mit törődik a hazával, a hazának száz 
bajával!" 
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A legszerencsétlenebb ország az, a mely-
nek kebelén ilyen emberek élnek! 

Ezeket előre bocsátva, lássuk, miféle esz-
közökkel fejlesztheti a tanító a zsenge gyer-
meki szívben a nemzeti öntudatot? 

Első eszköz erre nézve magának a tanító-
nak saját nemzeti öntudata. Tudja és érezze 
át első sorban maga a tanító, hogy ő magyar 
testében-lelkében és dicsőnek tartja, hogy 
őt az ég magyarnak engedé születni. Lássa 
és tapasztalja mindenkor a növendék tanítójá-
nak arczulatán, mozdulatán, beszédmodorán 
ama dicső lelkesedést, melyet nem a tettetés, 
de a nemes nemzeti öntudat varázsol elő! 
A mely tanító nem így érez s a helyett, hogy 
magasztos pályáján a haza szent szeretetét 
tartaná szemei előtt, az anyagiakhoz tapad, 
és más államok gazdagságát mérlegeli, dicsőíti: 
az ilyen aligha fog nemzeti önérzetre nevelni. 

Második eszköz a nemzeti öntudat neve-
lésére : az iskolai tantárgyak. Ilyen és legelső 
tantárgy erre nézve már a beszéd- és értelem-
gyakorlat. 

Midőn a beszéd- és értelemgyakorlatoknál 
előfordul pld. a szülői ház, a család, már 
ekkor meg kell a kis növendékkel szerettetni 
azt a kedves kis helyet, a hol ő született és 
él, azt a kis házikót, melyben a szerető édes 
anya annyi álmatlan éjszakát töltött bölcsője 
fölött, mert a nagy hazát is csak úgy fogja 
majd később igazán szeretni, ha azt a kis 
helyet, a mely az ő otthona, át tudja ölelni sze-
retetének melegével. Igen czélszerű és helyes, 
diktálás után már a kezdő gyermekekkel a 
beszéd- és értelemgyakorlatok folyamán ide 
illő kis versikéket betaníttatni. 

A felsőbb osztályokban már tágasabb tér 
nyilik a nemzeti öntudat fejesztésére. Egyik 
legalkalmasabb tantárgy erre nézve a törté-
nelem. 

A történelemből tanulja meg a növendéknem-
zetünk múltját, jelenét, küzdését, szenvedését, 
örömét, dicsőségét. A történelem vezetésével 
maga a tanító legyen a történelem, ne pedig a 
holt betű. Ne szorítkozzék a tanító csupán a 
kézikönyvre, hanem gyűjtsön magának egyes 
anekdotákat, életrajzokat, a mit itt vagy amott 
olvas és történeti órán használja fel azokat. 
Gyűjtsön az újságokból, naptárakból történeti 
képeket, s magyarázás közben, midőn gyer-
mekeit a lelkesedés magaslatára varázsolta, 
mutassa föl azokat. A jeles alakoknál, mint 
például: Árpád, I. (Szent) István, I. László, 
I. Nagy Lajos, Hunyadi János, I . Mátyás, stb 
két-három annyi ideig időzzék a tanító növen-
dékeivel, mint egyéb más királyoknál. A rossz 
és hanyag uralkodókat ne hallgassa el növen-

dékei előtt a tanító, hadd tanulja meg a nö-
vendék tetteiket gyűlölni! 

A történelem után a földrajz a legalkalma-
sabb tantárgy a nemzeti öntudat fejlesztésére. 

A földrajzból tanulja meg a növendék szép 
hazánk kedvező éghajlati fekvését, kalászdús 
rónáit, felhőkbe nyúló bérczeit, regényes tájait, 
halakkal gazdag folyóit, kies fürdőit, mit más 
országokkal ha összehasonlít, önkénytelenül 
felsóhajt: „Hála Istennek, hogy magyarnak 
születtem!" 

A földrajzi oktatásnak nem szabad lélek-
ölő betűtanulásnak lennie. A mi országuuk 
gazdagságát, szépségét feltétlenül kell a tanító-
nak hangoztatnia. A legnagyobb bűnt követi 
el hazája és nemzete ellen az a tanító, a ki 
saját hazájának fenti kiválóságairól némán 
hallgat, míg a tiroli, sveiczi és más országok 
költői szépségeiről lelkesen magyaráz növen-
dékei előtt — s azoknak képzelmét amaz 
országok felé tereli . . . Ha a gyermek szebb 
és gazdagabb hazáról hall lelkesedetten beszélni 
— tanítója szavát készpénznek veszi — és 
lelke vágya mindig a hallott Eldorádó felé 
irányul, míg hazáját kicsinyli, lenézi, — s az 
így vezetett növendékekből lesz aztán később 
az Amerikába és más országokba kivándorlók 
egész légiója. Ne keresse tehát a taní tó az 
aranyat más országokban, mikor itthon is fel-
találhatja azt bőven! 

A földrajz után a magyar nyelvtan az a 
tantárgy, melynek segítségével, a tanító nö-
vendékeiben a nemzeti öntudatot fejlesztheti; 
pld. az olvasmánykezelésnél: a történeti, 
földrajzi és hazafias olvasmányokkal, továbbá 
hazafias versek betanultatásával. A mi a ver-
seket illeti, nem elég, hogy azt a növendék 
csak megtanulja, hanem magyar emberhez 
méltó önérzettel szavalja is el: ne csak tudja, 
de átérezze! E végből maga a tanító adja 
elő a betanulandó hazafias verseket szent lel-
kesedéssel növendékei e lőt t ; tapasztalni fogja, 
hogy a jól előadott vers hallatára növendé-
keit egy titkos, benső, édes érzelem tölti el 
úgy őseink, a haza, mint magyar nyelvünk 
szépsége iránt. 

A mely tanító a hazafias versek t anu l t a tá -
sát figyelmen kívül hagyja, nem méltó arra, 
hogy magyar tanítónak neveztessék. 

A nyelvtan után a hazafias dalokkal l ehe t 
leginkább a nemzeti öntudatot fejles/,teni. A 
dal az ember lelkületére a leghathatósa bb 
varázseszköz. Különösen a magyar nemzet az, 
ki szomorúságát épp úgy, mint örömét, da lba 
szokta önteni. E szép tulajdonságot miér t 
hagynók mi néptanítók a jövő nemzedék 
szivében elenyészni? Ápoljuk e szép ősi 
magyar tulajdonságot, tanítsunk minél tö bb 
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magyar dalt iskolánkban, hogy megőrizzük 
és fejleszszük növendékeinkben a nemzeti ön-
tudatot. A magyarok e két imádságát pedig: 
„Hazádnak rendületlenül" és „Isten áldd meg 
a magyart", t ud ja iskolánknak még a legutolsó 
növendéke is! 

Harmadik eszköz a nemzeti öntudat fej-
lesztésére : a főbb történelmi események év-
forduló napjának megünneplése a növendékek-
kel ; mint pld. a Sajó melletti ütközet, a 
mohácsi vész, a zentai csata, Budavár vissza-
vétele, a magyar szabadságharcz (márczius 15.) 
évforduló napja, stb. 

Szenteljen egy-egy délelőttöt a tanító az 
ily események megünneplésére az ő kis orszá-
gában ; tartasson növendékeivel szavalatokat, 
tartson ő maga is lelkes magyarázatot a nap 
nevezetességéről, hassa át beszédével növen-
dékeinek szivét, — nem fog kárbaveszni az 
az egy délelőtt, sőt tízszeresen meghozza a 
maga kamatját , mert nem csak ünnepelt, de 
taní tot t és nevelt is — a nemzeti önérzetre. 

Negyedik eszköz a nemzeti öntudat fejlesz-
tésére a növendékekkel a szabadba való ki-
rándulás. 

Szerezzen be a tanító egy nemzeti zászlót 
és az alatt vonulva, hazafias dalokat énekelve, 
vezesse ki többször növendékeit az év legszebb 
szakában a szabadba . . . Ott hivja fel figyel-
műket a kéklő hegyekre, a messzeterjedő 
rónákra, virágos völgyekre, a hullámzó szép 
vetésekre, mindennemű mezei ültetvényekre; 
midőn ezt megtette, jegyezze meg előttük, 
hogy hány ország van, a mely terméketlen 
vagy az aszály, vagy a víz, vagy a kősziklák 
miat t ; ime, ez a mi szép országunk mindent 
megterem földjében — n e m megyünk kenyérért 
külföldre, van i t t minden bőviben a mimkás 
és szorgalmas embernek — szeressétek ez 
áldott országot, adjatok hálát Istennek, hogy 
magyarnak teremtet t titeket, áldjátok őseinket, 
a kik ezt a szép hazát számunkra elfoglalták, 
tiszteljétek nagyjainkat, a kik ezt részünkre 
ezer éven át megőrizték és jelenben is szá-
munkra föntar t ják . Éljen a kirá ly! Énekeljé-
tek el Petőfi szép honfidalát: „Tied vagyok, 
tied hazám", stb. 

Végére ju to t iam feladatomnak. IJyféle esz-
közökkel alapíthat egy tanító az ő kis orszá-
gában — iskolájában — nemzeti öntudatot. 
S ha így tesz, csak akkor érdemli meg ő is 
ezt a szép neve t : magyar és tanító! Ha így 
tesz, csak úgy lesz igazán hű fia e szép 
hazának, melyben született, melyben bölcsője 
ringott, mely anyai kebelén nevelte és táplál ja 
őt. Hogy minden magyar tanító így tegyen 
— adja I s t en ! 

(Egyluizas-Radócz.) Darab Lajos. 

KÖRRENDELET. 
(55.454. sz. — Valamennyi kir. tanfelügyelőséghez.) 

Örömmel tapasztalom a gazdasági ismétlő-
iskola iránti érdeklődést országszerte. Bizton 
remélem, hogy ezen új intézmény nem csak 
kulturális, hanem közgazdasági szempontból 
is igen becses szolgálatokat teend. 

A gazdasági ismétlő-iskolát oly mérvben 
kivánom életbeléptetni, a mily mérvben a föld-
mívelésügyi minister úrral egyetemben gon-
doskodhatom a néptanítók gazdasági kiképzése 
felől. 

E tekintetben a folyó évben már jelenté-
keny előhaladás történt, a mennyiben 170 
néptanító a szőlészeti, 220 néptaní tó a mező-
gazdasági, 20 a tejgazdasági és 20 a gyü-
mölcsészeti tanfolyamon nyervén kiképeztetést, 
immár a mult évben kiképezett tanítók számba-
vételével ötszáz községben van biztosítva a 
gazdasági ismétlő-iskola sikeres életbelépteté-
sének előfeltétele: a szakképzett tanító. 

Most már csak a tanfelügyelőségek és a 
megyei intéző körök ügybuzgóságától függ, 
hogy az 1897/98. tanévben legalább is ötszáz 
községben életbe léptettessék a gazdasági 
ismétlő-iskola. 

Nem kétlem, hogy a királyi tanfelügyelőség 
e tekintetben az ügy jelentőségéhez mért 
egész buzgalmával közremüködend. 

Felhivom a királyi tanfelügyelőséget, hogy 
a folyó év november hó l - i g jelentse be, 
melv községekben, mily szervezettel és mily 
jelleggel nyi l t meg tankerületében a gazda-
sági ismétlő-iskola? 

Végül tudatom, hogy a tanítók számára 
szolgáló Gazdasági Vezérfonal és a Gazdasági 
Ismétlő-iskolai Olvasókönyv közelébb már 
meg fog je lenni . 

Budapesten, 1897. évi szeptember hó 3-án. 
A minister he lye t t : Zsilinszky, államtitkár. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek.) 

Hazánkban a maga nemében egyedül álló 
vállalat: az „Első magyar aczélirótoll- és iró-
tollszárgyár" Schüller József és az „Első magyar 
iróngyár" Wurzel és Társa czégek tulajdono-
sainak gyártmányai úgy minőségileg, mint 
kivitelben a külföldön hasonló gyártmányokkal 
nem csak teljesen versenyképesek, hanem sok 
tekintetben az utóbbiakat felül is múlják. 
Felhivom ennélfogva a tanfelügyelőséget, mi-
szerint tankerülete iskoláinak Írószer szük-
ségletét ellátó czégeknél odahatni igyekez-
zék, hogy ezek irótoll, irótollszár és irón-
áruikat a szóban levő gyáraktól szerezzék be. 
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- •ex Gerő Sanyi. >cs®— 

Szeptember elseje volt. Az iskolai beiratá-
sokat végeztem. Éktelen visítás zavart tél a 
munkámból. A visítás közé néha ostorsuhogás 
s durva emberi hang vegyült. 

A jelenlevő szülők s az apró kliensek 
sápadtan tekintettek körül. Ugyan mi lehet az ? 

Magam is boszusan keltem föl az asztaltól: 
— Ejnye, ugyan kinek jött arra kedve, 

hogy a gyerekét itt nyúzza meg az iskola-
ajtóban ? 

Kimentem az utczára. Ott találtam Gerő 
Mihály uramat, meg az egyetlen drága cseme-
téjét, a busafejú Sanyi gyereket. Az apa meg-
suttyantotta az ostort: 

— Megy-e iskolába kis fiam ? 
A gyerek újra kezdte a visítást: 
— Neeem mééék! 
Rájuk szóltam: 
— Mit mivel itt Gerő uram ? 
— No, nézzen ide tanító uram! Látott-e 

ilyet valaha a világ ? Mert immár, hogy köze-
ledik a Szent Miháíy-napja; meg a tisztelendő 
úr is kihirdette a szószékről, hogy ma lészen 
a beiratás. Mondom az anyjuknak: varrj a gye-
reknek tarisznyát, tedd bele a tavalyi kalen-
dáriumot, feladom a fiút iskolába. 

Az anyjuk akként cselekedett; még pogá-
csát is sütött erre az alkalmatosságra. Hát 
keressük a gyereket. Hol a Sándorka? Ki 
látta? — Tűvé tettünk pinczét-padlást. Fel-
vertük az egész kertek-alját. Nincs a gyerek 
sehol: sem a malom alatt, sem a libalegelőn. 

Már a kutakat kezdtük vasmacskázni, mikor 
a vén csősz, az öreg Bőrbajna, beállít vele, 
hogy : 

— Ott fogtam el kint a határban a „Tardi-
kopolya" körül. 

Mondok: 
— Hát te kis fiam hol jártál? 
Erre csak kivágja a rezet a gyerek: 
— Neeem mééék iskolábaaaa . . . 
— Dehogy nem mégy, mikor elmegy. 

Próbálom, vezetem; micsoda ? Olyan eget-
hasogató visításba tört ki, hogy a szomszédok 
összefutottak a csudájára. Nekibikacsolta magát, 
hogy ő nem megy és nem megy! Még a 
földön is meghempergett. De már erre 
engem is elfogott a Szent Antal tüze: 

/ * A 
; mmtm r 

\ * f> . C ; 

— Hol a szíj ostor? Meglátom én, mégy-e, 
vagy sem! 

így jutottam idáig nagy kínnal. Phű ! phű ! 
szinte kimelegedtem. — S kezdte törülgetni 
inge ujjába a verítéket. 

— Most már tanító uram próbáljon vele 
valamit. 

Megfogtam a gyerek kezét: 
— Gyere be kis fiam. Nem lesz itt semmi 

bántódásod. Vannak itt már többen is. Mind 
a te pajtásod. Éjjpen csakis téged vártunk 
még. 

Oda se neki! 0 bizony be nem jön! El-
kezdtem vezetni. Neki vetette a lábát. Szeliden 
szóltam hozzá, de kellő erélylyel markoltam 
meg a kezeszárát s vezettem befelé. Mikor 
látta, hogy ennek fele sem tréfa, hogy a 
keze vaskapocsban van s azt onnan nem tudja 
kiszabadítani: elkezdett újra visítani; rúgott, 
karmolt. Utoljára beleharapott a kezem fejébe, 
hogy a vér kiserkedt a foga nyomán. 

Erre kissé orron legyintettem. 
Ez fogott rajta. Ettől kissé megszelídült. 

A közben folyvást szeliden beszéltem hozzá: 
— No, látod! Kenyérrel élünk mi is. Nem 

eszünk meg senkit. Hadd látom hát, milyen 
iskolás válik belőled? Tudsz-e bátran felelni. 
Mondd meg szépen, mi a neved ? 

A gyerek még egy darabig szepegett, de 
utóbb is neki bátorodott. Beszélt. Volt nekem 
már több ilyen kis vad csikóval is dolgom. 
Valamennyi megszelidült. 

Beírtam a naplóba. Megmutattam neki a 
helyét. A kicsi pajtások nyomban siettek a 
vigasztalására: 

— Ne sirj, Sanyi! Csiga-vér! Mi is itt 
vagyunk. 

A fiú, úgy látszott, megnyugodott sorsában. 
Elhagyta a sirást. Kezdett szétpislogni a 
körülötte izgö-mozgó gyerekhad fölött. 

Az apja is megkönnyebbült szívvel távozott. 
Én is folytattam a munkámat. 

Egyszer a gyerek elkezd fészkelődni, hogy 
ő kimegy. 

— Hová, kis fiam ? 
— A bodzafa alá. 
— Ne a bodzafa alá menj, kis fiam. Ott 

van kint az a deszka-bódé. Oda menj. Majd 
egy nagyobb gyerek elvezet. 

Hej, mikor a Sanyi kívül volt a szabad 
levegőn, nem ment az sem a bodzafa alá, sem 
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a deszka-bódéba! Hanem — vesd el magad — 
neki a kerítésnek; ki a réteknek, futóra! 

A nagyobb gyerek azzal a jelentéssel tért 
vissza, bogy a Gerő Sanyi megszökött. 

— No, majd megkerül! 
Bizony beletelt három nap, míg a „ken-

gyelesi" nádasokból elő tudták vájni a fiút. 
Három nap nem evett mást, csupán vadszed-
ret, meg nyers solymot. Az apja, anyja mái-
kétségbe esett miatta. 

Mikor az iskolába fölvezették ú j ra : nem 
sirt, nem szabódott; békességgel megült a 
helyén. Azt hittem, utóbb is eszére tér. 

Nem is volt vele sokáig semmi bajom. 
Yolt később elég. 
A míg az iskolai dolognak a sekélyebbjét 

gázoltuk, addig csak lépést tartott velünk. 
Hanem a mint egy kissé nekiereszkedtünk a 
mélyebbjének, akkor már csak úgy eviczkélt 
utánunk. Egy darabig még úszott, úszot t : de 
végre is elmerült, elmaradt. 

írni még csak valahogy, de olvasni egyál-
talán nem tudtam megtanítani. (A számolás-
ról nem is beszélek!) Pedig minden betűt 
ismert. Rendesen hangoztatott. Hanem azokat 
a hangokat egy érthető szóba összefoglalni: 
ahhoz nem volt hallása. 

Három esztendeig meglakta az első osztályt. 
Mint az erdők dísze, a hatalmas tölgy, úgy 
magasodott ki osztálytársai közül a nagy buksi 
fejével. 

A körülötte csiripelő apró-cseprő népség 
nagy respektussal nézett reá. Erős volt, mint 
egy bivalyborjú s folyton dögönyözte őket. 
Nem egyszer magam szedtem ki a tépázott 
apróságokat a karmai közül. 

E miatt folyton fenyíteni kellett őt. Örö-
kösen bűnrováson volt a neve. Meg aztán a 
tanulás! Az nem volt kenyere! Akármilyen 
dolgot elvégzett szívesen. Udvart sepert, fát 
hordott, vizet húzott, csak „leczkézni" ne 
kelljen. 

En meg a fejembe vettem, hogy — törik-
szakad, embert faragok belőle. Ha bottal verem 
is a tudományt bele abba a nagy buksi fejébe, 
de bele verem. 

No, csak az kellett! 
Ha egy kicsit kurtábbra fogtam a gyeplő-

szárát, ha egyszer-másszor megfenyítettem, 
azt sem mondta, befellegzett: ott hagyott 
iskolát, tarisznyát, kenyeres asztalfiát s elment 
világgá. 

Sokszor hétszám odacsatangolt, pásztorok, 
kubikosok kegyelemkenyerén élődve. Se isko-
lának, se otthonnak még csak feléje sem 
nézett. Betegnek orvosra van szüksége. Azon 
gondolkodtam, mit csináljak vele ? Oda állí-
tottam magam elé: 

— Hallod-e fiam, Sándor! Hát annyira nem 
szeretsz te tanulni? 

— Szeretnék tanító úr, de nem tudok. 
— Csak akarat kell hozzá. 
— Volna nekem akaratom, de eszem nincs 

hozzá. 
— Azt hiszed? 
— Tudom, érzem . . . 
— Meg az aprókat is mindig bántod. 
— Mikor mindig csúfolnak. 
— Ugyan-ugyan? 
— Azt mondják, én vagyok a birkanyájban 

a szamár. 
— No, majd arról segítek én. A tanulásra 

nézve meg azt mondom: én nem kívánom, 
hogy megerőltesd magad; csak az iskolát ne 
kerüld folyton. Ha tudod a leczkét: tudod; 
ha nem tudod: nem tudod. Magadnak lesz 
hasznod, vagy károd belőle. Azt az egyet 
megkívánom, hogy az iskolába eljárj rendesen. 

Attól kezdve nem volt vele bajom. Ha panasz 
volt reá, nem őt, hanem a panaszlót büntettem 
meg. Nem is bántott a Sanyi azután senkit 
többé. 

A tanulásban biz nem fájdult meg a feje 
azután sem. S én máig sem hiszem, hogy 
tudná: mennyire van Makó Jeruzsálemtől ? 
Vagy a föld forog-e, avagy a nap kel föl 
keleten ? 

Észrevettem, hogy szeret faragcsikálni. 
Adtam neki egy pár loinbfürészt, meg egy 
pár müfaragászati mintát. Haj, hogy meg-
örült neki. Egész nap fúrt-faragott. Összeszedett 
minden képes ujságpapirost. Kivagdalta a ké-
peket, aztán megpróbálta utánarajzolni. A 
rajz, úgy a hogy, sikerült; hanem aztán meg-
próbálta kifaragni. Az már aztán ment! Gyö-
nyörűség volt látni. 

Legutóbb a nevemnapján megajándékozott 
egy szép pipatartóval. Ö maga komponálta 
össze. Igazán meglepően csinos faragványok 
vannak rajta. Valóságos vad-zseni 

* 

Kai-társaim! Az ilyen vad-zsenikre is legyen 
egy kis gondunk! 

(Baranya-Sellye.) Bodonyi Nándi». 

H I V A T A L O S KÉSZ. 

Elismerését nyilvánította: a fiumei áll. 
el. iskolában az 1896/97-ik tanévben tartott 
ingyenes magyar nyelvi esti tanfolyam vezeté-
séért és tartásáért az abban közreműködő 
Donath Imre áll. el. és polg. isk. igazgatónak, 
továbbá Mittner Zoltán áll. el. isk. tanítónak 
és Jettmár Matild áll. el. isk. tanítónőnek. 



35. jszám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

Kinevezte: Markovics Domonkos oki. taní-
tót a lókí közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Fekete 
Győző oki. tanítót a bodófalvi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Hoffmann Ida oki. tanítónőt 
a nagyági áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Schramm Béla oki. tanítót a felsőmuzslyai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Párvy Endre 
tanítóképző-intézeti tanári tanfolyamot vég-
zett oki. felső, nép- és polgári iskolai tanárt 
a znióváraljai áll. tanítóképző-intézethez segéd-
tanárrá, a X. fizetési osztály 3. fokozatába 
véglegesen; Gábor Dezső oki. tanítót a szász-
zsombori áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Helins György és Valló Sándor oki. tanító-
kat, Komzsik Szidónia és Halenkovits Irma 
oki. tanítónőket a gyetvai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká és tanítónőkké; Plachy Jenő oki. 
tanítót a bohuniczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Kuzmányi György sziráki ág. ev. 
tanítót az ottani áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Klein István ós Schideck Ágoston oki. 
tanítókat, továbbá Schideck Ágostonná szül. 
Alyxich Blanka oki. tanítónőt a német-ecskai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká és tanítónővé; 
Mészáros József oki. tanítót az igazfalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Gábor Pál oki. 
tanítót a szentmargitai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Papp Jenő oki. tanítót a fugyii áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Száva Mihály oki. 
tanítót a nagygalambfalvi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Taschek Gyula képesített polg. isk. 
rajztanítót a brassói áll. polg. leányisk.-hoz 
a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá; (Jlrik Antal oki. 
tanítót a góriczai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sziklai Tivadar máriaradnai 
áll. el. tanítót ugyanily minőségben a gyoroki 
csángó-telepi áll. el. isk.-hoz; Papp Irén szi-
nyérváraljai áll. óvónőt a vajdahunyadi csángó-
telepi áll. kisdedóvodához, s helyébe Szinyérvár-
aljára Hitter Czeczilia oki. óvónőt kinevezte. 
Vályán Illésné szül. Sipos Antonia hatvani 
áll. tanítónőt a kispesti áll. isk.-hoz ; Vucs-
kics Aranka nagybáródi áll. isk. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a hatvani áll. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: a solti helvét hitv. ev. ref. 
tanítóegylet módosított alapszabályait a f. évi 
48.990. sz. a. kelt rendeletével; a gyöngyösi 
ifjúsági egylet alapszabályait folyó évi 42.295. 
sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Kiel Ágoston 
dobokai róm. kath. kántortanítónak évi 220 
i r to t ; Faragó Ferencz málomi róm. kath. 
tanítónak évi 430 fr tot ; Baranyai József 
felső-szent-iványi tanítónak évi 220 fr tot ; 
Schleissner Henrik mohácsi munkaképtelen 
izr. tanítónak évi 380 fr tot ; Schober József 
gödrei r. k. tanítónak évi 510 f r to t ; Bogdán 
József gyuliczai g. kel. munkaképtelen taní-

tónak évi 340 f r to t ; Spielmann József kis-
becskereki munkaképtelen közs. tanítónak évi 
340 fr tot ; Tamaskovics István kis-aranyosi 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 220 f r to t ; 
Buzsicska Sándor lédeczi munkaképtelen r. k. 
tanítónak évi 180 fr tot ; Hornyácsek Károly 
velsiczi munkaképtelen r. k. tanítónak évi 
220 fr tot ; Hága József dunaszekcsői r. k. 
kántortanítónak évi 394 fr tot ; Dragea Emil 
tatárlakai munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 130 fr tot ; Aj váz Kristóf nagykikindai g. 
kel. szerb felekezeti tanítónak évi 460 fr tot ; 
Zách Miklós bazini munkaképtelen tanítónak 
évi 370 fr tot ; Bragomir István hosszúfalusi 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 360 f r to t ; 
Magyar Mihály szintyei g. kath. tanítónak 
évi 240 fr tot ; Slavesku János mohi munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 120 f r to t ; 
Stoica Mihály szelistyei munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 330 frtot; Incze Elek magyar-
és oláhbölkényi munkaképtelen g. kath. ván-
dortanítónak évi 130 fr tot ; Heiner János 
szombathelyi közs. tanító részére évi 610 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Vajas Árpád makói volt ev. ref. tanító 
özv., szül. Kázi Ételnek 323 frt 40 kr t ; néh. 
Zánlcay Zsigmond alsó-kubini áll. polg. isk. 
volt tanító özv., szül. Kocsi Horváth Rózának 
évi 440 fr tot ; néh. Fenyvessy János jalsói r. 
kath. volt tanító Hugó, Alojzia, Margit, Mária 
és Ödön nevű kiskorú árváinak évi 291 fr t 
65 kr t ; Dregán Péter szuligeti g. kel. volt 
tanító özv., szül. Ungur Rozália és kiskorú 
árváinak együtt 275 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Brateszku 
Traján knézi g. kel. tanítónak 197 frt 50 krt. 

Tanítók tanácsadója. 
W. J. Forduljon ismét Telkes S. úrhoz. 
Klein Miksa. A felsőnépiskola III-ik osz-

tályáról szóló bizonyítvány nem nyújtja ugyan-
azon jogokat, mint a polg. isk. IV-ik oszt. 
bizonyítvány ; magánvizsgálatra bocsátás szem-
pontjából azonban ez a 2-féle bizonyítvány 
a közokt. min. úr 1895. évi 5009. sz. r. 
alapján „tanérték szerint" egyenlőnek veendő. 

Farkas Sándor. Róm. kath. templomba 
nincs joga bekényszeríteni a nem ahhoz a 
felekezethez tartozó tanulókat. Általában 
senkit sem szabad más felekezeti templomba 
kényszeríteni, mert ez lelkiismereti erőszak. 
A szülők tudtával és beleegyezésével az illető 
tanuló idegen templomban is megjelenhetik; 
ezért a tanítótestületet szemrehányás nem 
érheti. 

F. M. A vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumhoz elöljárósága útján. 
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H. R. P. A kérdéses tanítóválasztás ügyé-
ben miheztartásul a következő felvilágosítást 
nyujthatjuk: 1. Nincs oly miniszteri rendelet 
vagy utasítás, mely előnyt ne adna egy okle-
veles tanítónak oly egyén felett, ki csak a 
képezde első évfolyamáról tett, illetve szándé-
kozik tenni vizsgálatot. Sőt ellenkezőleg, már 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. 133. §-a határozot-
tan követeli, hogy okleveles tanítókat válasz-
szanak. „Tanítói hivatalra ezentúl csak oly egyé-
nek képsíttctenek, a kik valamely nyilvános ké-
pezdében az egész tanfolyamot bevégezték s 
s a kötelezett vizsgákat letevén (bélyegmen-
tes) tanítói oklevelet nyertek; vagy ha nem 
végeztek is nyilvános képezdei tanfolyamot, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgát 
nyilvános képezdében sikerrel kiállották." így 
szól a nevezett §. Helytelen dolog tehát, hogy 
a kérdéses iskolában egy semmiféle előkép-
zettséggel nem biró egyén működik, kinek 
mellékfoglalkozása a trombitásság. Ennek ked-
veért nem szabad a pályázatra bocsátott 
tanítói állomást szabályszerűen be nem töl-
teni, pláne midőn okleveles tanítók is pályáz-
tak. A lejárt pályázat alapján a választást 
szeptember 1-je előtt meg kellett volna ejteni 
Ha netalán bekövetkeznék az az eset, a mitől 
félnek, hogy az illető ideiglenesen alkalmazott 
kedveért az okleveles tanítók mellőztetnének, 
az ellen a kir. tanfelügyelőségnél keressenek 
orvoslást, mert a hitfelekezeteket megilleti 
ugyan az iskolai önkormányzati jog, de 
országos törvénybe ütköző cselekedetet nem 
szabad elkövetniök, sőt a népnevelési tan-
felügyelők számára az 1878. évi XXXVIII. 
és az 1876. évi XXYIH. t.-czikkek végre-
hajtása tárgyában kiadott utasítás 64-ik §-a 
szerint a királyi tanfelügyelő „A felekezeti 
rendes és segéd- vagy helyettes iskolatanítókra 
nézve mindenkor meggyőződést szerez arról, 
hogy azok a népiskolai törvény 133. §. köve-
telményei szerint választattak-e ?" 

W. S. Trsztena. Ügy emlékszünk rá, mái-
adtunk választ. Nézetünk szerint nincs joga 
külön díjat követelni az említett hitoktatásért, 
mert hiszen munkaköre megállapításánál ön 
ebbe beleegyezett külön díj kikötése nélkül. 
Az ilyen elkövetett hiba reparálását legoko-
sabb dolog szépszerivel megpróbálni. A házi-
kert elfoglalásáért kéljen méltányos kárpót-
lást, azt bizonyára meg is kapja körülbelül 
10 fr t értékben. 

Ii. R. Mi előre nem mondhatjuk meg, mert 
hisz a döntés mástól függ. 

Cí. Jakab. 1. Ha ujabb ok van reá, a 
közig. biz. újból is megindíthatja a fegyelmi 
vizsgálatot. 2. A közig, bizottsághoz. 3. Ok 
nélkül nem teheti. 

K. J. Méltányos egyezség alapján lehet ezt 
a kérdést megoldani, pl. oly módon, hogv a 
másik tanterembeli tanításért az évi rendes 
díjnak felét adják. Az iskolafentartó felsőbb 
hatóság beleegyezésével ez az összeg — véle-
ményünk szerint — a 11. tanítói beszedett fize-
tésből kiutalványozható. 

Felvidéki óvónő. Körülményeihez képest 
leghelyesebben cselekszik, ha jövő évi április 
2-án adja be kérvényét 1898. évi julius 1-től 
leendő nyugdíjaztatásáért. A fölszerelésre 
lapunk mult évi 12-ik száma 13-ik lapján 
találja meg az útbaigazítást. Körülbelül 180 frtot 
fog kapni. 

Cs. J. Muraszombat. Attól függ: vájjon a 
díjlevélben biztosították-e a 470 f r to t? Nem 
kezeskednek pl. az ilyen meghatározású tandíj -
jövedelem határozott összegeért: „Minden 
tanuló után 1—1 frt, mely évi jövedelem 
körülbelül 50 írtra tehető". 

Létay E. üői-ipariskola-tulajdonos. Lehet-e 
polg. isk. szakvizsgálatot tennie — elemi tanítónői 
oklevél megszerzése nélkül — annak, ki 
1893-ban Budapesten, a II. ker. áll. tanítónő-
képezdében „Háziipari Munkatanítónői Okle-
velet" kapott? A közoktatási intézetek egy-
máshoz való viszonyát, értékét meghatározni 
a közokt. minister úr illetékes. A fölvetett 
kérdésben is ugyanerről van szó; nevezetesen 
azt kell eldönteni: vájjon azok a „háziipari 
oklevelet" kiszolgáltató, (ma már megszűnt) 
kurzusok az elemi tanítónőképezdében, a tanul-
mányi tekintetben egyenlő értékűéknek tekint-
hetök-e valamely .,felsőbl> női-ipariskola" sza-
bályszerű bevégzésével? A polgári iskolai 
tanítóképesítő vizsgálati szabályzat IH. fejezete 
d) pontja ugyanis megengedi, hogy „külön 
ministeri engedély alapján polg. isk. női kézi-
munka-tanítóim képesítő vizsgálatra bocsát-
tassanak oly nők, kiknek nincs ugyan elemi 
iskolai tanítónői oklevelök; de a) valamely 
felsőbb női-ipariskolát bevégeztek, b) 20-ik 
életévöket betöltötték, és c) nyilvános iskola 
bizonyítványával legalább annyi előképzettséget 
(polg. vagy felsőbb leányisk. 4. oszt. bevégzése) 
tudnak felmutatni, a mennyi az elemi tanító-
nőképző-intézetbe való fölvételre kívántatik. 

S. A. A hatóság alkalomszerű intézkedésé-
től függ. Esetleg személyi pótlék alakjában 
meghagyhatj ák. 

Béky Endre. A vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz. 

H. J. Prakfalu. Nem ismerjük a körülmé-
nyeket, tehát nem is szólhatunk hozzá. 

K. M. Olyan iskolát, hol úgy bánnak a 
tanítóval, hogy az iskolaszék saját határozata 
ellen redukálja a tanító járandóságait, legjobb 
otthagyni. 
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Haniszko J. A 1889. évi VI. t.-cz. 64-ik 
§ a kivándorló hadkötelesekre, a 65-ik § pedig 
azokra vonatkozik, kik a védtörvény 44. § 
második kikezdésében s a 45., 47., 48., 49. 
§§-aiban meghatározott büntetendő cselekmény 
miatt a korosztály és sorszám rendén kívül 
való elbánás alá esnek. Az ilyenek elvesztik a 
25., 26., 27., 28., 29., 30. és 32-ik §§-okban foglalt 
kedvezményekre netalán meglevő igényöket. 
Ilyenek pl. a sorozáson alapos ok nélkül 
meg nem jelenők, szökevények, öncsonkítók, 
stb. Ezek pl. az önkéntességre fennálló jogai-
kat is elvesztik. 

V. E. Iza. A tanfelügyelő úr által adott 
tanács helyes. Várja be a közigazgatási bizott-
ság határozatát, mely — hiszszük —• önre 
nézve kedvező lesz. Attól sem tarthat, hogy 
a gyalog-napszám értékét fizetéséből, illetve 
az államsegélyből a minister levonná. 

N. L. H. I. Nem hivatásunk, hogy egyházi 
legfőbb hatósága intézkedését felülbíráljuk. 
Ezt annál kevésbbé tehetjük, mert ily egy-
oldalú informáczióra véleményt, tanácsot nem 
adhatunk. Annyit azonban felvilágosításul 
mondhatunk, hogy ha ön nyugdíjazás végett 
kérvényét beadja s egyidejűleg, vagy pláne 
előzőleg lemond állásáról, ebből másik kelle-
metlensége származik önnek és családjának. 
Az állásáról lemondott tanítónak nem sza-
vazzák meg a végellátást. Inkább kérjen, ha 
alapos ok van reá, egyházi főhatóságától sza-
badságolást arra az időre, míg nyugdíjügye 
törvényes elintézést nem nyer. Ily módon 
mind az egyházi főhatóság (fölteszszük: 
jogos) követelményének, mind az ön és 
családja érdekének leginkább eleget lehet 
tenni. — A másik kérdésben, t. i. az 
iskolájában önnel szemben az illető polgárok 
részéről tanúsított inzultusért a bíróság előtt 
kereshet elégtételt. Ajánljuk azonban, hogy 
higgadtan fontolja meg ismét e kérdést s ön 
se feledje: mivel tartozik állásának, s polgár-
társainak. — A hivatalos hatot — bár ilyes-
mire nem érezzük magunkat kötelezve — ez-
úttal kivételesen visszaküldtük, még pedig 
ajánlott levélben. Erre az iratra önnek nagy 
szüksége leend. 

F. I. Z.-Egerszeg. 1. Igaza van, hogy az 
elemi iskola sem a tankötelezettségi koron 
alól, sem azon felül levő, különösen pedig az 
ismétlő-iskolába utalt gyermeket befogadni 
nem tartozik. De ha pld. az V. vagy VI. osz-
tályba járó gyermek a tanév tartama alatt 
tölti be 12-ik évét, az ilyen gyermeket túl-
korúság miatt az iskolából kitiltani nem sza-
bad. 2. A szünidő szabályozva van. Az erre 
vonatkozó ministeri rendelet lapunkban is 
megjelent. 

S. Felekezeti iskolában a hittant a tanító 
külön díjazás nélkül is köteles tanítani. De 
ha önöknél ezt az előbbi tanító külön fize-
tésért tanította, ön is kérhet ezért külön díjat. 

Szótartó. Nem volt szép az iskolaszéktől, 
hogy nem váltotta be igéretét. De azért hiába 
követelne tőle kártalanítást. Máskor ne vegye 
készpénz gyanánt az ilyen Ígéretet. Folya-
modjék más helyre. 

Községi iskolaszék, Csik-Szépvíz. 1. Sze-
rintünk leghelyesebb volna, ha a két tanító 
felváltva lenne az iskolaszékben képviselő. 
Ha ezek egymásközt megegyezni nem tudnak, 
határozza el az iskolaszék, melyiket kivánja 
gyűléseire meghívni. 2. A férjhezment özvegy 
árvája kérheti az árvaházba való felvételét; 
de valószínű, hogy csak fizetés mellett veszik fel. 

„Fisz." Kereseti adóját fizetése után ki-ki 
önmaga is könnyen megállapíthatja. Az 1875. 
évi XXIX. t.-cz. szerint a tanárok, tanítók, stb. 
IV-ik oszt. kereseti adót tartoznak fizetni. 
Ez adó pedig ekként alakul: 100 frt évi 
fizetés után 1 frt, 200 fr t után 2 frt, 300 f r t 
után 3 frt, 400 frt után 4 frt, 500 frt után 
5 frt, 600 frt után 7 frt, 800 fr t után 9 frt, stb. 

I). 1. Ilyen ügyekben nem ismerünk tör-
vényt. De betű nélkül is lehet igazságosan 
dönteni. Nézetünk szerint, ha önök egész 
éven át más üres tanítói állást is elfoglalva, 
idegen munkát végeznek, a másik tanítói 
állás javadalmának legalább felét kérhetik: 
Az egészet nem tartanok méltányosnak, mert 
hiszen önök sem taníthatnak egész erővel, 
mivel önöknek saját osztályaik tanítását teljes 
fizetésért kell elvégezniök első sorban. Félig-
meddig végzett munkáért nem méltányos 
teljes díjazást követelni. Az iskola érdeke nem 
követeli, hogy ez a „másfél-tanítóskodás" 
évekig tartson. Ha nem kapnak másként 
tanítót, pótolja meg az iskolafentartó az illető 
állomás jövedelmét s úgy hirdessen új pályá-
zatot; de ne tiuje, hogy ily félintézkedés 
miatt az állás önálló tanítóval huzamosabb 
ideig se töltessék be. 

Kenipf S. Ha az iskolafentartó felekezeti 
hatóság a tanító díjlevelének értékelésénél 
nem akarja akceptálni a közigazgatásilag 
felvett jegyzőkönyvből megállapítható jöve-
delmet, mert ez a 400 frtot nem éri el s így 
államsegély igénybe vételére alkalmas volna: 
akkor nincs más mód, mint arra megnyerni 
az egyházi főhatóságot, hogy mind ennek 
daczára terjeszszék fel az államsegélyt: kérő 
folyamodványt, a közokt. ministerium majd 
megmondja aztán, hogy megüti-e a szokásos 
számítás szerint az a tanítói állás jövedelme 
a 400 frtot, vagy sem. 
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S. 1). N. 1. A jogérvényesen megállapított 
tanítói illetményeknek kellő időben való ki 
nem szolgáltatása miatt emelendő panaszra 
vagy hivatalos följelentésre teendő bélyegről 
az 1894. évi IO'.oOO. sz. a. ke l t U t a s í t á s 
15. §-a nem tesz említést. Az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. 7. §-a szerint az iskölafent, ártók 
a tanítói fizetésre vonatkozólag vezetendő nyil-
vántartás alapján hivatalosan kitün-
tetett hátralékok az egyes adósoktól köz-
igazgatási úton hajtandók be. 2. Nem tart juk 
jogosnak, liogy az óvónők egy héten egy 
napi vagy félnapi szünidőket adjanak. A kis-
dedóvási törvény ( 1 8 9 1 . évi XV. t.-cz.) 10. §-a 
szerint a kisdedóvodák és gyermekmenedék-
házak a község viszonyaihoz képest kora 
reggeltől estig nyitva tartandók. A vasár- és 
ünnepnapok rendszerint szünnapok. Hosszabb, 
de legfeljebb egy havi szünidőt rendszerint 
a téli hónapokban állapíthat meg a felügyelő-
bizottság. 

Nyugdíjügy. A közoktatási ministeriumhoz 
tartozik. A kir. adóhivatal csak a minister 
utasítása alapján járhat el. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Emléktábla Wlassics miuister szülő-

házán. Zala-Egerszegen kettős ünnep volt szer-
dán : aznap avatták föl az új főgymnasiumot 
s leplezték le Wlassics ministerünk szülőházán 
az emléktáblát. A város házait lobogók díszí-
tették. Reggel kilencz órakor ünnepi mise 
volt a r. kath. templomban, azután istentisz-
telet az izr. templomban. A közönség a fő-
gymnasium új épületében gyülekezett össze. 
A daloskör a Himnust énekelte, azután Botfy 
polgármester megnyitotta az ünnepet. Fölol-
vasta Wlassics ministernek Jankovich gróf 
főispánhoz írt levelét, a melyben megbizta 
őt képviseletével. Elhelyezték a szokásos ok-
levelet a zárkőben, majd a kalapácsütések 
után, Tuczy helyettes-igazgató mondott beszé-
det, a főispán pedig átadta az igazgatónak 
az épületet. A közönség azután Wlassics 
minister szülőháza elé vonult, a hol a dalos-
kör a honfidalt énekelte, Botfy polgármester 
beszéde után lehullott a lepel az emléktáb-
láról, a melyen ez áll: „E házban született 
1852. évi márczius 17-én Wlassics Gyula dr. 
magyar vallás- és közoktatásügyi minister." 
Délben lakoma volt, a melyen százötvenen 
vettek részt. 

— A lierczegprimás f. hó 15-én töltötte 
be 50-ik évét annak, hogy mint szerzetes a 
Szent Benedek-rendbe lépett. E ritka évfor-
dulót a lierczegprimás szeptember 15-én ünne-
pelte meg Pannonhalmán, a hol félszázaddal 
előbb a rendbe fölvették. A herczegprimás 
f. hó 11-én utazott el udvarával együtt Balaton-
Füredről Pannonhalmára, a hol másnap 
megkezdette három napig tartó lelki gyakor-
latát. F. hó 15-én volt a rend templomában 
az ünnep, melyet a jubiláns egész csendben 
ült meg, úgy, hogy csak a Szent Benedek-
rend tagjai vettek részt benne. Hatodfélév 
óta ül a jubiláns Magyarország első főpapi 
székén s egész idejét a hazának és egyházá-
nak szentelte. Jótékonysága szinte hihetetlen. 
Ugy él, mint egyszerű plébános és egész 
jövedelmét köz- és jótékonyczélokra áldozza. 
A nemesszívü egyházfejedelem örömünnepé-
ben valláskülönbség nélkül vesz részt az 
ország minden polgára. 

— A szerb egyházkongresszus tárgyába a 
a m. héten folytak a ministerelnökségi palo-
tában azok az értekezletek, a melyeket lapunk 
m. számában előre jeleztünk. A f-. hó 8-iki 
értekezleteu Bánffy b. ministerelnök kijelen-
tette, hogy sem az 1886. IX. t.-czikknek, sem 
a választási statutumnak felfüggesztésére egye-
lőre nem gondol; ily eszközhöz csak végső 
esetben nyúlna. Megköszönte a megjelentek 
véleménynyilvánítását, meg fogja hallgatni, 
úgy mond, a püspöki kart is és a hallott véle-
ményeket megfontolás tárgyává fogja tenni. 

— A szabolcsi ezredéves ünnep. Szabolcs-
megye ezredéves emlékét f. hó 5-én leplezték 
le nagy ünnepséggel. A leleplezési ünnep vár-
megyei díszközgyűléssel kezdődött, melyet, mint 
ezelőtt 800 évvel az országgyűlést, Szabolcs várá-
ban tartottak. D. e. 10 órakor érkeztek a ven-
dégek különvonaton Kis-Várdára s onnan 
kocsikon a szabolcsi földvárhoz, hol a közgyű-
lést tartották a szabad ég alatt. Debreczen város 
közönségét a városi tanács nevében Oláh Károly 
és Beszler tanácsnokok képviselték. Az ünnep a 
következő sorrendben folyt le: a szabolcsi 
és balsai népiskolákba járó tanulók egy haza-
fiasdala után Tomori András szabolcsi lelkész 
imát mondott, mely után br. Feütizsch Berthold 
főispán megnyitotta a rendkívüli közgyűlést. 
Dr. Jósa András a szabolcsi várról írt ismer-
tető leírását felolvasta. Az ünnepi beszédet 
tartotta Komis Ferencz megyei bizottsági tag. 
A vármegye alispánja átadta az emlékoszlopot, 
dr. Veres Ferencz képviseleti tag, Szabolcs 
község nevében átvette az emlékmüvet. A 
tiszaháti dalárda alkalmi éneke után alkalmi 
szavalat következett. Végül az elnök bezárta 
a rendkívüli közgyűlést. 



36. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
15 

— A nyitrai püspök. Bende Imre f. hó 
8-án tartotta meg ötven éves áldozári jubi-
leumát. Az ünnepségekre Nyitrára érkeztek 
Dessewffy Sándor csanádi püspök és Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát s az esztergomi és 
nyitrai egyházmegyei papság nagy számban. 
A szent-mise után, melyet a jubiláns mondott, 
a püspöknél a küldöttségek tisztelegtek. A 
díszebéd pohárköszöntői közt érkezett meg 
király 0 Fölsége következő távirata: „A csá-
szár és király Bende Imre megyés püspöknek 
Nyitra — Wien, Hofburg. Különös örömömre 
szolgál, hogy ötven éves áldozári jubileumát 
mai napon teljes testi és szellemi erőben 
ünnepli és szivemből kívánom, hogy az isteni 
gondviselés Ont a haza és egyházmegyéje 
javára és díszére még sokáig megtartsa. 
Ferencz József." Majd felolvasták Wlassics 
Gyula dr. kultuszminister meleg hangú leve-
lét, melyben a püspöknek gratulál és tudatja, 
hogy a király a püspöknek jubileuma alkal-
mából a Ferencz József-rend nagy keresztjét 
adományozta s neki a jelvényeket egyúttal 
megküldi. Ugy 0 Felsége távirata, valamint 
ministerünk gyönyörű levele óriási lelkesedést 
keltettek. 

— Előléptetés a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumban. Franki István és 
Martos Ferencz, segédfogalmazókká neveztettek 
ki. A közoktatásügyi ministerium mindkettő-
ben alapos képzettségű, buzgó tisztviselőt 
nyert. 

— Pulszky Ferencz, a magyar közélet 
egyik nevezetes alakja, f. hó 9-én 83 éves 
korában Budapesten elhunyt. Az agg tudóst, 
a ki úgy a politikai, mint a tudományos élet-
ben előkelő helyet foglalt el, már hosszabb 
idő óta tüdőhurut bántotta, az idei nyáron 
meg az asztma kínozta. Hosszú ideig a nem-
zeti miízeum igazgatója volt. Utolsó munká-
jának, a hatvan ívre terjedő „Magyar Arche-
ológiának" első füzetét csak a napokban kül-
dötte meg Wlassics Gyula ministernek. E 
nagy munkában, mint maga mondja minis-
terünkhöz írt levelében, „egész élete tapasz-
talatát, tudását lerakta." F. hó 11-én temet-
ték el nagy díszszel a nemzeti múzeum épüle-
téből. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
még egyre zavaros a helyzet. A kormánynak 
ugyan sikerült, úgy látszik, a többséggel pak-
tumot kötnie, de a tartományokban, kivált 
Csehországban, dúl az áldatlan nemzetiségi 
harcz. F. hó 9-én is volt Pardubicz közelében 
nagy népgyűlés, melyen mintegy 50.000 cseh 
jelent meg. Az osztrák kormány szeptember 
23-ára fogja a képviselőházat összehívni. A 
képviselőház első ülésén az elnökséget fogja 

megválasztani. Ebenhochon kívül Madeiski 
volt minister is elnökjelölt. — A görög-török 
békekötés csak nehezen jön létre. Az alkudo-
zásoknak vége-hossza nincs. A legújabb hír 
az, hogy Görögország a következő bevétele-
ket ajánlotta föl a hadikárpótlás kamatai-
nak törlesztésére: a mazsolaszőllő föld-
adóját (4,526.000 drakma — egy drakma 
tudvalevőleg — 85 fillér); a jóni szigetek 
kikötőinek külön illetékeit (1,799.000 drakma); 
a füge földadóját (50.000 drakma); a kikötő-
hely illetékeit (573.000 drakma); a levél-
bélyegek és levelező-lapok után való bevé-
teleket (1,570.000 drakma) és a laurioni 
vámbevételeket (1,392.000 drakma), összesen 
10,240.000 drakmát. A kormány elhatározta, 
hogy az 1886—87 és 88-ki korosztályhoz 
tartozó tartalékosokat hazabocsátja. A tesz-
száliai menekültek tiltakoznak az ellen, hogy 
Tesszália kiürítése előtt visszatérjenek hazá-
jukba, mert a görög kormány kezdésére 
Francziaország és Anglia részéről számukra 
biztosított oltalmat elégtelennek tartják. Salis-
bury lord azt javasolta, hogy Tesszália kiürí-
tését akkor kezdjék meg. ha majd a görög 
kamara elfogadta a hadikárpótlás kamataira 
kijelölt bevételeket. Németország valószínűleg 
hozzájárul ehhez az indítványhoz. — E köz-
ben Kréta ismét forrong. F. hó 9-én a káneai 
fölkelők megtámadták a város körül vont 
kordont és 500 juhot és hatvan szarvasmarhát 
elraboltak. Török részről két embert öltek 
meg, négyet pedig megsebesítettek. A fel-
kelőknek hét halottjuk van. — Az olasz királyi 
pár feltűnően hosszú ideig időzött Német-
országban ; résztvett a hadgyakorlatokon s 
egy lakoma alkalmával Vilmos császár erő-
sen hangsúlyozta, hogy a hármas szövetség 
rendületlenül áll. Az orosz császári pár még 
mindig Lengyelországban utazik s a lengye-
lek mindenütt lelkesedéssel fogadják. Milyen 
változások! 

— Az alsó-borsodi ev. ref. tanító-egye-
sület szeptember hó 15-én Mező-Csáthon, az 
ev. ref. fiúiskola tantermében tartja évi rendes 
közgyűlését. 

— Adakozás. Terzin Pál adai közs. szerb 
tanító a lapunk 26. számában megjelent 
czikkéért járó 4 fr t 50 kr tiszteletdíjat az 
„Eötvös-alap" javára adta. Az összeget — 
köszönetet mondva az adományozónak — 
elküldtük Boller Mátyás pénztáros úrhoz. 

— Halálozások. Heffner Ferencz endrődi 
róm. kath. tanító, élete 33-ik évében elhunyt. 
— Kovács Mihály ev. ref. tanító, életének 
54-ik, hivataloskodásának 31-ik évében, augusz-
tus hó 26-án Agyagfalván meghalt. Béke 
poraikra! 
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A szerkesztő postája. 
Iskolaszék, Markota-Bödöge. Szerintünk is bélyeg-

menteseknek kellene lenniök. de általában 50 kros 
bélyeggel látják el. — M. B. Alistál. Ugy van : a 
községi képviselőtestületnek kell határozatilag ki-
mondania. Ha „túlnyomó a többség", hogy akadá-
lyozhatnák meg? Forduljanak a kir. tanfelügyelő 
úrhoz. — G. P. A „Hivatalos Közlöny"-t egy iskola 
sem kapja ingyen. A népoktatásügyre vonatkozó 
összes törvényeket akár Lampel R (Wodianer F. 
és Fiai) könyvkereskedésében is megrendelheti. 
Két állomás betöltésére egy fizetésért senki sem 
kötelezhető, kivéve, ha oly feltétel alatt fogadta 
el az állást. — Borsodi. Nem ismerjük a rende-
letet s így nem tudjuk. Kérdezze meg a kir. tan-
felügyelőtől. — F. P . Német-Palánka. Forduljon 
az egyik szerzőhöz: Vélósy Lipót úrhoz, I. ker., 
lipótmezei el. iskola. — Z. Sz. Föl veheti. — M. K. 
N.-Szombat. Az „ápolója" után állhat vess/.ő, vagy 
az „úgy" elhagyásával, kettőspont; a „beléje" után 
pont kell. mert ott végződik a mondat. — B. J. 
Nyitra-Rudnó. Folyamodnia kell (bélyegtelen kér-
vény) a kir. tanfelügyelőség útján; megadják-e, 
nem mondhatjuk meg előre. A nyugdíjtörvényeket 
külön lenyomatban is megkaphatja ; forduljon 
Lampel R. könyvkereskedéséhez: VÍ., Andrássy-út 
2t. sz. — J. B. Kozma. Czikke jól van megírva, 
érdemileg azonban sok szó fér hozzá. Az V. egyet, 
tanítógyülés is döntött e kérdésben, az Országos 
Közoktatási Tanács is ; mind a két forum akként, 
hogy az alsó három osztályban hallás után, a fel-
sőbb három osztályban hangjegy szerint ide csak 
segédeszköz gyanánt) taníttassák az ének. Mivel 
közlendőkkel úgy is nagyon el vagyunk látva 
(mintegy 250 elfogadott czikkünk van), nem közöl-
hetjük. (A fel. szerk. nem volt Budapesten, azért 
késett a válasz. A dolog különben nem volt nagyon 
sürgős.) — K. J. Fr. A közig, tisztviselőknek 
igazuk van. Egy helységbe való kinevezés nem 
egyértelmű az ottani illetékességgel is. Gyakran még 
a születés sem. Az illetékesség kérdése bonyolultabb, 
semhogy azt egy pár szóval el lehetne mondani. 

— Sz. F. Haraszti. Ha szegénysorsú tanulók javára 
a tanteremben előadást akarnak rendezni, az enge-
délyt és a tantermet a gondnokságtól, illetőleg az 
iskolaszéktől kell kérniök. — R. I. Marikó.. Ugyan-
azt megtehetnénk mi magunk is, mert nekünk is 
jár az a folyóirat, de így is alig férünk a lapba. 
A külföldi tanügynek is nehezen tudunk helyet 
szorítani. — P. I. Fegyvernek. A „Kárpát-Egye-
süle t ibe való fölvételért jelentkezzék Fischer Miklós 
gimn. igazgatónál Szepes-Iglón. — K. K. J. 
Bábolna-puszta. M. A. czíme: VII., Dob-utcza 94. 
— Sp. X. F. plébános, Kis-Komlés. A törvény 
szerint csak az oly kisdedeket lehet óvodába 
járásra kényszeríteni, a kik otthon nincsenek 
állandó felügyelet és gondozás alatt. — Tóni. 
Egyszerre kaptuk meg mind a kettőt. A „Meg-
figyelésekére hamarosan sor kerül; a másikat a 
közé a 250 és néhány czikk közé tettük, a melyek 
közlésre várnak. — S. M. Hont-Fiizesgyarmat. 
Kérvénye több százzal a ministeriumban van. Nem 
intézhetik el, mert nincs üresedés. Mi ajánlottuk 
de nem merjük kecsegtetni. Folyamodjék feleke-
zete valamelyik iskolájához. — St. A. Új-Antal-
völgy. Jogos téren áll s bizhatik ügyének kedvező 
elintézésében. — H. I. 1. Az iskolafentartó köte-
lessége. 2. Ezt barátságosan intézze el a körjegyző-
vel. Úgy méltányos, a mint ön kívánja. 3. Erről 
már többször nyilatkoztunk. 4. Ezt az iskolafen-
tartóval kell megállapítani. 5. Erre nézve orsz. 

törvény nincs. Beszélje meg a pappal. — G. A. 
Nagy-Medves. Kérdezősködése még nagyon korai ; 
az ilyesmik elintézéséhez — rengeteg lévén az 
illető ügyosztályban a munka —• két-három hónap 
szükséges. — M. S. Laturka. Cs. Gy. Szeged. 
Józsefváros. Sek. J. Gelse. Sincerus. Czikkeik 
beváltak, de hogy mikor kerülhetnek sorra: nem 
tudjuk, mert mintegy 250 elfogadott czikkünk van 
és ezek közül rendesen az aktuálisaknak adunk 
elsőséget. Az elmélkedésszerü czikkek nem igen 
számíthatnak gyors közlésre. — St. A. Istvánl'alu. 
Fr. L. Eger. Rnsticns. Nem Ígérhetjük meg 
közlésüket. — G. J. Pilis. N, I. Soinorja. P. 
B. Szalacs. Levélben válaszoltunk. — Nem közöl-
hetők : J. J. 97. Sz. F. Jászapáti. W. J. Szaniszlé. 
Sz. B. Tiszanána. B. S. Szany. J. K. Varannó. 
Hosszúmezö. — R. J. Liptó-Maluzsina. Levelet 
írtu-ik. — É. K. Sümeg. L. J. Tisza-Szent-Márton. 
V. L. Nádudvar. Alkalom adtán közölni fogjuk. — 
H. F. Salgócska. 51.215. sz. a. van ; egyebet nem 
tudtunk meg. — R. J. Perbál. 34.555. sz. a. van ; 
megsürgettük. — Harangláb. B. F. Megsürgettük 
s nemsokára megkapja 67.fi26. sz. a. — Özv. T. D. 
Szabadka. Nemsokára megkapja ; száma 29.922. — 
N. K. Emöd. B. E. Zsegnye. Újból megsürgettük, 
egyebet nem tehetünk — K. I. Nagy-Salló. 67ül. 
sz. a. van ; megsürgettük. — Sz. B. M.-Vásárhely. 
Forduljon V. L. úrhoz, I. Lipótmező, községi iskola. 
— V. Gy. Makó. Egyoldalú informáczióra ilyen 
súlyos vádat nem közölhetünk. — B. L. Kolozsvár. 
Könyvet csak akkor ismertetünk, ha hozzánk is be-
küldötték azt. Harmadik osztálynak szánt földrajzot, 
mely még a világtengerekről is szól. különben sem 
ajánlhatnánk. — R. J. Mokrin. Levelet írtunk. — 
Zs. A. Nagy-Berezna. Nem közölhető. írjon a bíráló-
nak levelet Czeglédre. — Le Mondó. Inkább a 
„Népnevelők Lapjá"-ba való; ha kivánja, elküld-
jük oda. — B. J. Roisze-Szt.-Márton. Megsürgettük, 
egyebet nem tehetünk. A „Hivatalos Közlöny" 
Lampel R.-nél (Wodianer és Fiai) rendelhető meg; 
VI., Andrássy-út 21. — S. J. Nagy-Móriczhida. 
31.456. sz. a. junius 28-án a győri adóhivatalhoz 
küldték; más kérvény ide nem érkezett be. — N. J. 
Véncz. Velünk azt közlik, hogy 50.719. sz. a. aug. 
13-án a közig, bizottsághoz küldték. — Kardos. 
Csak most került 52.889. sz. a. a XI. ügyosztályhoz; 
türelem. — B. A. Banka. 44.548. sz. a. a XI. ügy-
osztályban van; megsürgettük: többet nem tehe-
tünk. Iskolaszéki tagok. Bréd. 38.094. sz. a. tár-
gyalják. — B. J. Blidár. 32.578. sz. a. i t t van ; még 
nem intézték el. — B. B. Keled. Még nem intézték 
e l ; 45 879. sz. a. van. — Sz. P. Hosszúszó. 44.308. 
sz. a. elintézték s a kinevezés is megtörtént. — 
K. J. Vilmány. Kérvénye nyilvántartásban van 
(27.^23. sz. a.); egyelőre nem merjük kecsegtetni. 
— Cs. J. Szilas-Baliiás. 4587. sz. a. még f. évi február 
26-án a közig, bizottsághoz küldték ; tessék ott szor-
galmazni. — K. A. Máriahavas. Jogosan követelheti. 

Tartalom: Az „anyanyelv", üf— i. — A pálya-
választás küszöbén. Igali Szvetozár. — A hazaszere-
tet ápolása. Darab Lajos. — Körrendeletek. — 
Szünóra: Gerő Sanyi. Boclonyi Nándor. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
— Szerkesztő postája. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . MINISTERIUM:. 

Megjelenik e lap minden hé t en egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivata lba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rde téseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMAMCZKY ÜTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOL\-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aclaznlc v i s s z a . 

Nevelhet-e az iskola? 
Ez a kérdés oly fontos és anny i r a 

egy az iskola fogalmával , hogy bá t r an 
azt mondha t juk , hogy a mió ta iskola 
van, megfej tése azóta a szaktekintélyek 
évszázados küzdelmét képezte. Basedow, 
Sahmann, Pestalozzi küzdelmei és egy 
óriási szakirodalom bizonyí tanak e mel-
l e t t ; és hogy e kérdés még ma i nap ig 
sincs megérlelve, m u t a t j a Ember J á n o s 
úr , e kérdés ú j ra való felvetésével. 

Igaz, a népiskola rendel te tésé t jel-
lemző definiczióval i lyen rideg f o r m á b a n 
még nem ta lá lkoztam s miután czikke 
a „Néptaní tók Lapja " -va l minden tan í tó 
aszta lára kerül t , hiszem, hogy n e m vét-
kezem a kollegiali tás parancsol ta tisz-
te le t ellen, ha az emlí te t t czikkel 
szemben vé leményemnek kifejezést adok. 

Ember J á n o s úr ugyanis a „Néptan í tók 
L a p j á " - n a k 28. számában a fö lve te t t 
kérdésre így felel: „A mennyire nevel-
het, nevel az iskola minden jó t anács 
nélkül is." 

Fe l tűnő a forma, mely, úgy látszik, 
még a jó tanácsot is mel lőz i ; é rez te tvén 
egyszersmind, hogy a t á r g y a l ó m n a k 
nincs j oga életévei-léteiével l egszorosabb 
összefüggésben levő intézfiötpye fe le t t 
k r i t i ká t gyakorolni . Nemkev^sJ>bé fe l tűnő 
a m a végeredmény, m e l y r e qüoskodása 
fonalán j u t . Azt m o n d j a ugyanis, hogy 
az iskolai nevelés szül te e redmények 

oly silányak, h o g y azok n y o m t a l a n u l 
e l tűnnek , mihe lyes t a 10 — 1 2 éves 
g y e r m e k kilép az életbe és ped ig azér t , 
m e r t a ránylag nagyon rövid idő az, 
me lye t napon ta a gyermek az i skolában 
eltölt , s hogy n incs kapocs élet és iskola 
közöt t . Ezekből kifolyólag a m a r ideg 
konzekvencziára j u t , hogy az i sko lának 
t e h á t csupán i smere t te r jesz tő g y á r n a k 
kell lennie, nevelő ha tása ped ig csak 
késői gyümölcse a taní tó m u n k á j á n a k . 

Sajnála tos , h a a czikkező ú r á l l í tását 
a g y a k o r l a t - n y ú j t o t t a t apasz ta la tokra 
a lap í tha t ja , m e r t el nem v i ta tha tó , hogy 
azon iskolák, a melyekben i lyen tapasz-
t a l a tok szerezhetők, szomorúan á l lanak 
a m a követe lményekkel szemben, a melye-
ke t t á r s ada lmunk a népiskolától vá r 
és v á r n i a jogosí tva van. 

E m b e r János ú r maga is elismeri, 
hogy iskoláink t u l a j donképeni rendel-
te tése a gondos apa, anya helyet tesí tése. 
Már pedig, ha a gondos apa szerepére 
vál lalkozunk, t ö l t sük is be szerepünke t 
annak természete szerint, le lki ismere-
tesen. Té r jünk be a szülei házba, néz-
zük, vizsgáljuk, m i t tesz és hogyan 
cselekszik az a gondos apa, k inek ugyan-
csak szivén fekszik gyermeke nevelte'ése. 
I smere teke t közöl ő is, de k o r á n t s e m 
gyár i módra . 

A me ly iskola n e m e módszert követ i , 
és a „gyá r " elnevezésre okot szolgáltat , 

Lapunk 36-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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az az iskola csak b i to ro l j a a nép i sko la 
elnevezését . A t t ó l ped ig n e t a r t s u n k , 
h o g y i sko lá ink üresen f o g n a k ál lani . 
Salzmann i s ko l á j a soh'sem á l lo t t üresen . 
A te rmésze t ö lén neve l t e n ö v e n d é k e i t 
és fe j lesz te t te bennök a szunnyadozó 
le lk i e rőket . Minden vol t , csak n e m 
„ i s m e r e t t e r j e s z t ő g y á r " . 

H a t an í tók vagyunk , l együnk t a n í t ó k , 
szakemberek . A t á r s a d a l o m f e r d e köve-
teléseivel s zemben szál l junk síkra. Tud -
n u n k kell, h o g y a zsenge k o r b a n a 
l e lk i erők m é g csak ébredeznek és h o g y 
iskolá inkban semmifé le oly t a n í t á s n a k , 
m e l y a g y e r m e k e t passziv b e f o g a d á s r a 
k á r h o z t a t j a s m á r k i f e j l e t t le lki e r ő k e t 
feltételez, h e l y e nincsen. 

A mai i sko la f e l fo rd í t j a a t e r m é s z e t 
r e n d j é t : t a n í t , azaz fö l té te lez lelki 
e rőket , m e l y e k e t ébreszteni , f e j l esz ten i 
m é g csak h i v a t á s a volna. 

Té r jünk v issza t e h á t a bo ldogulás 
m á r régen j ónak , he lyesnek e l i smer t 
ú t j á r a . 

Ér tessük m e g a közönség t ú lköve -
te lő részével, h o g y a nép isko la r ende l -
te tése n e m az, hogy o t t a g y e r m e k e k e t 
m i n d e n r e t an í t suk , a m i r e a később i 
é le tben n e t a l á n szükségök volna , m e r t 
ez e l é rhe t e t l en ; h a n e m igenis e l é rhe tő 
és egyedül i f e l a d a t a : a szunyadozó lelki 
és testi erőket ébreszteni, fejleszteni és 
alkalmassá tenni, hogy az életben szüksé-
ges ismereteket és képességeket befogad-
hassák. 

Igaz, k e v é s az az idő, a m i t a g y e r -
m e k i sko lánk fa la in belül e l töl t . D e 
haszná l juk fe l e röv idke i d ő t észszerűen 
és i gyekezzünk a g y e r m e k le lkéhez kö -
zelebb j u t n i . 

Hassunk o d a te l jes erővel , h o g y nö -
v e n d é k e i n k az iskola f a l a in k ívü l is 
m e g i s m e r j é k t an í tó juka t , és f o r d í t v a ; 
h o g y i sko lá inkban , a b b a n a kis, de 
kedves t á r s a d a l o m b a n az együvé t a r t o -
zás é r ze t ének egy b izonyos n e m é t fe l -
kö l t sük és fe j leszszük; r a g a d j u k k i az 
iskolá t az i smere t ek száraz közlésének 

á t k o s ka r j a ibó l a gondos „neve lve okta-
t á s " szivet és l e lke t á tka ro ló ölébe. Ezen 
e l j á r á sunk h a t á s a n y o m t a l a n u l el nem 
t ű n h e t i k ! Fé rgese g y ü m ö l c s ü n k n e k ugyan 
elveszhet , de a j a v a m e g m a r a d . 

H a t ehá t a t á r s a d a l o m nép i sko lánk 
neve lő i ha t á sáva l mege légedve nincs, 
i s m e r j ü k el a fe lszólalása jogosu l t ságá t , 
m e r t t ény leg a m a i r endsze r egyrészt , 
más ré sz t számos t an í tó b e t e g e s ambi-
cziója az i sko lá t c sakugyan „ i smere t -
t e r j e s z t ő g y á r r á " a l ac sony í to t t a le, a 
me lyben a kedé ly nemesbí tése , a szív 
és erkölcs képzése m á s o d r a n g ú — alá-
r e n d e l t — k é r d é s ; i s m e r j ü k el, hogy a 
száraz i smere t ek erkölcsi a l ap nélkül 
h o m o k r a é p í t e t t vár , m e l y s e m egyén-
nek , sem t á r s a d a l o m n a k b i z t o s mene-
d é k e t nem n y ú j t h a t ; i s m e r j ü k el, hogy 
egy t á r s a d a l o m jóléte, bo ldogsága és 
j ö v ő j e első s o r b a n annak erkölcseiben 
gyökerezik . 

Ezekből k i fo lyó lag : h i rde s sük fen-
szóval m i n d e n k ö v e t e l m é n y n y e l szem-
ben, hogy az iskola alapvető nevelőintézet, 
a hol nem ismereteket tanítani kell, hanem 
a hol az ismeretek csak eszközül szolgál-
nak a gyermek testi-lelki erőinek ébresz-
tésére, fejlesztésére, nemesbítésére, azaz 
neveléséret 

(Arad) , Cziráhy Márton. 

• • ° r ^ 

A Gazdasági Muzeum. 
Kulturális érettségünk meggyőző jelenségei-

vel ujabb időben lépten-nyomon találkozunk. 
Az ipar, kereskedelem, művészet, tudomány, 
népműveltség terén látható monumentális al-
kotásaink mind-mind nemzetünk európai magas 
fokú műveltségért versenyző buzgalmának 
ékesen szóló tanúi. 

A közéletünk minden ágazatában tapasztal-
ható nagy eredmények mellett szinte csodála-
tos, hogy —- bár első sorban földmívelő nép 
vagyunk — mindezideig nem létesítettünk 
oly gyűjtő-középpontot, honnan gazdasági 
életünk fejlettségi színvonalát, ujabb meg ujabb 
tényezőit egyszerre áttekintve, önbiráló meg-
figyelés alapján kereshettük volna azokat az 
eszközöket, melyekkel hazánk különböző talaj-
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és klimatikus viszonyai között a föld jövedel-
mét hatványozott mértékben fokozhatnék. Ma 
már ez a hiány is megszűnt. 

A magyar kormány ezredéves kiállításunk 
eredményeit minél gazdagabban óhajtván kama-
toztatni, igyekezett felhasználni a kedvező alkal-
mat a kiállított egyes tárgyak s gyűjtemények 
java-része megszerzésére, muzeumok^ vagyis 
állandó kiállítások létesítése végett. í gy pld. 
a közöktatásügyi minister úr ügykörébe tar-
tozó kiállítási tárgyak közül sokat fordítottak 
az Országos Tanszermúzeum gyarapítására; a 
kereskedelmi minister ú r tetemesen gazdagí-
totta a kereskedelmi muzeumot s egyszersmind 
vasúti muzeum létrehozásával is foglalkozik; 
a földmívelési minister úr pedig gazdasági 
muzeumot teremtett. 

Folyó évi szeptember 12-ikén ünnepélyesen 
nyitotta meg Darányi Ignácz dr., földmíve-
lésügyi minister úr az általa rövid idő alatt, 
kevés pénzzel, úgyszólván semmiből teremtett , 
már is meglepően gazdag és tanulságos be-
rendezésű gazdasági muzeumot. A kiállítás 
bezárta után ugyanis — miként Darányi mi-
nister úr megnyitó-beszédében hangsúlyozta —• 
„számosan, élükön az uralkodóház tagjaival, 
kik a j ó példával mindenütt előljárnak, kiállí-
tott tárgyaikat fölajánlották a muzeum czél-
jaira," számos tárgyat pedig megvásárolt a 
kormány. Ekként, a székes-főváros törvény-
hatósági bizottsága pár t fogó nagylelkűségétől 
támogatva, immár meg lehetett nyitni a gaz-
dasági muzeumot — egyelőre ideiglenesen •— 
az ezredéves kiállítás történelmi épületcso-
portjában. 

Meglepő, kellemes látvány tárul itt szemünk 
elé. A líenaissance-épület és a Vajda-Hunyad-
m,»--épületének mintegy 70 termében vannak 
a tárgyak könnyű áttekintésre alkalmasan 
csoportosítva. A Renaissance-épület előcsar-
nokát 0 Felségeik szobrai (Tilger Viktortól) 
díszítik; a többi teremben és folyosókon 
gazdasági statisztika, czukorgyártás, szesz-, 
malomipar, gazdaságtörténet, külföldi mag- és 
és terménygyüjtemények, talajjavítási eszközök, 
chemiai szerek, gazdasági épületek és gépek, 
selyemtermelés, vízépítészet, kulturmérnökség, 
vízszabályozás, háziipar, talaj gyűjtemény, állami 
birtokok, szőlőszeti, borászati tárgyak, szak-
könyvtár, dohány, gyapjú rovatába tartozó 
tárgyak, részint eredeti, részint utánzott s 
kicsinyített alakban vannak elhelyezve. A Vajda-
Hunyadvár-épületében vadászat, erdészet, állat-
tenyésztés, tejgazdaság, halászat, növényter-
melés, kereskedelmi növények, kertészet és 
baromfitenyésztés czímű csoportok láthatók. 
Körülbelül 12.000 darab s mintegy 130.000 
fr t értékű tárgygyal vetették meg a gazdasági 

muzeum alapját. Gazdasági időleges kiállí-
tásokat is fognak i t ten tartani; sőt az érdek-
lődés emelése és a mezőgazdasági ismeretek 
teijesztéss végett téli időben a gazdasági 
egyesülettel karöltve fölolvasásokat is rendez 
az igazgatóság, melynek élén Bálás Árpád áll. 

Reánk, néptanítókra nézve is igen tanulságos 
e muzeum. Áttekintést nyújt gazdaságunk 
állapotáról; számos olyan ismerettel gyara-
pít ja szellemi tőkekészletünket, melyeket taní-
tás közben kitűnően értékesíthetünk az if júság 
javára. 

Vidéki kartársak jól teszik, ha buzdítják a 
gazdaközönséget, hogy ha Budapestre jönnek, 
a gazdasági muzeumot megtekinteni el ne 
mulaszszák. Fővárosi kollegák pedig városligeti 
kirándulásaik alkalmával osztályonkint vezet-
hetik oda tanítványaikat; hiszen a gazdasági 
muzeumot ingyen lehet megtekinteni. A mezei 
élettől elszigetelt budapesti gyermekek hadd 
tanulják megismerni, megbecsülni s megszeretni 
a földmíves népet, mely arcza verejtékévél 
szerzi meg a mi mindennapi kenyerünket. 

(Budapest.) Göőz József dr. 
^ ^ 

Gazdasági ismétlő-iskolák életbe-
léptetése. 

— A mezőtúri tervezet.*) — 

Mielőtt e tervezet vázolásához fognék, előre 
bocsátom azokat az elveket, melyek engemet 
ennek készítésénél vezettek. 

A tervezetnek természetesen 2 része van, 
az I. az anyagiak, a II. a szellemiek ellátá-
sára vonatkozik. 

Első és legfőbb sorban szem előtt tartottam 
e tervezet készítésénél a gazdasági ismétlő-
iskolák részére kiadott tanterv utasításait, 
másodszor, figyelembe vettem azt, hogy az 
első tanév végével eltávozó 3-dik osztályos 
növendékeknek mód és alkalom nyujtassék 
mind já r t az első, de rájok nézve az utolsó 
évben, a tantervben követelt kertészeti isme-
retek elméleti és gyakorlati elsajátítására; 
harmadszor, mivel a tanítási idő három évre 
t e r j e d : úgy a fiuk faiskoláját, mint a leányok 
konyhakert jét 3 évre osztottam be ; negyed-
szer : mivel a berendezés éve a legköltsége-
sebb, a berendezendő területnek és anyagok-
nak minimumát vettem fel a tervezetbe s a 
felvetteket mult évben iskolába j á r t fi- és 
leánynövendékeink létszámához mértem. 

*) A gazdasági ismétlő-iskolák szervezésének ide-
jében érdekesnek és tanulságosnak tartottuk e ter-
vezetnek, melyet a mezőtúri tanítóegyesület elnöke 
dolgozott ki, a közzétételét. Szerk. 

35* 
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I. Anyagiak. 
1. A tanterv az első évre vonatkozólag a 

fiuk számára a következőket írja elő: „A 
talaj és alkotó részei. A levegő, nedvesség, 
világosság befolyása a növényekre, éghajlat. 
A faiskola. A földnek megforgatása. Famag-
vak gyűjtése és elvetése. A kikelt csemeték 
ápolása, kiültetése. A gyümölcsfák nemesítése. 
Az oltványok állandó helyeikre való kiülte-
tése. A gyümölcsfák gondozása, betegségei és 
ellenségei. Kerti munkák. Eleven sövények 
készítése. A földmívelő teendői a ház körül, 
stb. Kívánatos, ha a gyakorlat megelőzné az 
elméletet. Azért lehetőleg mindent a faiskolá-
ban kell bemutatni. így a tanév elején az 
alvó szemzést meg kell ismertetni, hogy 
tavaszszal a további kezelés bemutatható legyen. 
E czélból őszszel a csemeték a növendékek 
közt felosztandók, s a további kezelés, kellő 
útmutatás mellett, egészen reájuk bízandó, stb. 
A tanulók munkakedvének fokozása s a mun-
kásság ösztönének ébrentartása s a fatenyész-
tésnek nagyobb megkedveltetése czéljából a 
tanulók az általuk nevelt gyümölcsfákból 
fajonkint egy-egy gyümölcsfát kapnak az iskola 
teljes bevégzésével." 

Mindenek előtt szükséges tehát egy olyan 
terület, mely a faiskola s ezzel kapcsolatosan 
a konyhakert czéljaira alkalmatos legyen. 

Ezt a kertet körül kell tehát keríteni, nehogy a 
nyúlak a beléjök ültetendő csemetéket semmivé 
tegyék; ezenkívül a szükséges fölszerelésekkel 
és eszközökkel ellátni. Ezt követeli különben 
a szervezet második pontja is. 

A kerítés mellé 3 láb, vagy 1 m. szélesen 
eleven sövényt kell ültetni. Elő sövénynek 
legjobb a gleditia és makiura aurantiaca, végre 
az eperfa. 

A gleditia- és eperfamagot majd májusban, 
a makluramagot pedig már f. évi október 
hóban el kell vetni. 

A gleditia- és maklurasövény ültetése elma-
radhat addig, míg a gyermekek magról nevel-
nek csemetéket; de az eperfasövényt már a 
jövő tavaszszal el kell ültetni azért, mert 
addig selyemhernyótenyésztést — mit szintén 
előír a tanterv — kezdeni nem lehet, míg 
megfelelő mennyiségű eperfalomb nincs a 
rendelkezésünkre. Ebből a szempontból tehát 
a sövénynek legalább 2/3-a eperfa legyen s 
csak egyharmada gleditia és makiura; termé-
szetesen külön-külön ágyakban. 

Be kell tehát a városnak szereznie kellő 
mennyiségű gleditia-, makiura- és eperfamagot 
és azonkívül élősövénynek való eperfacseme-
téket. E csemeték mennyisége csak akkor 

határozható meg, ha föl lesz mérve a kerítés 
hosszúsága. 

Mivel pedig alanynak való vadcsemeténk 
még most egy sincs, a min az oltást meg-
kezdhetnők: részint a szemzéshez, részint a 
fás-oltáshoz gondoskodnia kell a városnak 
elegendő vad csemetéről, famagvakról, a fa-
iskola rigolirozásáról és a konyhakert fel-
ásásáról. 

A faiskolát még ez év október havában 
50—60 cm. mélyen rigolirozhatni, a konyha-
kertet 25—30 cm. mélyen felásatni kell; ez 
utóbbit előbb meg is kell trágyázni. 

Természetes dolog, hogy a faiskolakertnek 
nem az egész területét kell még most rigoli-
roztatni, hanem csak annyit, a mennyire az 
első évi kertészeti munkánál szükségünk leend, 
a többi része felásandó s veteménynek fel-
használható. 

Hogy milyen nagy legyen a rigolirozandó 
terület, illetve a faiskola és konyhakert egész 
területe, arról alább fogok tiszta kimutatást 
adni. Legfőképpen azonban ezt is a növen-
dékek létszáma határozza meg. 

Ismétlő-iskolába járt nálunk, benn a váro-
son, a mult iskolai évben: 100 fiu és 200 leány. 

Egy-egy fiunövendékre még most ne szá-
mítsunk többet, csak 5 alma-, 5 körte-, 5 szilva-, 
5 baraczk-, 5 meggy-, 5 cseresznye- és 5 szőllő-
ojtást, melyet a tél folyamán, vagy a tavasz-
szal fog elkészíteni. Ennek előállítására kell 
30X100, azaz 3000 drb alanynak való vad-
csemete, a szemzésre a jövő év nyarán ugyan-
annyi, ez összesen 6000 drb vadcsemete, mely-
nek elültetéséhez szükséges 500 LJ-öl terü-
let; fás- szőllőoltvány készítésére 5 X 1 0 0 = 5 0 0 
gyökeres riparia vagy solonnis és 200 -öl 
terület; az amerikai alanyok szaporításának 
és a zöldoltásnak mielőbbi elsajátítására ismét 
500 drb gyökeres riparia vagy solonnis és 
ismét 200 i j - ö l terület; gyökereztető-iskolába 
leendő elültetéshez, gyökeres amerikai alanyok 
nyerése végett 1000 drb sima riparia vagy 
solonnisvessző és 15 Q-öl terület; alma-,körte-, 
baraczk,- meggy- stb. magvak vetésére legalább 
200 Li-öl terület. 

Be kell tehát szereznie a városnak még ez 
év őszén 6000 drb vadcsemetét, 1000 drb gyö-
keres ripariát vagy solonnist, 1000 drb sima 
amerikai vesszőt az említett 2 fajból és 1000 
drb karót; a nemesgallyakat kellő mennyi-
ségben, famagvakat hasonlóan. 

Rigoliroztatni kell 500-h200- f200- f l5 - ( -
200=115 • - ö l területet; ezenkívül rigolíroz-
tatni kell az élősövény helyét a kerítés mel-
lett 3 láb, vagy 1 m. szélességben. 

A felszámított terület 3 tanévre 3-szor 
véve = 3345 Q'-öl, főútnak, mellékutaknak 
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elevensövénynek, kútnak, épületek helyének, 
stb. számítsunk még ehhez 355 Q - ö l terüle-
tet, a legszigorúbb számítás szerint kell fa-
ískolaterületnek, 100 fiu részére = 3700 Q-ö l 
terület. 

A főút mellé anyaiakat kell ültetni még ez 
ősz folyamán, ezeknek beszerzéséről is gondos-
kodnia kell tehát a városnak. 

2. A leányok számára a tanterv következő 
utasítást ad az I. évről: „A talaj és alkotó 
részei. A kerti föld mívelése; melegágyak, 
veteményezés, gyökérféle zöldségek, torzsás 
zöldségek, saláta, retek, hagyma, hüvelyes, 
kobakos kerti vetemények és egyéb konyha-
kerti növények. A kerti növények ápolásáról 
és veteménymag termesztéséről." 

Mint említém, a mult évben ismétlő-iskolába 
jár t leányok száma: 200 volt. Ezen növények-
nek kicsiben való tenyésztésére, a legszigorúb-
ban számítva, mindenik leánynak kell 2 —]—6= 
8 Q - ö l és pedig 2 Q - ö l a konyhai vetemé-
nyeknek, 6 [J-öl a kobakos növényeknek; 
200 leány elfoglal tehát 8 X 2 0 0 = 1 6 0 0 Q - ö l 
területet. A második évben, a tanterv szerint, 
még burgonya, kukoricza, napraforgó, mák, 
kender, len termesztéséhez szükséges legalább 
1 Q-öl , ez ismét 200 Q-öl , a harmadik év-
ben, virágoknak, szintén legalább 1 Q-öl , 
ez is 200 Q-öl, vagyis a 3 évre 200 leány 
részére szükséges legalább 2000 Q - ö l ; meleg-
ágyaknak, utaknak, elevensövénynek legalább 
350 Q-öl , összesen 2350 — 2400 Q-öl . 

A faiskola és konyhakert területe kitesz 
tehát, a legszigorúbb számítással, 6100 Q-ölet , 
vagyis 3 kat. holdat és 1300 Q-ölet. 

Veteménymagvakról a leányok részére télen 
kell gondoskodni. 

3. Ezeken kívül szükséges még úgy a fa-
iskolában, mint a konyhakert közepén, egy-
egy bővizű kút a locsolásra, szivattyúval föl-
szerelve ; hogy könnyebben merítgethessenek 
a növendékek, a kútak mellett alkalmas kádak, 
hogy mindig állott vizük legyen a kádakban, 
és legalább 50 locsolókanna. 

Szükséges továbbá 50 drb ásó, 100 drb kapa, 
50 drb oltókés, egy köszörűkő ; a szőllő fás-
oltásához pedig az oltókéseken kívül legalább 
200 drb oltóhüvely, 2000 drb parafa, hozzávaló 
drót, 50 drb csípőfogó s ugyanannyi kis olló ; a 
faoltáshoz kellő mennyiségű raffia és ojtó-
viaszhoz való anyag és edény; asztalok, székek. 

Szükséges továbbá egy deszkaépület a szer-
számok befogadására, végre pedig egy tan-
terem 60 gyermekre, hol a gyermekek télen 
a kézben való oltást gyakorolják; ezen 
terem alatt egy szellős pincze a készített 
oltványok behomokolására. 

A méhtenyésztés tanításához szükséges: 

egy méhes, 1 egyes, 1 kettős és 1 hármas 
kaptár méhcsaláddal, a méhészethez szükséges 
eszközökkel és kéziszerszámokkal. 

Selyemtenyésztés csak akkor kezdhető meg, 
ha az eperfák kellő mennyiségű lombot szol-
gáltatnak ; akkor ennek számára is kell egy 
tenyésztő - szoba, kellő mennyiségű állvány 
és háló. 

4. Szükséges végre a szerszámok gondo-
zására, rendben tartására, őrzésére, a tanterem 
fűtésére 1 szolga, ki a gyakorlatok alkalmával 
is mindig kéznél legyen. 

II. Szellemiek. 
A tanév a tanterv szerint legalább 8 hónapig 

tart, s úgy a fiuk, mint a leányok részére a 
téli hónapokban, t. i. november 1-től ápril 
l-ig heti 5 órát, a többi hónapokban pedig 
hetenkint 2 órát ír elő. Ezen órákon kívül 
a vallástanításról az illető egyházak külön 
órákon tartoznak gondoskodni. Az olvasás, 
fogalmazás hetenkint 2 órán és pedig vasár-
nap; a szám- és mértan hetenkint 1 órán 
taníttatik; de mindkettő csak a teli hónapokban, 
az ünnepnapokat s egyéb szünidei napokat 
leszámítva, körülbelül 42 órán; a gazdaság 
és kertészet pedig az egész tanéven át heten-
kint 2 órán s így körülbelül 72 órán taníttatik. 

A szervezet 11-ik pontja értelmében egy-
egy osztályba 60 tanulónál többet felvenni 
nem lehet, de nem is tanácsos; a szervezet 
15-ik pontja szerint pedig: a gazdaság és ker-
tészet elméleti és gyakorlati tanítására vagy 
tanítói oklevéllel bíró s földmívesiskolát, 
esetleg vinczellérképzőt szabályszerűen elvég-
zett szaktanítók választhatók, vagy pedig a 
vallás- és közoktatásügyi ministertől jogo-
sítványt nyert, vagy végre a földmívelési 
minister által rendezett tanfolyamot sikerrel 
elvégzett tanítók; az olvasás, fogalmazás 
szám- és mértan tanítására azonban elemi 
iskolai tanítók is alkalmazhatók. 

Ennek alapján szükséges volna egy szervező 
képességgel bíró s a kertészet ágaiban járatos 
igazgató, kire, mint szakemberre reá bizza a 
város az iskola felszerelését, a faiskola és 
konyhakert szabály- és czélszerü berendezését 
s a tanításra való felügyeletet, stb.; továbbá 
a gazdaság elméleti és gyakorlati oktatására: 
a fiukhoz 2, a leányokhoz 3 tanerő beállítása, 
kik az egész éven át heti 2—2 órán taní-
tanának ; ezeken kívül szükséges volna az 
olvasás, fogalmazás, szám- és mértan taní-
tásához ismét 5 tanerő, kik az 5 téli hónap-
ban heti 3—3 órát tanítanának. 

Ez utóbbi tárgyakra van városunkban elég 
alkalmas tanító, s ezeknek számát nem is 
igen lehetne kevesbíteni; mert, mint fennebb 
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mondám, az olvasást és fogalmazást, a tanterv 
szerint, vasárnap kell 2 órán tanítani; de a 
gazdaság tanítására nálunk csak 3 egyénnek 
van jogosítványa; szaktanítót pedig tisztán 
ez állásra választanunk nem lehet, vagy 
fölösleges kiadás volna; mert a jelenlegi 
szervezet szerint az ismétlő-iskolások nem 
kényszeríthetők a nappal bármely szakában 
iskolába járásra, csak a kora reggeli órákban, 
vagy pedig este. Ennélfogva a 3 egyén közül 
egy az igazgatói teendőkkel bízatnék meg, 
a másik 2 pedig az 5 tanerő heti 10 óráját 
a fiuknál, úgy mint a leányoknál, egyenlően 
megosztaná. A hét 6 napjából kitelnék az 
5 reggeli óra a gyakorlati, az 5 esti óra pedig 
az elméleti tanításra mind az 5 osztályban. 

Ezekben adtam elő azokat a módokat, 
melyek szerint a gazdasági ismétlő-iskola 
életbeléptetését nálunk czélszerünek tartanám. 
A számítási részletekre, beosztásokra, stb. 
nem terjeszkedtem ki; az annak a dolga 
leend, kit a város ez iskola felszerelésével 
és igazgatásával megbíz. 

Szükséges azonban, hogy még szóljak a 
költségekről. Ezek a szervezet 3. §-a szerint 
fedezhetők a mezőrendőri kihágásokból befolyó 
büntetéspénznek szabályrendelettel vagy hatá-
rozattal le nem kötött fele - részéből s a 
községek közmívelődési czélokra szolgáló egyéb 
jövedelméből, stb. S ha mindezek elegendők 
nem volnának: a vallás- és közoktatásügyi 
minister e czélra segélyt engedélyezhet. Ezen-
kívül a földmívelésügyi minister a szükséges 
vadcsemetéket és ripariát ingyen szokta a 
városok részére, kérelemre kiszolgáltatni. A 
későbbi szükségleteket pedig, ügyes vezetés 
mellett, maga a telep ki fogja jövedelmezni. 

(Mezőtúr.) Keeskeméthy László. 

Hová kell az államsegély? 
Tudvalevőleg a kántortanítók fizetésének 

nagy része terményekben van. Álljon itt pél-
dának díjlevelem másolata: 1. lakás 90 f r t ; 
2. fél-telek föld évi haszonbére 125 f r t ; 3. pár-
bérből 24 köböl, á 4 frt = 96 f r t ; 4. a falu-
ban lakó minden pártól 10 kr = 9 frt 60 kr ; 
5. stolából 22 f r t ; 6. egyházmegyei alapítvá-
nyokból 83 f r t 55 kr; 7. misealapítványok 
kamatai és az évenkint előforduló néhány 
mise végzéséért 10 f r t ; 8. tandíjból 16 f r t ; 
9. iskolapénztárból 41 frt 67 k r ; 10. ismét-
lők tanításáért 30 frt. Összes javadalmam 
tehát : 490 f r t 77 kr. 

Ennél még szegényesebben dotált tanítói 
állomások is vannak, mert jobb esztendőkben 
a 490 frt 77 kr 500 frtra is felemelkedik. 
Lássuk azonban tovább! 

1. Ezen összegben a lakás is, mint fizetés 
van felvéve, ez pedig nem javadalom. 2. A 
földbirtok jövedelme magasan van megálla-
pítva, mert tényleg 90 fr t haszonbért sem 
adnak érte. Ezen csodálkozni nem is lehet, 
mert leszámítva a munkáltatási költséget, a 
folyó évben jó árak mellett sem ment többre 
a tiszta haszon 80 írtnál. 3. A párbérfizetők 
nagy része tanyákon lakik, ezek kóbor cseléd-
emberek, kik most itt vannak, a jövő évben 
pedig a 3-ik vármegyében szolgálnak, s mikor 
a kimutatott hátralék behajtására a közigaz-
gatási hatóság — a természet megújultával 
—• rászánja magát, már csak hült hely őket 
találja. Megtörténik az is, hogy némelyik 
cseléd több éven át marad a helyén, az ilyen 
tudja, hogy párbért is kell fizetni, fizet is 
tengerit, vagy rozs helyett ocsút; mire azt 
kitisztogatom, nem igen marad mit eladni, 
így aztán a 96 frtból évenkint 36 forintot 
csendesen elsiratok. 4. A földbirtok után fize-
tek 65 frt földadót és nyirvíz-lecsapolási költ-
séget. Ez sem marad a zsebemben! 

Összegezve a be nem folyó és a kifizetendő 
tételeket, u. m . : 1. lakás 60 f r t ; 2. a föld-
jövedelem magasabb megállapítása 45 f r t ; 3. 
a be nem haj tható párbér 36 f r t ; 4. a föld-
nek évi adója .65 frt, összesen 206 forint; le-
számítva ezt a díjlevélben megállapított 493 
f r t 77 krból, marad tiszta fizetés 284 fr t 77 
kr. Tessék ebből megélni! 

Kérdezhetik már most, hogy miért jöttem 
ide ? Hát azért, mert a pályázati hirdetésben 
350 frt volt írva, pénzben és terményben és 
ezenfelül 33 hold homokos szántóföld. Lát-
tam én másutt is homokos szántóföldet, de 
ilyent nem, mert itt csak ki kell dugni az 
ablakon az irást és a szél behordja homok-
kal. Kérdezik továbbá, hogy miért maradok 
itt ? Szabadultam volna már régen, csak tudnék. 
Állami iskolához eddig nem juthattam, annak 
daczára, hogy jeles oklevelem van és állami 
képzőben nyertem. Felekezeti iskolában pedig 
jobb javadalmazásra nem választanak meg, 
mert állami képzőben végeztem. 

Ilyen állást, mint ez, felekezetnél is kap-
tam a folyó évben is sokat, de cseberből 
vederbe nem eshetem. Hány kartársam tudna 
még hasonló példával szolgálni, azt keresni 
nem nagyon kellene, mert sokan vagyunk. 
Hogy pedig államsegély — akár 200 forint 
is — nagyon is reám férne, ebből az egy 
példából is gyönyörűen kiviláglik. Mikor a 
pályázatot az iskolaszékek kihirdetik, a terhe-
ket bölcsen el-hallgatják, csak mikor fizetni 
kell és nem lehet, akkor ébredünk öntudatra. 

Fix fizetést kérünk tehát ! 
(Nyir-Adony, Szaholcsm). Mányok Ferencz. 
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Édes anya születése napjára. 

Volnának kincseim: 
Öledbe hordanám, — 
Fejedre Ti élyezném, 
Ha volna koronám. 

Arczod lefesteném, 
Formád kifaragnám 
A múzsák ha csókot 
Leheltek volna rám. 

(Budapest) 

Megfigyelések. 
(A. be í r á sok a lkalmiból . ) 

Innen szól a fővárosból. 
Egyik külváros iskolájának tágas tanácskozási 

termében összegyűltek a tantestületi tagok, 
köztük voltam én is. 

A beirások munkáját osztottuk fel magunk 
között, alapjában meghányva-vetve, miként 
lenne gyorsabban elintézhető, hogy az a 
tömérdek szülő sokáig ne várakozzék. 

Minden tanerő külön-külön a saját osz-
tályába ment, csak hárman maradtunk a tanács-
kozási teremben a felvétel első lépését telje-
síteni : a direktor, én, meg egy másik kartársam. 

A publikum kilenczvenkét százaléka nap-
számos, nyomorban szenvedő munkásnép, 
kevés kivétellel 6—10 gyermekkel. 

Nagy néha akadt egy-egy jobb módú szülő, 
ki képes volt tandíjat fizetni. Ilyenkor feszült 
figyelemmel lestük, vájjon melyikünk keze 
alá kerül az az egy szem intelligens csemete ? ! . . . 

A beiratkozások alatt fordultak elő olyan 
jelenetek, melyek hol a részvétet, sajnálkozást, 
hol pedig a jókedv csiráját keltették fel 
bennünk. 

Nekünk hármunknak, kik az irodában dol-
goztunk, minden szülővel érintkeznünk kellett, 
s így sok mindenféle história került meg-
figyelésünk alá. 

íme, ide lefestek egy-néhányat. 
* 

Szegényesen, de tisztán öltözött kis leány 
lépett a zöld asztal elé, öt darab kis könyvet 

Kincseim nincsenek, 
Nem vagyok művész sem, — 
Egyebet nem adok, 
Csak a köszöntésem: 

Szívbéli imára 
Kulcsolom két kezem, 
Úgy kérem éretted 
Az én jó Istenem. 

Gerley Szevér. 

és két forint ötven kr t csúsztatva az igazgató 
úr kezeibe. 

— Miud az öt a tietek ? — kérdi az igaz-
gató úr. 

— Igen kérem, otthon van még négy kis 
testvérem. 

— Mi a foglalkozása édes apádnak ? 
A kis leányt e váratlan kérdés nagy zavarba 

hozta, mereven nézett az igazgató úrra, majd 
lesütötte nagy, kék szemeit s kötőcskéje 
szélét morzsolgatta apró kezeivel. 

— No beszélj kis leányom, látod sok mama, 
papa van itt, azok is be akarják Íratni a kis 
leányukat, vagy a fiukat. Mondjad hát sza-
porán, mit dolgozik édes apád? Mivel fog-
lalkozik ? 

A kis leányka szemeit felemelte az igaz-
gató úrra s remegő hangon, akadozva dadogta : 

—• Igaz-ga-tó úr ne-kem már nincs papám! 
— Hát meghalt ? 
•— Nem, nem halt meg, elszökött tőlünk, 

Amerikába! — mondá a kis leány, miközben 
az apró kacsójára pergett könycseppeket 
morzsolta széjjel a kötője csücskével. 

Egymásra néztünk, szemeink találkoztak, s 
ezekből olvastuk ki kölcsönösen, hogy a szivünk 
mennyire fáj a hallottak után. Ilyen apai szív 
is van ? 

* 

Olyan szülőn volt a sor, a ki a mult tan-
évben fiának hanyag iskoláztatása miatt öt 
izben volt az elöljárósághoz behiva és meg-
büntetve. 

Ismertük jól. Törzsgyökeres — német, jobban 
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mondva: „echt sváb" volt, a mit rőfös neve 
még jobban elárul: Hügelmannberger Mátyás. 

Leteszi a kis könyvet s reá három forintot: 
a félévi tandíjat és beiratkozásra 50 krt. 

Az igazgató úr diktálja a fiu nevét: Hügel-
mannberger Mátyás . . . 

A szülő németül mondja: 
-— Kérem, már nem Hügelmannberger, 

tessék, itt van a bizonyítvány. 
— Megmagyarosította a nevét? No, ez szép 

magától! Hát hogy is hívják most? Igen, 
igen, látom: Hunyadi Mátyás! No bácsi, tudja-e, 
hogy ki volt az igazi Hunyady Mátyás ? ! . . . 

-— Was wási! ? . . . 
— Hát akkor mért éppen erre változtatta 

a nevét? 
— Bánom is én, akár minek hivnak, csak-

hogy már nem vagyok Hügelmannberger! 
— No és miért? 
— Miért? Hát az elöljáróság azt a nevet 

már nagyon jól ismeri, aztán mindig meg-
büntetett, ha a fiam nem jött iskolába! . . . 

Felvilágosítottuk aztán, hogy mindegy az, 
ha Pityi Palkó is a neve, azért csak úgy 
büntetik, mint azelőtt, ha a fiát nem küldi 
rendesen iskolába. 

Furfangos sváb atyafi volt, az bizonyos. 
* 

Egy nagyobb, meg egy kisebb leányka lépett 
az igazgató úr elé. A kisebbik nagyon beszédes 
volt, lehetett úgy három-négy esztendős; a 
nénje csak azért hozta el magával, mert 
otthon nem akarta hagyni az üres szobában 
magára. 

— Hát a szülő hol van? Edes anyád nem 
jöhetett el? 

A kisebbik nagy csacskán felel: 
— Asz itesz mama dódozit, elment városba 

moszni! 
— Hát a papátok? 
Megint csak a kis leány előzi meg a nagyob-

bikat : 
— Jé, a papa ? Papa nincz mái, beletették 

olyan nad sztatujába ni, aztán beledobtát a 
dödörbe, biszon! 

A míg ezt kedves hangján elcsacsogta 
a kis gondtalan teremtés, addig a nagyobbik-
nak szemei megteltek csillámló könyekkel, 
melyek leperegve, a két kezében tartott kis 
könyvön pihentek meg . . . 

—- Aztán mikor tették skatulyába az édes 
papát ? — kérdé az igazgató úr. 

— Mitoj ? — hónap ! — mondja a kicsi, de 
aztán a testvére segített neki: 

-— Tegnapelőtt temettük el az édes apán-
ka t ! . . . 

Megesett a szivünk a két kis árván, s mert 

pénzt beiratásra nem tudott adni az édes 
anyjuk, hárman adtuk össze a beiratási díjat. 

Szegény kis árvák! . . . 
* 

Ilyen s ezekhez hasonló tudj ' Isten hány 
eset fordult elő azon a hat napon, a míg a 
beiratkozások tartottak. 

Egyik-másik világot vetett vagy az apa, 
vagy az anya jellemére. Vastag körvonalakban 
jelent meg képzeletünkben a szívtelen apa, 
a ki családját bucsu nélkül örökre elhagyta, 
kishitű volt, mert különben meg tudott volna 
birkózni a sors által eléje adott küzdelmekkel. 
Nem csak ő volt nyomorult sorsban, van 
olyan száz meg ezer. 

A furfangos sváb eszejárása butaságát tárta 
elénk, míg annak a csacska kis gyermeknek 
a gondtalan szavai mélyen bevésődtek szivünkbe, 
s a részvét kitörölhetetlen emlékét idézték 
fel bennünk. 

Azok az omló könyek, melyek az ártatlan 
gyermek szemeiből peregtek alá, örökké előt-
tünk ragyognak fénylő cseppjeikben. 

A jó Isten adjon nekik vigaszt s áldást, 
hogy tanulmányaikban, majd pedig az élet 
útján könnyen haladhassanak. 

(Budapest.) Horváth Sándor. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A val lás- és közok t a t á sügy i m i n i s t e r : 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Dunay János nagysomkúti r. kath. plébános-
nak a hazafias népnevelés előmozdítását czélzó 
dicséretes működéséért; ruttkai Báth Péter 
országgyűlési képviselőnek, a miért a ruttkai 
áll. isk.-nál működő tanítók megjutalmazására 
300 frtot adományozott. 

Kinevezte: Fest Ottó kir. járásbirót az 
iglói állami tanítóképző-intézet igazgatótaná-
csának alelnökévé és dr. Walser Gyula iglói 
ág. h. ev. lelkészt, ugyanazon tanács ren-
des tagjává ; Bellosits Bálint bajai, Arnberg 
József budapesti, Nagy Károly csáktornyai, 
Kutnyánszhy Jenő dévai, Strauch Gyula, Karo-
liny Mihály és Huzják Lukács iglói, Niernsee 
József losonczi, Báthori József máramaros-
szigeti, Grlünld Ágoston modori, Hódossy Béla 
sárospataki, Böszler Béla temesvári állami 
tanítóképző-intézeti és Beér Ferencz epeijesi áll. 
kisdedóvónőképző-intézeti s.-tanárokat jelenlegi 
állomásukon való meghagyás mellett; Mo-
har Jószef znióváraljai állami tanítóképző-
intézeti segédtanárt pedig a győri állami 
tanítónőképző-intézethez rendes tanárokká a 

i IX. fizetési osztály 2. fokozatába; Balogh 
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Zsófia a budapesti VI. kerületi állami tanító-
nőképző-intézettel kapcsolatos felsőbb leányis-
kolái nevelőnőt pedig ugyanazon intézethez 
segédtanítónővé a XI. fizetési osztály 3. 
fokozatába; Biclek Dániel oki. tanítót és Ber-
lánszky Albina oki. tanítónőt a sztaskói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetőleg tanítónővé; 
Bokross Róza oki. tanítónőt a kozárvári áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kolumban Lajos 
oki. tanítót a gecsei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Bingwald Gizella oki. tanítónőt a 
bánfi'yhunyadi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Amigó Etelka oki. tanítónőt a nagybáródi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Barihos Berta 
sáros-magyarberkeszi áll. isk. r. tanítónőt a hatvani 
áll. el. isk.-hoz; Klutovszky Gizella hatvani 
állami tanítónőt a csepeli állami iskolához; 
Killyéni Etelka oki. tanítónőt a magyar-her-
mányi állami elemi népiskolához rendes taní-
tónővé ; Nyulászi Margit oki. tanítónőt a 
jászó-mindszenti állami elemi népiskolához 
rendes tanítónővé. 

Előléptette: Sándor Domokos székely-
keresztúri állami tanítóképző-intézeti rendes 
tanárt a VIII. fizetési osztály 3. fokozatából a 
2. fokozatba, Horváth József csurgói állami 
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a IX. fize-
tési osztály 2. fokozatából az 1. fokozatba, 
Bobok Karola pozsonyi állami tanítónőképző-
intézeti rendes tanítónőt, Stark Vilmos kolozs-
vári állami tanítónőképző-intézeti és Irsa Béla 
máramarosszigeti állami tanítóképző-intézeti 
segédtanárokat a X. fizetési osztály 2. fokoza-
tából az 1. fokozatba; Zollner Erzsébet buda-
pesti VI. kerületi állami tanítónőképző-intézet-
tel kapcsolatos felsőbb leányiskolái rendes 
tanítónőt, Tan fi Iván máramarosszigeti állami 
tanítóképző-intézeti segédtanárt, Kirchnerné 
született Vetrasevics Inna magyarországi 
központi „Fröbel" nőegyesületi kisdedóvónő-
képző-intézeti tanítónőt, Wagner János és 
Szőke Antal kiskúníelegyházai állami tanító-
képző-intézeti segédtanárokat, Solymossy Lajos 
szabadkai állami tanítóképző-intézeti és Vigh 
Ferencz dévai állami tanítóképző-intézeti rajz-
tanárokat, Bergmann József modori és Kötse 
István sárospataki állami tanítóképző-intézeti 
segédtanárokat, Chalupkáné-Olgyay Ilona po-
zsonyi állami tanítónőképző-intézeti rendes 
tanítónőt, dr. Kittenberger János lévai és 
Mészáros Jenő temesvári állami tanítóképző-
intézeti segédtanárokat a X. fizetési osztály 3. 
fokozatából a 2. fokozatba; Pákh Berta ós 
Barlcáts Mária budapesti VI. ker. állami taní-
tónőképző-intézettel kapcsolatos felsőbb leány-
iskolái segédtanítónőket a XI. fizetési osztály 
2. fokozatából az 1. fokozatba és Odor Vilma, 
ugyancsak a legutóbb említett intézet zene-

í ^ f w S 
a <? / ^ 

tanítónőjét a XI. fizetési osztály 3. fokozatá-
ból a 2. fokozatba. 

Áthelyezte: Dömötör Géza a pest-pilis-solt-
kiskún vármegyei királyi tanfelügyelőséghez 
szolgálattételre berendelt állami kisdedóvónő-
képző-intézeti igazgatót a znióváraljai állami 
tanítónőképző-intézethez; Hamar János hat-
vani áll. el. isk. tanítót a beregszászi áll. el. 
isk.-hoz; Pásztori Gábor pórázi áll. el. isk. 
oki. tanítót a felsővissói áll. el. isk.-hoz; 
Eitner Ludmilla kolozsvári áll. tanítónőképző-
int. segédtanítónőt saját kérelmére a szabad-
kaiáll. tanítónőképző-int.-hez ; Tornya Menyhért 
gecsei áll. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz; 
Kelemen János magyarborzási áll. tanítót az 
erősdi áll. el. isk.-hoz; Dohai János magyar-
hermányi áll. el. isk. r. tanítót a magyarborzási 
áll. el. isk.-hoz; Mihálcsik Ferencz tököli áll. 
isk. tanítót a hatvani áll. el. isk.-hoz; Kerner 
Gyula újpesti áll. el. isk. tanítót a felvinczi 
áll. el. isk.-hoz; Tarján Gyula felvinczi áll. 
el. isk. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz; Fé-
reghi Irén egyedutai áll. el. isk. r. tanítónőt a 
tököli áll. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: a beregmegyei általános tanító-
egyesület által létesített segélyalap alapsza-
bályait az 1897. évi 28.037.' sz. alatt kelt 
rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Müller Lipót 
nagy-tétényi róm. kath. tanító részére évi 380 
frtot; Tuducesku János lippai munkaképtelen-
nek talált gör. kel. tanító részére évi 440 
frtot; Egresits György zsámándi róm. kath. 
tanító részére évi 220 f r to t ; Dvikún Tamás 
alsósebesi munkaképtelennek talált gör. kel. 
tanító részére évi 160 f r to t ; Bazsó Gábor 
lőrinczi róm. kath. el. isk. tanító részére évi 
340 irtot; Benedekfi János ádámosi munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
160 fr tot ; Szabados Sándor kiskún-majsai 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 220 frtot; Schweitzer Lajos agárd-
pusztai munkaképtelen tanító részére évi 220 
frtot; Dia/novszky Lajos kecskeméti közs. tanító-
nak évi 370 fr tot ; Miltényi István egerszegi 
róm. kath. tanítónak évi 500 frtot; Gondos 
Béla egerszálóki róm. kath. tanítónak évi 
220 f r t ; Landacescu Szilárd oliabamutniki 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 180 
frtot; Iioskidecz Vazul pártái közs. tanítónak 
évi 280 f r to t ; Csomor Dénes j agygalambfalvi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 300 f r to t ; 
Scheidl Miklós villányi róm. kath. kántor-
tanítónak évi 420 frtot; Ocskay Jái os lezsiachói 
róm. kath. tanítónak évi 220 frtot; Marczis 
Lajos csornai munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 300 e~ 
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Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Török Mihály alsó-györödi róm. kath. el. 
isk. volt tanító özv., szül. Staudt Annának 
évi 150 frtot, és 5 kiskorú árvájának együtt 
125 fr tot ; néh. Gywrky János csábi róm. 
kath. volt tanító 1 kiskorú árvájának évi 50 
frtot; néh. Frisch János volt alsó-beledi r. kath. 
tanító özv. Köllner Anna és 3 kiskorú árvája 
részére együtt 299 frt 25 kr t ; néh. Veress 
Lajos csíkszeredai közs. tanító özv., szül. Kósa 
Anna részére évi 265 fr tot ; néh. Nagy Ferencz 
egyeki róm. kath. volt tanító özv., szül. Polnik 
Máriának évi 237 frt 50 krt, 5 kiskorú árvá-
jának évi 197 f r t 9 0 k r t ; néh. Peres János urai 
ev. ref. volt tanító özv., szül. Tomori Iloná-
nak évi 172 fr tot ; és 3 kiskorú árvájának 
86 M o t ; néh. Fauszt Ádám geresdi róm. 
kath. kántortanító özv., szül. Noll Rózának 
és kiskorú árvájának évi 215 frtot; néh. 
Trapp Endre hidasdi ág. liitv. ev. kántor-
tanító özv., szül. Geyer Emiliának és kiskorú 
árvájának 196 frt 58 k r t ; néh. Fejérváry 
József szkárosi ev. ref. volt tanító özv., szül. 
Tóth Lídiának évi 150 f r to t ; néh. Sádi János 
volt mágocsi róm. kath. tanító özv., szül. 
Vinkler Máriának évi 273 fr t 25 krt. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
•< A gömöri ev. esp. „Balog-völgyi tanító-

egyesület" a napokban tartotta meg ez évi 
rendes közgyűlését Marton Gyula elnöklete 
alatt Sztrizsben. Ez a tanítóegyesület, mely 
már az 1845-ik évtől kezdve áll lenn, 1888-ban 
újra szervezkedett és a millennium évében 
félszázados jubileumát ünnepelte meg, egészen 
megizmosodott; tagjai, annak daczára, hogy 
— kettőt kivéve — mind tót anyanyelvű 
iskolákban működnek, a magyar nyelvet úgy 
iskoláikban, mint a közéletben dicséretre mél-
tóan és hazafias lelkesedéssel terjesztik. A köz-
gyűlésen számos tárgy nyert elintézést, s közíe 
egyike a legfontosabbaknak volt az a hatá-
rozat, mely szerint az egyesület a „Gömör-
vármegyei magyar közm. egyesület"-nek egy 
a Balog-völgyön létesítendő fiókjának létre-
hozásán minden erejével közre fog munkál-
kodni, s biztosította Vitéz Lajos balog-völgyi 
körlelkészt, ki a közm. egyesület részéről 
a szervezéssel meg van bizva, lelkes támo-
gatásáról. Örömmel vette tudomásul a „M. 
T. 0. B." felhívását és üdvözli az „Országos 
Bizottságot". A tisztikar 3 évre következőleg 
alakult, ein k : Marton Gyula perjései, titkár-
jegyző: Laurenczy János gesztesi, pénztáros 
és könyvtáros : Sziveik Dániel szilistyei tanítók. 
A központi bizottság, karnagy, stb. meg-

választása után az elnök az új tanévben a 
kartársaknak kitartást és erőt kívánva a vég-
zendő munkához, lelkes éljenzés közben a 
közgyűlést bezárta. 

-j- A sárosvármegyei tanítóegyesület e 
hó 15-én tartotta ez évi közgyűlését Eperjesen. 
A közgyűlésen Szinnyei-Merse István főispán, 
Tahy József alispán és Matavovszky Béla 
tanfelügyelő is jelen volt. Láng Mihály egye-
sületi elnök indítványára üdvözlő táviratot 
küldtek Wlassics Gyula ministernek. Fleischmann 
Mórné eperjesi tanítónő a hazafiság ápolásáról 
és Sárosvármegye természeti szépségeinek és 
történeti nevezetességeinek e czélra való fel-
használásáról tartott előadást. Felolvastak még: 
Durst Győző, Bákajsza György eperjesi tanító 
és Schönviczky Gyuláné kapronczai óvónő. Láng 
Mihályt az egyesület elnökének újra meg-
választották. 

Tanítók tanácsadója. 
Sulyok J. Az iskolaszék választását illető 

bonyolult kérdésökben zsinórmértékül figyel-
meztetjük a következőkre: 

1. A községi tanintézeti iskolaszék tagjait 3 évre, 
az 1898. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVILI. t.-czikkok 
végrehajtása tárgyában k i ido t t utasítás 13. §-a 
értelmében, a törvény s/erint képviselőtestülettel 
bíró községekben és városokban a képviselőtestü-
let, egyéb községekben a községi lakosok közgyű-
lése, lehetőleg az oktatásügyhöz értő, de mindenesetre 
írni, olvasni tudó egyénekből választja. Ezen válasz-
tási jogot nem gyakorolhatják azok, kik községi 
törvény szerint a községi választásokból ki vannak 
zárva. A választásnál tekintettel kell lenni a községben 
levő mindegyik felekezetre, sőt a nagyobb kiterjedésű 
községekben arra is, hogy a község minden részéből 
választassanak tagok, mert így a pontos iskoláztatás, 
stb. könynyebben ellenőrizhető. 

2. A választott tagokon kívül a helybeli hitfele-
kezetnek minden rendes lelkésze és a községi nép-
iskolai tanító (vagy a hol több tanító van, ott a 
tanítótestület képviselője) is tanácskozási és szavazati 
joggal bíró tagja a községi iskolaszéknek. A tanító-
testület az iskolaszéke 15 tag után 2, 30 tag után 
(vagy ha ennél is több tanító van az iskolák özség-
benj 3 képviselőt küldhet. 

3. A tanítók a választásnál szavazati joggal bír-
nak, ha az első pontban jelzett esetek körül a vá-
lasztás úgy történik, hogy a tanítók, mint községi 
választó polgárok, vagy esetleg, mint képviselőtes-
testületi tagok járulhatnak hozzá a szavazáshoz. 

4. A tanító a község képviseletében iskolaszéki tagyá 
nein választh tó. 

Füzy. A közigazgatási hatóság által felvett 
jövedelem csorbításáért első sorban a megyei 
közigazgatási bizottság előtt lehet panaszt 
emelni. 

E. Ilona. „Nagykorú árva" részére az orsz. 
tan. nyugdíjalapból nem adnak évi segélyt, 
még ha beteg is az illető. 
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Kerekes József. Ez idő szerint 493 írtnak 
74%-ára lehet nyugdíjigénye, vagyis 364 frt 
82 krra, feltéve, hogy kezdettől fogva tagja 
az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek s a 493 f r t 
valóban tisztán tanítói fizetés. 

Tiarina J. A politikai község által a fele-
kezeti iskola tanítója részére megszavazott 
(ez esetben 300 frtos) összeg felvételét igazoló 
nyugtatvány szabályszerű bélyegilleték alá 
esik. Egy összegért 2-szer nem kell bélyeges 
nyugtatványt kiállítani. Miután önök 2 helyre 
is beterjesztik a számadást, felekezeti ható-
ságuk a bélyeges eredeti nyugtákról vett s 
a lelkész által hivatalosan láttamozott máso-
lattal is megelégedhetnék. Más megoldást ez 
ügyben nem tanácsolhatunk. 

(}. J. M. G. és Cs. J. uraknak. Ebben a kér-
désben már adtunk választ. Emlékeztetőül 
csak annyit e helyen, hogy szerződéses jogát, 
miután a panasz tárgya tanítói fizetés ki 
nem szolgáltatása, közigazgatási úton érvénye-
sítheti. 

Molnár M. 1894/97. évi működésének nyug-
díjra való beszámítása attól is függ: vájjon 
ezt a 3 évet mint rendszeresített álláson mű-
ködő segédtanító töltötte-e. Helytelen dolog-
volt előbb leköszönnie, míg másutt állást 
nem kapott, mert a szolgálat folytonosságának 
ilyetén módon való megszakítása a szerzett 
nyugdíjigény elvesztését vonja maga után. 
A hibát még oly módon lehetne helyreütni, 
hogy új állomását szept. 1-től fogva töltené be. 

Singer Adolf. A magyar nyelv tanításáról 
szóló (1879. évi XVIII.) t.-cz. az 1868. év 
előtt oklevelet nyert tanítókat nem kötelezi 
magyar nyelvi vizsgálat tételére. Nevezett 
törvény 3-ik §-a ugyanis ekként intézkedik: 

„A már hivatalban levő, vagy tanítói pályára 
lépő azon egyének, kik a képezdei tanfolyamot az 
1872-től 1881-ik év végéig terjedő időközben végez-
ték el — illetőleg végzendik el — avagy ezen idő 
alatt léptek, vagy lépnek a tanítói hivatalba, 
kötelesek a magyar nyelvet - ha azt nem birják 
— a jelen törvény hatálybaléptétől számított 4 év 
alatt annyira elsajátítani, hogy azt a népiskolában 
tanítani képesek legyenek. — E képesség egy, a 
mini-ter által rendeleti úton szabályozandó vizsga-
letétellel igazolandó." 

Popovics gk. t. Ha a 4-ik 100 frttal 
kiegészítették fizetését, jelentse ezt be folya-
modvány alakjában a közoktatási ministerium-
nál s kérje ehhez képest nyugdíjigénye 
fölemelését. 

S. M. Aurélháza. Az 1893. év előtt élve-
zett korpótlék meghagyása mellett az ujabb 
korpótlék 1898-ban lesz esedékes. Senki sem 
kaphat, még ha 36 szolgálati éve van is, 
egyszerre 250 frt korpótlékot. 

H. M. De igen, folyamodjék, mert másként 
illetéktelenül fizet továbbra is. 

Cs. 1. A heti óraszám maximuma 30. 
Ennek keretén belül kell okosan beosztani, 
nehogy a tanulók szellemi túlterhelésnek 
legyenek kitéve. 

Eifried Ágost. Tanítók 8 heti katonai ki-
képzése alatt, miként már írtuk, a helyettest 
az iskolafentartó hatóság tartozik fizetni ama 
motiválás alapján, hogy az illető tanító törvé-
nyes kötelezettsége miatt volt kénytelen távol 
lenni. Külön szabályzatot nem czitálhatunk. 

Tanító. Gy. A kivetett összeg helyesbíté-
sét ugyanattól a hatóságtól kérheti, mely első 
izben intézkedett. 

Mokriu. Az ön esetében, midőn nála egy 
más vallású tanuló elemi iskolai osztály-
vizsgálatot tesz, nem tart juk jogtalannak, ha 
10 frtot kér vizsgálati díjul, melyből 2 f r to t 
adjon az iskolaszéki elnöknek a vizsgálat 
vezetéséért, 2 frtot pedig az illető papnak, 
mint hittani vizsgálónak. Tájékozásul tudatjuk, 
hogy Budapesten a közs. elemi iskolai magán-
vizsgálat díja az 1896. évi 733. sz. köz-
gyűlési határozat szerint 17 frt 50 kr. Ebből 
7 frt 50 kr a főváros központi pénztárát 
illeti; 25 kr, mint a felvételi díj fele, apróbb 
kiadások fedezésére a gondnoknak adandó át; 
3 frt az iskolaszék által kiküldött s a vizs-
gálatot vezető elnök, 3 frt az igazgató, vagy 
vezető-tanító, 2—2 frt pedig az osztálytanító 
és a hitoktató díja. 

Veress M. Nincs kizárva a lehetőség, hogy 
az a polgári iskolai V-ik osztályt végzett 
s huzamosabb idő óta neveléssel foglalkozó 
egyén magán úton elemi isk. tanítóképesítő 
vizsgálatra bocsáttassák. Forduljon ez ügyben 
ahhoz az elemi képesítő igazgatóhoz, a hol 
vizsgálatot óhajt tenni. A számtani vezér-
könyv tárgyában a Franklin-Társulatot keresse 
meg. 

L. S. Ha a kir. tanf. nem képes megvál-
toztatni az állapotot, akkor az ön föllépésé-
től sem lehet sikert várni. A drága^ági pót-
lékiránt való folyamodása sikerét sem reméljük. 

Énekes. Ön mint kántor, azért hogy éne-
ket tanított az elemi iskolában, nem számít-
hat az oi-iz. tanítói nyugdíjalapba való fölvé-
telre. — Másik ügyben az a válaszunk, hogy 
meg kell erősíteni. 

Felekezeti tanítók régi szokás szerint nem 
szoktak a lelkésznek párbért fizetni. E kedvez-
mény jogi alapját az illető egyházi hivatalos 
szabályokban, szervezetekben kellene keresni. 
Nekünk ezek nem állanak rendelkezésünkre. 

Elekes György. A levelében mondottak 
értelmében folyamodjék nyugdíjigénye helyes-
bítéséért, illetve azon időre befizetett külön-
bözet visszatérítéséért, midőn még 21 éves 
nem volt. 
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Sima Mihály. Úgy emlékszünk, hogy az 
augusztusi számban volt a válasz. Véleményünk 
szerint a hitközséghez tartozó 40 gazda a 
vásárolt 830 hold (egykor nemesi birtok) után 
is tartoznak a felekezeti iskola fentartási költ-
ségeihez hozzájárulni. A lelkész —saját szemé-
lyére — lemondhatott az illető fizetésbeli 
haszonról; ez az ő magándolga, mely a tanítót 
nem kötelezheti. Váija be az egyházmegyei 
főhatóság döntését. Ily ügyben nem ismerünk 
ministeri határozatot. 

R. (í. lelkész. 1. A hitoktatói honorárium 
ügyében tudakozódni fogunk. 2. A tanítói 
állomásnak 400 frtig leendő kiegészítése a 
közoktatásügyi ministerium XI. ügyosztálya 
intézkedése ügykörébe is tartozik. Ha a tanítói 
fizetést fölemelik, a XI. ügyosztály a nyugdíj-
igény szempontjából foglalkozik az aktával. 

llteau F. Az áthelyezés — ha a pálya folyta-
tásában megszakítás nincs — nem teszi kér-
désessé a korpótlék-igény érvényben maradását. 

V. J. Hány. Az egyezségre támaszkodjék, 
melyet a község elöljáróságával kötött. Szó-
lítsa fel őket a békés kiegyenlítésre s ha fele-
összeget nem kapná meg, forduljon panaszá-
val a kir. tanfelügyelőhöz. 

B. Nősülési engedélyre nem volna szükség; 
de nem tanácsoljuk, hogy addig, míg okleve-
lét meg nem szerezte és míg állomásán nem 
véglegesítik, megnősüljön. Az ideiglenes és 
oklevél nélkül való egyént könnyen elüthetik 
a tanítói állástól. 

T. I. T. F. Az új nyugdíjtörvény 1. §-a 
szerint az alsófokú ipar- és kereskedelmi isko-
láknál véglegesen alkalmazott tanítók és tanító-
nők is fölvétetnek az orsz. tanítói nyugdíj-
alap kötelékébe. 

Konkoly Károly. Viss. Tanítók (és nép-
iskolai tanítójelöltek) nem tartoznak fizetni 
hadmentességi díjat az 1880. évi XXVII. t.-cz. 
3. §-a értelmében. Eme kedvezményt azonban 
elvesztik, ha a tanítói pályáról lelépnek, 
illetőleg a népiskolai tanítójelöltek tanulmá-
nyaikat félbeszakítják. 

Miután a „tanító" czím félreértésekre adott 
alkalmat, min. rendelet meghatározta, hogy 
a hadmentességi díj szempontjából a népiskolai 
tanító és tanítójelöltek fogalomkörébe tar-
toznak az elemi, földmívelési, 1 ereskedelmi és 
ipariskolai, felső nép- és polgári iskolai, tanító-
képezdei s ezekkel kapcsolatos gyakori ó-iskolai 
és végre a felsőbb leányiskoláknál működő 
tanítók és tanítójelöltek. Az ilyeneket tehát 
nem lehet kötelezni hadmentességi díj fize-
tésére. 

Sell. S. Egy évre „fogadott" tanító nem 
tarthat jogot az orsz. tanítói nyugdíjalapba 
való fölvételre. 

Elekes J. Szt.-Király. Ha önt állása 
elhagyása alkalmával egy héttel előbb elbo-
csátották, a nélkül, hogy a hátralevő hétre 
esedékes fizetés visszatérítését kikötötték 
volna, akkor helytelenül cselekedett az ön 
volt főnöke, midőn az ön megtakarított 
10 fr t ját a hitelszövetkezetből fölvévén, kéz-
besítés helyett, kérelem daczára sem szolgál-
tatta át, hanem napidíjakul lefoglalta a hátra-
levő hétre. 

Z. tí. Az orsz. nyugdíjintézetből túlkoros-
ságuk miatt kiszorult tanítók ebből az alap-
ból állandó nyugdíjat nem kaphatnak. Az 
ilyenek részére a közokt. minister úr költség-
vetése más rovata terhére szokott segítségül 
bizonyos összeget utalványozni. Önnek is 
ő nagyméltóságához kellene fordulnia. Esetleg 
saját liitfelekezeti hatóságától kérjen valamely 
segélyalapból támogatást, tekintettel arra, hogy 
immár 65 év óta kántortanító. Nyugdíja 
ügyében a kir. tanfelügyelő úrhoz forduljon. 
A R. Educationis értelmében bizonyára fog-
nak önről gondoskodni. 

Frick Gy. Saját érdeke kivánja, hogy a 
kataszteri birtokívet mindenesetre szerezze meg 
s küldje be a kir. tanfelügyelő úrhoz, mert 
nyugdíjigénye helyesbítésénél szükség van reá 
a szántóföld, rét stb. jövedelmének nyugdíj-
alapul leendő megállapítása szempontjából. 

V. B. úrnak és másoknak, kik adóügyek-
ben ujabban fordultak hozzánk fölvilágosításért, 
együttesen azt tanácsoljuk, hogy ha sérelmes 
intézkedést látnak adójuk kivetése körül, 
fölebbezzék meg az illetékes pénzügyi igaz-
gatósághoz. Ez a dolognak a rendes útja. 

Krizsán J. Annak a szerencsétlen 16 éves 
árvának részére folyamodjék ön a közokt. 
minister úrhoz rendkívüli segélyért. Egyéb 
tanácsot nem adhatunk. — A másik ügy 
Halász Ferencz kir. tanfelügyelő ügykörébe 
tartozik a közokt. ministeriumban. 

Alföldi. Véleményünk szerint följogosítja, 
mert a nevezett rendelet a törvény §-át 
magyarázza, mely világosan kimondja a II. 
fejezet czimében, a hová a 11. §. is tartozik, 
hogy „a községi és hitfelekezeti elemi tanítók 
illetményeinek kiszolgáltatása és behajtásáról" 
van szó Miután autonom-felekezet iskolai 
ügyéről van szó, nézzék meg a zsinati törv., 
vájjon ott nincs-e ellentétes intézkedés. — 
A többi, okkal-móddal megtörténhetik. 

K. J. Nem volt szükséges. Várja meg a 
végzést. 

B. Kisfalud. M. Megmondottuk, hogy a 
szolgálat megszakítása akadály. 

N. J. Az illető polg. iskola igazgatója meg-
adja a választ, mely tárgyakból lehet fölmen-
tést kérni. 
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G. J. X. Felekezeti iskolának községivé 
átváltoztatásához nem elég csak az iskolaszék 
határozata. Ez csak az illető egyházi hatóság 
beleegyezésével eszközölhető. Ha ily esetről van 
szó, mindenekelőtt az egyházi hatóság föl-
hívandó. A népoktatási törvény 25., 26. §§-ait 
a közoktatási minister több izben magyarázta 
ily értelemben. Már 1869. évi 17.663. és 
1869. évi 21.217. sz. rendeleteivel ily eljárásra 
utasította a kir. tanfelügyelőket. Alapelvül 
mondotta ki, hogy 

„a létező felekezeti népiskolának községivé átala-
kítása, vagy felekezeti intézetül fentartása fölött 
határozni mindig azon iskola tulajdonosa van jogosítva." 

Veber K. Jövedelme kiszolgáltatására a 
közigazgatási hatóság közbenjöttével lehet 
szorítani az illetőket. A biztosított javadalmak 
ma már nem csak papiroson vannak, mert 
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára az 1893. évi XXVI. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás védelmet 
nyújt a tanítónak. 

K. M. A gazdasági ismétlő-iskolák ügye 
rendezés alatt áll. Oly részletes adatokkal 
nem rendelkezünk. A közoktatási ministeri 
jelentésben bizonyosan lesz róluk szó. Addig 
várnunk kell az adatokat. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— II. Vilmos német császár magyaror-

szági látogatása az utóbbi napok legfonto-
sabb politikai eseménye. A tatai hadgyakor-
latokon Vilmos császár nagy érdeklődéssel 
nézte szövetséges államainak tekintélyes hadi 
erejét s elismeréssel nyilatkozott úgy kitűnő 
emberanyagunkról, valamint kiképzésükről. 
A hadgyakorlatok után a német császár ki-
rályunkkal vadászni ment Frigyes főherczeg 
óriási birtokára. A fölségek vadászatának 
azonban nem kedvezett az idő: a mohácsi 
szigeten f. hó 16-án szakadó esőben vadász-
tak. Budapestre hétfőn, f. hó 20-án érkezett 
meg a német császár s a föllobogózott, föl-
díszített főváros utczáin százezrekre tehető 
sokaság üdvözölte királyunk szövetségesét. 
A német császár magyarországi és kivált 
budapesti látogatása a külföldet is élénken 
foglalkoztatja. A külföldi lapok nagyfon-
tosságú eseménynek mondják a látogatást. 
A „Times" (Idők) czímű angol világlap 
következőleg ír a német császár látogatá-
sáról: „A német császárt saját alattvalói 
is aligha fogadják lelkesebben és őszin-
tébb tisztelettel, mint a hogy Magyarorszá-
gon fogadják. Az éleslátású magyar nemzet 
hamar fölismerte jelentőségét a német csá-
szár látogatásának, a mely ezúttal a magyar 

királynak szól, s a mely sokkal világosabb 
elismerője Magyarország független állam vol-
tának, mint azok az üdvözletek, a melyeket 
az idegen hatalmak az ezredév alkalmából 
intéztek Ferencz Józsefhez. A magyarok tel-
jes mértékben föl tud ják fogni a különbséget 
a között, ha a szövetséges császár látogatá-
sát a császárnál és királynál Bécsben teszi 
meg, a Habsburgok történelmi székhelyén, a 
honnan Magyarországot alkotmánya fölfüg-
gesztésének idején kormányozták, vagy ha a 
független Magyarország koronás királyát láto-
gatja meg saját fővárosában és magyar udvar-
tartása közepette. Ez a körülmény lényegesen 
hozzájárult a magyar nép óriás lelkesedésé-
hez, a mely kétségkívül jellemzi a ké t feje-
delemnek e találkozását". 

— A minister el ismerése. Fiúméban, az 
állami iskolákban dicséretes buzgalommal ter-
jesztik a magyar nyelvet. Az elemi iskolákban 
fokonkint nagyobb-nagyobb gondot fordítanak 
a magyar nyelv megtanítására. Donáth Imre 
polgári és elemi iskolai igazgató évek óta a, 
téli hónapokban felnőttek számára ingyenes 
magyar nyelvi tanfolyamot rendez és e tan--
folyamon saját nyelvtana nyomán kartársai-
val együtt végzi a tanítást minden díjazás 
nélkül. Ez a hazafias működés felsőbb helyen 
is méltánylást érdemelt. Vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága ez évi 
augusztus 30-án 48.493. sz. a. kelt magas 
rendeletével Donáth Iinre igazgatónak a magyar 
nyelvi tanfolyamok fentartásáért, rendezéseért 
és az azokban való közreműködésért, Jettmar 
Matild és Míttner Zoltán elemi iskolai tanítók-
nak pedig a közreműködésért elismerését nyil-
vánította. A fiumei viszályok idejében jó l esik 
Fiúméból ilyen hireket is hallani. 

—• Volf György. A magyar tudományos-
ságot ismét nagy veszteség érte Volf György-, 
nek, a legkiválóbb magyar pedagógusok és 
nyelvtudósok egyikének, a budapesti tanár-
képző-intézet gyakorlófógimnáziuma igazga-
tójának halálában. Volf György f. hó 13-án 
hunyt el szívszélhüdésben, egészen váratlanul. 
1890 óta állott a gyakorló-gimnázium élén, 
1843 október 3-án született Török-Bálinton 
szegénysorsú német szülőktől. A budapesti V. 
kerületi katholikus főgimnáziumb .n végezte 
középiskolai tanulmányait, majd a budapesti 
egyetemen hallgatott előbb klasszika-filológiai, 
majd magyar és német nyelvi és irodalmi 
előadásokat. 1872-ben Budára nevezték ki a 
II. kerületi főreáliskolához, 1873-ban pedig 
az akkori VI. kerületi főreáliskolához helyezték 
át. Néhány évi ittműködés után a tanárképző-
intézet gyakorló-főgimnáziumához nevezték ki 
s azóta ez intézetnek szentelte tudományát 
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és erejét. A magyar és német nyelv katedrá-
járól tanított 1890-ig, a mikor Bartal Antal 
nyugalomba vonulta után a király az intézet 
igazgatójává nevezte ki. Nyelvtudományi mun-
kásságáért az Akadémia 1877-ben levelező, 
1894-ben pedig rendes tagjává választotta; 
tudományos és tanügyi érdemeiért 1892-ben 
királyi tanácsosi czimet kapott és leg ujabban, 
éppen ez évben a budapesti országos tanár-
vizsgáló-bizoitság alelnökévé nevezték ki. 
Irodalmi működése, melyeta „Magyar Nyelvcr11-
ben kezdett meg, mély nyomokat hagyott a 
tudományos magyar irodalomban. Szerkesztette 
a Nyélvemléktárt, melyből már 14 kötet látott 
napvilágot. Résztvett egy ideig a Nyelvtörté-
neti Szótár munkálataiban is s ő dolgozta ki 
a programmot. A nyelvemlékekkel való foglal-
kozás ahhoz a fölötte érdekes kérdéshez vezette, 
hogy: „kiktől tanult a magyar írni-olvasni?" 
S azzal a másik nézettel szemben, mely szerint 
a honfoglaló magyarok a szlávoktól tanulták 
volna a latin-betüs irást, fényesen bebizonyí-
tottá, hogy a Velencze-vidéki olaszok voltak 
tanító mestereink. Ezen a nyomon tovább 
haladva, egy másik értekezésben azt bizonyította, 
hogy nem a szlávok, hanem az olaszok voltak 
a magyarok első térítői. így jutott aztán 
éppen korszerűen, az ezredévi ünnepek idején 
a többi érdekes őstörténeti kérdés tárgyalásá-
hoz : hogy miféle szlávok lakták a honfoglalás 
idején hazánkat, s végre, hogy minő fokon állott 
az akkori magyarok műveltsége. A Tud. Akadé-
miában mint a nyelvtudományi bizottság elnöke 
működött. Halála nagy veszteség a magyar 
tudományra. 

— A román egyházi kongresszust Román 
görög-keleti metropolita október elsejére hivta 
össze Nagy-Szebenbe. 

— Kitüntetés . Király Ö Fölsége Wodiáner 
Fülöp udvari könyvkiadónak és nyomdatulaj-
donosnakj valamint törvényes utódainak a 
magyar nemességet adományozta. A királyi 
kitüntetés érdemes férfit, illetőleg családot 
ért. Wodiáner Fülöp és fiai a tanügyi iro-
dalomért is sokat tettek; ők adták ki — 
jelentékeny anyagi áldozatokkal — az ezredév 
alkalmából azokat a tanügyi monográfiákat, 
melyekről mi is több izben megemlékeztünk; 
a jó tankönyveknek és egyéb műveknek pe-
dig egész hosszú sorozata jelent meg az ő 
kiadásukban. Wodiáner Fülöp 1848-ban a 
„Pesti Hirlap"-nak (a magyar kormány hi-
vatalos lapjának) nyomdai igazgatója volt. 
Saját nyomdáját Pesten 1856-ban alapította, 
majd átvette a Lampel-féle könyvkereske-
dést, melynek 25 év óta tulajdonosa. Két fia 
közül az idősebbik: Wodiáner Arthur a 
könyvkiadó-hivatal, az i f jabbik: Hugó a 

nyomda élén áll. A királyi kitüntetéshez mi 
is küldjük szerencsekivánatainkat. 

— Yilág folyása a külföldön. A görög-
török lékekötést végre aláírták f. hó 18-án. A 
szultán és ministertanácsa elfogadták a Német-
országtól és Angliától megállapított békefóltéte-
leket. — Egy athéni hir szerint a hatalmak 
elhatározták, hogy Kréta ostromzárolását nem 
szüntetik meg mindaddig, a míg a sziget új 
alkotmányának főbb pontjait meg nem álla-
pították. — II. Oszkár svéd király f. hó 16-án 
ünnepelte meg koronáztatásának 25-ik évfor-
dulóját. Az ünneplő király nagyapja még 
csak zseniális katona volt, a ki kardjával 
kezében küzdötte föl magát a királyi trónig. 
Nagyanyja marseillei kereskedő leánya volt, 
liuga a legidősebb Bonaparte-fiu feleségének, 
a kinek kezéért Napoleon is esengett. Még 
csak a jövő évben lesz 80 esztendeje, hogy 
a paui ügyvéd fiát, a forradalom népszerű 
tábornokát, Napoleon császársága alatt Ponte-
Corvo herczeget, XIII. Károly svéd király 
magtalan halálakor a svéd nemzet királyivá 
választotta és ő elfoglalta a Wasák trónját 
X1Y. Károly néven. A most jubiláló II. Osz-
kár nagyon népszerű és alkotmányos érzü-
letű uralkodó, a ki rendkívül komolyan veszi 
hivatalát. Mint magánember is szerfölött ked-
ves. — A görög alkotmányt revizió alá veszik. 
György király Rallisz ministerelnökkel abban 
állapodott meg, hogy egyéb reformokon kí-
vül a tényleges szolgálatban álló tisztektől a 
szavazatjogot meg fogják vonni. — A fran-
ezia kamarát október 26-án nyitják meg. 

— Izr. tanítók lakáspénze. A tanítók 
fizetésének rendezéséről szóló 1893. évi 26. 
törvényczikk 1. §-a, valamint az 1868. évi 38. 
törvényczikk 142. §-a tudvalevőleg elrendeli, 
hogy minden tanítót törzsfizetésén kívül tisz-
tességes lakás és legalább egynegyed holdnyi 
kert illeti meg. Az izr. tanítók azonban annak 
daczára, hogy az idézett 1893. évi 26. tör-
vényczikk a lakásilletményt a felekezeti tanítók 
számára is elrendeli, csekély törzsfizetésükön 
kívül lakást soha sem kaptak és a hitközségek 
azt adni most sem akarják. Ehhez járult hozzá 
még a kultuszminister amaz intézkedése, hogy 
a nyugdíj megállapításánál azoknak a tanítók-
nak, a kik sem természetbeni lakást, sem 
lakáspénzt nem kapnak, 20—25 százalékot 
vonjanak le a törzsfizetésükből lakáspénz 
czímén és csak az ezzel kevesbített fizetés 
szolgáljon a fizetés alapjául. Az izr. tanítók 
tehát kétszeres károsodást szenvednek, mert 
nem csak, hogy lakást nem kapnak, hanem 
még csekély fizetésük egy hányadát is elvesz-
tik a nyugdíjnál. A tanítók erre országszerte 
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feljajdultak. A hitközségek nem hajtottak a 
tanítók panaszára, sőt nagyrészben még csak 
nem is feleltek a kérvényekre. A királyi tan-
felügyelők közbenjártak ugyan és felszólítot-
ták a hitközségeket, illetőleg felkérték őket, 
hogy a tanítók számára lakást vagy némi 
lakáspénzt szavazzanak meg, de minden jóaka-
rat hajótörést szenvedett a hitközségeknek 
azon a kijelentésén, hogy a törvénynek vissza-
ható ereje nincs. E dologban kétféle nézet 
kapott lábra. Az egyik nézet az, hogy a vissza-
ható erővel nem bírás azt jelenti, hogy azok 
a tanítók, a kik 1893 előtt már alkalmazásban 
voltak, már nem követelhetik a lakást; a 
másik nézet pedig — és ez a helyes — azt 
mondja, hogy a tanító az 1893 előtti évekre 
nem, de a törvény életbeléptétől kezdve igen 
is követelheti a lakást, ha azelőtt is alkalma-
zásban volt már. Több év óta húzódik már 
e kérdés, de végre most mégis dűlőre jut . 
A tanítók egy része, nem merve a hitközség-
gel kikötni, belenyugodott sorsába és lemon-
dott mindenről, kisebb és merészebb része 
azonban pört indított a hitközség ellen a 
közigazgatási bizottságoknál. A közigazgatási 
bizottságok az egész országban, a hol az ilyen 
ügy Ítélkezés alá került, a tanítók javára dön-
töttek. A hitközségek egy része erre kiegye-
zett a tanítóval akként, hogy megszavazott 
ugyan egy csekély lakösszeget számára, de 
bevonta helyette a tanító más jövedelmét, 
mint például az idegen iskolákban tanított 
hittanért járó jövedelmet, stb. Más része még 
ennyit sem akart tenni, hanem megfelebbezte 
a közigazgatási bizottság határozatát a minis-
terhez. így tette ezt a többi közt a gömör-
megyei putnoki hitközség is. Ezt a felebbezést 
a ministerium a következőleg intézte el: 
„Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister. 
37.032. szám. Folyó évi 10.059. szám alatt 
kelt jelentése kapcsán értesíteni a bizottságot, 
hogy miután az 1893. évi 26. t.-cz. 1. §-a, 
valamint az 1868. évi 38. t.-cz. 142. tj-ának 
világos rendelkezése szerint a tanítót törzs fi-
zetésén kívül tisztességes lakás és legalább egy 
negyedlioldnyi kert illeti meg, továbbá ugyancsak 
az 18ó8. évi 38. törvényczikk idézett §-a értel-
mében a tanítók illetménye a helyi viszonyok 
kívánalmaihoz képest állapítandó meg, ennél-
fogva a bizottságnak ez évi 831. szám alatt 
kelt azon határozatát, a melylyel a putnoki 
izraelita hitközséget részint a törvényszabta 
tanítói lakások biztosítására, részint eddigi 
fizetésük meghagyására kötelezte, ezennel 
jóváhagyom és szóban forgó hitközségnek ezen 
határozat ellen benyújtott felebbezését élutad-
tom. Budapesten, 1897 julius 2-án. A minis-
ter megbizásából dr. Axaméty Lajos, ministeri 

tanácsos. Gömör-Kis-Hont t. cz. vármegye 
közigazgatási bizottságának." E rendelet remél-
hetőleg megtermi gyümölcsét és a hitközségek 
ezzel szemben nem fogják többé megtagadni 
a tanítójuktól azt, a mit a törvény biztosít 
számára. 

— Jubiláló tanító. Az abonyi reform, 
egyház szorgalmas tanítója: Tömösközi József 
e hó 11-én ülte meg szoros baráti körben 
Abonyban lett megválasztatásának 30-ik, s taní-
tóságának 41-ik évfordulóját; ez alkalommal 
Aranyi Sándor főjegyző lendületes beszéddel 
üdvözölte őt, mint közkedveltségű taní tót ; 
Máiké József jegyző és anyakönyvvezető, 
mint a helybeli dalárda elnökét és mint az 
abonyi Irodalmi Kör tagját ; Szaniszló Soma 
pedig, ki a jubilásnak 41 évvel ezelőtt tanít-
ványa volt, mint első tanítóját. 

— Tanítógy ülések. A „Rozsnyó-egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület" XV. évi rendes köz-
gyűlését Putnokon a folyó 1897. év szep-
tember havának 21 — 22. napjain, a kaszinó 
nagytermében tartja meg. — A ,,Sásdvidéki 
róm. kath. tanítóegyesület" őszi közgyűlését 
f. é. szeptember hó 28-án Sásdon fogja meg-
tartani. — A „Veszprémi-egyházmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület" Veszprém-vidéki Körének 
ez idei őszi közgyűlését f. é. október hó 7-én 
tartja Veszprémben a Szt. Anna-iskola szokott 
helyiségében. — A „Koloztmegyei tankerületi 
tanítótestület" f'. évi közgyűlését Kolozsvártt, az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület tlieologiai fakul-
tásának dísztermében október hó 8-án és 9-én 
tartja meg. 

— Halálozás. Asztalos Sándor, 50 éven 
át működött ev. ref. nyug. tanító, folyó 
évi szeptember 13-án, életének^ 70-ik évében 
Hódmező-Vásárhelytt elhunyt. Áldás emlékére ! 

— Lapunk 38. számának első mellékletére 
e helyütt is felhívjuk t. olvasóink ügyeimét. 
Buzgóságuktól függ, hogy a „Budapest-Paris" 
cz. vállalat az „Eötvös-alapnak" is jövedel-
mezzen. 

Szerkesztő postája. 
Tóth K. A közokt. min. kívánsága szerint jár-

janak el. — Stáug'l István áll. taní tó jelenlegi köze-
lebbi czimét nem tudjuk s így a választ nem tudtuk 
hová küldeni. E helyütt tudatjuk, hogy az áthelye-
zési útiköltség-számlák felülvizsgáltatnak, mi tehát 
az utalványozandó összeget előre nem tudhat juk; 
másrészt nem is a szerkesztőség feladata ily kérdések-
kel a ministeriumba fordulni. — W. Ferencz. Önnek, 
nemkülönben Sz. A. úrnak is szól a tanácsadóban 
adott általános értesítésünk az útadó, megyei adó, 
stb. tárgyában. — K. István Fr. Nincs róla tudo-
másunk : vájjon a belügyminister úr adott-e ki a 
kérdéses ügyben rendeletet. — Sz. Ií. Ha kellő infor-
mácziót kapunk, tanácsadónkban adunk választ. — 
lí. J. Dálnok. Nem adhatunk minden egyes tani-
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tónak külön választ a korpótlékra nézve saját körül-
ményeihez képest. — Cs. I. Nősülési ügyébe nem 
avatkozunk. — Szimkó A. Forduljon kir. tanfel-
ügyelőjükhöz. — M. Gy. Alkalmilag, ha kellő 
informácziónk lesz. — B. J. Nem bélyegkötelesek ! 
— J. J. Ezúttal még nem lehetett. — S. L. Sikerült. 
— J. K. Nem múlik. — K. F. Nem tehetjük. — 
K. L. Ha választ kapunk, a tanácsadóban tüzeteseb-
ben. mert elvi jelentőségű. - K, J. Ilyen osztoz-
kodásban nem dönthetünk. Mi nem is ismerjük az 
ottani körülményeket. — R. J. Ilyen megbízatá-
sokra nem vállalkozunk. — Sz. B. Muzsna. A földm.mi-
nisteriummal nem állván összeköttetésben : nem tud-
hatjuk. — „Ludas." Ha kevesebb elfog.idott közlemé-
nyünk volna, közölnők, de így lehetetlen. — N. P . 1. 
Ha valami különös ok nem forog fönn, nincs joga. 
2. A mire rászolgált, azért megkövetelheti a díja-
zást. — Kérdező. Folyamodni keli érte a minis-
teriumhoz. Hogy milyen tárgyakból kell vizsgálatot 
tennie, azt megmondja az illető tanítóképző igaz-
gatósága. — N. J. igazgató, Vajda-Huuyad. Köszö-
nettel veszszük tudomásul szives értesítését, hogy 
„a vezetése alatti állami elemi iskola két tanítónője, 
hivatkozva a 7306/97. számú közig, bírósági döntvényre, 
a folyó évi julius hónapban bélyegtélen kérvényben 
kérelmezte az államvasutak igazgatóságától a ked-
vezményes vamti jegyet, és azt meg is kapták a nélkül, 
hogy kérvényeiket megléletezték volna". Szolgáljon ez 
tájékozásul az állami tanítóknak. — R. L. Jablonicz. 
Kérvénye 62.826. sz. a. 1895 (!) október 23-án a tan-
felügyelőséghez ment. — K. K. Szamos-Újlak. 
Velünk azt közlik, hogy 50.962. sz. a. f. hó 10-ikén 
az irattárba ment ; az okát nem mondták meg 
nekünk, majd megtudja kir tanfelügyelőjétől. — 
M. J. Priszlop. A fönnebbi üzenet önnek is szól, 
csak a szám más : 51.309. — I. P. Verebes. Szintén 
az irattárba helyezték 51.309. sz. a. — K. E. Czéka. 
Eddig ujabb kérvény, mint velünk közlik, nem 
érkezett be. — T. G. Tapolczafő. 27.023. sz. a. a 
pápai adóhivatalhoz és a tanfelügyelőséghez küldték 
augusztus 28-án. — P. V. Berzova. A közoktatás-
ügyi ministeriumhoz küldött kérvényét 49.109. sz. a. 
augusztus 15-én az aradmegyei tanfelügyelőséghez 
küldték. A másikról nincs tudomásunk. K. Gy. 
Szécsóny. 43.658. sz. a. augusztus 28-án a soproni 
tanfelügyelőséghez és adóhivatalhoz küldték. — 
B. J. /alkod. 57.284. sz. a. tárgyalják; türelem. 

— K. A. Kézdi Pólyán. 16.926. sz. a. van ; meg-
sürgettük. — G. Garbólcz. 41.964. sz. a. van ; meg-
sürgettük, egyebet nem tehetünk. — H. E. Kis-
Sornlyó. Velünk azt közlik, hogy junius 12-én 
30.359. sz. a. elküldték Vasmegye tanfelügyelőségé-
hez. Ott tudakozódjék. — Gyorsíró. Szeptember 
1-én 54.317. sz. a. az illetékes kir. főigazgatósághoz 
küldték. — B. A. Lamacs. Csak most tudhattuk meg, 
hogy kérvényüket 68.415. sz. a. az irattárba helyezték. 
Újból kellene folyamodniok. Kérjenek tanácsot a 
kir. tanfelügyelő úrtól. — R. S. Mélykút. 1. Be. 
2. A vizsgálat megengedéséért a közoktatásügyi 
ministeriumhoz kell folyamodni. 3. Rendes tanuló-
nak is fölveszik. (Egyébiránt forduljon egyenesen a 
Paedagogium igazgatóságához.) — S. P. Kis-Mácsid. 
Hányszor ismételjük már, hogy a hirdetések a kiadó-
hivatalra és nem a szerkesztőségre tartoznak! Leve-
lező-lapját áttettük a kiadóhivatalhoz s kérjük : ne 
zaklasson minket máskor ily nem reánk tartozó dol-
gokkal! — R. I. Marikó. Sch. M.-val mi egyet-
értünk s így az ön czikkét nem közölhetjük. — 
B. B. Csik-Szépvíz. A népdalokat küldje el — f. 
szerkesztőnkre hivatkozva — Barna Izsó úrnak, a 
Népszinliáz karmesterének (czíme: „Otthon" irók 
társasága, VII., New-York palota); ő majd meg-

mondja, hogy jók-e s esetleg kiadót is ajánl. 
Ismeretlen szerző azonban az ilyesmiből alig várhat 
„tiszta jövedelmet". A másikat ajánlja föl kiadásra 
Nagel Öttó kiadónak, Muzeum-körút 2 — Kr. I. 
Alsó-Fegyvernek. Sorshúzásokról nem adunk föl-
világosítást ; a másik felől alább értesítjük. — 
R . . . T. Bármikor folyamodhatnak lö97/98-ra is. 
Hogy megadják-e, azt nem tudhatjuk előre, mert 
nem ismerjük a helyi viszonyokat. Hogy milyen 
mellékletek kellenek hozzá, azt mi kimerítő czikk-
ben magyaráztuk meg lapunk m. évi folyamában ; 
most nem térhetünk újból vissza rá. Szíveskedjék 
a lapot figyelemmel kisérni. Az ötödéves kor-
pótlékért 1898 május végéig lehet folyamodni. 
Mindenről kellő tájékozást adhat a kir. tanfelügyelő. 
Keresse meg iskolaszékük őt levélben ; ez különben 
nem az ön, hanem a hitközség dolga. — Sell. A. 
Karánsebes. Szíveskedjék az illetőknek az adomá-
nyokat közvetlenül nyugtázni; a mi terünk most 
nagyon igénybe van véve. — „Fiamnak." Alkal-
milag, kijavítva, közölni fogjuk; de hogy mikor, 
nem tudjuk. Nagyon el vagyunk látva. — lí. A. 
Török-Szeiit-Miklós. Utalványoztuk. A bélyeg árát 
megtakaríthatták volna : egyikre sem kellett 50 kros 
bélyeg. — W. R. Szent-István. A pályázati hirdetés 
alapján követelheti; mielőtt azonban a közigazga-
tási bizottság elé viszi az ügyet, kérjen tanácsot 
kir. tanfelügyelőjétől. — B. I. B.-Üjfalu. A kér-
dezett felső leányiskola IV. ker., Lipót-utcza 5. sz. 
alatt van. Internátus nélkül. Tantervet az egyetemi 
nyomdából kaphat. A „Nemzeti Nőnevelés" szer-
kesztője Sebestyénné-Stetina Ilona (Budapest, VI. 
ker., Vörösmarty-utcza 34.). — D. J. Lippa. Levelet 
írtunk. — B. I. Torda. Az ön módszerét mi jobb-
nak tar t juk, mivel szemléleten alapszik. De azért 
ez sem új. A közönséges törtek szorzásánál követik 
ezt épp úgy, mint a másikat. Az ön buzgósága 
dicséretet érdemel. Ha majd ennél formásabb czikket 
küld, közölni fogjuk. — H. J. Szent-Kereszt. Igaza 
van, hogy sok a módszer, mely szerint a törtek 
osztását tanítani lehet. Minden tanító azon módszer 
szerint tanít, melyet legjobban tud s a melylyel 
legkönnyebben boldogul. De azért jó gyakorlati 
czikkeket mégis közlünk. Az öné nem ilyen. — 
K. G. Kismarton. Nem közölhető. — Sz. M. 
46.523/52.617. sz. a. tárgyalják. — F. L. Nagy-
Rákócz. Csakugyan: tévedés volt a dologban. Az 
önök kérvénye 31.154. sz. a. f. évi augusztus 28-án 
a megyei közigazgatási bizottsághoz ment. — 
Kr. I. Alsó-Fegyvernek. 40.480. sz. a. f. hó 12-én 
a közigazgatási bizottsághoz küldték. — J. A. 
Nyir-Acsád. Más kérvény, mint a mit mi jeleztünk 
(22.4 >1. sz.), onnét nem érkezett be. Az önét alkal-
masint nem terjesztették föl. — Cz. I. Földeák. 
Mostanig keresték, de az ön kérvénye nem érkezett 
be. — Kíváncsi U —ott. Az adott név és szám alatt 
f. hó 17-ig kérvény nem érkezett be. 

Tartalom: Nevelhet-e az iskola. Cziráky Márton. 
— A Gazdasági Muzeum. Oöőz József dr. — Gazda-
sági ismétlő-iskolák életbeléptetése. Kecskeméthy 
László. — Hová kell az államsegély ? Mányok Fe-
rencz. — Szünóra: Édes anya születése napjára. 
(Vers.) Gerley Szever. — Megfigyelések. Horváth 
Sándor. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Taní-
tók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy p é l d á n y b a n ingyen. 
A lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő á l ta l lát tamozott 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , f é l év re 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 k r . — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el.' — Az előfizetési pénzek a kiadó-
h iva ta lba küldendők. 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n ' közlés után 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l t a l kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be. E g j éb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő peti t nyomású és egyhasábü sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
e lő re a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR : 

Kéziratokat nem adunk: vissza. 

Nagy napok. 
Dicső napok korszakos eseményei 

boldogító érzettel töltik el most minden 
magyar honpolgár és honleány keblét. 

A trón magaslatáról, hol politikai 
pártszenvedélyek lángjai helyett a tiszta 
hazaszeretet tüzénél király és nemzet egy-
séges, honboldogító tényezővé forrad 
össze: szállanak a királyi szavak, ország-
szerte örömmámorba ejtve a nemzet 
kípsinviét — nagyját. 

0 felsége I. Ferencz József a minis-
terelnökhöz: Bánffy báróhoz f. évi szept. 
25-dikén intézett leiratában*) királyi 
szavával legkegyelmesebben elrendelni 
méltóztatott, hogy a magyar székesfő-
város alkalmas tereinek diszítése végett, 
a nemzeti élet különböző mezején ki-
tűnt nagyok közül 10-nek szobra a 
királyi udvartartás költségeinek terhére 
elkészíttessék. 

Valóban ily -megmérhetetlen becsű 
ajándékot csak a legjóságosabb atyai 
szívű s legnemzetibb érzésű király adha-
tott magyar nemzetünknek. 

Ezeréves küzdelmeinkben mindig tör-
ténelmünkből merítettünk erőt, lelkesü-
lést a jelen munkájához s reményt, 
ihlettséget a boldogabb jövő elérésére, 
íme, most királyunk a nemzeti erő 

*) E királyi legkegyelmesebb leirat lapunk jelen 
számának 12-ik lapján egész terjedelmében olvas-
ható. 

forrását: történelmünket szobrászi em-
lékművekben állítja elénk! 

Dicső kéz ujj mutatása ez! Királyi 
példaadással oktat nemzeti történei műnk 
nagy alakjainak megbecsülésére. 

Boldog uralkodó, ki egyéni érzelmeit 
igy képes egyesíteni, azonosítani a nem-
zeti közkegyelettel. Boldog nemzet, mely-
nek második ezredévi történetéhez ily 
alapkövet rak fölkent fejedelme! 

Ezt az örök hálára méltó tényt 
megelőzőleg Fölséges királyunk buda-
vári vendége, a magyar nemzettől lel-
kesedéssel üdvözölt német császár és 
porosz király: IL Vilmos jegyezte föl 
nevét a magyar történelembe. 

Egyénisége súlyának, politikai nagy-
ságának nyomatékos mérlegbevetésével 
mondott rólunk Ítéletet, minőt idegen 
koronás fő még sohasem. 

Méltó tett oly hatalmas uralkodóhoz, 
ki félkézzel is nagyot lendíthet a világ-
történelem kormánykerekén. 

Történelmi igazságszolgáltatás, egy-
szersmind kegyeletes hála nyilatkozott 
meg e fejedelmi tényben. Ezelőtt 486 
évvel (1441. évi julius 8-án) Budán 
adta ki Zsigmond magyar király, mint 
német császár, azt az oklevelet, melyben 
Hohenzollern IV. Frigyest választófeje-
delemmé nevezte ki, s így e családot európai 
magaslatra emelé. 1897. évi szeptember 
21-én a Hohenzollern-család sarja, a 

Lapuiik 40-ik számához két melléklet van csatolva. 
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német császár: II. Vilmos, Budavárában, 
a magyar királyi palotában világ hallatára 
iktatta be a magyart a nagy kulturnemzetek 
hiteles anyakönyvébe. 

Mily fényes elégtétel ez századokon 
át félreismert nemzetünknek, mely annyi 
emberöltőn egyedüli hullámtörő-szirtje 
a mohamedanismus terjeszkedő, haragos 
áradatának, védő-bástyája a nyugoti 
czivilizácziónak. 

II. Yilmos 0 Fölsége korszakos nyilat-
kozata közben villámgyorsan átpillantja 
ezer éves multunkat. Korner Tivadar 
német költő tragédiájából fülében meg-
csendülnek Zrínyinek a szigetvári szoron-
gatott magyarság helyzetét tolmácsoló 
eme szavai: 

„Egész keresztény föld reánk veti 
Csekély seregre, könyező szemét; 
S a szent kereszt a merre tündököl, 
Térdére bulivá minden nép könyörg 
Istenhez értünk s győző karainkért ." 

Megelevenedik előtte a pozsonyi diéta 
„Moriamur pro rege nostro" fenséges 
jelenete. Képzelete elibe varázsolja a 
sziléziai harcztérről vakmerő ügyesség-
gel a porosz hadsereg mögé került s 
Berlin várost megsarczoló Hadik András 
magyar huszár csínyjét. Látva a fölvi-
rágzott Budapestet; szemlélve a Vas-
kapu bilincseit széttörő, a kultura magas 
fokára emelkedett, a királya körül hűen 
sereglő magyar népnek lelkesedését s 
mindig tanúsított lovagiasságát: nem-
zetünk dicsőítésére nyilik beszédes ajaka 
s ennyi jeles tulajdonság láttára meg-
ihletődve vfiu módjára tekint atyai barát-
jára,'1 ősz királyunkra. 

Mi, Magyarország tanítói a német 
császár budavári nyilatkozatából is sokat 
tanulhatunk: 

Magyarország önálló állam, melynek 
székes-fővárosába hivta meg szeretett 
királyunk kedves vendégül „hű barát-
j á t és szövetséges társát, a béke nagy 
művében kitartó nagy munkatársát : II. 
Vilmos Ő Fölségét". 

Büszkén dobban szivünk, hogy ennek 

a dicső magyar nemzetnek vagyunk, hű fiai, 
melynek — a hatalmas „imperátor" és 
„rex" tanúságtétele szerint — erényei: 
a szinte elbódító vendégszeretet, önfelál-
dozására is kész vallásosság, közmondá-
sos hazaszeretet és lovagiasság, még a 
német ifjúság szivét is megdobogtató 
hősiesség, a nyugoti művelt nemzetek 
sorába fölemelő kultura; nemkülönben 
rajongó szeretet, loyalifás a király iránt. 

Ezeket az erényeket hirdessétek, tanító-
társaim, a magyar nemzetről jártotokban-
keltetekben. Ezeknek az erényeknek és 
eszméknek nyissátok meg tanítványai-
tok fogékony szívét-lelkét. Büszke ön-
érzettel mutassatok történelmünk fényes 
lapjaira, melyekről a hitért való aposto-
loskodás, magyar szabadság- és alkotmány-
szeretet, világra szóló harczi dicsőség, 
igazság- és törvénytisztelet, az ősök dicső 
emlékeinek kegyeletes megőrzése, a király-
hoz való hűség fölemelő példái közül 
10-et maga apostoli királyunk I. Ferencz 
József örökít meg érczszoborral. 

Ne higyjetek a hamis lélkűeknek, elámí-
tott vagy Judás-pénzzel megvesztegetett 
lázítóknak, kik e hazában vagy külföldön 
gúnyolják, kisebbíteni törekszenek a magyar-
nemzetet, melynek a nagy világ előtt, 
immár maga a német császár adott nemesi 
pecsétes levelet. 

(Budapest.) Gööz József (lr. 
e£>ÖC3e 

Nevelhet-e az iskola? 
Az iskola, az életiskolának, vagy a társa-

dalomban való boldogulásnak előcsarnoka. 
Ámbár általánosságban véve nem állíthatom, 
hogy az emberi jellemet minden körül-
mények között olyanná formálhatja, a milyenné 
akar ja ; de az mégis való, hogy az iskola, a 
gyakorlatnak, az életnek kell hogy neveljen. 
S ha ebbéli kötelességének kevésbbé felel 
meg, akkor mindig jogosult a kivánalom: az 
iskola ne csak tanítson, de neveljen is! 

Tudom, hogy a társadalom a tanítótól sokat 
vár. S hogy a míg a tanító a mindennapi 
megélhetés gondjaival küzd, vállaira nagy 
változatosságban u jabb és ujabb terheket ró, 
melyekért az anyagi és erkölcsi elismerés 
kevés, vagy semmi. De azért a j ó tanácsot 
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mindig szívesen kell fogadnunk, mert ha a 
kor, sőt egyesek intő szavára rá sem hederin-
tiink, a társadalom sem fog hallgatni reánk. 
Ha a társadalom a tanítói munkálkodás fon-
tosságát kicsinyli, ha a társadalom minden 
rétegét nem hatja át az iskolának az egész 
életre kiható és nemzetet fentartó nevelői 
hatása, úgy bajosan fogja a „hadvezért" a 
tanítói fizetések rendezése és felemelése körül 
tanúsított nemes buzgalmában támogatni s 
mégkevésbbé tanítóinak tisztességesebb meg-
élhetését biztosítani. 

Ha a tanító keze alól mentől több derék 
ember és honleány kerül ki, s ha ezek mint 
megannyi élő bizonyítékok széltében-hosszá-
ban hirdetik: „Atyámnak köszönöm,hogy élek, 
de — hogy jól élek, ezt tanítómnak köszönhe-
tem," — az ige testté válik s bizonyára követni 
fogja a jobb jövő. 

A jobb jövő hajnala már pirkadófélben 
van. S hogy mielébb világosság legyen s hogy 
a jobb jövő hajnali homályát mentől derültebb 
nap váltsa fel, ezt szintén csak úgy érhetjük 
el, ha az iskola nem csak tanít, de az életnek 
nevel is. 

Magában véve a legelső iskolai napok s az 
azokon szerzett benyomások nem képeznek-e 
fordulópontot a gyermek életében s némely 
esetekben nincsenek-e hatással az egész jövőre? 
Ha igen, akkor a hosszabb időre terjedő 
nevelő-oktatásnak a jellemképző hatását is 
el kell ismernünk. 

A gyermek alapjában véve minden irány-
ban nevelhető és idomítható. A vele született 
hajlandóságok, jó és rossz szokások vagy tulaj-
donságok felismerése mellett annál könnyeb-
ben. Az iskola, mint nevelőintézet, a gyer-
mekek jövőjét illetőleg irányt kell hogy szab-
jon úgy értelmi, mint érzelmi és jellem-tekin-
tetben is. 

Alapjában véve, hány makacs, vásott, a 
magán- és tulajdonjoggal keveset törődő, 
nagyobb tekintélyt ismerni nem akaró gyer-
mek gondolkozása és érzelme változik meg 
már rövid idő alatt is és idomul az iskola 
szelleméhez ! S mindez vájjon nem az iskola 
nevelő hatásának az eredménye? A „falra 
hányt borsó" számításba jövő rendkívüli ese-
tek csak kivételt képezhetnek. 

A tanítványokban részben vagy egészben 
is, hány esetben nyilvánul a mesternek, szob-
rásznak, művésznek, szóval a tanítónak jel-
lemző sajátsága, sőt egyéni mivolta? (Utalok 
a haladó- vagy váltakozó-rendszerre, hol az 
ugyanazon kezek által hosszabb ideig vezetett 
oktatás nevelő hatása könnyen felismerhető.) 

Ha az iskolának nevelő hatása nincs, ha a 
jellem palotájának felépítése hatáskörén kívül 

esik, s ha az épület fölemelésére szükségel-
tető anyag összehordására is képtelen, úgy 
az élet iskolája mire épít, honnan veszi az 
anyagot ? Gyenge és elégtelen anyagból csak 
rozoga épületet lehet alkotni. Megfelelő anyag 
és alap hiányában az idők viszontagságai 
között fennálló erős és szilárd épületet az élet 
nagy mestere: maga a társadalom sem építhet. 

Ismételten hangsúlyoznom kell: az iskola 
ne csak tanítson, de neveljen is! Neveljen az 
életnek ! Értelmi nevelésének eredménye legyen 
hévmérője és iránymutatója a gyakorlati élet-
ben való boldogulásnak. Képezze biztos alap-
ját a bizonytalan jövendőnek! Hogy ha már 
az iskola valódi jellemeket nem produkálhat, 
az általa gyűjtött anyaghalmaz legyen jó 
minőségű és elégséges arra, melyre az élet 
nagy mestere könnyen építhet. 

(Nagyág.) Isslay István. 
c ^ o 

Osztályozás. 
A „Néptanítók Lapja" f. évi 23. számában 

Ember János úrtól a fenti czím alatt meg-
jelent czikkben elősorolt s a népoktatási 
törvényben kontemplált 6 éves iskolaköte-
lezettség keresztülvihetőségének akadályai kö-
zött nem találtam egyet, mely nem általános 
ugyan és nem is annyira akadály, mint inkább 
ürügy arra, hogy az iskolafentartók az V. és 
VI. elemi osztály felállításának kötelezettsége 
alól kibúj anak. Ugyanis a törvény értelmében 
polgári iskola fentartására kötelezett s tényleg 
ilyennel bíró községekben, ha még középiskola 
is van, az iskolafentartók az elemi iskola 
V. és VI. osztályának szervezését fölöslegesnek 
tartják s ilyeneket nem is állítanak fel. 
Az olyan helyeken az elemi iskola csonka 
marad, mert csupán 4 osztályból áll. El is 
tekintenek eredeti rendeltetésétől, s csupán a 
polgári, illetve középiskolára előkészítő inté-
zetnek tartják. Pedig hogy nem az, e mellett, 
vagy ellen érvelni felesleges. Hogy az V. és 
VI. osztály szervezése czéltalan volna azért, 
mivel a gyermekek nagy része magasabb 
intézetekbe megy, okul nem fogadható el. 
Azt megengedjük, hogy olyan helyeken a 
növendékek nagy része részesül továbbkép-
zésben, de távolról sem valamennyi. Igen 
tekintélyes % marad a csonka elemi és a 
magasabb intézetek között, vagyis: az utczán. 
Még pedig rendszerint olyan elem, mely 
alapjában véve sem részesült a legpéldásabb 
nevelésben. Fiúgyermeket a 12 éves életkor 
betöltése előtt iparostanoncznak nem vesznek 
fel. Városi gyermek létére foglalkoztatni nincs 
mivel úgy, mint pl. a falusi gyermeket. Lesz 
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tehát belőle utczai gyerek, kinek bőven nyílik 
alkalma arra, hogy „reményteljes csemetévé" 
fejlődjék. Erről különben az újságok napi-
hirei elég sürün közölnek meglepőbbnél-meg-
lepőbb eseteket. Az elemi iskola első 4 osz-
tálya nem a magasabb intézetek előkészítője, 
hanem a nép iskolája, melynek fontos a ren-
deltetése. Ennélfogva az Y. és "VI. osztálylyal 
való kibővítése nem csak nem fölösleges, 
hanem égetőn szükséges. A mely gyermek a 
4 osztályú elemi iskola elvégzése után maga-
sabb intézetbe nem lép, szerzett ismeretei is 
olyanok lesznek, mint az iskola, melyet végzett, 
azaz: csonka. Bár ez sem lényegtelen, de ha 
erre nem is tekintenek, a fentebb érintett 
erkölcsi és közbiztonsági szempontok bírhatnák 
rá az illetékes városokat, hogy esetleg a 
részökről hozandó áldozatok árán is, hassanak 
oda, hogy az illető iskolafentartók elemi 
iskoláikat as V. és VI. osztálylyal kibővítsék. 

E tekintetben jobban vannak a falusi iskolák. 
Ott úgy, a hogy, kikerül a hat éves tanfolyam. 
A tanulók rendszerint el is végzik azt. Egy 
helyütt jobb, másutt gyengébb eredménynyel: 
tehetségük s a tanító ügyességéhez és ügy-
buzgóságához mérten. A falusi iskoláknak 
legalább felében osztályozási anyakönyvnek 
(B. minta) hire-hamva sincsen. Olyat nem 
ismernek. Ergo, nem is osztályoznak. Ennek 
következtében nem is buktatnak. Falun a 
gyermekek télszámra járnak az iskolába. A 
beálló télen, a melyik csoportba besorozhatja 
a tanító a gyermeket, beosztja s a növendék 
tanulja a tanítottakat. Hogy ez helyes-e, vagy 
nem, erre ez alkalommal nem terjeszkedem 
ki, de a tárgygyal kapcsolatosan rámutatok, 
hogyan történik a fentebb jelzett csonka s 
a magasabb intézetek előkészítőinek tekintett 
elemi iskolákban az osztályozás. E tekintetben 
a középiskolákban használni szokott eljárást 
majmolják. A helyett, hogy a tanítók hiva-
tásuknak megfelelően tanítanának, komoly 
képpel a drága időt kalkulus-jegyzésre pocsé-
kolják. Azután, ezen ki-ki tetszése szerint 
megítélendő eljárásnak végeredménye gyanánt, 
nyakra-főre buktatnak s nem egy esetben 
elejét veszik annak, hogy egyesek még a 
csonka elemi iskolát is elvégezhessék. 3 — 4 
tizennégy éves gyermek bármely évben talál-
ható egy ilyen elemi iskola II. osztályában. 

Napirenden van, hogy az olvasás és irás 
nehézségeit tűrhetően s elfogadhatóan leküz-
dötte gyermeket azért, mivel a beszéd- s érte-
lemgyakorlatokból vagy pedig a számtanból 
a túlcsigázott követelménynek meg nem felel, 
e két tárgy valamelyikéből megbuktatnak s 
osztályismétlésre utasítják. Ilyen s ehhez 
hasonló módon járnak el a II., III. és IV. 

osztályban bármely tárgyból. Buktatnak és 
ismételtetnek kíméletlenül. Hogy egyes tan-
tárgyakból normális viszonyok között mennyi 
elég, illetve mennyi t követelhetünk, erre nézve 
Ember János szakszerű nézete elfogadhatót 
mond, így nem szaporítom a szót. 

Kiemelem azonban még azt, hogy valamely 
osztályt kielégítő eredménynyel végzett gyen-
gébb osztályzatú tanulót a felmutatott érte-
sítő alapján nem vesznek fel szó nélkül a 
következő magasabb osztályba, hanem előbb 
felvételi vizsgálatnak vetik alá. Ha ez alka-
lommal kielégítik a taní tót a nyert feleletek, 
a gyermeket felveszik a magasabb osztályba, 
különben kérlelhetetlenül a mul t évben kielé-
gítő eredménynyel már végzett osztály ismét-
lésére kárhoztat ják. Nem kutatom, hogy ezen 
eljárásra mi b i r ja rá az illetőket. Okát, czél-
j á t kitalálja minden hozzáértő. Tiltakozzuuk 
azonban ellene. Mert nullifikálja más tanító egy 
évi tisztességes munkáját. Megingatja a szülők 
bizalmát az illető tanító iránt. Az a nélkül 
sem nagy tanítói tekintélynek árt. A tanuló 
tovább haladását megakasztja ez a kerékkötés 
és kiöli a gyermekből az önérzetet, az önbi-
zalmat. 

Hogy ilyenek megtörténnek, magyarázatát 
abban lelem, hogy népesebb hitközségekben 
a hány helyütt, illetve épületben elhelyezettek 
az egyes osztályok, annyiféle az eljárás. Egy-
öntetűségről szó sincsen. Ki-ki tehet kénye-
kedve szerint, minden ellenőrzés nélkül, a mi 
s a hogyan neki tetszik, vagyis a mint azt 
kényelme vagy érdeke magával hozza. Az 
iskolaszék figyelmét az ilyen csekélységek ki-
kerülik. Ügyet sem vet rajok. Pedig, hogy 
ilyen csékélységek mily fontos következmé-
nyüek, tudjuk igen jól. 

Ezeknek a ferde szokásoknak, minthogy 
nem rossz indulatból, hanem inkább az elszi-
geteltség következtében alkotott téves nézetek-
ből erednek, népes iskoláknál igazgató-, fő-, 
vagy vezértanítói állások szervezésével lehetne 
elejét venni. Hadd lenne az iskolaszék mellett 
valaki az iskolák szellemi ügyeinek vezeté-
sére. Az elágazó nézetek, vélemények egyesí-
tésére. Az egyöntetű eljárás inspirálására s 
létrehozására, mert úgy, a hogy eddig volt, 
nincsen jól. Végre is a tanító fő hivatása nem 
az, hogy szigorúan osztályozzon, hanem, hogy 
tanítson. Tanítson tehát buzgón, odaadással, 
lelkiismeretesen s bizony-bizony a szigorú 
osztályozást elkerülheti. 

(Mislolcz). Várhelyi György. 

— 
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A szőlőgazdaság köréből* 
I. Fejezet. 

A- tervkészítés. 
1. §. A szőllővessző szaporítására szolgáló 

anyatelepek és gyökereztető-iskolák; a kötött 
földeknek oltványokkal, vagy gyérítés alá való 
beültetésére alkalmas talajok, valamint az im-
múnis homoktalajok megismertetése, a talaj 
minőségére, fekvésére és környezetére való tekin-
tettél. 

Vesszőszaporító-anyatelepnek mindig olyan 
területet kell használni, mint a milyen az a 
hegyvidék, a hol állandó szőllőt óhajtunk 
létesíteni. Ügy a talaj, mint a fekvés is lehe-
tőleg egy legyen; mindazonáltal, ha helyben 
válogathatunk, úgy vagy délkeleti, vagy dél-
nyugati fekvésűt válaszszunk. Északi fekvésűt 
soha, délit pedig csak hidegebb éghajlat alatt. 

A gyökereztető-iskolánál már az állandó 
helyre nem vagyunk tekintettel, hanem itt 
mindig humuszos, laza és meleg fekvésű helyet 
keresünk lehetőleg csekély lejtésű hegyoldal-
ban, vagy ha van öntéstalaj, úgy feltétlenül 
itt gyökereztetünk. 

Amerikai szőllőt, illetve oltványt, minden 
oltványtelepítésre alkalmas helyre ültessünk. 
Az oltványokra alkalmas a talaj, ha sok 
benne a homok (kvarcz) és a vasoxyd, tehát 
vereses homoktalajokban díszlenek legjobban. 
Továbbá a talaj ne legyen sovány, a hegy-
oldal ne legyen meredek és a fekvés vagy 
délkeleti, vagy délnyugati legyen. Különben 
e fekvésre vonatkozólag meg kell jegyeznem, 
hogy minden szőllőre e két fekvés a legjobb. 
Az említett kötött talajokkal ellenkező termé-
szetűekben csakis a gyérítés alá való ültetést 
— azaz szénkénegezésre berendezve — ajánl-
hatjuk. így, a túlságosan kötött, át nem 
eresztő és vastartalom nélküli fehér kréta- és 
márgás talajokban vagy túlmeredek és sovány 
földben amerikai szőllőfajta egyáltalán meg 
nem él, miért is az ilyen helyeket jó fa j ta 
hazai szőllővel ültessük be. 

Immúnis homoknak az olyan talajt nevez-
zük, a melyben legalább 75% kvarcz van. 
E talaj anyatelepnek szintén alkalmas, de már 
gyökereztetésnél több humuszt és kevesebb 
kvarczot kivánunk. Már itt kell kijelentenem, 
hogy a hol ilyen talaj kínálkozik, ott hagyjunk 
f'el a kötött talajok mívelésével és ültessük 
be hazai fajokkal a homokot, mert ez biztos, 
míg az előbbi csak kísérletezés, a mi nem 
szegény embernek való. 

* A nmélt. földmívelésügyi minister úr által a 
„Tanítok szőllőtanfolyama" számára kiadott rész-
letes tervezet alapján. 

faj is van alkalmazásban, mint a Jork Madeira, 
Vialla, Champiu, stb. 

Hazánkban leginkább a következő fajok 
ajánlhatók: 

a) A Ripariák és ezek változványai, ú. m.: 
aR . Glabre sima, fényes hajtásokkal; R. Fomen-
tosa szőrös hajtásokkal és levelekkel; R. Selecta, 
mely alatt a Riparia-fajok válogatott egyedei 
értendők; R. Sauvage (szovázs), mely az összes 
Riparia-fajok keveréke és így nem való egyébre, 
mint a tűzre. Sok lelketlen kufár ezzel csapja 
be a hozzá nem értőket. A R. Portalis, melyet 
buja hajtás és nagy levelek jellemeznek. A 
Riparia-fajok jellemző sajátsága a buja növés, 
a simavesszőről való könnyű gyökerezés, az 
oltás helyének könnyű és tökéletes össze-
fő rradása. A számtalan Riparia-fajok között 
azonban a Portalis és a Fomentosa az, mely 
a további szaporításra érdemes. A Ripariák 
jól díszlenek a laza, kellő mélységű, vörös, 
barna, fekete és 2 5 % mésznél kevesebbet 
tartalmazó talajokban. 

b) Vit is Solonis. Gyapjas levelei és erősen 
gyapjas hajtásai által könnyen felismerhető. 
Tőkéje különben erős, venyigéi hosszúak és 
vastagabbak, mint a Ripariáé. Levelei közép-
nagyok, épek, fehéresek, hegyes, fürészes 
fogakkal, melyek közül négy fog hosszabb és 
mintegy a karélyok helyét jelzi. Ellenállósága 
nem olyan nagy, mint a Ripariáé, de oltványai 
tartósabbak. Könnyen összeforr, könnyen gyö-
kerezik és a fehéres, meszes, nedves talajokban 
is díszlik, 35% mésztartalomnál is tenyészik. 

c) Rupestris Monticola. Tenyészete buja, 
hajtása azonban nem nagyon hosszú, külö-
nösen sok hónaljhajtást ereszt. Ellenállósága 
igen nagy, könnyen gyökerezik és jól oltható. 
Köves, márgás (csigahéjas), száraz talajokban, 
még 50% mésztartalom mellett is jól díszlik. 
Könnyen felismerhető arról, hogy a levél 
válla vízszintes. Egyik válfaja a Rup. Métal-
lique, mely rézvörös levelei által tűnik fel 
és a száraz talajt az előbbinél is jobban tűri, 
ez is simavesszőről könnyen szaporítható. 
A Rupestris-fajokat csak ujabban kezdik 
alanyul használni és így hosszú múltú tapasz-
talat nem áll rendelkezésünkre. 

d) Berlandieri. Buja növésű, vörös hegyű, 
szegletes hajtásai vannak. Levelei épek, ezüst-
fehérek. Számtalan változványai közül a nagy 
levelű mutatkozik leginkább alkalmasnak. 
Simavesszőről nagyon nehezen szaporítható 
és csak akkor érhető el 70% gyökerezés, ha 
a gyökereztetés alkalmával a dugvány rügyei 
1 cm. hajtással birnak. Díszlik 90% mész-
tartalom mellett is. Hazánkban kellőleg kipró-
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bálra nincs, sőt még állami telep eken is 
nagyon kis mennyiségben kapható. 

2. §. Az oltványok alanyául használható 
amerikai szőllőfajták megválasztása és ellenálló 
képességük okai. 

Az amerikai szőllőfajok ellenálló képes-
ségének okai felett még ma is vitatkoznak és 
körülbelül a következőkben vélik megfejteni: 
1. az amerikai szőllő gyökerében pézsmaszagú 
aetericus olajat és nagy mennyiségű almasavat 
találni, mely a iiloxerának nincs Ínyére; 2. ha 
az amerikai szőllő gyökere megsérül, ot t 
azonnal egy gyantaszerű anyag válik ki, mely 
a sebet gyorsan beforrasztja; 3. e szőllők 
gyökerei káliumban gazdagabbak, mint a hazai 
fajok; 4. buja gyökérképződés és végül 5. a 
gyökérzetnek tömöttebb, keményebb, tehát 
fásabb szervezete. 

Mindazon szőllő fajokat, melyek élvezhető 
gyümölcsöt nem hoznak, de a iiloxerának 
ellenállni képesek, oltásra alanyul felhasznál-
hatjuk. Sőt ujabban olyan fajokba is oltanak, 
melyeknek gyümölcse élvezhető ugyan, de 
nemesebb hazai fajt óhajtanak rajta termelni. 
Ez onnét van, mert tapasztalták, hogy ez 
ú. n. direkt termők, mint pl. a jaquez (zsake) 
is meszes, márgás talajokban jól díszlik. 

A legtöbb alanyul használható szőllőfajta 
kerül ki a Riparia- és Rupestris-családból. 
Ujabban azonban keresztezés útján sok korcs 

Az itt felsoroltakon kívül még számtalan 
faj van elteijedve, de a tapasztalás azt mutatja, 
hogy hazánkban honosságot csak a fent elmon-
dottak nyernek. 

3. §. Az európai bor- és csemegeszőllő-
fajok megválasztása. 

Figyelembe véve azon körülményt, hogy az 
oltványszőllő előállítása, fentartása és ápolása 
nem könnyű és nem is olcsó dolog; továbbá, 
hogy az oltványok csak korlátolt ideig élnek: 
kétszeresen meggondolni való, hogy milyen 
szőllőfajokat oltsunk amerikai alanyra. E tekin-
tetben elég jó példát adnak nekünk a francziák, 
kik két czélt tartanak szem előtt: 1. hogy 
minél több bort kapjanak, és 2. jól meg-
fizetett csemegefajokat tartanak. Mi sem tehe-
tünk egyebet, legfeljebb a sok mellett töre-
kednünk kell a jóságra is. Tapasztalták ugyanis, 
hogy az oltványszőllőknél a mennyiség sokkari 
nagyobb, de a minőség kifogás alá esik, mert 
az ilyen szőllőknél a czukortartalom sokkal 
csekélyebb és így a bor gyengébb. Az egyes 
vidékek szerint is nagyon különbözők az 
egyes bor faj ok. 

Minél magasabb szélességi fok alatt, minél 
hűvösebb az éghajlat és kedvezőtlenebb a 
fekvés, annál inkább azon kell lennünk, hogy 

korai fajokat válaszszunk. A faj megválasz-
tásánál csak kevés fajra szorítkozzunk, de 
azután azon kell lennünk, hogy mind meny-
nyiség, mind minőség dolgában ki legyünk 
elégítve. 

A megválasztott fajokat külön fajtáblákba 
ültessük, hogy minden fajnak, minden munkája 
a kellő időben megadható legyen. Csakis a 
Sárfehér, Bakator, Fügér és Dinka fajok 
ültethetők soronkinti keveréssel, mivel ezek 
rugósak. 

A faj megválasztásánál szem előtt tartandó 
a következő szabály: azon fajok, a melyekuek 
bogyói a ködöt és deret kiállják, sík helyekre; 
a melyek a szárazságot és szelet kibirják, 
hegyekre és dombokra ültetendők. Kövér és 
termékeny talaj gyenge hajtású, soványabb 
föld pedig erősebb hajtású fajokat igényel. 
Szabály az is, hogy nedves helyekre a vastag 
héjú, kis bogyójúak; száraz helyekre pedig 
a vékony héjú, nagy bogyójú fajok alkalmasak. 

Bőtermő borfajtákul oltásra a következő 
fajok ajánlhatók: 

a) Fehér bornak: olasz rizling, szlanka 
menka, mézesfehér, ezerjó, zöld sylváni, sár-
fehér, vörös dinka, tramini, piros veltelini, 
tódor, zöld dinka, hosszú nyelű, rakszőllő, stb. 

b) Vörös bornak; nemes kadarka, nagy 
burgundi, szent-lőrincz, merlott, oportó, sár-
fekete (a hosszú bogyójú), kék dinka, mézes-
fekete, stb. 

Csemegeszőllőüleladásra ajánlhatók a követ-
kező faj ok : 

a) Korai fa jok: Madeleine angevine, Made-
leine Royale, Précoce de Maiingre, kék Oporto. 

b) Közép érésűek: Chasselas blanc, Ch. 
croquant, Ch. rouge, Ch. rouge royal, Ch. 
Negropont, Ch. de Fontaineblau, Ch. Rousard, 
Passa Tutti, Genuai zamatos, korai piros 
Babó, Trollingi kék, Mézesfehér, Muscat st. 
Alban, Muscat Ottonell, Muscat de Saumur, 
Muscat Frontignon piros és Grizly. 

c) Késői érésűek: tüskés pűpú zamatos, 
badacsonyi somszőllő, Clairette fehér és piros, 
Semendriai fehér nagy szemű, vörös dinka, 
damascusi sárga, Chasselas Napoleon, török 
és spanyol mazsola, piros, fehér és kék kecske-
csecsű, Muscat de Smyrna, Muscat d' Alexandrie 
blanc, Muscat Trowern, Muscat Hamburg, stb., 
stb. és az Ezeréves Magyarország. 

A felsorolt csemege faj ok mind jól eltart-
hatok és igen jól értékesíthetők. 

Különben az egyes vidékeken, hogy milyen 
fajokat oltsunk, erre legbiztosabb útmutatást 
ad annak a vidéknek szőllőszeti felügyelője, 
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mivel a í'öldmí veled ministeriumban össze 
van állítva az ország minden vidékére a leg-
jobbnakbizonyult borfajok listája és ez minden 
felügyelőnél megtekinthető. 

(Paks.) Gy&rffy József. 

H I V A T A L O S EÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
gróf Nádasdy Ferencznek, a ki a ménesi áll. 
el. népiskola számára öt évre egy teljesen 
megfelelő épületet díjtalanul átengedett. 

Kinevezte: Krause Jakab, Eicher József 
és Krasánszky Péter oki. tanítókat a magyar-
világosi áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Fűzik Aranka oki. tanítónőt az egyedutai áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Benedek Antal 
oki. tanítót a baczai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Zacharias Laura oki. kisdedóvónőt 
a nagy-bereznai áll. óvodához óvónővé; 
Zékány Tivadar oki. tanítót a dubii áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Hnbcsik Antal oki. 
tanítót a kis-tétényi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Gerhardt Katinka oki. tanítónőt a 
sáros-magyar-berkeszi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Badojcsics Szvetiszláv oki. 
tanítót a szefkeréni közs. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Kristófcsák Lajos oki. tanítót az ábra-
hámfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Star-
mann Sándor oki. tanítót a liétkársi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Tomsits Antal, Bónai József, 
Lancz József, Kecskés Ernő, Mácsovits Kál-
mán, Hollósy István, Szigeti Alajos, Jüngling 
István és Csuldy Gyula okleveles taní tókat ; 
Kremmer Róza, Hollósy né-Mácsovits Ilka, 
Györky Vilma, Labek Mária és Vrana Ilona 
oki. tanítónőket a kaposvári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítókká ill. tanítónőkké. 

Áthelyezte: Máthé Kálmán baczai áll. isk. 
rendes tanítót jelenlegi minőségében a deés-
cziczhegyi áll. el. iskolához; Krizsán Gábor 
magyar-macskási áll. el. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a kőhalmi áll. el. iskolához; 
Kubányi János chrustini áll. tanítót az alsó-
kubini áll. el. iskolához ; Bevilaqua Irén nagy-
bereznai áll. kisdedóvó aőt a pásztói kisded-
óvodához; Ütő Sándor kőhalmi áll. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a brassó-bolonyai 
áll. el. iskolához; Sára András brassó-bolo-
nyai áll. el. iskolai r. tanítót az ó-brassai áll. 
el. iskolához; Kitin György tasolyai állami 
tanítót a magyar-macskási áll. el. iskolához; 
Mező Dániel bánífy-hunyadi áll. el. iskolai r. 
tanítót jelenlegi minőségében a temesvár-gyár-
külvárosi áll. el. népiskolához. 

Jóváhagyta : a tamásvidéki róm. kath. 
néptanító-egylet alapszabályait az 1897. évi 
47.024. sz. a. kelt rendeletével; a torda-ara-
nyos vármegyei tanító-testület segély-egyesü-
letének módosított alapszabályait f. évi 56.186. 
sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat, utalványozott: Király Ilona 
lupényi munkaképtelennek talált áll. el. isk. 
tanítónő részére 210 f r to t ; Herz féld Mór 
gödöllői munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 240 f r t o t ; Török Elek szent-tamási 
munkaképtelennak talált r. kath. tanító részére 
évi 220 fr tot ; Béke fi István lenti-szombat-
helyi r. kath. tanító részére évi 220 f r to t ; 
Hackl Antal balfi. tanító részére évi 260 fr tot ; 
Tschiséhegg Ferencz bagonyai tanító részére 
évi 240 frtot; Somogyi György szabadi-i r. 
kath. tanító részére évi 220 f r to t ; Vojcsek 
Imre egri munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 360 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Csipka András babaluskai ág. hitv. ev. 
tanító özvegye, szül. Hrvol Mária részére évi 150 
frtot, Gizella ne vü kiskorú árvája részére pedig 
évi 25 f r to t ; néh. Fehér Simon János nagybecs-
kereki áll. polg. isk. tanító özvegye, szül. 
Veszprémi Róza és két kiskorú árvája részére 
összesen 453 frt 38 k r t ; néh. Zsiros Péter 
vértesi g. kath. volt tanító két kiskorú árvája 
részére évi 100 f r t gyámpénzt; néh. Sáling 
Géza szentesi ág. ev. volt tauító özvegye, szül. 
Szalai Vilma részére 262 Irt 50 krt, három 
kiskorú árvája részére pedig összesen 131 fr t 
25 krt, mindössze 393 f r t 75 k r t ; néh. Bartos 
Gáspár makói volt izr. tanító egy kiskorú árvája 
részére évi 72 frt 33 k r t ; néh . Tóth Dániel sza-
badkai közs. tanító özvegye, szül. Nagy Eszter 
és 3 kiskorú árvája részére összesen 495 
f r to t ; néhai Szinók Balázsné szül. Somogyi 
Laura torontál-vásárhelyi tanítónő két kis-
korú árvája részére együtt évi 109 f r t 34 k r t ; 
néh. Batay Gábor tápió-szelei ev. ref. tanító 
Ilona nevű kiskorú árvája részére évi 58 f r t 
33 krajczárt; néhai Kaczér József nagy-
kőrösi róm. kath. tanító özvegye, szül. Derne-
rácz Kornélia részére évi 221 f r to t ; néhai 
Krampatits János stridói áll. el. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Németh Viktoria részére 
évi 200 frtot s három kiskorú árvája részére 
együtt 100 fr tot ; néhai Bányai Károly keszt-
helyi közs. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Wurescht Paula részére évi 334 frtot és három 
kiskorú árvája részére együtt 167 f r to t ; 
Szimonetti Mihály oláh-apahidai nyugalm. g. 
kath. tanító özvegye, szül. Ranka Anisziának 
és két kiskorú árvájának együtt évi 200 
forintot. 
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Mégis jó az Isten! 
Csüggedt lélekkel, kezeit mellén keresztbe 

fektetve állott meg letarolt mezején, a széles 
gabonatáblák között. 

Tegnap még bő aratást ígérve hajoltak alá 
a szép hosszú rozs- és buzakalászok a teje-
se dő szemek növekvő súlya alatt, s ma már 
minden földig törve, lecsépelve. Egy rövid 
félóra holttá változtatott minden növényéletet. 
A galambtojás nagyságú jégdarabok arasznyi 
vastagságú réteggel vonták be a földet. A 
nap, mint egy kerekre nyiló szem búvik ki 
a felhőfoszlányok közül, mintha csodálkoznék 
a pusztulás romjain s boszújában téljes hév-
vel olvasztja a gyilkos-kemény jégdarabokat. 

Az ő lelke hasonló volt a pusztává lett 
vidékhez, reményei a gabonaszálakkal együtt 
törtek meg. Összes fáradozásainak gyümölcse, 
munkájának bére veszendőbe ment. 

Fölülről a nyári nap heve melegíté súlyos 
gondokkal telt fejét, míg lábai fázni kezdtek 
az olvadó jégtől. Erezte a szomorú telet a 
nyár melegében, megdöbbentő hatását az 
enyészetnek. 

Lelke — mint a roncsolt hajó a tajtékzó 
habok között — vergődött az anyagi gondok 
nyomasztó súlya alatt, s a reménynek egy 
parányi sugara sem könnyíté lelkének kinos 
gyötrelmeit. 

Bizony, a szegény tanítót az ág is huzza, s 
minden tövis őt tépi. Tavaly a sok őszi eső-
zéstől elpállott minden mag a földben. Neki 
sem termett, de másnak sem, s terménybeli 
járandóságának javarészét oda kellett engednie, 
mert hát ki kívánhatja a szegény embertől, 
hogy fizessen, mikor neki sincs. Sem pénz, 
sem kenyér, ha rossz a termés. Sokszor el-
gondolta, mi mindent lehetne abból a papíron 
mindenféléből kikerekített négyszáz forintból 
vennie, ha az megcsorbítatlanul, pontosan, 
pengő pénzben kijárna neki. De így minden-
ben ő huzza a rövidebbet. 

Bizony az ő pályája nagyon kevés rózsát, 
de annál több tövist terem. De legszuróbb 
tövisei az anyagi gondok, melyek kegyet-
lenül tépik szíve és lelke érzelmeinek azon 
húrjait, melyek családjához fűzik. 

Nem tudja, honnét fogja előteremteni a 
télire való életet, ir.ost, hogy ez a legsúlyosabb 
csapás érte. 

Három neveletlen magzat kér tőle kenyeret 
és ruhára valót. De hát miből ? Isten a meg-
mondhatója! Pedig meg kell lenni, éhen nem 
veszhetnek. Az apró gyomrokat nem lehet 
semmiféle szóbeli argumentummal meggyőzni. 

Sajog a szíve, ha meghiusult reményére 
gondol. 

Felesége munka közben, télviz idején meg-
hűtötte magát, s tagszakgatásba esett annyira, 
hogy felsikong minduntalan, valahányszor egy 
kis hideg szellő csapja meg. 

Az Ígérkező jó termés reményt keltett 
benne, hogy rövid időre — ha majd a gabona 
kalangyában lesz — elküldheti a közeli kénes 
fürdőbe, talán az majd kihúzza tagjaiból a 
fájdalmakat. 

De ember tervez, Isten végez. Egy félóra 
elég volt ahhoz, hogy most családjának jelene 
és jövője egyaránt sivárul álljon lelki szemei 
előtt. 

A kinzó gondolatok úgy rohanták meg 
lelkét, mint télviz idején az éhes farkasok az 
utast, ki gondolkodás nélkül dobja oda ruhá-
j á t is a vadaknak, hogy legyen nekik min 
rágódniok. Ö is töprengett, keresett egy 
reménysugárt, melylyel lelkének martalóczait 
kielégíthesse. 

A gyötrődés két égető könycseppet facsart 
ki szemeiből, mely megbarnult, kérges kezére 
hullott, és lomha, fáradt léptekkel indult oda, 
a hol jóleső érzés szállt minduntalan szivébe, 
valahányszor az élet gondjai oda űzték. 

S a mit keresett — a reménysugárt — azt 
ott meg is találta. 

A méhrajoknak vízesés morajához hasonló 
zúgása mint bü-bájos zene hatott idegeire. 
Föltámadt benne újra a reménység. Eszébe 
jutott, hogy ezek a kis állatkák gyakran 
busásan fizettek kevés gondoskodásaiért. Lelke 
újra éledt, s ennek hatása alatt megfeszültek 
izmai s fölébredt benne ismét a munka 
szeretete. 

S ezzel együtt fölvirágzottak lelkében a 
nemes eszmék, gondolatok. Elgondolta, hogy 
ezek a kis állatkák túltesznek az embereken. 
Nincs náluk különválás, torzsalkodás, versen-
gés. Közösen, fáradhatatlanul munkálkodik a 
családnak minden tagja. Nem törnek egymásra 
gyilkoló haraggal, ha egyik több mézet talál 
a virág kelyhében, mint a másik. S a közös 
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vagyont mind halálig kész védelmezni az egyes 
tag is. íme ez náluk a hazaszeretet. . . . 

A korai aratás elmúlt. A gabonának 
nagyobb része éretlenül került a pajtába. A 
kenyérből széna lett. 

A szegény ember segít magán, a hogy tud. 
A gabonaföldeket fölszántották s vetettek 
helyébe tatárkát. S mintha az időjárás meg-
emberelte volna magát, kedvezett e kenyér-
pótló növény kifejlődésének. 

Augusztus vége felé fehér — itt-ott rózsa-
színbe játszó lepelt adott a tájékra a tenger-
nyi hajdinavirág. 

Az áldó esőzések után jóleső nedves forró-
ság töltötte be a lev. gőt, mely játszva rezgett 
a fehér hajdinatáblák fölött. Kábító, erős méz-
szag te i jenget t a levegőben, s a méhek szü-
net nélkül, fáradságot nem ismerve jöt tek a 
nekik kedves levegőt nyújtó hajdinavirágra, s 
hazatértükben eldöngicsélhették — de meg 
gazdájuk is azt gondolta: „sok kicsi, sokra 
megy". 

A Neiser-féle kaptárak kereteiben lógó 
lépek mind súlyosabbak lettek s az apró 
sejtek mindegyike színültig telt mézzel; ekkor 
a méhészgazda hozzálátott a pörgetéshez. 
Csorgott az áldás a sötétbarna hajdinaméz 
alakjában, a megürült lépek pedig ismét visz-
szakerültek a kaptárakba. A méhecskék újra 
meg újra megtöltögették éléstáraikat, s így a 
pörgetés eltartott vagy tíz napig. 

S az az ember, a ki előbb lelkileg meg-
törve, reményt vesztve, tehetetlenül nézett a 
sivár jövőbe, az most a csekély munka óriási 
eredménye folytán úgyszólván megdöbbent a 
nagy áldástól. 

Midőn színmézzel telt hordói előtt meg-
állott, imaszerüleg szállt elméjéből a gondolat 
az ég fe lé : „mégis jó az Isten!" 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

• T 

A szőllő zöldoltása. 
A zöldoltás keresztülvitelére egy j ó szem-

zőkés és vastag (6-os számú) pamut szükséges ; 
a Raffia kötözésre nem alkalmas, mert ruga-
nyos. A zöldoltás ideje május közepétől junius 
végéig tart, mert ezen időszakban a szőllő-
nedv keringése a legerőteljesebb. Az állandó 
helyére kiültetett alanyat a 2—3-ik évben 
lehet zölden-oltani. 

Elkészíthetjük tehát a szükséges eszközö-
ket, valamint egy vizesedénybe a nemes oltó-
gallyakat is, melyekről azonban a leveleket — 
nyeleik kivételével — letisztogatjuk. De jegyez-
zük meg, hogy csak az a rész alkalmas a haj-
tás végéből, mely ennek hegyétől a 3—4-ik 

ízig teijed, s ennek ruganyosnak kell lennie; 
azután fás még ne, s az alacsony és a nemes 
vessző lehetőleg egyenlő vastag legyen. 

Most a beoltandó tőke 4—5 erőteljes haj-
tásáról a levelek felét és a hónaljhajtásokat 
leszedjük s ha több vessző is van ra j tok, akkor 
ezeket eltávolítjuk. Ezután a haj tás végétől 
számított 3—4-ik bog felett (a hol t . i. alkal-
masabb) 4—5 cm. magasan egész derékszög 
alatt bevágjuk s a béltok közepén haladva, az 
alanyat, nyújtott vágással a bogig kettéhasítjuk, 
de nagyon vigyázva, hogy a bog valamiképen 
át ne legyen hasítva. 

Most azután a nemes gally előkészítése követ-
kezik, hol legfőbb figyelmünket a kétoldalú 
ék faragására fogjuk fordítani. 

Majd a meghagyott szem alatt következő 
szemnél a nemes gallyat kettévágjuk, de úgy, 
hogy a szürkés-fehér kocsonyás rész o t t marad-
jon. A gallyat felül fogva két ujjal tar t juk a 
balkezünkben s alsó végével a jobb hüvelykujj 
hegyéhez támasztjuk és a jobbkezünkben biz-
tosan tar tot t kis tollkés élével ferde irányban, 
lassú, nyújtot t vágással, az ék mindkét felét 
elkészítjük; de az ék, illetőleg a vágáslap 
semmiesetre se legyen hosszabb 1—1'/a czenti-
méternél. 

Az alany és a nemes gally ezen előkészítése 
után a kettőt pontosan egymásba illesztjük s 
gyorsan a kötözéshez fogunk. Ugyanis a már 
előre kabátunk gomblyukába fűzött 35—40 cm. 
hosszúra vagdalt vastag pamutból egy szálat 
gyorsan a jobbkezünkbe veszünk s azt az 
alanyhasíték kétfelé álló részének a nemes 
gallyhoz való illesztése után felül odateszszük 
s hosszabb részével csavarszeriien lefelé haladva, 
a kötést elvégezzük. Felül ritkábbak lehetnek 
a pamutszár csavarmenetei. És mikor a kötés 
közepéig érünk — a hol a hüvelyk- és mutató-
ujjunkkal az oltáshelyet folyton t a r t juk — 
jobbkezünkkel a nemes gallyat jó szorosan 
újra lenyomjuk. Ezt azért teszsziik, mert 
kötés közben többnyire kimozdul helyéből; 
vigyázzunk azonban, hogy a bogot körmünk-
kel meg ne sértsük. 

Ezután a kötést tovább folytat juk; de most 
már a pamut csavarmenetei mindig sűrűbbek 
és sűrűbbek legyenek, úgy, hogy alól a vágás-
lapnál már egészen érjék egymást. A kötést 
azzal végezzük, hogy a pamuttal, mely a 
körültekergetéssel egészen le van szorítva, 
illetőleg annak lecsüngő végével, a hosszabb 
darab fenmaradt végrészét összekötjük, vagy 
csak összepödöijük. 

Ha jó l -végeztük a munkát , akkor 14 nap 
múlva a nemes oltógallyon megmaradt szemből 
erőteljes hajtás nő ki. 

Ha látjuk, hogy a nemes gally jó l haj to t t 
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és a forradás megtörtént, akkor a kötést alól 
a felerészéig felbontjuk. Később azután egé-
szen leveszszük és felhasználjuk a nemes gally 
karóhoz kötéséhez, mert különben csak egy 
kis szél is könnyen kárt tehetne. 

A melyik oltásunk nem eredt meg, azon 
egy új hónaljhajtás hagyható, mely ha elég 
vastag, akkor újból beoltható lesz. Ezen 
másodoltáshoz is azon nemes fajokról szed-
hetjük a gallyat, melyeket már az első oltás-
nál is használtunk. 

Ügyes oltónál 80—90° o fogamzási ered-
mény is van s a mellett ezzel az oltásmód-
dal a leghamarább czélt érünk. 

Lehet az oltványt mint simavesszöt levágni 
és értékesíteni, vagy iskolában gyökereztetni. 

Dobóczky Lajos. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelttgyelöságliez. 72.126. sz.) 

Minthogy a közműveltséget és közerkölcsi-
séget fokozni alig van hatalmasabb eszköz a 
népkönyvtáraknál, pedig azok szervezése és 
felállítása rendesen azon múlik, hogy az e 
czélra alkalmas helyiségek hiányzanak, a nép-
könyvtárak létesítésének minden lehető esz-
közzel való előmozdítását óhajtván, egyfelől 
arra hívom föl a tanfelügyelőséget, hogy a 
mondott nemes czélú intézmények létesítését 
saját hatáskörében is és a tanítók közremű-
ködésre való buzdítása által előmozdítani 
igyekezzék, másrészt ezennel elrendelem, hogy 
az állami, államilag segélyezett községi és 
községi elemi iskolák szertár-helyiségei, eset-
leg tanítói szobái, tanácstermei vagy könyv-
tárhelyiségei az iskola érdekeinek csorbítása 
nélkül a népkönyvtárak számára szükséges 
szekrények elhelyezésére átengedtessenek; 
olyan állami és községi iskolai épületekben 
pedig, hol a jelzett helyiségek nem állanak 
rendelkezésre, szükség esetén az elemi iskola 
valamelyik tantermében, esetleg a kisdedóvoda 
foglalkozási termében, ha az elegendő tágas, 
a szükséges szekrény elhelyezése megenge-
dendő. 

Budapesten, 1897 szeptember 4-én. 
A minister helyett: 

Zsilinszky M., államtitkár. 

Tanítók tanácsadója. 
Praxedis. Attól függ, hogy hány az ismétlő-

iskolai tanköteles. Ha nem több 40—50-nél, 
egy taníthatja őket. A leányokat azonban 
önnek kellene tanítania. 

B. Gy. B. Eddigi szolgálatát nem számítják 
be nyugdíjalapul, mert csak most juniusban 
nyert tanítói oklevelet. Véglegesítését sür-
gesse. Mint ideiglenesen alkalmazott nem lehet 
az orsz. tanítói nyugdíjintézet tagja. Véglege-
sítése után azonban a rendszeresített állomá-
son töltött ideiglenes évet is beszámítják. 
A nyugdíjtörvényt vegye meg, mert hiszen 
ön teljesen járatlan ezekben, mi pedig A-tól 
Z-ig nem mondhatjuk el lapunk szűkre sza-
bott terén. 

PollacsekY. A polgári iskolába az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 69. §-a alapján az a tanuló is 
fölvehető, ki csak elemi iskolai III-ik osztályt 
végzett, de a polgári iskolába léphetésre meg-
kivánt (elemi iskolai négy osztálybeli) ismere-
tekből sikeres fölvételi vizsgálatot tesz. — 
A magánintézetben csak oly módon kell vizs-
gázni, mint a nyilvános intézetben. Minden 
magán elemi iskola hatáskörébe esik a köz-
ségi vagy felekezeti iskolaszéknek. 

M. A. Nagy tévedés azt hinni, hogy fele-
kezeti képzőben képesített egyén nein lehet 
állami isk. tanító. 

Domher J. A Rendtartás követeli, hogy 
a tanító a naplóba minden tanulónak havon-
kint írjon osztályzatot. Az úgynevezett havi 
értesítőket a szülők tájékoztatása végett csak 
így lehet lelkiismeretes pontossággal kiállítani. 

Siuka. A pénzügyi közigazgatási bíróság 
1886. évi 8.515. sz. a. kimondotta, hogy „a 
római és görög kath. lelkészek és tanítók a 
fizetésök fejében használt földek után járó egyenes 
adókat maguk tartoznak fizetni". 

I. Sz. Más községbeli tanulókat is elfogad-
hat, nem csak a tanév kezdetén, sőt évközben 
is, ha van hely számukra s ha bizonyítvány-
nyal igazolják, hogy addig más iskolába 
jártak. 

Z. P. P. 1. A népoktatási törvény világo-
san intézkedik arra nézve, hogy az elemi 
iskola első osztályába csak a 6-ik életévöket 
betöltött gyermekek vehetők fel. Azonban, ha 
egyesek a szeptember vagy október havi be-
iratáíok idején még nem töltötték is be a 
6-ik évet, de ugyanazon év végéig betöltik 
és eléggé fejlettek: felvehetők. A kik csak 
a következő év elején lesznek 6 évesek okve-
tetlenül elutasítandók. 2. Ha az említett köz-
ségek semmivel sem járulnak az iskola fen-
tartásához, nem kötelesek gyermekeiket be-
fogadni. Az ilyeneket azonban nem a tanító 
hanem az iskolaszék utasíthatja vissza. 

L. B. Zsarnócza. A ki 1891 szeptember 
l-ső előtt született, az 1997-ben tanköteles. 
Ha korához képest eléggé fejlett, beírhatja 
akkor is, ha csak október havában tölti be 
életének 6-ik évét. 
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Ó. T. Ki köteles az óvodaköteles és tanköteles 
gyermekeket összeírni ? Nem csak önöknél merült 
föl ebben a kérdésben panasz, jeléül annak, 
hogy sem az óvók, tanítók, sem a hatósa'gok 
nincsenek^ mindenütt tisztában ebbeli teendőik 
körével. Éppen ezért, a további tudakozódás-
nak elejét veendő, megragadjuk a kinálkozó 
alkalmat az általános tájékoztatásra: 

A vallás- és közoktatásügyi minister úr 1892. évi 
53.240. sz. a. adott ki e tárgyban rendeletet, mely 
megköveteli, hogy az óvodaköteles és tanköteles gyer-
mekeket együttesen írják össze, még pedig évenkint. 

A közigazgatási bizottságok évenkint már január 
hónapokban kötelesek utasítani a községi elöljáró-
ságokat és városi tanácsokat, hogy — a helyi 
viszonyoknak legjobban megfelelően — márczius 
vagy április havában írassák össze a 8—14 éves 
gyermekeket s így az óvoda-, mindennapi és ismétlő-
iskolaköteleseket, mind a község belső területén, 
mind a külső határban. Ez összeírásra vonatkozólag 
a közigazgatási bizottság a munka pontosságának 
lehető biztosítása végett részletes utasítást ad. így 
pl. megjeleli, hogy melyik esztendő (pl. 1882) szep-
tember 1-től, melyik év (pl. 1894) augusztus 31-ig 
született gyermekek írandók össze az óvoda-, illetve 
tankötelesek lajstromában? A 3, 4 és 5 évesek 
óvodakötelesek; 6—11 évesek mindennapi iskola-, 
a 12—14 évesek pedig ismétlő-iskolakötelesek közé 
számítandók. 

Az említett korosztályokba eső gyermekeket a 
község elöljárósága saját közegei által tar-
tozik házról-házra járva (családonkint) a fentebb 
említett ministeri rendelethez csatolt (s az egyetemi 
nyomdában kapható) együttes összeirási kimutatás 
mintája szerint pontosan összeiratni, s az összeírt 
adatokat a születési anyakönyvek segítségével ki-
igazítani, — ha kell — kipótolni. E munka lehetővé 
tétele tárgyában, a születési anyakönyvek adatai 
rendelkezésre bocsátása végett a közokt. minister 
úr ugyancsak 1892. évi 53.240. sz. a. megkeresést 
intézett az egyházi főhatóságokhoz. 

A kötelességét e tekintetben mulasztó vagy 
hanyagul teljesítő elöljáróságot, valamint a kezelő-
és segédszemélyzetet a közig, bizottság 5—10 frtnyi 
rendbüntetéssel sújthatja. 

Mergl K. Igen, mint rendes tanító jogosan 
követelheti lakásul a 2. szobát s nem köteles 
tűrni, hogy egy szobás lakással elégítsék ki, 
melynek konyháján keresztül járnak a gyer-
mekek az iskolába. 

B. L. Rajka. A beiratási és tandíj mindig 
a tanév elején fizetendő, helybeli és idegen 
növendékek után egyaránt. De fizethetik a 
tandíjat félévi avagy havi részletekben is, a 
mint az iskolai hatóság megállapította. 

K. Károly. A gazdálkodásra utalt tanítónak 
időnkint vásárokra is el kell mennie ; azonban 
kétségtelen, hogy a tanító nem hagyhatja 
oda iskoláját egész napra bejelentés nélkül. 
Az iskolaszéki elnöknél kell a távozást 
bejelenteni. Makacsság, dacz ily kérdésekben 
éppen nem használ. 

H. K. Kaposvár. Juhay könyvén kívül mást 
nem ismerünk. Rendelje meg ezt; talán hasz-
nát veheti. 

M. ni. Az ön által készített beosztást 
helyesebbnek tartjuk, mint az esperes urét. 
De az is igaz, hogy a heti szünnap megálla-
pítása az iskolai hatóság jogköréhez tartozik. 
Az ön kívánsága az, hogy — tekintettel az 
ismétlő-iskolára is — csütörtök délután és 
vasárnap délelőtt legyen szünet; az esperes 
uré pedig, hogy vasárnap egész napon. A kettő 
között nein igen látunk lényeges különb-
séget. Egyezzenek meg szépen, testvériesen! 

J. (*. Poroszló. Nem tartozik ön a pár-
bért beszedni. Hivatkozzék az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás 10. §-ára. Az épület jókarban tar-
tása az iskolafentartó dolga. 

Tudakozódó. 1. Az állami segély utalvá-
nyozása a közokt. ministeriumtól függ s így 
annak előleges vagy bármily más alakban 
való fölvétele csakis a ministerium eljárása, 
illetve utaiítása szerint, intézhető. Ebben az 
ügyben magán egyének óhajtása, véleménye 
nem változtat a dolgon. 2. Az elemi iskolai 
postai küldemények díjmentes küldése ügyében 
a kereskedelemügyi m. kir. minister 1877. évi 
1516. sz. a. kelt döntvényét tartjuk irányadónak, 
melynek értelmében a lelkészek, egyházi hiva-
talok, tanítók és iskolák hivatalon leveleit a 
postahivatal díj nélkül tartozik kézbesíteni. Sőt 
abban az esetben, ha a kézbesítés nem közvetle-
nül házhoz történnék, köteles az illető posta-
hivatal az ily levelek számára illetékmentes 
fiókot nyitni. A porto mentesség ügyében 
pedig általában annyit jegyzünk meg ez alka-
lommal, hogy törvényesen elismert vallásfele-
kezet egyházi hivatalainak iskolai ügyekben, ha-
sonlókép iskolaszékek és áll. isk. gondnok-
ságok közhatóságokkal (tanfelügyelőkkel, min. 
és ideigl. iskolalátogatókkal is) és egymásközt 
tanügyben váltott levelei portomentesek. 

Ii. M. Kétegyháza. Önhöz legközelebb van 
a hódmezővásárhelyi kisdedóvónő képző-inté-
zet ; ott tehet magánvizsgálatot. Tanácsot és 
bővebb felvilágosítást az intézet igazgatójától 
kérjen. 

IRODALOM. 
A Néptanítók Zsebnaptára az 1897/98. tan-

évre, melyet Ember János fő- és székvárosi 
s.-tanfelügyelő szerkeszt, éppen most jelent 
meg. A naptári részen és a tanügyi czímtáron 
kívül ez idén is- csupa oly közleményeket 
foglal magában, a melyek a tanítóval és isko-
lával szoros kapcsolatban vannak és sok oly 
fölvilágosítást tartalmaz, a milyenekben halom-
mal érkeznek hozzánk a levelek. Ember János 
naptára a tanítóknak nélkülözhetetlen tanács-
adója lett. Szép és ügyes kiállítása daczára 
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az ára csak 50 kr. Postai küldéssel 55 kr. 
Megjelent és kap ta tó Lévai Mór kiadóhiva-
talában Budapesten, IV., Egyetem-utcza 1. sz., 
és Ungvártt. 

Beküldették szerkesztőségünkhöz: Részletes 
tanterv az ismétlő-iskolák vezetéséhez. A 
komárommegyei tanítótestület által kitün-
tetett pályamű. Szerkesztette: Tárnok Gyula. 
2-ik javitott kiadás. Komárom. Ára tanítóknak 
35 kr. A mű a ministeri tanterv alapján 
készült; az egy s több tanítóval bíró iskolákra 
egyaránt tekintettel van. — Vegytan polgári 
és felsőbb leányiskolák számára; a ministeri 
tanítási tervezet szerint í r ta : Vargyas Endre 
kir. tanfelügyelő. Veszprém, 1898. Ára 1 korona. 
— Gracza György: Az 1848/49-iki magyar 
szabadságharcz története. 87-ik és 88. füzetei. 
Ára egy füzetnek 30 kr. — Szaloy-Baróti: 
A magyar nemzet története. 67-ik füzete 
(III. Károly kora), és ugyancsak e munka 
68. és 69. füzetei, melyek Mária Terézia 
uralkodását tárgyalják (1740—1780). Egy-egy 
füzet ára 30 kr. — Földrajz népiskolák számára. 
I r t a : Fehérvár y r József. Nagy-Szent-Miklós. 
Wiener Náthán. Ára 10'kr. — Népiskolai irkák. 
Szerkeszti: Kerekes József. Kiadta: Fekete 
Mihály Kecskeméten. 100 darab 1—4 színig 
2 f r t ; 100 darab ötös számú, 14 levéllel 
4 frt . — Fogalmazástan. Üzleti levelek, ügy-
iratok, váltóisme és könyvviteltan, kapcsolatban 
az ipartörvény rövid ismertetésével. Alsófokú 
ipariskolák számára és magánhasználatra. I r ta : 
Győrffy János fővárosi tanító. Esztergom. — A 
beszterczebányai városi polgári fiúiskola értesí-
tője. Közzéteszi: Bothár Emil. —- Tanulók zseb-
könyve az 1897/98. iskolai évre. Összeállították: 
Benedek V. és Gróf E. Gross testvérek kiadása, 
Győr. (Az árát nem tudjuk.) — „A Természet", 
állattani és vadászati folyóirat 11. száma. Szer-
kesztik : dr. Lendl Adolf és Lakatos Károly. 
Nagyon ügyesen szerketett és díszesen kiállí-
tott, havonkint kétszer megjelenő folyóirat, 
díszes illusztrácziókkal. Előfizetési á r a : egy 
évre 3 frt. (Budapest, Donáti-utcza 7. sz.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Éljen a k irá ly ! I. Ferencz József, 

dicsőségesen uralkodó királyunk, f. hó 25-ről 
keltezve a következő legkegyelmesebb kéz-
iratot méltóztatott Bán f f y báró ministerelnök-
höz intézni: Kedves báró Bánffy! Óhajtván, 
hogy magyar székes-fővárosomnak erre alkal-
mas terei oly kisebb méretű szobormüvekkel 
láttassanak el, melyek midőn a várost díszítik, 
egyszersmind a mult idők azon kiválóbb alak-

jainak emlékét örökítik meg, kik a nemzeti 
élet különböző terein kitűntek, udvartartásom 
költségének terhére, több évre terjedő beosz-
tással, megfelelő összegeket engedélyezek arra 
a czélra, hogy a keresztény vallásért vértanú-
ságot szenvedett Szent Gellért Csanádi püspököt, 
a hitbuzgó Pázmány Péter esztergomi érseket, 
Bocskay István és Bethlen Gábor erdélyi feje-
delmeket, Hunyady János és Zrinyi Miklós, 
a haza és kereszténység hős bajnokait, gróf 
Pálffy János Magyarországnak a trón védel-
mében nagy érdemeket szerzett főhadparancs-
nokát, a honfoglalás történetét iró Béla király 
névtelen jegyzőjét, Verbőczy István Magyar-
ország nagyhírű jogtudósát s annak népszerű 
lantosát, Tinódy Sebestyént ábrázoló szobrok 
készíttessenek s megbízom Ont ez elhatáro-
zásomnak végrehajtásával. Kelt Budapesten, 
1897 szeptember 25-ikén. Ferencz József, s. k. 
Br. Bánffy, s. k. 

— II. Vilmos német császár budapesti 
látogatása, melyről lapunk mult számában már 
megemlékeztünk, örökre emlékezetes marad. 
A rokonszenves fiatal császár, a hol csak 
megfordult, mindenütt első sorban a m agyai-
nemzeti alkotások iránt érdeklődött. Nagy 
érdeklődéssel nézte a renovált Mátyás-templo-
m o t , látszólagos gyönyörűséggel hallgatta 
Bogisicli ősmagyar énekeit. Az iparművészeti 
muzeumban pedig — a hol leghosszabb időt 
a magyar szobának szentelt — megjegyezte, 
hogy a „nemzeti jelleget mindig meg kell 
őrizni". A muzeumban élénken érdeklődött 
a Corvin-kodexek, a legrégibb magyar nyelv-
emlék, a magyar régiségek és a Rákóczy-kard 
iránt, melyet tudvalevőleg az orosz czár küldött 
Magyarországnak ajándékul; a XVI. század-
beli buzogányra megjegyezte, hogy magyar 
díszhez most is kellene olyat viselni. Ügy a 
Mátyás-templomban, valamint az iparművészeti 
és nemzeti muzeumban Wlassics minister 
kalauzolta a császárt, a ki az utóbbi helyen 
így szólt a ministerhez: „Minden országban 
akárhányszor megtörténik, hogy egy-egy tervet 
el kell ejteni, mert nincs rávaló pénz. Azon-
ban tudományos, művészeti és irodalmi czélokra 
mindig kell pénznek lenni." Ezt a meleg érdek-
lődést minden iránt, a mi magyar nemzeti, a 
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német császár történeti fontosságú módon 
fejezte be azzal a pohárfölköszöntőjével, melyet 
a f. hó 21-iki udvari ebéd alkalmával mondott 
el s mely szó szerint így hangzik: „A leg-
mélyebb hála érzelmeivel fogadom Felségednek 
oly szives üdvözlését. Hála Felséged meg-
hívásának, meglátogathattam e gyönyörű várost, 
a mely oly nagyszerűen fogadott, hogy lelkem 
mélyén meg voltam rendülve. Rokonszenves 
érdeklődéssel kisérjük mi otthon a lovagias 
magyar nemzet történelmét, mely nemzetnek 
hazaszeretete közmondásossá vált, a mely küz-
delemmel teljes midtjában eletét és javát áldozni 
a kereszt védelmében sohasem habozott. Oly 
nevekre, mint Zrinyi és Szigetvár, még ma is 
fennen dobog minden német i f j ú szive. Rokon-
szenves bámulattál kisértük az ezeréves születés-
napot, melyet a hűséges magyar nemzet, szeretett 
királya köré seregélve, meglepő pompával ünne-
pélt. Művészi érzékéről emlékmüvei tanúskod-
nak, míg a Vaskapu békóinak szétrepesztése 
a kereskedelemnek és forgalomnak nyitott 
meg új utakat és Magyarországot mint egyen-
jogút illesztette be a nagy kulturnépek sorába. 
De a mi magyarországi tartózkodásom alatt, 
különösen pedig budapesti fogadtatásom alkal-
mával a legmélyebb benyomást tette reám, 
ez az a lelkes odaadás, melylyel a magyar 
nép Felséged magasztos személyén csügg. De 
nem csak itt, hanem Európaszerte s különösen 
saját népem körében ugyanazon lelkesedés 
hevül Felségedért, melyből magam is bátor 
vagyok részemet kivenni, midőn flu módjára 
féltekintek Felségedre, mint atyai barátomra. 
Népeink üdvére kötött szövetségünk, hála 
Felséged bölcseségének, szilárdan és felbont-
hatatlanul áll fenn és Európának már régóta 
megőrizte békéjét és meg fogja őrizni továbbra 
is. A lelkes odaadás Felséged iránt — arról 
bizonyos vagyok — még ma is úgy lángol 
Árpád fiainak szivében, mint akkor, midőn 
Felséged dicső őse félé azt kiáltották: „ Mori amur 
pro rege nostro". Ezen érzelmeket kifejezésre 
juttatva, mindazt, a mit csak Felségedért 
érezhetünk, gondolhatunk és könyöröghetünk, 
azon felkiáltásba foglaljuk össze, a mely min-
den magyar ajakáról utolsó leheletéig hangzik 
(magyarul): „Éljen a király!" — Az operaház 

díszelőadása is nagyon érdekelte II. Vilmos 
császárt, úgy Erkel magyar zenéje, valamint 
a magyar csárdás. Szóval: a német császár 
tőlünk jó emlékeket visz el ós hagy itt hátra. — 
A magyar háziipari czikkek is nagyon meg-
nyerték a német császár tetszését és Eulenburg 
gróf, udvari főmarsallj a, a kereskedelmi múzeum 
háziipari bazárában sok magyar háziipari 
czikket vásárolt, részint a czászár mesrbizá-' O 
sából, részint a maga számára. 

— A román királyi pár f. hó 28-án 
királyunk meglátogatására fővárosunkba érke-
zett. Midőn a sorokat írjuk, nagyban folynak 
az előkészületek a román királyi pár fogadá-
sára, melyre lapunk jövő számában vissza 
fogunk térni. Egyelőre csak annyit, hogy a 
román királyi pár látogatásából is látható, 
hogy Románia őszintén csatlakozott a hármas 
szövetséghez. 

— A német császár magyarországi látogatása 
alkalmából számos kitűnőségünknek rendjeleket 
adományozott. A magas kitüntetésben része-
sültek közt van Molnár Viktor vallás- és köz-
oktatásügyi ministeri osztálytanácsos, elnöki 
titkár is, a ki a harmadosztályú vörös sas-
rendet kapta. E kitüntetéshez őszinte szeren-
csekivánatainkat küldjük mi is Molnár Viktor 
osztálytanácsos úrnak, a ki úgy a Néptanítók 
Lapja, valamint a tanítóság ügyei iránt állan-
dóan és melegen érdeklődik, a miről nekünk 
folyton alkalmunk vau meggyőződhetni. 

— Péchy Tamás, a magyar képviselőház 
volt elnöke, meghalt. Sírjánál Berzeviczy 
Albert dr., v. b. t. t., a képviselőház alelnöke 
tartott remek beszédet. Péchy Tamás a sza-
badságharczot mint őrnagy küzdötte végig; 
az alkotmányos élet visszaállítása után a bal-
középhez csatlakozott, később több éven át 
közlekedésügyi minister volt s mint ilyen, 
alapvetője a vasutak államosításának és meg-
magyarosításának. A képviselőház elnöki szé-
két 14 éven át töltötte be. Áldott legyen 
emléke! 

— Talált gyermekek otthona. A „Fehér 
kereszt" országos lelenczház-egyesület buda-
pesti új házának, mely az özvegy Thum 
Jánosné által ajándékozott telken épült, f. hó 
23-án tették le a zárókövét király 0 Föl-
sége jelenlétében. A magyar kormányt Bánffy 
ministerelnök, Wlassics és Perczel ministerek 
képviselték. A zárókő letétele után a király 
az intézet házi kápolnájába ment, a hol isten-
tisztelet volt, a melyet Vaszary Kolos herczeg-
primás végzett. 
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— Világ folyása a külföldön. A görög-
török békét, mint lapunk mult számában is 
megírtuk, már aláírták s kétségkívül elfogadja 
a görög országgyűlés is, jóllehet szigorú 
föltételeket szab az amúgy is szegény Görög-
országra. A 2. szakasz ugyanis Görögországra 
Törökország javára négy millió török font 
(40 millió frt) hadi kárpótlás fizetését rója és 
megállapítja a Görögország által nyújtandó 
biztosítékokat és a Görögországban viselendő 
pénzügyi ellenőrzést. De ki adja Görögország-
nak a negyven millió forintot kölcsön ? Tesszá-
lia kiürítésének föltétéle, hogy a kölcsön meg 
legyen kötve és kihirdetve, vagyis a befizetések 
Törökország részére biztosítva. A régi és ú j 
hitelezők pedig a lefoglalt állami jövedelmek és 
a nemzetközi ellenőrző-bizottság által nyernek 
födözetet és garancziát. A nehéz pénzáldozatok 
árán Görögország visszanyeri Tesszáliát, kivéve a 
török határon öt-hat falut és Nezerosz várost az 
Olimpusz és Pindusz hegységben s ezáltal a 
törökök az összes hegyszorosok birtokába jutnak. 
A görög sereg a szárazon nem támadhatja 
meg többé a törököt, kivéve talán egy nagy 
háborúban. Oroszországgal hátulról. A görög 
hadsereget most elbocsátják és egészen újra 
szervezik. Krétában azonban a fölkelők és a 
mohamedánok még mindig pusztítanak és 
verekszenek. — Az osztrák országgyűlést f. hó 
23-án nyitották meg. Az urakházában miu-
den csöndben és rendben ment végbe, de a 
képviselőháznak zajos ülése volt. A nyelvi ren-
deletekbe belenyugodni nem tudó németek 
folytonos közbekiáltásokkal zavarták az ülést, 
hanem azért a korelnöknek (egy agg pópának) 
mégis sikerült az elnökséget megválasztatnia. 
Elnökké Catlireint választották, a kinek a szék-
foglaló beszédét a nagy zajban azonban már 
csak nagyon kevesen hallhatták. A vége ennek 
a zűr-zavarnak alkalmasint a parlament fölosz-
latása s új választások elrendelése lesz. — 
Németországból nagy liajószerencsétlenség hire 
jő. Cuxhaven közelében egy torpedóhajó el-
sülyedt s a hajó parancsnoka: Frigyes Vilmos 
mecklenburgi herczeg (a ki még csak 27 éves 
volt) és hét matróz a vízbe fúltak. — A kubai 
szabadságharcz forduló ponthoz ért. Az ame-
rikai követ f. hó 23 án átadta^ a spanyol kül-
ügyministernek az Egyesült Államok kormá-
nyának ultimátumát, melyben fölszólítja a 
spanyol kormányt, hogy november elsejéig fe-
jezze be a kubai háborút. E« bizony rövid 
határidő, tekintve, hogy ez a háború már évek 
óta tart! 

— A tanítók nyugdíjalap-illetéke. A 
felekezeti iskolákban, tudvalevőleg, minden tan-
köteles gyermek után 15 krajczár fizetendő a 
tanítók nyugdíjalapjára. E törvényt azonban 

az ország legtöbb részében egész 1897-ig 
nem hajtották végre. Ekkor a vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium rendeletére, a besze-
dései megbízott pénzügyigazgatóságok négy 
évre visszamenőleg kivetették az illetékeket 
s egyes megyékben most ezrekre rugó hátra-
lékokat akarnak végrehajtás útján behajtani, 
így a többek között Beregmegyében ez idő 
szerint 15.000 frt hátralék van végrehajtás 
alatt. Ez indította Wlassics ministert arra 
az intézkedésre, hogy az egyes községekben 
nem fejenkint, hanem átalányban állapítsák 
meg a hozzájárulást a nyugdíjalaphoz. Ezt az 
átalányt ugyan most könnyebben fizethetik a 
községek," de mindamellett! a hátralékok 
olyan terheket rónak reájuk, melyeknek, 
különös tekintettel az idei rendkívül rossz 
termésre, egyáltalán nem tehetnek eleget. 
Ezért Wlassics minister az egyes hátralékos 
községeknek 4—-5 évre terjedő részletfizetést 
engedélyez, sőt tervbe van véve a 15 kros 
illetékek teljes eltörlése is. De mert a nyug-
dijalapnak a 15 krajczárokból befolyó össze-
gekre okvetlen szüksége van, a közoktatásügyi 
ministeriumban most tanulmány tárgyát képezi, 
hogy ezt az összeget más uton mi módon 
lehetne pótolni. 

— Az „Eötvös-alap" menza-akademikáját 
lapunk f. évi 36. számában hosszabb czikkben 
ismertettük. Most megemlítjük, hogy a folyó 
tanév elején 81 szegény egyetemi és szak-
iskolai tanuló kérte az „Eötvös-alap országos 
bizottságától" az ingyen déli étkezés jótéte-
ményének kieszközlését, mind néptanító gyer-
meke; s a budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatának tagjai közül 
már eddig is számosan felajánlották a nemzet 
legszegényebb napszámosai javára az egy-egy 
száz forintnyi ösztöndíjnál is becsesebb jó-
téteményt. A 81 néptanító gyermekét az Eötvös-
alap országos bizottsága így már nagyobbára 
elláthatja a budapesti vendéglősök jóvoltából 
ingyen déli étkezéssel és van reménység arra, 
hogy egyetlen egy szegény néptanító fia sem 
lesz az idén kénytelen fővárosunkban éhség 
miatt tanulmányait abbanhagyni, innen két-
ségbeesve eltávozni. — Az „Eötvös-alap" ujab-
ban gyarapodott azzal a 100 frttal, a mit 
a Kogutovicz és Társa czég fizetett be pénztá-
rába. A Kogutoviez-czég, mint lapunkban már 
megírtuk, a nála megrendelt térképekből 
10%-ot jut tat az Eötvös-alap jótékony czél-
jaira s azért újból is fölhívjuk t. kartársain-
kat, hogy térképmegrendeléseiknél Kogutovicz 
és Társához (V., Rudolf-rakpart) forduljanak, 
gyarapítva így az Eötvös-alap vagyonát, mely-
nek maguk is, gyermekeik is élvezhetik ál-

I dásait. 
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— A csaczai ezredéves ünnep. Csaczán az 
ezredéves emlékoszlop leleplezése f. hó. 19-én 
rendkívül lelkes hazafias tüntetések közt folyt 
le. Az istentisztelet után a főispán, a megye 
országgyűlési képviselői és a tengernyi sokaság 
a főtérré özönlöttek, a hol a kassa-oderbergi 
vasút dalegyesülete a Szózattal nyitotta meg 
az ünnepséget. Ezután Szigethy János nagy 
hatás között szavalta Búsa Lajos ünnepi pro-
log) át, mire Szeghy János főszolgabíró az 
ünnep kezdeményezője mondott lendületes 
beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy a vidék 
népe, bár nyelvre nem is egészében, de szívben 
és lélekben teljesen magyar és az is marad s 
mindenha szilárd támasz azok ellenében, kik 
a haza egységét megbontani akarják. Végül 
átadta a szobrot őrizetre a városnak, mire 
lehullott a lepel óriási éljenzés közt az emlék-
műről, a mely márványtalapzaton nyugszik s 
alul gránát-obeliszken a király sikerült bronz 
mellszobrát tünteti fel. A dalegyesület erre a 
hymnust énekelte, mire JRáth Péter orsz. 
képviselő mondott lelkes ünnepi beszédet. 
Laczkó József városbíró átvévén az emlékmüvet 
a város részére, Botocska József tót földmívelő 
keltett nagy hatást tót nyelven elmondott 
keresetlen szavaival, melyekkel az ünnepélyen 
ezernyi tömegben megjelent földijei nevében 
büszkén vallotta magát érzelemre magyarnak 
és késznek életét áldozni a magyarság védel-
mében. — Volt lakoma, népünnep és kivilá-
gítás is. 

— Tanítók háláj a. A fehérmegyei tanító-
testület szép jelét adta kegyeletének, a midőn 
boldogult Mantz János volt gazdatisztnek emlé-
két jegyzőkönyvileg megörökítette és.egyben 
elhatározta utóbb tartott közgyűlésén, hogy a 
nevezettnek sírjára évenkint halálának évfor-
dulóján koszorút tétet ezen felirattal: „A fehér-
megyei tanítótestület hálája jeléül". A bol-
dogult egy 4000 frtos árvaalapítványt hagyott 
a tanítótestületnek! 

— Gyűlések. A „Szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület novai esp. köre" f. 
évi szeptember hó 30-án, d. e. 9 órakor 
tartja őszi rendes közgyűlését, Bakk-Tüttősön a 
róm. kath. népiskola tantermében. — A „Bara-
nyavár-vidéki tanítóegyletíí 1897. évi rendes köz-
gyűlését f. évi október hó 7-én d. e. 10 órakor 
fogja Monostoron a róm. kath. népiskola 
helyiségében megtartani. Az értekezések közül 
megemlítjük a következőt: „A bortermő vidé-
keken felállítandó gazdasági ismétlő-iskolák 
tananyaga és annak mikénti feldolgozása." 
Felolvassa: Kiss Vilmos villányi tanító. — 
„Besztercze-Naszódvármegyei Altalános Tanító-
Egyesület" folyó évi október hó 2-án, (szom-
baton) d. e. 8 órakor, O-Radnán, az állami 

iskola helyiségében tar t ja XIV. rendes köz-
gyűlését. 

— Elsülyedt gőzhajó. A magyar-horvát 
gőzhajó-társaság lka gőzhajója f. hó 21.-én 
este 7 órakor a fiumei kikötő bejáratától 
mintegy 100 mt. távolságban a Tyria angol 
50.000 tonnás gőzössel, mely Liverpoolba 
indult, összeütközött. Az alig 100 tonnás 
haj ócska néhány másodpercz alatt elsülyedt 
és vele, alig tíz menekült kivételével, az összes 
utasok. Az utasok Noviból és Crkvenicaból 
jöttek mintegy hatvanan. 

— Halálozás. Nagy-Becskereken érdekes 
múltú tanító halt meg f. hó 18-án 95 éves 
korában. Az öreg Kellermann Antal, a ki fia-
talabb éveiben a Ferencziek-rendjének volt 
tagja s miután gimnáziumi tanulmányait 
Szabadkán elvégezte, Budapestre került, hol 
tanári oklevelet szerzett. A szerzetes-élet 
csakhamar terhére vált, úgy, hogy Déván 
kilépett a rendből és 7 és fél évig működött 
Paulison, mint a Bethlen grófi család tiszt-
tartója. De régi szerelme: a pedagógia nem 
hagyta nyugodni s csakhamar Verseczen állí-
tott fel magángimnáziumot. A verseczi reális-
kola megnyíltával a magánintézet nem állha-
tott fenn tovább, de a „cs. kir. helytartóság" 
megkönyörült a szegény Kellermannon s mint 
népiskolai tanítót vette szolgálatába. Ezelőtt 
négy évvel a sors azzal sújtotta, hogy mindkét 
szemére megvakult. Most váltotta meg a halál 
szenvedéseitől. Áldás emlékén! 

Szerkesztő postája. 
M. K. Legyen nyugodt: a tanítókat mi soha sem 

fogjuk „vallástalanságra" buzdítani. Ha gondosabban 
olvasná lapunkat, ezt úgy is tudná. Arról az „olvas-
mányról", a mit fölötte naiv levelében említ, mi 
semmit sem tudunk. Mi volt az ? — Gy. J. Paks. 
A mint látja, megkezdtük. Szíveskedjék magát a 
levelünkben írtakhoz tartani. — F. M. P.-Miske. 
Óvónői képesítő vizsgálatot nem tehet, de menedék-
házi vezetőit igen, ha egy évi gyakorlatot szerez. 
Jelentkezzék valamelyik tanfelügyelőnél. — Töb-
beknek. Mi készséggel adunk választ, tanácsot vagy 
fölvilágosítást bármelyik t. olvasónknak, de azt már 
kijelentettük, hogy csak tanügyi vagy a tanügygyei 
kapcsolatos kérdésekben szíveskedjenek hozzánk 
fordulni. Olyan kérdésekre, a melyekre már bőven 
adtunk fölvilágosítást másoknak, nem válaszolunk. 
Arra, hogy a közoktatásügyin kívül más minis-
teriumoklioz beadott ügyekről informácziót szerez-
zünk. nem vállalkozhatunk. Általában újból kijelent-
jük, hogy tudakozó- vagy közvetítő-intézetté nem alakul-
hat át. a szerkesztőség. — T. E. Izsák. A közoktatási 
ministeri rendelet az ismétlősök tandíját c<ak az 
állami és államilag seyélyzett ismétlő-iskolákban törölte 
el, de azért az eddigi díjazást ott továbbra is kapni 
fogják. (Tanító ön'Ó — P. B. Csékut. Ha a királyi 
tanfelügyelő jelentést tesz arról, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskola a szervezetnek megfelelőleg életbe 
van léptetve és a község a föntartására nem képes 

a n s z e r m ú i e u m ^ 
^ á n t t y - ^ n y v t á r a . 
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és ön ennek kapcsában folyamodik : megkapja. 
Forduljon tehát a kir. tanfelügyelő úrhoz s aztán 
folyamodjék. — T. Cr. Böös. Nincs törvényes alapja, 
mert az ujabb rendelet is csak azt mondja, hogy 
„a hol az ifjúság testületileg megjelenik", de az 
ilyenben felekezeti tanítóknak nem tanácsos ujjat 
huzniok. — „Egy kezdő." Ha elfáradna a szerkesz-
tőségbe, szóbelileg adnók meg a fölvilágosításokat. — 
G. A. Fölebbezze meg a pénzügyi birósághoz ; más 
módja nincs. — „Az álapostol." A közlendők közé 
tettük. A másikról is fog hírt hallani; de nagyon 
sok a beérkező kézirat. — „Kiváncsi." Czikke kö-
zölhető ugyan, de annyira el vagyunk látva kéz-
irattal, hogy a nagyon régen elfogadottaknak sem igen 
tudunk helyet szorítani. — Sek. Gy. Kaproncza. Elkésve 
érkezett, már akkor a megjelent ki volt szedve. 
Kérdéseire a Tanácsadóban kap választ. — A. J. 
Letenye. 1. Milyen naiv kérdés! Hát hogyne volna 
lehetséges ? Hiszen a középiskolai oklevél megszer-
zéséhez középiskolai érettségi bizonyítvány és négy 
egyetemi év szükséges ! 2. Azt előre nem lehet meg-
mondani, hogy megadják-e, de valószínű, hogy nem. 
— Sz. J. Hirip. 45.92ó. sz. a. van. — F. L. Hagymás-
Lápos. 13.195. sz. a. tárgyalják. — H. A. Zilali. 
Egerszegi iskolaszék. 37.403. sz. a. van. — K. J. 
Falu-Szeines. 41.648. sz. a. van. — K. S. Márok-
Papi. 45.409. sz. a. van. — St. 1). Babocsa. Már 
itt van; 31.279. sz. a. tárgyalás alatt. — F. J. Haj-
más. 31.282. sz. a. van. Valamennyit megsürgettük, 
egyebet nem tehetünk. — Zs. J. Balavásár. Most sem 
üzenhetünk egyebet, minthogy — sok ezer társá-
val — elintézés alatt áll. — M. I. Kérvénye nyil-
vántartásban van ; nem igen biztathatjuk. —- P. A. 
Gyergyó-Alfalu. Helyesen tették, hogy a közigaz-
gatási bizottsághoz fordultak. — K. M. N. Az min-
denesetre különös és szokatlan eljárás, de mivel mi 
a helyi viszonyokat nem ismerjük és az iskola jel-
legét sem tudatta velünk : egyebet nem mondha-
tunk. — P. D. Nagy-Pirit. Ismerjük azokat a nyo-
morúságos állapotokat, melyek a legtöbb felekezeti 
iskolánál tapasztalhatók s a miket ön oly élénk 
színekkel fest hozzánk beküldött czikkelyében. 
Ennek közlésével azonban nem segíthetnénk a bajon. 
Majd lesz arra — reméljük, nemsokára — biztosabb 
gyógyszer. — Cs. Gy. Szeged. Elég, ha beküldik 
az ..Országos Bizottságinak. Ez majd nyélbeüti. — 
A. M. Borberek. Nem közölhető. — Dactilus. Álta-
lánosan ismert dolog. Az új tanterv segítni fog a 
bajon. — Cs. J. Kaposvár. Közölni fogjuk. Sok sze-
rencsét új állásához ! Természetes dolog, hogy át-
veszik ! — H. J. Ruszt. A közlendők közé tettük. 
— Nevelő. Az illető igazgatóság útján a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz. Hogy megengedik-e, 
azt mi nem tudhatjuk, mert nem ismerjük eddigi 
tanulmányait. Kérdezze meg az ungvári tanítóképző 
igazgatóságától. — I. J. Katymár. Olyan vezérköny-
vet, melyet német tannyelvű iskolában az I. osz-
tálytól a VI ig biztos sikerrel lehet használni a 
magyarosításhoz, mi sem ismerünk. — P. M. Makó. 
Hogy az iskolai rendes tanítás után kinél és mikor 
tart magánháznál korrepetitori órát, nem köteles 
az iskolaszéknek bejelenteni. — M. B. Győr-Sziget. 
Bakos István és Velösy Lipót rajzmintái ügyében 
tessék Velösy úrhoz fordulni: I. Lipótmező, községi 
iskola. Hogy mikor lesznek kaphatók Várday rajz-
mintái : nem tudjuk. Ha megjelennek s szerzőjük 
beküldi hozzánk, jelezni fogjuk. — K. S. tb. fő-
szolgabíró JInzsla. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mint 
a melyre a lap küldése tartozik. — „Legközelebbi 
számban." Sokan éppen nem sürgős s gyakran nem 
is fontos dolgokban a „legközelebbi számban", kérik 
(némelyek „elvárják") a választ. Szives tudomásukra 

jut tat juk tehát, hogy a „legközelebbi számban" mi 
csak nagyon ritkán „szolgálhatunk*, mert ha meg 
is van írva és ki is van szedve a válasz, gyakran 
tárgyhalmaz miatt a következő számra kell hagy-
nunk. — Sz. Gy. Gyulaj. 1. Nem. 2. Második kér-
dését nem értjük. — N. G. Harasztos. Hirdetést a 
szerkesztőségi rovatban mm közölhetünk. Levelező-
lapját áttettük a kiadóhivatalhoz, mely értesíteni 
fogja a hirdetési díjról. — Veritas. Igaza van önnek 
abban, hogy czikkét már jóideje a közlendők közé 
tettük, de hogy még nem jelenhetett meg: arról 
mi nem tehetünk. Lapunk csak 16 oldalon és 
hetenkint csak egyszer jelenik meg, elfogadott czik-
künk pedig annyi van, hogy akár háromszor is ad-
hatnánk lapot. Tessék gyakorlati, vagy aktuális 
czikkét írni. Legyen elég már a sok elvont elmél-
kedésből és elmefuttatásból! — V. Gy. Miskolcz. 
Mi is jól ismerjük az izr. iskolák nagy részében 
tapasztalható bajokat ; de hát azokon egy-két czik-
kely közlésével segíteni nem lehet. Sok ténta folyt 
már e miatt. A bajnak részben maguk az izr. 
tanítók az okai. Miért fogadnak el szerződést s még 
hozzá olyat, melynél fogva egy év múlva megfosztják 
őket állásuktól. Az igaztalan zaklatások ellen kér-
jenek segélyt a kir. tanfelügyelő uraktól, kiknél 
igazságos ügyeikben mindenkor védelemre találnak. 
— R. M. Bihar-Na^y-Bajom. A Faludi-Szép által írt 
német ABC-t ajánlhatjuk. Megrendelheti Wodianer F. 
és Fia könyvkereskedésében (Budapest, VI., Andrássy-
út 21. sz.) — L. S. Tokaj. Levelet írtunk. — K. 
K. Szalófő. P. B. Csékút. Omega. Beváltak ; a mint 
lehet, közölni fogjuk mindegyiket; de hogy mikor: 
ez évhen-e, vagy csak 1898-ban, nem tudjuk meg-
mondani. — B. 1. Királynép. Állításaiban sok igaz-
ság van. Vigasztalódjék, hogy „utódainkra is virrad 
még valaha; a tanítóknak sem lesz mindig éjszaka". 
Tömörebben és jobban megírva, közölnők ; de így 
a mint van, nem lehet egyiket sem. — B. J. Rózsa-
Szent-Márton. I. J. Göujíi. H. J. Vecsés. 51. V. 
Nagy-Paczal. Nem közölhetők. — Plébános. 1. Tisz-
tán a tanítói fizetéshez. 2. Kapják. — Kérelem. 
Kérjük Czike Imre. Bomhányi Sándor, Krdödy Ferencz, 
Burián Albert, Várady Lajos, Balla Balázs és Schön-
feld Marko tanító urakat pontos lakezimök bekül-
désére, hogy a czikkökért járó tiszteletdíjat rneg-
küldhessük; Nacfy Károly urat (Kézdi-Vásárhely) 
pedig, a kit levelező-lapon szólítottunk föl erre, 
nyugtatványa beküldésére. — M. J. Toplieza. Jól-
lehet később érkezett, pályázatra bocsátják, de — 
nagyon sok lévén a folyamodó — nem igen kecseg-
tethetjük. — K. J. Muth. Ha figyelmesen olvasná 
lapunkat, tudhatná, hogy eljegyzési hireket nem szok-
tunk közölni. — „Néptanoda." Pécs. A közhangulat 
helyes irányítása czéljából tisztelettel figyelmeztet-
jük, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák olvasókönyvei 
megbirálására kinevezett bizottságban igen is van 
„népiskolai tanító" : Kozma László. 

Tartalom: Nagy napok. Dr. Göőz József dr. — 
Nevelhet-e az iskola. Iszlay István. —• Osztályozás. 
Vásárhelyi György. — A szőllőgazdaság köréből. 
Györffy József. — Sziinóra: Mégis jó az Isten! 
Szalay Pál. — A szőllő zöldoltása. Dobóczky Lajos. 
— Hivatalos rész. —• Tanítók tanácsadója. — Egye-
sületi élet. — Irodalom. — Különfélék. — Szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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iskolafentartóh, iskolaszékek és kir. 

tanfelügyelőségek szíves figyelmébe. 

Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek 
úgy kéziratát, mint közlési díját egyenesen 
a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda, Vár, Iskola-tér 3. szám) A iildeni, 
mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölös-
leges munkát okoznak a közzétételben, pedig 
késedelem és zavar áll élé. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér ,'i. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Fuszta-Clementinai községi iskolához f. évi 

október 10-ére nőtlen, róm. kath., oki. tanító felvé-
tetik. Évi fizetés 310 frt, lakás, fűtés és világítás. 
Pályázni óhajtók bizonyítványaikat iskolaszékhez, 
Puszta-Clementinára, u. p. Mező-Kövesd, küldjék. 

(1709—111-3) 
Az ir inyi ref. kántortanítói állomásra október 

10-ig. Jövedelem : pénzben, terményben 450—500 frt. 
(Lásd e lap 24-ik számát.) November l-ig állomás 
elfoglalandó. Lelkész. (1763—III—3) 

Az apatini községi elemi népiskolánál egy üre-
sedésbe jöt t rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : 1. Előleges havi részletekben 
kiszolgáltatandó évi 360 frt készpénzbeli fizetés, 
mely fizetés az iskolaszék 1890. évi 45. számú jog-
erős határozata értelmében a szolgálatba lépés ide-
jétől számitott 3 év után 70 és további 3 év után 
ismét 70 frttal, vagyis 6 év után 500 frtra emel-
kedik. 2. Megfelelő szabad lakás, avagy e helyett 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 100 frt 
évi lakbér. A pályázati kérvények oklevél és netáni 
bizonyítvány csatolása mellett az apatini községi 
iskolaszékhez folyó évi október hó 9-éig nyújtandók 
be. Később érkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. A pályá-
zóktól a magyar nyelven kívül a német nyelv töké-
letes birása okvetlenül megkívántatik. Apatin, 1897. 
évi szeptember hó 12-én. Dombovits Márton, iskola-
széki elnök. Gurka Márton, iskolaszéki jegyző. 

(1740-111—3) 
Az ösküi ág. hitv. ev., magyar és tót nyelvű 

egyházban megürült kántortanítói hivatalra ezennel 
pályázat hirdettetik. Fizetése szabad lakáson kívül 
készpénz, tandíj, oonventio-rozs, fa és V2 sessio 
földbirtokban évenkint 550 f r t ; ezenfelül mintegy 
60 frt mellékkeresetre számíthat. Kötelességei: a 
templomban magyar és tót éneklés, orgonálás és 
a felekezeti osztatlan iskolának vezetése. A pályázni 
óhajtók kellően felszerelt kérvényeiket október 
hó 10-ig alulírott ev. lelkészi hivatalhoz nyújtsák 
be, mely után a választás nyomban megejtetik. 
Öskün (Veszprémm., per Hajmáskér), 1897 szep-
tember hó 10-én. Zsakó János, ev. lelkész. (1758-11-2) 

A diósdi (Fehérm., Budapest mellett) róm. kath., 
magyar-német tannyelvű iskolánál másodtanítói 
állomásra október 7-iki határnappal pályázat hir-
dettetik. Javadalma : 350 frt, 25 frt fapénz, egy 
bútorozott szoba. Kötelessége I—II. osztályt ön-
állóan, ismétlősöket hetenkint egyszer tanítani, 
kántori teendőkben díjtalanul segédkezni. Folya-
modványok iskolaszékre czímezve, alulírotthoz kül-
dendők. Wunder János, főtanító. (1798—II—2) 

A gör. keleti iskolánál Ruszkabányán (Krassó-
Szörénym.) egy tanítói állás : 0. é. 288 f r t évi fizetés, 
20 köbméter tűzifa és egy telepítvényes házban 
szabad lakás élvezetével, vagy ennek hiányában 
lakpénzként a készfizetés 10°/o-a mellett, betöltendő. 
Megkívántatik az elemi iskolákbani oktatásra az 
oktatási képesség, magyar és román előadó nyelv-
ismerettel, valamint a gör. keleti egyház szertartási 
kántori teendők végzése, mit a kinevezett tanító 
ellátni tartozik. Kérvények, melyek a tanítói oklevél-
lel, keresztlevéllel és az eddigi működésről szóló bizo-
nyítványokkal ellátandók, legkésőbb f. évi október hó 
15-ig küldendők a brassói bánya- és kohó-részvény-
egylet központi igazgatóságához: Budapest, V., 
Báthory-utcza 10. szám. (1773—II—2) 

A b.-csabai r. kath. egyházhoz tartozó sopronyi 
tanyai tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 400 frt, 50 frt failletmény, melyből iskola is 
fűtendő; 20 frt ismétlők oktatásáért; tanterem 
sepertetése és fűtéséért 25 frt. Új iskolaépületben 
két szobából álló csinos lakás, konyha, kamra, 
pincze, istáló, szin és 400 • - ö l kert. Köteles a 
kertészetet is tanítani. Yasár- és ünnepnapokon a 
híveknek az evangéliumot felolvasni. Tannyelv 
magyar. Tót nyelv ismerete szükséges. Pályázati 
határidő okt. 6. Az egy próbaévre választott tanító 
okt. 15-én tartozik állomását elfoglalni. Krisztik 
János, lelkész. (1782—III—2) 

Gajári róm. kath. iskolába egy oki. tanító vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése havi 33 fr t 33 kr és 
lakás; oki. óvónő is pályázhat, de fizetése havi 
25 frt, lakás, egy öl fa. Határidő okt. 10. Oláh 
Miklós, plébános. (1834—II—2) 

Az alsó-eöri másodtanítói állásra e lap 36. szá-
mában hirdetett pályázat október hó lü-ig meg-
hosszabbíttatik. (1778—II—2) 

A k'.scsalomjai evang., magyar-tót ajkú egyház 
kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 104 forintnyi államsegélylyel együtt 400 
forint és lakás s kert. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Útiköltségek csak a megválasztottnak térít-
tetnek meg. Okleveles, orgonálásban jár tas pályá-
zók jelentkezhetnek Seffarovszky János lelkésznél 
Kis-Csalomján (u. p. B.-Gyarmat). (1842—II—2) 

Rózsaszentmártoni (Hevesm.) róm. kath. isko-
lánál a tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése a szorgalmi időre 300 frt, havonkint előre 
fizetve. Fizetése javítására 100 frt államsegély most 
kérelmeztetett. Van egy szobából álló lakása. Köte-
lessége a kezdők és ismétlősök osztályát önállóan 
vezetni. Az állomás azonnal elfoglalandó. Kellően 
felszerelt kérvények október hó 10-ig alulírotthoz 
küldendők. Rózsa-Szent-Márton (u. p. Apcz), 1897 
szeptember 17. Hajdukovics Ödön, lelkész. (1837) 

Mártonfalvai (Nyitramegye) államilag segélye-
zett 400 frtos róm. kath. tanítói állomásra a pályá-
zati határidő október hó 10-ig meghosszabbíttatik. 
Lásd a Néptanítók Lapja 35. számát. (1808—I—1) 

Eltávozás folytán megüresedvén két tanítói állás, 
a medgyes -egyház i községi iskolaszék részéről 
ezennel pályázat hirdettetik mindkét állásra. Az 
egyik tanítói állás, melyre ág. h. evang. vallásúak 
pályázhatnak (magyar éstót nyelvbeni jártasság kíván-
tatik), díjazása: község részéről évi 400 fr t s tisztes-
séges lakás. A másiké, melyre róm. kath. vallásúak 
pályázhatnak, a község részéről évi 300 frt, tisztes-
séges lakás kerttel, s a kántori teendőkért a magas 
kincstár részéről 126 fr t o. é. A pályázók próbaévre 
választatnak, s állásaikat azonnal elfoglalhatják. 
Oklevél kívántatik. Ipartanonczok oktatásáért külön 
díjazás. Felszerelt okmányaikat kérem október 15-ig 
alulírotthoz küldeni. Kelt Medgyes-Egyháza )Aradm., 
vasúti állomás), 1897 szeptember 13-án. Ifj. Zsilinszky 
Endre, ev. lelkész s iskolaszéki h.-elnök. (1813-H-l) 



Jász-Szent-László község (Pest-Pilis-Solt-Kis-
Kúnmegye, Kis-Kún alsó-járás) róm. kath., magyar, 
2 tanítói állás október hó 10-én választás útján 
betöltetik. 1-ső kántortanító, tanítja 111—IV-ik vegyes 
osztályt, javadalma : 300 fr t készpénz, közpénztárból 
fizetve, 2 szobából álló lakás, 1010 [.'-öl kerttel és 
melléképülettel, párbérilletmény, melyet a hívők-
től a tanító szed be, stolajövedelem. A kántor-
tanítóiállásértpályázóknak a választás napján meg-
jelenni s a kántorságban való jártasságukat bemutatni 
kell. - Il-od tanító, tanítja 1 -II . vegyes osztályt, 
javadalma: 300 fr t készpénz, közpénztárból fizetve, 
egyelőre 1 szobából álló lakás, jövőre pedig 2 szoba 
és kerttel ellátva lesz, az ismétlő iskolásoktól befolyt 
jövedelem működésükhöz képest javukra fizettetik. 
Kérvények Jász-Szent-László község iskolaszékéhez 
czimezve. (1754—I—1) 

O-Kér községben évi 300 frt készpénzfizetés és 
szabad lakással egybekötött óvónői á.llás betöltendő 
lévén, felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy a 
törvényes kellékekkel felszerelt kérvényeiket f. évi 
október 18 ig alulírotthoz benyújtsák. A magyar 
nyelven kívül — az itt dívó — német és szerb 
nyelvet bírók előnyben részesülnek. Kelt O-Kéren, 
li?97 szeptember 13-án. Szmiha Kálmán, felügyelő-
bizottsági elnök. (1812—III—1) " 

Z.-búcsi evangelikus iskola számára tanító keres-
tetik. Jövedelme két szobás lakáson kívül 370 frt, 
faiskola használata 'A részben. Blatniczky Pál, 
zólyomi lelkész. (1809—II—1) 

Pozsonymegye peredi róm. kath. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma: 130 frt, egy 
bútorozott szoba, takarítás, fűtés és élelmezés, mosás 
és világítás nélkül. Pályázhatnak tanítónők is; az 
állás azonnal elfoglalható. Kérvények Bartos János 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1867—I—1) 

Kecsege pusztára (Tolnamegye) egy okleveles 
tanítónő kerestetik. Evi javadalmazás: 300 frt kész-
pénz, továbbá minden tanköteles gyermek után 
50 kr (a tankötelesek száma 70—80), 2 szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből álló lakás, 8 méter 
tűzifával és házikerttel. Az állás azonnal elfoglal-
ható. Csak a próbaév leteltével fog esetleg végle-
gesítetni. Kérvények Strasser Jónáshoz, Kecsege 
puszta, posta: Tolna-Tamási intézendők. 

(1864—II—1) 
Ferbetei (Komárommegye) ref. egyház altanító-

ságára 1897/98. tanévre pályázat nyittatik. Fizetés: 
300 frt készpénz, egy öl fa, lakás. Pályázhatnak 
ref. vallású okleveles tanítók, tanítónők, úgyszintén 
ref. vallású olyan óvónők, kik az óvónői oklevelet 
1896/97. tanév végéig megszerezték. Pályázók kérvé-
nyüket október hó 7-ig Végh Béla rei'. lelkészhez 
küldjék. f (1866—1—1) 

Sárbogárd róm. kath. iskolájához tanító keres-
tetik. Fizetése havi 25 frt és lakás. Pályázhatnak 
nők is. Plébános. (1863—1—1) 

Kondoroson (Békésben) evang. tanítói állomás 
betöltendő. Fizetés 40 mm. buza, 200 f r t : egy öl 
fa, 6 kocsi fűtőszalma, szabad lakás, stóla. Köte-
lesség: III—VI. osztályt vezetni, istentiszteletnél 
felváltva orgonálni. Községtől remélhető ismétlő-
sökért 50 frt. Választás október hó 10-én. Keviczky 
László, lelkész. (1862—1—1) 

A macsevicsí szerb és magyar tannyelvű községi 
elemi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 frt fizetés és tisz-
tességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott és a közokt. ministe-
riumhoz czímzett folyamodások 1897. évi október 
hó 31-ig a krassó-szörényinegyei közigazgatási bi-
zottsághoz küldendők. Pályázók a kir. tanfelügye-
lőnél személyesen jelentkezzenek. Óvónők is pá-
lyázhatnak. (231/h —I—1) 

Betöltendő a negyedik-hegykerület i (felső-
muraközi) állami elemi iskolánál évi 400 forint 
fizetésből és teimészetbeni lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. A 
nagyméltóságú vallás- és közoktatási minister úrhoz 
intézett, szabályosan felszerelt kérvények október 
hó 10-ig alulírotthoz küldendők. Zalaegerszeg, 1897 
szeptember 22. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. (232/h—I—1) 

A hédervári róm. kath. kántortanítói állásra 
október hó 12-ik napjára pályázat hirdettetik. Jö-
vedelme 583 frt 16 kr, részletezve az elnökséguél 
megtekinthető, 2 szoba melléképületekkel. Az állás 
január végén elfoglalandó; kérvények az iskolaszék 
elnökéhez küldendők. (1884—1—1) 

A b.-csabai evang. egyház magyar-tót tan-
nyelvű, lakás és 450 fr t javadalmazású tanítói állásra 
hirdet pályázatot. Folyamodások október hó 10-ig 
benyújtandók a lelkészi hivatalhoz. (1861—II—1) 

Az ettyeki (Fej érmegye) róm. kath. iskola Il-od 
osztályú tanítói állomásra október hó 10. határnap-
pal pályázat hirdettetik. Javadalma: 350 frt havi 
előleges részletekben pontosan fizetve, 4 méter 
kemény hasábfii, egy csinosan bútorozott szoba (ágy-
nemű nélkül). Kötelessége: a II. osztályt önállóan 
vezetni, a gyermekeket mindennap a templomba 
vezetni és a kántorságban segédkezni. Pályázhat-
nak képezdét végzettek is. Kérvények főt. Magdics 
István esperes úrhoz Ettyek (Fejérm.) küldendők. 

(1860—1—1) 
Betöltendő a kusz ics i (volt Határőrvidék) szerb-

magyar tannyelvű községi elemi iskolánál évi 400 frt 
fizetés és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbér, 
2 fr t 10 kr irodai átalány és 4 öl fajárandóságból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó oki. 
tanítók képesítő oklevéllel, illetőleg szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket legkésőbb 1897. évi október 
hó 20-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Temesvárott, 1897. évi szeptember hó 22-én. 
Sebesztlia kir. tanácsos, tanfelügyelő. (230/h—I—1) 

Kis-Kún-Majsa község ágasegyház-pusztai róm. 
katholikus iskolájánál megürült 300 frt évi fizetés-
sel, lakással, fűtéssel és egy-vékás kertfölddel 
javadalmazott, tanítói állásra pályázat hirdettetik; 
kérvények folyó évi október 14-éig a képviselő-
testülethez intézendők. Kis-Kún-Majsa, 1897 szept. 
20. Terber Mátyás, főbiró. (1855-11—1) 

A fenesi leánytanítói állásra a „Néptanítók 
Lapja" 32-dik számában meghirdetett pályázat ideje 
október 15-ig meghosszabbíttatik. S csakis ev. ref. 
vallású, oklevéllel bíró férfi-, esetleg nőtanító fo-
gadtatik el a kitüntetett díjazásra. (1856—I—1) 

A medgyesegyház i ág. hitv. evang. egyház 
próbaévre okleveles tanítót keres. Kötelessége leend 
IV., V., VI. osztálybeli gyermekeket oktatni s kán-
tori teendőket végezni. Javadalmazása: lakáson 
kívül 500 frt és stóla. Magyar és tót nyelv tökéle-
tes ismerete kívántatik. Pályázhatnak október hó 
10-ig. Zsilinszky Endre, ev. lelkész. (1847—1—1) 

A németszentmihályi (Vasmegye) segédta-
nítói állásra a 37-ik számban hirdetett pályázat 
folyó évi október hó 20-ig meghosszabbíttatik. Az 
iskolaszék. (1871-1 -1 ) 

Az antalfalvi (Gömörm.) római kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
törvényes korpótlékon, szép uri lakáson, mellék-
épületeken, nagy gyümölcsös házikerten, két kilás 
szántóföld haszonélvezetén kívül, teményben, kész-
pénzben, stolában átlag 600 frt. Tannyelv tót-ma-
gyar. Pályázati idő október 10. Kérvények, képe-
sítő okmányok, szolgálati bizonyítvánj'ok bélyegte-
len másolatban alulírotthoz küldendők. Sztrek Ede, 
iskolaszéki elnök. (1892-1—1) 
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Betöltendő a megye i evang., államilag segélye-
zett, tót tannyelvű elemi iskolánál készpénzből és 
terményekből álló, 400 frt értékű illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Kis-Szeben, 
(Sárosm.). Dianiska Albert, lelkész. (1874—III—1) 

A berkesdj róm. kath. iskolánál az osztály-
tanítói állomásra f. évi október 15-ig pályázat hir-
dettetik. Jövedelme 300 frt, 12 méter hasáb-tűzifa, 
melyből az iskolaterem is fütendő; szoba ágyfá-
val, asztallal, szekrénynyel. A fizetés a fával 
együtt az állásban eltöltendő időhöz mérve fog 
kiadatni. Tanképesítési vizsgálattal bíró nők is fo-
lyamodhatnak, sőt óvónők is, de ezen utóbbiaknál 
nincs biztosítva a teljes fizetés. A felszerelt folya-
modványok Berkesdre, az iskolaszék egyházi elnö-
kéhez küldendők. Posta-állomás helyben. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (1872- t—1) 

A csökmöi evang. reform, egyház egyik tanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Kötelessége: az 
első s második elemi osztályú fi- és leánygyermekek 
kétfelé osztott egyik szakaszának a kiszabott tan-
terv szerinti tanítása. Más osztályokba való át-
helyezésjogát az egyháztanács fentartja. Javadalom: 
készpénz 40 frt, 18 métermázsa fcO kilogr. kétszeres 
buza, 14 métermázsa feO klgr. árpa, 1600 | -ölével 
számított 14 hold 1156 r -öl szántóföldből álló föld-
birtok, V« után járó legelőilletőség, tisztességes 
szabad lakás, veteményes kert. Az állomás október 
18-án elfoglalandó. Felszerelt kérvények október 
9-ig Bögös Lajos lelkészhez Csökmő (Biharmegye) 
küldendők. (1875-1-1) 

A kőszegi ág. hitv. evang. gyülekezet egyház-
tanácsa pályázatot hirdet tanítói állomásra. Pályáz-
hatnak ág. hitv. evang. okleveles tanítók, kik magyar 
és német nyelven tanítani képesek. Kötelesség: 
egy osztályban tanítani, szükség esetén a kántort 
helyettesíteni. Javadalom : évi 600 frt, 9 frt mesze-
lésre, 5 öl tűzifa, melyből az iskola is fütendő, 
lakás. Folyamodványokat október 16-ig fogad el a 
lelkészi hivatal. Az állás az értesítés vételétől 
számított 14 nap alatt foglalandó el. Kőszeg. 1^97 
szeptember 19-én. (1877—II-1) 

Betöltendő az orsovai állami elemi fiúiskolánál 
évi 400 frt fizetésből, 100 frt helyi pótlékból és sza-
bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. évi október 
hó 8-ig Krassó-Szörényvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Dr. Dengi János, kir. tanfel-
ügyelő. (228/h—1—1) 

Makó város határában egy községi jellegű, 
vegyes, osztatlan tanyai népiskolai tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 150 frt (négy-
százötven) törzsfizetés, 2 szoba és mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, házikert, 2 öl puha tűzifa, 
40 frt fűtési átalány, melyből a tantermet is füttetni 
tartozik. Pályázati kérvények ezen hirdetmény 
megjelenésétől számított 4 napig alulírott iskola-
széki elnöknél nyújtandók be. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Makó, 1897 szeptember 17. Dr. Dózsa 
Sámuel, iskolaszéki elnök. (1851—1 — 1 

A felsö-szűcsl (Trencsénmegye) róm. kath. nép-
iskolánál az I. oszt. tanítói állomásra október 6-ra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: a községtől 250 
frt és szükséges tűzifa, püspök úr ő méltóságától 
segély adomány czimen 40 frt. Államsegély kérvé-
nyezve van. Lakás : egy nagy szoba, kamra, konyha 
és kis házikert. Pályázhatnak csak oklevelesek. 
Kérvények alulirotthoz küldendők. Aleithner József, 
iskolaszéki elnök. (1882—1 - 1) 

A bács-földvári róm. kath. iskolánál 1S97 októ-
ber 8-ig elemi tanítói állomásra pályázat nyittatik. 
Fizetés 544 frt 50 kr havonkinti részletekben, 
lakás, fűtésre 50 frt, melyből a tanterem is fütendő, 
iskola söpörtetésére 30 frt, iskolai Írószerekre 10 fr t 
50 kr. — Ha helyben működő tanító lesz meg-
választva, ennek állomása is betöltetik, fizetése: 
400 frt, lakáspénz 100 frt, fűtésre s egyebekre mint 
fönnebb. Kántorságban való jártasság esetleges 
helyettesítés miatt kívánatos. Férfiak pályázhatnak ; 
képesítési és működési bizonyítványaikat 20 kros 
visszaküldési postabélyeggel a bács-földvári iskola-
székre czimezve küldjék. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Ismétlő - iskoláért javadalmazás nincs. 
Iskolaszék. (1886—1—1) 

A s z e g h e g y i magyar tannyelvű magán-iskolánál 
a tanítói állás üresedésbe jővén, pályázat hirdette-
tik betöltésére; a megválasztandó pályázó egyelőre 
csak egy évre lesz megválasztva, ha azonban ezen 
év letelte után a társulat továbbra is megalakul, 
további alkalmaztatása kilátásba helyeztetik. A be-
töltendő tanítói állással évi 500 fr t készpénzfizetés 
van egybekötve, mely negyedévi előleges részletek-
ben lesz kiszolgáltatva. Felhivatnak pályázni szán-
dékozók, hogy kellően felszerelt kérvényeiket 
— melyben a német nyelv ismerete igazolandó — 
legkésőbb f. évi október hó 9-ig alulírottnál nyújt-
sák be. Szeghegyen, 1897 szept. hó 20-án. Benzinger 
Keresztély, társulati elnök. (1852—1—Íj 

Szokolyára ref., nőtlen, okleveles másodtanító 
kerestetik. Fizetés 300 frt, lakás, fűtés. Államsegély 
kilátásban. Kötelessége I., II. osztály vezetése, 
templomi segédkezés. Kérvények a lelkészhez kül-
dendők. (1819-1—1) 

A farnadi ág. hitv. evang. leányegyház kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak ág. 
hitv. evang. okleveles tanítók, kik azon követel-
ménynek, hogy a kántortanítói teendőket magyar 
és tót nyelven végezzék, megfelelni tudnak. Az 
iskolai tannyelv kizárólag magyar. Fizetés: kész-
pénz 121 frt, buza 40 pozsonyi mérő, árpa 40 
pozsonyi mérő, 4 öl kemény tűzifa, 5 hold szántó-
föld és rét, egy szőlő, 3 szobás lakás melléképüle-
tekkel, félhold konyhakerttel, mintegy 25 forint 
tandíj, a szokásos stolajövedelem! és három offer-
torium. A pályázati iratok f. évi október hó 10-ig 
Liptai András fakó-vezekényi (Barsm.. u. p. Nagy-
Salló) ág. hitv. ev. lelkészhez küldendők. 

(1850- I I -1 ) 
Temesmegye Vojtek róm. kath. iskola I. oszt. 

tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
360 frt készpénz, 38 frt faátalány, melyből a tan-
terem is fütendő, 5 frt irodaátalány, hold föld, 
200 T -öl kert, tisztességes lakás. Kötelessége: az 
I—II. évfolyam vezetése, ismétlő-iskola tartása, 
egyházi funkczióknál közreműködés és a kántor-
tanítót szükség esetén díjtalanul kisegíteni. Tan-
nyelv : magyar-német. Kinevezés ideiglenes, egy 
sikeres próbaév után véglegesíttetik. Kérvények az 
iskolaszékhez czímezve október 18-ig alulirotthoz 
nyújtandók be. Dittrich János, isksz. jegyző. 

(1880-II—1) 
A jánoshidai (Jász-N.-K.-Szolnokmegye) római 

kath. népiskolánál a tanítói állás töltendő be. Fize-
tése 325 frt és egy bútorozatlan szoba. Pályázhat-
nak okt. 4-ig képezdevégzett tanítók és tanítónők 
is. A kérvények főt. Fábry Pál elnök úrhoz kül-
dendők. Ifj. Pocsis, isk. jegyző. (1873—II—1) 

Tolna-Ozorára egy tanító kerestetik a r. k. nép-
iskolához. Fizetése : 350 frt készpénzben, butorozott 
szoba. Kötefessége : osztályát vezetni, az előírt egy-
házi szertartásokban résztvenni. Határidő: okt. 10. 
Iskolaszék. (1846—II—1) 
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Az eszteregnyel községi iskolánál az I. és II. 
osztályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 300 frt készpénz, 2 öl fa, és lakásul egy 
csinosan bútorozott szoba. Ha a megválasztott 
tanítónő a szünidőben a gyermekmenhely vezetését 
elvállalja, ezért külön 4-5 írttal díjaztatik. Pályázhat-
nak okleveles tanítók és tanítónők. Kérvények az 
iskolaszékhez czimezve, alulírotthoz küldendők. Esz-
teregnye (Nagy-Kanizsa mellett), Zalamegye, u. p. 
Sormás. Lencz István, főtanító. (1848—I—1) 

A somogy-nemeskisfaludi ev. ref. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés az egyház-
tól 224 frt államsegély — melyért az egyház újból 
kérelmezett — 176 f r t ; lakásul 1 szoba. Oklevéllel 
ellátott kérvények október 10-ig az iskolaszék elnök-
ségéhez küldendők. (1854—II—1) 

A puszta-somorjai iskolához s.-tanító kerestetik. 
Fizetése: 370 frt, 1 szoba, fűtés és takarítással. Köte-
lessége : a mindennapiak és ismétlők oktatása és kán-
torságban segédkezés. Tanítónők is pályázhatnak. 
Kérvények sürgősen az iskolaszékhez czimezve, alul-
írotthoz küldendők. Wendler Jenő, tanító.(1853—I—1) 

Gombára (Pestm.) önálló, osztatlan, kath., magyar 
tanítói állásra október 10-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: két szoba, konyha és éléskamrából álló 
lakás házikerttel, államsegély 120 frt, Kollonich-
alapból 80 frt, Schmidt-alapítványból 44 frt, hitköz-
ségtől 76 frt, temetkezési stolából 20 f r t ; összesen 
340 frt. Okleveles tanitók okmányaikkal felszerelt 
kérvényeiket Rajczy László plebánoshozküldjék Úriba. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1849—I— 1) 

A fehérvár-acsai róm. kath. iskolához egy 
tanítói és egy segédkántortanítói állásra pályázat 
nyittatik. Elsőnek fizetése 360 frt és 20 frt lakbér, 
havi részletekben előre fizetve. Teendője: egy osz-
tályt vezetni. Pályázhatnak nem képesítettek és 
tanítónők is. Másodiknak évi fizetése 200 frt, reggeli, 
ebéd, vacsora főtanítónál; bútorozott szoba, fűtés, 
takarítás. Teendője : egy osztályt és az ismétlősök 
egy osztályát vezetni és a kántorság minden ágában 
segédkezni. Tannyelv: magyar-német. Kérvények 
október 10-ig főt. Keifler János esp.-plebános úrhoz, 
Fehérvár-Acsa, küldendők. (1844—I—1) 

A gyönki (Tolnamegye) ev. ref. egyház rendes 
orgonista-tanítói állomására pályázat nyittatik 
október 16-ig; az állomás azonnal elfoglalandó. 
Javadalom az egyház pénztárából készpénzben 500 
forint havi részletekben. Más vallású tanulóktól 
3 fr t külön, 10—15 frt. Temetésért járó stóla 15 
frt. Kötelesség : az iskola önálló vezetése, kanonika-
órákon és a lelkész betegsége esetén a templomban 
predikáczió olvasása. Lakás: egy szoba bútorozva. 
Azonban kötelezi magát az egyház nősülés esetében 
lakás bérelésére. Tótli Pál, ref. lelkész. (1883—1—1) 

A cserépfalusi ev. ref. egyház leánytanítóságra 
pályázatot hirdet. Fizetése 520 frt, 30 kr temetés-, 
100 frt lakásdíj és három darab marhalegeltetés. 
Az orgonázást, temetést hetenkint a fitanitóval fel-
váltva végezi. Okleveles pályázók október 17-ig 
jelenjenek meg. Vasúti állomás Mező-Kövesd, mely-
hez Cserépfalu két óra járás; u. p. Bogács. Nóvák 
Sándor, lelkész. (1896—1—1) 

Az egyházaskéri róm. kath. kántortanítói állásra 
október 2-ig pályázat hirdettetik. Fizetés termények-
és készpénzben 300 frt, szabad lakás, fűtés. A rendes 
oktatáson kívül tartozik a hitoktatást és a kántori 
teendőket végezni. Csókán, 1897 szeptember 18-án. 
Hoffmann János, iskolaszéki elnök. (1893—I—1) 

Gencs (Szatmárm.) ref. második tanítóságra. 
Fizetés: az államtól 400 frt, az egyháztól uri lakás 
kerttel. Kötelesség: I—II. osztály vezetése, ha féíf i 
választatik, kántor és lelkész helyettesítése. Pályázati 
határidő október 5, Kalmár Ferencz, iskolaszéki 
elnök- (1865—1—1) 

A t i sza-szajol i (Jász-Nagy-Kún-Szolnokm.) róm. 
kath önálló tanítónői állásra pályázat. Fizetés 
325 frt, negyedévenként előre, az egri ájtatos ala-
pítványi hivatalból. Lakás: két szoba, konyha, 
kamra, 400 [I|-öl házikerttel. Pályázók kellően 
felszerelt kérvényöket október hó 9-ig küldjék 
Dobóczky János róm. kath. lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz. A megválasztott kötelessége az osztatlan 
leány osztályt tanítani. Tartozik állását azonnal 
elfoglalni; fizetését aznaptól kapja. Posta és vasút 
helyben. (l'879-^II—1) 

A mernyiki (Zemplénm.) államilag segélyezett 
ág. hitv. ev. iskolához kántortanító kerestetik. 
Fizetése készpénzben 221 frt . Föld és terményekben 
179 frt. Kellően felszerelt kérvények október 15-ig 
az alulírotthoz küldendők. Wargha János, ev. lelkész. 
Mernyik,u. p. Varannó. (1881 — 11—1) 

Betöltendő a berencsváraljai állami elemi 
iskolánál évi 400 forint fizetésből és szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleve-
les tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1897. évi október hó 10-ig, 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Megjegyeztetik, hogy ezen állásra 
csak ág. evang. vallású s tótul is beszélő tanítók 
folyamodhatnak. Galgóczon, 1897 szeptember 24. 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelőségétől. (233/h) 

Betöltendő a prosznyákfai áll. el. iskolánál évi 400 
frt fizetésből és szabad lakásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1897. évi október hó 31-ig, Vasvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak 
ág. hitv. ev. vallású tanítók folyamodhatnak. Vas-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. (234/h—I—1) 

Betöltendő az udvarszál lási állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabad lakás, vagy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1897 októ-
ber hó 15-ig, Krassó-Szörényvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A kinevezett tanító tar-
tozik a róm. kath. kántori teendőket teljesíteni. A 
község lakosai magyar nyelvűek. Lúgos, 1897 szept. 
24. Dr. Dengi János, kir. tanfelügyelő. (235/h—I—1) 

A báttaszéki (Tolnám.) magyar-német nyelvű 
közs. elemi népiskolánál két osztálytanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 300—300 frt, havi 
előleges részletekben és 100 —100 frt lakás- és kert-
illetmény czimen. Az állások november elsején 
foglalandók el. Keresztlevéllel, oklevéllel és műkö-
dési bizonyítványokkal felszerelt és kellően bélyegeit 
folyamodványokat a pályázók a községi iskolaszék 
elnökségéhez október 15-ig küldjék be. (1908-1-1) 

A r icsei (Szatmárm.) ref. kántortanítói állásra,. 
Javadalmazása kerten, lakáson kívül szántó-, kaszáló-, 
legelőföldek, provent buza, tandíjakból 109 frt, állam -
segélylyel 400 frt. Oklevéllel ellátott kérvénye k 
október hó 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Gacsály. (1907—1—1) 
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A mátra-mindszenti (Hevesm., posta- és vasúti , 
állomás helyben) róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. mint kántornak 
2 kat. hold 710 f_ -öl szántóföld, 1031 Q ö l rét, 
'/i telek után legelő és erdő a közösben, párbér 
110 pár után, minden pár fizet 1 véka rozsot, '/s véka 
zabot és 20 krt, 9 öl tűzifa beszállítva, melyből az 
iskolát is tartozik fűttetni, deputatum 20 frt, stóla 
mintegy 10 f r t ; 2. mint tanítónak a községi pénz-
tárból 30 frt, egyházmegyei segély 30 f r t ; 3. mint 
harangozónak minden pár után '/» véka rozs ; van 
két szoba, konyha, kamra s pinezéből álló jó lakása, 
istáló, baromfiéi s házikert; ezeken kívül tanítói 
jövedelmének 400 frtra való kiegészítéséért az 
iskolaszék 100 f r t évi államsegélyért folyamodott. 
Szabályszerű kérvények Melicher László róm. kath. 
lelkész úrhoz Dorogházára küldendők. A választás 
október 23-án lesz, melyre személyes megjelenés 
kívántatik. (1905—1—1) 

Az i s saszeghi (Pestm.) róm. kath. segédtanítói 
állásra — mely a jövő tanévben önállősíttatni fog 
— pályázat hirdettetik. Fizetés: évi 300 frt, 2 öl 
fa, lakás. Privát tanításért szép mellékjövedelemre 
számíthat. Kötelessége a mindennapi iskola 1-ső 
osztályát és az ismétlőket oktatni. Tannyelv magyar-
tót. Kellőleg felszerelt folyamodványok az iskolaszék 
elnökségére czímezve október 15-ig nyújtandók be. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. (1899-II-1) 

A szöllös-györöki községi iskolánál üresedésben 
levő másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
javadalmazás áll 400 frt készpénzfizetésből és egy 
szobából álló lakásból, fűtéssel és tisztogatással. 
A megválasztandó tanító köteles az egyik tanterembe 
járó gyermekeket tanítani, ezenkívül tartozik az 
első tanítónak, a mikor szükséges, a kántori teen-
dőkben segédkezni és helyette az ismétlő-iskolásokat 
oktatni, a miért azonban azon kedvezményben 
részesül, hogy 100 frtért kap az első tanítónál 
élelmezést. A kellőleg felszerelt kérvények mielőbb 
a szőllős-györöki iskolaszék elnökéhez küldendők 
be. Az állás azonnal elfoglalandó ós tanév közben 
el nem hagyható. A fenti állásra esetleg tanítónő 
is alkalmaztatik, a kinek javadalmazása a követ-
kező lenne: évi 400 fr t készpénzfizetés a község 
pénztárából és a megválasztandó tanítónő által a 
kitüntetett 400 frt fizetésből bérlendő egy szobából 
álló lakáshoz fűtés és tisztogatás. A tanítónő köte-
lessége lenne az összes leánygyermekeket, úgy a 
mindennapi, mint az ismétlő-iskolában oktatni. 
Szőllős-Györök, 1897. évi szeptember 18. Kozma 
László, iskolaszéki elnök. Csapodi Ferencz, iskola-
széki jegyző. (1896—1—1) 

A turkevei ev. reform, egyház pályázatot hirdet 
a lemondás folytán üresedésbe jött tanítónői állásra. 
Javadalom: 535 fr t (ötszázharminczötfrt), a mely a 
f. évi október 1-től esedékes mennyiségben évne-
gyedes részletekban előre fizettetik az egyház pénz-
tárából. Kötelesség: az I —II. leányosztály tanterv-
szerinti vezetése, a III—IV. osztályban heti két 
órán a női kézimunka tanítása. Megválasztandó, 
egy évi sikeres működés után állaudósíttatik. Pá-
lyázhatnak ev. ref. vallású, okleveles, illetve tanító-
képezdét végzett tanítónők és tanító-jelöltek. Állo-
más azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények kel-
lően felszerelve alulírotthoz f. évi október 10-ig 
beterjesztendők. Kelt Turkevén, 1897 szeptember 
25. Szabó Sándor, ev. ref. lelkész. (1903—I I) 

Az apahegyi ev. ref. előkönyörgő-kántortanítói 
állásra ismét pályázat hirdettetik Fizetése 400 frt 
készpénz állami segélylyel, és lakás zöldséges kert-
tel. Pályázni kívánók felszerelt kérvényeiket alul-
írotthoz október 10-ig terjeszszék be. Választás 
végleges. Papolczy Zoltán, lelkész. Apa, Szatmár-
megye. (1878—II —1) 

Jászó-Debrödre róm. kath. kántortanító keres-
tetik. Jövedelme készpénzben 223 frt, évnegyedenkint 
előre, 24 hektó rozs, 40_ fr t értékű széna, 50 frt 
stóla, 70 csirke, 32 méter hasábfa befuvarozva, 
melyből a tanterem is fütendő, 12 m. h. szántó, 
melynek haszonbéri értéke 48 frt. Különféle czimeken 
15 — 20 frt jövedelem, 6 drb marhára legelő. Uri 
lakás 2 szobával, konyha, kamra és melléképületek. 
Pályázat október 14-én délelőtt. Tannyelv magyar. 
Vasúti állomások Szepsi és Jászó 'A órányira Jászó-
Debrődtől. A róm. kath. iskolaszók. (1900—1—1) 

Divénybe (Nógrádm.) r. k. másodtanító kerestetik-
Fizetése: 110 — 150 frt, teljes ellátás. Mellékjövede-
lem biztos. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetnii 
kántorságban segédkezni. Tannyelvmagyar-tót. Szük-
ség esetén tanítógyakornok is fölvétetik. Moyzes 
Ferencz. (1902-1 - 1) 

. A garam-szent-kereszti izr. osztatlan IV-osz-
tályú elemi népiskolán a tanítói állás lemondás 
folytán megüresedett. Felhivatnak mindazon okle-
veles tanítók, kik a hébert is oktatni képesek ós 
ezen 360 frt fix fizetéssel és 140 frt személyi pót-
lékkal javadalmazott állást elnyerni óhajtják, saját-
kezűleg írt kérvényeiket okmányaik másolataival 
kellően felszerelve alulírotthoz beküldeni szívesked-
jenek. Azon tanítók, kik polgári iskolai tanulókat 
sikeresen előkészíteni tudnak, jelentékeny mellék-
jövedelemre tehetnek szert. Nőtlen pályázók előny-
ben részesülnek. A személyes megjelenésre meg-
hívottaknak a vasúti költség téríttetik me_;. Pályá-
zati határidő október 6-ika A/, állás október 15-én 
elfoglalandó. Garam-Szent-Kereszt. 1897. évi szept. 
hó 20 án. Klein Natan, iskolaszéki elnök. (1890—I 1) 

Betöltendő a plósiczi szerb-magyar tannyelvű 
községi elemi iskolánál évi 360 frt fizetés, 5 forint 
irodai, 20 frt uti átalány, 6 öl kemény tűzifa, mely-
ből az iskola is fütendő és szabad lakás, vagy sza-
bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítónők képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket legkésőbb 1897. 
évi október hó 10-ig, Temesvármegye közigaz-
gatásibizottságához nyújtsák be. Temesvárott, 1897 
szeptember lö-án. Sebesztha, Temesvármegye kir. 
tanfelügyelője. (229/h-I 1) 

Tar (Hevesmegye) róm. kath , elemi, államilag 
segélyezett Il-ik tanítói állásra pályázat nyittatik 
október 21-ig. Kötelessége: a haladó osztály veze-
tése, ismétlő fiuk oktatása és faiskola kezelése. Fize-
tése : 350 frt községi pénztárból, havi előleges rész-
letekben, 50 f r t remélhető segély az államtól, mint 
elődjének is volt. Bútorozott szoba. Iskolaszékhez 
czímzett kérvények Knotz Sándor plébánoshoz kül-
dendők. (1910-11—1) 

Miskolczra, a gordon-utczai róm. kath. népisko-
lához, egy nőtlen (Il-od) tanító kerestetik. Javadal-
mazása: 400 frt, egy bútorozott szoba ágynemű 
nélkül és fűtés. A pályázati, kellően felszerelt kér-
vények főtisztelendő Blazsejovszky Ferencz apát-
plebánoshoz október hó 15-ig küldendők. (1911-I1I-1) 

Kővágó-Örsre (Zalam.) a r. kath. népiskolához 
okleveles segédtanító kerestetik. Fizetés a tanidőben 
havonkint 10 frt, élelmezés, lakásul az iskolában 
kis szoba legszükségesebb bútorokkal és fűtés. 
Kötelessége a három alsó osztályt vezetni, az ismétlők 
oktatásában és kántorságban segédkezni. Tanítónők 
is pályázhatnak. A segéd függetlenítési ügye állam-
segélylyel folyamatban van. likkor 400 frt lesz fize-
tése. Kérvények október 15-ig a plébániára kül-
dendők. Az állás november 1-én elfoglalandó. 

(1859-1-1) 
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A felsö-stubnyai államilag segélyezett községi 
iskolánál rendszeresített tanítónői állomásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás: 400 forint évi fizetés 
és egy szobából álló lakás. A kellően felszerelt folya-
modványok f. évi október hó 10-ig alulírott iskola-
széki elnökséghez beküldendők. Höhenrieder Gyula, 
iskolaszéki elnök. 

(1894—1—1) 
A nagy-kapusi (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 forint, 
melyből 468 frt pénzben, a többi fa és terményben 
adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Okleveles 
tanítók folyamodványaikat október 14-ig Deési Gyula, 
ref. espereshez Gyaluba intézzék. 

(1904 —II —1) 
A gölniczbányai ág. hitv. ev. egyház elemi 

iskolájában a nagyobb fiúosztály (4., 5 , 6. évfolyam) 
tanítói állás lemondás folytán megüresedvén, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Ez állással a természet-
beni lakáson és kerten kívül egybekötött javadal-
mak főbb vonásokban a következők: 1. készpénz-
fizetés 400 f r t ; 2. magánórákért, melyek az az'ikba 
járó tanulók által legkevesebb 42 krral bavonkint 
fizettetnek, évenkint körülbelül 100 — 150 f r t ; 3. 
748 liter rozsnak a gölniczbányai piaczár szerint 
pénzbeli relusumát; 4. 80 köbm. tűzifa, melyből a 
tanterem is fütendő, a házhoz szállítva, 5. ünnep-
és névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelül 
30 f r t ; 6. egyéb díjak körülbelül 15 frt. Az egyház-
község óhaja ez állást lehetőleg tanítói oklevéllel 
bíró, végzett theologussal betölteni; ha ilyen jelent-
kezik, előnyben fog részesülni s mint segédlelkész 
is fog alkalmaztatni s ez a fent említett járandó-
ságokon kívül segédlelkészi javadalom czimén még 
250 frtnyi készpénzfizetést fog kapni. A pályázati 
kérvények f. évi október 31-ig Menesd.>rfer Károly 
egyházfelügyelő s iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1811—III—1) 
A Domború (Zalam.. Muraköz) községi iskolánál 

I-ső leányosztályú tanítói állás töltendő be. Fizetése 
egy évre 400 frt, havi előlegben és lakbér fejében 
50 frt. Pályázhatnak csak okleveles tanítók és 
tanítónők is, a kik felszerelt kérvényüket legkésőbb 
f. évi október 9-ig főtiszt. Ozimerman Ferencz 
plébános, mint iskolaszéki elnök úrnál nyújtsák be. 

(1824—1-1) 
A süköi (Udvarhelymegye) államilag segélyezett 

ev. ref. községi iskolához egy tanítói állomásra pályá-
zat nyittatik; államsegély 400 forint, egy kétszo-
bás ház s egyéb gazdasági épülettel, kétszáz 
[" -ölnyi veteményes ós iskolakert. A kántori teen-
dőket is vezeti, az azért járó pótfizetés mennyisé-
gét az egyházközség jelöli meg. A folyamodványok 
október 10-ig az iskolaszékhez küldendők Sükőbe, 
u. p. Sz -Udvarhely. Simo Ferencz, iskolaszéki elnök. 

(1801-1—1) 
Hódmezö-Vásárhelyen újonnan rendszeresített 

négy tanyai népiskolához rendes tanítói állásra 
pályázat hirdettetik Fizetés egy-egy tanító részére: 
évi 400 frt, szabad lakás, fűtőanyag ós '/t hold 
kertilletmény, mely javadalomért a megválasztott 
tanító az ismétlő tanköteleseket is tanítani tartozik. 
Megjegyeztetik, hogy addig, míg a város állandó 
iskolai helyiséget építtethet, a tanítók a tisztességes 
bérelt lakást minden kárpótlási igény kizárásával, 
a netán hiányzó '/< hold kertilletmény fejében 
pedig a városi tanács által megállapítandó kész-
pénzbeli egyenértéket elfogadni kötelesek. Az állo-
mások, melyekre tanítónők is pályázhatnak, f. évi 
október 16-án elfoglalandók. A községi iskolaszékhez 
intézett, kellően felszerelt kérvények bezárólag 
október hó 9-ig Kmetty Károly elnökhöz küldendők. 
Fodor Lajos, jegyző. (1915—11—1) 

A csáktornyai községi iskolához az iskolaszék 
4, esetleg 9 hóra (február l-ig, illetve junius végéig) 
hónaponkint 50 frttal díjazott helyettesítő-tanítót 
keres. A horvát nyelvet bírók előnyben részesülnek, 
A pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket Zakál 
Henrik iskolaszéki elnökhöz küldjék be. A meg-
választott helyét azonnal tartozik elfoglalni. 

(1913-1-1 ) 
Sajó-Arnóthon róm. kath. tanítóságra pályázat 

hirdettetik. Fizetés : az egyházmegyétől segély tan-
díj czimen háromszáz forint, de a negyedik száz 
is kérelmezve van ; lakás melléképületekkel és kert. 
Pályázatok október 20-ig Koncz Pál lelkészhez 
küldendők Felső-Zsolczára (Borsodra.). (1914-1-1) 

A ranki (Abaújm.) ág. h. ev. anyaegyház f. évi 
október 8-ra kántortanítót keres. Jövedelem : aj kész-
pénz 40 f r t ; bj lakás és kerten kívül telek teljes 
niegmíveléssel; ej 25 hl. buza-, rozs-szórtermény; 
<IJ 70 tanköteles után 70 frt tandíj s 70 fuvar 
tűzifa, ismétlősöktől 50—50 kr fejenkint; ej offer-
toriumok, stolák, stb. körülbelül 20 fr t s így az 
összes j övedelem közópszámítással 520 frt. A pályá-
zók kellően felszerelt folyamodványaikat alulírotthoz 
küldjék. Kelt Rankon, 1897 szeptember 7. Oszter-
mann Pál, ág. h. ev. ielkész, alesperes. (1728-1-1) 

Pályázat. A salgótarjáni községi kisdedóvodához 
kerestetik 3 székképzett dajka. Fizetés évi 150 frt 
és természetbeni lakás, ennek hiányában 80 frt 
lakbér. Pályázni óhajtók október 10-ig nyújtsák 
be folyamodványukat Kovács Nándor esperes, plé-
bános úr czimén. (1682—I — 1) 

A szepes-ófalvi izr. népiskolánál 500 frt évi 
fizetéssel (törzsfizetés 300 frt, lakbér 100 frt, garantiro-
zott államsegély 100 frt) és ötödévi korpótlékkal java-
dalmazott tanítói állomás f. évi október hó 2>-ig 
betöltendő. Képesítési oklevéllel és esetleges műkö-
dési bizonyítványokkal felszerelt kérvények okt. hó 
10-ig az alulirt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. 
A héber és latin oktatásra képes tanítók tetemes 
mellékjövedelemre számíthatnak. Szepes- Ófalu, 1897 
szeptember hó 7-én. Dr. Klein Ignácz, hitközségi 
elnök. Lebovics Samu, iskolaszéki elnök. (1716-II-í) 

Csantavéren (Bácsm.) egy leány osztályra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: készpénzben 300 frt, 50 frt 
lakbér és 10 frt kertilletmény. A megválasztott 
tanítónő kötelessége a mindennapi és ismétlő-iskolát 
vezetni, mely utóbbiért fizetés nem jár. Megjegy-
zendő, hogy a megválasztott tanítónő a csantavéri 
iskolaszék 1889. évi augusztus hó 18-án 2. szám 
alatt hozott határozata értelmében az alapítványi 
föld élvezetére csakis előléptetés folytán tarthat 
igényt. A megválasztott tanítónő kötelessége a 
kézimunkát is díj nélkül tanítani. A pályázni 
óhajtók felhivatnak, hogy kérvényeiket f. évi okt. 
hó 10-ig a csantavéri róm. kath. iskolaszékre 
czimezve, nagys. Mamuzsich Mátyás prépost, ker. 
esperes úrhoz küldjék be. A megválasztott tanítónő 
köteles állását október 13-án elfoglalni, mely naptól 
fogja fizetését is élvezni. (1810—I—1) 

A mura-vidi r. kath. népiskolánál egy rendes 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az állással a kö-
vetkező javadalmazás van összekötve : 1. Négyszáz 
fr t készpénz, havi előleges részletekben. 2. Egy 
hold szántóföld. 3. Egy szobából álló lakás, bútorral. 
Kötelessége az I. osztály növendékeit és az összes 
ismétlőket tanítani, az összes növendékeket a tem-
plomba és körmenetekre vezetni s reájuk felügyelni. 
Tanítói oklevél, a magyar ós a muraközi horvát nyelv 
ismerete feltétlen kellékek. A kellőleg felszerelt 
kérvények főt. Golub János isksz. elnök úrhoz 
küldendők. A választás napja október 26. Az állás 
nov. 1-én okvetlen elfoglalandó. Mura Vid (Zalam , 
posta helyben), 1897 szept. 26. A», iskolaszék. 

(1909-1—1) 
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Alulirott felügyelő-bizottság a Nagyrábé község-
ben újonnan rendszeresített községi kisdedóvónői 
állásra ezennel pályázatot hirdet. A kisdedóvónő 
évi javadalmazása: 1. A község pénztárából havon-
kint fizetendő évi 300 frt. 2. 2 szoba, 1 konyha, kam-
rából álló természetbeni lakás. 3. Dajkát a község 
fogad fel. Oklevéllel felszerelt folyamodványok alul-
írott bizottsághoz legkésőbb folyó évi október 4-ig 
benyújtandók. Választási határnap Október hó 5. 
Óvónő állását azonnal elfoglalni tartozik. Nagyrábé, 
1897 szeptember 16. Községi kisdedóvó-felügyelő-
bizottság. 

1845—1—1) 
A rákoviczai községi elemi népiskolánál egy 

tanítói állomásra pályázat nyittatik. Az állomás 
javadalma évi 300 frt fizetés, 16 frt faátalány és 
szabad lakás kerttel. Felhivatnak a magyar és ro-
mán nyelvet szó- és Írásban bíró pályázni óhajtók, 
hogy előirt okmányokkal, valamint külön nyelvis-
meretüket igazoló okmánynyal ellátott kérvényü-
ket legkésőbb október hó 10-ig az iskolaszékhez 
nyújtsák be. Pályázóktól megkívántatik továbbá, 
hogy elméleti és gyakorlati ének- és zenebeli jár-
tasságukat külön is igazolni tudják, mely esetre 
jó eredmény kimutatása után a fizetésnek 400 
frtra való felemelése kilátásba helyeztetik. Ráko-
viczán (Szebenm., u. p. Felső-Sebes), 1897 szep-
tember 20-án. Dávid Iván, iskolaszéki alelnök. 

(1885-1-1) 
Az újfalui (Torontálm., u. p. Ó-Lécz) róm. kath. 

községi iskolánál üresedésben levő kántortanítói 
állásra pályázatot nyitok. Fizetés: 350 frt készpénz, 
30 frt 30 kr. fajárandóság, 30 frt szalmajárandóság, 
15 frt irománykezelésért, 10 frt szaklapra, 10 frt 
írószerekre, 20 frt utazási átalány, természetbeni 
lakás melléképületekkel és félhold házikert. Pályázni 
óhajtók, kik a kántorságban is jártasak, oklevéllel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátott kérvényeiket 
október hó 10-ig alulírottnál beadhatják. Martin 
Antal, iskolaszéki elnök. (1889—I—1) 

A drietomai ág. hitv. evang. leányegyház 
tanítót keres. Fizetése lakáson kívül: 400 frt. 
Tannyelv : tót. A szükséges okmányokkal felszerelt 
kérvények október hó 15-ig a trencséni ág. hitv. 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1888—l- 1) 

Maros-Torda megyében az ehedi államilag 124 
frttal segélyezett róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme több 400 
írtnál, pénzben és terményben. Kötelessége: az 
összes kántori és tanítói teendők végzése. Folya-
modványok alulirthoz küldendők pár hét alatt. 
Ehed, u. p. Deményháza. Kalapács Imre, lelkész, 
iskolaszéki elnök. 

(1857-1-1) 

—oD< H I R D E T É S E K . 

Róm. kath. vagy evang. vallású 

okleveles nevelőnő 
kerestetik pusztára, 4 gyermek mellé a polgári 
és elemi oszt. tantárgyak tanítására, valamint zongora 
és a német nyelv oktatására is. Csak a német 
nyelvet tökéletesen bírók pályázhatnak; franczia 
nyelvben jártasak előnyben részesülnek. A nyarat 
pusztán, a telet Aradon töltjük. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Fizetés: évi 360 frt, és teljes ellátás. 
Pályázatok Lukács Gézánéhoz Kaszaper, Tót-
Komlósra intézendők, arczképpel ellátva. 

(1762—III—2) 

' iv *i> >»x *tv V -*Í <)< w v w n ' l 
Az E M B E R J Á N O S fő- és székvárosi s -

tanfelügyelő által szerkesztet t (1807—III—2) 

Néptaní tók zsebnaptára 
az 1897 98. tanévre m á r megjelent . Ára 50 kr. 
Posta i küldéssel 55 kr . Kapható LÉVAI MÓR 
kiadóhivatalában BUDAPESTEN, IV., Egyetem-
utcza I. és Ungvárt. Az összes iskolai tan-
könyvek és nyomtatványok ugyanot t kapha tók . 
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Legolcsóbb és legalkalmasabb 
falusi népiskolai tankönyvek 

Csizmadia A l a d á r néptanítótól. 
1. TANKÖNYV. Tartalma: Földrajz, történelem, 

alkotmánytan, természetrajz, természettan, gaz-
daságtan, nyelv- és helyesirástan. Ötödik kiadás. 
Ára bekötve 25 kr. 

Ugyanaz , 6-ik bővített kiadás. Engedélyezve az 
1894. évi 66.929. sz. a. min. rend. Ára kötve 30 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Engedélyezve az 1893. évi 
19.749. sz. a. min. rendelettel. Ára kötve 32 kr. 

2. Számtani példatár, egy kötetben 1600 fej- és 
Írásbeli gyakorlati példában feldolgozva a falusi 
osztatlan népiskolák összes számtananyaga. Gyer-
mekek kezébe. Ára kötve 15 kr. 

Ugyanaz filléres kiadásban, három füzetben, bőveb-
ben feldolgozva, egy-egy füzet 2—2 osztály szá-
mára. Egy-egy füzet ára 16 fillér (8 kr). 

3. Fi l léres tankönyvek czímén minden egyes 
reáltantárgy külön külön füzetben — a számtan 
is — az idő szerint a legolcsóbb árban jelent 
meg. Egy-egy füzet ára 16 fillér (8 kr). 

Megrendelhetők SINGEK és W O L F N E R 
könyvkereskedésében, Budapest , Andrássy-út 10. 

Mutatvány-példányokkal szívesen szolgálunk. 
(1779—III—2) 

$$$$$$$$$$$$$$$$ 

M e g - j e l e n t ! ! ! 
Rém. kath. Halotti búcsúztatók. 

2 kötet 604 lap. (1912-1—1) 
Kitűnő eredeti szakmunka új beosztással városi és 
falusi kántorok részére! Felülbirálva és ajánlva! 
Kapható a szerzőnél: HENCZ VINCZE nagy-
födémesi kántornál. Ára a két kötetnek bérmentve 

2 frt 10 kr, utánvéttel 2 frt 20 kr. 
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TOLDI LAJOS B U D A P E S T -1 

T a n k ö n y v e k 
elemi és polgári, tanító-, tanítónöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j e g y z e t e k Röhn J. 
tanártól, irálytani j e g y z e t e k Király 
Pál tanártól a polgári iskolai tanítóképző 

1553 számára kaphatók X—5 

T O L 1 M L A J O § 
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keresek két leányom mellé a harmadik és negyedik 
polgári iskolai tantárgyak, zongora, franczia nyelv 
és kézimunka tanítására. Fizetés 300 forint és 
teljes ellátás. Okmányok czímemre: Strompf 
I s tván kereskedő Poprádon. (1637—11—2) 
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gyűjteményemre 1 frttal még lehet előfizetni. 
L i t k e y M e n y l i é r t , 

kántor tan í tó T O R N A - Ú J F A L U N . 
(1901-1-1) 

Okleveles, róm. kath. tanító 
két évi működéssel rendes ál lást keres. Meg-
keresések „ T a n í t ó - ' czímre Czegléd, Dob-utcza 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i r án t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együt t , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előflzetési á r : Egy évre 5 fr t , fé lévre 2 f r t 50 kr. , 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb idő re 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a k i adó -
hiva ta lba küldendők. 

A h i rde té sek á r szabása . — A p á l y á z a t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted r é szé t 
tevő peti t n y o m á s ú és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB !í. 

Kéjziratolcat nem adunk vissza. 

Járási tanítói könyvtárak. 
Olvasva e lapokban Szabó József 

kartársamnak ily czímmel megjelent 
ezikkét, melynek tartalma értelmében 
járási tanítói s ebből kifolyólag nép-
könyvtárak állíttatnának fel az iskola-
fentartó hatóság, község, avagy az állam-
pénztár évi hozzájárulásával, a felvetett 
tárgy kiváló fontosságánál fogva szük-
ségét érzem véleményemet lehető rövid-
séggel előadni. 

Mindaddig, míg a legaktuálisabb 
hiányok, a melyek szorosan a népiskolák 
belső fejlesztésére közvetlenül befolyással 
vannak, gyökeresen megszüntetve nem 
lesznek: sem az állam, sem egyéb iskola-
fentartó hatóság anyagi erejét, segítségét 
más czélra, legyen az bármily üdvös, 
igénybe vehetőnek nem tartom. 

Az unalomig vitatott tanítói fizetések 
emelését, javítását mellőzve, ott vannak 
a falusi népiskolák úgyszólván teljes 
szereletlenségei, sok helyütt a qahtermek 
silány, a czélnak meg nem felafip siral-
mas állapota, a melyeken okvetetlenül 
segiteni kell, ha azt akarjuk, hogy elemi 
tanügyünk a kor és egészség követel-
ményeinek megfelelőleg virágzásnak in-
duljon. 

A sokoldalú, részben végzett munka 
csak valamivel több a semminél. A fő 
elv legyen: alapos, gyökeres javítás, 

kezdve a legnélkülözhetetlenebbeken a 
fölfeléi haladás fokozatosságával. Úgy az 
államnak, mint az iskolafentartó ható-
ságoknak első helyen minden anyagi 
erejőket a jelzett hiányok megszünte-
tésére kell összpontosítaniok. 

Ha behatóbban foglalkozunk az iskola-
fentartó hatóságoknak a szóban levő 
könyvtár czéljára iráuyított megadóz-
tatásával, a multak tapasztalataiból 
azon tanulságot meríthetjük, hogy egy 
ujabb, e nemű akczió tekintélyünk 
emelésére jó hatással egyáltalán nem 
leend. 

Ott vannak az állami, a 12 frtos 
és 15 kros nyugdíjadók, és végül az 
egyesületi gyűlésekre a fuvar- és napi-
díjak, a melyek mind személyünkre 
vonatkoznak. Hogy ezeknek keresztül-
vitele egyeseknek mily sok megaláz-
tatásába került, arról csak annak lehet 
fogalma, a kinek alkalma volt ezekről 
személyes meggyőződést szereznie. 

De meg, ha méltányosak akarunk 
lenni, el kell ismernünk azt is, hogy 
némely iskolahatóság kellő alap hiányá-
ban a legjobb akarat mellett sem képes 
semminemű további áldozatra. 

Ezzel éppen nincs szándékomban a 
fölvetett kérdés elől kitérni, sőt ellen-
kezőleg: éppen úgy óhajtom annak 
létesítését, mint a minő buzgalom indí-
tot ta Szabó kartársamat czikke meg-

Lapuiik 40-ik számához két melléklet van csatolva. 
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írására, csakhogy más alappal és más 
eszközökkel. 

Mielőtt e tárgyú indítványomat meg-
tenném, megjegyzem, hogy hazánkban 
már sok tanítói szakkönyvtár van, de 
vájjon buzgólkodunk-e eléggé e szak-
könyvtárak használatában? 

E vád leginkább az ifjú nemzedék 
egy részét illetheti, a kik, miután az 
iskolaport lerázták, önállóságuk édes 
érzetétől elragadtatva, egy tapasztalt 
tudós bölcseségét képzelve magukban, 
csak idők multán ébrednek arra a 
tudatra, hogy az iskola csak irányt 
mutatott, a melyen elindulva, keresni 
kell az életre vezető leghelyesebb utat. 
Ezeknek előrebocsátása után kijelentem, 
miszerint a könyvtárak felállítását a 
magunk dicsőségének szeretném fen-
tartani, mert ez által mintegy bebizo-
nyítanék azt, hogy ennek szükségét 
érezzük és hogy nem csak úgy oktro-
jálták reánk; már pedig ebben is van 
valami felemelő. 

Nagyméltóságú ministerünk a tanítói 
egyesületeknek pályadíjak kitűzésére 
évről-évre anyagi segítséget nyújt. Az 
eddig már létező egyesületek tagjai 
bizonyos évi tagsági díjakat fizetnek, 
a melyek a rendes szükséglet fedezésén 
kívül részben pályatételek, részben könyv-
tárak alapítására, illetve gyarapítására 
fordíttatnak. Az első tétel most elesik 
s a könyvtár javára lesz fordítható. 
Nálunk legalább így van s van is meg-
lehetős könyvtárunk, a mi most már 
mindenesetre rohamosabb fejlődésnek 
fog indulni. 

Minden egyes tanítónak kötelesség-
szerüleg egy testülethez kell tartoznia, a 
mi minden körülmények között érvényre 
juttatandó. Az újonnan keletkezett egye-
sületek tagsági díjait jórészben szintén 
a könyvtárak alapítására és gyarapítá-
sára kell fordítani. 

A 15 kros díjak, melyek ez idő 
szerint a nyugdíj javára esnek, e törvény 
revízióján túl is fentartandók, mert az 

életbeléptetés nehézségein, ódiumán át-
estünk. A mennyiben majdan a nyug-
díjalap ezt nélkülözheti, az a könyv-
tárak javára utaltassék és pedig minden 
iskolahatóság által azon egyesület részére, 
a melynek kötelezett tagja a tanító. 
Ezt faluhelyen a nép tanítás-díjnak 
tekinti s némi joggal a tanítói egyetem 
magáénak is mondhatja. 

Hiszem, hogy ennek ily czélú érté-
kesítése a 15 kros nyugdíjadó mai 
elleneseit is könnyen megnyerné az 
ügynek. 

A jelenben létező vidéki könyvtárak 
legfőbb hibája a hozzáférhetetlenség, a 
mi a forgalomnak nagy hátrányára 
szolgál, mert egy-egy csomag postai 
ajánlott hozatala és visszaszállítása 
nagyon költséges. 

Hivatkozással Szabó kartársamnak e 
nemű indítványára, óhajtandó volna e 
részben a portómentességet mielőbb enge-
délyezni, mi által az egyesületek között 
csereviszony is létesülhetne. Ez a mel-
lett, hogy az államtól anyagi áldozatot 
nem követelne, nagyban fokozná az ol-
vasási kedvet. 

Bízzuk tehát a könyvtárak szervezését a 
tanítói egyesületekre, mely egyesületek igye-
kezzenek minden oldalú e nemű tevékeny-
ségüket erre irányítani. így, ha lassan is, 
de biztosan és a magunk lábán fogunk 
a czélhoz közelebb-közelebb jutni. 

Már a népkönyvtárak kérdésénél egyet 
értek Szabó kartársammal, de körönkint 
kívánnám annak létesítését. I t t is a 
falusi viszonyokat vehetem első helyen 
tekintetbe, már csak azért is, mert a 
városi népnek több alkalma van a köz-
művelődésre. 

Egy jegyzői kör 4—6 községből áll, 
a népesség számának arányában. Ha 
minden község a közpótlékból a köz-
igazgatási bizottság rendeletére jövedel-
méhez viszonyítva: 5—10 forintot köz-
művelődési czél czímén költségvetésébe 
évente felvenne, a mi ellen kellő meg-
okolás mellett számbavehető kifogás 
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nem is emeltetnék, ez az oly sok vitára 
alkalmat nyújtott tétel végre-valahára 
egyöntetüleg meg lenne oldva, 

A kezelés mindenesetre a kör köz-
pontjából, megállapított szabály szerint 
történnék. 

Ha már így megalapíttatnának a 
körkönyvtárak, az évi 25— 30 forint 
befektetett tőkével néhány év múlva 
kész volna a községi könyvtár is, mert 
amaz meggyarapodva a befektetés ará-
nyában, a csereviszony fent art ása mel-
lett, szétosztható volna. 

Végül megjegyzem, hogy a könyvtárak 
virágzása nem a könyvek sokaságától, 
hanem annak használatától függ, mely 
utóbbi okvetlen szolgálatába fog állani 
az előbbinek. 

(Ábauj-DevecserJ Láng Lajos. 

Népiskolai rendtartás. 
Láng Lajos kartársunknak „A népiskolák 

növendékeinek anyakönyvezése" czím alatt 
e lapok 34-ik számában megjelent közleménye 
adta kezembe a tollat. Hozzászólok e kérdés-
hez, mert L. L. czikkében az ide tartozandó-
kat a szükséges mennyiségben felemlítve nem 
látom, mert állításaival mindenben egyet nem 
értek és mert az ú. n. rendtartás kérdése 
érdemes arra, hogy most a tanév elején 
e fontos kérdéshez hozzászóljunk. 

„Rend a lelke mindennek", — erre tanítjuk 
és szoktatjuk növendékeinket; de ha mi nem 
tartunk rendet, mást sem szoktathatunk arra. 
A népiskolai rendtartásra fősúlyt fektet a 
ministeri utasítás is, mert a tanfelügyelőket 
tételenkint felsorolva utasítja, hogy az iskola-
látogatás alkalmával győződjenek meg, vezet-e 
a tanító felvételi-, anyakönyvi- és mulasztási 
naplót? Es mind ennek daczára, a népiskolai 
rendtartásnál a legnagyobb rendetlenség, fejet-
lenség uralkodik. Az okát nem keresem, de 
a népiskolai rendtartás pontosabb vezetése 
nemcsak a tanító működését fekteti biztosabb 
alapokra s nemcsak függetlenítését munkálja 
igen lényegesen, de a tanfelügyelői ellenőr-
zést is megkönnyíti s a tanító működését mint-
egy megvilágosítja. Mindamellett ne legyünk 
rideg irodai munkások, a kik mindent rub-
rikába igyekeznek szedni, hanem legyünk 
olyanok, mint a jó gazda, a ki ismeri gazda-
ságának úgy az előnyeit, mint a hátrányait. 

Hogy miként értem én e rendtartás keresz-
tülvitelét, röviden és oly módon igyekszem 
elősorolni, hogy benne feltűnjék az is, a mit 
L. L. kartársunk czikkében nem találtam és 
az is, a miben vele egyet nem érthetek. 

Rendtartási eszközeim a következők: a föl-
vételi napló, hová a tanulók a jelentkezés sor-
rendje szerint, nem tekintve osztályaikra, be-
iratnak; ide jegyzem, hogy mennyi tandíjat 
és nyugdíjjárulékot fizetett és újra oltatott-e ? 
A fölvételi naplóban kapott sorszámnak az 
együttes összeírási kimutatás „jegyzet" rovatába 
történt bejegyzésével igazolom, hogy beíratott. 
Ezzel kapcsolatosan számbaveszem, hogy el 
van-e látva a szükséges taneszközökkel és ha 
ilyenekre ingyenes igényt nem tarthat, kívá-
nom, hogy a taneszközök árát lefizesse. (Könyv-
kereskedésünk nincs.) A fölvéteh naplót nem 
helyettesítheti más rendtartási napló, mert 
ott osztályonkint elkülönítve, bizonyos sor-
rendben irom be a tanulókat, míg ez nyilván-
tartó-jegyzék, melynek segítségével megisme-
rem a be és be nem Írottakat. 

A beiratásokra szánt idő lejártával össze-
állítom a tandíjmentességre s ingyen tankönyv-
kedvezményre jogosultak, illetve az iskolai 
hatóság által erre ajánlottak jegyzékét; a név-
szerinti kimutatást tényleg iskolába járó gyer-
mekekről a be nem iskolázottak jegyzékét és e 
két jegyzéket az együttes összeirási kimutatás-
sal, további eljárás czéljából, a községi elöl-
járósághoz teszem át. 

Az anyakönyvbe és mulasztási naplóba osz-
tályonkint, — természetesen minden évben — 
a megfelelő rovatok szerint a beiratás be-
fejezése után bevezetem a tanulók neveit s 
ezzel ezeket félre is teszem; a mulasztási 
napló kezdetben hetenkint, később kétheten-
kint kerül elő, hová az egyes osztályokban 
előfordult mulasztásokat bevezetem s az iga-
zolatlanokat a mulasztási kimutatás-íven, igtató 
számmal ellátva, postakönyv mellett a községi 
előjáróságnak kiadom. 

Hó és év végén a mulasztásokat összeadom 
s egy összegben az anyakönyvbe bejegyzem. 
A mulasztási napló ezzel szerepét betöltötte. 

A tanulók minden oldalú ellenőrzésére való 
a havi értesítő, vagy helyette egy, minden 
tanuló nevét magában foglaló jegyzőkönyv, 
hová minden a tanulóra vonatkozó adatot 
följegyzek s ezekből a tanév végén az egyes 
tanulókra vonatkozó adatokat az anyakönyvbe 
bejegyzem. 

Mindennapi használatra való az osztály-
napló, a minek szigorúan meghatározott ala-
kot adni nem szükséges, de kívánatos, hogy 
e könyvet több évi használatra való terjede-
lemben, keményen beköttessük. Ez osztály-
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naplóba naponkint és óránkint bejegyezzük, 
hogy minő tárgygyal és anyaggal és milyen ered-
ménynyel foglalkoztunk ; ide jegyezzük a mu-
lasztókat név szerint és a mulasztások igazo-
lását. Ebbe jegyezzük fel a nevezetesebb ese-
ményeket : az iskolai év megnyitását; az 
iskolai hatóság stb. által történt iskolaláto-
gatást; az iskolai ünnepélyek lefolyását; a 
komolyabb természetű fegyelmi eseteket, egy 
szóval mind azt, mi a tanító iskolai foglalko-
zására vonatkozik. (Az én osztálynaplóm a 
következő rovatokat tartalmazza:, kelet (hó,) 
nap, óra, osztály, tanított tananyag, mulasz-
tott, mulasztását igazolta, észrevétel, tanító.) 

Több tanítóval biró iskolánál a tanító-
testület az iskolai év megnyitása előtt érte-
kezletet tart s ezen elkészíti az órarendeket; 
megállapodik az osztályok és tanítók beosz-
tásában és ezzel, mint a tanító-testület vé-
leményével bocsátja az igazgatót az iskolaszéki, 
stb. gyűlésre. Hasonló módon jár el a tankönyv 
meghatározásánál is. Egy tanítóval biró isko-
lánál ugyanezt az egy tanító maga végzi. 

Az általam jelzett rendtartási nyomtatvá-
nyok, kevés kivétellel, az egyetemi nyomdá-
ban mind kaphatók. Beköttetésüket felesle-
gesnek tartom, mert nagy teijedelmük miatt 
a kezelésük nehézkes és az egy anyaköny-
vön kívül, a többi mind csak ideiglenes értékű. 
Kivételt képez az osztálynapló, mely a foly-
tonos használat mellett, bekötetlenül elron-
gyolódnék. Az elveszéstől megvédhetjük úgy, 
ha év végén összehajlítva, kemény kártya-
papir közé fogjuk (így kötetbe több évi is 
besorozható) s azonnal leltározzuk. Mint lel-
tári tárgy, emberi számítás szerint, épp úgy 
megmaradhat, mint ha kemény táblába köttet-
jük ; az elrongyolódás ellen a kímélet és a ritka 
használat védi. 

A megőrzéshez természetesen szükség van 
egy szekrényre is és igen nagy szegénység-
nek tartom, ha a tanító az iskolai hatóságtól 
ezt, ha másképp nem, kéregetés, gyűjtés útján 
is, kiszorítani nem tudja. Es még tovább 
megyek: nemcsak a szekrényt tartom nélkü-
lözhetetlenül szükségesnek, de kívánatos, hogy 
minden iskolai épületben legyen egy kis 
szoba vagy legalább egy kamra, hová a hasz-
nálatban nem levő tanszerek összegyűjthetők 
és kellő kiméletben tarthatók. 

Az a szállóige: „Az iskola én vagyok," csak 
akkor válik valósággá, ha helyünket betölt-
jük, ha nem hagyunk ürességet, hová az ava-
tatlan a mi megrontásunkra, avagy boszan-
tásunkra, lábát megvetheti. Töltsük be tehát 
hivatásunkat s ezzel pánczélt is vettünk 
magunkra. 

(Br.-Apncza.) Paál Ferencz. 

A néptanítók minősítéséről. 
A tanítói pálya fontossága, a népiskola 

szükséges volta és magasztos feladata sokszor 
képezte megvitatás tárgyát. Azt hiszem, széles 
e hazában nem akad oly ember, a ki el ne 
ismerné, hogy hazánk jövője, boldogsága, 
műveltsége és ereje sok tekintetben a nép-
iskolától függ, a néptanító kezébe van letéve. 
Nem csoda tehát, hogy ha a néptanítóktól 
mindig nagyobb és nagyobb képzettséget 
követelnek. Míg alig 20 év előtt a tanító-
képző-intézetekben két évfolyam is elégséges-
nek mutatkozott, a tanfolyam később három, 
sőt a közelmúltban négy évre bővíttetett. 
Ne feledjük, hogy az intézetbe való fölvéten 
hez némi ének-, orgona- és hegedüismereteli 
kívül négy polgári, reál- vagy gymnasium-
osztály elvégzését kívánják meg. Négy évi 
szakadatlan munka után végre kezébe adják 
az i f jú tanítónak képesítő-oklevelét, mely 
őt felelősségteljes állásába bevezeti — s most 
már reá van bizva a jövő nemzedéknek nem 
csak kiképzése, hanem nevelése is. 

Am ezen jelentős állása és a társadalomban 
való nélkülözhetetlensége daczára, a néptanító 
képesítő-oklevele nem ér fel az érettségivel, 
sőt hogy túlsókat követelni ne látszassunk, 
hat polgári, reál- vagy gymnasiumi osztályról 
szóló bizonyítványnyal sem; míg ugyanis az 
utóbbival állatorvosi és gazdasági iskolába 
léphet az itju, vagy fel van jogosítva a jegyzői 
oklevél megszerzésére, addig a néptanító, tel-
jesen érthetetlen okokból, ezen előnyökből ki 
van zárva. Enyhe kifejezéssel élve, büntetés, 
súlyos büntetés ez a néptanítóra, hogy minő-
sítése, nyolcz évi tanulása, küzdése után is 
kisebb, mint a minőt más pályán rövidebb 
idő alatt, kevesebb fáradsággal elérhetett volna. 

Teljes tisztelettel kérdezzük: nem páratlan-e 
ezen anomalia? Vannak derék, nem ritkán 
jeles tehetségek, a kik — sajnos — a meg-
élhetés halasztást nem tűrő kérdése, avagy 
előre nem látott családi körülmények kény-
szere folytán tanulmányaikat nem folytathatják; 
hogy tehát mielőbb kenyérhez jussanak, a 
tanítás ügyének szentelik magukat. De nagy 
a csalódás, keserű a kiábrándulás! A mit más 
hat év alatt elér, abból az, a ki nyolcz éven 
át szivta az iskola poros levegőjét, ki van 
zárva. És minő fizetést húz szolgálata fejében? 
Kerek 300 forintot, azaz 600 koronát. Van-e 
ennél szerényebb, nyomorúltabb existenczia? 
Joggal mondhatjuk és sajnálattal konstatál-
hatjuk, hogy a tanítóénál minden egyéb állás, 
vagy hivatal, jobb elbánásban részesül. Pedig 
említettük, hogy a tanító egy egész nemzet 
jövőjére, boldogulására befolyással van és ezért 
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állása igen fontos. Vizsgáljuk ezt egy kissé 
behatóbban. 

Népünk túlnyomó többsége — 95 száza-
léka — a népiskolában nyeri kiképeztetését. 
I t t szerzi nem csak az életre szükséges isme-
reteket és készültséget, hanem ugyanitt nevelik 
őt istenfélelemre és erényre is-; itt oltják beléje 
az Isten és hazája iránt való hűséget és szere-
tetet, gyomlálják és irtják ki belőle azokat 
a hibákat, a melyeket fonák házi nevelés, 
vagy más nevelési tényezők beléje ültettek; 
itt edzik és vértezik fel, hogy a külső és 
belső kísértéseknek sikeresen ellenállhasson. 
Valóban magasztos erkölcsi feladatok ezek, 
és a míg a jövő nemzedék szellemi kiképez-
tetése marad a legfőbb erkölcsi czél, semmi-
féle hivatalnok — ' bár szívesen adózunk 
elismeréssel tevékenységüknek és mit sem 
kívánunk levonni állásuk jelentőségéből — 
nem támaszthat igényt arra, hogy a néptanító 
hivatásának nemes és fenkölt voltával pár-
huzamba állíttassék. 

Ezen nevelő és oktató munka képzett és 
rátermett férfiakat kiván, mert csak jellem 
képes jellemes embereket nevelni, és szána-
lomra méltó az a nép, melynek nevelőiben e 
fontos kellék hiányzik. Azért túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a tanító hivatása nem csak 
magasztos, nem csak felelősségteljes, hanem 
egyúttal nehéz, küzdelmes, fáradságos és 
mindenekfölött csalódásokban bővelkedő. 

Ismételjük, ami t a bevezetésben említettünk, 
hogy a haladó kor a népoktatás terén ennek 
munkására és képviselőire nem könnyű felada-
tokat ró. Ki vonhatná kétségbe, hogy mind-
ezek oly feladatok, a melyeknek helyes meg-
oldása tetőtől talpig becsületes férfiakat követel ? 
Es ha már ezért a testet-lelket felemésztő 
munkásságukért nem is részesülnek olyan 
mértékű jutalmazásban, a milyen a méltányos-
ságnak és igazságosságnak megfelelne, legalább 
a társas életben biztosíttassák a tanítónak 
azon tiszteletet parancsoló állás, mely őt 
tanulmányainál, hivatásánál és képességénél 
fogva megilleti. 

Azért tiszteletteljes indítványom: a „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága" intézzen 
kérvényt ő nagyméltóságához, a vallás- és 
közoktatásügyi minister úrhoz, kinek módjában 
áll a tanítóságot azon színvonalra emelni, a 
melyen azt minden igaz hazafi szives-örömest 
látni óhajtja, hogy a tanítói oklevél legalább 
is a hat polgári, reál-, vagy gymnasiumról 
szóló bizonyítványnyal egyenlő értékű legyen 
és hogy ebből kifolyólag a tanító mindazon 
előnyök birtokába jusson, melyeket az említett 
bizonyítvány tulajdonosának biztosít. 

Kérje meg ennélfogva ő nagyméltóságát, 
hogy ezt a legalázatosabb indítványt, mely 
által nem csak a hazai tanítóság, hanem az 
iskola tekintélye is nyer és emelkedik, tegye 
méltányos megfontolás tárgyává. 

(Buszt.) Ilavkl József. 
a£>Oe 

A magyar nyelv tanítása idegen 
ajkú népiskolákban. 

A ki figyelemmel végig olvasta a „Nép-
tanítók Lapja" 29-ik számában az Iszlay István 
kartársunk tollából eredő: „A magyar nyelv 
tanításáról, nem magyar ajkú népiskoláinkban" 
czímű czikket, az, komolyabb megfontolás 
után lehetetlen, hogy azt a kérdést ne intézte 
volna magához: „De hát, ha ez a kartárs úr 
a nélkül, hogy a nép nyelvéből csak egyetlen 
egy szót is értene, mégis olyan meglepő 
eredményeket tud felmutatni a magyar nyelv-
nek növendékeivel való elsajátításában, miért 
nem szerkeszt egy új módszertant, mint tették 
ezt eddigelé Groó Vilmos és mások?" 

Hiszen mi, idegen ajkú osztatlan népisko-
lákban működő tanítók a legnagyobb örömmel 
üdvözlünk minden e téren megjelenő művet ; 
még pedig annál inkább, ha ez egyik vagy 
másik kartársunktól jön. 

Mi, idegen ajkú népiskolákban működő 
tanítók eddigelé a Groó Vilmos módszertanát 
ismertük el a legjobbnak, és e szerint tanítunk 
is; de ha ennél valaki még jobbat produkál, 
a legnagyobb örömmel és tárt karokkal üdvö-
zöljük. 

De hát az a kis részlet, a mit a nevezett 
kartárs czikkében a magyar nyelv tanításának 
módszeréből idéz, az már egyáltalában véve 
nem új előttünk. Az mind benne van a Groó 
Vilmos módszertanában. 

Egyébiránt mi mindenben egyetértünk az 
igen tisztelt kartárs véleményével, csak három 
dologra nézve eltérők a véleményeink, még 
pedig: 

1. Az idegen ajkú, osztatlan iskolákban 
működő néptanítók és az angol vagy franczia 
bonneok között, a körülményeket tekintve, 
nagy a különbség; mert míg a bonne úgy-
szólván éjjel-nappal a gyermekkel van és csak 
éppen akkor nem társalog vele, a mikor 
alszik, addig nekünk egy osztálylyal való 
társalgásunkra — a legkedvezőbb körülmények 
között — 50 perez esik egy napon. 

2. A tisztelt kartárs etnográfiái körülményei 
és a mi körülményeink között szintén nagy 
a különbség; mert tudvalevő dolog, hogy 
Nagyág lakosságának tetemes része magyar 
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és a mi több, el sem képzelhető, hogy egy 
majdnem kétezer lakossal bíró községben 
kisdedóvoda ne legyen. Ez a két kedvező 
körülmény pedig működését fölötte meg-
könnyíti. 

3. Hogy egy gyermekkel, a ki nem tiszta 
„űrlap", — mint azt a tetszetős frázisok 
gyárosai mondják — hanem inkább „maku-
latúra", olyan könnyen lehetne boldogulnia 
egy, vele csak jelek által érintkezhető, bármily 
tudományos férfiúnak, az már mégis egy kicsit 
túlmerész állítás. 

Mert vegyük a dolgot a maga természeti 
valóságában, minden művészeti himezés nélkül. 
Az anya felhoz egy gyermeket beiratkozás 
végett. Ezt a gyermeket, mert már ez így 
szokásos, eddig mindig a tanítóval ijesztgették, 
ha valami illetlent tett, még pedig egészen hat 
éves koráig; és ezen ijesztgetés következté-
ben, gyermeki észjárása folytán, ő más fogalmat 
nem alkothatott magának a tanítóról, mint 
hogy az egy olyan szörny, a ki az olyan 
gyermekeket, mint ő, elevenen megeszi. Futot t 
is előle, a hol csak meglátta. Most is, a mint 
erővel czepelik az iskolába, már távolról hal-
latszik a sírása, s az anyja még akkor sem 
tudja lecsillapítani, a mikor már a tanterembe 
bevitte, de sőt ott még jobban rúg-kapálódzik, 
folyton azt kiabálva: haza! haza! Mert a 
kisdedóvót nem látott gyermek többnyire 
ilyen. Hát tessék már most az ilyen gyer-
mekhez közeledni, vele magát megkedveltetni, 
szüleinek utasításokat adni —- jelek által. 

Bállá Balázs kartársunk fején találta a 
szeget, a midőn a helyett, hogy a „jobbra 
nézz! balra nézz!" vezényléssel kezdené meg 
a magyar nyelv tanítását, a fütyüléssel kezdi ; 
mert a gyermek talán semmihez sem vonzódik 
jobban, mint a zenéhez. Hanem mellesleg 
mondva, ő reá is van miért neheztelnünk, 
még pedig azért, hogy csalhatatlan módszerét 
már régen, egész terjedelmében nem hozta 
nyilvánosságra. 

Egyébiránt mi elvben nagyon szépen meg-
egyezünk, hogy t. i. a szemléleti és gyakorlati 
oktatásnak a magyar nyelv tanításánál is a 
legnagyobb sikere van; és ehhez az elvhez, a 
mennyire a körülmények megengedik, ragasz-
kodunk is. Hanem egy nagy akadály van itt, 
t. i. hogy nagyon ritka tanterem az, a melyben 
nagy szekrény volna és abban síp, fütyülő, 
furulya, trombita, talp- és patkószeg, stb., 
szóval egy gazdag tanszergyüjtemény, a mely 
nélkül a haladás nagyon meg van nehezítve. 

(Panor.) Benő Béni. 

Töröltessenek-e a közönséges 
törtek ? 

Figyelemmel és élvezettel olvastam a fent 
czímzett közleményt, midőn egyszerre a kö-
vetkező szakasza ötlik szemembe: 

„De kérdem, ki volna az közülünk, a ki 
okát tudná adni annak, hogy törtet-törttel 
úgy szorzunk, hogy a számlálókat is, nevező-
ket is összeszorozzuk ? Nem hiszem, hogy 
találkoznék csak egy is közöttünk! Ezt a pon-
tot csak a magasabb mathematika deríti föl, 
ez pedig a tanító mesterségén kívül esik." 

Megvallom, boszantott e merész állítás, mely 
minden alapot nélkülöz. Ezt azonban be is 
igazolom. 

Vegyük föl a következő példát: 5/g XVs = ? 
5A a szorzandó és 7/s a szorzó. Szorozzuk az 
5A-ot előbb 7-tel,aszámlálóval,lesz: Ve X 7 = , ' 7 c , 

5 X 7 vagy csak kijelölve: ^ Igen ám, de a példa 

nem 7-tel kiván szorozni, hanem csak Ve-dal; 
a 7 pedig 8-szor nagyobb, mint a 7/e. Ha 
tehát 7/s helyett 7-tel szorozunk, az eredmény 
is 8-szor nagyobb lesz, mint azt a példa kívánja. 
Ezt pedig helyreütjük, ha a nyert eredményt: 
5 f - o t elosztjuk 8-czal, vagyis 8-szor kisebbé 

teszszük. Lesz tehát : ' ^ ~ : 8 = ? 
o 

Törtet egész számmal szorozni mikép kell? 
Ha a számlálót az egész számmal maradék 
nélkül oszthatjuk, úgy osztjuk a számlálót az 
egész számmal; ha pedig a számláló nem 
többese az osztónak, úgy a nevezőt megszo-
rozzuk az egészszel. Mert hisz világos, hogy a 
törtet kétfélekép kisebbíthetj ük: vagy a szám-
láló kisebbítése, osztása által, vagy a nevező 
nagyobbítása, szorzása által. Felvett példánkbaű 
az utóbbi esetet használjuk. Lesz tehá t : 
5 X 7 . „ 5 X 7 

6 ' 6 X 8 
íme a beigazolt szorzási szabály, mely így 

szól: törtet-törttel szorzunk, ha számlálót a 
számlálóval, nevezőt a nevezővel szorzunk. 

Tehát 5 / e X 7 » = 5 ~ l = 35/*8. 
6 X 8 

Kell-e ehhez magasabb mennyiségtudomány, 
mely a tanító mesterségén kívül esik ? Azt 
hiszem, e levezetés után Fülöp úr is beismeri, 
hogy nem, és állítása merész voltát sem ta-
gadhatja. 

De mi indított engem ez észrevételre ? „A 
kimondott szó elröppen, de az írott szó meg-
marad" — mondja a közmondás. A Fülöp 
úr által leírt szó lapunk útján megmaradt és 

i elszállott hazánk minden zugába. Megtörtén-
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hetik, hogy a jövő századok pedagógiai kró-
nikása a „Néptanítók Lapja" avult leveleinek 
forgatása közben rábukkan e czikkre és bizo-
nyosan elámul majd rajta, mert fölfedezi a 
XIX. század magyar tanítóinak szörnyen elemi 
tudományát. De ez a kisebb baj ; nagyobb az, 
hogy a jelenben e czikket nem csak mi, de 
mások is olvassák. Es ha olvassák e czikket, 
akkor okvetlen nevetni is fognak a tanítókon, 
a kik ily elemi ismeretekkel sem rendelkez-
nek. E két körülmény indított soraim meg-
irására; mert meg vagyok róla győződve, hogy 
kartársaim valamennyije és velők együtt Fülöp 
úr is, magasabban áll a tudomány dolgában, 
mint a kérdéses szorzási szabály. De arról is 
megvagyok győződve, hogy Fülöp úr csak 
egyszerűen tévedett és nem meggyőződését 
vetette papírra, midőn szép czikkének ama 
szakaszát írta. Czikke valóban élvezetes és 
tárgyát igazán szakszerűen megvilágítja, 
melylyel főbb vonásaiban teljesen egyet értek. 

Ezek kapcsán legyen szabad nekem is sze-
rény véleményemet nyilvánítani a népiskolai 
törtszámtanítás tekintetében. Véleményem a 
következő: 

1. A népiskolíból a közönséges törtek taní-
tását nem lehet és nem is szabad teljesen 
kiküszöbölni és tisztán csak a tizedes törtek-
kel foglalkozni. 

Az élet maga minden vonatkozásaival együtt 
nincs tisztán tizedes kaptafára ütve. Hányszor 
előfordul, hogy egyszerű embernek kell közön-
séges törtszámmal 4 alapmíveletet végeznie. 

2. Előbb egyenlő nevezőjű törtekkel szá-
moljunk fejben; a nevező ne legyen nagy 
szám. Minden példa az életből legyan merítve 
a gyermek felfogásához mérve. 

3. Ha ily módon átmentünk az egyenlő ne-
vezővel bíró törtekkel a négy alapmíveleten, 
rátérhetünk a különböző nevezőjű törtekre. 
Figyelnünk kell a példák megválogatásánál arra, 
hogy a közös nevező lehetőleg kis szám legyen. 

4. Minden feladat előbb fejben oldandó meg. 
5. A közönséges törtek csak az V. és VI. 

osztályban tanítandók. 
6. Az ismeret állandósítása czéljából az ismét-

lőiskolában sem hanyagolandók el, mert ha min-
den feladatot fejben oldatunk meg, kiválóan 
alkalmasak a törtek a gondolkodás élesítésére. 

(Perlak.) Boldizsár Béla. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Beliczay Tamás, Blazsik Mihály, 
Boda Márton, Bubenik Antal, Dudás Ferencz, 
Holly István, JTorcsik Péter, Komjáthy Mór, 
Kovács György, Kovács Henrik, László Ágos-

ton, Mészáros Imre, Mészáros Mihály, Missu-
ray János, Robacsinszky József, Sághy Mihály, 
Szarka Ödön, Zahora Andor, Zöld Antal, 
Aranyosi Ilona, Farkas Ilona, Gullay Ilona, 
Mellca Amália, Buttkay Karolina, Schubert 
Julia, Valigurszky Julia, Verner Ilona oki. 
tanítókat, illetve tanítónőket az egyidejűleg 
államosított csongrádi el. népiskolához rendes 
tanítókká, illetve tanítónőkké; Szmolárcsek 
János oki. tanítót a felső-töőki áll. el. nép-
iskolához rendes tanítóvá; Hercze Péter oki. 
tanítót a görcsöni áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Gzirják Hermin oki. polg. isk. taní-

1 tónőt a fogarasi áll. polg. leányiskolához a 
XI. fizetési osztály 3. fokozatába segédtanífeó-
nővé; Szálatsy Rezső oki. tanítót a bánffy-
hunyadi állami polg. fiúiskolához a X. fizetési 
osztály 3. fokozatába r. tanítóvá; Sükösd 
András oki. tanítót a felső-ternyői áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Schenk Jakab fehér-
templomi közs. el. iskolai igazgató-tanítót az 
ottani állami polg. leányiskolához a X. fizetési 
osztály 3. fokozatába igazgató - tanítóvá; 
Petrovics István oki. tanítót a jarkováczi közs. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Popov Bogdán 
oki. tanítót a farkasdi közs. el. isk. r. taní-
tóvá ; Bérczy Ödön oki. tanítót a kapruczai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Nagy Károly 
oki. tanítót a nagy-széli áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Kaszap Kornél oki. tanítót a 
dengelegi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Brunowszky Rezső oki. polg. isk. tanítót a 
fiumei áll. polg. fiúiskolához a X. fizetési osz-
tályba r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Beck Jolán parajdi áll. el. isk. 
tanítónőt a ruttkai áll. el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Börzöly Zoltán 
botykai munkaképtelennek talált ev. ref. kán-
tortanító részére évi 160 fr tot ; Kövér János 
szőke-dencsi r. kath. kántortanító részére évi 
220 f r to t ; Fejes Antal nagy-rőczei munkakép-
telennek talált áll. polg. isk. tanítónak évi 
210 f r t o t ; br. Stachelkausen Teréz kassai mun-
kaképtelennek talált róm. kath. tanítónő 
részére évi 418 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Keczán Sándor kis-nyulasi gör. kath. 
tanító özvegye, szül. Csolobok Mária és árvái 
részére együtt évi 225 f r to t ; néh. Sgriban 
János nagy-mutniki nyugalmazva volt gör. 
kel. tanító özvegye, szül. Tábla Szamfira 
részére évi 125 f r to t ; néh. Lerner Antal új-
hartyáni kántortanító Antal nevű kiskorú 
árvája részére 31 fr t 66 krt. 

Végkielégítést utalványozott: Bodnár Róza 
hertelendyfalvai áll. óvónő részére 400 frtot 
az orsz. tanítói nyugdíjalap terhére. 
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S Z U N O R A 

Kökk Szilárd. 
(Szül. 1799 aug. 21. f 1888 szept. 25.) 

Gloria mortuo! Ünnepeljük a halot-
tat, ki nagy és felejthetetlen marad 

haj tóit kérve-kéri: „Ne csapjanak lármát 
hagyatékaival; intézzék el rendelkezé-
seit csendesen, feltűnés nélkül, mert ő 
mindig csendes életű ember volt s még 
halála után is bántaná, ha nevével 

m indenkoron; kinek nagysága nőttön-
nő, mennél távolabb marad el sírba-
tétele; nő, mint az árnyék, szép őszi 
nap* alkonyatán. 

Pedig ő rejtezkedni akart még holta 
után is. Akkor kétszázezer forintot meg-
haladóihagyományainak hagyaték-végre-

lármát csapnának." Az újságíróknak te t t 
hagyaték-levelében meg kereken meg-
mondja: „Szeretem az írókat, de leg-
jobban szeretem őket akkor, ha lap-
jaikban rólam semmit sem írnak." 

Végrendeletének bevezetése így szól: 
„Isten segítségével, munkásságom és 
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fösvénységgel párosult takarékosságom 
által, gyakori nélkülözések mellett, ipar-
kodtam némi kis vagyont szerezni, liogy 
holtom után annak bizonyos része a 
haza oltárára letétessék, melynek szel-
lemi kincsekkel nem adózhattam." 

Kell-e találóbb jellemzés ennél, melyet 
így, önmagáról vet oda? 

Nagy hagyatékait lepecsételt csoma-
gokban tette le. Minden csomagban volt 
egy-egy, az ő egyéniségét mélyen jel-
lemző mondása. A csomagok száma 
tetemes, tehát jellemezni is bőven 
lehetne őt a saját igéivel. De testvére, 
a nem rég elhunyt Jiölclc Pál, talán 
legjobban festi őt az „Emké"-hez irott 
levelében : „Elhunyt, felejthetlen emlékű 
kedves testvérbátyám R. Sz., csendes 
és zárkozott jelleméből folyólag, számos 
és tekintélyes összegekre menő hagyo-
mányai iránt, Írásbeli végrendeletében, 
minden nyilvános zaj és elismerés elke-
rülésével akként rendelkezett: hogy azok 
csakis holta után bontandók fel s lesz-
nek az illetékes hagyományosoknakkézbe-
sítendők. E ritka szerénységgel, emelke-
dett emberbaráti érzülettel ós szeretettel 
gyakorolt eljárásához híven és követke-
zetesen, hazafias érzületeivel sem óhajt-
ván feltűnni és dicsekedni." . . . „Mint-
hogy testvérem első sorban az „Erdélyi 
Közművelődési Egyesület"-ről emlékezett 
meg, . . . elhatároztam a fentebb említett 
egyesületnek 20.000 forintot," stb. stb. 
küldeni. 

A nagyszerű hagyaték, mely az azóta 
felbontott csomókban rejtegetett kin-
csekkel az egy milliót meghaladja, három 
főcsoportra osztható: I. A haza oltárára 
letett csoport. A vallásos és embersze-
retettől áthatott férfiú e szakasz alá 
gyűjtötte a különféle vallású egyháza-
kat, iskolákat, képző- és nevelőintéze-
teket, a szépművészeti és iparegyesülete-
ket, óvodákat, társulatokat és telepítési 
vállalatokat. II. Az embervédelemnek 
szánt hagyatékok. Az árvák, sínylők, 
rabok, lábbadozók, hülyék^vakok, siket-

némák, cselédek, bölcsődék, menedék-
házak, kórházak, segélyzőegyesületek, 
elhagyottak, özvegyek, szemérmes-sze-
gények és mentőegyesület. III. A magyar 
nemzeti nyelven művelt tudományok és 
a hazai szépművészetek ápolására ós fej-
lesztésére szánt alapítványok. A tudo-
mányos akadémia, az egyetem, a köz-
oktatás- és igazságügyi ministereknek 
különféle czélokra átadott pénzescso-
m agok. 

Hogy a tanítókról és azok alkotásai-
ról sem feledkezett meg a nemes ember-
barát, az szinte természetesnek látszik 
azok előtt, a kik ismerték nagy szere-
tetét az ifjúság és oktatói iránt. Az 
„Országos Eötvös-alap", a „Tanítói Árva-
ház" 500 és 4000 frtban részesültek. 

Legnevesebb alapítványainak egyike 
a budapesti elemi iskolai tanítókat illeti. — 
Kétszázezer forintot tesz ez az összeg, 
melyet a boldogultnak nem rég elhunyt 
öcscse: Bökk Pál és ez utóbbinak nemes-
szívű neje: Seher er Klementina még ötven-
ezer forinttal toldott meg mindkettőjük 
halála esetére. Az a czélja a nemes 
emberbarátnak és ebből is látszik mély-
séges lelkülete, eszejárása, hogy ez ösz-
szeg kamataiból öt érdemes tanító ala-
posan rendezhesse anyagi viszonyait s 
azért úgy intézkedik, hogy a kitünte-
tet t tanító, -de sőt elhalálozása esetén 
annak családja is, több egymásutáni 
éven élvezhesse az esedékes összeget. 

A „Budapesti Tanítótestület" elnök-
sége nem csekély áldozat és sok után-
járással teljesen biztonságba hozta a 
föntírt hagyatékot a székes-főváros letét-
hivatalában, s most már csak a gyü-
mölcsöztető, áldást osztó intézkedések 
megtételére van szükség. 

Nézzétek meg, szeretett társaim ezt 
az aszkéta arczot, ezt a mélységes-mély 
tekintetet, mely mögött az egész nem-
zetet átölelő szeretetnek lángja honolt, 
s rójátok képét mélyen a szivetekbe! 
Szeptember 25-ike pedig legyen búcsú-
járástok napja a Iverepesi-úti temető 
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sírjához, megölelvén,megcsókolván annak 
kövét, melyet eddig csak a fölkelő nap 
első sugara érintett „ miként egy arany 
koszorú; miként egy fényes, meleg csók 
Isten ajakáról". 

(Budapest) Szőke István. 

' T 
Méhészkedjüük! 

VII. A méhek téli gondozása. 

Sokan a szabadban, mások a zárt helyen 
való telelés mellett kardoskodnak. A ki az ok-
szerű méhtenyésztés alapelvét követve, erő-
sekké növelte családait, ha széltől védett helyen 
állította föl méhesét, télire is hagyja ott a 
törzseket. A szabadban való telelés előnyei, 
hogy a méhekre sem kedvező ki- és beköl-
tözködéstől mentve vagyunk, a téli évad alatt 
jelentkező derült, enyhe napokon a méhek 
kiröpülhetnek, megtisztulhatnak és tehát a 
vérhas eshetőségének kevésbbé vannak kitéve, 
mint a zárt helyen levő családok. 

A szobában, kamrában, padláson, pinczében 
telelő méhek nyugalma nem lehet oly csön-
des, mint a szabadban állóké; mert az épület-
ben elkerülhetetlen ajtócsapkodás, dörömbölés, 
zakatolás háborgatja a méheket. Már pedig 
éppen arra kell különös gondot fordítnunk, 
hogy nyugalmuk állandóan zavartalan legyen; 
mert a gomolyból a legkisebb zajra is szét-
riadnak, kutatják a csöndháborítás okát és 
megdermednek, vagy féltett kincsükből a 
kelleténél többet szívnak magukba, de mivel 
tisztulni ki nem járhatnak, saját lakásukat, 
a lépeket szenyezik be. Ez a vérhas, mely 
pusztulással fenyegeti a törzset. 

A szabadban telelő családok — ha kaptáruk 
jó melegtartó — a legcsikorgóbb, de csöndes 
hideget is könnyen elviselik. A csak kissé csipős 
éles széltől azonban szenvednék. Ha tehát szél-
nek lennének a kaptárok kitéve, alkalmazzunk 
eléjük, körülöttük ellenzőt, ernyőt. 

Az egerek, cziczkányok ellen gondos, előre-
látó védekezés szükséges. E pákosztos tolako-
dók nagyon szeretnek a méhcsaládokhoz 
befurakodni, hogy ott garázdálkodhassanak. 
Ha beférkőzniök nem sikerül is, már elég 
boszuság, hogy nyugtalanítják a méheket. A 
kaptárokba — mivel a röpülőlyukakat a rács-
szerü tolókákkal elzártuk — nem juthatnak be 
egykönnyen. Hogy kívülről se háborgassák a 
méheket, tartsunk a kaptárok körül csalóétek-
kel fölállított, zörej nélkül működő egérfogókat. 

A kasokat pedig állítsuk bojtorjánból össze-
vert kerek lapra, ugyanezzel zárjuk el a röpü-

lőlyukat és koszoruzzuk körül a kast. Ennél 
biztosabb védekezést nem alkalmazhatunk az 
egerek ellen, mert sem a földbe furakodva, 
sem fönt próbálkozva, nem képesek a bojtor-
jánon áthatolni; a levegőt pedig nem zártak 
el a méhektől. 

A kaptárokat bolygatni, s ezzel a méhek 
csöndj ét zavarni télen át egyátalán nem szabad! 
A gondosan betelelt népeket alig érheti valami; 
szügségtelen tehát a kaptárokat nyitogatni. 
Ha a családok állapotáról némi tájékozást 
óhajtunk szerezni, nézzük körül óvatosan 'a 
kaptárokat és a netán észlelt hiányt, rendel-
lenességet szüntessük meg. Megeshetik, hogy 
holt méhek hullottak a kaptár fenékdeszkájára 
és a röpiilőlyukat eltorlaszolták, a levegő útja 
el van tehát zárva. Egy kampós-vassal — a 
kaparóval — a röpülőlyukon vigyázva benyu-
lunk és a holtakat kikotorjuk. 

A röpülő lyukat takaró hó a szél behatolását 
gátolja, miért is csak olvadáskor takarítsuk 
el, hogy a fölenyhülő időben a méhek kirö-
pülhessenek. 

A tél folyamán jelentkező szelid, meleg, 
derült napokon nagyon ajánlatos a méheket 
— maguktól nem tévén ezt —• kiröppenésre 
serkenteni; mert rövidke szálldogálás után —-
mivel magukat kiürítették — szinte megköny-
nyebbülten vonulhatnak vissza lakásaikba. Ha 
azonban „fagygyal mosolyog a napsugár", 
inkább vegyük elejét a kiröpülésnek, nehogy 
dermedten künn maradjanak a méhek. Ezt 
azzal érjük el, ha a röpülőlyukakra —• az őket 
kicsalogató napsugár behatolását meggátlandó 
—- ellenzőt alkalmazunk. De ha veszedelem 
nélkül kiröpülhetnének, s mégsem mozdulnak 
ki a méhek, kopogtassuk meg a kaptárt, 
leheljünk be erősen a röpülőlyukon és így 
ösztönözzük őket a tisztuló kiröpülésre. 

A kaptárok körül tisztítsuk el a havat, 
szórjunk a földre szalmát, vagy polyvát, hogy 
a kijött méhek azon pihenjenek meg és ne a 
hóra, vagy puszta földre essenek, hol bizo-
nyosan megdermednének. 

Egyéb teendőnk még télen: az üres kap-
tárok és eszközök átvizsgálása, jávítgatása, 
új kaptárok és keretek, stb. készítése, viasz-
olvasztás, müléppréselés, hogy a jövő tavasz 
elérkeztére mindennel rendben legyünk. 

(Pancsova.J Nayy János. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X Az alsóborsodi ev. ref. tanítóegye-

sület Mező-Csáthon tartotta évi rendes köz-
gyűlését Boksa Lajos zsolczai tanító elnöklete 
alatt, a tagok szokatlan nagy száma és elő-
kelő vendégközönség jelenlétében. A pénz és 
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könyvtár vizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése szerint a mult évi bevétel 223 frt, 
a kiadás 90 f r t volt. A fölösleg a könyvtár 
gyarapítására, pályadíjak kitűzésére fordíttatik. 
A könyvtár 100 kötetből áll, mely ez évben 
20 új művel szaporodik. A következő pálya-
tételre : „Miként ébresztheti föl és fejleszt-
heti a tanító az iskola iránt való érdeklődóst 
a népben" — beérkezett müvek közül a 
Putnoky István és Kőszeghy István miskolczi 
tanítók pályamunkái közt a 25 korona díj 
megosztatott. Baksa Lajos melegen érző 
baráti szívvel irott szép emlékbeszédét olvasta 
föl Szarka Ferencz elhunyt társunkról. Kő-
szeghy István a „Baboná"-ról, Putnoky István 
pedig a ,Méhes" czímmel a tanítói életből 
vett érdekes elbeszélését olvasta föl. A hatá-
rozatok közül említésre méltók a következők : 
a) Az iskolák megvizsgálására a lelkészek-
kel kiküldött tanítók véleménye ezentúl a 
lelkészek által megkérdezve és figyelembe 
véve legyen; az iskolák szellemi állapotáról 
szóló jelentést a vizsgáló tanító is írja alá. 
b) Fölkéretik az egyházmegye, hogy a díj-
levelekben a tanítói fizetés a kántoritól elvá-
lasztassék és a tisztán tanítói fizelés egészít-
tessék ki mindenütt 400 frtra. (Eddig mind-
két fizetés egynek véve vétetett alapul az 
államsegély igénybe vételénél.) Több apró 
egyesületi ügy elintézése után a városháza 
nagytermében lakoma volt, melyen jól esett 
hallanunk az egyházi és polgári hatóságok 
jelenlevő képviselőinek őszinte, elismerő föl-
szólalásait. (P. J.) 

Tanítók tanácsadója. 
Elvi, kérdések nyugdíj-ügyekben. 

R. J. Az oly tanító, ki rendes és nyugdíjra 
beszámítható szolgálata közben próbaév föl-
tétele alatt új tanítói állomást fogad el, ezen 
próbaév következtében — ha tanítói szolgála-
téiban nincs megszakítás — nem veszti el 
nyugdíjra megszerzett igényét. 

Elvesztheti-e az az elemi iskolai tanító jogát 
a nyugdíj-igényhez, ki állami, községi, vagy 
nyilvánossági joggal felruházott magán polgári 
iskolában fogad el állomást oly módon, hogy 
2 év alatt polgári iskolai tanítói oklevelet köteles 
szerezni? Es ha nem tudná ezt megszerezni? 

E kérdésre az a válaszunk, hogy nem 
veszti el. A nyugdíj mennyisége az idő szerint 
élvezett fizetés mennyiségétől függ; ha tehát a 
polgári iskolai oklevelet a kitűzött idő alatt 
nem szerzi meg és ennek folytán megint elemi 
iskolánál leend alkalmazva, nyugdíj-igénye az ott 
élvezett fizetéshez képest esetleg leszállítandó lesz. 

„Fiatal tanító." Ha a nmélt. vallás- és 
közoktatásügyi ministerium egy tanítót, ki 
már 1870 óta fizet a nyugdíjra, állásától való 
elmozdításra itél, élveszti-e az illető tanító egy-
úttal nyugdíj-jogosidtságát is ? 

Ezt a kérdést minden egyes konkret esetben 
külön-külön kell mérlegelni s a körülmények-
hez képest dönteni. Általánosságban szak-
véleményül annyit mondhatunk, hogy a tanító, 
ha nem a tanítói pályától, hanem csak bizonyos 
tanítói állomástól mozdíttatik el (úgy, hogy 
más helyütt fogadhat el tanítói állást és ilyent 
időbeli megszakítás nélkül tényleg el is fogad), 
a nyugdíjra való jogosultságéit megtartja. Kivé-
telt képezne ez alól az az eset, ha a határo-
zatban világosan kimondatott, hogy nem csak 
állását, de nyugdíj-jogosultságéit is elveszti. 

Önnek a másik kérdésére nem adhatunk 
feleletet. 

Biczó János. Kecskemét. Városi alsófokú 
ipar- és kereskedelmi iskolához választott 
tanító, mivel kötelezik az ottani városi tiszti 
nyugdíjalapba való belépésre, kilép-e 6 évi 
nyugdíj-jogosultsága mellett az országos tanítói 
nyugdíjalapból? Vájjon az illető város tiszti 
nyudíjintézeténél be kell-e ezt a 6 évet számí-
tani, vagy pedig teljesen elvesz az orszé/gos 
nyugdíjalapnál szerzett nyugdíjigénye ? 

Miután az 1891. évi XLIII. t.-cz. 1-ső §-a 
szerint most már az alsófokú ipar- ós keres-
kedelmi iskoláknál alkalmazott tanítók is 
fölveendők az országos tanítói nyugdíjalapba, 
ennélfogva az ilyen iskolához megvédasztott 
tanító továbbra is köteles az országos tanítói 
nyugdíjalapnak tagja maradni és nem kötelez-
hető arra, hogy az illető város tiszti nyugdíj-
intézetébe belépjen. Kivételnek csak abban az 
esetben van helye, ha az illető város mint 
iskolafentartó az 1875. évi XXXII. t.-cz. 31. §-a 
értelmében az orsz. tanítói nyugdíjintézethez 
való hozzájárulás kötelezettsége alól felmen-
tetett. Ebben az esetben azonban köteles a 
város a tanító korábbi szolgálatát — ugyan-
azon § értelmében — beszámítani. Ha tehát 
az illető alsófokú ipar- és kereskedelmi iskola 
eddig az országos tanítói nyugdíjintézet köte-
lékébe nem vétetett fel, de a belépés köte-
lezettsége alól sem mentetett fel az idézett 
§ értelmében: akkor ez iskolánál az 1891. 
évi deczember végéig alkalmazott és a városi 
nyugdíjintézetbe felvett tanítók végellátásáról 
a város tartozik gondoskodni; 1891. évi deczem-
ber 31-ike utém újonnan alkalmazott minden 
tanító pedig köteles az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe belépni s állomásuk után a véiros 
köteles ide az évi 12 frt iskolafentartói díjat 
megfizetni. 
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(Jönczöl . . . S.T. Lehet-e valaki egyidejűleg 
2-féle nyugdíjintézetnek tagja, pl. társulati vagy 
községi nyugdíjalapnak és az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek? Erre vonatkozólag báró 
Eötvös Lóránd minister úr ő excellentiája 
úgy határozott, hogy a tanítókra nézve a 
belépést más nyugdíjintézetbe kötelezővé tenni 
nem lehet. Tanárok és tanítók e minőségükben 
két nyugdíjintézetnek tagjai nem lehetnek. Meg-
engedhető azonban, sőt kivánatos, hogy kántori 
teendőket teljesítő tanítók kántori javadalmaik 
után felekezeti nyugdíjintézetekből nyerjenek 
kielégítést (nyugdíjat). 

Érdekes esetről van tudomásunk. Egy egy-
házmegyei népiskolai tanítók gyámintézeti 
alapszabályainak helybenhagyására vonatkozó-
lag a nyugdíjintéző-bizottság úgy határozott, 
hogy ez alapszabály csak abban az esetben 
hagyható helybe, ha az egyházmegye minden 
tanítójára nem teszi kötelezővé ezen gyám-
intézetbe való belépést. 

Egyébiránt véleményünk szerint már csak 
azért sem lehet eltiltani, hogy valaki, ha teheti, 
esetleg más nyugdíj- vagy gyámalapból, inté-
zetből is biztosítson magának vagy család-
jának nyugdíjat, gyermekeinek nevelési pót-
lékot, stb., mert ezt ellenőrizni nem lehet; 
hiszen pl. magán-pénzintézetnél (biztosító-
társaságnál) is gondostodhatik valaki ekként 
jövőjéről. Ez pedig csak el nem tiltható. 

Sütő Pál . Számíthat e megint özvegyi 
segélyre — ha esetleg ismét özvegységre jutna 
— az a nő, ki mint özvegy tanítóné első 
férje után özvegyi segélyben részesült; de 
miután újból férjhez ment, végkielégítésül öz-
vegyi díjának 2 évi összegét kapta. Második 
férje szintén tanító és tagja a nyugdíjintézet-
nek. Egy szóval olyan özvegyről van szó, ki 
már első férje után egy izben özvegyi segélyt, 
majd végkielégítést kapott. Vájjon másodízben 
is özvegységre jutva, megint megszavaznák-e 
részére az özvegyi segélyt ? 

E kérdésre az a válaszunk, hogy ha a 
törvényszabta föltételek megvannak, megkapja 
a második férje után az özvegyi segélyt még 
akkor is, ha első férje után segélypénzt élve-
zett és erre nézve a végkielégítést igénybe 
vette. 

Sz. B. Ön, neje után, ki szintén tagja volt 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek, ez alap-
ból legfelebb temetkezési járulékra tarthatna 
igényt. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 140. §-a 
és az 1891. XL1II. t.-cz. 6. §-a nagyon jól 
össze egyeztethető. Egyikben olyan özvegy nő-
ről van szó, kinek férje tanító volt; másikban 
pedig olyan özvegységre jutott férjről van szó, 
kinek neje az országos tanítói nyugdíjalapból 
nyugdíjigénynyel birt. Terjeszszen be kérvényt 

az országos tanítói nyugdíjalaphoz, ott majd 
döntenek ez ügyben. 

Molnár G. A jegyzőkönyvi másolatot meg-
tekintve s általunk a Tanácsadóban majdnem 
2 év óta mondottakat figyelembe véve, cso-
dáljuk, hogy ön „jogfosztásnak" meri nevezni, 
ha nem lenne 930 f r t nyugdíjjogosultsága, 
holott 1027 frtra taksált jövedelméből 100 
fr t lakásbér, 600 frt földjövedelem pedig a kán-
torságért levonandó közös jövedelemnek van 
minősítve. A mi belátásunk szerint mai jog, 
igazság és méltányosság alapján ön semmi-
esetre sem tarthat számot 930 frt nyugdíjra. 

* * * 

Katonai ügy. S. L. A főszolgabíróhoz for-
duljon ügyében. Ennyit minden ifjú tanítónak 
tudnia kell. Egyébként, ha valaki egy év alatt 
nem törődött katonai ügye rendezésével, az 
magának tulajdonítsa a következményeket. 

V. K. yldósér elmekben orvoslásért nem mi 
hozzánk, hanem mint már megmondottuk: 
az illetékes pénzügyigazgatósághoz kell for-
dulni. 

B. Albert. Iskolájuk államosíttatván, a IV-ik 
száz forint folyósítása alkalmából a nyugdíj-
osztály hivatalból foglalkozni fog az ön nyug-
díjigénye helyesbítésével. Ne higyje azonban, 
hogy utánfizetéssel nyugdíjigényét emelheti. 
Különben is nagy ellenmondás, hogy mikor 
530 f r t fizetése volt, nem tudta a járulékot 
fizetni, 400 frtból meg „utánfizetésre" is képes 
lenne. Nagy méltatlanság, ha a tanító saját 
hibája miatt bekövetkezett kellemetlenségei-
ért másokat okol. 

Yirland János. Orvosi vizsgálat alapján 
kéljen — esetleg egy évre terjedő — sza-
badságot. 

Eifr id A. Nem ismerünk reá külön rende-
letet ; de természetesnek tartjuk, hogy a tanító 
nem büntethető fizetése levonásával azért, 
mert törvényes katonai kötelezettsége telje-
sítése végett kénytelen gyakorlatra bevonulni. 

Pappné 8. J. Az izr. ünnepnapok tárgyá-
ban már tanácsadónkban is adtunk fölvilá-
gosítást; a g. k. ünnepekre vonatkozó rende-
letről meg Önnek is van tudomása. Ilyen 
rendeleteket nem szoktak külön kinyomatni 
és könyvpiaczra bocsátani. 

Iskolaszék. Báka. Az iskola túltömöttségén 
az iskolafentartó segíthet. Nem szabad meg-
tűrni, hogy 70—80 tanuló helyére 132-öt 
bepréseljenek. Ha az iskolafentartó anyagi 
eszközök híján képtelen javítani a helyzeten, 
akkor kéljenek államsegélyt vagy államosítáq.s. 

Béres A. Elemi iskolai tanítói oklevéi nem 
elég képesítés a jegyzői vizsgálatra bocsátás 
alapjául. Le kell tenni a polgári vagy közép-
iskolai VI. osztályról is a vizsgálatot. 
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Farkas Jáuos. 1. A díjlevél határoz. 2. A 
tanítónőképző-intézetbe való fölvételi vizsgálat 
nincs eltörülve; de annyian szoktak jelent-
kezni polgári vagy felsőbb leányiskola négy 
osztályát szabályszerűen végzettek is, hogy 
állami tanítónőképzőben ritkán kerül elemi 
isk. VI. oszt. végzett fölvételi vizsgájára a 
sor. Egyébként tudakozódhatik valamely 
tanítónőképző-intézeti igazgatóságánál. 3. Har-
madik ügyről már volt szó tanácsadónkban. 

Lux Miklós. A tanítói fizetésekről szóló 
nyugtatványok nem bélyegmentesek. Rend-
szerint bele is irják az utalványokba, hogy az 
illető összegeket az adóhivatal szabályszerűen 
bélyegzett nyugtatványokra fizesse ki. 

Vajda F. Zenta. Az állami tanítóknál — 
korpótlókot illetőleg —- nem. veszik tekin-
tetbe a más iskolánál töltött szolgálati időt. 

T. E. Ilyen naiv kérdésre: ( .Föl kell-e 
említeni a kérvényben a szakcsoportot, mely-
ből polg. isk. képezdei magánvizsgát akarok 
tenni?") csak nem fogunk önnek külön leve-
let küldeni. A másik kérdésben tanácsoljuk, 
hogy tájékozásért minél-előbb forduljon Gyer-
tyánffy István igazgató úrhoz (Budapest, 
I. ker. Győri-út). 

Katona F . Folyamodjék a közoktatásügyi 
ministeriumhoz elveszett nyugdíjkönyvéről 
másodlat kiállításáért. 

T. Ki határoz a tanulók szülője (gyámja) 
és a tanító közt félmerült panaszokban? Első 
fokúlag az iskolaszék; felebbezés esetén másod-
fokúlag a törvényhatósági közigazgatásibizottság. 
Ugyanily eljárás követendő a fegyelmi ügyek-
ben az 1876. évi XXVIII. t.-cz. alapján. 

Tura. 1. Ha elfogadta az 1 évi próbaidőt, 
akkor kötelező. Miért nem hivatkozott akkor 
a pályázat föltételeire ? 2. A szolgálat nem 
a megválasztás, hanem a hivatalba lépéstől 
számíttatik. Az iskolaszéknek hozzá kell 
járulnia a megerősítéshez. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az ország közvéleménye még mindig 

bölcs és nagy királyunk szeptember 25-éről 
keltezett legkegyelmesebb kéziratának hatása 
alatt áll. Az országgyűlés képviselőháza, mely 
szeptember 28-án kezdte meg újból tárgya-
lásait, Podmaniczky Frigyes báró indítványára, 
hódolati fölirat intézését határozta el 0 Fel-
ségéhez ; Budapest törvényhatósági bizottsága 
meg elhatározta, hogy „a székes-főváros közön-
ségének és lakosságának érzelmeit 0 császári 
és apostoli királyi Felsége előtt egy küldöttség 

tolmácsolja, mely polgármester úr vezetése 
alatt a törvényhatósági bizottság kebeléből 
alakítandó". Ennek a határozatnak örömére 
a főváros lakossága szeptember hó 30-án 
fényes kivilágítást rendezett. A történeti 
nevezetességű királyi kézirat országszerte nagy 
örömet és lelkesedést idézett elő, mely hódo-
lati föliratokban és városok kivilágításában 
nyilvánult. 

— Az országgyűlés képviselőházának 
I. Ferencz József király 0 Fölsógéhez inté-
zett fölirata következőleg hangzik : „Fölséges 
Császár és Apostoli Király! Legkegyelmesebb 
Urunk! A magyar országgyűlés képviselőháza 
hálával és hódolattal vett tudomást Fölséged-
nek folyó évi szeptember 25-ikén kelt ama 
fenkölt elhatározásáról, melyben nemzeti éle-
tünk elmúlt századainak kimagasló alakjait 
megörökítő szoborműveknek a székes-főváros 
terein fölállítását saját udvartartása költségei-
nek terhére méltóztatott legkegyelmesebben 
elrendelni. A fejedelmi bőkezűség egymagában, 
melyet Fölségedtől hosszú időn át tapasztal-
tunk, a hála érzelmeivel tölt el bennünket. 
De a mi a lelkesedés lángját költötte föl 
milliók és milliók szivében, abban áll, hogy 
az a királyi érzés és gondolat, mely a legfelsőbb 
kéziratot sugilta, egy és ugyanaz azzal az 
érzéssel és gondolkodással, melylyel a nemzet 
midjta imát viseltetik. Király és nemzet össze-
forrott a mult iránt való érzésben, egyaránt 
át vannak hatva attól a meggyőződéstől, hogy 
csak az az ország és nemzet számíthat hosszú 
fönmaradásra, mely kegyélettél tekint vissza 
őseire, s a mely megszívleli ama nagy tanul-
ságokat, melyeket a mult küzdelmei, dicsősége, 
hanyatlása egyaránt föltárnak előtte és mélyeket 
történelmébe annak keze írt be,, a ki a kirá-
lyoknak és nemzeteknek törvényt szab. Szivünk-
ben ama — törvényczikkeinkbe is beiktatott — 
királyi szóval, melylyel Fölséged hü népe 
iránt törhetetlen bizalmát nyilvánította a 
multunk tanúságaként fölmerülő ama meg-
győződéssel, hogy erős a király és nemzet, 
midőn törekvéseiben egybe van olvadva: Föl-
séged vezérlete alatt bizalommal nézünk a 
jövő minden föladata és küzdelmei elé. Midőn 
Fölségedet kérjük, hogy hódolattal teljes 
hálánk kifejezését fejedelmi megszokott ke-
gyességgel fogadni méltóztassék, kérjük a 
Mindenhatót, hogy azt a királyt, ki a lelke-
sedésnek, az erők egyesítésének s nagy czé-
lokra irányzásának hatalmát birja és a királyi 
családot, melynek sorsa a nemzetével össze-
forrt, tartsa meg mindenkoron szent oltal-
mában. Kik legmélyebb alattvalói tisztelettel 
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és hódolattal vagyunk császári és apostoli királyi 
Fölséged legalázatosabb szolgái: a Magyar-
Horvát és Sziavon országok országgyülésileg 
egybegyűlt képviselői." 

— Á király tíz szobra. A fővárosban 
fölállítandó történelmi szobrok ügye nagyban 
foglalkoztatja az illetékes köröket. A szobrok 
mintázására a közoktatásügyi ministerium 
hirdet majd fokozatosan pályázatot. A szobrok 
helyét a közmunkatanács javaslatára a főváros 
állapítja meg s egy pár szobornak már emle-
getik is a helyét. Az első szobor, a melyet föl-
állítanak, Szent Gellért püspök szobra lesz. E 
szobor helye adva van a Gellért-hegy alján, 
az új eskütéri hid budai hídfőjénél alakítandó 
téren. Pázmány Péter szobrát a központi 
egyetem most épülő új palotája elé tervezik, 
a hol tér lesz és ezzel szemben a magyar-
utczába vezető új utcza. Pázmány Péter volt 
a magyar tudomány-egyetem megalapítója s 
így az Egyetem-térnél keresve sem lehetne 
jobb helyet találni a Pázmány-emlék számára. 
Verbőczy István szobra vagy az új igazságügyi 
palota elé jön, vagy a Mátyás-templom mellett 
levő iskola-térre. Hajdan ezen a téren lakott 
Verbőczy s ezért nevezték el a térre vezető 
utczát Verbőczy-utczának. A protestáns hit-
védő Bocskay István erdélyi fejedelem szobra 
helyéül alkalmasint a Kálvin-tért jelölik ki. 
A többi szobor helyéről is tanácskoznak s a 
pályázó művészeknek megjelölik a teret, a 
hová a szobrokat tervezniök kell. 

— A román királyi pár, mint lapunk m. 
számában már röviden megemlítettük, szept. 
hó 28 -án érkezett Budapestre. A főváros 
lakossága király 0 Fölsége vendégeit fényesen 
fogadta: az utczák magyar és román nemzeti 
zászlókkal voltak földíszítve s úgy a 28-iki 
bevonuláskor, valamint a következő napon is 
a román királyi párt a főváros lakossága 
mindenütt nagy óvácziókban részesítette. Folyó 
hó 29-én udvari ebéd volt, melyen szeretett, 
nagy királyunk a következő' fölköszöntőt 
mondta királyi vendégeire: „Eltelve amaz ép 
olyan fényes, mint meleg fogadtatás emlékei-
től, a melyben Fölséged romániai tartózko-
dásom alatt részesíteni kegyes volt, boldognak 
érzem Magamat, hogy jelenleg alkalmam 
nyilik Fölségednek ezért újra mély és leg-
őszintébb hálámat kifejezni. Elénk megelége-
désemre szolgál Fölségedet, úgy, mint 0 Föl-
ségét a királynét ma Köztünk üdvözölhetni 
és különösen meghatva Fölségednek azon 
szüntelen törekvésétől, hogy a népeink közt 

fönnálló kitűnő viszonynak megadja az állandó 
és szoros barátság jellegét, kérem Fölségedet, 
legyen meggyőződve arról, hogy Én a Magam 
részéről is mindig azon leszek, hogy Fölséged 

ezen törekvését leghathatósabban támogassam. 
Isten tartsa meg hosszú évekre Romániának 
azon uralkodót, a kinek magas bölcsesége 
ezen szép országot a rend és a béke 
egyik alkotó elemévé tette Európában. És 
midőn ezen oly szerencsés állapot fen-
maradása és megerősödése iránt a leghőbb 
óhajokat táplálom, poharamat fölséges ven-
dégeim, Románia királya és királynője 0 
Fölségeik egészségére ürítem." Erre Károly 
román király következőleg válaszolt: „Engedje 
meg Fölséged, hogy élénk és mély hálámat 
fejezzem ki úgy hízelgő szavaiért, melyek 
engem büszkeséggel töltenek el, mint azon 
szívélyes fogadtatásért, a melyben Bennünket 
részesíteni kegyes volt. Fölséged szives volt 
megemlékezni arról, hogy ép ma egy eszten-
deje azon felette nagy szerencse ért bennün-
ket, hogy Romániában fogadhattuk Fölsége-
det. Ezen látogatás emléke mindenkor be-
vésve marad szivünkbe. Ezen látogatás hatal-
masan hozzájárult, hogy az államaink közt oly 
szerencsésen létrejött kitűnő viszony még meg-
erősödött, a mely viszony újabb bizonyságot lelt 
ama gyönyörű fogadtatásban, a mely itt szá-
munkra készült és a mélyhez Magyarország fő-
városa oly meleg és rokonszenves módon csat-
lakozott. Midőn kérem Fölségedet, hogy a mély 
tisztelet érzelmeiben és azon hő óhajokban 
hinni méltóztassék, a melyeket Fölséged és 
fölséges Háza iránt táplálunk, poharamat Föl-
séged egészségére emelem. Az Ég óvja Föl-
ségedet és engedje Fölségedet még sokáig 
uralkodni hü népeinek üdvére és békéjére. 
Éljen 0 Fölsége a császár és király! Éljen 
0 Fölsége a császárné és királyné!" 

— A román király rendjelei. Károly 
román király elutazása előtt több rendjelet 
osztatott ki : Wlassics, Perczél és Jósika báró 
ministereknek a román koronarend I. osztályát, 
Márkus polgármesternek, Beniczky főispánnak 
a román koronarend II. osztályát, König 
udvari tanácsosnak és Budnay főkapitánynak 
a román csillagrend nagytiszti keresztjét, 
Haverda és Marzsó udvari titkároknak a 
koronarend középkeresztjét adományozta. 

— Előléptetés és kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi minister Libertiny Gusztáv kir. 
tanácsost, nyitravármegyei kir. tanfelügyelőt 
a VII. fizetési osztály 3. fokozatából a 2. 
fokozatba léptette elő, dr. Neményi Imre tan-
felügyelőt pedig ugyanazon fizetési osztály 
3. fokozatába nevezte ki. 

— Világ folyása a külföldön. Két kül-
földi országból érkezik ministerválság hire. 
A görög Rallisz-kormány áldozata lett annak 
a békekötésnek, a melynél kedvezőbbet ugyan 
más kormány sem köthetett volna. Rallisz,kiaz 



39. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
787 

ellenzék vezére volt, a tirnavoszi vereség és 
a larisszai futás után vette át a kormányt 
az utczának tüntetései folytán, mely azt várta 
tőle, liogy majd helyreállítják a hadi szeren-
csét, de bizony ez az ellenzékieknek sem 
sikerült, s most a megalázó békét neki kell 
büntetésül beteijesztenie. Ezért mond le és 
Zaimiszra bizza a hadisarcz kifizetését és 
Görögország politikai pozicziójának helyre-
állítását. — Spanyolországban az Azzaearraga-
kormány adta be lemondását. Canovas meg-
gyilkolása után ennek kabinetje Azzacarraga 
vezetése alatt csak ideiglenesnek volt tekint-
hető. Nem bírt megküzdeni a bajokkal és 
veszedelmekkel, melyek Spanyolországot kívül-
belül fenyegetik. Anarkisták, republikánusok, 
karlisták mozognak; a nagy drágaság miatt 
általános az elégületlenség. Pénz nincs, nem 
tudják fizetni a hadsereget és Amerika Kuba 
miatt háborúval fenyegeti. Weiller tábornok 
a kubai fölkelőket nem tudja legyőzni s had-
seregében a sárgaláz pusztít, mely Kubából 
már átcsapott New-Orleansba s az Egyesült-
Államok déli kikötőibe is. A spanyolok ujabb 
csapatok küldését a halálthozó szigetre ellen-
zik s a hadi szerencsétlenségekért a kormányt 
teszik felelőssé; de Manillában, a kelet-ázsiai 
szigeteken sem sikerült a lázadást teljesen 
elfojtani. Manilla ég, mert fölgyújtották. A 
kormány nem képes többé a háborút viselni, 
a rendet föntartani és Amerikával szemben 
Spanyolország jogait és érdekeit megóvni; 
ezért mond le. Most Sagasta lesz a kor-
mányelnök s ő Weyler tábornokot alkal-
masint visszaszólítja Kubából. Sagasta autonom 
kormányt enged majd Kubának. — Orosz-
országban az az esemény, hogy Pétervárott 
újra megnyitották a női orvosi egyetemet. 
Ezt Miljutin hadügyminister alapította 1872-
ben, de tíz évvel később III. Sándor czár 
bezáratta, mert azt mondották neki, hogy az 
asszony-egyetem a nihilizmus fészke. II. Miklós 
ismét megengedte felállítását s ezért az orosz 
sajtó dicséretekkel ünnepli őt. 

— Az Eötvös-alap küldöttsége Péterfg 
Sándor kir. tanácsos vezetése mellett szep-
tember hó 26-án tisztelgett Wodianer Fülöp-
nél, hogy szerencsét kívánjon neki a királyi 
kitüntetéshez és köszönetet mondjon neki 
ujabb nagylelkű adományáért. Wodianer Fülöp 
ugyanis, a néptanítóság ügyeit mindenha 
híven támogató Lampel Róbert (Wodianer 
F. és Fiai) udvari könyvkiadó czég feje, a 
magyar tanítók áldásosán működő jótékony 
intézetét ujolag ötszáz koronás alapítványban 
részesítette. Az Eötvös-alap elnöksége a nagy-
lelkű alapítónak ez uton is hálás köszönetet 
mond, melyhez — a magyar tanítók nevében 

— a Néptanítók Lapja is csatolja a maga 
őszinte köszönetét. 

— „Magyar Krit ika" czímmel október 
1-én új kritikai hetilap indult meg. Szerkeszti 
Benedek Elek, kiadja egy nyolcz tagú szer-
kesztő- és kiadó-bizottság. Az első szám, melyet 
szerkesztőségünknek beküldöttek, nagyon vál-
tozatos és tartalmas. Előfizetési ára egész évre 
5 frt, félévre 2 frt 50 kr. Kiadóhivatal: VII., 
Wesselényi-utcza 31. szám. 

— Pályadíjnyertes tanítók. A »Nép-
nevelők Budapesti Egyesülete" 100 korona 
pályadíjat hirdetett a következő tételre: „Mi-
képpen kellene a népiskolát szervezni, hogy 
a munkásnép gyermekei, az erkölcsi elzülléstől 
megóvandó, abban egész napon át megfelelően 
foglalkoztassanak?" A biráló-bizottság jelentése 
alapján a pályadíjat megosztották Csáky Elek 
és Héezey Nándor székes-fővárosi tanítók 
munkálatai közt. 

— Ötven évig tanító. A csesztei (Pozsonyin.) 
róm. kath. népiskola tanítója, Kantek József 
a napokban ünnepelte szerény családi és 
baráti körben tanítói működésének 50 éves 
jubileumát. 

— Gyűlések. A „Krassó-Szörénymegyei 
Tanítóegyesület11, resicza-bogsán-járási köre f. 
évi okt. hó 9-én d. e. 8V2 órakor tartja 
Krassován, a róm. kath. népiskola helyiségében 
ötödik rendes gyűlését. — A „Torda-Aranyos 
vármegyei Altalános Tanítótestület11 maros-ludasi 
fiókköre 1897/98. tanévi első rendes köri 
gyűlését folyó évi október hó 25-én d. e. 11 
órakor Mezö-Záhon, az áll. iskola helyiségében 
fogja megtartani. — Az „Udvarhelymegyei 
tanítóegylet" XXlIl-ik közgyűlését folyó 1897. 
évi október hó 12., 13. és 14-ik napjain 
Paraj don, az állami elemi népiskola helyi-
ségében tartja. 

— Igen jól használható füzetet állított 
össze Vagányi Kálmán főtanító katholikus 
iskolák számára e czím alatt : „Elemi népisko-
lai rendtartási szabályok és értesítő.11 A kis 
füzetben szó van az iskoláról, az iskolába való 
fölvételről és meg vannak magyarázva az 
iskolai rendszabályok. Ezek után „ megdicsér-
tetik" és „megintetik" czímű rovatok követ-
keznek négy oldalon, majd a két időszaki 
és az évvégi értesítő megfelelő rovatai, végül 
pedig fölhívás a szülőkhöz, melynek rövid 
tartalma az, hogy a szülők gyermekeik érde-
kében bizalommal keressék föl a tanítót, hogy 
az iskola és a szülői ház egyöntetűen nevelje-
nek. A nagyon használható füzet ára 3 kraj-
czár; megrendelhető Vagányi Kálmán főtaní-
tónál Felsőbányán vagy Molnár Mihály könyv-
kereskedésében Nagybányán. Melegen ajánljuk 
a tanítóság figyelmébe. 
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— Jubiláló tanító. Varga József derékegy-
házi tanító félszázados tanítói jubileumát mult 
hó 26-án ülték meg a szentesi vármegye-
ház közgyűlési termében. A derék jubilánst 
többen üdvözölték is ajándékokkal halmozt-
ták el. 

— Pályázati eredmény. A tordaaranyos-
megyei tanítótestület pályázatot hirdetett volt 
az el.-isk. III. osztályában használandó föld-
rajzi tankönyvre. E pályázatra beérkezett 3 
pályamű, melyek fölött a tanítótestület választ-
mánya 1897 szeptember 18-án döntött. A 
pályadíj 2 részre osztatott. Első jutalomra 
(60 korona) érdemesíttetett: Borbély József 
tordaszentlászlói igazgató-tanító munkája» 
második pályadíjat (40 koronát) nyerték 
Bartha Géza székelyföld vári és Bende Béla 
székelykocsárdi igazgató-tanítók közösen szer-
kesztett munkájukkal. A harmadik munka 
szerzője egy hónap letelte előtt jelentkez-
hetik a tanítótestület elnökségénél műve 
visszaadása végett. 

— Halálozások. Supka Is tván ráczalmási 
közs. isk. igazgató-tanító hosszas szenvedés 
után életének 35-ik, tanítói működésének 15-ik 
évében elhunyt. — Sándor Ferencz pásztói 
polg. isk. tanító 32 éves korában, 9 évi mű-
ködés után. Áldás emlékükön ! 

Szerkesztő postája. 
H. S. Miskolcz. Az a vállalat már megszűnt, de 

különben is csak Budapestre szólt. Feláron lapokat 
minden nagyobb kávéházban és kaszinóban kaphat. 
— Sz. I. Szólád. Közölni fogjuk. — „ i nép egy 
veszedelmes bajáról." Sok jóakarattal van megírva, 
de nem eléggé jól. — „A svéd népoktatás." Nem 
közölhetjük; ilyesmiről csak közvetetten tapas/.talatok 
alapján írt czikket közölnénk. — Sz. A. Galgócz. 
Az a fölkiáltójel csak annyit jelentett, hogy két 
év óta elintézett dologról az illető még mit sem 
tud. A mi „kérését" illeti, az teljesen fölösleges, 
mert a legtöbb esetben a tanítókat úgyis a kir. 
tanfelügyelőségekhez utasítjuk. Elismerve, hogy 
minket is informálhatnak helytelenül, mi meg arra 
kérjük, hogy a lap szerkesztését szíveskedjék nyu-
godtan mireánk bizni. — B. G. Kadarkút. Nyugdíj-
ügyben nem kell bélyeg. — Zs. A. Homonna-Rokitó. 
J. A. Dávidvágás. Sz. I. Ettes. Kérvényök a minis-
teriumhoz szept. hó 25-ig nem érkezett be. — Sp. A. 
Orosz-Patak. Zs. C. Fábiá diáza. Tárgyalás alatt van. 
— V. Gy. Makó. Forduljon a kir. tanfelügyelőséghez, 
mert 56.437. sz. a. szept. 23-án oda küldték. — 
Kehida. Szept. 17-én 52.893. sz. a. a nagykanizsai 
adóhivatalhoz küldték. — Cli. A. Hidegpatak. 
Velünk azt közlik, hogy 51.309. sz. a. ad acta tették. 
— S. J. Véncs. Aug. 13-án 50.719 sz. a. a közig, 
bizottsághoz küldték; ott nézzen utána. — K. J. 
Donibó. 42 375. sz. a tárgyalják; nemsokára meg-
kapja. — B. D. Kézdi-Polyáii. 16.926. sz. a. van ; 
megsürgettük.—R. I. Somogy-Kétliely. 1. Befolyás-
sal van. Hogy megadják-e, azt, a viszonyok ismerete 
nélkül, előre nem lehet megmondani. Kérdezzék meg 

a kir. tanfelügyelő urat. 2. A helyi körülmények 
figyelembevételével a hitközség állapítja meg. — 
R. L. iskolaszéki jegyző. Somogy-Csurgó. Az ötöd-
éves korpótlékra szolgáló államsegélyért — mint a 
lapban már többször megírtuk — 1898 május végéig 
lehet folyamodni. — M. I. Jíyir-Acsád. Az ön neve 
alatt a ministeriumhoz, mint velünk közlik, folya-
modvány nem érkezett be. — W. B. Tilt. 45.570. sz. 
a. aug. 18-án a. közig, bizottsághoz küldötték; 
tessék ott sürgetni. — H. Gy. Miháli. Kérvénye szept. 
27-ig nem érkezett be. Annak megítélésére, hogy 
„helyesen kérelmezte-e", az akták ismerete nélkül 
nem vagyunk hivatva; majd megtudja az elintézés-
ből. — R. Gy. Budapest. Elkésve érkezett. — I. Á. 
Licze, VI., Teréz-körút 19. sz. — M. J. Andrásfalva 
(Bukovina). Kérdéseire Nagy János, az illető czik-
kek írója lesz szíves válaszolni. — Polivka János, 
a „Reáltárgyak tankönyve magyar-rutlién népiskolák 
számára" czímű tankönyv szerzője értesíti a magyar-
ruthén iskolák vezetőit, hogy könyvét (25 kr.) Homa 
Gyula főgimnáziumi tanárnál Eperjesen lehet meg-
rendelni. - - ' K. S. Sátor-A.-Űjliely. Nem hányódott 
el, hanem már idejét multa. — Á. J. Siinontornya. 
Hogy tudjuk mi azt, hogy Rábaközi György tanító 
úr hol van állomáson V — X. M. Bicske. Ha a szőllő-
szeti tanfolyamra kell mennie, közügyben távozik 
állásáról s az iskolaszéknek kell helyettesítéséről 
gondoskodnia. Tegyen jelentést a kir. tanfelügyelő-
séghez. — Vakouya község előjárósága. A község 
igyekezzék a kir. tanfelügyelőnél szorgalmazni az ügyet. 
Eddig nincs előjegyzésbe véve. — K. M. Versét (hymnus) 
nem közölhetjük. — B. J. Adámos. Sürgesse meg 
a kir. tanfelügyelőség útján; itt 67.626. sz. a. van. 

— H. H. Paks. 56.930. sz. a. tárgyalják ; megsür-
gettük, - M. L. K.-Nyék. Itt van ; 40.823. sz; a. 
tárgyalják; megsürgettük: türelem. — Hissziási 
közs. isk. (Temesmegye.) 1896/97-re 230 frt állam-
segélyt kapott 36.354. sz. a. — T. J. Aszód. Ha 
lesz terünk rá, közölni fogjuk. — H. Gy. Danionya. 
53.991. sz. a. van. — B. Bi Ó-Feliértó. 58.590. sz. a. 
van_ilím'i a keltőt megsürgettük. — A. J. llloeska. 
Október 2-ikáig kérvénye a ministeriumhoz nem 
érkezett be. — F. J. Szauiszló. K. F. Felső-Szeleste. 
Kérvényök f. hó l-ig nem érkezett be. — M. V. Zoncz-
Torony. Az elnök úr f. hó l-ig bizony még nem 
nyújtotta be azt a kérvényt! — H. A. Lénárd-Darócz. 
Valamely ottani ügyvédhez, vagy még inkább bízza 
egy jónevű miskolczi ügyvédre az ügyet. — O. B. U. 
Nem közölhetjük. — Magister. Forduljon egyenesen 
a Pädagogium igazgatóságához. Mi hogy tudjuk ezt? 
— M. I. Jíyir-Acsád. Másutt megjelent czikkeket nem 
közölhetünk. Van nekünk magunknak is elég! —V. 
E. Pusztaborz. Áttettük a kiadóhivatalhoz. Azt végre 
már tudni illenék, hogv a lap küldése nem a szer-
kesztőség, hanem a kiadóhivatal dolga. 

Tartalom: Járási tanítói könyvtárak. Láng Lajos. 
— Népiskolai rendtartás. Paál Ferencz. — A nép-
tanítók minősítéséről. Hackl József. — A magyar 
nyelv tanítása idegen ajkú népiskolákban. Benő 
Béni. — Töröltessenek-e a közönséges törtek ? 
Boldizsár Béla. — Hivatalos. —• Szituéra: Rökk 
Szilárd. (Képpel.) Szőke István. — Méhószkedjünk. 
Nagy János. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 40. számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyeu engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az á l lam tula jdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák szániára. 

Gönczy I'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 7Vs iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár ,1. II. olvasókönyv. 8°, 91/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr. net. ára 16 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/, iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Jíagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7 Vs iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fiizve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Sinionyi Jenö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'/» 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

BartaPis István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr. netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J . Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8", 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rojzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatamtás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen AI5C und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben, 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv.. 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'A 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17 Vi 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprach Übungen fiir die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralic in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen De- ! 
handlung der Geschichte in der Volksschule, j 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. I 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die I 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, j 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Gesuudheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dein Unterrichte im | 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. t 

c) Tót nyelven 
E l e m i népi sko lák számára. 

Gönczy P. Steiiová citacia tabuja. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá eitanka 
pre prvú triedu národních .skől. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskéinu slabikári 
a prvej citanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 Vs iv, kötve, bolti 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacic pohy&livépisiueny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépohyblivépisineny.(Nyomtatásbeli 
betűk. llOdb, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaiiiu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8", 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha kvyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy t . C\ ice ni a umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento preclmet v prvej a druhej 
triede národních sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8V< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy t . Mluvnicná cvicebná kni/.ka pre II. triedu 
prostonárodních skől. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská eitanka pre driihii triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská eitanka pre tretiu triedu 
prostonárodních skől. (Gáspár J. III. olvasók.) 8U, 
l l 'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská eitanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
IS1/« iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. Slovenská eitanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, nttto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská eitanka a cvicebná kni/.ka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti,. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeniepismch vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu ludovych 
sköl a pre opakovaci 11 skolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, 1''/4 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod kn poznávauin a upotrebovaniu 
zeniek uli pre národních ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák II. Űprava pre vyucovania v kresleni v 
»ociatociiicll skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák II. Űprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. ILVzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák II. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
d) Sáros- és Szepesmegyei tót 

nyelven. 
E l e m i nép i sko lák számára. 

Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá eitanka pre per-
su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiíiha ku slovenskéinu slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiíiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'/« iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiíiha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska eitanka a cvicebná kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tőt.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská eitanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
11 '/< iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská eitanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, ll 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. C'itanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'/« iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto .ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy t . Návodná kniha ku viucováiíu mluvnici pre 
1. a 11. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8°, 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná kiíiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'Aiv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára. 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiíiha ku íudos-
kolskemu zemepisuéenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Nsrrod ku poznávanu a upotrebovánu 
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zemokuli pre národních uciteloch. (Utasítás a told-
göuibh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kis* a Jlayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°. 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kiiizka ku viucovaiia his-
torii prosto narodnich skol pre uciteíov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
E l e m i népiskolák számára. 

XXIV. llh'Hua. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpncKii Bynuap ca OCHOBHOJI ínxaHKOM 3a npiw pa:)pej 
HapoAiie uiKOJie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 7s/s 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyiCTBO 3a nacraBy y cpncicoji óvKnapy ca iiiTaiiKOM 
HajieiLCiio napoAHHM yinrcxmui. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

Tpoo B. HapoAiia KII,ura 3a cpócKH paspeA I. OAAeJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pymia KHiira K H3y«usai:by Mafyapcicora je3iiKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Maljapcita imamta n BEAIÓOBNA KITUJKHUA 

cpöcKMX napoAHHX untojia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/J iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyici'BO 3a upeAauaite ue^óaita y roBopy n pa3y«eBaity. 
3a iipBH n flpyni pa3peA HapoAHiix BiKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y iipeiaBan>y cpncKe rpaMurmce y I. n II. 
pa3pexy napoAiie niKOiie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y npeianan,y cpncKe rpaitraTiiice y III. H IV. 
pa3p. mitOJie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. Ili., [V. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpucKa rpaMai'Hitca BeiKóemma 3a II. paspeA napoAue 
uiKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, l 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpucKa rpamaniMKa iieatóeiiima 3a III. H IV. pa3p. 
Hap. imtojie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa urramca 3a ipyrn pa3pex napoAHe uiKo.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpucKa UHTainca 3a Tpehn pa3peA uapoAHe uiKOJie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, nettó ára 24 kr. 

Cpiicica MHTaHKa 3a HeTBpra pa3peA napoAue uiKOJie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpucKa 'iHTamca 3a nein H mecrn pa3peA napoAiie 
untojie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'/» iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

/ p . E»iepnu,M P. H KapiiaTH E. yiiyrcruo v 3e.MAOiiac 
3a y-mreAe II yin're-icice KaiuiuaTe napoAUHX uiitoja. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

4,P- Eiiepmui T. ii Kapnam E. CKyn 3esM,onHCHHx 
pe3y.uaia 3a uapoAHe uiKoie V., a y C-iyiajy H 3a 
VI. pa3peA h 3a uoBTopaBajyhy uiKOJiy. (Földrajzi 
eredmény tár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Kinn H Majep. IIoBecTHnua »laljapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Knrn H Majep. PYITOBOACTBO K yieay noneciHHue y 
HapoAHHM niKoiaMa. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27V< iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y iiacTaBH u,pTaa>a. Pynia KibHia 3a napoAue 
yiiiTe^E. C O O I I H O Xyro Macaic. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

YnyTCTBO y HacraBU OCHOBHOI' upraita. II. H3pe3aiie 
UPERJIEAAAHITE OA xapTnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, nettó ára 30 kr. 

f) Román nyelven. 
E l e m i népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmentariu sén ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Litere scrise niiscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite niiscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiuiie la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Manualu de conducere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Mauualudeescrcitiegramaticali pentru clas'a 
a Il-a a scólelorup oporale.(Ny elvt. gyakorlók, a nép-
isk. II.o.sz.)8°,2V2Ív, kötve,bolti 8kr. netto ára6kr. 

Groó V. Manuduccrea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuduccrea gramaticei limbei inaghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Lcgendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, II'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Lcgendariu romanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8", 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Carte eonducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspiranti deinvetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului panientului pentru invetiatori! 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiunea 
istoriei in scoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. lndegetariu la propunerea deseinnului 
eiemeiitariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8", 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Forniule taiatae din papim. (Maszák 
.H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) I-Iorvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajknak sz. I. r.) 8°, 97i 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó Y. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za 11., 
III. i IV. razredhervatskihelementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9 Vi iv, kötve, bol t iára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-horvát nyelven. 
Gönczy 1'. Pocetnica za niedjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka inedjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
67» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 57a iv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
l'eHUH n. CrliHua xaöia A't.w 'larana (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
reiin.ii II. PyetKa a3Óyita ii íiepua ' í a ra i iKa A'fua nepiion 

KJiaca Hapoiiihix'i uiKOJi'b. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Tenni! II. PyKOBOACTBO ko yit.Hio pyenauMioh a3ÓyKH 
ii iiepBoiiaiaJiHoi iHTaiiKM. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'/« iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Hajb A. yupa»ueuie óectflH u po3yjia. BoAHre.ii.Ha 
Kunra A'fcui V U H T E J I I Ö B B BO I. u II. oacct . napöAunxi, 
HiKö-vb. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11?/» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Tamnapb H. Pycbica mraiiKa aIíjijj jpyion K-iacu 
Hapöjumxt mKö.i'b. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bomrejibua Kiiura K0Hay>iemo na^apcitora «3biKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyqna Kunra KO yilnno Ma'íHpcKoi'o a3urca. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ManapcKa imaHKa H ynpaatiiiiTeJbiia unnia. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

B O I H X E J I B H A Mara KO yitmo HCTopii v liapoAHaxi, 
uiKOiax'b. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Hcropitf «ajapÖB'b. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Ba.iiLoncKM MnxaK.ni. ilcropia yropininm. (Magyarország 
története.) 8^,474 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Tycita a3Óyua u iiepßa uuraiiKa um nepBoä K-iacu 

iiapoÄHux't uiKOJi'b. Beí-ia iiajapcKoS a36yra HaBia 
Teimia nepepoÖJieiio. — 1889. CK-ienosa a,ÍHa BI 
nepenaerli. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) Vend nyelven. 
E l e m i népiskolák számára. 

Gönczy P. Nóve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski söl prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu sziovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Píszmeni gibni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Nőve knige cstenyá za vesznícski söl driigi 
zlócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Sziovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski söl III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Sziovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na ilíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy li. Ná\od na vogrszki jezík za vesznícski söl 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) "8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy ÍJ. Jezícsna Ilíszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8", 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák II. Póti kazács na zacsétno rovatanye. I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Vözrézane papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II . P o l g á r i é s felsőbb l eány i sko lák számára . 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'A ív, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'A iv, 
fúzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt . 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy tS", 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 6", 
7SA iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

I I I . Taui tó - és tan i tónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 1278 iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2"> kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye ós tájéka viránya. 8°, 227« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltőszet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 97« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zencszeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8°, 97J iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IV. Kisdedóvóképző- intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oazt. sz. 8°, ll'A iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv 

bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8", 
Í2'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fiizve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

V. Tantervek é s szervezet i szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajku népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt telső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, l'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

. Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és u tas í tá sok . 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 1099S. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötöd ik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
t és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ .. „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz ) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót ., „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3A iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.8'JO. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. 'A iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jua. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára '25 kr. 

j V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára "25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) .Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

YII . Népisk. kezel, é s rendtart . nyomtatv . 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyonévi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló I)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3' kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálutokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2 '/J kr. 

YIII . Kisdedóvodai é s gyermek-menedék-
házi rendtartás i nyomtatványok . 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónöi képesitö vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári'gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX . i p a r i s k o l a i nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? IV» kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2V» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel- és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- ós küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára 1 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Nettor ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára . 
Felvételi napló. .1 minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tet t népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto á;a 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. I ív netto ára 5 lcr. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- ós zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 0 kr. 
XI . Népiskolai takarékpénztár i nyomtatv . 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára I1/» kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

X I I . B izony í tványok és ok leve lek . 
Népiskolai értesitö. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg.ii-i leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2kr. . 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára IV» kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára 1'/; kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zcne-bizonyitváuy. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
X I I I . Felsőbb l e á n y i s k o l á i nyomtatványok. 
Beti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (!ö96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 
X I V . Felső k e r e s k . iskolai nyomtatv . 
Felső kereskedelmi iskolák részére •• Bolti ára Nett0 ir* 

1 . Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 n 4 n 
3. Beirokönyv, küliv 4 n 3 n 
4. „ beliv 4 n 3 n 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 J ! 3 n 
6. „ „ beliv . . 4 JJ 3 T) 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 n 3 n 
8. „ beliv . . . 4 „ 3 n 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 4 D 

10. ,, „ küliv 5 )) 4 n 
11. Osztály-névkönyv 5 n 4 r 
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XY. Női k e r e s k e d e l m i szaktanfo lyam! 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Kői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (lfc9t— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfe lügye lő i keze l é s i nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'A kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az 1-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tíz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. A falukörnyéke és közlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A III-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromlltenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 29. sz. 

netto ára 1 frt. 
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Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 
netto ára 1 frt. 

3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-
zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Bopp-féle természettani ábrák. (10 drb színe-
zett tábla szöveggel, felhuzatlan), netto ára 4 frt. 

5. Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. 
6. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 

magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

7. Gönczy P. Utasítás a fötdgümbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'/» iv, füzv e, bolti 75 kr. netto 
ára 60 kr. 

8. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr. netto ára 
1 frt. 

9. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

10. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe. 

vászonra húzva, bolti ár 5 f r t 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 f r t 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglatás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
I szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 

netto ár 6 frt. 
Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-

szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

j Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 

I ár frt 50 kr, netto ára 7 fr t 50 kr. 
Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 

része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 
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B) K a t h . népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

67« iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 57» iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5 7* iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára '27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10Va iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8°, 167» iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 197» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 177« iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 127« iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 67» iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 67« iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 127» iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német, nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tótnvelven. 1 teljes példány —12 lap, ára 1 f r t l5 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izrae l i ta i sko lák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr. netto ára II kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 111. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb i skolák számára. 
üípKOKHOE n'kMÍE 3A OynOTpEEAÉNÍE CÉpKtl(M\'X NApÓA 

nw\x ovNMAiiipz. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 57« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3Z '̂AATlípA riEpKONAMAANOE OVripA'-KNEHÍE HZ OVnO-
TpEKAENÜO KZ CAAKÉMOtÉpKtKHXX NApÓA"WXZ OŶ M-
Ahi|iA\7,. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z MACOCAÓKA NEPKONAMÁANOE ovNPA-,I;NÉNÍE KZ oyno-
TpEKAÉHlio BX CAAKÉNOCEpKCKHXZ NApÓANW\X OVNII-
A H I | I A \ X . (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KatHXHCVCX MAAhlH 5» NEgNirCKArtt' GITNÓAA ISX KÁp-
Aosut;. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Bocro<uioi"b BipoHCiioBÍjaniíi Kaiuxncict 3a Bűmé 
yieHH'iiíe pa3peae y BorocnacaesioH Eiiapxin Baq-
Koií. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8V2 iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cptíiiiű KaTHXHcict. (Közép Katekizmus.) 8°, 37« iv, 
kötve, bolti ára lo kr, netto ára 11 kr. 

Majiuw Kanixucici. (Kis Katekizmus.) 8°, 17« iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

R o m á n iskolák számára. 
KATH\'Í£ÍCX MHKX, CAS CKÖpTZ A\ZpT8pHCHpE APEÜT Kp£-

AiNMIOrZ, nENTpf? CKOAAEAE NESnÚtE p 0 A\fRH É111H. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, az ár-
összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
Ulo l sö p o s t á t is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi október hó 1. 
.A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897 M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 40. számához. 

Iskolafentart ók, iskolaszékek és kir. 

tanfelügy elöségek szíves figyelmébe. 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek 

úgy kéziratát, mint közlési díját egyenesen 
a lap kiadóhivatalába (m.kir. tud.-eyijetemi 
nyomda, Vár, Iskola-tér 3. szám) küldeni, 
mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölös-
leges munkát okoznak, a közzétételben pedig 
késedelem és zavar áll elé. 

A m, kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . leer. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A b.-csabai r. kath. egyházhoz tartozó s o p r o n y i 

tanyai tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 400 frt , 50 frt failletmény, melyből iskola is 
fütendő; 20 f r t ismétlők okta tásáér t ; tanterem 
sepertetése és fűtéséért 25 fr t . Uj iskolaépületben 
két szobából álló csinos lakás, konyha, kamra, 
pincze, istáló, szín és 400 Q - ö l kert. Köteles a 
kertészetet is tanítani. Yasár- és ünnepnapokon a 
híveknek az evangéliumot felolvasni. Tannyelv 
magyar. Tót nyelv ismerete szükséges. Pályázati 
határidő okt. 6. Az egy próbaévre választott tanító 
okt. 15-én tartozik állomását elfoglalni. Krisztik 
János, lelkész. (1782—III—3) 

Eltávozás folytán megüresedvén két tanítói állás, 
a m e d g y e s - e g y h á z i községi iskolaszék részéről 
ezennel pályázat hirdettetik mindkét állásra. Az 
egyik tanítói állás, melyre ág. h. evang. vallásúak 
pályázhatnak (magyar és tót nyelvbeni jártasság kíván-
tatik), díjazása: község részéről évi 400 fr t s tisztes-
séges lakás. A másiké, melyre róm. kath. vallásúak 
pályázhatnak, a község részéről évi 300 frt, tisztes-
séges lakás kerttel, s a kántori teendőkért a magas 
kincstár részéről 126 frt o. é. A pályázók próbaévre 
választatnak, s állásaikat azonnal elfoglalhatják. 
Oklevél kívántatik. Ipartanonczok oktatásáért külön 
díjazás. Felszerelt okmányaikat kérem október 15-ig 
alulírotthoz küldeni. Kelt Medgyes-Egyháza )Aradm., 
vasúti állomás), 1897 szeptember 13-án. Ifj. Zsilinszky 
Endre, ev. lelkész s iskolaszéki h.-elnök. (1813-II-2) 

O-Kér községben évi 300 f r t készpénzfizetés és 
szabad lakással egybekötött óvónői állás betöltendő 
lévén, felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy a 
törvényes kellékekkel felszerelt kérvényeiket f. évi 
október 18-ig alulírotthoz benyújtsák. A magyar 
nyelven kívül — az itt dívó — német és szerb 
nyelvet bírók előnyben részesülnek. Kelt Ó-Kéren, 
1897 szeptember 13-án. Szmiha Kálmán, felügyelő-
bizottsági elnök. (1812—lit—2) 

K e c s e g e pusztára (Tolnamegye) egy okleveles 
tanítónő kerestetik. Évi javadalmazás: 300 fr t kész-
pénz, továbbá minden tanköteles gyermek után 
50 kr (a tankötelesek száma 70—80), 2 szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből álló lakás, 8 méter 
tűzifával és házikerttel. Az állás azonnal elfoglal-
ható. Csak a próbaév leteltével fog esetleg végle-
gesí te tni . Kérvények Strasser Jónáshoz, Kecsege 
puszta, posta: Tolna-Tamá?i intézendők. 

(1864—II—2) 

Kis-Kún-Majk község á g a s e g y h á z - p u s z t a i róm. 
katholikiis iskolájánál mégíiriilt 300 frt évi fizetés-
sel, lakással, fűtéssel és egy-vékás kertfölddél 
javadalmazott tanítói állásra pályázat hirdet te t ik , 
kérvények folyó évi október 14-éig á képviselő-
testülethez intézendők. Kis-Kún-Majsa. 1897 szept. 
20. Terber Mátyás, főbíró. (1855 — II—2) 

A j á n o s h i d a i (Jász-N.-K.-Szolnokmegye) római 
kath. népiskolánál a tanítói állás' töltendő bé. -Fize-
tése, 825 f r t és égy bútorozatlan szoba. Pályázhat-
nak okt. 4-ig képezde'végzett tanítók és tanítónők 
is. A kérvények főt. Fábrv Pál elnök úrhoz kül -
dendők. Ifi. Pocsis, isk. jc-gyző. (1873—II—2) 

A k ő s z e g i ág, hi'tv. évang. gyülekezet egyház-
tanácsa pályázatot hirdet tanítói állomásra. Pályáz-
hatnak ág. hitv. evang. okleveles tanítók, kik magyar 
és német nyelven tanítani képesek. Kötelesség: 
egy osztályban tanítani, szükség esetén a kántor t 
helyettesíteni. Javadalom : évi 600 frt. 9 f r t mesze-
lésre, 5 öí tűzifa, melyből az iskola is fütendő, 
lakás. Folyamodványokat október 16-ig fogad el a 
lelkészi hivatal. Az állás az értesítés vételétől 
számított 14 nap alatt foglalandó el. Kőszeg, 1.^97 
szeptember 19-én. (1877—II —2) 

A f arnad í ág. hitv. evang. leányegyház kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak ág. 
hitv. evang. okleveles tanítók, kik azon követel-
ménynek, hogy a kántortanítói teendőket magyar 
és tót nyelven végezzék, megfelelni tudnak. Az 
iskolai tannyelv kizárólag magyar. Fizetés : kész-
pénz 121 fr t , buza 40 pozsonyi mérő, árpa 40 
pozsonyi mérő, 4 öl kemény tűzifa, 5 hold szántó-
föld és rét , egy szőlő, 3 szobás lakás melléképüle-
tekkel, félhold konyhakerttel, mintegy 25 for int 
tandíj, a szokásos stolajövedelem és három offer-
toriuni. A pályázati iratok f. évi október hó 10-ig 
Liptai András fakó-vezekényi (Barsm.. u. p. Nagy-
Salló) ág. hitv. ev. lelkészhez küldendők. 

(1850—11—2) 
Temesmegye Voj tek róm. kath. iskola I. oszt. 

tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése: 
360 frt készpénz, 38 frt faátalány, melyből a tan-
terem is fütendő, 5 frt irodaátalány, *U hold föld, 
200 [71-öl kert , tisztességes lakás. Kötelessége: az 
I—II. évfolyam vezetése, ismétlő-iskola tartása, 
egyházi funkczióknál közreműködés ts a kántor-
tanítót szükség esetén díj talanul kisegíteni. Tan-
nyelv : magyar-német. Kinevezés ideiglenes, egy 
sikeres próbaév után véglegesíttetik. Kérvények az 
iskolaszékhez czímezve október 18-ig alulírotthoz 
nyújtandók be. Dittrich János, isksz. jegyző. 

(1880-11—2) 
A t i s z a - s z a j o l i (Jász-Nagy-Kún-Szolnokm.) róm. 

kath önálló tanítónői állásra pályázat. Fizetés 
325 frt, negyedévenként előre, az egri ájtatos ala-
pítványi hivatalból. Lakás: két szoba, konyha, 
kamra, 400 dj-öl házikerttel ' Pályázók kellően 
felszerelt kérvényüket október hó 9-ig küldjék 
Dobóczky János róm. kath . lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz. A megválasztott kötelessége az osztatlan 
leányosztályt tanítani. Tartozik állását azonnal 
elfoglalni; fizetését aznaptól kapja. Posta és vasút 
helyben. _ (1879—11—2) 

Tolna-Ozorára egy tanító kerestetik a r. k. nép-
iskolához. Fizetése : 350 fr t készpénzben, bútorozott 
szoba. Kötelessége : osztályát vezetni, az előírt egy-
házi szertartásokban résztvenni. Határidő : okt. 10. 
Iskolaszék. (1846—II—2) 

A m e r n y i k i (Zemplénm.) államilag segélyezett 
ág. hitv. ev. iskolához kántortanító kerestetik. 
Fizetése készpénzben 221 fr t . Föld és terményekben 
179 frt. Kellően felszerelt kérvények október 15-ig 
az alulirotthoz küldendők. Wargha János, ev. lelkész. 
Mernyik, u. p. Yarannó. (1881-11—2) 



— II — 

Z.-búcsi evangelikus iskola számára tanító keres-
tetik. Jövedelme két szobás lakáson kívül 370 frt, 
faiskola használata V= részben. Blatniczky Pál, 
zólyomi lelkész. (1809—II—2) 

A b.-csabai evang. egyház magyar-tót tan-
nyelvű, lakás és 450 frt javadalmazás« tanítói állásra 
hirdet pályázatot. Folyamodások október hó 10-ig 
benyújtandók a lelkészi hivatalhoz. (1861—II—2) 

Betöltendő a megye i evang., államilag segélye-
zett, tót tannyelvű elemi iskolánál készpénzből és 
terményekből álló, 400 frt értékű illetményekkel 
j ivadalmazott ren. Vs tanítói állomás. Kis-Szeben, 
tSárosm.). Dianiska Albert, lelkész. (1874—III—2) 

A somogy-nemeskísfalucli ev. ref. kántor-
tanító.-ágra pályázat hirdettetik. Fizetés az egyház-
tól 224 frt államsegély — melyért az egyház újból 
kérelmezett — 17ó f r t ; lakásul 1 szoba. Oklevéllel 
ellátott kérvények október 10-ig az iskolaszék elnök-
ségéhez küldendők. (1854—II—2) 

Az i s saszeghi (Pestm.) róm. kath. segédtanítói 
állásra — mely a jövő tanévben önállósíttatni fog 
— pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 300 frt, 2 öl 
fa, lakás. Privát tanításért szép mellékjövedelemre 
számíthat. Kötelessége a mindennapi iskola I-ső 
osztályát és az ismétlöket oktatni. Tannyelv magyar-
tót. Kellőleg felszerelt folyamodványok az iskolaszék 
elnökségére czímezve október 15-ig nyújtandók be. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. (1899-11-2) 

Az apahegyi ev. ref. előkönyörgő-kántortanítói 
állásra ismét pályázat hirdettetik Fizetése 400 frt 
készpénz állami segélylyel, és lakás zöldséges kert-
tel. l'ályázni kívánók felszerelt kérvényeiket alul-
irotthoz október 10-ig terjeszszék be. Választás 
végleges. Papolczy Zoltán, lelkész. Apa, Szatmár-
mesye. (1878-11-2) 

Tar (Hevesmegye) róm. kath., elemi, államilag 
segélyezett Il-ik tanítói állásra pályázat nyittatik 
október 21-ig. Kötelessége: a haladó osztály veze-
tése, ismétlő fiuk oktatása és faiskola kezelése. Fize-
tése : 350 fr t községi pénztárból, havi előleges rész-
letekben, 50 f r t remélhető segély az államtól, mint 
elődjének is volt. Butorozott szoba. Iskolaszékhez 
czímzett kérvények Knotz Sándor plébánoshoz kül-
dendők. (1910—11—2) 

A gölniczbányai ág. hitv. ev. egyház elemi 
iskolájában a nagyobb fiúosztály (4., 5., 6. évfolyam) 
tanítói állás lemondás folytán megüresedvén, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Ez állással a természet-
beni lakáson és kerten kívül egybekötött javadal-
mak főbb vonásokban a következők: 1. készpénz-
fizetés 400 f r t ; 2. magánórákért, melyek az azikba 
járó tanulók által legkevesebb 42 krral havonkint 
fizettetnek, évenkint körülbelül 100 — 150 f r t ; 3. 
748 liter rozsnak a gölniczbányai piaczár szerint 
pénzbeli relusumát; 4. 80 köbm. tűzifa, melyből a 
tanterem is fütendő, a házhoz szállítva; 5. ünnep-
és névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelül 
30 fr t ; ü. egyéb díjak körülbelül 15 frt. Az egyház-
község óhaja ez állást lehetőleg tanítói oklevéllel 
bíró, végzett theologussal betölteni; ha ilyen jelent-
kezik, előnyben fog részesülni s mint segédlelkész 
is fog alkalmaztatni s ez a fent említett járandó-
ságokon kívül segédlelkészi javadalom czimén még 
2)0 frtnyi készpénzfizetést fog kapni. A pályázati 
kérvények f. évi október 31-ig Menesdn'fer Károly 
egyházfelügyelő s iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1811—III—2) 
A nagy-kapusi (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 forint, 
melyből 468 f r t pénzben, a többi fa és terményben 
adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Okleveles 
anítók folyamodványaikat október 14-ig Deési Gyula, 
ef. espereshez Gyaluba intézzék. 

(1P04 -II—2) 

Miskolczia, a gordon-utczai róm. kath. népisko-
lához, egy nőtlen (Il-od) tanító kerestetik. Javadal-
mazása: 400 frt, egy butorozott szoba ágynemű 
nélkül és fűtés. A pályázati, kellően felszerelt kér-
vények főtisztelendő Blazsejovszky Ferencz apát-
plebánoshoz október hó 15-ig küldendők. (1911-HI-2) 

A drietomai ág. hitv. evang. leányegyház 
tanítót keres. Fizetése lakáson kívül: 40t» frt. 
Tannyelv: tót. A szükséges okmányokkal felszerelt 
kérvények október hó 15-ig a trencséni ág. hitv. 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1888—IH—2) 

A sajó-galgóczi r. kath. kántortanítói állomás 
lemondás folytán megüresedvén, arra az iskolaszék 
által pályázat hirdettetik. Az állomás javadalma-
zása következő: I. mint kántornak: tisztességes 
lakás, benne két padlózott szoba, zárt konyha, 
kamra, nagy istáló s 438 Q-ö l konyhakert; 2. a 
Sajó termékeny völgyében 12 kat. hold s 439 Q-öl 
szántóföld és 1179 (_j-öl kaszáló (másfél hold szántó-
földnek minden munkáját a hívek teljesítik); 3. a 
községi legelőn 8 darab jószágra legeltetési j o g ; 
4. 100 pár után (Dubicsány s Ilosszurév pusztával) 
páronkint 1 véka gabona és 20 k r ; 5. a kegyura-
ságtól 30 méter hasáb tűzifa házhoz szállítva, ezen-
kívül a községi erdőből fél telek után mintegy 
4 szekér fa-osztalék; 6. az egri ajt. alapítványi 
hivataltól 43 fr t 38 kr utólagosan; 7. évi stola-
jövedelem 20—25 frt. II. mint tanítónak: tandíjból 
20 frt. Kötelessége az összes kántori teendőket 
végezni, a mindennapi és ismétlő tanköteleseket 
tanítani s az előbbieket templomba vezetni. Okleveles 
pályázók kérvényeiket f. hó 24-ig az iskolaszékhez 
küldjék be. Az énekpróba és választás 28-án reggeli 
10 órakor fog megtartatni. Az állomás haladéktalanul 
elfoglalandó. Kelt Sajó-Galgóczon (u. p. Vadna, 
Borsodm.), 1897 október 2-án. Pálffy János, iskola-
széki elnök. (1951-11-1) 

Bátorkeszihez tartozó Madar róm. kath. fiók-
községi, 400 frt évi fizetés és kényelmes lakással 
ellátott néptanítói állomásra október 18-ig pályázat 
hirdettetik. Csak okleveles tanítók pályázhatnak; 
a kántorságban jártasak előnynyel birnak. A fel-
szerelt kérvények alulirotthoz. Bátorkesz (Eszter-
gommegye, Köbölkut-felé). Meiszermann Ignácz, 
bátorkeszi esperes-plebános. (1952—1—1) 

.Nagys. Gorove László úr uradalmában a tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 200 frt, 
lakás, mosás és teljes ellátás. Megkívántatik józan, 
szolid és szorgalmas magaviselet, továbbá a gazda-
sági irodában segédkezni. Okleveles, fiatal, nőtlen 
tanítók másolatokkal felszerelt kérvényeiket Kiss 
Tamás uradalmi kasznárhoz P.-Felsö-Varsány 
(u. p. Rákóczi, Jász-Nagykun-Szolnokm.) czímezve 
küldjék. Az állás azonnal elfoglalandó. (1946—11—1) 

Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet újonnan szervezett kilencz tanyai 
elemi népiskolai rendes tanítói állásra. A tanító 
javadalmazása: évi o. é. 400 fr t fizetés és a tör-
vényes ötödéves korpótlék, lakás és 40 frt szolga-
tartási átalány. Pályázók kellőleg felszerelt folya-
modványaikat f. évi október hó 20-ig alulírott 
elnökségnél nyújtsák be. Később érkező vagy kellőleg 
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. A megválasztott tanító tartozik állását 
f. évi november hó 3-án elfoglalni. Szegeden, 1897. 
évi szeptember hó 28-án. Dr. Lázár György kir. 
tanácsos, iskolaszéki elnök. (1926—11—1) 

Dejthe (Pozsonymegye) róm. kath. népiskolánál 
másodtanítói állomás hirdettetik. Javadalmazása: 
325 frt, 8 méter keményfa, butorozott szoba. 
Anyanyelv tót-maoyar. Köteles az ismétlőket is 
oktatni. Pályázhatnak tanítónők is. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. (1937—I—1) 



— ITT — 

Rózsassentmáríoni (Heves) róm. kath. iskolá-
nál a tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : egy Bzobából álló lakás, s a szorgalmi időre 
40J frt, melyből 300 frtot a község havi előleges 
részletekben fizet, 100 forint pedig államsegély, 
melyet évnegyedenkint utólagosan kap meg. Köte-
lessége a kezdők és ismétlősök osztályát önállóan 
vezetni. Az állomás azonnal elfoglalandó Kérvények 
Hajdukovics Ödön lelkészhez (u. p. Apcz) október 
12-ig küldendők. (19 >3—1—1) 

Pályázat a csíkmenasági róm. kath. kántor-
tanítói állomásra; melynek hivatalos felvétel szerint 
megállapított jövedelme 446 frt 31 kr, kepe és egyéb 
forrásokból. Uri lakás, jókarban levő gazdasági épü-
letek, szép gyümölcsös. Pályázhatni október 15-ig. 
S/.emélyes megjelenés kívántatik. Képezdét végzett 
ifjak is pályázhatnak. U. p. Csik-Szent-György. Antal 
József plébános, elnök. (1955—I—1) 

A mözsi (Tolnamegye) róm. kath. népiskola 400 
frt fizetésű, magyar-német tannyelvű osztálytanítói 
állására a pályázat október 15-ig meghosszabbítta-
tik azzal, hogy tanítónők vagy óvónők is kérvényez-
hetik. Iskolaszék. (1954-1-1) 

A somogy-szent-lászlói róm. kath. iskolához 
az osztálytanítói állomásra október 20-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése egy polgári évre 320 frt, havi 
előleges részletben, egy bútorozott szoba fűtéssel 
s tisztogatással. Kötelme egy osztályt önállóan 
vezetni és az ismétlők oktatásában segédkezni. 
Pályázhatnak nőtanítók is, esetleg óvónők is. Kér-
vények Somogy-Szent-Lászlóra, via Szigetvár, az 
iskolaszék elnökéhez intézendők. (1950—I—1) 

Balaton -Magyaródra (Zalam.) róm. kath. segéd-
tanító kerestetik. Fizetése egy évre 150 frt, élel-
mezés, szoba fűtéssel. Kötelessége az I. és II. és 
az ismétlősök tanítása s a kántoriakban segédkezés. 
lvépezdevégzettek, esetleg nőn is pályázhatnak. 
Az iskolaszék. (1958-1—1) 

A kisvárdai (Szabolcsin.) állami iskolánál ezen 
tanév folyamára egy tanítónő-helyettesi állás töl-
tendő be. Az állomás előleges havi 35 frt fizetés 
mellett azonnal elfoglalandó. Oklevél és mellékletek 
Balogh János igazgatóhoz kéretnek. Kisvárda, 1897 
október 3. (1956-1—1) 

A bajsai ev. egyháznál lemondás folytán meg-
ürült második kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom : 400 írt készpénz, 6 kat. hold 
szántóföld (évi haszonbér 100 frt), szabad lakás 
kerttel. Pályázati határidő október 16 Kmety 
Mátyás, lelkész. (1957—1 — 1) 

Pályázati hirdetés. A kolozsvári állami tanítónő-
képezdénél áthelyezés folytán egy a XI. fizetési 
osztály 3. fokozatába tartozó segédtanítónői állás 
megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen állásra a nyelv-történettudományi szakcsoport 
tantárgyaira és tornatanítói szakra képesített ok-
leveles polgári iskolai tanítónők pályázhatnak. 
Az állással 500 frt évi fizetés és az intézetben lakás 
s teljes ellátás van egybekötve. A szabályszerűen 
felszerelt folyamodványok október hó 31-ig Kolozs-
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez küldendők be. 
Kelt Budapesten, 1897. évi szeptember hó 28-án. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister. (237/h) 

A sz ikeviezai román és magyar tannyelvű köz-
ségi elemi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 frt fizetés és tisztes-
séges lakás. A magyar nyelven szerkesztett, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamodások 
1897. évi október hó 31-ig a krassószörénymegyei 
közigazgatási bizottsághoz küldendők. Pályázók a 
kir. tanfelügyelőnél személyesen jelentkezzenek. 
Nem magyar nyelvű okmányokhoz hiteles magyar 
fordítás csatolandó. (226'h—E—1) 

A garam-szent-benedeki róm. kath. iskolához 
önálló osztálytanító kerestetik. Javadalmazása: 
készpénzben 310 frt, két öl hasábfa, 76 frt állam-
segély. 1 szobás lakás. Köteles egy osztályt vezetni 
s a kántornak a plébános felszólítására segédkezni. 
Határidő október 15. Folyamodványok Dr. Haiczl 
Kálmán plébánoshoz Garam-Szent-Benedekre (Bars-
megye) intézendők. (1939—1—1) 

A miavai ág. ev. egyház Porádie irtványos isko-
lájába okleveles tanítót keres. Fizetése: kétszobás 
lakás, konyha és házikert, 200 frt készpénz, 50 p. 
mérő rozs, 4 p. m. alá szántóföld és 6 öl keményfa, 
melyből a tanterem is fűtendő. Szükséges okmányok 
f. évi október 20-ig a miavai ev. lelkészi hivatalhoz 
beküldendők. (1940—II—1) 

A makiári (Hevesmegye) róm. kath., második 
önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : 1. Évi 350 forint, havi előleges részle-
tekben a hitfelekezet pénztárából. 2. Az ismétlő 
tankötelesek oktatásáért 30 forint. 3. Négy öl tűzi-
fa a házhoz szállítva. 4. Lakása: 2 szoba, konyha és 
kamra. 5. Mintegy 200 Q-öl területű házikert. Köte-
lessége : a kezdők vegyes osztályát és az ismétlők 
fiosztályát vezetni. Tannyelv : magyar. Pályázni kí-
vánók kellően felszerelt kérvényeiket f. é. október 
hó 17-ig bezárólag Ilámán András érd. alesperes, 
lelkészhez Makiárra küldjék. Posta helyben. (1943) 

Nyitramegye Handlova községi magyar-német 
tannyelvű iskolánál egy tanítói állásra f. é. október 
hó 10-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása évi 
400 frt s egy szobából álló lakás. Pályázhatnak 
oklevéles tanítók, tanítónők és óvónők. Kervények 
okleveleikkel s netán előbbi alkalmaztatásukról szóló 
bizonylatokkal felszerelve Handlova község elöljáró-
sága czimére fenti határnapig beküldendők. Hand-
lován, 1897 szeptember 28-án. Schurmann Gyula, 
körjegyző. Laszlop András, biró. (1944—I—1) 

A medgyes-bodzási (Aradm.) ref. leány-egyház 
pályázatot hirdet kántortanítói állomásra. Jövede-
lem : 400 frt, elegendő tüzelőanyag ; beiratási dijul 
1 csirke. Lakásul egyelőre egy szoba, konyha, kamara. 
Temetési stóla esetenként 2 frt. Istenitisztelet tartása 
és a növendékek oktatása lesz kötelessége. Csak 
oklevelesek pályázhatnak. Pályázati kérvények 
Hajdú Bálint gondnokhoz küldendők. (1941 — 1—1) 

Hódmezö-Vásárhelyen újonnan rendszeresített 
négy tanyai népiskolához rendes tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés egy-egy tanító részére: 
évi 400 frt, szabad lakás, fűtőanyag és 'A hold 
kertilletmény, mely javadalomért a megválasztott 
tanító az ismétlő tanköteleseket is tanítani tartozik. 
Megjegyeztetik, hogy addig, míg a város állandó 
iskolai helyiséget építtethet, a tanítók a tisztességes 
bérelt lakást minden kárpótlási igény kizárásával, 
a netán hiányzó 'A hold kertilletmény fejében 
pedig a városi tanács által megállapítandó kész-
pénzbeli egyenértéket elfogadni kötelesek. Az állo-
mások, melyekre tanítónők is pályázhatnak, f. évi 
október 16-án elfoglalandók. A községi iskolaszékhez 
intézett, kellően felszerelt kérvények bezárólag' 
október hó 9-ig Kmetty Károly elnökhöz küldendők. 
Fodor Lajos, jegyző. (1915—11—2) 

A szepes-ófalvi izr. népiskolánál 500 frt évi 
fizetéssel (törzsfizetés 300 frt, lakbér 100 frt, garantiro-
zott államsegély 100 frt) és ötödévi korpótlékkal java-
dalmazott tanítói állomás f. évi október hó 20-ig 
betöltendő. Képesítési oklevéllel és esetleges műkö-
dési bizonyítványokkal felszerelt kérvények okt. hó 
lü-ig az alulirt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. 
A héber és latin oktatásra képes tanítók tetemes 
mellékjövedelemre számíthatnak. Szepes-Ófalu, 1897 
szeptember hó 7-én. Dr. Klein Ignácz, hitközségi 
elnök. Lebovics Samu, iskolaszéki elnök. (1716-11-2) 

4u* 
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.Győr-Vámoshoz tartózó Szabadi fiókközségbei) 
a. róm. kath. tanítói állomásra október 20-ig pályá; 
zat hirdettetik. Javadalmazása: 9 kat. hold é-
1185.. C ' 0 ' szántóföld é?. rét, melyből a község ,.eg;\ 
holdat megszánt, 32& Q-.öl kert, párpénz és havan -
gözási díj körülbelül 24 frt, párgabona körülbelül 
25 ,p. mérő, körülbelül 96 kéve rőzse, tandíj !)5 i r t . 
lakás: egy szoba, zárt. konyha, kamra, istálq és 
színből, áll. Kántori, teendők ben járta.-ak előnybe! 
részesülnek. Folyamodványok főt. Felíner Ferencz 
esperes-plebánoshoz Vámosra (u. p, KU-jjpaj.cs) kül-
dendők. Áz állomás mindjárt választás után elfog-
lalandó, . (1919—I—1) 

Karavnkova (Bács-Bodrogm.) róm. kath. közsé. 
községi iskolájánál egy tanítói állá», üresedésbe 
jővén, ennek betöltése czéljából ezennel október 
hó 16-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 400 frt 
készpénz, szabad lakás, mely áll 2 szoba s konyhából, 
egy házikei-tnek élvezete. A megválasztott. tanító 
köteles állását azonnal elfoglalni. A tannyelv német-
magyar. A kellőleg felszerelt folyamodványokat a 
folyamodók a karavukovai községi iskolaszékre 
czimezzék. Karavukova, 1897 szeptember 27-én. 
Turnovszky Rudolf, iskolaszéki v. elnök. (025-11-1 

A szémöi róm. kath. iskolaszék, iskolájának 
egyik tanítói állomására október 8-ig pályázatot 
hirdet. Jövedelme : 325 frt és 1 öl fa ; lakása: külön 
szoba. Ezen állomásra, mélynek jövedelme 400 frtra 
felemeltetni fog, nők is pályázhatnak. Az oklevéllel 
ellátott kérvény a szémői iskolaszéknek küldendő be. 

(1927—1-1) 
A kukméri (Vasm.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra október 15-ig pályázat nyittatik. Java-
dalmazás : tanítói illeték 144 fr t készpénz, 8 m. h. 
994 [_' -öl szántó, rét és házikert, 6 igás- és 22 egész 
napi kézi robot, 4 mérő buza, 4 mérő rozs, 20 méter 
tűzifa házhoz szállítva, iskolafűtéssel; kántori illeték, 
ostyasütés és mosással, készpénzben átlag 90 frt. 
A csino? lakás minden hozzávalóval az év folyamán 
épült. Pályázhatnak nőtlenek is. Nyelv: német-
magyar. Gartner József, iskolaszéki elnök. 

(1929-1—1) 
A turócz-szent-péteri kántortanítói állomásra 

pályázat újonnan hirdettetik. Évi fizetés 400 frt 
Tanítási nyelv magyar-tót. Képesítővel ellátott 
folyamodványok főtiszt. Móser Tivadar esperes, 
tanfelügyelőhöz Mosóczra küldendők. (1936—1—1) 

Bicskére (Fejérm.) képesített róm. kath. tanító 
kerestetik. Javadalom: 400 frt, bútorozott szoba 
fűtéssel, tisztogatással. Kérvények október 12-ig 
Szarka Gyula plébános úr, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Választás után az állomás azonnal 
elfoglalandó. _ (1931-1-1) 

Az abaúj-csécsi ref. egyház tanítónői állására 
pályázatot hirdet. Jövedelem lakáson kívül 400 frt. 
Pályázatok október 31-ig lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. _ (1938-11— 1) 

A hornyáni tanítói állásra e lap 38. számában 
hirdetett pályázat október 19-ig meghosszabbíttatik. 
A község még 100 frtnyi államsegélyt kérelmez. 
Okleveles, róm. kath. tanítónők és óvónők pályázata 
is elfogadtatik. Tannyelv: magyar és tót. (1924-1-1J 

Pályázat. Oroszláiikö-podhragyi államilag segé-
lyezett róm. kath. népiskolánál tanítói állomás 
betöltendő. Fizetés: 4(J0 frt, lakás, kert, tűzifa. 
Pályázni óhajtó okleveles, magyar és tót nyelvben 
jártas tanítók, esetleg tanítónők október 15-ig 
alulírottnál jelentkezzenek. Pruszka (1 fencsénm.). 
Mocholus Bálint, plébános. (1960—1—1) 

Garthára (Sopronmegye) segédtanító kerestetik. 
Fizetés: 100 frt, élelmezés és lakás. Kérvények okt. 
15-ére ft. Németh János kapuvári plébános, iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. Kulcsár István, kántor-
tanító. (1930—1—1) 

Czibakházá.n (Szolnok-megye) községi 'iskolánál 
tanít i állásra pályázat hirdettetik. Fizétése havi 
előleges részletekben 360 irt, lakás es kert. Köte-
les 'a meghatározott osztályban a róm. kath. hittant 
tanítani. Folyamodni lehet október 16. Az állás 

I rögtön elfoglalandó. Stéger, iskolaszéki elnök. 
(1916-1-1) 

Nagy-Kajdaosi (TolnamegyeV reform. egyház 
I másodtanítói állomására pályázat Javadalmazás : 

egyház pénztárából 250 forint, egyszobás bútorozott 
lakás, ismétlősöktől mintegy 10 frt. Oklevelesek-
nek 140 forint államsegély. Nőknek előny adatik. 
Felszerelt kérvények október 30-ig alulírotthoz kül-
dendők. Állomás azonnal elfoglalandó. Tantó János, 
lelkész. ' (1917-1-1) 

Az ádándi reform, egyház iskolájába egy segéd-
tanító kerestetik. Kötelessége a Vl-osztályú iskola 
vezetése, ismétlők oktatása, templomi és temetési szol-
gálat. Fizetése havonkint 15 frf és ellátás. Az állás 
azonnal elfoglalandó, Ádánd, 1897 szeptember 26-án. 

(1921-1-1) 
Pályázat. 1. Rendes tanítói állomásra (1. és 21 

oszt.) Holicson. Jövedelem : lakáson kívül 360 forint 
készpénzben és 2 öl fa. 2. Rendes tanítói állomásra 
Kopcsány leánygyülekezetben. Jövedelem : lakáson 
kívül 350 frt készpénzben, 2 öl fa, kis házikert. 
Pályázatok az ág. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz 
Holicson (Nyitram.) küldendők. (1918—1—1) 

A szt.-péiterfai (Vasmegye, posta: Monyorókerek) 
róm kath. iskolához osztálytanító kerestetik, a ki 
egyúttal a kántori teendőkben is segédkezni tarto-
zik. Tannyelv magyar. Fizetése: polgári évre 3UO 
frt, havi előleges részletekben, bútorozott szoba 
ágyneműn kívül és fa. Pályázati határidő október 
18-ig. Az iskolaszék. (1928—1—1) 

A jaáki róm. kath. osztálytanító állomásra f. évi 
október végéig pályázat hirdettetik. Évi fizetés 30O 
frt, csinosan bútorozott külön szoba, fűtés és tiszto-
gatással. Kötelesség« : egy osztályt vezetni, ismétlő-
söket tanítani és a kántorságban segédkezni. Kér-
vények főt. Magyarász Nándor plébános úrhoz kül-
dendők. (1920—I —Íj 

Az erzsébetvárosi (Erdélyi-ész) kath. kántor-
ságra pályázat nyittatik. Jövedelme: tisztességes 
lakás, félhold területű kerttel és udvarral; a városi 
pénztárból 168 forint, templomtól 202 forint, mise-
alap átalánya 60 frt, segélyalapból 70 frt, tűzifa 
4 öl raktáron és temetési stóla, helyi szokás szerint. 
Pályázók orgonálás és éneklésben jártasságukat 
október 24-ig próbán bemutatni sziveskedjem-k. 
Ávedik Lukács, főesperes. (1932—1— 1) 

A német-szent-miklósi községi tanítói állásra 
október 18-ikára pályázat hirdettetik. Javadalma-
zás a következő: kétszobás padiós lakás, kerttel, 
300 frt készpénz, 1 hold szántóföld a község szántja, 1 
hold rét, mindkettő 1200 Q-ölével számítva = 2 0 frt. 20 
p. mérő rozs — - 50 frt, 4 öl fa = 32 f'rt, a fajárandó-
ság keményfából adatik, 4 drb szarvasmarha és 4 
drb sertés-legeltetési jog — 16 frt. Stóla = 3 frt. 
Kérvények Wirth János iskolaszék; elnöliöz külden-
dők. Német-Szt.-Miklós, Zalam , a p. Palin. Wirth 
János, iskolaszéki elnök. (1934—I—Íj 

A dobrai (Szatmármegyé) ev. ref. egyház újon-
nan létesített második tanítói állására október 20-ki 
határnappal pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás 
és kert, 100 frt az egyháztól, 300 frt az államtól, 
4 öl fa. Pályázhatnak csak okleveles férfi- és nő-
tanítók. Kötelessége az elemi népiskola azon osztályát 
tanítani, melyet az iskolaszék rendelkezése alá 
bocsát. Ha férfi választatik meg, a kántortanító 
helyettesítése. Az állás elfoglalásának határideje 
november 1. Dobra, 1897 szeptember 27. Korány 
János, ref. lelkész, kihe az felszerelt okmányok 
küldendők. (1935-1-1) 
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Az alsó-eöri (Vasm.) másodtanítói állásra e lap 
86. számában hirdetett pályázat október 17-ig 
meghosszabbíttatik, s fizetése 50 írttal megjavít-
tatott. (1942—II-1) 

A tatárszentgyörgyi róm. kath. iskolaszék 400 
frt évi fizetés, 50 frt lakbéi'rel javadalmazott tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Kötelessége a három alsó 
vegyes osztály és az ismétlők tanítása, kántori-ág-
ban akadályoztatás esetén segédkezén vagy helyet-
tesítés; azért, kik a kántorságban jártasok, előnyben 
részesülnek. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek Handhóber János plébános úr czímére külden-
dők. Tatár-Szent-György (Pestmegye). Csősz Pál, 
egyh. gondnok. (1967 I- 1) 

Pozsony-Taksonyi ág. ev. tanítói állás lemon-
dás folytán megüresedvén, pályázat hirdettetik. 
Tannyelv: magyar. Pályázhatnak .okleveles tanítók, 
tanítónők. Tanulók száma 25—30. Fizetés a hitköz-
ségtől 300 frt, államsegélylyel kiegészítve 400 frt : 
lakás: egy bútorozott szoba fűtéssel. A bizonyítvá-
nyok id. Németh János gondnokhoz küldendők 
mielőbb (Pozsony-Taksonyra). 

(1965- II 1) 
Tápió-Györgye községhez tartozó Megyer pusz-

tai tanítói állomásra október 15-ig pályázat nyit-
tatik. Javadalma készpénzben : 300 frt, természet-
ben : buza 1. r. 380 lit., II. r. 600 1., árpa 200 1., 
1 hold tengeriföld. egy tehénnek szabmánytartása, 
2 drb sertésnek nyári legeltetése, 120 1. bor az 
iskola fűtésért, szabad lakás, szabad fűtés. Szorgalmi 
időn kívül az uradalmi irodában teljesített írásbeli 
munkáért, vagy künn a majorságban munkások 
fölötti felügyeletért, méltányos tiszteletdíj. Kér-
vények Györgyei Illés nagybirtokos, földesúr, iskola-
fentartóhoz czímezve, Filipcsics József iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Az állomás, a kinevezésnek 
a m. kir. tanfelügyelő úr által megerősítése után, 
november 1-én elfoglalandó. 

(1949—1—1) 
A Csáktornyái közs. iskolához hirdetett helyet-

tesítő-tanítói állásra a pályázat határideje október 
10-én jár le. 

(1968 —I—1) 
A várpalotai róm. kath. fiúiskolánál lemondás 

folytán üresedésbe jött másodtanítói állásra 400 frt 
fizetéssel október 15-ig pályázat hirdettetik. Kérvé-
nyek főtisztelendő Dómján Károly plébános iskola-
széki elnök úrhoz intézendők. (196H I I) 

A dvornik-racsiczi róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: a) Dvorník-Kacsicz 
községtől 260 frt készpénz, évnegyedenkint előre 
fizetve; bj két községtől 10 öl fa iskolafűtéssel; 
c) egy szoba, kamra, konyha és istálóból álló lakás, 
házikert és faiskolakezelésért 600 Q'-öl területű 
szántó élvezete. A választás f. évi október hó 19-én 
megtartatik és az állomás azonnal elfoglalandó. 
Kérvények iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1922-1-1) 
A berei (Szatmár, u. p. Csomaköz) orgonista-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom 1-ör: 
10 f r t ; 2-or : 20 frt az ismétlők tanításáért; 3-or: 

8 méter fa értéke 20 fr t ; 4-er : 4 hold 1448 [ -öl 
föld haszonbére 45 f r t ; 5-ör: tandíjból, tankötelesek 
50—60, 45—50 f r t ; 6-or: stóla 8—10 fr t : 7-er: 
államsegély 310 frt. Jó lakás melléképületekkel, 
házikerttel, melynek haszonbére 30 frt. Kötelesség : 
az 1—6 osztályú iskola tanterv szerinti vezetése, 
lelkész akadályoztatása esetén, kanonikus órákon 
istentisztelet végzése. Orgonázni nem tudók is 
pályázhatnak, megválasztatás esetén annak elsajá-
títására félévet nyernek. Csak okleveles tanítók 
pályázhatnak október 20-ig. Állomás azonnal elfog-
lalandó. Pályázatok a ref. lelkészhez. 

(1962—1—1) 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST m 
T a n k ö n y v e k 
elemi és polgári, tanító-, tanitónőké-
pezdék, valamint azösszes tanintézetek 

számára a legujaüb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi Jegyzetek Röhn J. 
tanártól, irálytanl jegyzetek Király 
P á l tanártól a polgári iskolai tanítóképző 

1553 számára kaphatók X—6 

T O U M L A J O ^ 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
F ő - u l c z a 2 - i k s z á m . 

Részletes könyvjegyzék i n g y e n ! 

II . kerület, Fő-utcza 2-ik szám. 

Szaklapok, kép. tanárok, tanítók által kiváló 
ügyes és jónak elismert 

BETÜBONCZTAN 
az írva-olvasás mesterfogásai ezímü vezér-
könyvem 50 kr.-ért utalv. megrendelve meg-
küldöm. ZSUREK ANTAL, N.-Berezna. (1961) 

Kerestetik egy róm. kath., diplomáit 

•9 
ki egy v idék i űri háznál egy 7 éves fiút és egy 
6 éves leánykát az elemi tantárgyakban és zongo-
rában oktasson, németül jól beszéljen. Évi fizetés 
150 frt, teljes ellátás. Útiköltség nem díjaztatik. 
Ajánlatok DANC3 GYÖRGY Kavná, utolsó 

posta : Si l ingyla (Aradm.), czímzendők. 
(1869 1—1) 

Legolcsóbb ós legalkalmasabb 
faltxsi népiskolai tankönyvek 

Csizmadia Aladár néptanítótól. 
1. TANKÖNYV. Tartalma: Földrajz, történelem, 

alkotmánytan, természetrajz, természettan, gaz-
daságtan, nyelv- és helyesirástan. Ötödik kiadás. 
Ára bekötve 25 kr. 

Ugyanaz, 6-ik bővített kiadás. Engedélyezve az 
1894. évi 66.929. sz. a. min. rend. Ára kötve 30 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Engedélyezve az 1893. évi 
19.749. sz. a. min. rendelettel. Ára kötve 32 kr. 

2. Számtani példatár, egy kötetben 1600 fej- és 
írásbeli gyakorlati példában feldolgozva a falusi 
osztatlan népiskolák összes számtananyaga. Gyer-
mekek kezébe. Ara kötve 15 kr. 

Ugyanaz filléres kiadásban, három füzetben, bőveb-
ben feldolgozva, egy-egy füzet 2—2 osztály szá-
mára. Egy-egy füzet ára 16 fillér (8 kr). 

3. Fil léres tankönyvek czímen minden egyes 
reáltantárgy külön-külön füzetben — a számtan 
is — az idő szerint a legolcsóbb árban jelent 
meg. Egy-egy füzet ára 16 fillér (8 kr). 

Megrendelhetők SINGER és WOZ.FNER 
könyvkereskedésében, Budapest, Andrássy-út 10. 

Mutatvány-példányokkal szíveseit szolgálunk. 
(1779—ill—3) 
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Győrffy-féle Népiskolai Képes Tankönyvek. 
Az egész országban a l e g e l t e r j e d t e b b é s l e g o l c s ó b b t a n k ö n y v e k a kiadá-

somban megje len t 

Győrffy-féle Népiskolai Képes Tankönyvek, 
melyek a Szent István-Társulat tankönyvbiráló-bizottsága által approbáltattak, s így a nm. püspöki kar 
határozata értelmében a katholikus iskolákban kizárólagosan használható „Tankönyvek jegyzéké"-be 
fel lettek véve. 

E jelesen szerkesztett és a szakértők által kiválóan elismert tankönyvek a következők: 
I. Földrajzi könyvecske. Magyarország, az öt világ-

rész s a keleti és nyugati félteke vázlatos tér-
képeivel. 31-ik kiadás Ára 10 kr. 

II. Magyarország története a világtörténelemmel kap-
csolatban. A magyar vezérek és királyok arcz-
képeivel. 24-ik kiadás Ára 10 kr. 

III. Természetrajz az állat- és növényország számos 
ábráival. 21-ik kiadás Ára 10 kr. 

IV. Természettan a vegytan elemeivel. Számos 
képpel. 7-ik kiadás Ára 10 kr. 

V. Alkotmánytan képekkel. <>-ik kiadás. Ára 10 kr. 
VI. Számtan. I. füzet. A népiskolák '2-ik osztálya 

számára. A súlymérték ábráival és az egyszer-
egygyel. 3-ik, a koronaérték szerint átdolgozott 
kiadás Ára 10 kr. 

VII. Számtan. II. füzet. A népiskolák 3-ik oszt. számára. 
Az űrmértékek képeivel. 4-ik, a koronaérték 
szerint átdolg. kiadás Ára 10 kr. 

VIII. Számtan. III. füzet. A népisk. 4-ik oszt. számára. 
A súlymértékek képeivel. 4-ik, a koronaérték 

' ' Ára 10 kr. 
A népiskola 5-ik és 6-ik 

szerint átdolg. kiadás. 
IX. Számtan. IV. füzet. 

osztálya számára. A térmértékkel és a nagy 
egyszeregygyei. 3-ik, a koronaérték szerint 
átdolgozott kiadás Ára 10 kr. 

X. Egészségtan. Számos képpel. 3-ik kiadás. Ára 10 kr. 
XI. Gazdaságtan. Gazd. gépek ábráival. 2-ik 

kiadás Ára 10 kr. 
XII. Magyar nyelvt. gyakorló-könyv. I. füzet. A 

népisk. 2-ik osztálya számára. 3-ik kiadás. Ára 10 kr. 
XIII. Magyar nyelvt. gyakorló-könyv. II. füzet. A 

népiskolák 3-ik osztálya számára. Mondattani 
alapon, módszeres előadásban. Második ki-
adás Ára 10 kr. 

XIV. Magyar nyelvt. gyakorló-könyv. III. füzet. A 
népiskolák 4-ik osztálya számára. Mondattani ala-
pon,módszeres előadásban. 2-ik kiadás. ÁralOkr. 

XV. Magyar nyelvt. gyakorló-könyv. VI. füzet. 
A népiskolák 5-ik és 6-ik osztálya számára. 
Levelek, polgári ügyiratok, stb. 2-ik kiadás. 

Ára 10 kr. 
XVI.Liturgika. írta dr. Lassú Lajos. 2-ik kiadás. 

Ára 10 kr. 
XVII. Egyháztörténetem. írta dr. Lassú Lajos. ÁralOkr. 

Az összes Győrffy-féle tankönyvek tót nyelven is megjelentek, azonkívül német nyelven a követ-
kezők: Földrajz, Magyarország története, Természetrajz, Természettan. 

Hogy e jeles, paedagogiai szakavatottsággal szerkesztett, tetszetős alakú, jó nagy betűkkel nyomott 
és számos szép ábrával és képpel díszített színes, kemény borítékú tankönyvek a legszegényebb falusi 
gyermekek által is megszerezhetők legyenek, áruk rendkívül olcsóra van szabva, úgy, hogy íMF~ egy-egy 
tankönyvnek az ára — csak 10 kr - 20 fillér, Minden 10 példányra egy ingyenpéldánynyal 
szolgálok a szegényebb sorsú gyermekek részére. 

A hol e tankönyvek ismeretlenek, oda kívánatra mintapéldányokat szívesen küldök. 
A midőn a Győrffy-féle tankönyveket szíves figyelmébe és becses pártfogásába ajánlom, kérem, 

hogy megrendelésével az új tanév beálltával szerencséltetni méltóztassék. 
Esztergom, 1897 augusztus hó. 

Tisztelettel 

Buzárovits Gusztáv 
kiadó, O Eminentiája a Bibornok Herczeg-Primá3 

udvari szállítója. 

Róm. kath. vagy evang. vallású 

okleveles n e v e l ö n é 
kerestetik pusztára, 4 gyermek mellé a, polgári 
és elemi oszt. tantárgyak tanítására, valamint zongora 
és a német nyelv oktatására is. Csak a német 
nyelvet tökéletesen bírók pályázhatnak; franczia 
nyelvben jártasak előnyben részesülnek. A nyarat 
pusztán, a telet Aradon töltjük. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Fizetés: évi 360 frt, és teljes ellátás. 
Pályázatok L u k á c s Gézánéhoz Kaszaper, Tót-
Komlósra intézendők, arczképpel ellátva. 

(1762—III—3) 

Az E M B E H J Á N O S fő- és székvárosi s.-
tanfelügyelő által szerkesztett (1807—III—3) 

Néptanítók zsebnaptára 
az 1897 98. tanévre már megjelent . Ára 50 kr. 
Postai küldéssel 55 kr. Kapha tó LÉVAI MÓR 
kiadóhivatalában BUDAPESTEN, IV., Egyetem-
utcza I. és Ungvárt. Az összes iskolai tan-
könyvek és nyomtatványok ugyanot t kaphatók, 

i ' i i í ' i i ' i 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 
M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 

intézet, t ehá t az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az u to l só posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 fr t , fé lévre 2 f r t 50 kr. . 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hiva ta lba küldendők. 

A h i rde t é sek á r szabása . — A p á l y á z a t i h i rde tésekke l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 3 k r . fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható h i rde tés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB :;. 

Kéziratokat nem adixiak vissza. 

N e v e l l i e t - e a z i s k o l a ? 

A mióta a „Néptanítók Lapja" a 
nevelés és oktatás igazi orgánumává 
lett, sok gyakorlati kérdést tárgyalt s 
örömmel tapasztalom, hogy a lap igen 
tisztelt szerkesztősége nem csak módot 
ad a vitára, de helyes tapintattal úgy 
irányítja a vitatkozást, hogy elmélke-
désre, tanulásra serkent s ily módon e 
lap már is a tanítóság nagyfontosságú 
művelődési eszközévé vált. 

így pl. a 28. számban Ember János 
a fenti czímmel egy „elmefuttatást" 
közölt, melyre válaszképen ugyanezen 
lap hasábjain már több közlemény jelent 
meg, bizonyságául a felvetett kérdés gya-
korlati fontosságának. A 38. számban 
Cziráky M. fejtegetése, ellentétben az 
E. J. fejtegetésével, oda konkludál, 
hogy „az iskola alapvető nevelőintézet, 
a hol nem ismereteket kell tanítani, 
hanem a hol az ismeretek csak eszkö-
zül szolgálnak a gyermek testi-lelki 
erőinek ébresztésére", stb. 

Az első közleményből E. J.-t az uti-
litárismus, az utóbbiból Cz. M.-t az ok-
tatási liberálismus hivének ismerem 
meg. Hogy miben áll a két különböző 
irány lényege, rövidség okáért utalok 
„Felméri Nev. Tud." IX. fejezetében 
foglaltakra, hol többek közt így szól: 
„ Az utilitárius iskola nem fogadná 

el tanítónak Sokratest, az ó-kor nagy 
tanítómesterét, a ki jóformán semmit se 
tanított, de az emberek szivét szánto-
gatta, elméjük gyepét — hogy úgy 
szóljak — feltörte és ú j érzelem és 
gondolattermelésre alkalmassá tette. Igaz, 
hogy ő semmit se tanított, de tanítványai 
mindent meg tudtak tanulni. És éppen 
ez tette őt nagy mesterré, művészszé 
az oktatásban." „Az utilitárismus jel-
leme — mondja tovább F. — meg nem 
nyugodni, valameddig minden ismere-
tet be nem könyvel, tankönyvekbe be 
nem iktat s jól-rosszul a tanulók elmé-
jébe nem tölcsérez. Ám a különben leg-
szebb tanulmányok tömege is túlter-
heli az elmét, arról pedig rég meg-
mondta Locke, hogy a kinek baj ója 
túlterhelés miatt sülyed el, ha mindjárt 
aranynyal, ezüsttel és drágakövekkel volt 
is megterhelve, csak a tulajdonos czél-
tévesztett útjának lesz a szomorú bizony-
sága. " 

„Az oktatási liberálizmus a művelt-
ség fogalmát nem a sok könyvvel köti 
össze, hanem az elme erőteljességével 
s azokkal a megszokásokkal, melyekkel 
az egyén a társadalomba könnyedén 
beilleszkedik. Az utilitárius irány a 
mechanikai idomítás, a liberális irány 
az erőnemző nevelés." 

Fölösleges dolgot mívelnék,ha magya-
ráznám, hogy a két irány közül melyik 

Lapnnk 41-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a humanusabb, az emberhez méltóbb, a 
praktikusabb? Semmiesetre sem az, a 
mely a záróvizsgálatot vagy éppen 
a diplomát tűzi ki végczéljául, hanem 
az, a mely kifejleszti és megedzi az 
emberi erőket, megtermékenyíti, önállóvá, 
tehát szabadabbá teszi az elmét, meg-
nemesíti a szivet. 

Az oktatási liberálizmus nem zárja 
ki, sőt az oktatás fölé helyezi a neve-
lést, de a két fogalmat egymástól elvá-
lasztani legalább is merészség; mert, ha 
tanítunk, tanításunknak éppen az értelem 
bővítése által természet szerint nevelő 
hatásúnak kell lennie; hiszen tisztábbak 
lesznek a fogalmak, önállóbbak, határo-
zottabbak az Ítéletek. Nevelői eljárá-
sunk közben viszont egyszersmind okta-
tunk; gyakorlás által ir t juk a rosszat, 
az illetlent, megszilárdítjuk a jó t s 
megkedveltetjük a hasznosat, stb. 

Nem egészen indokolatlan a vád, 
hogy az iskola az ő nevelői feladatát 
nem veszi komolyan; az is igaz, hogy 
e vád nem illik minden iskolára, hanem 
csak arra, a mely megelégszik a puszta 
ismeretanyagok nyújtásával, melyek 
üresen hagyják a szivet, mely az élet 
forrása; nem gondolván meg, hogy a 
legfőbb jó : a szív, telve tiszta érzé-
sekkel. 

Az iskola nevelő munkájának a körét a 
tanító helyes érzéke határozza meg. A szeme 
előtt fölmerült jelenségek nem kerülhe-
tik el figyelmét, nem lehet közönyös 
oly dolgok iránt, a melyek a saját 
maga, vagy környezete sorsára hatással 
vannak; lehetetlen, hogy azokat alka-
lomszerüleg, mint nagybecsű nevelési 
motívumokat, föl ne használja. Az a 
tény, liogy a tanító naponként arány-
lag kevés ideig foglalkozik a gyermek-
kel, hogy a gyermek lelkére az ő tár-
sadalmi helyzete szintén nagymérték-
ben hat, nem ment fel attól a köteles-
ségtől, hogy „ne csak tanítsunk, hanem 
neveljünk is." Sőt éppen az iskolai neve-
lés hatását veszélyeztető esetekben foko-

zottabb mértékben kell résen lennünk. 
Egyébként, én nem hiszem, hogy volna 
a tanítói karban egyetlen ember is, a 
ki iskolájában a tantárgyakat csak „elő-
adná" s ne tanítaná; a ki tanítványai 
által bárhol elkövetett s tudomására 
jutott rendetlenségeket szó nélkül hagyná, 
azokat a nevelés szempontja szerint el 
ne intézné. 

Különbség van mindazonáltal iskola 
és iskola között. Falun, egy vidéki 
városban, vagy éppen a fővárosban más 
és más a tanító nevelési feladata. A városi 
elem intelligensebb, i t t a gyermek már 
bizonyos fokú műveltséget visz magá-
val az iskolába, mely a tanító munká-
ját könnyűvé teszi, falun ellenben, vagy 
kisebb vidéki városban, a tanítónak 
nevelői hivatása fontosabb, mint a tanítói, 
mert éppen a gyakorlati nevelésben 
való ügyessége által válik a tanító jó 
tanítóvá s nem pusztán a szerint becsü-
lik, mint tudnak a vizsgálaton felelni, 
hanem a szerint, mennyire tudja meg-
kedveltetni az iskolát s mennyire sze-
retik a gyermekek őt magát.*) 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

A magyar nyelv válsága. 
„Ne áltassuk tovább magunkat; — mondja 

egy magyar iró. Magyarországra elkövetkezett 
az az idő, hogy a saját nyelve érdekében 
komoly és kérlelhetetlen harczot vívjon min-
den ellen, a mi ennek a legnagyobb nemzeti 

*) Erről a tárgyról sokk czikk érkezett hozzánk. 
Egyet még talán közlünk, a többit félreteszszük; 
mert majdnem valamennyi ugyanazon a nyomon 
halad. Természetes, hogy nevelhet is az iskola, sőt 
kell is, hogy neveljen, A „néptanító" fogalma alatt 
a „népnevelő" is értendő. A kettő egymástól el 
nem választható. Azt tartjuk mi is, hogy az elmét aszív 
képzésének rovására művelni nem szabad. Egyenlő 
mértékben kell ápolni mind a kettőt. Inkább legyen 
valaki kevésbbé képzett, de jólelkű és nemes szivü, 
mintsem müveit és tudományos, de szívtelen és 
rosszlelkű. Kétségtelen azonban, hogy a sikerrel való 
neveléshez az iskola és család egyetértő eljárása, a 
tanító és szüle példa-adása szükséges. Ne rontson a 
szüle a tanító munkáján, becsülje meg ezt s hono-
rálja őt érdeme szerint. A tanítót pedig a szeretet, 
a nemes ideálizmus vonzza az iskolába, tanítványai 
közé és ne jusson eszébe soha az a közmondás, hogy : 
„a milyen a fizetés, olyan a munka." Jaj nekünk, 
az iskolának is, ha fáradságunk méltó jutalmát 
emberektől várjuk. (Szerk.) 
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kincsnek az értékét fitymálja, becsmérli." Úgy 
van: nyelvében él a nemzet! 

Nekünk magyaroknak legszebb, legfönsé-
gesebb a mi saját nyelvünk, a magyar nyelv. 
Ennek az érdekében mindent meg kell ten-
nünk, bogy méltó unokái legyünk őseinknek, 
a kik hibáik mellett is jó hazafiak voltak, 
fényesen bizonyítván ezt ezeréves multunk, 
s ama történeti igazság, hogy a magyar 
líraimat a Duna medenczéjében megdönteni 
nem lehet. S mégis, mit tapasztalunk ? Azt, 
hogy velünk együtt nyelvünket folyton bánt-
ják, s megakasztják hódító teijeszkedésében. 

A nyilt és alattomos támadásoktól azonban 
nem félhetünk. Sokkal veszedelmesebb ennél 
a kor szelleme, mely ellen védekezni is nehéz 
Evvel aztán kimondhatom tételemet, hogy a 
magyar nyelv válságának főoka a realizmus 
uralma, melynek egyik jelszava: a vagyon-
szerzés. 

De a mily mértékben emelkednek az anyagi 
intézmények, éppen annyira sülyednek az 
erkölcsiek. A családi élet, a nő, a gyermekek, 
az ideális eszmék háttérbe szorulnak, helyébe 
lépett a modern dráma-, regény- s tárcza-
irodalom, melynek nyomában vallástalanság, 
s divatos bűnök keletkeztek. Nem az egész, 
az egyetemes, hanem a rész, az egyed (az 
individuum) boldogulása a czél. Az ilyen idők 
természetesen sehogy sem kedveznek a nagy 
eszméknek, a hazafiságnak, nemzeti nyelvnek, 
stb. A tudományt aprózó elemzés, szétszedés, 
gyönge, értéktelen ki- és átírás jellemzi. 
Kritika nincs; helyét elfoglalta a czéhbeli 
pajtáskodó dicséret, vagy a lenéző agyon-
hallgatás. A stylust pongyolaság s idegen-
szerűség jellemzi, mert a hivatásos tollforgatók 
is csak félig áldoznak a Múzsának, inkább 
mellékkereset után látnak. 

Pedig szigorú önbírálat s még szigorúbb 
műkritika nélkül virágzó irodalom nem kép-
zelhető. S noha van rá eset, hogy egy-két 
nagy lángész (Petőfi, Goethe, stb.) nem ked-
velte a kritikát, az is igaz, hogy Arany, 
Vörösmarty, stb. és a klasszikusok nagyon 
szigorú kritikusok voltak önmagukkal szemben. 
Ez utóbbi helyességét bizonyítja Brassai Sámuel 
eme kitűnő mondása: „többet ér egy hibának a 
kiküszöbölése, mint egy igazságnak a földerítése". 
(Igen, mert az igazság előbb-utóbb kipattan, 
a meghagyott hiba azonban folyton ront és 
megtéveszt.) 

A kritika mindazonáltal csak „szükséges 
rossz", a melyet csak tűrnek, noha szükséges-
ségét mindenki elismeri. 

A kritikusnak azonban igazságosnak és 
magának is irónak kell lennie (Molicre, Kölcsey, 
Bajza, Gyulai, stb.). De ma kik a kritikusok ? 

Maguk a czéhbeli irók. íme a realizmus túl-
zása! íme a magyar nyelv válságának egyik 
természetes oka! 

Azonban semmi sem új a nap alatt, az 
egyik „izmus" a másikat váltja fel: a realiz-
mus után az eszményiség következik. Már 
is kezd hajnalodni: Brunetiére a Revue des 
deux Mondes hires szerkesztője „La renais-
sance de l'idéalisme" czímű müvében az idea-
lizmus hajnalát és uralmát jósolja, mivel sem 
a pozitivizmus, sem a realizmus, sem a natu-
ralizmus nem nyújt megnyugvást. A tudomány 
csődöt mondott, az eredet és a vég problémáit 
nem tudta megvilágítani, a szív és képzelet 
vágyait még kevésbbé kielégíteni. Kisült, 
hogy igaza volt Shakspere-nek, a mikor azt 
mondta: van a föld és ég között sok olyan, 
a mit érzékeinkkel nem tudunk felfogni. 
E problémákkal szemben csakis a vallás és 
az idealizmus szerez megnyugvást. Ugyancsak 
ez irány közeledését érzik a bécsi és berlini 
drámaírók, különben nem dolgoznának vallásos 
tárgyú themákon. 

Míg azonban ez irány teljesen diadalra jut, 
eltelik pár évtized, mely, ha résen nem leszünk, 
nagyon veszedelmes lehet következményeiben. 
Nem czélom, de meg fölösleges is, hogy 
sorra vegyem mind ama hibát, korcs- vagy 
idegenszerű szókat s kifejezéseket, melyek 
nyelvünkbe gomba módjára beették magukat. 
Tanítótársaimhoz szólok, a kik éppen úgy 
tudják a helyes magyarság kellékeit, nyilvá-
nulásait, mint én, e jelentéktelen czikkelyke 
irója; mindamellett szükségesnek találom, 
hogy fölszólaljak, hogy fölhívjam a magyar 
tanítóság figyelmét arra a nagy veszedelemre, 
mely nyelvünket kívülről az idegen hatások, 
belülről pedig a közömbösség képében fenye-
geti. Nemzeti lételünk, multunk s jövőnk 
függ ettől! 

Föl t ehá t ! Nem a beszéd, a tett a fő ! 
Az iskola járjon elől , j ó példával, a helyes 
magyarság ügyében is. Így lesz minden iskola 
igazán magyar nemzeti iskolává! 

Ne elégedjünk meg azzal, hogy a magyar 
nyelv ügyét a stilisztika, meg a nyelvkönyv 
karolja fö l ; nem elég a rossz képzésű s 
összetételű szavak egy-néhányát ismerni és 
kárhoztatni; szükséges, hogy valamennyit 
ismerjük és kerüljük is. 

Sok iskolában a tanítók s tanulók tűrhetően 
beszélnek, de csakis az iskolában; kint az 
életben azonban ők is az árral úsznak. így 
aztán egészen természetes, hogy az elemistából 
gimnazista, ebből jogoncz vagy ßozopter lesz, 
sőt tudorrá is avatják, noha tisztességesen 
nem tud magyarul. 

Elszomorító, mikor az ember egyik-másik 
41* 
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testület gyűlésén ilyeneket ha l l : A tantestület 
határozza, miszerint . . . Az értekezlet multi 
határozata föl lett terjesztve. A megbeszélt 
kérdés elintézést nyert. 

Oda jutot tunk, hogy már gondolkodni sem 
érünk rá. Beszélünk, a hogy „jól esik". 

Pedig e hibákat egy kis j óakarattal nagyon 
egyszerűen ki lehetne küszöbölnünk. Az iskolák 
a kikerült tanulókból oly erős falat állíthat-
nának a nyelv védelmére, hogy ez minden 
idegenszerűséget megtörhetne. Hiszen ha a 
nagy nyelvújítás száz meg száz korcsszavát 
ki tudta küszöbölni a jóízlés, meg tudta ölni 
a helyes nyelvérzék, miért ne tudná megtenni 
ezt az iskola is ? 

S ha egymaga nem tudná, ott van a hatodik 
nagyhatalom: a sajtó. Fogjon kezet vele. 
Iskola és uj ságirodalom, e két hatalmas tényező 
tehet ma legtöbbet. Ne engedje, ne tűr je 
tovább a magyar tanítóság azt a szégyent, 
hogy édes nemzeti nyelvünk éppen most, 
ezredévi fennállásunk idején élje válságát! 

Honosítsuk meg iskoláinkban azt a hami-
sítatlan tiszta magyar nyelvet, melylyel jeleseink 
halhatatlan müveiket írták. Küszöböljük ki 
mindazokat a könyveket, melyek nincsenek 
tiszta magyarsággal írva. Mellőzzük az iro-
dalom selejteseit, az idegen műveken rágódó 
firkászokat, a szolgamódon utánzó fordítókat. 

Ellenben olvasgassuk a kitűnő magyarságú 
irókat, figyeljük meg a tőzsgyökeres magyar 
népet, s minden rendén lesz. Ne támaszkod-
junk pusztán a száz meg száz megpróbálta-
tásnak kitett nyelvérzékre, ellenkezőleg, tanul-
junk szorgalmasan és kitartóan, mint a hogy 
a németek. Tanuljuk meg legnagyobb nyelvi 
ellenségünktől, hogy kizáróan szorgalommal 
is lehet nagy dolgokat elérni. Lám, a németek 
a sok „Verein", „Bund", „Kranz", „Tafel", 
„Schutz und Trutz" szövetségeikkel minő 
kulturát teremtettek, pedig se nagy szellem, 
se őserő, se ihlet, se lángész nem működött 
közre! 

Es most nézzük a leggyakrabban s főleg 
az iskolákban előforduló magyartalanságokat. 

Hibás szavak. 
Hibásak. Helyesek : 

tankönyv • — iskolai könyv, kézikönyv, 
tanrend órarend, 
tandíj — leczkepénz, 
tantestület — tanítótestület, 
tanoncz = tanuló, inas, 
tanterv tanítás tervezete, 
tanítósegéd = segédtanító, 
jegyzősegéd - : segédjegyző, 
képezdész tanítójelölt. 
elemista = elemi iskolai, népiskolai tanuló, 
polgárista = polgári iskolai tanuló, 

Hibásak. 
tudor 
egylet 
okmány 
modor 
válfaj 
megbeszél 

miszerint 
egyesre áll 
leülni 

kívülről tud 
díjnok 
idény 
szálloda 
jelesre felel 

szünidő 
élez 
járda 

lőpor 
igényel 
mellbeteg 
rövidlátó 
szellemdús 
virágdús 
előír 
túlhajt 
létezik 
kibeszél 
építész, történész 

gyógyszer, gyógy-
szerész, gyógy-
szertár 

utal 

ódondász 
előny 
hátrány 

segély 
gyufa 
rakpart 
vágány 
szünnap 
gazdász 

ten gélét 
újból 
nemcsak — de 
távcső 
vegytan 

mértan, nyelvtan = 

Helynsek : 
• tudós, doktor, 
: egyesület, 
: okirat, 
: mód, beszédmód, stilus, 
: fajta, mellékfaj, 
: megvitat, meghány-vet. Meg-

beszél = megmond. 
: hogy. A test. határozza, hogy — 
: egyese van, jelest felelt, 

leülj ! A magyar a német főnévi 
igeneveket ily alakokban pa-
rancsoló móddal fejezi k i : 
bemenj ! vagy bemegyünk, 
fölállj ! vagy fölállunk, imád-
kozunk, stb., 

könyv nélkül, könyvhétévé tud, 
napdíjas, 
időszak, évad, 
szálló, fogadó, vendéglő, stb., 
jelesen felel, jelesül felel, jelest 

felel, 
szünet, 
elmésség, vicez, 
gyalogjáró. A „da", „de" s „cz" 

képző a lehető legrosszabb 
szavakat képezi. Használatuk 
nagyon elitélendő már csak 
azért is, mert egy-kettő kivé-
telével valamennyi kikerül-
hető (küldöncz, iroda, nyomda 
= szolga vagy futóposta, 
Írószoba, könyvsajtó), 

puskapor, 
vár, követel, 
mellbajos, 
közellátó, 
szellemes, eszes, 
virágban dús, 
kiszab, megszab, megállapít, 
túloz, 
van, nincs, 
mentegetőzik, 
építőmester, építőművész, tör-

ténettudós, történetíró, mű-
építő, 

orvosság, írszer (ír — balzsam, 
orvosság), írszertár, írszer-
táros, írszerész, 

rámutat, utasít, vonatkozik, hi-
vatkozik, 

ószeres, 
elsőbbség, haszon, 
hátratétel, hátramaradás, kár, 

veszteség. így használják régi 
jeleseink, 

segítség. Államilag segített . . . 
gyújtó, 
rakodó, vagy rakodópart, 
sinpár, 
szünet, 
gazdatiszt, műgazda, v. ö. mű-

kertész, műlakatos, stb., 
tengő- vagy növényélet, 
megint, ismét, újfent, 
nemcsak — hanem, 
messzelátó (Hermann Ottó), 
chemia (lehetne testelemző, mert 

a szerves és szervetlen testek 
elemeivel foglalkozik), 

mérőkönyv (méréstan), nyelv-
könyv, 
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Hibásak: 
tanfelügyelő = 

hitoktató 

óvoda 
váltóisme 
példány, p. kép 

Helyesek : 
iskolafelügyelő. A „tan" szóval 

összetett szavak mind a tanító, 
tanítás, iskola és tudomány 
alakok csonkításai, 

hittanító, hitelemző (a hitet, 
vallást oktatni nem lehet), 

óvó, 
váltóismeret, 
lapszám, újságszám, példakép. 

Helytelen és idegenszerű kifejezések. Va, ve, 
lesz, lett, legyen. A mely kifejezéseket száza-
dunk elején a latin nyelv hatása folytán tat, 
tet, at, et szenvedő igékkel fejeztek ki, azokat 
ma a német nyelv átható nyomása alat t va, ve, 
lesz, lett s legyen körülírt szenvedő formával 
használják szerte-széjjel az egész országban, 
sokan nem tudva, még többen nem törődve 
avval, hogy ezek a legrútabb németességek, 
melyek helyett minden j óérzékü magyar ember 
egyszerű cselekvő igét használ; pl . : el lesz 
végezve, el lett intézve, meg legyen csinálva, 
helytelenek. Helyesek: elvégezzük, elvégzem, 
elvégeztük, elintézték, megcsinálja. 

Hibásak: 
Eltekintve ettől 
Szivarral a szájában 
Kalappal a fején 
Jól néz ki 

Helyesek : 
= nem tekintve ezt. 

A szoba a ház részét képezi = 

A lépcsőn óvatosan járni! — 

Ablakból ki nem hajolni! 

Nagy súlyt fektetek rá. 
Müve jelentőséggel bir. 

Az eredeti szöveget jól 
adta vissza 

Daczára a testület hatá-
rozatának 

Nagyon igénybe voltam 
véve 

Veszteségre dolgozott 
A beteg főváros 
A leleplezett csaló 
Szép beszéde által nyerte 1 

szivarozva, 
kalap-föltéve. 
jó színben van, csupa 

élet. 
— teszi, alkotja. A „ké-

pez" csak ilyen ese-
tekben helyes: A 
tanítóképző tanítókat 
képez. A jó műhely 
mestereket képez. 

A lépcsőn óvatosan járj! 
vagy óvatosan tessék 
járni! 

Az ablakból ne tessék 
kihajolni! 

Nagy gondot fordítok rá. 
Müvének van jelentő-

sége. Nagy jelentő-
ségű. 

—jól tükröztette vissza, 
hűen fordított, 

annak daczára, hogy — 
vagy : noha a testü-
let azt határozta . . . 

nagyon el voltam fog-
lalva. Sok dolgom 
volt. 

veszteséggel dolgozott, 
a főváros betegsége, 
egy csaló leleplezése, 
szép beszédével... 

A fiam által küldtem el = a fiamtól — stb. 

De nem folytatom tovább, mert se vége, 
ae hossza nem volna. Ezeket is azért mondtam 
öl, hogy fölhivjam tanítótársaim figyelmét, 
hogy rámutassak hódító nyelvünk korcsoso-
áására, melyet más, fontosabbaknak látszó 

teendők mellett figyelemre sem méltatnak . . . 
holott egy nemzetnek sincs annyi oka nyelve 
tisztaságán őrködnie, mint éppen a magyarnak ! 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 

" T " 

Az anyanyelv és a magyar nyelv 
tanítása. 

„M—i" aláírással „Anyanyelv" czím alatt 
megjelent czikk költötte föl bennem a gon-
dolatot, hogy egyet-mást e kérdésről elmond-
jak. Nem akarok ugyan polemizálni a czikk-
íróval, mert azokat, a miket a magyar beszéd 
tanítására nézve elmondott, aláírom magam is, 
csak a kérdés lényegébe vágó s ez által a 
magyarosítás előbbrevitelét czélzó azon néze-
teimnek akarok kifejezést adni, melyekről 
czikkiró nem szólott, s melyeknek publikálá-
sát talán sokan merész dolognak fogják minő-
síteni. 

Lehet, hogy eszméim tévesek, de az ügy 
érdekében elmondom különösen azért, mert 
föltevéseimet a közvetlen szerzett tapasztala-
tok érlelték meg bennem. 

„M—i" czikkének alapgondolata az : hogy 
a népiskolában a legalsó fokon, sőt már az 
óvodában is magyar nyelven kezdődjék az 
oktatás, ellentétben azzal a felfogással, melyet 
Margitai J . e lapok hasábjain kifejtett. 

Tekintve azt, hogy a magyarság és az anya-
ország területén élő nemzetiségek között semmi 
olyan politikai különállás — mint például az 
osztrákok és csehek között — nincs, — 
el lehet várni a nemzetiségek minden egyes 
tagjától, hogy mindazon honpolgári kötelmei-
ket — melyeket nem csak a törvény, hanem 
a társadalom s emberi rendeltetésök is eléjök 
szabott — teljesítsék, s hogy ezen kötelmeik 
között elsőnek tartsák a magyar nemzeti anya-
nyelv elsajátítását és annak kultiválását. 

Midőn tehát a közoktatásügyi törvény a 
magyar nyelvet rendelte el az összes iskolák 
tannyelveül, akkor nem a honpolgári jogokat 
kobozta el — mint azt egyes pánszláv lapok 
hirdették — hanem csak kötelmeik teljesíté-
sére szorította őket. 

Mert mint „M—i" helyesen megjegyzi, az 
egyes nemzetiségek nyelve lehet ugyan csa-
ládi anyanyelv — melynek megtanulása az 
egyén joga, de nem nemzeti anyanyelv — 
melynek tudása azonban már honpolgári kö-
telesség. 

Axióma az, hogy a nyelvében darabokra 
tagolt nemzet kevesebbet nyom a politikai 
súly mérlegében, s ezt a történelem is lépten-
nyomon bizonyítja. 
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Midőn tehát a népiskolában kezdettől fogva 
a magyar beszédet tanítjuk, tulajdonképpen 
arra törekszünk, hogy egy nyelvében egysé-
ges nemzetet teremtsünk. 

És semmi okunk akkor — a pedagógiai 
okokat is meg lehet czáfolni — hogy a csa-
ládi, illetve nemzetiségi anyanyelvet is kulti-
váljuk, mert részben ápolják azt úgy is az 
iskolán kívül a családban, s ha mégis teszszük, 
akkor ez csak gátul szolgál többnyire a magya-
rosítás előbbre vitelében. 

Meg kell gondolnunk, hogy a tömeg az 
alsóbb népréteg, s hogy tulajdonképpen ennek 
megmagyarosításáról van szó. S ha ennek a 
rétegnek gyermekei elhagyják az iskola falait, 
visszakerülnek abba a légkörbe, abba a pri-
mitív társadalomba, melynek tagjait végnélkül 
olyan elemek képezik, a kiknél az anyanyelv 
továbbfejlesztése mellett történt magyarosítás 
czéltévesztett dolog volt, mert a saját kényel-
mükre és könnyebbségükre inkább nemzetiségi 
anyanyelvüket használják. És ha ezek közé jön 
az ujabb és ujabb nemzedék, előrelátható 
dolog, hogy simulni fognak amazokhoz, s így, 
a mit az iskola, mondjuk, hat év alatt épí-
tett, azt az élet ugyanannyi — ha nem keve-
sebb — idő alatt lerombolja, a magyar nem-
zet géniusza pedig gyászfátyolt boríthat 
magára. 

Ha ellenben az iskola olyanokat nevel, kik 
nem csak érzelemben, de nyelvben is teljesen 
magyarok, a kiknek tudatában magyarul szü-
letnek már a gondólatok is, a kiknél, az anya-
nyelven szerzett képzeteket teljesen elnyom-
ják a magyar nyelven szerzettek s ha az ilye-
nek szivben, lélekben és nyelvben tökéletesen 
magyarokká lesznek, át fogják alakíthatni 
nyelvében azt a primitiv társadalmat, a melybe 
lépnek. 

Tudom, hogy ez csak a távol jövő zenéje 
lehet, mert csak hosszú, századokig tartó 
tapasztalat képesítheti az embereket minden-
ben a legtökéletesebb czél elérésére, de nem 
zárkozhatik el senki sem az elől, hogy ne 
keresse a legjobb, legegyenesebb utat, azt az 
utat, a melyen haladva, az ideális czélt leg-
jobban megközelítheti. 

Comenius régen élt: az ő és kortársainak 
pedagógiai elvei szolgáltak egyrészt alapul 
a továbbépítéshez, s szomorú dolog volna el-
gondolni, hogy mi azóta semmit sem építet-
tünk és tökéletesítettünk. 0 az anyanyelv 
ápolását más korban, más viszonyok között 
hangoztatta, s talán nem is gondolt akkor-
tájban egy nemzetiségekből mozaikszerűen 
alakult nemzetre; de valószínű az is, hogy 
anyanyelv alatt ö is nemzeti anyanyelvet értett. 

Ma már tapasztalat által igazolt tény, hogy 

a nyelvek tanítása csak akkor jár eredmény-
nyel, ha az beszéd- és értelemgyakorlat alapján 
történik, tudniillik, ha sok szemléltetés altal 
már a képzeteket és fogalmakat egyenesen a 
megtanítandó nyelven szereztetjük, míg ellen-
ben a grammatikai tanításnál korántsem áll 
arányban az eredmény a reá fordított fárad-
sággal. 

Ha pedig az előbbi eljárást követjük, akkor 
miért szükséges az anyanyelv ápolása a magya-
rosítás szolgálatában P 

Vájjon az anyának rendelkezésére áll-e 
valamely más nyelv, a melyen megértelmez-
heti gügyögő gyermekének a szavakat? Neki 
megvan a maga természetes didaktikája, melyet 
az Alkotó gondos keze plántált lelkébe, s mely 
a folytonos szemléltetést vallja sarktételének. 

Miért ne alkalmazhatnék mi is ezt az eljá-
rást a népiskola 1. osztályában, avagy az 
óvodában ? Szerezze meg a gyermek újra a 
képzetet, mint lelkiállapotot, s aztán mondjuk 
meg annak magyar nevét. A tanítóra nézve 
fáradságosabb, az igaz, de maradandóbb ered-
ményeket biztosít. 

Azt hiszem, számtalan kartársam jutott abba 
a kényszerhelyzetbe, hogy idegen ajkú iskolába 
kerülve, az illető nyelvnek ismerete nélkül 
kellett neki a magyarosítás nehéz munkájába 
belefognia. Eleinte döczögősen bár - de sok 
szemléltetés és kevesebb magyarázat mellett 
ment, s később már az eredmény nagyobb 
volt, mint olyan iskolában, a hol a tanító 
egész könnyűséggel — s a saját kényelme 
szempontjából eléggé gyakran kezelte az ide-
gen ajkú gyermekek nyelvét. 

A mi tehát a családi anyanyelv szerepét 
illeti a magyarosítás munkájában, én azt a 
lehető legszűkebb határok közé szorítanám. 

Hogy azonban a magyar beszéd alapjainak 
lerakásában a legfontosabb szerep az óvodá-
nak jut, az kétségtelen dolog. A mi különös 
érdekkel bír a gyermek előtt — mint a játék 
— s a mi értelmi képességének jobban meg is 
felel, annál hamar szerzi a gyermek képzeteit, 
s hamar meg is tanulja azoknak elnevezését. 

Addig, a míg minden idegen ajkú község-
ben óvoda nem létesül, melyekben az óvók 
is hazafias buzgósággal veendik ki részüket a 
magyarosítás munkájából, mondom : addig a leg-
önfeláldozóbb apostolkodás sem fogja a czélt 
egészen megvalósítani. 

Mert ne ítéljük meg az eredményt az isko-
lában futólag szerzett tapasztalatokból, hanem 
azt nézzük, mennyi ju t kifejezésre abból a 

Í
nyilvános életben, s akkor sajnosan fogjuk 
tapasztalni, hogy a legtöbb nemzetiségi falu-
ban a felnőttek között csak a kabátos embe-
rek használják a magyar szót, míg a többi-
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nél a családi anyanyelv iránti ragaszkodás 
miatt a visszaesés szomorú tüneteit tapasz-
taljuk. 

A mit én a magyarosítás előbbrevitele 
szempontjából kívánatosnak tartok, a követ-
kező pontokban foglalom össze: 

1. Állítson az állam minden idegenajkú 
községben, a jólszervezett iskola mellé kisded-
óvót. melyben a magyarosítás a már jelzett 
irányban kifejezésre jusson; vagy addig, míg 
ez nem lehetséges, az elemi iskola I. osztálya 

\számára előírt anyag a két alsó osztály tan-
anyagául szolgáljon, mert akkor a tanító több 
időt és fáradságot szentelhet a magyar beszéd 
alapjainak lerakására. 

2. Idegen ajkú iskolákban a tanítás gyakor-
latában már tapasztaltabb, egyenesen magyar 
születésű tanítók alkalmaztassanak. Mert az 
ilyen tanítók nem csak az iskolában, hanem 
azonkívül is terjesztői lehetnek a magyar szel-
lemnek, s mint kisebb vezérszerepre hivatott 
egyének a kiskörű társadalomnak, melyben 
mozognak, magyar fajjelleget is kölcsönöz-
hetnek. 

3. Jól, újjászervezett ismétlő-iskola főgondja 
legyen a mindennapi iskolából kikerülteknél 
a visszaesést megakadályozni, s a népkönyv-
tárak által ébren tartani a hazafias szellemet 
és a magyar nyelv iránti ragaszkodást. 

Érjen bár a sovinizmus vádja, én ezeket 
vallom egyedül czélravezető eszközöknek, s 
hiszem, hogy azok, a kik magyar földön szü-
lettek, s a kiket magyar föld táplál, csak így 
lehetnek a magyar nyelv tudása által igazi 
magyarokká. 

(Nagy-Tapolcsány) Szalay Pál. 

— t — ; 
Számológép az iskolában. 

Minél jobban érzi az emberiség a szellemi 
fejlődés szükségét, annál jobban izmosodik 
kulturája: annál több eszközről gondoskodik, 
mely őt czélja elérésében támogatja. 

A rengeteg tankönyv, a folyóiratok, szak-
lapok légiója, természettudományi eszközök, 
stb., mind a műveltség és szellemi előrehaladás 
hatalmas tényezői. S amit a magasabb tudo-
mányok körében egy-egy komplikált szer-
kezetű gép mint segédeszköz végez, ugyanezt 
végzi a primitív számológép és ABCkönyv a 
tudomány elemeivel küzdő népiskolában. 

0 is segédeszközökre van utalva, hogy 
érzékeltessen ott, hol arra szükség van. 

Az érzékeltetés, a szemléltetés lévén minden 
oktatás, de legkivált az elemi oktatás legfon-
tosabb kelléke, a számtanításnak kell, hogy a 
számológép legyen hatalmas eszköze. 

Hanem persze, mint minden dologgal a 
világon, ezzel is úgy vagyunk, hogy évről-évre 
czifrább, komplikáltabb szerkezetű gépeket 
szerzünk be, holott a jó Isten maga adott 
nekünk egy egyszerűségében is páratlan czél-
szerüségü gépet: a gyermek tíz ujját. 

Igen! a tíz ujj a legtökéletesebb számoló-
gép a világon. Kutatunk a jó után, s a leg-
jobbat nem használjuk. 

Vagy kérdem én, a hogy a számológép egy 
sodronyán megolvas a gyermek 10 golyót, 
nem előbb ismerte és olvasta-e meg a 10 
u j já t? Es ha 10 dróton 100 golyó szolgál 
szemléltetési eszközül, nem ugyané szolgá-
latot teszi-e 10 gyermek 100 uj ja? 

Mielőtt a gyermek iskolába jön, már tudja, 
hogy neki két keze van ; tudja, hogy 
egy kezén öt ujja, de felénél több tudja 
azt is, hogy két kezén 10 ujja van. Hát ha 
az 1 -10-ig teijedő számkörben képes a 10 
ujjával a míveleteket végig csinálni, miért 
végeztesse a tanító ugyané dolgot mesterséges 
eszközökkel ? 

Mielőtt azonban Ítéletet alkotnánk, tegyünk 
kísérletet, vájjon megállja-e helyét a 10 ujj 
úgy, mint a számológép ? 

Ismertetem pl. a 16-ot. 
Mondd meg, fiam — szólítok föl egy tanu-

lót - mennyi az a 16 ? 
F iu : 16 áll 10-ből és 6-ból. 
Ha tehát a 16 annyi, mint 10—|—6, mutasd 

meg ezt nekem a saját és társad ujjain! 
Higyjék el, t. kartársaim, sokkal érthetőb-

ben felel így a gyermek, mondván: „Nekem 
van 10 ujjam. A Ferkó egyik kezéről 5 ujját, 
a másikról meg 1 ujját tartja föl, az lesz 16", 
mintha a számológép golyóit olvasgatja, vagy 
bármi mesterséges számológéppel bíbelődik. 

Feladom most például ezt a számot: 73. 
Kérdésemre a gyermek így felel: a 73 az 7 
tíz és 3 egy: tehát ha 7 gyermek föltartja 
10—10 uj j át. a nyolczadik gyermek 3 ujját, 
az kitesz 73-at. 

Ha most azt kérdem: ebből a számból 29-et 
elvéve, mennyi marad ? A gyermek 2 társá-
nak 10—10 ujját, a harmadiknak 9 ujját 
lezáratván, így felel: Ha 73-ból huszon-
kilenczet elveszünk, marad 4 gyermeknek 40 
ujja, egy gyermeknek 1, a másiknak 3 ujja, 
az kitesz 44-et. 

Ugyanígy vagyunk a szorzási mívelettel is 
Ha pl. azt^kérdem: 5-ször 12 mennyi? A 

gyermek így felel: 5 társam föltartja 10—10 
ujját, áz 50, ha másik 5 társam 2—2 ujját 
föltartja, az tíz ; az 50 és 10 az 60. 

Ha ezt a tanító számológépen mutatja, 
akkor figyelmét a gyermekekről a gép veszi 
el. Ha pedig a gyermek vesződik a géppel, 
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úgy, mivel csak egyet foglalkoztat, a többiek 
figyelme megoszlik és lazul, s a dolog unal-
massá válik. 

Míg ellenben: ba 100-ig teijedő számkör-
ben a tanuló a saját iskolatársai közül 6—7—8 
gyermeknek segítségét veszi igénybe, azok 
kénytelenek mind oda figyelni. Mivel pedig a 
számolás így érdekesebb, társaik is több figye-
lemmel fogják a dolgot kisérni. De meg, így 
véve a számolást, akár 70—80 gyermek között 
is, rövid fél órán át rákerítbetjük a sort 
minden gyermekre, mert folyton ujabb és ujabb 
csoportot foglalkoztatok más-más gyermekkel. 
Hát még a 10 ujj legnagyobb előnye? Az, 
hogy mindig rendelkezésünkre áll, mindig 
velünk van. 

Készen állok rá, hogy lesznek, kik az én 
pálczatörésemet elitélik ; de mivel a mi lapunk 
jelszava: győzzön a jobb, tanító társaim bírá-
lata — ha ellenem szól is — nem kedvet-
lenít el. En a magam rendszerét kipróbáltam, 
s az eredménynyel annyira meg vagyok elé-
gedve, hogy szivesen átengedtem régi módi 
számológépemet a padláson — — — borsó-
tartónak. 

(Kaposvár.) Csáyoly József. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította : 
Rakovszky Géza országgyűlési képviselőnek, a 
ki az apáthii róm. kath. iskola felépítésére 
100 frtnyi segélyt adományozott; Wietorisz 
János nyug. törvényszéki elnök s nagybirto-
kosnak, a ki a horóczi áll. iskola részére 500 
fr t értékű építési telket ajándékozott. 

Kinevezte: dr. Karácson Imre győri kir. 
kath. tanítóképző-intézeti igazgatót a győri áll. 
tanítóképző igazgató-tanácsába rendes tagul; 
dr. Bochreiter Kornélt a csurgói áll. tanítóképző-
intézet igazgató-tanácsába rendes tagúi; Kocsóba 
Sándor oki. tanítót a dobriczai közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Kamaker Ferencz székói áll. 
el. tanítót a debreczeni orsz. tan. árvaházhoz 
segédárvaatyává; Tanazevics Szilárd okleveles 
tanítót az idvori közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Gyorgyevits Katalin oki. tanítónőt a torontál-
szigeti közs. el. isk.hoz rendes tanítónővé. 

Áthelyezte: Ujházyné-Heiszer Kamilla víz-
aknai és Makkai Kornélia magyar-igeni áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Gart Tivadar 
hasznos-alsó-hutai áll. isk. tanítót az oláh-
topliczai állami iskolához; Óváry János udvar-
szállási áll. tanítót a ménesi áll. el. iskolához ; 
Bicsey Gizella sztrabicsói áll. tanítónőt a 

a maros-ludasi áll. iskolához; Winter Mihály 
zborói áll. isk. tanítót a mosoni áll. isk.-hoz; 
Nyéky György magyar-csékei áll. el. isk. tanítót 
az orsovai áll. el. isk.-hoz; Keleti Károly felső-
turcseki áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a magyaresékei áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Mottl Lajos 
resiczabányai oszt. áll. vasuttársasági tanító 
részére évi 610 f r t o t ; Bappert János dognács-
kai osztr.-m. áll. vasuttársulati munkakép-
telennek talált tanító részére évi 594 fr tot ; 
Velics Milos verseczi g. k. szerb, tanító részére 
évi 610 f r to t ; Muntyán G y ö r g y magura-puszta-
egresi munkaképtelennek talált g. kath. tanító 
részére évi 220 f r t o t ; Both Ede mosonyi ideigl. 
munkaképtelen izr. tanítónak évi 470 frtot 
ideiglenesen; Schiller Berta mosonyi munka-
képtelen izr. tanítónőnek évi 330 f r t o t ; Cseh 
Mihály gyömörői r. kath. tanítónak évi 220 
f r to t ; Paulovits Alajos kis-perkátai tanító 
részére évi 510 f r t o t ; Langasch Emil pata-
falvi róm. kath. tanító részére évi 310 fr tot ; 
Popovics Partén nagy-kéri munkaképtelen g. 
kel. tanító részére évi 220 fr tot ; Platz József 
rába-füzesi r. kath. tanító részére évi 270 
f r t o t ; Faubl János hajmási r. kath. tanító 
részére évi 330 f r t o t ; Fehér József csehi-
mindszenti róm. kath. tanító részére révi 240 
f r t o t ; Csepéla István rendvei munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 230 fr tot ; 
Lindtner Károly do vallói munkaképtelen r. kath. 
tanító részére évi 220 fr tot ; Mondok Sándor 
pélyi r. kath. tanító részére évi 394 irtot; 
Skarbinecz Viktor nagyalmási munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 220 f r to t ; Soós Lajos 
tiszai-dadai munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 160 fr tot ; Zseleznyák Ignácz nagy-bittsei 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 280 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Fabry 
János dobsinai közs. óvó özvegye, szül. Re-
menyik Emilia részére évi 381 f r to t ; néhai 
Tauz Pál tükrös-pusztai volt elemi iskolai 
tanító özvegye, szül. Schiffler Terézia és két 
kiskorú árvája részére évi 428 f r t 80 krt ; 
néhai Nudzik János német-porubai ág. hitv. 
ev. volt tanító özvegye, született Nitriánszky. 
Anna részére évi 242 frtot, Irén nevű árvája 
részére pedig évi 40 frt 3 6 k r t ; néhai Druga 
József balassa-gyarmati államilag segélyezett 
közs. polg. iskolai volt tanító özvegye, szül. 
Jaksics Mária reszére évi 372 f r to t ; néhai 
Lichtner János gyékényesi volt r. k. tanító 
özvegye, szül. Balek Anna és két kiskorú 
árvája részére együtt évi 266 f r t 66 kr t ; 
néhai Király István kézdi-csomortáni nyug-
díjazva volt közs. tanító özvegye, szül. Szabó 
Mária és kiskorú árvái részére együtt 315 frtot 
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Boller Mátyás, az Eötvös-alap 
pénztárosa. 

Az élet nagy harczában nem egyforma fegy-
verekkel viaskodunk. 

Testi, szellemi és erkölcsi erőknek az egyé-
niségben kifejezésre jutott különböző fokozata 
s a köznapi élet viszo-
nyai, külső körülményei 
más-más fegyverekhasz-
nálatára utasítanak ben-
ii ünket. 

Sokan, — fájdalom! 
ma már társadalmunk-
ban talán túlsúlyra is 
vergődtek az ilyenek — 
aránylag kevés erkölcsi 
és szellemi tőkével, a 
külső viszonyokat sze-
rencsésen fölhasználva, 
gazdag kamatját élvezik, 
minden áron, bármily 
módon való élőretörek-
vesőknek; holott a képes-
ségeiket soha túl nem 
becsülő,szerény modorú, 
a társadalmi igazságszol-
gáltatás tisztaságában 
bizakodó egyének gya-
korta nem részesülnek 
jogosan megérdemelt 

méltánylásban és elis-
merésben. 

Holier Mátyás kar-
társunk, a köztiszteletre 
méltó szerénység, gyön-
gédség, sikereit ki nem 
kiabáló komoly törekvés, kitartó becsületes mun-
kásság és nemes jószívűség typikus példája. 
Egyénisége, karaktere mindig távol tartotta a 
stréberek konczleső, szemfüles társaságától. 
Túlságosan is komoly, hallgatag természeténél 
fogva rideg, zárkozott keblű egyénnek látszik ; 
de a kik huzamosabb ideig közelből figyelem-
mel kísérhették működését, mindnyájan készek 
tanúskodni szívj óságáról, mások iránt kíméle-
tes, gyöngéd modoráról. Szinte párját ritkító 
szerénységgel gyakran félreállott ő az előre 
tolakodók útjából, de azért érdemei mégsem 
maradtak elrejtve sem pályatársai, sem liató-

ROLLEB MATYAS. 

sága, sem a társadalom méltányoló tekintete 
előtt. 

Pályafutása érdekes és tanulságos. Született 
1840. évi szeptember 13-án az Ó-Buda mellett 
levő, németajkú polgárok lakta Üröm község-
ben. A váczi gimnáziumban, később a budai 
reáliskolában néhány osztályt, s a pesti kir. 

kathol. tanítóképzőben 
rendezett hat havi kur-
zust elvégezve, tanítói 
oklevelet nyert s ezután 
hat évig tanítóskodott 
Buda-Eörsön. Innen — 
tovább képzési hajlamát 
követve — a fővárosba 

jö t t a királyi. József-
műegyetemre, hol az 
akkor fennállott előké-
szítő osztályt, melybe 
a tanítókat is fölvet-
ték, elvégezve, 1864/65. 
évben rendes hallgatója 
let t a gépészmérnöki 
kurzusnak. 1868/69/70. 
évben segédtanár volt a 
technikán, ugyanezen 

idő alatt sikeresen kiál-
lotta a főreáliskolai ta-
nári képesítővizsgálatot 
s e mellett csillagászat-
tal is foglalkozott. 

I t t van az egyik for-
dulópont életében. 

Az 1868. XXXVIII. 
t.-cz. 59. és 67. §§-ai 
ú j iskolafajt iktattak a 
magyar közoktatásügy 

tényezői közé s eme §§-ok alapján hazánkban 
az első községi polgári fiúiskolát 1869-ben 
nyitották meg Ó-Budán, mely akkor Pest-
megyéhez tartozó község volt. Következő 
évben, t. i. 1870-ben Best sz. kir. város a 
Terézvárosban (később Vl-ik közigazgatási 
kerületben) nyitotta meg első polgári fiúisko-
láját, mélynek első tanáraul és igazgatójául 
Roller Mátyást választotta meg a hatóság. 
Képzettebbnél-ke'pzettebb tanerők versenyez-
tek a főváros akkori polgári iskolájában 
pályázatra bocsátott állások elnyeréséért, mert 
— Csengery jelszavát követve — hogy a 
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középiskolákkal egyenlő jó iskolákat kapjon 
a város, a tanári fizetésehet a középiskolákhoz 
hasonlóan állapította meg. Így történt, liogv 
a fővárosi községi polgári iskolákba jó ideig 
többnyire oly kiváló erők jutottak (Volf 
György, stb.), kik közül később főiskolai 
tanárok is kerültek ki. 

Roller Mátyás tanároskodása mellett tovább 
képezte magát s egyszersmind az irodalommal 
is foglalkozott. Egyik csillagászati értekezése, 
melyet az Akadémiában olvastak fel, az Astro-
nomische Nachrichten cz. folyóiratban jelent 
meg; később tankönyveket (fizikát, könyv-
vitelt, geometriát) s a Pallas Lexikonba czik-
keket írt. 1871-ben, a kormánytól segítve, 
beutazta Németországot a polgári iskolai 
ügy tanulmányozása végett; 1873-ban pedig 
a föld delejes viszonyainak fölvétele czéljából 
Magyarország észak-nyugati részét járta be 
Schenzl Guidóval, a meteorologiai intézet 
igazgatój ával együtt. 

A polgári iskolai ügy fejlesztésében Roller-
nek nagy érdeme van. A gondjaira bizott 
intézet a nagymező-utczai saját palotájába 
költözvén, Magyarország legnépesebb intéze-
tévé lőn. 15 év multán középkereskedelmi 
iskolával is egybekapcsoltatván, volt idő, midőn 
egy évben majdnem 900 növendék látogatta, 
míg végre a középkereskedelmi iskola külön 
vált s Roller mai napig a nagymező-utczai 
községi polgári fiúiskolát igazgatja. 

Erdemeit a polgárság avval jutalmazta, 
hogy a törvényhatósági bizottsági tagok sorába 
választotta. 

A magyar néptanítóság is hálával tartozik 
Roller Mátyásnak, ki Örley János halála óta 
az Eötvös-alap pénztárosa. Szerető gonddal, 
nemes buzgalommal szaporítja ő az Eötvös-
alap pénzét és értékpapírjait. E hallgatag 
ember szemében mindig meg-megcsillan a 
boldogító öröm könyje, valahányszor egy-egy 
jelentékenyebb összeggel gyarapodik a taní-
tóság közvagyona. Hogy mennyire emel-
kedett ez intézet anyagi ereje, mióta ő 
kezeli a pénzügyeket: arról a lapunkban 
közzétett kimutatások eléggé meggyőzően be-
szélnek. Ha Magyarország minden egyes taní-
tójában csak tizedrésznyi lelkesedés is volna 
eme szent ügyünk iránt, mint a mennyi Holler-
ben van: akkor ma már nem volna éhező, 
sanyargó tanítói árva, nem kellene üres kézzel 
elbocsátani azok egy részét, kik segítségért 
esdeklő karjaikat az Eötvös-alap felé nyújtják. 

Roller Mátyás e hó 2-ikán — a Szomba-
tosok barátságos körében — ünnepelte taní-
tói pályán 40 évi működésének betöltését. 
Ez alkalommal Kurz Samu kartársunk emlé-
kezett meg róla a jelenlevők üdvözlő éljen-

zései között. A „Néptanítók Lapja" részéről 
eme sorokkal és arczképe bemutatásával áldo-
zunk nagyérdemű kartársunk iránt érzett hálás 
tiszteletünknek. 

Magyarország tanítósága akkor okozna 
ünnepelt pályatársunknak legnagyobb, legiga-
zabb örömet, ha minden tanító pártolásába 
venné az Eötvös-alap ügyét, kartársi szeretetünk 
eme symbolumát, mely Rollernek szivéhez van 
nőve. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

A térképcsinálónál. 
Aradmegyében van egy rangos kis község 

Nagy-Kamarás. Lakói a Mátra tövéből sza-
kadtak ide 180 bontófésüvel, a miből követ-
kezik, hogy 180 meglett férfiú jött le onnan 
az Alföldre, mindegyikök hozott a nyakát 
verő hajában egy darab bontó fésiit, amivel 
e hosszú hajá t összetartja. Ez is etnográfia. 

Nos, ezt a kis községet a haladás európai 
szellője fúj ta föl és keresztül. Aradról ren-
deltek nyolcz darab petroleum-lámpát a 
nagyobb közlekedésü boulevardokra; az isko-
lát illetőleg holmi Feiwel-íele vaspadokról is 
szólt a terefere; sőt — horrendum! megren-
delték a községháza részére, melyet az olvasó-
napi bucsu előtt ágrisi mészszel tisztába öltöz-
ködtettek, a Csík János-féle nagy fali térképét 
Aradmegyének. Az öreg Pimpidli Jánosnak 
mindjárt szeget ütött a fejébe egy dolog: 
hiszeu ez a térkép iskolai használatra csiná-
lódott. Es szörnyű oppozicziót csinált a tér-
kép ügyének. Ügy nőtt ez az ellenzék, hogy 
már lapról kellett gondoskodni, a mi vissza-
veri. „Mappaellenes ellenzék" hangzatos neve 
alatt lépett akczióba az líj párt. Utoljára is 
Pimpidli vezetése alatt olyan hatalommá nőtt 
ki, hogy a jegyzőnek meg kellett adnia magát. 
Visszaküldötték a térképet azzal, hogy csinál-
jon egyet a térképcsináló úr községházába 
való használatra. 

Szerző azonban szíves volt a térképet gon-
dosan becsomagolni s azzal küldeni vissza, 
hogy az egy kutya. Ha az is van ráirva: isko-
lai használatra, azért használhatják a tanács-
házban is. 

Még egy kicsit morajgott a „mappa-ellenes 
ellenzék", de aztán megadta magát kérlelhetet-
lennek és nagy ünnepélyek között határozták 
fölakasztani a térképet, Lőrincz napon. 

A bősz ellenzéki vezér, az öreg Pimpidli 
János vállalkozott arra, hogy végigutaztatja 
a nagykamarási kupaktanácsot képzeletében a 
megyén. Szakértőnek meghívták Ehen Gazsit, 
a ki Nagy-Buttyinba járatos lévén, ő birka-
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nagykereskedő. Majd vigyáz ő, hogy ne ficza-
modjon meg az esze az öreg Pimpidlinek. 

Elsőben is Nagy-Kamaráit, az en-falujokat 
fölkutatni. Könnyű lesz. Egy faluban sincs 
olyan nagy nyárfa, mint a Laczayék előtt, 
azt;in az aranyos vég, meg minden. De bizony 
nem ment az könnyen. Az öreg Pimpidlinek 
akkora verejtékek ültek a homlokára, mint 
egy díszmagyarruha üveggombjai, de a falut 
mégse találta meg sehogy. Egy csomó tanács-
beli kinosan nézte ezt a térképvizsgálatot. 
Mégis csak nagy dolog az az inzseléreskedés. 
Végre is az öreg a fületöve mellett kotorá-
szott. A szemei villámlottak. 

— Emberek, nincs a mi falunk ezen a 
térképen! 

A fölfedezés lesújtó volt. Hogy ez a falu 
hiányzanék. Pedig nem hiányozhat, mert tud 
felőlük a megye: meglátszik a porczión, meg 
az államadón. 

Az öreg Pelle adott e nézetének hangokat: 
— Nem jó nézte azt maga. Nem lehetünk 

mi elveszve. Nem szolgálunk-e mi is a csá-
szárnak ? Nézze jobban azt a mappát. 

Pimpidli kitágította a pupilláit. A bizo-
nyosság okáért. Pedig tudta, hogy hiába. A 
mit egyszer megnéz, az meg van nézve. 

— Nincs no! — mondta berzenkedve, mi-
közben újfent egy verset nézett volna a map-
pán. Aztán még haragosabbra fogta: 

— Es tiszteit tanács, jelentem szívesen, 
hogy a mi édes falunkkal méltánytalan sére-
lem esett. 

Az öreg Pelle rögtön elfoglalta helyét 
éppen a feszület mellett. 

Zordonan nézett maga elébe. 
— Ne mondja! . . . 
— De mondom. Valóságos lekisebbítés. 
A tisztelt kupaktanács arczán e képlet 

viharzott l e : 
. . . ! ! ! ? ? ? . . . 
— Mondják csak, — helyezkedett az öreg 

a helyzet igaz magaslatára, — van-e Almáson 
olyan szép templom, mint nálunk ? 

—- Nincs. 
— Van-e annyi kincstári örök váltsági 

hátralék ? 
— Nincs. 
— Terem-e olyan jó krumpli? 

— Nem terem. 
— Volt-e ott annyi fej beverés ? 
— Szó sincs róla! 
— Egett-e náluk annyi ház ? 
— Nem, nem! 
— Ezek szerint mi fölöttébb állunk a sváb 

szomszédoknál. Híresebbek vagyunk. Es kép-
zeljék kendtek (az öreg Pelle megrázta a fe jé t : 
de el is tudta magát szólni a vén Pimpidli, 

itt mondja „kendtek," a tanácsházban), a tér-
képcsináló úr Almást kirakta és fölpingálta a 
képen, minket meg kihagyott. Küldjük vissza 
újfent a térképet. Tegye bele a mi tálunkat is. 

Viharos éljenzés felelt rá. 
A térképet visszaküldték. 
Csik János azonban új ra írt a tisztelt elöl-

járóságnak, hogy a dolgon már nem lehet 
segíteni. Ez a hiba megvan minden térképen. 
A két falu nagyon közel esik. Két Kamarást 
nem tehetett ki. Elég, ha ott van Almás-
Kamarás. 

A tanácstagokat leverte ez az ultimátum. 
Pimpidli azt tanácsolta, borítsuk be ezt a 
térképet feketével. Nagypénteken a templom 
is így szokott gyászolni. 

— Borítsuk be ezt a térképet, mely a mi 
községünket úgy tünteti föl, mint valami 
csöpséget. Csúfság ez a tanácsházban. 

Végre is a kovácsműhelyben kelt meg a 
kovász. (Denikve, a kaszinók őrlik meg min-
denütt a közkérdéseket.) Azt határozták, hogy 
küldöttségileg kell a térképcsináló urat föl-
keresni, hátha rá lehet venni, hogy szedje be 
a régi térképeket és nyomasson ujat, melyen 
a sérelem helyreigazítása szempontjából Nagy-
Kamarást aranybetükkel pingálná ki. 

A küldöttség csakugyan tisztelgett a szerző 
úrnál Aradon, a kapa-utczai leányiskolában. 

Azonban furcsa időben történt a bi/.ottság 
kiküldése: alkotmányos háborúsdi alatt. A hol 
a tisztelt térképcsináló lakott, ott czirkált a 
két ellenfél guerilla csapata és nem jelenték-
telen sikerrel. Mikor az öreg Pimpidii egy 
nagyon kopasz öreg úr előtt megemelte a 
süvegét (el se képzelte, hogy ne az legyen a 
térképcsináló), hogy egy borsos-paprikas szó-
noklatban a község tiltakozását kifejezze: 
abban a pillanatban varázslat történt a tiszt, 
deputáczióval. Az ellenfél guerilla csapata 
körülfogta, fütykösöket emelt rá és a jól 
ismert kapaczitácziókkal kiszorították Pim-
pidliből és társaiból, miként nem lesznek 
pecsovicsok. 

Persze, hogy az álmélkodó deputáczió meg-
esküdött mindenre, a mire a voks-foglaló dia-
dalmas csapatot átvitte a saját tanyájára. 
Mivel azonban a választási névlajstromban nem 
találtattak, a választó-tanyán szörnyű indig-
náczió támadt. Fenyegető hangok törtek ki 
a térképsérelmes deputáczió ellen: 

— Mit lábatlankodnak ilyenkor! Legalább 
egy kicsit meglékelték volna a fejüket. 

Aztán kiakolbólították őket. Csüggedten, 
bágyadt rezignáczióval firtatták Csik János 
hollétét. Végre bejuthattak hozzá. De akkor 
meg az a fátum történt, hogy — Csik nem 
volt otthon. 
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Pimpidli ennyi balsors után csak arra kérte 
a nagyasszonyt (a térképcsináló feleségét), 
hogy kegyeskedjék szolgálni a térképcsináló 
egy arczképével. Legalább így a papiron 
ismerjék meg az ő legnagyobb ellenségüket. 

Nem folytatom tovább. Mert még az sül ki 
belőle, hogy a tisztelt bizottság hazamenvén, 
Csik Jánost felakasztotta — in effigie. 

(B.-Csaba.) Vemer László. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A kolozsmegyei tankerületi tanító-

testület közgyűlése. Az erdélyi részek vezér-
vármegyéjének tanítótestülete f. hó 8-án és 
9-én tartotta az 1896/97. egyesületi évi köz-
gyűlését Kolozsvárt, az ev. ref. theologiai 
fakultás dísztermében 300 tanító, tanítónő és 
tanügybarát jelenlétében, kik közt ott láttuk 
gróf Béldi Ákos főispánt, gróf Lázár István 
alispánt, a Néptanítók Lapja felelős szerkesz-
tőjét : Ujváry Bélát, ki ezzel a maga részéről 
is megvalósította nevezett lapunk szerkesztő-
ségének ama nemes törekvését, hogy a meny-
nyire lehet, az egyes megyei tanítótestületi 
gyűléseken a szerkesztőség képviselve legyen. 
Továbbá jelen voltak Kozma Ferencz kir. 
tanfelügyelő, a helybeli ref. theologia, a 
képezdék, gymnasiumok, polg. iskolák tanárai. 
A közgyűlés az állami tanítóképző-intézet 
dalköre által Boér G. tanár vezetése alatt 
gyönyörűen elénekelt Hymnussal vette kez-
detét, mely u tán Sólyom János tanítótestületi 
elnök mondotta el tartalmas megnyitóját. 
Hálával emlékezett meg a közoktatási kor-
mánynak az ujabbi időben a tanítóegyesületek 
iránt tanúsított jóindulatú és buzdító érdek-
lődéséről s anyagi támogatásáról. Majd azt 
fejtegette, hogy a társadalom érdeklődésének 
fölkeltését az iskola s általában közművelő-
désünk iránt a tanító, kötelességeinek hű 
betöltésével érheti el. Sajnos azonban, hogy 
napjainkban, különösen pedig az ifjabb tanítói 
nemzedékben, mindinkább tér t hódít az a 
reális gondolkodás, mely egyébiránt a mai 
társadalmat is áthatja. A tanítói pályán pedig 
csakis az idealizmussal folytatott munkával 
érhetünk igaz örömöket. A tanítóságnak is 
számolnia kell a társadalmi fejlődésnek ama 
törvényévél, hogy az elődöknek meg kell szen-
vedniük az utódok jobblétéért. Átgondolt beszéde 
végén meleg szavakkal és tanulságosan mutatott 
reá a német császár látogatására s a f. évi 
szeptember 25-iki legfelsőbb kéziratra, melyből 
sokat tanulhat a tanítóság és még többet 
taníthat a jövő nemzedékének s végül üdvö-

zölte a „Néptanítók Lapja" főszerkesztőjét 
s a kir. tanfelügyelőt. Az éljenzés3el fogadott 
megnyitó beszéd után a közgyűlést melegen, 
lelkes szavakkal üdvözölte a Néptanítók Lapja 
szerkesztősége nevében Ujváry Béla f. szer-
kesztő, továbbá Kenessey Kálmán theolog. 
igazgató, ki szerencsésnek mondotta magát, 
hogy itt ez intézetben, melyre ez van írva: „Ver-
bum caro factum est", mely hasonlóan ideális 
czélokat szolgál, tisztelheti a tanítótestületet. 
A „Délmagyarországi tanítótestület" üdvözlő 
táviratának köszönettel való tudomásulvétele 
után Vásárhelyi Gyula t i tkár olvasta fel a 
tanítótestület évi működéséről szóló beható, 
részletes, a testület munkásságát híven fel-
tüntető jelentését, melyből térszüke miatt 
csupán azt említjük fel, hogy a tanítótestület 
5 körre van felosztva, melyekben 34 gyűlés 
volt és 288 határozat hozatott ; a tagok száma 
271; testületi körpénztára 438'68 frt marad-
ványnyal záratott le. Lapja: a Család és Iskola, 
mely Fazekas József kitűnő szerkesztésében 
havonkint kétszer jelenik meg, tartalmas czik-
keiről ismeretes elsőrendű pedagógiai szak-
közlöny. A könyv- és irattár, pénztárak meg-
vizsgálására, a nyilvános tanítások meghallga-
tására és a tisztújításra vonatkozó szavazatok 
beszedésére kijelölt bizottságok kihirdetése 
után dr. Márki Sándor egyetemi ny. r. tanár 
tartott felolvasást nAz első magyar népokta-
tási törvény" czím alatt, mely törvény 1848 
augusztus 8-án alkottatott s így a jövő évben 
éri el 50 éves jubileumát. Szeretném a tudós 
tanárnak eme eszmegazdag, szépen előadott 
tanügytörténeti értekezését, melyben kritikai-
lag méltatja az ötven évvel ezelőtti nép-
oktatási állapotokat, halhatatlan Eötvösiink 
törekvéseit, érdemeit, a 48-iki képviselőház-
ban 7 napon tartott részletes tárgyalását első 
népoktatási törvényünknek — egész terjedelmé-
ben ide iktatni. E helyett azonban utalnom 
kell t. tanítótársaimat a Család és Iskolára, 
melyben ez a kitűnő felolvasás egész terjedelmé-
ben meg.fog jelenni. A közgyűlés után társas-
ebéd volt, melyen fölköszöntőket mondottak 
király 0 Fölségére, Wlassics Gyula ministerre, 
Kozma tanfelügyelőre, Ujváry Béla szerkesz-
tőre, Márki egyetemi tanárra, stb. Délután 4 
órakor folytatták a közgyűlést. Józsa Dániel 
gyerővásárhelyi áll. isk. tanító terjesztette elő 
vitatételeit „a gazdasági ismétlő-iskoláról". 
Ezen aktuális és tanulságos eszmecserére 
alkalmat adott vitatételekről s a tanítótestület 
határozatairól, valamint a közgyűlés 2-ik 
napjáról a jö tő számban fogunk meg-
emlékezni. (K.) 

w 
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Tanítók tanácsadója. 
M. Gy. Ont, mint elemi iskolai oklevéllel 

bírót, az illető társulati polgári , iskola tanító-
jául megválasztották, bár tudták, hogy nincs 
polgári iskolai oklevele. Ez határozott sérelem 
az okleveles polgári iskolai kartársakra nézve, 
ha lett volna pályázó. Az iskolaszék ezen el-
járását menthetné ugyan az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 135. §-ával, mely szerint „polgári isko-
lába — kivételesen — oly szakfériiak is 
meghivatnak szaktanítóknak, a kik tanítói 
oklevéllel nem birnak ugyan, de egyes tudo-
mányok több évi folytonos mívelése által, az 
irodalom terén, magukat kitüntettékAttól függ 
aztán a többi magyarázat: vájjon ön ebbe a 
kategóriába tartozik-e ? Egyet azonban meg 
kell jegyeznünk; azt t. i., hogy törvényes 
eljárás mellőzésével még azt a tanítót sem 
szabad állásától elmozdítani, kinek megválasz-
tatásánál a törvényes formákat annak idején 
mellőzték. Ekként intézkedik a közoktatási 
minister 1891. évi 22.278. sz. a. egy megye 
közigazgatási bizottságához intézett rendelete. 

Krizstanics. Folyamodjék az orsz. tanító 
nyugdíjalapba való fölvételért. A többit majd 
a végzésből tudja meg. 

P. . r . . n. Egy pár hétnél hamarább nem 
remélheti. 

Csility. Állami elemi iskolában nem szabad 
a tanításdíjat a tanítónak megtartani, mert ő 
a tandíj kezelésért százalékot kap. Helyesen 
tette az isk. gondnoka, hogy a tanításdíjat 
elvonta a tanítótól. — Az iskola- és tanítói-
lak bérház lévén, az épület javítása tekinte-
tében, a szerződés ide vonatkozó részét kell 
irányadóul venni. 

F. F. Ily brutalitást a tanítói kar reputá-
cziója érdekében nem szabad megtorlatlanul 
hagyni. Levelét illetékes helyre terjesztettük 
intézkedés végett. 

T. K. Ha úgy van, mint írta, akkor beszá-
mítják. 1893-ra már nem kérhet kielégítést. 
A tanítói fizetések hátralékai is elévülnek, ha 
a megszabott határidő alatt nem sürgetik. 

Lukács F. Várja be a kir. tanf. intézke-
dését. — írjon Gönczy Ferencz úrnak a köz-
oktatásügyi ministeriumba, lapunk segéd-
szerkesztőjére hivatkozva. 

Vainer K. Örüljön, hogy úgy intézték el. 
Szerintünk az ön nyeresége a megoldás. 

„Kérdező." A nyelv- és történettudományi 
szakcsoportból a) a német nyelv tanítására 
való képesítéssel, vagy b) a nélkül lehet felső 
nép- és polgári iskolai képesítő vizsgálatot 
tenni, a közoktatási minister úr 1893. évi 
13.071. sz. rendeletével kiadott Szabályzat 
13. §-a értelmében. 

D. Balázs. A gazdasági ismétlő-iskola fel-
állításával megszűntnek tekintendő a régebbi 
ismétlő-iskola. A község tehát 100—100 frtot 
fizet önöknek az eddig 21—21 fr t ismétlő-
iskolai tiszteletdíj helyett. A gazdasági isk. 
szervezete most már az irányadó. 

Püspöki. Álláspontját helyesnek t a r t juk ; 
de nem végkielégítést, hanem állásba vissza-
helyezést kell kérni, mert a tanítót önhibáján 
kívül nem foszthatják meg hivatalától. 

Bodnár Sándor. Női ipariskolai oklevelet 
Budapesten, a polgári iskolai tanítónőképesítő 
vizsgáló-bizottság előtt teendő vizsgálat alapján 
lehet nyerni. Forduljon e tárgyban az orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónőképesítő-
bizottság alelnökéhez: dr. Lazámé Kasztner 
Janka igazgatónőhöz (Budapest, VI. kerület, 
Andrássy-út, polgári iskolai tanítónőképző-
intézet). 

Sz. T. Gerendás, 1. Azt írja ön, hogy: 
felekezeti (róm. kath.) uradalmi iskolánál 
működő tanító; állásában a püspök erősítette 
meg. Ha az iskolafentartó nemes gróf beszün-
tetné az iskolát, köteles lenne önnek jelenlegi 
fizetését egy évig rendesen kiszolgáltatni s 
azontúl nyugdíjat adni mindaddig, míg jelen-
legi állomásának megfelelő ujabb tanítói 
állomást nem nyer. Egyébként, ha működése 
ellen alapos kifogás nem tehető, állomásáról 
el nem mozdítják, csak az 1868. évi 38. t.-cz. 
138. §-a értelmében. Fegyelmi hatósága a gróf 
vagy anriak megbizottja. Szükség esetében a 
kir. tanfelügyelőség útján a megyei közigaz-
gatási bizottsághoz fordulhatna jogorvoslásért. 
2. A tankötelezettség tárgyában tett kérdésére 
nézve választ találhat lapunk legutóbbi számai-
ban adott tanácsaink között. Mondottuk, hogy 
ha csak 1—2 hónap hiányzik a tanköteles 
korból, a 6-ik évből, befogadhatja a gyerme-
ket, főképen ha korához képest eléggé fejlett és 
erős; továbbá, hogy ha a tanév második felé-
ben tölti csak be 12-ik életévét, köteles a 
tanév végéig j á rn i ; kitiltani pedig éppen nem 
szabad az iskolából. 

K. S. Cs. Ha jövő év junius havában tesz 
ön képesítőt s ha akár rendes, akár segédtaní-
tónak megválasztják, taníthat addig; de csak 
a kir. tanfelügyelő úr engedélyével. 

F. F. A tanító heti 30 órai tanításra köte-
lezhető; valamint arra, hogy délelőtt 8—11-ig 
tanítson, még az I—II. osztályban is. Budapes-
ten is tanítanak egymásután következő három 
órán első és második osztályban, a félnapos 
rendszer mellett. De első és második osztály-
ban heti 28 óra már sok. A hittannal együtt 
elég 21—22 is. A püspöki tantervet nem 
ismerjük. 
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K. L. Okvetetlenül tehet magánvizsgálatot. 
Erre azonban az érettségi bizonyítvány egy-
magában még nem elég. Bővebb tanácsért 
forduljon valamelyik tanítóképző-intézet igaz-
gatójához. 

Cs. 1. Szt.-Tamás. Fizetését julius-augusz-
tusra is követelheti. Segédtanítói állását év-
közben is elhagyhatja, ha másképen nem 
egyezett az iskolafentartóval, vagy közvetlen 
főnökével. 

Kádár .T. és Polgári. Kisérjék figyelemmel 
tanácsadónkat; legközelebbi számaink egyi-
kében részletes utasítást fogunk adni a polg. 
iskolai tanítóképesítő-vizsgálatra magánúton 
készülő kartársaknak. 

Toldy Ferencz. Olyan bizonyítvány alapj án, 
nem hiszszük, hogy helyet kaphat. Azonnal 
az espereshez kellett volna fordulnia, esetleg 
önmaga ellen fegyelmi vizsgálatot kérnie, s 
ha a vád alaptalannak bizonyult volna, egyházi 
hatóságilag is lehetett volna az iskolaszéki 
elnököt megfelelő bizonyítvány kiállítására 
utalni. Egyéb kérdésekre a fennálló rende-
zetlen viszonyok következtében nem kell 
felelnünk, mert a bizonyítvány tartalma után 
csak pereskedésre lehet kilátása. 

P. (*y. Forduljon sürgősen a budapesti 
11. ker. Csalogány-utczai állami tanítónőképző-
intézet igazgatóságához. Az ön által kérdezett 
helyen hogyan tehetne vizsgálatot, hiszen ott 
pl. a női kézimunkát nem is tanítják'? 

Szentpétery József. Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 1868 évi deczember 5-én nyert szente-
sítést s 1868. évi deczember 7-én jelent meg 
az Országos Törvénytárban. 

11. J. és P. Oy. Ó-Kanizsa. Az iskolá-
ié ntartónak van joga ideiglenesen is alkal-
mazni tanítókat. Hogy az iskolaépület a fen-
tartó tulajdona-e avagy bérelt épület, erre 
nézve befolyással nincs. Az ideiglenesség azon-
ban, ha a tanító működése ellen alapos kifo-
gás nem tehető, a hivatkozott minsteri rendelet 
értelmében két évnél tovább nem tarthat. Ha 
kérelmüket nem akaiják teljesíteni, folyamod-
janak más helyre. 

Ideiglenes tanító. Folyamodjék érte. Mi 
azt hiszszük, megkapja rá az engedélyt. Bő-
vebb fölvilágosítást valamelyik tanítóképző-
intézet igazgatójától kérjen. 

Sz. 1). Nagy-Kanizsa. Az eljárás egészen 
törvényes. A tiszteletdíj megvonható tőle. De 
azért nem mindenütt rövidítik meg ilyen 
esetben a tanítót s betegségének idejére is 
kifizetik tiszteletdíját. 

Sz. L. Aj ka-Csiügervölgy. A hülyék nevelő-
intézete Budapesten van: I. ker., Alkotás-utcza 
1. sz. Igazgatója: Frim Jakab. Tőle kérhet 
bővebb fölvilágosítást. 

F. J. Pacsér. Nem illeti meg a korpótlék, 
inert csak azon évek számíttatnak, melyek 
alatt mint okleveles tanító működik. 

IBOD ALOM. 
Vemer László tanító és vidéki lapszerkesztő 

kiadta Tanügyi karczolatok czímü jókedvű 
könyvét második kiadásban, sőt az első köte-
tet még egy újjal megtoldotta. Ügy az első, 
mint a második kötet tizenöt apró történetet 
tartalmaz, melyek mind igen ügyesen vannak 
megírva. A második (az új) kötetből mutat-
ványul közöljük „Szünóra" rovatunkban „A 
térkép csinálón ál" czímü humoreszket. A mulat-
tató két kötet magánál a szerzőnél rendelhető 
meg B.-Csabán; egy-egy kötet ára 90 kr. 

Az Athenaeum kiadásában egy minden 
tekintetben kitűnő Magyar-német szótár jelent 
meg Wolff Béla állami főreáliskolai tanártól. 
A két nyelv szólásai oly lelkiismeretesen és 
tömören vannak fölsorolva ebben a szótárban, 
hogy már maga ez a körülmény az eddig meg-
jelent összes magyar-német szótárak fölé emeli 
Wolff szótárát. Melegen ajánljuk mindenkinek 
ezt a kitűnő munkát, melynek ára — szép 
kötésben — 1 frt. Néhány hét múlva a német-
magyar rész is megjelenik. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Ö Fölsége nevenapját, f. hó 4-én, az 

egész országban nagy lelkesedéssel ülték meg. 
Sok helytt volt fáklyásmenet és kivilágítás, 
számos iskolában pedig iskolai ünnep, a 
melyen a tanítók megmagyarázták az ifjúságnak 
a kir. kézirat jelentőségét. E nevezetes kegyel-
mes kézirat tárgyában Zalavármegye tanfel-
ügyelője : dr. Ruzsicska Kálmán fölhívást 
intézett megyéje mindenféle fokozatú tanin-
tézeteinek igazgatóihoz s tanítóihoz. E lelkes 
fölhívás lényegesebb részei így hangznak: 
„Ö Fölsége, apostoli királyunk, szeptember 
hó 25-én legfelsőbb kéziratot intézett Magyar-
ország ministerelnökéhez avégből, hogy a mult 
idők kiválóbb alakjai, kik a nemzeti élet 
különböző téréin magukat kitüntették, szobrok-
kal örökíttessenek meg. Az uralkodói bölcse-
ségnek s a magyar nemzet igaz ragaszkodá-
sát méltányló atyai jóságnak messze időkre 
kiható, magasztos okmánya ez, mely tárgyánál 
fogva felette alkalmas, hogy ifjuságunk szivé-
ben a nemzeti eszmények lángját kigyújtsa, 
ápolja s bennük a nagy és szent példák 
követése iránti készséget és lelkesedést mái-
jókorán fölkeltse. Fölhívom tehát Czímet, hogy 
a vezetése alatt álló intézet, illetve osztály 
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növendékei előtt ezen korszakot alkotó eseményt 
értelmi fejlettségüknek megfelelő módon 
méltassa s már zsenge korukban arra intse 
őket, liogy az élet becsét a haza iránti köte-
lességek hű betöltése állapítja meg." 

József kir. berezeg iskolatársai. 1847-
ben történt, hogy a budapesti piaristák gimná-
ziumát egy sereg íiatal diák hagyta el, kézszorí-
tással fogadván, hogy ötven évvel később 
találkozóra jön össze. Az itjakból fehérsza-
kállú öreg urak lettek, tekintetestől a méltó-
ságosig, sőt az egyiknek fenséges a czíme. 
József kir. herczeg ez, a ki nem feledte el a 
régi ígéretet és f. hó 5-re meghívta egykori 
iskolatársait, a kik közül bizony már csak tizen 
élnek, a többi sírba dőlt. A nevezetes talál-
kozó misével kezdődött, a melyet Vézinger 
Károly apát mondott a várbeli Szent Zsigmond-
kápolnában. A kir. herczeg a jobboldali piros-
bársonynyal bevont padsorokba ült iskolatár-
saival, a kik a következők: Palkovits József 
tábornok, Pfrim László közigazgatási biró, 
Havassy Ignácz biztosító-intézeti osztályfőnök, 
Nagy János ügyvéd, Stróbl Lipót háztulajdonos, 
Sturm István földbirtokos, Csáky Gyula nyu-
galmazott postafőnök, Kleberg Vilmos nyu-
galmazott pénzügyi számtanácsos, Szabó Imre 
földbirtokos és G-lasz József udvari keres-
kedő. A misén az operaház tagjai énekeltek. 
József kir. herczeg átvezette az öreg urakat 
a Stöckl-féle palotán keresztül a maga házába. 
Az iskolatársak a sírboltot látogatták meg s 
koszorút tettek József nádor, meg László kir. her-
czeg koporsójára. A két koszorú szalagján 
aranyos betűkkel van ráírva a tiz öregember 
neve. A társaság a szomorú helyről a plebá-
niahivatalba nient, a hol a találkozást jegyző-
könyvben örökítették meg. Déli tizenkét 
órakor ebédhez ültek az öreg urak József kir. 
herczeg palotájában. Az asztalfőn József kir. 
herczeg ült. Az ebéd egyszerű volt és maqyaros, 
még az ételek kir. herczegi koronás kártyáján 
sem akadt egy idegen szó. 

— Közoktatásügyi niiuisteriink a tanuló-
ifjúság körében időzött e hó 4-én, Ö Fölsége 
nevenapján rendezett ünnepségek alkalmával. 
A budapesti II. ker. kir. egyetemi kath. fő-
gymnasium s a vele kapcsolatos m. kir. 
Ferencz József nevelőintézet ifjúságának szer-
zett e látogatással örömet. Délelőtt 11 órakor 
kezdődött ott az iskolai ünnepség a díszte-
remben Klamarik J. ny. államtitkár, Hóman 
ministeri tanácsos, Fináczy dr. középiskolai 
igazgató, Gopcsa dr. ministeri titkár, stb., jelen-
létében. Nagy hatást keltett az intézet igazga-
tója és kormányzója: Demeezky Mihály dr. 
ünnepi beszédje. Hasonlókép lelkes hangula-
tot keltettek az ifjak ének, hegedű, zongora 

és szavalati produkeziói. Csáky Imre gróf gymn. 
VII. oszt. tanuló a „Ledőlt szobor" cz. köl-
teményt; Göőz Árpád VIII. oszt. tanuló 
pedig Vörösmarty egyik applikált költemé-
nyét szavalta „A királyhoz" cz. alatt, melynek 
különösen jóságos királyunk legutóbbi kegyére 
való vonatkozásai részesültek nagy tetszésben. 
Wlassics minister megjelenvén az ifjúság között, 
az ünnepséget követő lakomán mondott s 
lelkes éljenzésekkel kisért fölköszöntőjében 
egyebek közt így szólt: „A legboldogabb 
érzés a magyar szív világában az, midőn a 
nemzet és királya gondolatban és érzésben, 
tettben és eszményekben összeforrva érzi magát. 
Ennek forrása a magyar jellem egyik hagyo-
mányos ősi erénye, a királyi hűség. Ez erényt 
nemzedékről nemzedékre örökli a magyar és 
a nemzet ifjúságának szivét rezegje is át 
örökre a hazaszeretet legszebb virága: a királyi 
hűség. Ez érzelmek hatása alatt dicsőségesen 
uralkodó királyunk védszentje ünnepén itt, e 
nagy nevéről nevezett intézet kebelében fel-
emelem poharamat és arra kérem a Minden-
hatót, tartsa meg nekünk sokáig fejedelmi 
erényekben tündöklő királyunkat, tartsa meg 
a magyar nép igazi védasszonyát, szeretett 
királynénkat és az uralkodó családot!" 

— A Magyar Tanítók kaszinójának kül-
döttsége tisztelgett 1Vlassies Gyula közokta-
tásügyi ministernél, hogy őt a kaszinó ú j 
helyiségeinek f. hó 14-iki fölavatási ünnep-
ségére meghívja. A minister rendkívül szívesen 
fogadta a küldöttséget, biztos kilátásba helyezve 
a díszlakomán való megjelenését. 

— Világ folyása a külföldön. Az új spa-
nyol kormány elnöke: Sagasta párthívei foga-
dásánál utalt a politikai helyzet nehézségeire 
és azt mondta, hogy az új kormány a kubai 
kérdésen kívül legelső sorban a pénzügyi 
helyzet javításával fog foglalkozni. A ministe-
rium memoráudumot állít össze, melyben 
őszintén föltárja a szomorú anyagi helyzetet. 
Sagastának, a kit a konzervatív többség a 
kamarában nem fog támogatni s ezt a király-
nénak is bejelentette, egyébiránt igen nehéz 
állása lesz. A radikálisok is ellene vannak és 
csupán a liberálisokra támaszkodhatik. Fölosz-
latni a parlamentet nem akarja s a királyné 
sem egyezik bele, mert az ú j választásoktól 
tartanak, hogy zavarok lennének és az anti-
dinasztikus pártok kerekednének fölül. Leg-
nagyobb baja Sagastának, hogy a hadsereg 
ellene van, mely 1895 márcziusban egy 
katonatiszti lázadással buktatta őt meg. Az ú j 
kormány Weyler tábornokot Kubából vissza-
hivja, helyébe Blanco tábornokot nevezi ki 
a sziget kormányzójává azzal az utasítással, 
hogy békét kössön és az Antilákon rövid idő 

u Orsz. Paeá könyvtár 
Tanszermúzeum: 

tysrtyánfty-könyvtára. 
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alatt alkotmányos önkormányzatot Ígérjen. í g y 
remélik Madridban az amerikai Egyesül t -Al la-
mokat kiengesztelni. Az alkudozások W o o d f o r d 
követ te l megkezdődtek, de washingtoni h i rek 
szerint az amerikai kormánynak mindegy , 
hogy minő minis ter ium van Madr idban , 
ugyanazokkal a követelésekkel fog találkozni . 
— Görögországban, i l letőleg a Keleten, m i u t á n 
a békeszerződést az a thén i kamarában e l fogad-
ták, Tesszália kiür í tésének és a tesszáliai 
menekültek hazatérésének kérdése lép e lőtérbe. 
Anglia segíti Görögországot , hogy kö lc sön t 
kapjon s a hadi sarczot megfizethesse, de 
Tesszália kiürítésével n e m akarnak va'rni s a 
hatalmak haj landók nyomást gyakoroln i a 
portára, hogy siettesse ka tonáinak visszavoná-
sát. A por t a pedig azzal felel, hogy a ha ta l -
maktól Kré ta kiürí tését követel i s fo ly tonosan 
küldi a nagyköveteknek a je lentéseket a szi-
geten t ö r t én t gyilkosságokról és rablásokról 
és fölpanaszolja a nemzetközi biróság h iába 
való élhetetlenségét. A kré ta i kérdés m é g sok 
gondot fog okozni Európának , de a béké t 
nem veszélyezteti. Ez t m o s t inkább Bulgária 
teszi, honné t bandák t ö r t e k be Törökországba 
s a Sztoilov-kormány megerősít i F i l ippopol t , 
mintha tö rök inváziótól félne. 

— Mártonfy Márton iparoktatási fő igaz-
gató f. hó 7-én tö l tö t t e be a tanítás t e r én 
való munkálkodásának huszonötödik év fo rdu -
lóját. Ez alkalomból dr . Wlassics Gyula 
minister ú r ő nagymél tósága a köv. levele t 
intézte az érdemes t an fé r í iuhoz : . T u d o m á s o m r a 
ju tot t , hogy Nagyságod folyó évi o k t ó b e r h ó 
7-én tölt i be a tanügy t e rén való m u n k á s s á -
gának huszonötödik esztendejét . H a ezen 
negyedszázados pá lya fu tás ra Nagyságod vissza-
pillant, mél tó megnyugvás töltheti el le lkét 
annak tudatában, hogy csaknem egy e m b e r -
öltőn keresztül hasznos szolgálatot t e t t a köz-
jónak. A midőn t e h á t huszonötéves szolgálat i 
jubi leumához Nagyságodnak üdvözletemet kül-
döm és azon kívánságot, hogy ha táskörében 
a hazai t a n ü g y javára t a r tós m u n k a k e d v b e n 
és munkabí rásban még sokáig fáradozhassé 'k: 
fogadja egyszersmind eddig i hasznos m u n k á s -
ságáért őszinte köszönetemet és el ismerésem-
nek méltányló kifejezését . Budapesten, 1897 
október hó 3-án. Wlassics— A nagyé rdemű 
főigazgató úrnak mi is őszinte szerencsekivá-
natainkat küldjük. 

Szerkesztő postája. 
G. G. Vadkert. Jól ismerjük a felekezeti iskolai 

tanítók bajait. Tudjuk, hogy sok helyen a pap 
ellenlábasa a tanítónak és gátlója nem csak anyagi 
érdekei előmozdításának, de az iskolaügy szabadabb 

fejlődésének is. A mely községnek ilyen papja van, 
ott nagy szükség van az iskola államosítására. 
De hát nem minden pap ilyen! Épp úgy akárhány 
tanító van, a ki sem az iskolában, sem azon kívül 
nem úgy viseli magát, a hogyan nemzetnevelő 
apostoli munkáikodisa közben magát viselnie kellene. 
Czikkét nem közölhetjük. — T. Gy. Görgeteg. 
Nem közölhető. — E. J. Hódmezö-Vásárhely. A 
„Boldog csalódás"-t közölni fogjuk „Szünóra" czímü 
rovatunkban. A másik is szépen írt „Emlékezés", 
de inkább más lapba való. — P. Gy. Farnad. Elin-
tézés alatt van; 52.299. sz. Lehet remény, ha a 
hitközség a tanítói javadalomhoz számbavehető 
összegű hozzájárulást biztosít. — A. Gy. Csík-Verebes. 
62 227. sz. a. tárgyalás alatt van; megsürgettük. — 
L. F. Hertelendyfalva. Véglegesen ki van nevezve; 
nem kell folyamodnia. — B. F. Eperjes. Az egye-
temes tanítógyülések által — Láng Mihály javas-
latára — hozott határozatok s az „Országos Bizott-
ság"-nak a közoktatási kormányhoz e tárgyban 
felterjesztett Emlékiratai feleslegessé teszik az Ön 
czikkének közlését, — T. L. Szala. A földrajzi 
hosszúságnak és szélességnek ily terjedelmes módon 
való szigorú meghatározása nem elemi iskolába 
való. Időpazarlás és szellemi túlterhelés lenne. — 
D. L. Egyházas-Radócz. Az olyan egyezség nem 
érvényes ; törvényellenes. Czikkét nem közölhetjük. 
— Sincerns. B. I. Torda. Z. I. Egerszeg. Nem 
használhatjuk. — K. B. Budapest. Sz. P. Nagy-
Tapolesány. Z. Sárosfa. A mint lehet, közölni fogjuk 
mindegyiket. — N. Gy. B. Nem. — Kéthclyi taní-
tónak. Mi hogy tudjuk ? Forduljanak egyenesen 
h'óhn József úrhoz. — H. Sz. I. M.-N.-Zsombor. 
Egyet, a „Gyász van szivén" kezdetűt kivéve, mely-
ben némi hangulat van, mind csupa üres lantpen-
getés. igazi költői hivatottság nélkül. Egyiket sem 
közölhetjük. — M. B. Györ-Sziget. Még nem adta 
s egyhamar nem is fogja. — P.-Nádudvar. Az illető 
körökkel semmi összeköttetésben sem állunk. — 
„Lingva." A közlendők közé tettük. — Nezsette. 
Dicséretes lelkesedés s örvendetes hazafias érzelmek, 
de az idénre már elkésett, jövőre nézve meg a 
ministeriumnak más szándékáról van tudomásunk. 
— T. J. Aszód. A közlendők közé tettük, de nagyon 
el lévén látva aktuális czikkekkel is, nem tudjuk 
megmondani: mikor közölhetjük. — Sz. I). Maros-
Vásárhely. Tessék Velösy úrhoz fordulni: I., Lipót-
mező, községi iskola. — S. J. Ke~seleökő. A lap 
küldése a kiadóhivatalra tartozván, áttettük oda. 
— H. E. Knyiczke. 1. Kérvényt kell a ministerium-
hoz beterjeszteni, melyhez csatolandó az oklevél, 
szolgálati bizonyítvány s egyéb okirat, a mi kérését 
támogatja, eredetiben vagy hiteles másolatban. 
2. 5U0 frt, de kezdetben csak 400 frtos állásra 
nevezik ki. — B. B. Nagy-Sármás. Ha terünk 
engedi, közölni fogjuk. — M. I. Alistál. Zs. E. 
Bélfenyér. h—s. L. J. Aszód. Nem közölhetők. 

Tartalom: Nevelhet-e az iskola. Mészáros Sándor. 
— A magyar nyelv válsága. Sassi Nagy Lajos. — 
Az anyanyelv és a magyar nyelv tanítása. Szálay 
Pál. — Számológép az iskolában. Cságoly József. — 
Hivatalos. — Szünóra: Roller Mátyás, az Eötvös-
alap pénztárosa. Göőz József dr. — A térképcsináló-
nál. Verner László. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Irodalom. — Különfélék. — Szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. .Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Iskolafent ártók, iskolaszékek és kir. 

tanfélügyelőségek szives figyelmébe. 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek 

ágy kéziratát, mint közlési díját egyenesen 
a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda, Vár, Iskola-tér 3. szám) küldeni, 
mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölös-
leges munkát okoznak, a közzétételben pedig 
késedelem és zavar áll elé. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

71 ^ 

P Á L Y Á Z A T O K . 
O-Kér községben évi 300 fr t készpénzfizetés és 

szabad lakással egybekötött óvónői állás betöltendő 
lévén, felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy a 
törvényes kellékekkel felszerelt kérvényeiket f. évi 
október 18 ig alulirotthoz benyújtsák. A magyar 
nyelven kívül — az itt dívó — német és szerb 
nyelvet bírók előnyben részesülnek. Kelt Ó-Kéren, 
lfc>97 szeptember 13-án. Szmiba Kálmán, felügyelő-
bizottsági elnök. (1812—III—3) 

Betöltendő a m e g y e i evang., államilag segélye-
zett, tót tannyelvű elemi iskolánál készpénzből és 
terményekből álló, 400 frt értékű illetményekkel 
javadalmazott ren, es tanítói állomás. Ivis-Szeben, 
iSárosm.'l. Dianiska Albert, lelkész. (1874—III—3) 

A gölniczbányai ág. hitv. ev. egyház elemi 
iskolájában a nagyobb fiúosztály (4., 5., 6. évfolyam) 
tanítói állás lemondás folytán megüresedvén, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Ez állással a természet-
beni lakáson és kerten kívül egybekötött javadal-
mak főbb vonásokban a következők : 1. készpénz-
fizetés 400 f r t ; 2. magánórákért, melyek az azokba 
járó tanulók által legkevesebb 42 krral havonkint 
fizettetnek, évenkint körülbelül 100 — 150 í r t ; 3. 
748 liter rozsnak a gölniczbányai piaczár szerint 
pénzbeli relusumát; 80 köbm. tűzifa, melyből a 
tanterem is fütendő, a házhoz szállítva; 5. ünnep-
t-s névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelül 
;;0 f r t ; 0. egyéb díjak körülbelül 15 frt. Az egyház-
község óhaja ez állást lehetőleg tanítói oklevéllel 
bíró, végzett theologussal betölteni ; ha ilyen jelent-
kezik, előnyben fog részesülni s mint segédlelkész 
is fog alkalmaztatni s ez a fent említett járandó-
ságokon kívül segédlelkészi javadalom czimén még 
250 frtnyi készpénzfizetést fog kapni A pályázati 
kérvények f. évi október 31-ig Menesdorfer Károly 
egyházfelügyelő s iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1811-111-3) 
Miskolczra, a gordon-utezai róm. kath. népisko-

lához, egy nőtlen (Il-od) tanító kerestetik. Javadal-
mazása: 10) frt, egy butorozott szoba ágynemű 
nélkül és fűtés. A pályázati, kellően felszerelt kér-
vények főtisztelendő Blazsejovszky Ferencz apát-
plebánosho- október hó 18-ig küldendők. (1911-II1-3) 

A dri&tomai ág. hitv. evang. leányegyház 
tanítót keres. Fizetése lakáson kívül: 400 frt. 
Tannyelt-': tót. A szükséges okmányokkal felszerelt 
kérvények október hó 18-ig a trencséni ág. hitv. 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1888—III—3) 

A sajó-galgóczi r. kath. kántortanítói állomás 
lemondás folytán megüresedvén, aria az iskolaszék 
á:tal pályázat hirdettetik. Az állomás javadalma-
zása következő: I. mint kántornak: tisztessége.-; 
lakás, benne két padlózott szoba, zárt konyha, 
kamra, nagy istáló s 438 QJ-öl konyhakert; 2. a 
Sajó termékeny völgyében 12 kat. hold s 43!) Q!-öl 
szántóföld és 1179 | l-öl kaszáló (másfél hold szántó-
földnek minden munkáját a hívek teljesítik); 3. a 
községi legelőn 8 darab jószágra legeltetési jog ; 
4. 100 pár után (Dubicsány s Hosszurév pusztával) 
páronkint 1 véka gabona és 20 kr ; 5. a kegyura-
ságtól 30 méter hasáb tűzifa házhoz szállítva, ezen-
kívül a községi erdőből fél telek után mintegy 
4 szekér fa-osztalék; 6. az egri ajt. alapítványi 
hivataltól 43 frt 38 kr utólagosan ; 7. évi stola-
jövedelem 20—25 frt . II. mint tanítónak: tandíjból 
20 frt. Kötelessége az összes kántori teendőket 
végezni, a mindennapi és ismétlő tanköteleseken 
tanítani s az előbbieket templomba vezetni. Okleveles 
pályázók kérvényeiket f. hó 24-ig az iskolaszékhez 
laildjék be. Az énekpróba és választás 28-án reggeli 
10 órakor fog megtartatni Az állomás haladéktalanul 
elfoglal ndó. Kelt Sajó-Galgóczon (u. p. Vadna, 
Horsodiii I. 1897 október 2-án. Pálffy János, iskola-
széki elnök. (1951—II—2) 

JSÍagys. Gorove László úr uradalmában a tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 200 frt , 
lakás, mosás és teljes ellátás. Megkívántatik józan, 
szolid és szorgalmas magaviselet, továbbá a gazda-
sági irodában segédkezni. Okleveles, fiatal, nőtlen 
tanítók másolatokkal felszerelt kérvényeiket Kiss 
Tamás uradalmi kasznárhoz P . -Felsö-Varsány 
(u. p. Rákóczi, Jász-Nagykun-Szoliiokm.) czimezve 
küldjék. Az állás azonnal elfoglalandó. (1946—II — 2) 

Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet újonnan szervezett kilencz tanyai 
elemi népiskolai rendes tanítói állásra. A tanító 
javadalmazása: évi o. é. 400 fr t fizetés és a tör-
vényes ötödéves korpótlék, lakás és 40 frt szolga-
tartási átalány. Pályázók kellőleg felszerelt folya-
modványaikat f. évi október hó 20-ig alulírott 
elnökségnél nyújtsák be. Később érkező vagy kellőleg 
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe uen:. 
vétetnek. A megválasztott tanító tartozik állását-
f. évi november hó 3-án elfoglalni. Szegeden, 1897. 
évi szeptember lió 28-án. Dr. Lázár György kir. 
tanácsos, iskolaszéki elnök. (1926—ü—2) 

A miavai ág. ev. egyház Porádie irtványos isko-
lájába okleveles tanítót keres. Fizetése: kétszobás 
lakás, konyha és házikert, 200 frt készpénz, 50 p. 
mérő rozs, 4 p. m. alá szántóföld és 6 öl keményfa, 
melyből a tanterem is fütendő. Szükséges okmányok 
f. évi október 20-ig a miavai ev. lelkészi hivatalhoz 
beküldendők. (1940—II -2 ) 

Karavukova (Bács-Bodrogm.) róm. kath. község 
községi iskolájánál egy tanítói állás üresedésbe 
jővén, ennek betöltése czéljából ezennel október 
hó 16-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 400 frt 
készpénz, szabad lakás, mely áll 2 szoba s konyhából, 
egy házikertnek élvezete. A megválasztott tanító 
köteles állását azonnal elfoglalni. A tannyelv német-
magyar. A kellőleg felszerelt folyamodványokat a 
folyamodók a karavukovai községi iskolaszékre 
czimezzék. Karavukova, 1897 szeptember 27-én. 
Turnovszky Rudolf, iskolaszéki v. elnök. (1925-11-2) 

Az abaűj-cséosi ref. egyház tanítónői állására 
pályázatot hirdet. Jövedelem lakáson kívül 4U0 írt-
Pályázatok október 31-ig lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (1938 - II—2) 

Az alsó-eöri (Vasm.) másodtanítói állásra e la>:> 
36. számában hirdetett pályázat október 17-ig 
megliosszabbíttatik, s fizetése 50 frttal megjavít-
tatott. (1942—11—2) 
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Kurtics (Aradmegye) községéhez tartozó pus i ta -
Szent-Pálon a községi tanítói állomás üresedésbe 
jővén, melyre pályázhatnak oly róm. kath. tanítók, 
kik a kántori teendőkben tökéletesen jártasok. Évi 
fizetés 400 frt, 5 frt írószerekre, 30 frt iskolaszolga 
tartásra, 4 öl kemény tűzifa, melyből a tanterem 
is fütendő, lakás, 600 Q-öl konyhakert, temetésekért 
alku szerinti stóla. A kérvények október hó 28-ig 
alulirottnak benyújtandók. Az állás novomber 1-én 
elfoglalandó. Friebeisz Miklós nagybirtokos, községi 
iskolaszéki elnök. ' (2003-11—1) 

Az alpári (Pestm.) anyaegyházhoz tartozó U j -
falusi tanítói állomásra e lapok f. évi augusztus 
hó 19-i 33-ik számában kitet t feltételek mellett, a 
pályázat megujíttatik. Kérvények az iskolaszékhez 
czímezve, október 25-ig az alpári plébániai hiva-
talnak küldendők. Iskolaszék. (2013—1-1) 

Jákó (Veszprémin.) róm. kath. magyar-német 
iskolához okleveles vagy képezdevégzeit. szükség 
esetén képezdei tanulót is elfogadunk. Fizetése : 
300 frt, lakás fűtéssel. Az állás azonnal elfoglalandó, 
•lákón. 1807 okt. 8-án. Mader Antal, kántortanító. 

Berek-Böszörményben az I-ső s ll-ik fiosztály 
vezetésére pályázatot hirdet a ref. egyháztanács. 
Javadalmazása 154 frt s egy szobából álló laká-. 
Ez állomásra pályázó nem jelentkezése esetén a 
leányosztály vezetésére választatik tanító vagy 
tanítónő. Fizetése 400 frt s kényelmes lakás. Pályázat 
küldendő Budai János ref. lelkészhez Berek-Böször-
ménybe október 15-ig. A megválasztott állását 
azonnal elfoglalni köteles. Egy uri családnál magán-
tanításért még 100 frtot is kaphat óvenkint. Budai 
János, ref. lelkész. (1987—1 — 1) 

Pályázat a dévaványai ref. harmadik leány-
tanítói állomásra. Fizetése 450 frt, az ismétlő-iskolai 
tanításért 25 frt, lakás kerttel. Kötelessi-ge: míg 
az egyháztanács másként nem intézkedik, a három 
osztályű leányiskola tanítása. Kellően felszerelt 
pályázati kérvények 1897 deczember 5-ig a ref. lel-
készi hivatalhoz adandók be. (1995—1—1) 

A l e tenyei (Zalam.) magyar tannyelvű róm. 
kath. népiskolánál megürült osztálytanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 3C0 frt, egy bútorozott 
szoba fűtéssel és tisztogatással. Kötelessége egy 
osztályt önállóan vezetni. Kellően felszerelt kér-
vények alulírotthoz legkésőbb október 23-ig Letenyére 
küldendők be. Laskovits Ferencz esperes-plebános, 
iskolaszéki elnök. (2009—1—1) 

Alsó-sztregovai (Nógrádm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra október 28-ra pályázat nyittatik. 
Javadalmazása: 8 hold szántóföld, 2 hold rét, 6 hold 
legelő, stóla 10 frt, 5 kila rozs, 1 hold kert, 
70 frt készpénz, államsegély kilátásban. Kérvények 
Kaminszky Ágoston plébánoshoz. (2011—I—1) 

Fiiss (Barsm.) róm. kath. népiskolájához osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
polgári évre 350 frt, bútorozott szoba, 3 öl kemény 
tűzifa, szobája és a tanterem fűtésére. Tannyelv: 
magvar-tót. Kötelessége: az egyik tanteremben a 
mindennapi és az összes ismétlő gyermekek okta-
tása. Folyamodványok okt. 26-ig Kovács József 
plébánoshoz küldendők. (2004—I—1) 

Kun-szent-miklósi Kerekegyházára (puszta, Pest-
megye) önálló, osztatlan, kath., magyar tanítói 
állásra okt. 23-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
egy szoba, konyha és éléskamrából álló lakás; 
államsegély 200 frt, minden iskolás gyermektől 
1—1 véka rozs és 1—1 frt, van pedig 35 gyermek; 
ismétlősöktől 1—1 frt, van pedig körülbelül 10 gyer-
mek; temetkezési stólából 10 —12 frt; és az iskola mel-
lett 6 hold szántóföld. Okleveles tanítók okmányaik-
kal felszerelt kérvényeiket Szedmák József plébános-
hoz küldjék Jászkerekegyházára. Az állás azonnal 
elfoglalandó. (2002—1—1) 

Uzd-Borjád községi iskola tanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Állás azonnali elfoglalása mellett 
évi 40i> forint havonként utólag fizetve. Lakás: 
2 szoba, konyha, kamra, kert. Pályázhat okleveles 
tanító vagy óvónő. Folyamodványok iskolaszékhez 
czímzendők, október utoljáig. (1996—II—1) 

A t i sza-sas l ev. reform, egyház kántor-fitanítói 
: állomását díj levél-rendezés miatt egy évre ideig-

lenes tanítóval tölti be. Fizetése 400 forint készpénz, 
lakás és stóla. Kötelessége az I—V. osztályú fiú-
iskola tanítása s kántori teendők végzése. Sikeres 
működés esetében az 500 -600 forintot jövedelmező 
álláson az állandósítás kilátásba helyeztetik. Pályá-
zatok október 24-ig Sarkadi N. Imre lelkészhez 
intézendők. (1973-1—1) 

Puszta-Födémesre, a megüresedett tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése 1898 szept. l-ig 
havonként 25 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
lessége : egy osztályt önállóan vezetni és minden 
szombaton az ismétlősöket oktatni. Tannyelv: magyar 
és tót. A pályázatok a róm. kath. iskola-zékre 
czímezve, Puszta-Födémesre (Pozsonymegye) október 
23-ig alulírotthoz küldendők. A megválasztott állo-
mását november 1-én köteles elfoglalni. Boinkopf 
Károly, plébános. (1971 - I - 1) 

Szegvár (Csongrádvárm.) község államilag segé-
lyezett népiskoláinál egy tanyai tanítói állásra 
november hó l-ig terjedő határidővel pályázat hir-

! dettetik. Javadalmazása: 1. 100 frt államsegélylyel 
! együtt 400 frt fizetés ; 2. törvényszerű lakás. Meg-

választott tartozik a róm. kath. hittant is tanítani. 
Orosz, elnök. Muszil Vilmos, jegyző. (19S6 - III—1) 

Nagy-Váradon a községi iskolához rendszere-
sített iskolaszéki jegyző-kisegítő tanítói állás lesz 
betöltendő. Kötelessége : az iskolaszék, valamint 
annak kebeléből kiküldött bizottságok gyűléseinek 
vagy felügyelő-igazgató által összehívott értekez-
letek jegyzőkönyveit vezetni, felügyelő-igazgató uta-
sításai alapján az összes iskolaügyekre vonatkozó 
irodai teendőket végezni, a hiva alos órákat dél-
előtt 8—12-ig, délután 2—6-ig — még az iskolai nagy 
szünidő folyamán is — az irodahelyiségben tölteni, a 
tanításban akadályozott tanítókat úgy az elemi, 
mint a polgári iskoláknál a szükséghez mérten 
helyettesíteni. Első sorban polgári iskolai, másod-
sorban elemi iskolai tanképesítéssel bíró egyének 
pályázhatnak ; utóbbiak megválasztás esetén köte-
lesek a polgári iskolai tanképesítést két év alatt 
megszerezni. Javadalmazás: polgári iskolai képe-
sítéssel bíró egyén részére 800 = nyolezszáz forint 
évi fizetés, 200 = kettőszáz frt évi lakbérilletmény 
és 5—5 óvenkint 50—50 frt korpótlék, mely 250 
frtig emelkedhetik; elemi iskolai képesítésű egyén 
addig, míg a polgári iskolai tanképesítést meg nem 
szerzi, csak 600 frt évi fizetés és 200 frt lakbér-
illetményben részesül. Képesítésüket, eddigi műkö-
désüket, valamint az irodai teendők végzésében 
való jártasságukat igazoló, hiteles okmányaikkal 
felszerelt és sajátkezűleg írt kérvények Nagy-Várad 
város tek. iskolaszékéhez intézve, f. évi november 
20-ig alulírotthoz küldendők. Az állás az iskolaszék 
intézkedéséhez képest 1898. évi január körül lesz 
elfoglalandó. Nagy-Várad, 1897 okt. 7. Réz Mihály, 
felügyelő-igazgató. (2000—1—1) 

A lendva-lakosi róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat nyittatik. Fizetése egy évre 360 frt, egj' 
bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége egv osztályt 
vezetni, a kántori teendőkben segédkezni, az ismét-
lősöket tanítani. A kérvények folyó hó 25-ig alul-
írotthoz külúendők. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Kelt Alsó-Lendván, 1897 okt. 8. Kiss Pál, 
esperes-plébános. (2001 -1—1) 



in — 

A b a j m o k i tanítói állásra e lap 38. számában 
lincletett pályázat október 2ü-ig meghosszabbít-
t a t ^ . _ (1072—1—1) 

Űjvásári ág. hitv. ev. egyház 119 frt államsegély-
lyei 400 frtra kiegészített javadalmazásra kántor-
tanítót keres. Az állomás azonnal elfoglalható. Uj vásár 
(postahely), Gömörmegye. Honéczy Ödön, lelkész. 

(1976—1 —1) 
A dubováczl közs. szerb-magyar tannyelvű 

elemi iskolánál üresedésben levő tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazás: 400 frt készpénz, 
24 köbméter puha tűzifa, szabad lakás és kert, 
2 frt irodai átalány és 5 frt utazási átalány. A 
tanító a tanításon kívül a kántori teendőket is 
teljesíti, melyért a dubováczi gör. kel. szerb hit-
községtől évi 50 frtot kap. A kellőleg felszerelt 
kérvények f. évi november hó 5-ig Temesvármegye 
kir. tanfelügyelőjéhez küldendők be. Temesvárott, 
1897 október hó 6-án. Sebesztha, kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. (247/h-I—1) 

Martosra a 30. számban hirdetett pályázat meg-
líjíttatik azzal, hogy okleveles óvónő is iazonnal 
pályázhat. (-2015-1—1) 

A kebelei (Zalam.) r. k. iskolához másodtanító 
kerestetik. Fizetése 360 frt, ebből 300 államsegély, 
bútorozott szoba fűtéssel. Az állást mielőbb elfoglalni 
tartozik. A kérvények a legrövidebb idő alatt ft. 
Strausz Flórián plb., iskolaszéki elnök úrhoz Dobro-
nakra küldendők. Kötelessége az ismétlőket is taní-
tani. Pályázhatnak képezdevégzett tanítók is. Az 
iskolaszék. (2016—1—1) 

Tengel iczen (Tolnamegyében) puszta népiskolá-
hoz oki., kath. tanító azonnal felvétetik; évenkint 300 
irt és lakás, mely esetleg házaspárnak elegendő. 
Folyamodványok Katona Sándor intézőhöz, u. p. 
Tengelicz. (2014-1—1) 

Pályázat. Betöltendő a szentágotai államilag 
fentartott róm. kath. elemi iskolánál évi 400 frt 
fizetésből és szabad lakásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okieves tanítók képesítő 
oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a szentágotai róni. kath. iskolaszékhez 
czímezve, legkésőbb 1897. évi október hó 15-ig 
Nagy-Küküllővármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. A megválasztandó tanító a róm. kath. 
kántori teendőket is köteles lesz végezni. Az iskola 
teljes államosítása küszöbön áll ; ennek megtörtén-
tével a tanító 500 frt évi fizetést nyerend. Nagy-
Küküllővármegye kir. tanfelügyelőségétől. (1979-1-1) 

A mosóczi államilag segélyezett községi iskolá-
nál lemondás folytán megüresedett rendes tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 400 frt kész-
pénz, tisztességes lakás, mely áll 2 szoba, 1 konyha, 
kamra és istálóból ; a fizetés előleges havi rész-
letekben utalványoztatik. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok a községi iskolaszékre 
czimezve, Rexa Pál körjegyzőhöz küldendők Vág-
Szent-Kere-ztre, Nyitramegye u. p. Vágújhely, 
1897. évi október hó 28-ig; a később érkezettek figye-
lembe nem vétetnek. Választás határnapja 1897. évi 
október hó 30-án. (1959—1—1) 

Suna -Kömlödre r. k., magyar-német, okleveles 
tanító kerestetik. Javadalma : évi 400 frt havi rész-
letekben. bútorozott szoba fűtéssel. Kántorságban 
segédkezni kell. Előléptetés esetére 300 frttal, búto-
rozott szobával, fűtéssel javadalmazott állás üresedik 
meg, miért is a folyamodók kitegyék, vájjon 
elfogadják-e ez utóbbi állást is. Különben képez-
diw.ek és tanítónők is pályázhatnak erre. Kántor-
tanítónál előnyös élelmezésben részesülhetnek. Határ-
idő október 29. Az elnökség. (1974-1—1) 

Betöltendő a vaszté ly-pusztai (Fehérm.) állami 
elemi iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók kellően bélyegeit és felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1897. évi október 
hó 31-ig, Fehérvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Ha, a kinevezendő tanító neje a női kézi-
munkát tanítani képes, ezért évi 80 fr t tiszteletdíjban 
részesül Fehérvár-megye kir. tanfelügyelőségétől. 
Festetich, kir. tanfelügyelő. (24U/h—1—1) 

Betöltendő a gerendkereszturi állami elemi 
iskolánál egy, évi 400 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők képesítő oklevéllel, képe-
sítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1897. évi október hó 24-ig, 
Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál, kisdedóvodáknál már 
alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. Torda-
Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Téglás 
István, kir. tanfelügyelő. (238/h—I—1) 

Betöltendő a priszlöpi állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1897. évi november hó 
l-ig, Besztercze-Naszódvárinegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott és az alább jelzett kívánalmaknak egyszer-
smind megfelelő tanítók előnyben részesülnek. Ezen 
állomásra csak azok pályázhatnak, a kik — szabály-
szerű képesítésük mellett — a román nyelvet 
szóban és Írásban, oktatói képességgel birják és ezt 
megfelelő okmányokkal is tudják igazolni. Besztercze-
Na:-zódvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Dr. Cser-
uátoui Gyula, kir. tanfelügyelő. (244/h—I—1) 

Betöltendő a gaurényi állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes "tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket,esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czi-
mezve, legkésőbb 1897. évi november hó l-ig, Besz-
tercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott és 
az alább jelzett kívánalmaknak egyszersmind meg-
felelő tanítók előnyben részesülnek. Ezen állomásra 
csak azok pályázhatnak, a kik — szabályszerű képe-
sítésük mellett — a román nyelvet szóban és 
írásban, oktatói képességgel birják és ezt megfelelő 
okmányokkal tudják igazolni. Besztercze-Naszód-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Dr. Csernátoni 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (245/h—1—1) 

Babot (Sopronm.) r. kath. iskolához tanítónő 
kerestetik. Javadalma: szoba fűtéssel, évi 300 frt. 
Kiss, főtanító. (1975—1—1) 

Következő fiók-községek kath. tanítói állomására 
pályázatot hirdetek : Kerka-Xeskáncl 400 frt , 
i ierka-Szent-EIihályfa 300, Máhomfa 300 fr t 
javadalommal, részint készpénzben, részint termé-
nyekben. Az állomások bármelyike azonnal elfoglal-
ható. Lenti plébánia, Zalamegye. (1979—1—1) 
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Az izsáki (Pestmegye) róm. kath. iskolánál üre-
sedésben levő segédtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 2u0 forint készpénz és mosáson 
kívül teljes ellátás, a kántortanító által kiszolgál-
tatva. Kötelessége a reábízott vegyes osztályt taní-
tani. A megválasztottnak kilátása van az állam-
segély folyósítása után állandósításra. A választás 
ideje f. évi október 15. Az állás azonnal elfogla-
landó. Nők is pályázhatnak. Az iskolaszék meg-
bízásából Orosz László, iskolaszéki jegyző. (2010-1-1) 

Betöltendő a liiító-újvári állami elemi iskolánál 
évi 3u0 fr t fizetésből, 200 forint helyi pótlékbi 1 és 
szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanító-
nők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és kösoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1897. évi október hó 30-ig, Liptó-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítónők előnyben része-
sülnek. Liptóvármegye királyi tanfelügyelőségétől. 
Liptó-Benedekfalu, 1897 október 7-én. Kiszely. 

(241/h—í—1) 
Betöltendő a szász-bongárdi állami elemi isko-

lánál egy, évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1897 . évi novem-
ber hó l-ig, Besztercze-Naszódvármegye kir. tan-
felügyelőjenéi nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott és az alábbjelzett kívánalmaknak egy-
szersmind megfelelő tanítók előnyben részesülnek. 
Ezen állomásra csak azok pályázhatnak, a kik sza-
bályszerű képesítésük mellett a román nyelvet szó-
ban és Írásban, oktatói képességgel birják és ezt 
megfelelő okmányokkal tudják igazolni. Besztercze-
Naszódvármegye kir. tanfeliigyelőségétől. Dr. Cser-
nátoni Gyula, kir tanfelügyelő. (246/h—I —1) 

Somogymegye, Tóíssentpál községben, a róm. 
kath. segédtanítói állás üresedésbe jött. Fizetés: 
180 frt és teljes ellátás. Kötelessége egy osztályt 
önáll Hn vezetni s a kántori teendőkben segédkezni. 
Okleveles tanítók kérvényüket alulírotthoz nyújtsák 
be. Szabady Sándor, főtanító. (1969-1—1) 

Turócz-szt.-mihályi róm. kath. kántortanítói 
állomásra október hó 30-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelem lakáson és kerten kívül 341 frt. Tanítási 
nyelv magyar-tót. Folyamodványok Szófa Károly 
főesperes-elnöknek beküldendők. Posta: Mosócz. 

(1978-1-1) 
Káty község magyar-szerb tannyelvű községi 

elemi iskolájánál lemondás folytán megüresedett 
tanítónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : évi 400 frt fizetés, 100 frt lakpénz, 
48 frt faátalány és 2000 C -ölnyi szántóföld haszon-
élvezete. A kellőleg felszerelt pályázati kérvények 
f. évi október hó 20-ig Bács-Bodroghvármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők. Bács-Bod-
roghvármegye közigazgatási bizottságának Zom-
borban, 1897. évi október hó 2-án tartott üléséből. 
Vojnist főispán, mint a közigazgatási bizottság 
elnöke. ^ (239/h—I—1) 

A 34-ik számban meghirdetett ó-gyallai kántor-
tanítói állomás pályázati határideje október 19-ig 
azzal hosszabbíttatik meg, hogy tanítójelöltek is 
pályázhatnak, de csak 355 fr t javadalomra. 

(1983-1—1) 

Erűőbényére (Zemplénmogye. postahely) refor-
mátus orgonista-tanítót keresünk. Kötelességei: 
HI—VI. osztály tanítása. Kántori teendők. Havon-
kint egy vasárnap délelőtt prédikálás. Fizetése: 
545 frt, melyből 500 frt készpénz, 45 frt vegyesek-
ből áll. Rendes lakás. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Okmányokkal felszerelt kérvények ezen 
pályázat megjelenésétől számított 8 nap alatt bekül-
dendők Szőllősy József lelkészhez. (1984—1—1) 

Lepsényi (Veszprémmegye) reform, egyház nép-
iskolája 11-od tanítóságára pályázat hirdettetik. Fize-
tésének államsegélylyel 400 frtra való kiegészítésére 
a kellő lépések in eltétettek. Pályázhatnak reform, 
vallású okleveles tanítók, tanítónők ós az 1896/97. 
tanév végéig óvónői oklevelet megszerzett óvónők. 
Pályázók okmányaikat f. október hó 25-ig Csizmadia 
Lnjos lelkészhez küldjék. (1985 — 1—1) 

Hernád-Vécsére (Abaúj-Tornn) róm. kath. ok-
leveles. esetleg nélküli, segédtanító kerestetik. 
Fizetése skolai évre 150 frt. ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Az állomás azonnal elfoglalandó. Okmányok 
főt. Szekerák Károly plébános, iskolaszéki egyházi 
elnökéhez Hernád-Peti ibe küldendők. Herná IT'etri. 
Szekerák Károly, plébános. (1990 — 1—1) 

A somosújfalui államiing segélyezett községi 
iskolánál H-od tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 300 frt, lakásul egy szoba. A fize-
téi-nek 400 frtig való kiegészítésére 100 frt állam-
segély kérelmezése folyamatban. Pályázati határidő 
október végéig. Somos-Új falu. Nógrádmegye. Bolcsó 
Alajos plébános, iskolaszéki elnök. (1089—1—1) 

Pa.-Kaszaper (Csanádm.) községi közös elemi 
iskolához tanítói állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalmazás : 400 frt készpénz, lakás, kert és szántó 
mintegy 1800 [ j-öl, s az iskolaszék által engedé-
lyezett némi javadalmazás Az ismétlő-oktatás és 
iskolaszéki jegyzői teendők a megválasztandó köte-
lessége. A megyálasztiindó egy évi próbaidő után 
állandósít*atik. Állás nov. 15-ig elfoglalandó. Pályá-
zatok oki. 20-ig aluliroti hoz ; u. p. Mező-Kovácsháza. 
Babó Zoltán, iskolaszéki elnök. (19í)4—II—1) 

Pályázati hirdetmény. A hosszufalusi községi 
elemi népiskolánál újonnan rendszeresített tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. A tanító javadalmazása: 
1. Evi fizetés 400 frt. 2. Szabad lakás. 3 Az iskolá-
hoz tartozó konyhakert haszonélvezete. Felhivat-
nak ezen állást elnyerni óhajtók, hogy a szabály-
szerű oklevéllel és az eddigi szolgálataikat igazoló 
bizonyítványnyal felszerelt kérvényüket tekintetes 
Szmodiss Viktor járási főszolgabíró űrhöz f. évi 
október hó 15-éig nyújtsák be. A választás f. évi 
október hó 16-án d. e. 10 órakor az alsótendvai 
körjegyzői irodában fog megtartatni. Hosszufaluban, 
1897. évi szept. 23. Az iskolaszék. (1945-1—1) 

Az avasújvárosi ev. ref. fitanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Fizetés: lakás, melléképület, 
kert, pénz: 150 forint, 10 köbölnyi buza, malom-
bérlet: 47 forint, 12 holdnyi föld (50 frt), tandíi: 
100 forinton felül (80 tanítvány), tűzifa 8 öl, ismétlő-
iskoláért 30 forint. Összesen hivatalos felszámolás 
szerint lakáson kívül: 500 forint. Kötelesség: fiiskola 
I—VI. osztályának, ismétlő-iskolának tanítása, lel-
kész akadályoztatásakor isteutisztelet végzése. 
Pályázók okmánynyal szerelt kérvényüket október 
28-ig Szél György lelkészhez küldjék be Avasúj-
városra (Szatmármegye). (1980—II—1) 

Pályázat hirdettetik a kisasszoiidi ref. kántor-
tanítói állomásra; évi fizetés államsegélylyel 400 frt, 
és 80 frt lakbér. Pályázatok a kisasszondi ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők október 31-ig; posta: 
Kis-Korpád (Somogy). (1998-1—1) 
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Az allstál! ev. ref. altanítóság okt. 15-iki határ-
időre a már kihirdetett feltételek s jelentkezéssel 
újból meghirdettetik. Okleveles óvónők is pályáz-
hatnak. Vallás- és énektanítás képzettsége megkíván-
tatik. (1970—1—1) 

Kecskemét th. város községi iskolaszéke egy 
pusztai rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: 500 frt törzsfizetés, lakás és 2 hold 
föld haszonélvezete, melyből '/< hold iskolai kert-
nek rendezendő. Férfiak pályázhatnak, kik egy 
próbaév sikeres kitöltése után fognak állásukban 
véglegesítetni. Kellőleg felszerelt kérvények, ujabb 
keletű egészségi bizonyítványnyal kiegészítve, okt. 
25-ig Dömötör Sándor iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők s az állás azonnal elfoglalandó. (1993—II —1) 

Lopér (Zólyomm.) anyaegyház róm. kath. kántor-
tanítói állomására pályázat hirdettetik október 25-ig. 
Fizetése készpénzben és terményekben 500 frt és 
szabad lakás két kerttel s 32 kbm. tűzifa, A pályá-
zók próbaorgonáláson kötelesek megjelenni. Kér-
vények a nagytekintetű magy. kir. erdőigazgató-
ságra czímezve, nagys. Hyross József esperes úr 
czimére Péteribe küldendők. 

Alsó-Lehota (Zólyomm.) fiókegyház r. k. kántor-
tanítói . állomására pályázat hirdettetik október 
25-ig.Fizetése készpénzben és terményekben 450 frt, 
szabad lakás kerttel. Kérvények nagys. Hyross 
József esperes űr czimére Péteribe küldendők. Az 
iskolaszékek megbizásából Hyross Péter, jegyző. 

(1991 —I —1) 
Rábakovácsii plebániabeli (Vasm.) Balozsame-

gyesben újonnan rendszeresített katholikus kántor-
tanítói állomásra okleveles kántortanító kerestetik. 
Évi fizetés 500 frt, évnegyedenkint előre fizetve. 
592 Q-öl kitűnő kert. Kényelmes, egészséges lakás. 
Új gazdasági épületek. Tágas udvar. Sertéslegel-
tetés. Rábakovácsii közös iskolavagyon szétosztá-
sakor tanító kap három magyar hold rétet, ugyan-
akkora szántóföldet; csakhogy ekkor ezek évi 
bérjövedelme 125 frt összegben 500 frt fizetéséből 
évenkint levonatik. Választás október 21-én balozsa-
megyesi iskolában. Okmányok előre hozzám kül-
dendők Választáskor személyes megjelenés kíván-
tatik. Rábakovácsi. Posta: Ikervár. Tegyey Ferencz. 
plébános. (1999-1—1) 

Betöltendő a nagybecskereki áll. polg. és felső 
keresk. iskolánál évi 500 frt fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
két segédtanítói állomás. Az ezen állomások elnye-
rését óhajtók a nyelv-, történet-, illetve a mennyiség-
és természettudományi szakcsoportra képesített oki. 
polg. isk. tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1897 október hó 
20-ig, Torontálvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közokt. m. kir. ministertől 

(243'h—I— 1) 
A solymári (Pestmegye, a fővárostól 1 órányira) 

r. k. népiskolánál üresedésbe jöt t osztálytanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Jövedelme : 400 
frt, csinosan bútorozott lakás, téli fűtéssel. A fize-
tésbe be van számítva az 50 frt korpótlék, melyet 
a megválasztott egyelőre fizetésjavításképen kapja, 
míg arra a törvény értelmében jogosítva nem lesz. 
Kötelessége : egy osztályt s az ismétlősöket tanítani, 
továbbá a kántori teendőkben segédkezni. A szemé-
lyesen megjelenők előnyben részesülnek. Tannyelv: 
magyar-német. Posta és vasúti állomás helyben. 
Okleveles tanító urak kérvényeiket főtiszt. Glazer 
József esperes-plebános úrnak küldjék október hó 
24-ikéig. (2023-1-1) 

A sajókazai (Borsodmegye) ág. hitv. ev. egyház 
kántortanítói állásra hirdet pályázatot. Fizetése: pénz, 
föld, termények, tandíj s stolákbau meghaladja a 
400 frtot, melyhez még az államtól kérelmezett 
ötödéves korpótlék jár. A természetbeni lakás jó s 
kényelmes, melléképülettel s kerttel. A pályázat 
határideje e hó 30. A kérvények alantirotthoz kül-
dendők, ki netaláni kérdésekre szívesen ad felvilá-
gosításokat. Leskó Béla, lelkész. (2007—II —1) 

Betöltendő a pásztói állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a meny-
nyiség- és természettudományi szakra képesített oki. 
polgári iskolai tani.ók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazuló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1897. október 
hó 20-ig Heves vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministériumtól. (2-12/h —I — I) 

Pályázat a nádszegi (Pozsonyin.) róm. kath. 
elemi iskolánál egy tanítói állomásra f. é. október 
2t-re tűzetik ki. Díjazása 400 o. é. forint egy évre, 
utólagos havi részletekben. A fizetésen fölül van — 
ágyi ruhát kivéve, — bútorozott szobája, melynek 
fűtésére az iskolás gyermekek elegendő tüzelőt 
hordanak. A folyamodások okmányokkal ellátva, a 
nádszegi (postahely) róm. kath. iskolaszékre czímezve, 
a plébániai hivatalra küldendők. Nádszegen, 1897 
okt. 8-án. Kubányi Alajos, gondnok. 

(2006-1—1) 
A Deszk községi gyermek-menedékház vezetésére 

dajkai állás levén betöltendő, erre nézve pályázat 
hirdettetik. Ezen állással egy szobából álló szabad 
lakás és 10 frt havi (évi 120 frt) készpénzfizetés 
van egybekötve. A pályázati kérvények folyó évi 
november hó 10. napjáig e község elöljáróságánál 
benyújtandók és az 1891. évi XV. t.-cz. 12. íj-ában, 
valamint a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumnak 1892. évi 44.000. sz. magas 
rendeletével kiadott részletes utasításban előírt 
képesítettség okmányilag igazolandó lesz. Deszk, 
1897 szeptember 30-án. Deszk község elöljárósága. 

(1988-111- 1) 
Szemcsecsehi község népiskolájához 400 frt 

évi fizetés, egy szobából álló lakás, 50 frt iskola-
fűtési és 20 frt iskolatisztogatási átalány mellett 
okleveles tanító, tanítónő, vagy az 1896/97. tanév 
végéig képesített óvónő kerestetik, ki az iskolában 
az oktatást ellátná s egy évig ideiglenesen lenne 
alkalmazva. Pályázók felszerelt kérvényeiket Tolna-
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez október hó 25-ig 
adják be. (2022—1—1) 

A lévai ág. hitv. ev. egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra, melynek javadalma 2 szobás 
lakáson és 442 [J-ölnyi kerten kívül 400 frt fizetés, 
20 frt fapénz és temetési stóla. A kert negyedrésze 
a kertészet tanítására szolgál. Az ötödéves korpót-
lék megadását az egyház az államtól kérelmezte. 
Mellékkeresetre van kilátás. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Pályázati kérvények f. hó 21-ig alulírott-
hoz küldendők. Léva, 1897 október 4. Bándy Endre, 
lelkész. (2021-1-1) 

A bagonyai (Zalam., posta: Dobronak) rk. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme jó 
lakáson kívül, tandíj, stóla, házi praestatio, gabona, 
tűzifa, föld, rét, erdő, stb. czímeken (részletezve alul-
irtnál megtekinthető) 500 frt. Személyes megjelenés 
kéretik. Tannyelv: magyar és vend, esetleg más 
szláv. A választás november 18-án lesz. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények alulirt elnökhöz kül-
dendők. Horváth József. (2008-1-1) 
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A neczpáli ág. ev. anyaegyház újonnan szervezett 
leányiskolájához okleveles tanítónő kerestetik. Fize-
tése 400 frt, fűtésre 20 frt és egy szobából álló 
lakás. Tannyelv tót. Az állomás azonnal elfoglal-
ható. Az okmányok a neczpáli ág. evang. lelkészi 
hivatalhoz czímezve (Neczpál, Turóczm.) küldendők. 

(2024—III-1) 

-HCX H I R D E T É S E K . K>-

Gyökeres fás és sima zöldoltvány, 
portalis, solonis, monticola oltás é s ültetés-

hez olcsón kapható: 
B l J O G r T ^ I t a n í t ó n á l 

MÁZÁN, posta Szászvár, Baranyamegye. 
Kartársaim eladási jutalékban részesülnek. 
(1801—11-1) Árjeg y z é k ingyen. 

Győrmegye Ponyvád-pusztára r. kath. vallású 
t s i l l f t ó 11 ő t l e -

keresek, egy II. és egy III. elemi osztályú 
fiam mellé. Fizetése havi 12 f r t és te l jes ellátás. 
P o s t a - é s vasútá l lomás Gecse-Gyarmat. Ambrus 

Vi lmos , u r ada lmi ispán. 

BALATON GÉZA tanító népiskolai tanköny-
vei : „Földrajz, Magyarország Történelme, Természet-
rajz, Természettan és Nyelvtani eredménytár". Négy 
első mű német, két első tót nyelven is kapható. 
Egyes példányok ára 10 kr. Megrendelések szerző-
nél is tehetők O-Becsén. (1981—1—1) 
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TOLDI L A JOB BUDAPEST 

T a n k ö n y v e k 
elemi és polgári, tanító-, tanííónőké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, lrálytanl j egyze tek Király 
Pál tanártól a polgári iskolai tanítóképző 

1553 számára kaphatók X—7 

T O L M L A J O S 

könyvkereskedésében 
B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 

F ö - u t c z a 2 - i k s z á m . 
Rész letes könyvjegyzék i n g y e n ! 

II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám. Ä s t ) 

Okleveles, róm. kath. 

n e v e l ö n ő t 
keresek, ki zongorázni is tud, három leánykám mellé, 
kik közül kettő az elemi, egy a 4-ik polg. osztályt 
végezné. A tanítás deczember első napján kezdődik 
s tart az iskolaév végéig, melyért teljes ellátást és 
200 frtot fizetek. Pályázók kérvényeiket nov. 20-ig 

S c h m o l l J ó z s e f n é 
ő nagyságához 

GARBÓCZ-BOGDÁNY-ba (Abauj) küldjék. 

• 'M> KL-.-
éBq • . W í vW'.-. •.«af-. 'iBa.. ' 
S i a H H B 

Előfizetési felhívás 

E l ő f i z e t é s i á r : f t p 
Egész évre 5 frt — kr. g | l 
Félévre 2 frt 5 0 kr. p s 
Negyedévre 1 frt 2 5 kr. 

Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést WÍ 
nem fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen igaz-
gatóságlioz küldendők be. I 

A m. hír. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. p§ 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. ffgg 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (oste). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 f r t , félévre 2 fr t 50 kr.. 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Yl. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR :S. 

K é z i r a t o l t a t nem ad.~un.li v i s s z a . 

Szoczialista tanítók? 
A szocziális eszmék baczillusa — állí-

tólag — megtámadta állami és társa-
dalmi életünk egyik legfontosabb ténye-
zőjét: a tanítóságot. Egyik tanügyi 
lapban legalább már ott kisért a köz-
oktatási strike eszméje, több napilap 
pedig a tanítóknak a karácsonyi szo-
cziális gyűlésen való képviseltetését 
emlegeti. 

Oly jelenségek ezek, a melyek méltán 
ejthetnek aggodalomba, s a mi fölött 
többé napirendre térni nem lehet, de 
nem is volna eszélyes dolog. Jobb inkább 
szemébe nézni s leszámolni vele, mert 
ha egyszer már benne van a levegőben, 
a talajban, magától csak akkor szűnik 
meg, ha czélját érte; sőt inkább meg 
kell tisztítani tőle a levegőt, meg kell 
semmisíteni melegágyát, el kell vonni 
életföltételét, mert különben fejlődésben, 
forrásban levő oktatásügyünk fogjameg-
sinyleni s talán a sok jó igyekezettel, 
szorgalommal megépített alapműveket 
is szétrombolja, ha nem, hosszú időre 
megakasztja fejlődésében. 

Nem rosszul számítottak a szocziális 
izgatók, midőn hálójukat a tanítókra is 
kivetették; hiszen úgyszólván nyert 
csatájuk van, ha a tanítókat eszméik 
zászlóvivőivé avathatják. Az a biza-
lom, melylyel a nép a tanítót megtisz-

teli, körülveszi, nagy csapatokat vezet-
hetne a szoczialisták táborába. 

De vájjon van-e jogosultsága a szo-
czializmusnak a mi testületünkben, s 
vájjon méltó-e az a magyar tanítói 
karhoz 1 

A ragályos betegségek csírái a sze-
métben, a piszokban verhetnek gyökeret, 
a szocziális eszmék baczillusai pedig az 
emberi nyomorúságban. Az a magyar 
tanítói kar, a melynek számára a 300 
frtos fizetés rendeltetett, ma már nincs, 
néhaivá lett. Ma egy intelligensebb, 
műveltebb tanítói hadsereg viszi a vilá-
gosság és haladás szövétnekét, de mű-
veltségével, intelligencziájával, munkás-
ságának intenzivitásával párhuzamban 
kifejlettek, megsokasodtak igényei is. 
Kifejlesztette a társadalom egyetemes 
haladása. És a midőn körülötte, talán 
éppen az ő önzetlen munkássága folytán, 
megpezsdült az élet s a kultura minden 
irányban gyorsan hódított, ő neki ma-
gának is lépést kellett haladnia a t á r -
sadalom fejlődésével; az igénytelen 
tanítónak modern tanítóvá kellett átala-
kulnia, hogy továbbra is megtarthassa 
poziczióját, hogy továbbra is a, műve-
lődés első faktora legyen. Ámde az 
átalakulás első sorban ő tőle követelt 
áldozatot: redukálnia kellett amúgy is 
sovány falatját ; példátlan erkölcsi erőt, 
önmegtagadást kellett kifejtenie, hogy 

Lapnnk 42-ik számához két melléklet van csatolva. 
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a fölszinen maradhasson a fokozódott 
igényekkel lépést nem javuló fizetés 
mellett. Az anyagi szükségen kívül el 
kellett tűrnie lenézést, alárendelt hely-
zetét, meg kellett kétszereznie önbizal-
mát, — csak így maradhatott fönn a 
magyar kultura hasznára. 

Sokszor földicsért önmegtagadása, 
példátlan türelme azonban még a tör -
vényhozásban sem vívott ki számára 
egyebet jámbor Ígéretnél. Csoda-e tehát , 
hogy a fönnebb jelzett hirlelések hitelre 
találnak annak a jóindulatnak daczára, 
melyet oktatásügyünk jelenlegi vezére 
a tanítóság iránt muta t? 

Jogos tehát a magyar tanítói kar 
anyagi helyzetének javítása érdekében 
kifejtett törekvése mindaddig, m?«? erkölcsi 
fegyverekkel harczöl, míg az erkölcsi tör-
vények határait át nem lépi, mert a mai 
viszonyok között a 400 fr t minimum 
kevesebb, mint 20 évvel előbb volt a 
300, azaz: az általános műveltség emel-
kedésével ma a 400 f r to t többfelé kell 
elosztani, mint korábban a 300-at. 

Elismerjük, mert el is kell ismernünk, 
hogy fenkölt gondolkodású kultusz-
ministerünk nem csak ígér, de tényleg 
már sokat lendített a tanítóság anyagi 
helyzetén s ez által közvetve a műveltség 
általános színvonalát is emelte, de óhaj-
tandó volna még, ha a tanítók csak a 
szolgálati évek száma szerint léphetnének 
elő állásról-állásra. Ha tudja a kezdő 
tanító, hogy az ő 400 frtos minimuma 
csak alapfizetés, előhaladása pedig meg-
állapított időközökben törvény által 
biztosíttatik: nem támadnak benne 
kalandos vágyak s az ő tanultságát, a 
néptől nyert bizalmát nem adja oda 
szocziális eszmék propagálására. 

A szocziális eszmék közül azokat, a 
melyek ú j társadalmi rendet akarnak 
kreálni, melyeknek tulajdonképeni czélja 
a zavarosban halászni s eszközük az 
erőszak, azokat én elvetem s a magyar 
tam'tói karhoz méltatlannak tartom. Én 
nem^hiszem, hogy akadna magyar tanító, 

a ki a szocziális izgatókkal, erkölcsi jog-
rendünk nyilt ellenségeivel, titokban kon-
spirálna, vagy nyíltan kezet fogna. Tanítói 
karunk egyik legfőbb büszkeségét kell, 
hogy képezze az az erény, melyet 
önmegtagadásnak, önzetlenségnek neveznek. 
Ez az a zománcz, mely a magyar taní-
tóságnak oly nagy értéket ad, melyre 
jogos igényeink emlegetésénél önérze-
tesen hivatkozhatunk, de a melyet erő-
szakos föllépéssel letöröltetni nem sza-
bad. Innen-onnan hangok hallatszanak, 
melyek a tanítóknak a szoczializmus 
tanainak terjesztésében való segédkezé-
séről suttognak, sőt a melyek éppen a 
strike-ot emlegetik. Ne tűrje a magyar 
tanítói kar e gyanúsítást; czáfolja meg 
azzal, hogy egyetemesen és egyenként 
küzdjünk a lelketlen ámítók ellen; az 
erősebbek erősítsék, világosítsák föl a 
gyöngébbeket, a tévelygőket, hogy csak 
akkor nyerhetnek bajaikra orvoslást, 
ha törvényes úton, törvényes eszközök-
kel akarják érvényesíteni jogaikat, hogy 
erőszakos föllépéssel lemoshatatlan szé-
gyent hoznának a magyar tanítói karra, 
mely eddig oly nemesen állta meg a 
helyét. Ne játszuk el azt a közbecsülést, 
melyet éppen önzetlen munkásságunk árán 
vívtunk ki magunknak. 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

w 
A Georgikon ünnepe. 

A Dunántúl kies fekvésű városkájában, a 
Festetich grófok ősi székhelyen: Keszthelyen, 
országra szóló ünnepet ült e hónap 12-ikén 
a magyar gazdaosztály. Akkor volt száz esz-
tendeje, hogy a nagynevű gróf Festetich György 
megalapította az első magyar rendszeres gaz-
dasági iskolát: a Gcorgikont, olyan időben, a 
mikor még az előrehaladottabb államok sem 
mutathattak fel ily tanintézetet. 

A kegyelet igaz érzésével újítsuk fel a nagy 
gróf emlékét, a ki nehéz napokban a munka 
oly áldásos terére irányította a magyarságot. 
Gróf Festetich György előbb karddal a kezében 
szolgálta hazáját, majd békés időben a poli-
tikai pályára tért, de idejekorán elhagyva ezt 
is, társadalmi téren iparkodott használni ha-

I zájának. 
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Mint kitűnő gazda, látta, hogy a magyar 
mezőgazdaságban mily kevéssé aknázzák ki 
a természet erőit s hogy okszerű gazdálkodá-
sai nagymértékben lehetne emelni a föld 
jövedelmét, elhatározta, hogy gazdasági iskolát 
állít fel. Első sorban a maga óriási terjedelmű 
birtokai részére akart neveltetni képzett gaz-
datiszteket, de nem zárkozott el az elől sem, 
hogy a középbirtokosok az új iskolába küldjék 
fiaikat. 

Évről-évre szaporodott a tanulók és tanárok 
száma. Igen észszerűen az iskola maga-magát 
látta el tanárral. A Georgikonban 8 társintézet 
fejlődött — tehát egy egész kis univerzitás! 
— melyek különböző életpályákra neveltek 
embereket. A legelső volt a tudományos 
mezőgazdaság iskolája, a hol a lehető leg-
magasabb fokon hét tanár tanított. Ez 
iskola hallgatói gyakornokoknak, praktikányo-
soknak neveztettek. 1804-ben indult a 2-ik 
meg, az u. n. Pristaídeum, a hol jogi szakmát 
tanultak a hallgatók, innen kerüllek ki 
a híres „bonorum direktorok", még előbb, 
1798-ban a „paraszt iskola" indult meg, ez 
gazdasági előmunkások képzését czélozta. 
1806-ban erdész- és vadásziskola, ugyanekkor a 
kertésziskola keletkezett, a lovász- és ménes-
mesteriskola 1807-ben állíttatott fel, 1808-ban 
pedig a mérnökiskola nyílott meg kétéves 
tanfolyammal, a honnan a jobb tanulók a gróf 
ösztöndíjával a pesti technikára küldettek. 
Betetőzte végül ez iskolákat a gazdasszonyi 
iskola, a hol a nagyszámú gazdatisztségnek és 
más polgári családoknak leányait nevelték jó 
gazdasszonyokká. 

1839-ig latin volt a főiskolákon a tanítás 
nyelve, innentúl már magyarul beszéltek, de 
a bizonyítványokat diák nyelven állították ki. 
1846 óta azonban minden irányban a magyar 
nyelv lett uralkodó. 

Már akkor is nem csak elméletekből állott 
a kiképzés, de a nap jelentékeny részét a 
mezőn, istálókban, avagy műhelyekben töltötte 
a „praktikányos", tehát gyakorlatilag is el kel-
lett a gazdasági tudományt sajátítania. Külö-
nösen állott ez az alsóbb fokú iskolákra, míg 
a „gyakornokok" segédtiszteknek tekintettek, 
a legtöbbször ezek felügyeltek a gazdasági 
munkákra. 

Ma tandíjat kell fizetni, csak a kitűnők 
kapnak ösztöndíjat; akkoriban a Festetich 
grófok maguk gondoskodtak az érdemes 
tanulók ellátásáról. A felsőbb iskolákban a 
teljes ellátáson kívül 100—150 forintot kaptak 
eleinte a fiatalok, de már 1819-ben 200 — 250 
forintra is felment az ösztöndíj. 

Az iskolához csatolt gazdaságot mintasze-
rűen kellett kezelni, épp azért a jövedelemre 

nem fektettek nagy súlyt, a mi új gépnek 
hire jött, azt megrendelték, új növényekkel, 
fákkal kísérlet tétetett, sőt ríj állatfajtákkal 
i s : így 1833-ban a tibeti kecskéket akarták 
meghonosítani. 

Hogy czélját minél jobban betöltse az 
iskola, György gróf utódai sem voltak szűk-
markúak. A tanárokat minden évben utaztatták 
s jutalmazták. Valami Kumpach nevű tanár pél-
dául 1816 frt fizetést húzott — a mi akkor 
nagy összeg vol t ! — nyugdíjban 1813-ban 
10.361 forintot fizetett ki a grófi pénztár, s 
írva van, hogy 1819-ben a helikoni ünnepélyre 
17.400 forintot költött a gróf. 

A felség születése napján a Georgikon fái 
alatt mezei, úgynevezett helikoni ünnepélyt 
tartottak, a melyre nem csak a környék gazda-
közönségét, de az ország jelesebb íróit is 
meghivták. Csodás hatása volt az év egy ilyen 
napjának a magyarság körében, a mikor a 
nemzeti eszme lobogó lángja magasan fölcsapott. 
Volt ilyen ünnepély 1801-ben is, a mikor az 
iskola József nádor jelenlétében ünnepélyesen 
nyittatott meg. A levéltár száraz aktái beszé-
lik, hogy a nagy urak úgy tisztelték meg 
ekkor a mezőgazdaságot, hogy egy barázdát 
fölszántottak: a nádor, a rómaiak viseletében, 
fehér palástba öltözve fogta az eke szarvát, 
egy gróf Szapáry vitte az ostort, s György 
gróf vezette a lovakat. Szemünk előtt lebeg 
ez érdekes jelenet — s keressük a piktort, 
ki azt meg is örökíti! A helikoni ünnepélye-
ken megvizsgáltattak a tanulók úgy az elmé-
letből, mint a gyakorlatból, a tanárok beszéde-
ket intéztek az ifjúsághoz és a közönséghez 
a költők elszavalták verseiket, végezetül emlék-
fákat ültettek (ezek ma is megvannak) s feje-
delmileg megvendégelték a meghívottakat. 
A legfényesebb helikoni ünnepély 1817-ben 
volt, a mikor Horváth Adám Gyöngyösyről 
szóló versét olvasta fel, Berzsenyi és Kisfaludy 
pedig emlékfát ültettek. 

A szabadságharcz a Georgikon ifjúságát és 
fiatalságát is fegyverre szólította s a nagy 
napok után, az ötvenes évek elején föl is 
oszlatták az intézetet, mely 51 évig szolgálta 
a hazát a Festetich grófok nagylelkűségéből 
és fenköltségéből. 1828-ban 28 hallgatója 
volt csak, 1843-ban 93. Évi átlagul 50 diák 
számítható. Legtöbb hallgató Zala, Sopron, 
Vas, Best, Somogy, Győr és Tolna megyékből 
került. Erdélyből 6-6%, Horvátországból l"77o, 
s külföldről l'3°/o volt a tanulóság. Összesen 
1444-en végeztek a régi Georgikonban. 

A 60-as évek közepén nagy szükségét 
érezték a gazdasági iskolának, s egy pár haza-
fias vármegye fölállított egy földmívesiskolát. 
Ez azonban ujabb épületben, kevesebb költ-
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seggel, szűkebb keretben mozgott, 1865-től 
1875-ig állott fenn, mely idő alait 110 tanu-
lót képezett ki. 

Az alkotmányos éra elején szervezték a 
gazdasági szakoktatás ügyét is, mikor is az 
országban négy gazdasági intézetet terveztek. 
A keszthelyit a megszüntetett földmívesiskola 
helyére 1875-ben alapították. Ez már jobban 
hasonlított szervezetében a régi Georgikonhoz, 
de már többé nem a Festetich grófok voltak a 
patronusuk, hanem a magyar állam. A grófi 
uradalom csak 293 hold földet ad tanulmány-
czélokra 15 évenkint bérbe. 

Hanem azért a „magyar állam" sem volt 
zsugoribb a régi grófoknál. Az intézet mind-
inkább nőtt, erősbödött, míg egyszer csak 
azt vették észre az iskola lakói, hogy többé 
bővíteni már nem lehe t . . . Uj épületről 
azonban a Montecuccoli „materiájának" hiánya 
miatt a földmívelésügyi kormány nem gondos-
kodhatott oly hamar. Végre Tormay Béla 
ministeri tanácsos, a kit szakkörökben a 
magyar gazdasági szakoktatás nevelőjének 
tekintenek, a hóna alá nyúlt a keszthelyi új 
intézet ügyének és vitte addig, hogy ma 
készen áll a keszthelyi Georgikon palotája. 

Gróf Festetich Andor, volt minister fogadta 
el az épület tervezetét 1895-ben, 1896-ban 
rendelte el a mai minister, dr. Darányi ignácz 
az építkezést, az alapkövet 1896 szeptember 
10-én tették le, a zárókövet pedig e hó 12-én 
ékelték be a millenniumi év esthajnalához 
méltó ünnepséggel, a mikor az új Georgikont 
átadták a 2-ik ezredévnek! Az ünnepségen 
Darányi földmívelésügyi minister is részt-
vett, a ki megelőzőleg egyúttal szőllőszeti 
értekezletet is hivott egybe, melyen kilátásba 
helyezte, hogy a teljesen elszegényedett szől-
lőtulajdonosokat az állam vesszők, oltványok 
és karók megszerzésében tamogatni fogja. Az 
egész országban felállítandó egyéves szőllő-
munkás-tanfolyamok egyikét a Balaton partján 
fogja felállítani s felkéri báró 1ladvánszky 
koronaőrt, e téren a legnagyobb szaktekintélyt, 
hogy a Balaton partján vizsgálja meg a föl-
deket, terjeszszen be véleményt, hol minő faj 
termesztendő. 

Az új épület fölavatása és a zárókő letétele, 
mint már lönnebb említettük, f. hó 12-én nagy 
ünnepségek közt ment végbe. 

A szőlőgazdaság köréből. 
II. Fejezet. 

A t a l a j e l ő k é s z í t ő m u n k á i . 

A simavessző és az oltványok iskolázására, 
illetőleg gyökercztetésére, a szaporító anyatele-
peknek, végre az állandó helyeikre kiültetendő 

szőllőültetvények részére kijelölt területek elő-
készítő-munkái. 

a) Utak és vízvezetők helyeinek kitűzése. 
Mielőtt a szőllőültetéshez foghatnánk, több 
munkát kell az erre kijelölt területen végez-
nünk, melyek annyira fontosak, hogy nélkülök 
szőllőink állandósága nincs biztosítva. Egyik 
ilyen főkellék első sorban az, hogy meg kell 
állapodnunk, hogy hány táblára oszszuk a 
beültetendő területet, mert e nélkül az utakat 
és vízvezetőket nem helyezhetjük el úgy, 
hogy az szép is legyen egyúttal. A terület 
nagyságától függ azután, hogy hol hagyjunk 
gyalog- és kocsiutakat; a szabály az, hogy 
minden táblához könnyen hozzáférhessünk. 
A gyalogutakat egy méter, a kocsiutakat 
pedig 3—4 méter szélességben jelöljük ki, 
melyeket ki is karózunk, mivel ezeket nem 
rigoliroztatjuk fel. Nagyon meredek hegy-
oldalokon u. n. szerpentin-utakat készítünk, 
de úgy, hogy 10 méterre essék 1 méter 
emelkedés. Az utak szélességére még jegyezzük 
meg azt, hogy az mindig a tőkék és sorok 
távolságainak egy- vagy többszöröse legyen, 
mert így az egész területünkön egy sorba 
esnek a tőkék. 

Vízelvezető árokul lehetőleg mindenütt az 
utakat használjuk, miért is az utakat nem 
dombomra, hanem homorúra vájjuk. Ezért 
nem forgatjuk fel az utak helyeit, de mert 
a víz még így is lehordaná a földet, azért 
szükséges a tulajt megkötni. Erre a czélra 
több anyag áll rendelkezésünkre. Legegy-
szerűbben megköthetjük a földet azzal, hogy 
begyepesítjük; ezenkívül téglával vagy kővel 
is ki szokták rakni, mi különösen meredek 
hegyoldalokon ajánlatos. A szegény ember 
azonban itt sövénynyel segít magán, ugyanis, 
az utat több helyen keresztben vesszővel 
befonja. 

Elengedhetetlen már a legkisebb lejtőjű 
területnél is az u. n. földfogó-gödrökről gon-
doskodni. A záporesők alkalmával ugyanis 
nagymennyiségű földet hord el a víz a 
szőllőnkből és pedig a legjobb földet, miért 
is az utakon meghatározott távolságokban, 
de mindenesetre minden egyes tábla sarkán, 
jó mély gödröt ássunk az egész út széles-
ségében, hogy a lefelé törő víz a magával 
hozott földet ezekben lerakhassa. E göd-
röket minden eső után ki kell tisztítani s a 
földet belőlük visszahordani helyére. 

Külön vízvezetőket csak nagy területeken 
alkalmazzunk, ot t is csak akkor, ha egyáltalán 
nem lehet az utakon levezetni. 

b) A talaj elegyengetése. (Planirozás.) E 
munkát szintén a forgatás előtt kell végez-
nünk, és abból áll, hogy a talaj hepe-hupáa 
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részeit elegyengetjük, mélyebb gödröket a 
dombos részekből betöltjük, valamint a nagyobb 
vízmosásokat is betemetjük. E munkát részint 
fogatos, részint kézi erővel végezzük. 

c) A talaj forgatása. (Bigolirozás.) A szőllőt 
akár új helyre, akár pedig a régi szőllőföldre 
ültetjük, okvetlenül meg kell a talajt forgatni, 
és pedig nem csak a kötött talajokat, hanem 
még a homokot is. Igaz u^yan, hogy a 
rigolirozás részben a talaj porhanyítására 
való, de mert a fontosabb ok az, hosy a 
forgatás által a föld felső, érett és a gyökér-
képzésre alkalmasabb részét mélyebb helyre 
juttatjuk, hogy a jó föld a gyökérzet mellett 
és alatt terüljön el. A forgatás mélysége | 
50—100 czentiméter között van. Nem ajánl-
hatjuk azonban, hogy a forgatás GO—70 
czentiméternél mélyebb legyen, különösen 
oly kötött talajoknál, hol a felső réteg söté-
tebb színű, tehát kórhanyban gazdagabb, míg 
alsó része kötött, éretlen agyag, vagy a hol 
az alsó réteg kavics, vagy éppen sziklás kőpad. 

A rigolirozásnál a földet mindig a hegynek 
felfelé forgassuk és a nagy köveket mindig 
el kell távolítani. Ökölnél nagyobb köveket 
nem szabad leforgatni. A forgatást legjobb 
őszszel, míg a föld fagya engedi, végezni, 
hogy tavaszig kissé ülepedjék. Ha a talaj 
nagyon kiélt, sovány, különösen ha fehéres 
és sárgás, tanácsos meg is trágyázni a for-
gatáskor. Amerikai szőllő alá vasgáliczczal 
trágyázzunk. Ha a talaj nedves, úgy azt előbb 
alagcsövez/.ük, mert különben gyökérpenész 
és sárgulásban fognak amerikai szőllőink 
elpusztulni. Régi szőllőnél ajánlatos egy-két 
évig jól megtrágyázni és luezernát vagy 
valamely kapás - növényt benne termeszteni 
és csak azután forgatni. 

d) Kőkihordiís, útkészítés és p artfalaz átok. 
Vannak talajok, melyek nagyon, kövesek, de 
azért inkább agyagos a talaj ; ilyen helyekről 
a köveket talicskákon ki kell hordatni a 
földről. Vannak azonban sziklás talajok is; 
innét már a köveket nem távolíthatjuk el, 
mert ez az alapanyag. Ilyen helyeken a rigo-
lirozás helyett a sziklákat robbantó anyagok-
kal teszik porhanyóvá és a szőllő szépen 
díszlik benne, mit Pozsony vidéke eléggé 
bizonyít. 

Az utakról már fönnebb tettünk említést. 
A partfalazatok készítése meredek hegy-

oldaloknál felette kívánatos és egyáltalán 
nélkülözhetetlen is. Partfalazatok alatt azt 
értjük, hogy a hegyoldalt lépcsőzetes formára 
alakítjuk át, a hol mindig a vízszintes felület 
jön megmívelés alá. Szokták ezt úgy is 
készíteni, hogy 60° szög alatt kő-, vagy tégla-

falat emelnek; de olcsóbb és azért elég czél-
szerü, ha 45° alatt földből hányjuk fel és az 
oldalakat begyepesítjük. Szép példákat látunk 
erre különösen Pozsonyban, de hegyes vidé-
keken, hol a szőllőmívelést okszerűen űzik, 
szintén találunk partt'alazatokat. 

CPaTcs.) Győrffy József. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Elismerését és köszönetét nyilvánította : 

a körmöczbányai nőegyletnek, a mely 36 
elemi iskolás gyermeket 164 fr t 61 kr értékű 
ruhaneművel látott el. — Szálkái Gyula máté-
szalkai gyárosnak a ki a mátészalkai kisded-
óvoda berendezéséhez újabban kétszázkilencz-
venöt frtot adományozott. 

Kinevezte: Horváth János görgöny-szent-
imrei áll. el. tanítót a debreczeni orsz. taní-
tói árvaházhoz árvaatyává; Tapp János oki. 
tanítót az apai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Téglás Lajos okleveles tanítót a zborói áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Katosslca István oki. 
tanítót a felső-turcseki áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Haag Rezső oki. tanítót a glo-
goni közs. el. népiskolához r. tanítóvá; Mar-
csinké Albert oki. tanítót a mramoráki közs. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Brósz Lujza oki: 
tanítónőt a medgyesi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Ütő András nagy-ajtai közs. taní-
tót a nagy-ajtai áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Torma Irina oki. tanít ínőt a sztrabicsói 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Vrbasky 
György oki. tanítót az orlováti közs. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Mátrai/ Aranka kisded-
óvónőt a mátészalkai kisdedóvodához rendes 
kisdedóvónővé; Túlesik Gyula oki. tanítót a 
hasznos-alsó-hutai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Major Ilona oki. tanítónőt a felső-
motesiczi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Nagy né-Domonkos Mária oki. tanítónőt a 
gerendi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Stier Ignácz oki. tanítót a mosoni áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Durza Jusztina oki. 
tanítónőt a bavanistei közs. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Csizy Miklós nagyrőczei áll. 
polgári és felső kereskedelmi iskolai megbízott 
tanítót ugyanezen iskolához a X. fizetési osz-
tály 3-ik fokozatába r. tanítóvá; Fábry Juha 
oki. tanítónőt a mramoráki közs. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Kovácsné-Zazula Mária 
oki. tanítónőt a székelyföldvári áll. el. népiskolá-
hoz^ r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Ferenczi Emil mosoni áll. 
el. isk. tanítót a zólyomi áll. el. isk.-hoz; 
Szittner Mária oláh-topliczai áll. el. isk. tani-
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tűnőt a lupényi áll. isk.-hoz; Rácz Hersilia 
medgyesi áll. el. isk. tanítónőt a nagy-kovácsi 
áll. iskolához; Wollanka Matild székely-
földvári áll. el. isk. tanítónőt a csernátfalusi 
áll. el. isk.-hoz; Tegllsnc-Eg'/ed Gizella felső-
motesiczi áll. tanítónőt a zborói áll. el. isk.-
hoz ; Hofeclcer Anna nagy-kovácsi áll. el. isko-
1 ii tanítónőt a hatvani áll. el. isk.-hoz; Win-
term, szül. Bobleter Antonia zborói áll. el. 
iskolai tanítónőt a mosoni áll. iskolához; 
Nagy Imre hatvani áll. el. iskolai tanítót a 
losonczi áll. el. iskolához; Gáspárik. Ilona 
mező-bodoni áll. el. isk. tanítónőt a bánffy-
hunyadi áll. el. iskolához; Kosiéin Ilona bar-
kóczi áll. el. isk. tanítónőt a stridói áll. el. 
iskolához. 

Jóváhagyta : az orsz. izraelita tanító-egye-
sület módosított alapszabályait a f. évi 53.727 
sz. a. kelt rendeletével. 

Yéglog megerősítette: Kárpáti Sándor 
Krassó-Szörényvármegyei királyi segédtanfel-
ügyelőt jelen állásában; Radidovics Joachim 
borlovai közs. tanítót ezen állásában; Nagy 
lvároly, csáktornyai áll. tanítóképezdei r. tanárt 
jelen állásában. 

Nyugdíjat, utalványozott: Székely Malvin 
bánffy-hunyadi munkaképtelennek talált áll. 
felső leányisk. tanítónő részére évi 320 frt 
ideiglenes nyugdíjat; Tapp Sándor tötöri 
munkaképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 170 f r t o t ; Marosán Dániel oláh-tótfalusi 
munkaképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 220 f r t o t ; Marosán Fülöp szent-gotthárdi 
munkaképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 220 f r to t ; Kujbus László kajántói munka-
képtelennek talált g. kath. tanító részére évi 
220 f r t o t ; Ferch József bogárosi r. kath. 
tanító részére évi 540 f r to t ; Duranik Mihály 
sztropkó-olykai munkaképtelen g. kath. tanító-
nak évi 220 fr tot ; Lukacsik Ferencz kassa-
bélai munkaképtelen róm. katL tanítónak évi 
220 f r to t ; Csórj áné-Halter Agnes bánífy-
hunyadi munkaképtelennek talált áll. el. taní-
tónő részére é. 180 f r to t ideiglenesen; Kriszte 
György lehecsenyi munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 220 f r to t ; Fejes 
János berkii munkaképtelennek talált ág. hitv. 
ev. tanító részére évi 200 f r t ; Wagner Miklós 
nagy-zsámi munkaképtelennek talált községi 
tanító részére évi 170 fr tot ; Rózsa Tamás 
volt mélykúti munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 320 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Igaz Antal ecsegi volt közs. nyudíjazott 
tanító özvegye, szül. Rosenback Anna részére 
évi 200 frtot, két kiskorú árvája részére évi 
6G frt 66 kr t ; néh. Stern Adolf moholi izr. 

tanító özvegye, szül. Flesch Berta részére 
évi 358 f r to t ; néh. Kubin András nyug. volt 
divéki ág. ev. tanító özvegye, szül. Piskó Katalin 
részére évi 150 frtot, két kiskorú árvája 
részére évi 50 f r to t ; néh. Hayer Vilmos bör-
zsönyi r. k. tanító özvegye, szül. Pigler Mária 
s két kiskorú árvája részére együtt évi 200 
f r to t ; néh. Braunhoffner Ferencz rácz-militicsi 
nyug. tanító özvegye, szül. Heimburger Katalin 
részére 284 frtot; néh. Jung Károly paksi r. 
kath. tanító özvegye, szül. Geyer Mária és 
négy kiskorú árvája részére évi 410 f r t 
82 k r t ; néh. Sztik Sámuel alsó-szrnyei ág. hitv. 
ev. volt tanító özv., szül. Vhrin Johanna 
részére évi 195 f r to t ; néh. Réhorovszky Ferencz 
melcsiczi r. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Zelenag Antonia részére évi 152 f r t 50 k r t ; 
Oláh Imre karczagi volt ev. ref. nyugdíjazott 
tanító özvegye, szül. Kabai-Tóth Julianna 
részére évi 100 f r to t ; néh. Makavé Vazul 
fenesi gör. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Popovics Mária részére évi 150 frtot. 

Engedélyezte: néh. Pákán Lajos lajosfalvi 
volt tanító Margit nevű kiskorú árvájának a 
kolozsvári tanítói leány ár vahásba való föl-
vételét. 

I E 0 D A L 0 M . 
A királyi kézirat, mely a magyar nem-

zet ezer éves múltjából tíz kiváló történeti 
alakot jelöl meg szoborban való megörökí-
tésre, nem tartozik ama muló hatású esemé-
nyek közé, melyek csak máról-holnapra fog-
lalkoztatják elménket és szivünket. Az a ma-
gasztos tény, hogy maga a koronás király 
mutat példát a dicsőséges mult kegyeletes 
tiszteletére, szemmel láthatóan átalakító hatás-
sal van minden magyar ember gondolkozására, 
s oly érzelmeket fakaszt, melyek, ha meg is 
voltak a magyar ember szivében: rejtve, 
szunnyadozva éltek. A király fenkölt szellemű 
példája nem csak a nemzeti öntudatot ébreszti 
föl a csüggedésre hajlaíjdó szivekben, de egy-
ben elementáris erővel kelti föl bennünk a 
vágyat, az érdeklődést, megismerkedni multunk 
történetével, nem csak nagy, kiemelkedő voná-
saiban, de apróbb részleteiben is. A tíz szobor 
tehát — mindnyájan érezzük — nem csak 
annyit jelent, hogy történelmünk tíz jelesé-
nek emlékét majd érczszobor örökíti meg. 
Termékenyítő hatása van ennek: a történet-
író most még nagyobb lelkesség^el mélyed 
történetünk buvárlatába, látván, hogy munká-
já t maga a koronás király szentesíti meg, az 
olvasó pedig megnövekedett érdeklődéssel 
forgatja a magyar nemzet történetének 
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lapjait, érezvén, hogy a királyi tény után 
hazafias kötelesség is, alaposan megismer-
kedni nemzetünk történetével. Nem elég, 
hogy a tíz szobor hazafias örömet kelt-
sen országszerte, s nem szabad tisztán olybá 
vennünk, mintha a magyar király ezzel az 
ő magyar népének hűségét, szeretetét kivánta 
volna megjutalmazni. Az a tíz szobor a maga 
némaságában is hatalmas szózat a magyar 
nemzethez: emléket a múltnak! E tíz szobor 
által a magyar király mintegy átlehelte a 
magyar nemzet lelkébe a mult iránt való 
kegyeletet, a magyar történelem hőseinek 
megbecsülését! Ebben van á királyi ténynek 
nagy, korszakalkotó jelentősége. Ha így fogjuk 
fel azt, csak akkor becsüljük meg igaz értéke 
szerint. Im, ezek a gondolatok támadtak lel-
künkben most, midőn a történelmi nevezetes-
ségű királyi kéziratnak hatása alatt van még 
egész válónk, s veszszük ugyanakkor az 
örvendetes hirt, hogy az Athenaeum által 
kiadott Millenniumi történetnek, ennek az 
óriási munkának, melynek minden jó hazafi 
könyvespolczán ott a helye, akilenczedik kötete 
(megelőzve a 6., 7. és 8. kötetet) is legközelebb 
meg fog jelenni. Az a része történetünknek, 
melyet a nemzeti ébredés korául nevez a 
történetíró. Valóban ritka, szerencsés napokat 
élünk. Minden tényező közremunkál abban, 
hogy nemzeti öntudatunkat, történeti érzé-
künket, a mult iránt való kegyeletünket 
fölkeltse s ébren tartsa. Most rajtunk a sor, 
hogy a sorsnak a nemzetek életében oly 
ritka kedvezését hazánk és magunk üdvére 
felhasználjuk. 

Beküldték hozzánk a következő műveket: 
„Földrajz az elemi népiskola III. osztálya 
számára. I r t a : Schivarczél Adél vezető-tanítónő. 
Pályadíjjal jutalmazott munka. Külön vezér-
könyvvel. Kiadja a „Kolozsmegyei róm. kath. 
tanítótestület, 1897." Megrendelhető Stein  
János vagy Gibbon Albert könyvkereskedé-
sében Kolozsvárit. A vezérkönyv ára 1 korona; 
a tankönyvé 25 kr. — „Földrajzi eredmény-
tár az elemi iskolák III. oszt. számára I r t a : 
Velősy Lipót. Budapest, 1897. Ifj . Nagel Ottó 
kiadása. Ara 15 kr." — „Pedagógiai érteke-
zések. I r t a : Bartók László. Ára 2 korona. 
Nyomatott Marosvásárhelyt, 1897." — A 
190 lapra terjedő munka nem sablonszerű, 
utánzott theoriai tételeket fejteget, hanem a 
gyakorlati életre irányuló kivihető problémákat 
old meg. Tartalmának egyes részei külön, 
kerekded dolgokat tárnak föl, együttvéve 
pedig egy kidomborodó, könnyen áttekint-
hető képet adnak. Nemcsak a tanítói körök 

érdeklődését s tetszését nyeri meg e mű, 
hanem a tanügy iránt rokonszenvező körök 
is haszonnal forgathatják. Szívesen ajánljuk 
ezért olvasóink figyelmébe s pártolásába. „Alkot-
mánytan'". A polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése. Népiskolai növendékek szá-
mára, a leguj abb törvények alapján írta Győr f f y 
János. Hatodik kiadás. (17.358. sz. a. enged.) 
Buzárovits Gu sztáv kiadása, Esztergom. A ra 10 kr. 

Egyről-másról czímmel Molnár Sándor adai 
tanító különféle lapokban megjelent tárczáit 
kötetben adja ki, mely október folyamán jele-
ink meg 8 ívnyi terjedelemben, előfizetési ára 1 
forint. A tisztajövedelem 10° o-át a Tanítók 
Árvaháza javára adja. 

„ A hazaárulók" czímmel Zieh Károly a 
magyar nép számára rigmusokat írt azzal a 
czélzattal, hogy „részint a hazafias érzelmek 
fejlesztésére, ré-zint a rohamosan terjedő 
szoczializmus megakadályozására csekély tehet-
ségével szolgáljon". A hasznos füzet, melynek 
ára 5 kr (100 példányon fölül száza 4 frt), 
megérdemli, hogy a nép közt terjesztessék. 
Megrendelések a szerzőhöz küldendők Békés-
Szent-Andrásra. 

A magyar helyesírás és a helyes magyarság 
czímü hasznos kis könyv jelent meg Kanizsán 
Fischel-nél. Összeállította: Béldy Mihály. B. M. 
müve két részre oszlik. Az első, a kisebb rész, 
a helyesírást, a második, a nagyobb és ügye-
sebb rész, a magyarosságot tárgyalja. A helyes-
írást illetőleg Simonyi hívének vallja magát. 
Röviden tárgyalja a szófejtést, mint helyes-
írásunk első elvét. Sokkal érdeke.-ebb a könyv 
második része, mely a magyarosságról szól. 
Nem csak politikai és tudományos, de szép-
prózánk is annyira ellapul és oly színtelen 
kozmopolitikussá válik, mintha csak szántszán-
dékkal kerülnők nyelvünk eredeti sajátságait, 
törzsökös tulajdonságait. Helyesen panaszolja 
ezt föl a szerző, s helyesen mutat rá íróink-
nak arra a nagy hibájára, hogy nem ismerik 
és nem iparkodnak ismerni a nép nyelvét. 
Pedig ennek ismerete adhatja csak meg Írá-
sunknak a zamatot és színt Tárgyilagosan 
ismerteti a nyelvújítást is; nem kárhoztatja 
általában, de elitéli főleg azért, hogy a mon-
datok szerkesztései is idegen kaptafára igye-
kezett húzni és kapva-kapott az idegen nyel-
vek úgynevezett szépségein. E hasznos köny-
vecskének az ára 50 kr. Kapható a kiadónál: 
Fischet Fülöp könyvkereskedésében Nagy-
Kanizsán s minden hazai könyvkereskedésben. 

— < ^ 
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11 S Z Ü N Ó R A I | Wm 
A nagy panaszos» 

Evek múlnak el a nélkül, hogy testületünk 
valamely tagja ellen alapos panaszszal járul-
janak hozzám a siülők. Pedig ezek vannak 
majdnem ezeren. .Az iskola és a szülői ház 
békés egyetértése igazi áldása a nevelés-
tanítás ügyének. 

Holmi alaptalan panaszokkal csak az iskolai 
év kezdetén próbálkoznak olyan apák s anyák, 
a kik a maguk nevelés-oktatási rendszerűket 
szeretnék az iskolával elfogadtatni; va^y, ha 
ennek bármi akadálya volna, akkor beérnék 
azzal a csekélyebb kívánsággal is, hogy elvei-
ket legalább csak az ő drága csemetéjükre 
nézve alkalmazza a tanító. 

A mostani iskolai év már hozott ilyen 
termést. 

Mult csütörtökön este azt újságolta leányom, 
hogy délután egy haragos apa keresett engem, 
hogy többrendbeli »nagy panaszát" előadja az 
osztály tanítónője és a hitoktató ellen. Tud-
tára adtam neki, hogy édes apám nincs itt-
hon — mondja a leányom — de ő nem 
nyugodott, míg el nem mondta: mi az ő három-
rendbeli panasza. Íme, ezt a névjegyet is itt 
hagyta. 

A hallott panaszok mibenléte és természete 
tüstént meggyőzött arról, hogy ez a nagy 
panaszos a szülőknek abból a fajtájából való, 
a kik hajlamuknál fogva szeretnék az ő zsenge 
hatalmokat éreztetni az iskolával. A szertelen 
alakú és divatos ízléstelenséggel kiállított név-
jegy a rányomtatott dúsgazdag szöveggel 
szinte rikoltotta a gazdájának ki- és miiétét. 

Másnap első dolgom volt az érdekelt tan-
erőknél tájékoztatni magamat a főbenjáró ügy 
minden részletéről. Ezek után teljes világos-
ságban volt előttem, hogy az iskola jóakaró 
barátja igazságtalan kritikát gyakorol s a 
tanító önzetlen fáradozását bőséges gáncscsal 
szeretné megfizetni. 

Most már csak jöjjön — gondoltam magam-
ban. Az ilyen minden komoly alapot nélkülöző 
panaszokkal szemben könnyű az elbánás. A 
humor és az irónia kitűnő gyógyítószereknek 
bizonyultak be minden hasonló természetű 
eset alkalmával. 

A nagy panaszos nem' sokáig váratott 
magára. Harmadnapra ismét bekopogtatott az 
irodámba. Magas, erőteljes, szigorú arczkifeje-

zésű úriember volt, kezében bőrtáskát tartott, 
éppen olyant, a milyent a ministerek horda-
nak magukkal az országházba. 

Köszön s egy olyan névjegyet nyújt felém, 
a milyent én már jól ismertem.' Az imponálás 
előidézésére felém nyújtott névjegyet gyengé-
den elhárítom magamtól e szavakkal: „Köszö-
nöm, Ön uram N. N. kereskedelmi ügynök, 
N. N. czégben Budapesten, VI. ker., *-utcza 
3. szám." 

Arczán a meglepetés kifejezése látszott. 
Úgy vettem észre, hízelgett neki kissé, hogy 
a névjegy teljes szövegét hibátlanul eltudtam 
mondani. Megkínáltam őt üléssel. Tapasztalás-
ból tudom, hogy a haragos ember indulatereje 
egy-két fokkal rögtön alább száll, hogy ha 
leültetjük őt előbb s csak azután engedjük 
meg neki a beszédet. A hatás most is nyil-
vánvaló lett. így kezdte meg az előadást: 
Bocsánatot kérek igazgató úr, hogy alkalmat-
lankodom. Kis leányom az első osztályba jár 
s ki akarom menteni elmaradását. Néhány nap 
óta toroklobban megbetegedett. Baját az isko-
lában kapta. Mert bizonyosan nincsen is tudo-
mása igazgató úrnak arról a helytelenségről, 
hogy a tanítónő többnyire nyitott ablakok-
nál tanít. 

— Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a 
kisleány beteg s kérem: szíveskedjék ezt az 
osztály tanítónőjénél bejelenteni. A mi pedig 
azt illeti, hogy van-e tudomásom a nyitott 
ablakoknál történő tanításról, őszintén beval-
lom, hogy igen is van tudomásom erről. Csak 
dicséret illeti meg a tanítónőt, a mikor 18— 
19° R. külső melegnél nyitva tartja az abla-
kokat. Meg is fogom neki külön köszönni, 
hogy jó, üde levegőhöz jut tat ja a kis tanuló-
kat. Majd, ha a külső hőmérséklet leszáll a 
10° felé, akkor zárt ablakoknál tanítunk. Szí-
veskedjék tehát egyelőre megnyugodni abban, 
hogy a míg ily nagy meleg van, mint most 
szeptember végén, mindig nyitott ablakoknál 
fog tanulni az ön kedves leánykája is. 

Az első panasz csütörtököt mondott. 
Hamarosan áttért most már a hitoktatóra. 
— Van még egy panaszom a hitoktató 

ellen is. Ugyan kérem, micsoda nevelés az 
már, czukrocskákat osztogatni a gyermekek-
nek, hogy ha azok jól elmondják a „Miatyán-
kot" meg a „Hiszekegyet". A kutyának adnak 
mai napság czukrot, hogy apportirozzon. De ki 
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látta ezt a gyermeknevelés terén ? Ha tönkre 
akarnám tenni a hitoktatót, csak egy szavamba 
kerülne. 

— Ha csakugyan szórói-szóra így lenne is 
a dolog, a tönkretevés aligha kikerülne. Látja 
kérem, túlzás vau a dologban. A hitoktató "úr 
tapogatódzott, hogy ki mit hozott magával 
az iskolába az imádságokból s egy kis leányka 
még a „Hiszekegyet" is el tudta mondani neki. 
Ezt a ritka kis ujonczot aztán örömében meg-
jutalmazta a pikkolójából megmaradt czukor-
darabkával. Különben is ne méltóztassék ezen 
az eseten annyira fennakadni. A 18. század-
beli filaniropisták mézeskalácsból készített 
betűkkel tanítottak az olvasás mesterségére. 
A mézesbáb-ipar bizonyára nagy lendületet 
venne a fő- és székvárosban, hogy ha mi 
követnők a filantropistákat; ámde ennek a 
módszernek nem vagyunk barátjai s ebben a 
részben egyetértésben volnánk t. urammal. 

Az én nagy panaszosom most ismét a 
tanítónővel hozakodik elő. 

— Aztán, kérem szépen, micsoda tanítás 
az, hogy az én kis leányom, mióta iskolába 
jár, azóta hosszasan elnyújtja az egyes szó-
tagokat, így köszön nekünk otthon: ke-zét 
csó-ko-lom, jó na-pot ki-vá-nok! 

-— Tessék neki megtiltani, hogy így köszön-
jön. Itt az iskolában, különösen a hosszít, 
sok tagú szók helyes és tiszta kiejtése czél-
jából a beszédben járatlan kis tanulók miatt 
eleinte bizony csak szótagolva mondogatják 
el a tanulás előtti és utáni imákat. A kis 
leánya most már azt hiszi, hogy helyesen 
cselekszik, ha otthon is szótagolva mondja 
el az üdvözletét. Különben is előre figyel-
meztetem, hogy olvasni sok ideig csak szó-
tagolva fog a kis leányka, mert hát ez így 
van jól és helyesen. Most azonban engedje 
meg t. uram, b >gy egy megjegyzést ón is 
tehessek. Látom, hogy kiváló szeretettel fog-
lalkozik ön az iskolai ügyekkel. Legyen szabad 
abbeli reményemnek kifejezést adnom, hogy 
az ön nevelés-tanítási . elvei mindnyájunk 
okulására nyomtatásban is megjelenjenek. 
A cze'lzást elértve, kissé emelkedettebb han-
goü így szól: 

— Bocsánatot kérek, hogy ha nem vagyok 
is ministeri tanácsos . . . 

—• Megbocsátom. 
— Hogy ha nem is vagyok osztálytanácsos . . . 
— Azt is . . . 
— Azonban engedjen meg, igazgató úr, 

én régi adófizető polgára vagyok a főváros 
VI. kerületének. Boldogult apám is az volt. 

Engedje meg, t. uram, viszont ön is, 

hogy kijelentsem, hogy magam is régi adó-
fizető polgár vagyok, a tanítónő is az és az 
ő boldogult édes apja, a ki háztulajdonos 
volt a VIII. kerületben, s a hitoktató úr édes 
apja is ugyancsak adófizető polgár volt a 
Vil i . kerületben. 

Biztosíthatom tehát, hogy a mi a franczia 
forradalom luírmas szent jelszavának a 2-ikát: 
az egyenlőséget illeti, e részben mi önnel az 
adófizetés dolgában hátrább nem vagyunk. 
Azonban most már azt kérdem, hogy mit 
tartozik mindez a nyitott ablakhoz, a hitoktató 
pedagógiai eljárásához s a nyújtott beszédhez ? 

A nagy panaszos azonban nem hagyja 
magát most már a megkezdett irányból 
eltéríttetni. Igazán elemében van mikor a 
családja fá já t kezdi feszegetni. 

— Az én unokaöcsém egy volt minister 
komája, névszerint N. N. belső titkos tanácsos. 

— No lássa kérem, én ezt sem hagyhatom 
szó nélkül. Ugyanez a volt minister az, a 
kinek a gyermekeit egy tantestiiletünkbeli 
tagtársunk sok éven át tanítgatta. Bizony 
Isten, talán ő is eldicsekedhetné ma, hogy 
komaságban van vele, ha annak idejében 
kissé hapaszlcodóbb természettel lett volna 
megáldva. Száz szónak is egy a vége: most 
már sziveskedjek nyilatkozni, vájjon van-e 
még más faj ta panasza is készletben ? 

— Más nincs. 
— Akkor tehát engedje meg uram, hogy 

önnek őszintén gratuláljak ehhez az iskolához. 
— Bocsánatot kérek, ha talán alkalmat-

lankodtam volna. 
— Szívesen megbocsátok. Azt az egyet 

bátorkodom önnek még megjegyezni, hogy 
az iskola az ő nemes feladatát csak úgy 
képes teljesíteni, ha a szülői ház részéről 
jóakaró támogatásban részesül. Tegyen így 
kérem, egyetlen gyermeke kedvéért, s hogy 
ha ezentúl valami megjegyzése volna, akkor 
bizalommal forduljon azokhoz, a kik gyerme-
kével az iskolában bajlódnak. 

A nagy panaszos megragadta a ministeri 
táskát, illedelmesen ajánlotta magát és távozott. 

Két nap múlva azt újságolta az osztály 
tanítónője, hogy a nagy panaszostól hosszabb 
levelet kapott , melyben bizalmasan megkereste 
őt, hogy kis leanyával szigorú elvek szerint 
járjon el, mert otthon is szigorú nevelésben 
részesül a leányka. 

Egy árva szóval sem érinti azokat, a miket 
nekem oly panaszos hangon elmondott. 

Úgy látszik, bevált a keserű orvosság. 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
$ A „Csongrádvármegyei tanítóegye-

sület" XXXI. rendes évi közgyűlését f. hő 
17-én és 18-án tartotta Csongrádon. Az első 
napi díszközgyűlést Vass Mátyás elnök nagyon 
magvas és egyúttal lelkesítő beszéddel nyitotta 
meg, üdvözölvén a vendégeket (Csathó alispánt, 
Cicatricis megyei főjegyzőt, Újvárt/ Béla 
szerkesztőt, stb.) és az egyesületnek a gyűlésen 
megjelent, mintegy 250 tagját, valamint a félegy-
házi tanítókat és gymnasiumi tanárokat, a kik 
föltűnően nagyszámban rándultak át Cson-
grádra. Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó 
beszéd után Tergina Gyula dr., a megye nagy-
érdemű és nagyon népszerű kir. tanfelügye-
lője, nagy lelkesedést keltve, megemlékezett 
király 0 Felsége szeptember 25 iki kegyelmes 
kéziratáról és a német császár emlékezetes 
pohárköszöntőjéről. Ezután elhatározták, hogy 
Wlassics ministert, Zsilinszky államtitkárt és 
Szathmáry György min. tanácsost táviratilag 
üdvözlik. Táviratilag üdvözölték a közgyűlést: 
Vadnay főispán, Gajáry képviselő és a „Dél-
magyarországi Tanítóegyesület*. Majd Lantos 
Béla szegedi tanító lendülettel elszavalta 
Vass Mátyásnak „Csongrád népéhez" írt magas 
röptű, szép gondolatokban bővelkedő ódáját. 
Az elnöki széket erre Foss Mátyás Újhelyi 
Nándornak, az egyesület tiszteletbeli tagjá-
nak, a csongrádi közélet e kimagasló alak-
jának s a tanítóság igazi barátjának adta át. 
Újhelyi Nándor díszeluök lelkes szavakban 
üdvözölte a közgyűlést, ugyanazt tette Ujváry 
Béla a „Néptanítók Lapja" felelős szerkesz-
tője is. Ezután a fölolvasásokra, illetőleg 
szabad előadásokra került a sor. Guttenberg 
Pál, a slöjd igazgatója Budapestről „a taní tó 
a földmíves portáján" czímmel szabad elő-
adást tartott, melyben a tanítóságot arra 
buzdította, hogy legyen az ifjúságnak, ha 
az az iskola falait el is hagyja, szellemi 
vezetője, a népnek oktatója s igyekezzék, 
könnyen a nembánomság hibájába eső népünk-
ben az összetartozóság, a kölcsönösség tudatát 
felkölteni. A tartalmas előadást a közgyűlés 
lelkes elismeréssel és zajos éljeméssel jutal-
mazta és egy idevágó határozati javaslatot is 
fogadott el. Hasonló nagy sikere volt Tergina 
Gyula kir. tanfelügyelő előadásának is, melyet 

— a közgyűlés tagiaiuak nagy figyelme közt 
— a „tanyai iskolákról" tartott. A rendkívül 
tartalmas előadás végén a kir. tanfelügyelő 
fölszólította a tanyai iskolai tanítókat, hogy 
dolgozzanak ki javaslatokat a tanyai konvik-
tusokra és a paraszt-internátusohr a vonatkozó-
lag. Ez a kérdés nagyfontosságú az alföldi is-
koláztatásra nézve s remélhető, hogy a csongrád-

megyei tanítótestület azzal továbbra is behatóan 
foglalkozni fog. Ezután Vass Mátyás, megem-
lékezve a lapok ama hirleléséről, hogy állí-
tólag a magyar tanítók között is akadtak, a 
kik a hazátlan szoczializmus szolgálatába 
szegődtek, zajosan megéljenzett megokolással 
indítványozta, hogy némely tanító ama szán-
dékát, hogy a magyar tanítóságot a nemzetietlen 
czélokat követő szoczializmus karjaiba dobja, a 
a csongrádmegyei tanítóegyesület közgyűlése 
hazafias felháborodással ítélje él s az ellen 
egyhangú határozattal tiltakozván, keresse meg 
a „Magyar Tanítók Országos Bizottságát", 
valamint az összes hazai tanítóegyesületéket, 
hogy e határozathoz a maguk részéről szintén 
hozzájt iridjanak. 

Az indítványhoz hozzászólt Ujváry Béla, 
a kö/.gyülés lelkes tüntetése közt ajánlva 
annak egyhangú elfogadását, a mit Újhelyi 
díszelnök határozatképen ki is mondott. 
Délután az „Eötvös-alap" csongrádmegyei fiók-
egyesülete tartotta közgyűlését, melyen Fass 
Mátyás lelkes fölhívást intézett az egybegyűlt 
tagokhoz az „Eötvös-alap" fölkarolását ille-
tőleg. Délben Csongrád városa vendégelte 
meg az egyesület vendégeit, este meg nagyon 
látogatott díszlakoma volt, melyen felköszön-
tőket mondottak a királyra, IVlassies minis-
terre, Újhelyi díszelnökre, Tergina tanfelügye-
lőre, a „Néptanítók Lapja" szerkesztőjére 
s másokra. A díszlakoma után tánczmulat-
ság volt. Másnap — hétfőn — folytatták 
a közgyűlést, meghallgatták az elnöki s 
egyéb jelentéseket, Kárpáti Sándor („a beszéd-
hibák gyógyításáról"), Ében Mihály dr. („a 
számtanítás módszeréről") és Zengei Ferencz 
(„a tornatanítás a népiskolában") értekezéseit. 
A hétfői délutáni ülésen több indítványt 
tárgyaltak, a melyekről lapunk jövő számá-
ban fogunk megemlékezni. (sz.) 

= A kolozsmegyei tanítóegyesület köz-
gyűlésének második napján (az első napjáról 
lapunk mult számában irtunk) a gyakorlati 
tanítások után, elhatározták, hogy a körök 
székhelyein tanítótestületi könyvtárak szerveztet-
ek, melyek alapjául Kozma F. kir. tanfel-
ügyelő javaslatára 100 f r to t szavaztak meg 
a közpénztárból és hogy a tantestület a „Ma-
gyarországi Tanítók Orsz. Bizottsága"-ha. tes-
tületileg belép, s a 10 kr tagsági díjat a tagok 
szívesen fizetik. Kitörő lelkesedéssel fogadta 
a közgyűlés a választmánynak azon előterjesz-
tését, mely szerint a tanítótestidet tiszteletbeli 
tagjává megválasztani ajánlja: nagymélt. dr. 
Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister, mélt. Zsilinszky Mihály r. alias-
es közoktatásügyi államtitkár és mélt. Szath-
máry György ministeri tanácsos urakat. A köz-
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gyűlés örömét Kóleszár L. igazgató tolmácsolta. 
Erre viharos éljenzések közt jelentette ki az 
elnök, a választmány ajánlatának lelkes egy-
hangú határozattá emelését azzal, hogy a tisz-
teleti tagsági díszokleveleket küldöttségileg 
nyujtandja át a tanítótestület. — A tisztújító 
szavazás eredménye a következő: elnöknek 
újból Sólyom Jánost választották meg; alel-
nök Elek Gyula igazgató-tanító lett, titkár 
Vásárhelyi Gyula. A választmányba 25 tagot 
választottak. A bizottságok jelentései után 
Versényi György dr. tartott érdekes felolva-
sást a gyermekirodalomról. — A közgyűlés 
első napjának délutánján Jóssá Dániel gyerő-
vásárhelyi áll. iskolai igazgató-tanító a gazda-
sági ismétlő-iskolákról tartott nagy érdeklő-
déssel hallgatott és élénk vitát fölidézett föl-
olvasást. A tartalmas eszmecsere, mely Józsa 
Dániel vitatételeire következett, világos bizo-
nyítéka volt annak, hogy a tanítóság a gaz-
dasági iskolák iránt nem csak érdeklődik, 
hanem életbeléptetésük módozatairól komolyan 
gondolkodik is. E vitatétélek a következők 
voltak: 1. Hol nyerje a tanító a gazdasági 
ism. isk. tanítására szükséges ismeretek meg-
szerzését ? 2. Helyesen van-e megállapítva a 
tanfolyam ideje augusztusban és 4 hétben ? 
Legyen-e a tanfolvamnak zárvizsgálata ? He-
lyes-e azon a jutalomosztás ? Általiban minő 
javítások ajánlhatók e téren ? 3. Minő teen-
dők váruak a tanítókra a gazdasági ism. 
isk. szervezése körül ? 4. A beállított gaz-
dasági ism. isk. minő alapokból nyeri anyagi 
és szellemi segítségeit? 5. Mik lehetnek és 
kell, hogy legyenek a gazd. ism. isk. tanítá-
sának szemléltetési segédeszközei ? 6. A gazd. 

O o 
ism. isk. tanterve, a tanítás ideje czél-
irányos-e ? 7. Minő kiegészítő intézkedések 
volnának teendők a ministeri tantervben meg-
jelölteken kívül úgy a tanító, mint a kormány 
részéről, hogy az iskolában nyújtott és szerzett 
ismeret az életbe is átmenjen, megvalósuljon? 
Ezen tételek megvitatásában élénk részt-
vettek : Kozma F. kir. tanfelügyelő, Ujváry B. 
a Néptanítók Lapja fel. szerkesztője, Szent-
györgyi L , Elek Gy., Binder J., Váradi A , 
Pallós A., Czucza J , Kovács J. javítóintézeti 
igazg., Bocz J., Kóleszár L., stb. A közgyűlés 
a tanítók kiképzésére szervezett nyári tan-
folyamokat szükségesnek tartja mindaddig, 
míg a tanítójelöltek a kellő gazdasági isme-
reteket a tanítóképzőkben nem sajátíthatják 
el. A tanfolyam idejeül azonban 4 hét kevés. 
A zárvizsgálat helyes. A gazd. ism. iskola tan-
terve czélirányos. Á szorgalomidő kiterjesztendő 
julius es augusztus nora is, oly módon, hogy 
az ismétlő-iskolai tanulók ezen 2 hónapban 
is legalább hetenkint egyszer jái janak fel az 

iskolába. — Ujváry B. szerk. örömmel nyi lvá-
nítja elismerését az érdekes és tanulságos 
felolvasásért, és a vita felett. Utal arra, hogy 
a Néptanítók Lapjában különös gondot fordí t 
a gazdaság, kertészet körébe tartozó czikkekre, 
ezért adta ki utóbb (38. számban) a mezőtúri 
tervezetet s czélja, hogy ily uton is hozzá-
járuljon ahhoz, hogy a gazdasági ism. iskolák 
az élet gyakorlati követelményeinek teljesen 
megfeleljenek. A revízióról szólva kijelenti, 
miszerint a tanítók a tantervhez is bá t ran 
hozzászólhatnak s biztosítja, hogy úgy a 
vallás- és közoktatásügyi, valamint a föld-
mívelési ministerium a gyakorlati eszméket 
készséggel fogadja. Kozma E. kir. tanfelügyelő 
e tanulságos eszmecsere kifejezéseül azt 
ajánlja, hogy a hozzáértők s különösen az 
idei tanfolyamban résztvettek, dolgozzák ki 
a gyakorlati tervet, a köri gyűléseken ter-
jeszszék elő, adják közre lapjainkban s így 
bocsássák a tanítótestület rendelkezésére; mi 
határozatilag ki is mondatott (K.) 

** Kis-Küküllővármegj e Alf alános Tanító-
egyesülete Erzsébetvároson tartotta ezidei köz-
gyűlését. Avedik Lukács erzsébetvárosi róm. 
kath. főesperes egyházmegyei tanfelügyelőnek a 
király a tanügy és közélet terén szerzett érdemei 
elismeréseül a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jé t adományozta s ezt Sándor János főispán 
e közgyűlésen tűzte a kitüntetett mellére, 
azok előtt, a kik áldásos működésének köz-
vetlen tanúi voltak. Az elnöki megnyitó után 
Papp Gábor egyesületi titkár olvasta föl a 
mult évi állapotról szóló jelentését, majd 
Szinte Sándor tanító .,Háziiparszerű foglalkoz-
tatás a vármegye népiskoláiban" czímű tételét 
ismertette, a mihez Sándor főispán is hozzá-
szólt, felsorolván mindazon előnyöket, melyek-
kel a gazdasággal foglalkozó munkás-nép 
érdekeit előmozdíthatná. ígérte, hogy a munkás-
nép boldogítását czélzó e nemű pályatételek 
kidolgozásáért a gazdabizottság által egy 50 
frtos jutalomdíj kitűzését proponálni fogja. 
Elnöki és egyéb bejelentések után kimondotta 
a közgyűlés, hogy az Eötvös-alap) czéljaihoz 100 
frtos alapítványilyal járul és csatlakozni fog 
a „Magyarországi Tanítók Országos Bizottsá-
gához." 

Tanítók tanácsadója. 
Kis Károly. Nem ismerünk oly rendel-

kezést, mely szerint a tanító a díjlevélileg 
megállapított s tényleg beszolgáltatott „bor-
járandósága * után ne tartoznék fogyasztási 
adót fizetni. Az illetékes pénzíigyigazgató-
sághoz kellene ez ügyben fordulnia. 
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St. A. H. M. Sz. K. Ál lami tanítók kor-
pótléka. Lapuuk f. évi 40-ik számában a 
tanácsadóban egyebek közt ezt í r tuk: 

„Vajda F. Zeiita. Az állami tanítóknál — kor-
pótlékot illetőleg — nem veszik tekintetbe a más 
iskolánál töltött szolgálati időt." 

Ezt, levelökből Ítélve, önök félreértették. 
Mi a mondottakat 'szószerint egész terjedel-
mében fentartjuk, mert az a mai tényleges 
állapotra vonatkozik. Az 1880. évi deczember 
15-én 32.944. sz. a. kiadott ministeri rendelet 
3. és 4. §§ ai szerint az 1869. év óta alkalmazott 
állami tanítóknak és tat ítóuőknek az ötödik 
évi pótlék megállapításánál alapul veendő 
szolgálati ideje az esk'i letétele s illetőleg 
állomásuk elfoglalása és működésük megkez-
dése napját követő hó elsejétől számíttatik. 
Az időközben „felekezeti vagy államilag nem 
segélyzett népoktatási tanintézeteknél töltött 
szolgálati idő szolgálatmeg szakításnak tekin-
tetvén, az állami iskolába visszatérő tanítónak 
az állami szolgálatban korábban töltött szol-
gálati ideje sem vétetik figyelembe az ötödik 
évi pótlék megadásánál. A 2. § pláne egye-
nesen kimondja, hogy az állami vagy államilag 
segélyezett iskolánál működő tanítók s taní tó-
nők korpótléka megállapításánál csali az 
említett iskoláknál rendes és segédtanítói (taní-
tónői) minőségben megszakítás nélkül töltött 
szolgálati idő vétetik figyelembe. 

Ez a jogi alap ma is fennáll s fenmarad 1898. 
évi október l-ig az államiakra és államilag 
segélyezett i^kolabeliekre. 

Mi nem szóltunk arról, hogy meddig fog 
ez tartani, mert nem is kérdezték. Megnyug-
tatásul legjobb forrásból nyert informácziónk 
alapján is mondhatjuk, hogy 1898. évi október 
1-től minden tanító fog kapni korpótlékot s az 
sem fog tenni majd kivételt, hogy felekezeti 
iskolából mentek át az illető állami iskolai 
tanítók vagy tanítónők. 

Ekként áll tehát az ügy. Kéljük kar tár-
sainkat, hogy máskor figyelmesebben olvasva 
a közleményeket, ne magyarázzák félre a 
dolgokat, szavainkat idézve, hűen reprodukál-
ják s ne tegyenek úgy, mint egyik állami 
elemi iskolai tanító, a ki hivatalos számmal, 
pecséttel ellátott levelében azt íija fönnebbi 
közleményünkről: 

„ . .Néptanítók Lapjának mult számában a „Tanítók 
tanácsadója" azt a hírt hozta, hogy azon állami 
tanítók, kik máshol töltötték — korpótlékot ille-
tőleg — szolgálati évöket, most 18ÜS szeptember 1-én 
az 50 frtot nem kapják meg.* 

Aztán később így folytat ja : 
„ . . . kérdem, léteznék ilyen kijátszó törvény, 

avagy §, mely ilyenformán tőlem a auinquenniumot 
elvonná és talán'sok 1000-től?!" 

Ilyen módon a szúnyogot is medvévé lehet 
felfújni. 

W. B. Kondoros. Nem tartjuk megenged-
hetőnek, hogy a tanító az eg\háztól kapot t 
lakása padlását bérbeadja az iskolafentartó 
hatóság beleegyezése nélkül. Az ily bérlet az 
épület különösebb rongálásával járhat. Egyéb-
ként is a tanítói lakás csak a tan í tó és 
családja személyes használatára van adva, 
de nem — mintegy — albérletbeadás jogo-
sultságával. 

31. J. B . Az ön javadalmazását úgy kell 
értelmezni, hogy abból 352 fr t 85 kr nyugdíj-
alapjául is beszámítandó tanítói fizetés. Ha 
a 200 f r t „vegyes természetű" fizetés alatt 
tanítói és kántori el nem választott jöve-
delmet értenek, akkor még nyugdíjigény 
alapjául ebből is beszámítanak 100 f r to t s 
így összesen 452 fr t 85 kr t kell számításba 
venni. 

Alföldi . Már máskor is válaszoltunk ha-
sonló kérdésekre. Ily ügyekben a kir. tan-
felügyelő mindig útbaigazítást adhat. — Utolsó 
kérdésére az a válaszunk, hogy az a nap 
veendő tekintetbe, melyre a ta' ító lemondása 
szól s a mely nap szolgálati utolsó napul az 
iskolahatóság részéről a lemondás tudomásul 
vétele alkalmával elfogadtatott. 

Hofecker Auua. Keresse ki lapunk f. évi 
márcziusi és áprilisi számait, azokban meg-
találja a választ a Tanácsadóban; egyéb-
ként valószínű, hogy f. évi október vagy 
november liavábau is közlünk hasonló tájé-
koztatást. 

N. Gy. Ha a párbér a földbirtokot terheli, 
akkor tartozik az ú j földbirtokos is fizetni, 
bár nem azon a hiten van. Csakhogy ez a 
kérdés igen rugalmas. Ha jól emlékszünk, 
egy püspökség utasította el, hasonló ügybea 
a követelést, azt mondváu, hogy az iskola 
fentartásához való javulás kötelezettsége nincs 
telekkönyvileg teherként rávezetve a birtokra, 
tehát csak tetszéstől függ a teljesítése. Viszont 
tudunk példát, hogy a más hiten levő új 
földbirtokos a papi bért csak úgy fizette, mint 
jogelődje. 

H. A. Ha Szilágymegye kir. tanfelügyelője 
pártolólag terjeszti föl a kérvényt, kérelmét 
bizonyára teljesítik, tekintettel törvényes 
képesítésére. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A székes-főváros törvényhatóságának 

küldöttsége f. hó 18-án tisztelgett Ö Föl-
sége'nél, hogy a tiz szobor fölállításának el-
rendeléseért köszönetet mondjon. A küldött-
séghez, a melyet Márkus József h. főpolgár-
mester vezetett, 0 Fölsége a következő beszédet 
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intézte: „Különös örömömre szolgál, hogy a 
nemzet megértette azon atyai intenczióimat, 
melyek mult hó 25-én kelt kéziratom kibo-
csátásánál vezettek és ujabb becses bizonyságát 
látom ebben annak, hogy a nemzet velem 
egyiittérez. Magyar székes fővárosomnak köszö-
netét és hü ragaszkodása biztosítását igen o o 
szívesen fogadom s meg vagyok győződve, 
hogy Önök a haza boldogságának elérésére 
egész odaadással közremunkálni fognak. Bizto-
sítván Önöket, hogy kedvelt magyar székes-
fővárosom érdekeinek előmozdítását szivemen 
hordom, vigyék meg polgártársaiknak szívélyes 
üdvözletemet." 

— Wlassics minister a magyar nyelv 
érdekében. Wlassics Gyula dr. közoktatás-
ügyi minister a következő leiratot intézte a 
Magyar Tudományos Akadémiához: „Minden 
ország akadémiája kiváló gondot fordít, 
szilárd munkássága által is, a nemzet nyel-
vének müvelésére és fejlesztésére. Az Aca-
démie Fran^aise egyedüli feladata a franczia 
nyelv szótárának folytonos tökéletesítése. 
A M. Tud. Akadémia elismerésre méltó mun-
kásságot fejtett ki ez irányban is. Időnkint, 
a mint a korlátolt anyagi viszonyok engedték, 
közrebocsátotta még a harminczas években a 
magyar nyelv zsebszótárát és a tájékszótárt, 
huzamos szünet után a magyar nyelv nagy 
szótárát s a legutóbbi években a nyelvtörténeti 
szótárt és a tájszótár új kiadását. A szótári mun-
kásságnak azonban folytonosnak kell lennie, 
valamint folytonosak a történelmi, régészeti 
és természettudományi kutatások, a melyeket 
az állam állandó évi segélyben részesít. 
Ez okból nagyon óhajtandónak vélném a 
M. Tud. Akadémia nyelvtudományi osztálya 
kebelében e<jy állandó szótári bizottság fel-
állítását, melynek feladata lenne az irodalmi 
nyelv fejlődésének éber megfigyelése s irány-
zása, a mutatkozó szükségletek pótlása s a 
magyar nyelv szótárának folytonos tökélete-
sítése. Ha e nézetemben a M. Tud. Akadémia 
is osztozik, hajlandó vagyok a fenn jelzett 
szótári munkálkodás állandóságának bizto-
sítására, a legközelebbi országos költség-
vetés tárgyalásakor a törvényhozástól éven-
kinti 2000, azaz kétezer forint államsegélyt 
kérni s már a jelen évben is tárczám íerhére 
500 frtot kiutalványozni, még pedig az utóbbi 
összeget egy általánosan érzett s napról-
napra érezhetőbb szükség pótlására. Már 
az országgyűlési tárgyalások alatt is fel-
szólalás tárgya volt a nyelvünkben mind-
inkább elharapódzó s közhasználatban meg-

maradó idegen szók és kifejezések kikü-
szöbölésének szüksége, természetesen nem 
értve ide a tudományos műnyelv szavait és 
kifejezéseit. E végbői legczélszerübbnek tar-
tanám, ha a Magyar Tud. Akadémia nyelv-
tudományi osztálya minél előbb egy oly 
kisebbfajta szótárt állítana össze és bocsá-
tana közre, a melyben a leginkább lábraka-
pott idegen szók és idegenszerű kifejezések 
jó magyar egvérfcékesei elő lennének tün-
tetve. E szótárnak a gyorsan dolgozó hírlap-
irodalom is, melynek egyes szók és kifeje-
zések általános elterjesztésében oly nagy 
szerepe van, különösen jó hasznát vehetné. 
Budapesten, 1897 okt. h ó i 1-én. Wlassics s. k." 

— Az országgyűlés képviselőházának f. 
hó 15-iki ülésében Szilágyi D. elnök viharos 
éljenzés közt értesítette a Házat, hogy O 
Felsége Uülönös megelégedéssel vette tudomásul 
a Háznak a tíz szoborra vontakozó föliratát. 
A provizórius és az indemnitiről szóló javas-
latokat csütörtökön, f. hó 21-én kezdi meg a 
képviselőház. 

— Kitüntetés. Ő Fölsége a király Halász 
Ferencz kir. tanácsos tanfelügyelőnek az osz-
tálytanácsosi czímet és jelleget adományozta. 
Hah'isz Ferencz, a kinek arczképét f. évi hús-
véti számunkban közöltük, a VI. a) osztály 
főnöke s úgy e minőségében, valamint bereg-
s később hevesmegyei tanfelügyelősége idejében 
nagy szolgálatokat tett a népoktatás ügyének 
A kitüntetéshez mi is őszinte szerencsekivána-
tainkat küldjük a nagyérdemű férfiúnak. 

— A Magyar Tanítók Kaszinója, mint 
lapunk mult számában előre jeleztük, új 
helyiségeit f. hó 14-én lakomával avatta föl. 
Wlass'cs Gyula közoktatásügyi minister úr 
ő nagyméltósága akadályozva lévén a meg-
jelenésben, képviseletével Axaméthy Lajos dr. 
ministeri tanácsos urat bizta meg, a ki Mos-
dóssy Imre kir. tanfelügyelő kíséretében jelent 
meg. Ott voltak még: Heinrich Gusztáv dr. 
egyetemi tanár, a mult évi tanügyi kongresz-
szus nagyérdemű elnöke, Verédy Károly fő-
városi tanfelügyelő, Péterffy Sándor kir.tanácsos, 
Rózsavölgyi Gyula fővárosi tanácsnok, Lalcits 
Vendel uz „Országos Bizottság" elnöke, Tótli-
falnssy Béla plébános, számos fővárosi iskola-
igazgató, tanító és tanítónő, összesen mintegy 
120-an. Pohárköszöntőket mondottak a királyra, 
Wlassics ministerre, a minister képviselőjére: 

Axaméthy ministeri tanácsosra, Rózsavölgyire, 
a fővárosi tanügyi osztály vezetőjére, Heinrich 
Gusztávra, Péterffy Sándorra, az újonnan 
megválasztott íővárosi tanítókra és tanító-
nőkig. Fölolvasták Wlassics minister meleg-
hangú levelét, a mi után Axaméthy ministeri 
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tanácsos tolmácsolta a minister üdvözletét, 
nagy lelkesedést keltve. A társaság éjfélig 
maradt együtt. 

— Kitüntetett tanító. Mráz Károly nyír-
egyházai ágostai hitvallású evangelikus tanító-
nak 0 Fölsége a népoktatás terén szerzett 
érdemei elismeréseül, az arany érdemkeresztet 
adományozta. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
még mindig nehéz helyzete van a Badeni 
kormánynak, mivel az obstrukczió még min-
dig foly s a kiegyezési provizórium sorsa 
még semmiképen sincs biztosítva. Badeni 
lemondásáról is sokat beszélnek. — Athénben bi-
zottságot küldöttek ki Maoromikhálisz tábor-
nok elnöklésével a háború eseményeinek 
megvizsgálására. A béke végleges megkö-
tésére a görög követek elutaztak. — Krétában 
a nemzeti gyűlés összeült s azt a föltételt 
szabja, hogy a fölkelők leteszik a fegyvert, 
ha a török katonák a szigetet elhagyják és 
nem török alattvaló lesz Kréta kormányzója. — 
Kubába ötezer embert küldnek Spanyolország-
ból még e hónapban. Sagasta feleletének az 
amerikai jegyzékre két fő pontja van: hogy 
a hadjárat befejezésére határidőt nem szabhat 
s hogy a fölkelés elnyomását az Egyesült-
Államokban szervezett szabad csapatok akadá-
lyozzák. A washingtoni kormányt e válasz 
nem fogja kielégíteni. 

— Az orosz czár és a népnevelés. A czár-
nak a minap orthodox részről szigorú rend-
szabályokat javasoltak a mindjobban elhara-
pódzó szekták ellen. A czár azt felelte, hogy 
a vallásos tévelygésnek csakis a népnevelés 
előmozdításával lehet véget vetni. A legújabb 
kihágások arra intenek, bogy az általános 
iskolakötelezettség behozatalával már nem 
szabad késlekedni. 

— Az „Eötvös-alap" jótékony czéljaira 
jövedelmeznek tudvalevőleg a Kogutowicz és 
Társa magyar földrajzi intézetének (V., Rudolf-
rakpart 8.) térképkiadványai s azért újból föl-
hívjuk a magyar tanítóságot, hogy térkép-
készletét egyenesen az említett földrajzi inté-
zetben szerezze be. A Kogutowicz-féle térké-
peket a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
adta ki s ha t. kartársaink iskoláikban e tér-
képeket alkalmazzák, a legjobb s legolcsóbb 
taneszközt adják a tanulók kezébe és e mel-
lett még az Eötvös-alap javára is 10%-ot 
juttatnak az eladási árból. 

— Az áll. polg. fiúiskolái épület felavatása 
Pásztón nagy ünnepléssel ment végbe f. hó 
3-án. A város polgárságának örömében osz-
tozott a közelből és távolból megjelent vendég-
sereg. A közoktatásügyi minister úr képvise-

letében Halász F. kir. tanácsos, a megyei 
hatóság részéről Kállay Zoltán főispán, Scossa 
Dezső kir. tanf., a járási szolgabíróság és kir. 
járásbíróság tagjai, a környékből a tari, bát-
tonyi r. kath. plébános s a közoktatásügyért 
lelkesedő számos más vendég volt tanuja e 
lélekemelő ünneplésnek. Pásztó város előjáró-
sága és képviselő-testülete, tanítói kara, állami 
iskolai gondnoksága valóban elismerésre méltó 
buzgalommal működött közre a fényes siker 
elérésében. Az ünnepség a hívők buzgó hála-
imájával, az Árpádok idejéből származó s a 
történelmi kegyelet-fölszentelte róm. kath. 
templomban tartott nagymisével kezdődött. 
Innen templomi zászlók alatt, vallási buzgó-
sággal telt szívből énekelve haladt a közönség 
a polg. iskola díszes épületéhez, melyet a 
község nagyérdemű és tudós lelkipásztora: 
Hován József plébános, segédlelkészeitől kisérve, 
fölszentelt. Az intézet dísztermében Kiss Endre 
városbíró, Buch Aladár főjegyző a képviselő-
testület élén, továbbá gróf Kreith Gyula állami 
iskolai gondnok fogadták a közönséget. Kiss 
Endre megnyitó szavai után Hován József 
plébános, az állami polgári iskola gondnok-
sági elnöke lépett az emelvényre s valóban 
szónoki hévvel, lendülettel előadott beszéd-
jében történelmi visszatekintést tett Pásztó 
város múltjára. Hivatkozott reá, hogy Pásztó 
már az Árpádok idejében szabad kir. városi 
rangot nyert, továbbá apátság székhelye volt. 
Szabad kir. városi jogait I. Lipót király is 
megerősíté s erről egykorű irat tanúskodik a 
község levéltárában. Idők folyamán a község 
mezővárossá lett; de ez idő szerint ki nem 
deríthető, hogy mikor és mily viszonyok 
között. A gondnoksági elnök fölavató beszéd-
jében üdvözölte aztán a vendégeket, s köztük 
első helyen a vallás- és közokt. minister úr 
képviselőjét. A fölavatási ünnepség eme részét 
a polg. iskolai tanulók összhangzatos éneke 
zárta be. Délután kitűnő magyar zenekar 
vidámító nótázása mellett gazdag lakomához 
ültek a vendégekaz iskola pompás tornatermében, 
melyet ez alkalomra Jardek János ipartestületi 
elnök díszített föl ízlésesen. A nagyszámú 
felköszöntő sorozatát Kállay főispán nyitotta 
meg, 0 Felségére a királyra köszöntve poharát. 
Hován J. gondnoksági elnök Wlassics minis-
terre, gróf Kreith Gyula a főispánra, lapunk 
segédszerkesztője: Göőz József dr. a minister 
úr képviselőjére: Halász Ferenczre, mint ez 
iskola alapvetőjére, Major Zoltán Scossa Dezső 
hevesmegyei tanfelügyelőre, Halász F. Pásztó 
város közönségére, mely mintegy 50.000 frt 
áldozattal emelte és szerelte föl azt a díszes 
palotát, melyet polgári fiúiskola czéljára az 
állam kezelésébe bocsátott, Király Károly 
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igazgató az elöljáróságra, Hegedűs János Hován 
Józsefre, Keszler Zsigmond Légmann mér-
nökre, mint az épület tervezőjére, Kemény 
Dezső Barna építészre, Duch Aladár, a község 
nagy tevékenységű főjegyzője pedig a szolga-
birákra emeltek poharat. Estve fényesen sike-
rült bál zárta be a díszes ünnepet. 

— Jubiláló igazgató-tanítók. Kovács 
Istvánt, a szegedi szent-györgyi népiskola 
igazgató-tanítóját, méltó módon ünnepelte meg 
a felső városi polgárság abból az alkalomból, 
hogy harmincz esztendeje szolgálja nemes 
buzgósággal a népnevelés ügyét. Az ünnepet 
a tanítótestület tisztelgése nyitotta meg, 
a melynek nevében Kőrössy Gyula tanító 
üdvözölte a jubilánst. Azután a tanulóifjú-
ságnak erre az alkalomra kiszemeltje mondott 
ügyes beszédet és nyújtott át szép bokrétát 
az ünnepeltnek, a mit az meghatottan köszönt 
meg. Este tiszteletére a felső városi népkörben 
lakoma volt, a melyen Polczner Jenő ország-
gyűlési képviselő is megjelent. — Miskolczon 
Tóth Pál, a ref. felső leányiskola igazgatója, 
negyedszázados működésének jubileumát ülték 
meg. Az érdemes tanférfiut Wfaísics minister 
levélben üdvözölte, egyszersmind köszönetét 
és elismerését fejezte ki a jubilánsnak érde-
meiért. 

— Iskolafölavatás. Az ország egyik millen-
niumi alkotását, a békésmegyei gazdasági 
iskolát f. hó 6-án B. Csabán ünnepélyesen meg-
nyitották. A felavatáson jelen voltak Darányi 
minister képviseletében: Magyar Kázmér, 
továbbá Lukács főispán, Fábry alispán és 
mások. Az ünnepély azzal kezdődött, hogy 
leleplezték az intézeti épület falába illesztett 
márvány-emléktáblát. Ezután Fábry alispán 
mondott szép beszédet. Az iskola növendékei 
közül Tóth Antal mondott köszönetet azoknak, 
kik az intézet megalapítását lehetővé tették. 
Az iskolának Békés-Csaba város 125 hold 
földet adott, a megye az épületet állította fel 
ötvenezer forint költséggel. Békésmegye elő-
kelőségei és községei hét 3000 forintos ala-
pítványt tettek. Darányi Ignácz földmívelés-
ügyi ministert, a ki az iskolát évi 4000 forint 
költséggel föntartja, táviratilag üdvözölték. 

— Kitüntetés, új jutalomhirdetés. 
Az „Országos Erkölcsnemesítő Egyesület" 
Almás Gábor bábczai néptanítót, minthogy 
rendes alapszabályokkal bíró mértékletességi 
egyesületet szervezett, 100 korona jutalomban 
részesítette s azt neki a kir. tanfelügyelőség 
útján már el is küldte. Egyúttal a nevezett 
egyesület új jutalmakat hirdet az intencziói-
nak megfelelő ifjúsági és mértékletességi egye-
sületek szervezői számára, ha ebbeli buzgal-
mukat és elért sikereiket kellőképen igazol-

ják hatósági bizonylatokkal. Határidő a f. év 
vége. Elnökség: Budapest, VI., Andrássy-rit 
114. szám., hová az iratok küldendők. 

— Kettős jubileum. Vargyas Endre 
esztergomvármegyei kir. tanfelügyelő, a nép-
iskolák számára irt iskolakönyveiről ország-
szerte ismert tanférfi a és neje, született Petz 
Vilma úrhölgy, a budapesti állami felsőbb 
leányiskola tantestületének egyik kiváló tagja, 
mult vasárnap ünnepelték a tanügy terén 
teljesített működésük megkezdésének huszon-
ötödik évfordulóját. Ezen ritka kettős jubileum 
alkalmából, a terjedelmes ismeretséggel bíró 
jubilánsokhoz számos kitüntető üdvözlet 
érkezett úgy helybeli, valamint vidéki tiszte-
lőiktől. Arra való tekintettel, hogy mindketten 
huszonöt évvel ezelőtt Győrött kezdették meg 
működésüket, a győri hírlapok elismerő közle-
ményekben méltatják sokoldalú érdemeiket. 

— Jubileum. A gyergyó-alfalvi állami 
gazdasági felső népiskola tantestülete az iskola 
25 éves fennállásának jubileumát f. évi október 
17. és 18-án ünnepelte meg. 

— Gyűlések. A „Szombathely egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület jánosházai köre" 
őszi gyűlését október 14-én tartotta János-
házán. — A „Borsodmegyei általános tanító-
egylet" évi közgyűlését október hó 14-én 
Sajó-Szent-Péteren tartotta ; előző estén ugyan-
ott hangversenyt rendezett. •— Az „Ungmegyei 
általános néptanítóegyesület" szobránczi járás-
köre folyó évi október hó 28-ikán, délelőtt 10 
órakor Prékopán tartja őszi köri gyűlését 
— Az „Országos izraelita tanítóegyesületnek" 
baranya-, somogy- és tolnamegyei fiókköre 
folyó évi október hó 14-én Mohácson, az izr. 
hitközség tanácstermében tartotta rendes köz-
gyűlését ; A „Krassó-Szörény vármegyei Tanító-
egyesület" lugosi járásköre f. évi október hó 
23-án tartja őszi gyűlését. — A „Torda-Aranyos-
vármegyei általános tanítótestület" toroczkói 
fiókköre őszi rendes köri gyűlését folyó évi 
október hó 26-án d. e. 9 órakor Offenbányán 
tartja meg. 

— Halálozások. Kovács Irma, laskafalusi 
tanítónő október 1-én életének 27-ik, műkö-
désének 7-ik évében Siklóson elhunyt. — 
Németh Ignácz nagykanizsai népiskolai 
igazgató életének 54-ik, tanítói működésének 
30-ik évében elhunyt. — I f j . Kraszidya János 
oki. tanító életének 21. évében, rövid szen-
vedés után, Námesztón jobblétre szenderült.. 
— Apostol János, nyug. tanító közel félszáza-
dos tanítói szolgálat után örök pihenőre té r t 
f. hó 13-án 69 éves korában Baranya-Vörös-
marthon. Vele a tanítók régi gárdájának 
egyik legtiszteletre méltóbb tagja költözött el. 
Áldás emlékükön! 
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Szerkesztő postája. 
B. J. Cs.-Szt.-Mihály-Ajnád. Nagyon köszönjük 

szives érdeklődését s elismerésöket. Igazuk van mind-
abban, a mit többek óhajtásaképen ír, csakhogy 
sokszor oly akadályok előtt állunk, a melyeket 
„odakinn" nem ismerhetnek. Öt kérdésére más rovat-
ban válaszolunk. - D. L. Pata. 41.213. sz. a. van ; 
megsürgettük. — B. A. Kóvaújfalu. Áttettük a 
kiadóhivatalhoz, mert a lap küldése a kiadóhivatalra 
tartozik. — Sch. M. Vas-Simonyi. 1. Fölfolyamodást 
adhat be a pénzügyi bírósághoz. 2. A tanfelügyelő-
ség útján a ministeriumhoz. — Til. I. Jász-Berény. 
Minket hiába kér rá, mert a lap küldése a k iadó-
hivatal dolga. Áttettük oda. — Zseliczi. Azt soha 
sem írtuk, hogy már most fölterieszthetők. A kir. 
tanfelügyelőség utasítása helyes. Újra nem szükséges 
kiállítani, adják be a most kiállítottat márcziusban. 
— T. J. Aszód. Most sem mondhatunk mást, mint, 
hogy, ha lehet. Továbbiakra, nézve semmi ígéretet 
sem tehetünk : nagyon el vagyunk látva czikkekkel. 
Kérdésére — nem állván hivatalos összeköttetésben 
azzal a ministeriummal — nem tudunk válaszolni. 
— T. A. Kelebi.i. Kérdezze meg az iskolaszéktől. 
Mi nem engednők meg. — „Korpótlók." De kérem, 
hiszen mi azt már többször megírtuk, hogy a kor-
pótlók nem csak az ötödik, hanem a hatodik, hetedik 
stb. években is jár! Miért nem olvassák figyelmesebben 
a lapot, ön is, meg a kivel vitatkozott — a plé-
bánosa is? — „0. K." F. hó 12-ig a ministerium-
hoz nem érkezett he. — A. Gy. Csik-Verebes. Lev.-
lapon értesítettük. Megkapta-e ? — R. F. Beél. Hogy 
a „Magyar Földhitelintézet" jutalomdíjait (gyümölcs-
tenyésztéssel foglalkozó tanítók számára) kiknek 
ítélték oda, vagy hogy egyáltalán már döntöttek-e : 
nem tudjuk, mert velünk nem közölték. — 0 . E. 
Sajnáljuk, de ilyen fölsorolásokkal nem tölthetjük 
meg a lap hasábjait. — K. I). Puszta-Földvár, aj 
Megnézetjük s e helyen megüzenjük, bj Nem. c) 
Lehet, de nem minden tanfelügyelőség terjeszti föl 
az ilyet. — L. A. II. Ezt azon tanítóképző igazgató-
ságától kell megkérdeznie, a hol vizsgálatot akar 
tenni. — R. A. Vily. Ön a szerkesztőséi/vél reklamálja 
a lapot. Lássa, lássa! már végre csakugyan tudni 
illenék, hogy ez a kiadóhivatalra tartozik! Áttet tük 
oda. — Csere 14. Hirdetése dolgában forduljon a 
kiadóhivatalhoz, mert a hirdetések odatartoznak. 
Kérvényének utána nézünk s ha megtudunk vala-
mit: megüzenjük. Egyéb kérdéseire fölösleges 
reflektálnunk. - P. Gy. Rába-Szt. Miklós. Kell, úgy 
mint az előző esetben. — M. J. B.-Szt.-Miklós. 
Igaza van ; be is következik mind az — hiszszük, 
nem sokára — a mit indítványoz. Czikkének közlé-
sét fölöslegesnek tartjuk. Cs. J. Kaposvár. P . K. 
Szerencs. Sz. I*. Nagy-Tupolcsány. Közlésre szántuk 
mindegyiket. — 1). L. Eg.vházas-Rádócz. G. Gy. 
Tóttelek. II. Gy. Nem közölhetők. — Ii. J. Besztercze. 
Megkapja, ha különböző helyeken szolgált is. — 
1'. M. Szepes-Váralya. Ha írásban kötelezte magát rá : 
igen. Különben erre törvénynyel nem kötelezhető. 

— J. 1). Halm ágy. A gazdasági ismétlő-iskolák számára 
külön nyomtatványok készülnek. Ugyanezen iskolák 
olvasó könyvei, mint halljuk, november végén fognak 
megjelenni. - R. M. Lestin.. 1 Szakirodalmi működés 
alapján megengedhetik a nélkül is a középisk. tanári 
vizsgálatot. 2. Tanítói oklevéllel rendes hallgatónak 
nem lehet az egyetemre beiratkozni, de rendkívüli-
nek igen s ha aztán, mint ilyen, nagyon szorgalmas 
és minden tekintetben kitűnő, a minister megadhatja 
neki az engedélyt a középisk. tanári vizsgálatra is. 
De ez ritka kivétel. — R. N. V. Dnnaszentgyörgy. 
A hirdetések a kiadóhivatalra tartoznak; át tet tük 

oda. — K. I. Szabadka. Kategorikus hangon írt 
lev. lapját („értesítem önöket, hogy . . . . a lapot 
küldjék") áttettük a hiadóhivatalhoz, mert a lap 
küldése akiadóhivatal dolga. Ezt végre tudni illenék! 
— D. J. Hársfalva. 1. Azért megkapja. 2 Szabály-
szerű (az iskolai hatóság tudomásával megtartott) 
magánvizsgálat után igen. H. Egyiknél sem, mert 
olyan nincs. — Cs. Gy. Felső-Örs. 10.070. sz. a. van 
a XI. ü. o . . ban. A földjövedelem megállapításáig 
a nyugdíjhelyesbítés nem eszközölhető. Ezt kell meg-
sürgetni. — M. J. Rnszkócz. Külön kérvénye nem 
érkezett ide, de lehetséges, hogy az isk. költség-
vetésébe vették föl, melyet 31.976. sz. a. küldtek be 
a tanfelügyelőséghez és az ungvári adóhivatalhoz. 
Kérdezze meg a tanfelügyelőségnél. — K. 0 . Szent-
leányfalva. A taneszközök engedélyezése iránti kér-
vényt 11.797. sz. a. tanfelügyelőséghez küldték. A 
tanítói fizetést 400 frtig 52.295. sz. a. kiegészítették 
s egyszersmind nyugdíjigényét is helyesbítették. — 
Sz. Gy. Gergelyi. 34.494. sz. a. a régi kérvény van, 
ujabb nem érkezett. Kövesse mindenben K. titkár 
úr tanácsát. — H. I.. Sopron-Kövesd. Hányszor 
üzenjük meg már, hogy az ötödéves korpótlék 
minden évben ki jár! Miért nem olvassa figyelmesebben 
a lapot? — B. J. Viesap-Apáthi. Az a rendelet csak 
az állami és államilag segélyzett iskolákra vonat-
kozott. — H. R. Zurány. Nem tudjuk. — B. B. 
Hont-Xasryfaln. A mi mértékünket nem üti meg. — 
K. Gy. Apatin. Úgynevezett „Rongyos egyesület"-ek 
már most is vannak több helyen. A tanítók is 
buzgólkodnak a szegény iskolás gyermekek felruhá-
zása és könyvekkel való ellátása énlekében. Talán 
fölösleges erre buzdítani őket. — Hazall. Gyűlésen 
való fölolvasásra alkalmas volna, de mi nem közöl-
hetjük, mivel csak nemrég adtunk ki hasonló 
tárgyú czikket. — íí. J. Pancsova. Szívesen 
veszszük, csak jelszavunkhoz mérten dolgozza k i : 
röviden és velősen. — N. I. Diszel. Megteheti; 
nincs oly törvény, mely ezt megtiltaná. — L. I. 
Szakcs. Z. L. Kiaszni. T. L. Budapest. Levélben 
válaszoltunk. — Cz. G. Kis-Szebeu. 59.6c6. sz. a. 
tárgyalják; egyebet nem mondhatunk. — B. S. 
Verespatak. A tanítót az állami iskolához évi 500 
frt fizetéssel átveszik. Nemsokára megkapják. Száma: 
65.814. - K. E. Kismarton. Nagyon sajnáljuk, de 
más lapban megjrlent czikkeket nem adhatunk ki. 
Csak a saját czikkeinknek jusson hely! — F. S. 
Szentes. 1. Már több ízben megüzentük, hogy az 
ötödéves korpótlék 1898 október 1-én lesz esedékes. 
2. Magyar sukk-ujságot nem ismerünk ; egyes heti-
lapoknak van sakk-rovatjuk. — J. S. Kuczura. A 
viszonyok alapos ismerete nélkül nem mondhatunk 
véleményt. Kérdezze meg a kir tanfelügyelőtől. — 
\V. J. Zsolna. Ha a tanító neje tanítónő is egy-
szersmind, őt is megilleti a lakbér: kérhetik. — 
H. J. Szinyér. Nem tartozik a szerkesztőség ügy-
körébe. 

Tartalom: Szoczialista tanítók? Mészáros Sándor. 
— A Georgikon ünnepe. B. N. — A szőllőgazdaság 
köréből. Győrffy József. — Hivatalos rész. — Iroda-
lom. — Sziinóra: A nagy panaszos. Sretvizer Lajos. 
— Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Kü-
lönfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban iiiiryen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazuló és a/, illetékes kir. tanfelügyelő ál tal lá t tamozot t 
községi előijárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, fé lévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számí tha tó hirdetési d í j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egvhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóltivatalba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, YI. KEK., PODMAXICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem actu-nl?: vissza. 

A nyelvi áthasonulás kérdéséhez. 
Szőnyegen fekvő egyik legfontosabb 

kérdésünk kétségtelenül a magyar nyelv 
hódításának, avagy sok esetben térvesz-
tésének kérdése. 

A történelemre tartozik annak eldön-
tése, hogy az alföldi és keleti magyar 
medenczék összekötő vonala, a Maros-
vonal, pár száz évvel ezelőtt mennyire 
volt magyar, tényleg megvolt-e a 
nyelvi kapcsolat s az megszakítatlan 
volt-e, és mily szélességű, mekkora 
határig terjedő. Kétségtelen, hogy akár 
hódításról, akár térvesztésről beszélünk, 
nem csak az ország keleti vidékeiről 
lehet szó; de nagy a különbség az 
ország kelete s dél-kelete, az erdélyi és 
tisza-maros-szögi részek s a haza többi 
területei között; ennek okát nem csak 
a fajokban, hanem és különösen a val-
lási viszonyokban kell keresnünk. 

Mégis leginkább a keleti és tisza-
maros-szögi kérdés van szőnyegen, már 
csak annál a természetes visszahatásnál 
fogva is, melyet bizonyos oldalról elle-
nünk támasztott, de alapjában indoko-
latlan támadások és gyűlölködések idéz-
tek elő. Az igazságot keresve, a békét 
keressük s ha meggyőző világot tudunk 
vetni az okokra és okozatokra, egyben 
eljárásunk helyes ú t já t is megjelöljük. 

Kétségtelen, hogy az évezreden át 

a szóban forgó terület nyelvi képe sok 
változáson ment át. 

Hogyan állott a mongol-dúlást meg-
előzőleg, a midőn román elem még 
nem lakott e területen, s a midőn a 
lakatlan vidékek is tekintélyes helyet 
foglalhattak, ha biztosan meg nem is 
állapítható: kétségtelen, hogy a keleti 
részen a székelység már tömör testet 
képezett s a völgyek legnagyobb része 
magyar volt. 

Hogy a mongol-dúlás után kezdődő 
román betelepülés nem egyszerre tör-
tént, hanem hosszú idők lassú munkája 
volt, ez nem csak történelmileg derít-
hető fel, de a dolog természetéből 
önként folyik. 

A török háborúk kezdetén — úgy 
látszik — ez a folyamat már be volt 
fejezve, legalább annyiban, hogy az 
azelőtt lakatlan területeket, a hegyesebb 
vidékeket románok népesítették, de a 
völgyek még a magyarság, illetőleg 
a megfelelő vidékeken a szászság által 
voltak népesítve. 

Bár a ruraun elem az erdélyi részek-
ben sem nem őslakó, sem nem egyidős 
a magyarral, mégis kétségtelen, hogy a 
terület több pontján eredeti települő, a 
mennyiben a terület sok része benépe-
sítetten volt; hogy a jelenleg rumun 
ajkúak által többségben lakott községek 
közül hány lehetett őstelep, ma már 

Lapuiik 43-ik szamához egy melléklet van csatolva. 
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nehéz volna megállapítani. De az is 
kétségtelen, hogy az Őstelepeken kívül 
sok más helyen is többséghez jutottak, mert 
a magyarság az évszázadokon át tartott 
török-dúlások által megtizedeltetvén, 
virágzó községei pusztulásnak indul-
hattak — helyrepótolni nem volt elég 
a rendes faji szaporulat — az Alföld 
népe pedig a hegyek közé ki nem 
vándorolt; ellenben a rumun elem a 
hegyvidékekről folyton szivárgott alá, 
a hol a pásztorkodó nép nem lévén 
kitéve annyi pusztulásnak, a kiegészí-
tésre szinte kiapadhatatlan forrásai 
voltak. Maga a birtokos magyarság elő-
segíthette a múltban is — mint ezt 
ma is tapasztaljuk — e folyamatot 
az által, hogy a hadban lefoglalt, vagy 
elpusztult magyar jobbágyai helyébe 
rumun lakosokat telepített. 

Meg kell gondolnunk, hogy e folya-
mat több száz éven át tartott, hogy a 
háborúk egész községeket birtak a fel-
oszlásra, elköltözésre; hogy azonban a 
lakosság, tehát az eredeti magyar lakos-
ság csekélyebb töredéke megmaradt ott, 
a kiket az új települő rumunság lassan-
kint majorizált, s kész a képe annak, 
mikép változtatták meg a háborús 
zivatarok a keleti részek nyelvi képét. 

A midőn a reformáczió kezdett tért 
hódítani s a magyarság, mely azelőtt 
legalább nyelvre és vallásra nézve egy 
testet képezett: vallás tekintetében 
három csoportra szakadt, még inkább 
erőtlenedett 9 bár a reformácziónak 
kétségtelen érdeme van a magyar nyelv 
fentartásában s ha azon a vidéken 
minden magyar arra tért volna át, 
még erősebb bástyát képezett volna, 
mégis maga az erdélyi hitújítás is 
okozott veszedelmet. Egyrészről, bár 
kísérletek történtek, sem a rumun, sem 
a szász elemet nem tudta megnyerni 
az u. n. magyar vallásnak, másrészről 
a vallási gyűlölködést átvitte a fajiság 
terére s ez uton saját magyar faja 
nem ev. ref. elemét eltávolítva, a 

rumunság karjaiba dobta, mert a róm. 
kath. szertartásokhoz fogékonyabb és 
hűebb elem töredékekben, pap és iskola 
nélkül fenmaradni nem birván, a vallás 
tekintetében hozzá közelebb állónak 
vélt g. k. románsághoz pártolt, keresz-
telkedett s áthasonult. A róm. kath. 
töredékek elrumunosodását bevégezte 
aztán a hosszas vajúdás után megerő-
södött u. n. vallási unió, mert szer-
tartásban közeledve, de SZÍVÓS nemzeti-
ségi egyháznak maradva, az erdélyrészi 
csekélyebb tömegű róm. kath. lakosságot 
teljesen felszívta. 

Ma tehát ott állunk, hogy az erdély-
részivármegyékben nem egészen 200.0ÓO 
szász és 700.000 körüli magyar mellett 
több mint 1,200.000 román van. 

A nemzetiségi (helyesebben: anya-
nyelvi) egyenjogosításról szóló 1868. 
évi XLIY. t.-cz. azt mondja, hogy 
Magyarország összes polgárai az alkot-
mány alapelvei szerint egy nemzetet, 
az egységes oszthatatlan magyar nem-
zetet alkotják. 

Mondjuk tehát, hogy ez a törvény 
a multat lezárta; a zivataros idők 
lezajlottak; oly veszélyektől, melyek 
egész magyar községeket pusztulásra 
birtak, nincs mit tartanunk; őrt állunk, 
a magunkét a jövőben megvédjük, a 
másét nem kívánjuk, birja ki-ki — 
mintegy leltárral — a magáét s bizzuk 
a jövőre, a magyar művelődés erejére 
azt, hogy fog-e az anyanyelvi kép a 
mi szempontunkból kedvezőbbre ala-
kulni. 

Ezt mondhatnók, hiszen az oláh lakos-
ságot még annak a magyarból fölszi-
vott részét is nem csak nyelvétől nem 
fosztjuk meg, de a magyart második 
nyelvévé sem teszszük, hiszen pusztán 
saját fajunk anyanyelvi védelmére szo-
rítkozunk. 

Ha tehát csak a múlttal, csak a 
háborús zavarok okozta károkkal kel-
lene számolnunk, bízvást a jövőbe vetett 
reménynyel nézhetnénk ügyünk elé. A 
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magyar faj nagyobb szaporulata és mű-
veltsége az állapotokat kedvezőbbre vál-
toztatná. 

De éppen itt van leggyengébb olda-
lunk. A múltban egész községeink el-
pusztulhattak, feloszolhattak, kiköltöz-
hettek (a miről a jövőben alig lehet 
szó) s helyüket új, oláh telepesek fog-
lalhatták el: de már a legalább 300 
főuyi egyvallású magyarság természetes, 
lassú, békés eloláhosodásáról, a mennyi-
ben pappal és iskolával birtak s letele-
pülésük összefüggő volt: szó nem lehe-
te t t ; mégis a békés, a lassú folyamat 
volt a múltban s lesz — mert ellene 
nehéz védekezni — a jövőben is leg-
nehezebb kérdésünk. És adatokkal iga-
zolható, hogy ezután talán többet 
veszíthetünk, mint a hosszas hábo-
rúk alatt. 

Ez a folyamat állandóan tart. 
Lássuk csak a szó alatti területen levő 

magyar városainkat! 
A nehéz megélhetési viszonyok kive-

tik a magyar városból a fajipropagáczió-
képesség előnyösebb voltánál fogva remél-
hetett szaporulatot, mely a környező 
román lakosságú falvakba települve, el-
oláhosodik. Ali ez úgy a nagyobb váro-
sokra, mint a falvakra nézve. Egy lakos 
kimegy falusi kovácsnak, más paraszt-
szabónak, urasági cselédnek, erdő-őrnek, 
másmilyen alkalmazottnak; más rajt 
kihajt a szerezhetés könnyebbsége, mert 
a faluban a családjának könnyebben tud 
egy kis szegénységet vásárolni, a hol 
fészket rakhasson; harmadsorban jön-
nek a gazdasági cselédekül alkalmazott 
csoportocskák; egy évben 1 — 2 család 
4 — 8 taggal, 2— 3 év múlva ismét egy, 
4—6 év múlva megint 3—4 család, 
folytonosan, szakadatlanul. A kitelepülő 
a nyelvi áthasonulás föltételét már magá-
val viszi, mert azon a vidéken min-
denki beszéli az oláh nyelvet, gyer-
mekeit az oláh pap kereszteli, az oláh 
gyermekekkel együtt nőnek fel: mikorra 
az új raj megérkezik, az előbbinek át-

hasonulási folyamata úgyszólván be van 
végezve! Lassabban megy a folyamat, 
ha a kitelepülő ev. ref. vallású, de i t t 
is biztosan beáll s csakis egyes helye-
ken konstatálhatok, főleg a nagyobb 
ev. ref. tömörülések szomszédságában 
oly 100—200-ig emelkedő magyar 
kisebbségek, melyek származásukat o 
folyamatnak köszönve, új, életképes 
magyar telepek magvát képezhetik, ha. 
az államhatalom hatalmas segédeszközei-
vel hónuk alá nyul. 

Az ily lassú vérvesztésre nézve — 
teljesen hiteles adatok alapján — szo-
morúan meglepő bizonyságaink vannak. 
Szatmárvármegyében magában 16 ezeren 
felül konstatálható a magyar községek-
ből a környék szomszéd oláh községeibe 
szivárgott s eloláhosodott lakosok száma. 

(Budapest.) Sitter Ferencz. 

' T — 
A magyar nyelv és a tanítók. 
A nyelv nem csupán az ember gondolatai-

nak közvetítője, hanem a nemzet gondolkodás-
módjának, erkölcsi érzületének, egyéni jelle-
mének, szóval: lelki világának is hűséges 
tüköré. Mint ilyen a leghatalmasabb mind-
azon eszközök között, melyek a nemzet éle-
tének fentartására és fejlesztésére irányulnak. 
Ez fejleszti ki mindazokat az erőket és tehet-
ségeket, melyeket a természet valamely nem-
zetbe oltott, melyek a nemzet lelkületében 
szunyadnak s ezeknek kifejlődése nem csal. 
erőt és hatalmat, hanem életjogot is ad a nép-
nek, a többi népek között. Éppen ezért rend 
kívül fontos a nemzeti nyelv hűséges megőrzése. 

A nyelv örökké élő és örökké 'fejlődő szer 
vezet, de a fejlődésnek mindig önmagából 
kell kiindulnia s megfelelnie saját szellemé-
nek. Természetellenes fejlődés nem fejlődés, 
hanem romlás, mely végső veszedelembe dönt 
heti magát az egész életet is. 

Mindezekből kitűnik, mily fontos köteles-
ség háramlik a nemzeti nyelv tekintetéből a 
nemzet-testnek minden egyes tagjára. Ezek-
nek a kötelességeknek pontos teljesítése a leg-
szigorúbb felelősséget rója reánk, tanítókra 
is. Mert nincs a nemzetnek osztálya, mely-
nyelv ünkben annyi kárt tehetne, mint a nép-
tan í tók s viszont a nyelv hűséges és tiszta meg-
őrzésének nincs hatalmasabb őre, mint ismét 
a néptanítók. Hivatásuknál fogva nem csak a 
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nép legnagyobb zömével érintkeznek, hanem 
egyedül és csupán az ő kezükből, az ő neve-
lésükből kerül ki a nemzetnek legnagyobb 
része, melyet szűkebb fogalommal a nép el-
nevezéssel jelölünk. 

Féltékeny gonddal kell tehát a taní tónak 
őrködnie, hogy az iskolában és az életben a 
tiszta, hamisítatlan magyar nyelv csendüljön 
meg az ő ajakán. Az ő beszédjéből szívja 
magába a nép az édes nemzeti nyelv ismere-
tét, mint a csecsemő a tejet az édes anya 
emlőjéből. Az ő nyelve átmegy a nép vérébe. 
Ha ő egészséges táplálékot nyújt, a nép nyelve 
egészséges irányban fej lődik; ha az ő beszéde 
helytelen és rossz, megfertőzteti vele a nép 
nyelvét is. Pedig mi a nép nyelve ? A nem-
zetnek drága kincses-háza; örök tiszta forrása, 
melyből a nyelv tudósai, költői és írói merí-
tenek, a melyekhez kétes esetekben fordulnak, 
hogy útbaigazítást, irányadást nyeljenek. 

Vigyázzunk tanítók! Vigyázzunk, hogy be 
ne iszapoljuk ezt a tiszta forrást, melynek 
őrizete reánk van bízva. 

Midőn tanítónak czikket olvasom, beszédjét 
hallgatom, nem csak arra figyelek: mit mond, 
hanem arra is, hogyan mondja? Figyelek, 
hogy nyelve megfelel-e a hamisítatlan tiszta 
magyarság követelményeinek ? Megvallom 
őszintén, örvendetes haladást látok. Vissza-
emlékezem iskolás koromra, midőn tanítóim 
nyelvén szinte dühöngve erőszakoskodott és 
pusztított a neologizmusnak minden szerte-
lensége. A kréta döröz, a tinta ímedv, az 
iskola tanoda, a tanuló tanoncz, a köl tő költér, 
a mathematikus számtanász, a zongora hangora, 
a tanítók szobája tanán gyi'dde, a mondat 
mondotat vagy mondolmány volt, stb. A mon-
datszerkezet nem is volt ^szép, ha nem szen-
vedő alakba bujtat tuk. így pl. az oroszlán 
nem ragadta meg a zsákmányt, hanem a zsák-
mány ragadtatott meg az oroszlán által. Volt 
tanítóm, a ki majd minden héten kedveske-
dett pár magagyártotta ú j szóval. Es mi kapva-
kaptunk ezeken a melegházi nyomorék, fanyar 
csemegéken, mert az újság erejével hatot tak 
s tanítónktól, mint tekintélytől kap tuk őket. 

És nem csak mi, hanem az akkori tanuló-
nemzedék nagyrésze ez alatt a nyelvrontó 
hatás alatt állott. Az iskolakönyvekben, a 
tanítók ajakán Bugátnak alhalvacssavasélecs-
féle nyelvezete valóságos orgiákat ült. Hála 
Szarvas Gáborék nyelvtisztító munkájának, a 
javulás behatolt az iskolákba is. É p p e n elég 
jókor, hogy magának a népnek is igazi tőről-
metszett nyelve az újítás romboló hatásának 
áldozatul ne essék. 

De a tisztulás munkája még ma sem teljes. 
A nyelvújítás piszkos hullámainak gyűrűi még 

most is ott ringanak nem egy iskolában. 
Nyomorék szó, idegen mondatszerkezet hol 
itt, hol ot t üti fel fejét tanítóink beszédében, 
sőt Írásában is. 

Legyünk rajta, hogy kérlelhetetlenül ki-
pusztítsuk a nyelvnek e baczillusait. E czél-
ból gondosan tanulmányozzuk a népnek for-
dulatos, tőrőlmetszett szép nyelvét és olvassak 
azokat a müveket, melyek nyelvünk tisztasá-
gának hű gondozói. A Magyar Nyelvőrt, ezt 
a korszakot alkotó folyóiratot, Simonyi Zsig-
mondnak Antibarbarizmusát, a Magyar Nyelv-
ről szóló páratlan munkáját minden tanítónak 
kell ismernie.*) 

Azonban a nyelvtisztítás és fejlesztés mun-
kájában nem csak a nép beszédének kristá-
lyos megóvása, hanem más szempontból is a 
taní tókra fontos munka vár. I lá juk vár az 
anyag összehordásának nagy munkája. Élet-
viszonyaik szinte képesítik erre. Folytonosan 
a nép körében élve, forgolódva, mintegy a 
néphez tartozva, előttük hamisítatlan tisztaság-
gal zendül meg a nép nyelve. így bő mód-
jában van, hogy táj- és új fogalomszókat, mon-
dásokat, népmeséket, a verseknek számos fa j -
tá já t stb. összegyűjthesse s e nyelv tudósai-
nak rendelkezésére bocsáthassa. Ebből a bő 
és hamisítatlan anyagból azután egészségesen, 
szűzi tisztasággal és a nemzet szellemének 
megfelelő módon gazdagodik és fejlődik tovább 
és tovább az irodalmi nyelv. így a fejlődés 
mindenkor a nemzetnek legmélyebb, őserővel 
biró'_talajába ereszti gyökereit, honnan egész-
séges és életre képes vért szívhat magába. 

Az öreg Madarász József országgyűlési kép-
viselő interpellált nyelvünk tisztasága érdeké-
ben. Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatás-
ügyi minister úr feleletében megigérte, hogy 
az idegen szók és — a mi fontosabb — szóíűzések 
kiküszöbölésére s a helyes és tiszta magyarság 
megvédésére megteszi a szükséges lépéseket s 
iratot intéz az akadémiához a magyar szótár 
érdekében. A minister úr ezt már meg is tette. 
Kövessük tehát mi tanítók e téren is vezé-
rünket . Szálljunk sorompóba s vegyük ki ré-
szünket itt is a magyar kultura munkájából, 
midőn a nyelv művelésének névtelen harczo-
saivá szegődünk. 

Munkánkkal nem csak a nyelvtudósoknak 
szolgáltatunk igen becses anyagot, hanem 
oltárt emelünk annak a nemzeti géniusznak 
is, melynek szelleme kell, hogy ott honoljon 
minden magyar taní tó szivében, lelkében. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

*) A székes-főváros hatósága minden iskolája szá-
mára megrendelte. Kövesse példáját a vidék is. Szerk. 
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A néptanítók minősítéséről. 
Hackl József a „Néptanítók Lapjá"-nak 

f. évi 40. számában megjelent ily czímű 
közleményének elolvasása után joggal kiált-
hattam fel : „ki véd meg engem védőimtől?!" 
Eddig arról voltunk meggyőződve, hogy ok-
levelünk, ha (mert akkor tán kötéllel kellene 
minket összetartani) az érettségi bizonyítvány-
nyal egyenlő jogok birtokába nem is helyez 
minket, azzal értékre nézve teljesen egyenlő, 
sőt azt, a mennyiben már önmagában is egy 
magasztos pályára utat nyit előttünk, felül 
is múlja. A katonai és egyéb hatóságoknál 
ugyanazon elbánás alá jutunk, mint az érett-
ségit tett ifjak. Megvan az önkéntességi 
jogunk, mint az érettségit végzetteknek, stb. 
A polgári életben, alkotmányos gyakorlatban, 
az adónak oklevél alapján való kétszeres 
számítása a virilis képviselőséghez, a föltétlen 
szavazati jog oklevelünk értékét messze föl-
emelik az érettségi fölé, mely ezen előnyökben 
mind nem részesül. És most jön Hackl úr s le 
akarja oklevelünket alacsonyítani, egyenlővé 
tenni a középiskola befejezetlen tanulmányaival, 
mondván, hogy ezzel az iskola is nyer, a 
tanítók tekintélye is emelkedik. Nagy tévedés! 

A tanítói oklevél egy sajátságos, hogy 
úgy mondjam, kiváltságú elbírálás alá eső 
minősítési okirat, melyet más iskolák bizo-
nyítványaival összemérni fölösleges; de nem 
is lehet, a mint a tudományt és szakértelmet 
rőffel mérni nem lehet. Értékét, méltóságát 
nem a más iskolák bizonyítványaival való 
összehasonlítgatásokban, vagy a kifelé való 
gravitálásban kell keresni, hanem abban, hogy 
azt magunk is megbecsüljük, boldogulásunkat a 
nyújtotta pályán keressük szeretettel és lelke-
sedéssel s így annak becsületét kifelé is meg-
szerezzük. Lehet, hogy valakinek jobban tet-
szik más pálya, nagyobb hasznára vél válni 
a marhagyógyításnak, vagy a közigazgatásnak, 
ám ez is előtte állt akkor, midőn a tanítóit 
választotta. Szerintem meg nem engedhető, 
hogy a saját költségükön végzendő közép-
iskolai két év helyett a képzőben négyet 
töltsön el valaki — államköltségen, s akkor, 
midőn a népoktatás erőit négy éven át le-
kötötte, jegyzőnek menjen. Ott van a peda-
gogium s ha ez sem elég, ám zörgesse a 
tudomány-egyetem bölcsészeti fakultásának 
kapuját, de oklevelünk értékét ily lefelé való 
emeléssel sülyeszteni ne akarja. Kinek a nép-
tanítói pálya a méltán felpanaszolt sok nyo-
morúság mellett is, nem eléggé magasztos, 
ám keressen másutt exisztencziát, de okleve-
lünk tisztességének hagyjon békét! 

(VeieUny.) Marmula János. 

Gazdasági ismétlő-iskolák bor-
termő vidékeken. 

A gazdasági ismétlő-iskolák számára kiadott 
tanterv szerint az oly vidékeken, hol a nép 
szőllőszettel is foglalkozik, a szőllőmívelés is 
tanítandó. Magyarországban alig van vidék, a 
hol a nép kisebb-nagyobb arányban szőllő-
míveléssel nem foglalkoznék, ennélfogva a 
szőllőmívelésnek a gazdasági ismétlő-iskolák-
ban rendes és kötelezett tárgyat kell képeznie. 
Tudjuk, hogy a homoktalaj filoxeramentes s 
azért ujabb időben már ott is foglalkoznak a 
a szőllőtelepítéssel, a hol ezelőtt arról az 
emberek még álmodozni sem mertek. 

Hazánkban óriási azon terület nagysága, 
mely csakis szőllőtelepítésre alkalmas és a hol 
a filoxera, a múltban oly nagyon sokat jöve-
delmező szőllőket már teljesen tönkretette. 

A szőllőknek amerikai szőllő faj okkal való 
felújításához azonban pénz és ismeret kell. 
Az elsőről a kormány az 1896. évi V. t.-czik-
ken alapuló szőllőkölcsönnel már gondosko-
dott, a mennyiben szőllőfelujításra a magyar 
agrár- és járadékbanktól mindenki, a kinek 
elpusztult szőlleje a felújításra alkalmas, annyi 
kölcsönt kap, a mennyire szüksége van. A 
másodikkal a gazdasági ismétlő-iskola lesz 
hivatva a leendő szőllőmíveseket ellátni ; miért, 
bortermő vidékeken felállítandó gazdasági 
ismétlő-iskolákban legelső sorban a szőllő-
mívelés egész terjedelmében tanítandó és csak 
másodsorban a mezei gazdaság, mely ott csak 
másodrendű kereseti forrás. A nm. földmí-
velésügyi minister úr a szőllőszetben az idén, 
az ország különböző helyein tartott szöllő-
szeti tanfolyamokon körülbelül 170 tanítót 
képeztetett ki és azokra első sorban oly tanító-
kat vett föl, a kik a szőllőmívelés szempont-
jából kiváló fontossággal bíró községekben 
működnek. Ezen tanfolyamoknak czélja az 
volt, hogy az azokon résztvett néptanítók a 
szőllő- és borgazdaság terén, különös tekin-
tettel az elpusztult szőllők felújítására, elmé-
letileg és gyakorlatilag kiképeztessenek oly 
czélból, hogy a gazdasági ismétlő-iskolákban 
e szakmában a tanulóknak kellő oktatást 
nyújthassanak és hogy a szőllőújítás előmoz-
dítása érdekében hathatósan közreműködjenek. 

Ámde a gazdasági ismétlő-iskolákra vonat-
kozó ministeri utasítás szerint, annak vezeté-
sével csak azon tanítók lennének megbízva, a 
kik a nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr által rendezendő gazdasági tanfolyamokon 
kiképeztettek, miért is nagyon helyénvaló 
lenne a minister úrnak oly intézkedése, hogy 
oly vidékeken, a hol a nép különösen szőllő-
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mívelésre van utalva, legelső sorban azon 
tanítók bizandók meg a gazdasági ismétlő-
iskola vezetésével, a kik a szőllőszeti tanfolya-
mot eredménynyel hallgatták. Magától értendő 
dolog, hogy ily gazdasági ismétlő-iskolában a 
szőllőmívelésen kívül a növendékek a gyü-
mölcsfa-, méh- és selyemhernyótenyésztésben 
is némi ismereteket nyerjenek és még mindig 
fog a hároméves tanfolyamból a mezei gazda-
ságra és állattenyésztésre idő jutni. A leány-
növendékek tanításánál a fősúly a konyha-
kertészetre és a háziállatok tenyésztésére fek-
tetendő. Itt azonban megkívánom jegyezni 
azt, hogy az intéző körök az amerikai szőllő-
vesszők nemesítésével legjobban leányokat 
szeretnek megbízni, mert rendelkeznek a szük-
séges kézügyességgel és sokkal megbízhatóbb 
és lelkiismeretesebb munkát végeznek, mint 
a férfiak; ez oknál fogva a szőllőmívelésre ők 
is tanítandók. 

Már most az a kérdés, mily terjedelemben 
taníttassák bortermő vidékeken felállítandó gaz-
dasági ismétlő-iskolákban a szőllőmívelés ? 

Növendékeink legelső sorban tanulják fel-
ismerni az amerikai szőllőmívelésre alkalmas 
talajt, a szőllőtelepítésre alkalmas amerikai 
szőllő fajokat, azok tulajdonságait, és akkor 
meg fogják tudni azt, mely talajba milyen faj 
való. Sokan elrontják a szőllőtalajt azzal, hogy 
azt nem helyesen forgatják, már pedig ha 
valaki a talajt ismeri, forgatásnál nem fogja 
az alkalmatlan, meszes holttalajt felszínre 
hozni, hanem a rendesnél sekélyebben forgat. 
Tanulják növendékeink a helyes dugványozást, 
ültetést, döntést és bujtást. A gazdasági ismétlő-
iskolában csakis a legjobbaknak bizonyidt ol-
tási módok gyakoroltassanak, ilyenek: a fás 
angolnyelv-párosítás, a baranyai és Czeiner-
féle zöldoltás, és idővel leszoktatjuk a szőllő-
míveseket az annyira rossznak bizonyult, de 
még mindig nagyon dívó fás ékoltásról. Az ame-
rikai szőllőtelepítésnél nagy fontossággal bir 
a kézben oltott vesszők iskolázása és elver-
melése, miért is a vesszők iskoláztatására és 
a szőllőiskolák kezelésére különös gondot for-
dítsunk. Tanulják növendékeink megismerni 
a szőllő állat-, növény- és rovarellenségeit 
és a védelmi eszközöket, a szőllők állandó 
munkáinak helyes végzését, a tőkék és vesszők 
helyes neveltetését, a gombabetegségeket és 
az azok ellen való irtószereket, a borkészítést és 
a bor betegségeinek gyógyítási módját. 

Nyíltan merem állítani, hogy a szőllőszeti 
tanfolyamokon résztvett néptanítók oly gya-
korlati kiképeztetést nyertek, mint azok, a kik 
rendes uton végezték a vinczellérképzőt, és 
tudom, hogy mindegyikük lelkesülten fogja 

hirdetni a szőllőmívelés új tanait. íme, kedves 
kartársaim, ismét kínálkozik kedvező alka-
lom, hogy bebizonyítsuk ebbeli képességün-
ket is. 

CVillány•) liiss Vilmos. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
§ A csongrádmegyei tanítóegyesület 

közgyűlésének második napján, mint márr.ivi-
den említettük, Vass Mátyás olvasta föl elnöki 
jelentését, mely pedagógiai mozzanatokban 
gazdag történetét tárta fel az egyesületi élet-
nek. Különösen a vidék fiókegyesületei, köztük 
a dorosmai, mindszenti, horgosi, szeged-alsó-
tanyai fiókegyesület s a szegedi népnevelési 
szakosztály fejtettek ki nagy tanügyi jelen-
tőségű munkásságot. A többi között a szegedi 
népnevelési szakosztály kebelében lett tár-
gyalva az alföld nagy metropolisában léte-
sítendő „Gyermekmenhely és szeretetház" esz-
méje s szép humánus tervezete is, mely közel 
van ma már a megvalósuláshoz. Az egye-
sületnek nyomorba jutott régibb tagjait ez 
évben is nagy összeggel segélyezték a segélyző-
és Vass Mátyás-alapból. A pénztári, valamint 
a könyvtári jelentést is megjegyzés nélkül 
vette tudomásul a közgyűlés. Két nagyon 
érdekes előadást jelentett még be az elnök. 
Kárpáti Sándor hódmezővásárhelyi tanítóé 
volt az első: „A beszédhibák legszokottabb 
alakjainak megelőzéséről, illetőleg gyógyítá-
sáról." Nagy megfigyelő képességgel és ritka 
buzgósággal szerzett tapasztalatait mondta el 
az előadó a beszédhibákról tanulmányaiban. Pél-
dákat hozott föl a dadogás, hebegés és hadarás 
eseteiből s mint említé, ő maga is harmincz 
évig küzdött e nyelvi hiba ellen, míg elő-
adásra mert vállalkozni. Elmondta a módszert, 
melyet rendesen alkalmazni szokott, mikor 
ilyen hibás beszédű gyermekkel találkozott 
s mely módszer mindig sikeresnek bizonyult, 
kivévén azokat az eseteket, a midőn már 
a gyermek-, sőt ifjúkoron is túl levő hibás 
beszédűekkel volt dolga. A számtanítás mód-
szeréről értekezett ezután dr. Ében Mihály 
zsámbolci plébános és iskolaszéki elnök. Bemu-
tatott ' egy új rendszerű iskolai számgépet, 
mely a közoktatásügyi ministerium által is 
engedélyeztetett. Számológépével az elemi 
iskolai számtanítás könnyebb, rövidebb és 
alaposabb tanítását akarja elősegíteni. Erős 
érvekkel vitatta azon nézetét, melyet az egye-
sület közgyűlése is elfogadott, hogy az első 
osztály számtani anyaga a 10-en túl ne ter-
jesztessék. A tízig való számítást tartja alap-
jának egész mennyiségtani ismeretünknek. 
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Ellene van, hogy az osztás és szorzás is 
gyakoroltassák már az első osztályban; a 
szorzás és osztás — úgymond — nem alap-
művelet és sokkal komplikáltabb számítás, 
hogysem már az alsó osztályokban megbírja 
a gyermek. Délután az egyesület beléletére 
vonatkozó ügyeket, a számvizsgáló-bizottság 
jelentését, a tisztikar új választását intézte 
el a közgyűlés. Elnök lett egyhangú válasz-
tással : Vass Mátyás, alelnökök: Nagy Ferencz 
és Haám János, jegyző : Rózsa Károly, ügyész: 
Fány István, pénztárnok: Majer Márton, 
ellenőr: Csikós Gyula, könyvtárnok: Kaszta 
György. A folyó ügyek intézésére a választ-
mány 20 tagból alakíttatott újra. Az egyesület 
tagjai este és a következő napon tértek vissza 
otthonukba a két napi tanácskozás után 
bizonyára értékes tapasztalatokkal gazdagabban 
s talán több erővel és lelkesedéssel a munkára, 
melyet eddig is annyi buzgalommal végeztek. 

• A „Pozsonyvidéki róm. kath. népneve-
lők egyesületének4' 1897. évi október hó 
14-én tartott közgyűlése egyhangúlag elfogadta 
Horváth Dezső kántor és főtanító köv. indít-
ványát: „Tekitettel azon, a kántortanítókra 
valóban lesújtó körülményre, hogy a kántori 
fizetés a nyugdíj kiszabásnál csak felerész-
ben, a tanítói fizetésnek 400 frtra való 
kiegészítésénél igénybe veendő államsegély 
adásánál pedig teljes egészen tanítói fizetésnek 
vétetik, indítványozom: hogy az egyesület 
tegyen mielőbb lépéseket akár a nagyin, püs-
pöki karnál, akár a nagym. kormánynál az iránt 
hogy a kántori fizetés a tanítói fizetéstől 
külön választassék s a tanítói fizetés minden 
kántortanítónál 400 frtra kiegészíttessék. 
Indító okok: hogy a megokolásban tovább 
ne menjek, csak a magam iskoláját és saját 
helyzetemet hozom fel, a melyhez minden 
kántortanítói állás csekély változatossággal 
hasonló. A vásáruti r. k. 2 tanítóval bíró nép-
iskolánál a II. tanítónak heti 25 órai tanításért 
az évi fizetése 400 frt, a kántortanítónak 
pedig ugyancsak heti 25 órai tanításért 191 frt. 
Igaz ugvan, hogy a kántortanítónak van 7 
hold földje, 40 mérő ocsuja és mintegy 
20 frtja, de ezért köteles, még pedig a taní-
tás idején tűi naponkint orgonálni, harangoz-
tatásról gondoskodni, temetni, szertartásokat 
végezni, proczessiókat vezetni, ministránsokat 
oktatni, stb. Mivel eme teendők mind a taní-
tás idején túl végzendők és végeztetnek is, 
illő is, és jogos is, hogy mint külön munka, 
külön díjazásban is részesüljön. Ezentúl a II. 
tanítónak van 400 fr t nyugdíjigénye, míg a 
kántortanítónak 300 frt. Végre a II. tanítónak 
van egy napja hetenkint szünet, vasár- és 

ünnepnapja szabad, rendesen 2—3 havi nagy 
szünideje; ezzel szemben a kántortanítónak 
mind a 365 napja le van foglalva." 

X A „Borsodmegyei általános tanító-
egyesület" f. évi közgyűlését a szomorú 
történelmi emlékű Sajó-f'olyó partján fekvő, 
törzsgyökeres magyar lakosságú Szent-Péter 
városkában tartotta meg. Ez az egyesület 
csak 1890-ben alakult meg. Elnöke Hidvégi 
Benő kir. tanfelügyelő, a ki a tanítóság 
körében nagy népszerűségnek örvend. A tagok 
száma ez idő szerint a 200-at megközelíti. 
Köztük látjuk tevékeny szerepet vinni a 
minden szép és nemes iránt lelkesedni tudó 
Grálff'y Ignácz felső kereskedelmi iskolai igaz-
gatót, a jónevü történész, régész és nyelvész 
Brom Károly felső kereskedelmi iskolai, több 
polgári iskolai tanárt és taní tónőt ; sőt ez 
idő szerint róm. kath. plébánosokat és ref. 
lelkészeket is számlál az egyesület tagjai 
között. A serény munka megkezdődött és 
folyik. Az időközben felmerült és felmerülő 
aktuális kérdések mind tárgyaltattak s t á r -
gyaltatnak. Pedagógiai és didaktikai tételek 
szintén nem maradtak s nem maradnak meg-
vitatás nélkül. A tanítók orsz. bizottságával 
összeköttetésbe lépett, költségeihez minden 
évben hozzájárult, gyűléseire állandóan kép-
viselőket küldött. A „Tanítók Háza" eszmé-
jének megpendítésekor megyeszerte gyűjtést 
rendezett s ennek eredményét, ez idő szerint 
428 frtot, kamatoztatja. Az Eötvös-alapnak 
100 frtos alapítványnyal tagja lett. A mil-
lennium megünneplését a megye népiskoláiban 
a „Borsodmegyei általános tanítóegyesület" ren-
dezte. Az idei közgyűlést sikerült hangverseny 
előzte meg. A közgyűlés méltóságát nagyban 
emelte a hely, t. i. a ref. templom, a hol az 
megtartatott. A hymnusz 2 versszakának orgona-
kiséret mellett történt eléneklése után elnöklő 
Hidvégi Benő, a tőle megszokott ékesszólással 
üdvözölvén a mintegy 300-ra tehető jelen-
levőket, fejtegette, hogy az egyesület tagjai 
közt minden felekezethez tartozók vannak, 
kik mind békésen elférnek egymás mellett,; 
az egyesület működésével nem szolgáltat okot 
felekezeti féltékenységre s ezért tagja minden 
tanító lehet. Kulik Márton felolvasta gondosan 
összeállított és szépen megírt évi jelentését, 
majd Fogarassy Jenő "(Ároktő) a népoktatási 
törvény revíziójáról értekezett. Szépen meg-
okolt értekezését a következő irányelvekben 
foglalta össze: 1. A hat évi népiskolai tan-
folyamot minden gyermek legalább kielégítő 
eredménynyel elvégezni köteles. E nélkül sem 
iparos, sem kereskedő nem lehet, sőt még 
cseléd- vagy munkakönyvet sein kaphat, sem 
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polgári jogokat nem gyakorolhat senki, sem 
pedig semmiféle magasabb fokú iskolába át 
nem léphet. 2. Az iskolakötelezettség kezdete 
a 6. év betöltése, azonban a gyermekek testi 
és szellemi fejlettségéhez képest egy évvel 
korábban vagy később is kezdhető. 3. Testi 
vagy szellemi fogyatkozásban levő, vagy 
erkölcsileg romlott gyermekek kitiltandók a 
nyilvános iskolából s ezek részére elegendő 
számú nevelő-, illetve javítóintézetek állí-
tandók. 4. Népnevelési intézetek felállítása 
kizárólag az állam joga és kötelessége; de 
ezen jogokat az állam községeknek, hitfele-
kezeteknek, társulatoknak, sőt egyeseknek is 
átengedheti, lia ezek a népoktatási intézetek 
részére alkotott egységes törvényeket szigo-
rúan megtartják, úgy az anyagi, mint pedig 
a szellemi ügyekre nézve. 5. A népoktatási 
ügy nemzeti alapon szerveztessék s minthogy 
a gyermek már az óvodában megtanulja 
a magyar nyelvet, a tanítás már az első 
osztályban magyar nyelven történjék. Az 
iskolai adminisztráczióban, a legalsó foktól a 
legfelsőig mindenütt, mint hivatalos nyelv, 
a magyar használtassák. 6. A népiskola a 
szív-, kedély- és jellemképzésre az eddiginél 
nagyobb gondot fordítson, s ezek hathatós 
eszközei: a játék, torna, mese, ének, dal, 
szavalás, kellő figyelemben részesítendők. 
7. Minden gyermek a népiskola teljes ha t év-
folyamának bevégzése után köteles az ő 
életmódja, élethivatásának megfelelő polgári 
iskolát is elvégezni. Ilyen polgári iskolák: a 
földmíves-, iparos-, kereskedelmi- és bányász-
iskolák. 8. A polgári iskola tanfolyama 3—6 
évig terjedhet. Az évi szorgalomidő leg-
alább 6, legfölebb 10 hónap. Heti órák száma 
18—25-ig. 9. A tanítóképzés egyetemi szín-
vonalra emeltessék, s a leendő tanító, csak 
miután az érettségi vizsgát letette: végezheti 
a 4 évi pedagógiai kurzust. Az ily képesítés 
s az ez által szerzett érdem elégséges arra, 
hogy a tanító polgári iskolai, vagy tanító-
képezdei tanárrá, járási, vagy megyei tan-
felügyelővé, sőt ministeri tisztviselővé is elő-
léptettessék. 10. Az iskolák fölött a helyi 
szakfelügyeletet az igazgatótanító, a járási és 
megyei tanfelügyeletet a járási és megyei 
tanfelügyelők gyakorolják, kik az érdemesebb 
tanítók sorából nevezendők ki. A közoktatási 
ministerium népoktatásügyi magasabb hivatal-
nokai a megyei tanfelügyelők sorából töl-
tendők be. 11. Az iskolaszék csak az iskola 
anyagi ügyeit gondozza s az iskolaügy nép-
szerűsítését szolgálja. 12. Tanítóképezdei taná-
rokul csak érdemes néptanítók alkalmaztas-
sanak, kik legalább 6—8 éven át különböző 
fokozatú népiskoláknál gyakorlatilag működ-

tek. 13. Tanítók ellen indított fegyelmi 
eljárásnál a tanfelügyelő, mint vizsgálóbiró 
elnöklete alatt csak szakember lehessen. — 
Grálffy Ignácz a Fogarassy által jelzett tanító-
képzést keresztülvihetőnek nem tartja, de azt 
kívánja, hogy a tanítói oklevél a törvény által 
az érettségi bizonyítványnyal egyenlő értékűvé 
mondassék ki. A közgyűlés Fogarassy érte-
kezése másodlatának az orsz. tanítói bizott-
sághoz való terjesztését határozta el, hogy az. 
az abban foglaltakat a törvény revíziójakor 
tőle kérendő véleménynyilvánítás alkalmával 
figyelembe vegye. „Az iskolai kirándulásoké-
ról Kálik Márton tartott sikerült s általában 
köztetszést aratott felolvasást. A magyaror-
szági tanítók országos bizottsága ujabb alap-
szabályait s felhivását Schlesinger Ármin 
ismertette. Az egyesület továbbra is tagja 
marad a nevezett bizottságnak, minden tagja 
után óvenkint a 20 fillért fizetni fogja s jövő 
évre képviselőkül: Fogarassy Jenő s Kulik 
Márton választattak. Elnöknek nagy lelkesült-
séggel : Hidvégi Benő, alelnököknek: Grálffy 
Ignácz és Fogarassy Jenő, főjegyzőnek: Kulik 
Márton, jegyzőknek: Csiky Béla és Schlesinger 
Ármin, pénztárosnak: Várhelyi György, s 12 
tagú igazgató-választmány, egyhangúlag megvá-
lasztattak. Az elmúlt évi számadás s a jövő 
évi költségvetés elfogadása után a közgyűlés 
elfogadta Gálffy Ignácznak egy Miskolczon 
létesítendő tanítók háza iránti indítványát. 
Ennek az lesz a rendeltetése, hogy a megye 
tanítósága gyermekeinek tovább neveltetését 
megkönnyítse, lehetővé tegye, s a házi gon-
dos nevelést a távolban is biztosítsa. Több 
kisebb belügy elintézése után a Szózatnak 
ismét orgonakiséret mellett nagy lelke-
sültséggel történt eléneklése után a gyűlés 
véget ért. _ _ _ (V. Gy.) 

E g y e s ü l e t i g y ű l é s e k : 
A „Szabolcsmegyei Altalános Tanítóegyesület* 

Nyíregyházán 1897 november 13-án tartja 
meg XXI. rendes közgyűlését. — A „Mura-
szombati járási általános tanítótestület" kebe-
lében alakult „Magyarosító ésKözmüvelődési 
Szakosztály" f. évi okt hó 28-án tar t ja Mura-
szombatban IV. évi rendes közgyűlését. — 
A. „Zalamegyei Általános Tanítótestület11 nagy-
kanizsai járási köre f. évi november hó 11-én 
tartja ez évi őszi közgyűlését Nagy-Kanizsán. 
— A „Szatmármegyei Általános Néptanító-egye-
sület" f. évi november 4-én d. e. 10 órakor, 
Szatmáron, a városház dísztermében közgyűlést 
tart. — A „Csanádmegyei Tanítóegyesület" 
makói járásköre f. évi november hó 3-án tartja 
Makón rendes félévi gyűlését. 

aDüQe 



Meggyógyította az anyját, 
Nem tudom, ki hogy van vele, de ha 

káromkodó szót hallok, úgy érzem, mintha 
engem bántottak volna meg. A vérem gyor-
sabban kering, agyam zsibong s tépelődöm, 
mily rosszak az emberek. Szeretnék oly erő-
vel rendelkezni, hogy inthetném, fenyíthetném 
azt, a ki káromkodó szót mond. Pedig vala-
mikor régen én is kiszalasztottam egy-két 
adtateremtettét. Aztán, mint az évek vészes 
álja vonult át fölöttem éltem boldogtalan 
korszaka, s átérezve a keserű megpróbálta-
tások napjait, pirkadt a hajnal éltem alko-
nyodó egén. Ez időtől kezdve irtom a gyo-
mot, ha lépten-nyomon utamba akad. 

Pedig akad elég. Itt, a templom után leg-
szentebb helyen, az iskolában meleg ágya van 
neki. Ott van az az ártatlan gyermeki kebel-
ben, melyet a család megromlott levegőjéből 
szívott be. Lassan, észrevétlenül sajátítja el a 
gyermek, s később megszokva, természetévé 
válik. S ha az iskolai oktatás mellett nevelői 
hivatásunkat is nem teljesítjük, nem nevel-
hetünk az életnek oly nemzedéket, mely annak 
viharaival, nehézségeivel mindenha megküz-
deni tudjon. Ha pedig keletkező indulatainak, 
hajlamainak a kezdet kezdetén helyes irányt 
adunk, könnyebben fogja ismereteit érvénye-
síteni az életben és tud megküzdeni minden 
nehézséggel. 

Ne engedjük a gyermeket káromkodni soha! * 

Ott, a második pad végén ül Szitás Margit. 
Búzavirág szemeivel várakozásteljesen néz rám, 
figyel, szinte mondani látszik, ha előadásomat 
befejeztem: Tanító úr, tovább, ne hagyja abba 
még. Mikor pedig tíz perez után bejönnek az 
udvarról, három-négy vádló áll elő.: Tanító 
ú r ! Szitás megint káromkodott. 

— Szitás, gyere ki. Igaz-e, hogy károm-
kodtál ? 

— Tanító úr, kérem, Lantos ellökött, hogy 
az örd . . . 

— Ki ne mondd; — vágtam szavába a 
gyermeknek. Itt maradsz tizenegy óra után, 
majd beszélek veled. 

Az osztályomban alig egy-két gyermek 
kivételével, mindnyaja káromkodott. Ezt onnan 
tudom, hogy játék közben észrevétlenül meg-
figyeltem őket. (Sok hasznát veheti az ilyen 

megfigyeléseknek a tanító, bárki mit beszél.) 
Később lassan leszoktattam őket. Egyedül 
Szitásnál ment nehezen a dolog. A szülei 
korcsmárosok voltak a faluban; otthon tehát 
nem sok jó t hallhatott. Mégis, eltökéltem 
magamban, ha a többinél sikerült czélt érném, 
miért ne lehetne éppen ennél. Több lesz 
ugyan vele a dolgom, de nagyobb lesz az 
érdemem is. (A mit csak a lelkiismeretem 
fog észrevenni.) 

Tizenegy óra után tanulmányoztam növen-
dékemnek a lelkületét. Oda hivtam az asztal-
hoz és nyájasan kérdezém: 

— Margit, szoktál-e otthon imádkozni ? 
Szemeit fölnyitja kerekre s néz rám, hogy 

igazat mondjon-e. Derült arezomon bíztató 
sugárt fedezett fel és — vallott. 

— Nem. 
— Miért? 
— Nincsen kivel. 
— Magad nem tudsz ? 
— Nem próbáltam. A többi gyerek azt 

mondja, hogy az anyjával szokott imádkozni. 
Edes anyám nem tud velem bajlódni, beteg. 

— Szereted édes anyádat ? 
— Szeretem. 
— No, ha szereted, akkor imádkozzál oda-

haza reggel, délben, este; meglásd, meggyó-
gyul az édes anyád. Csak azt imádkozd, a 
a mit az iskolában tanultunk, jó lesz az is. 
ígéred ? 

— ígérem, tanító úr. — Es szempilláin 
már ott rezgett a megbánás, a fájdalom, a 
szeretet könye. 

Azután haza bocsájtottam. 
Hetek multán azt tapasztaltam, hogy nagyon 

szomorú a leány. Félre húzódik a többiektől, 
szünetkor nem megy az udvarra játszani, csak 
búsul, búslakodik. 

— Mi bajod Margit? — szólítottam meg. 
— Nagyon beteg az édes anyám, meg is 

gyóntatták már. Szavai csuklásba végződtek 
s könyharmatban fürdött a búzavirág két szem. 
Vigasztalni kezdtem. 

— Ne sírj, kis lányom, megsegít az Isten. 
— Mi lesz velem, ha árvaságra j u t o k ? 

Tanító úr azt magyarázta a múltkor, hogy 
szeressük szüleinket, mert addig vagyunk bol-
dogok, míg azok élnek; az árvakenyér 
keserű kenyér. — Zokogta Szitás Margit. 
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— Margit, tudod-e mit fogadtál nekem a 
múltkor ? 

— Tudom, tanító úr. 
•— Aztán imádkozol-e mindég ? 
— Mindég. 
— Hát káromkodni káromkodol-e néha, 

Margit? — szóltam, erősen a szeme közé 
nézve. 

Megilletődött a leány. Révedezve tekintett 
rám. Az arczom komoly, hideg volt. Most, 
vagy soha! Vagy leszoktatom a káromkodás-
ról örökre, vagy fölhagyok minden reménynyel. 

— No, felelj kis lányom. 
A szemét nem birta levenni az enyémröl, 

úgy felelt. 
— Szoktam . . . 
— Látod kis leányom, a j ó Isten azért 

nem hallgatta meg a kérésedet, mert károm-
kodol. A ki imádkozik is, meg káromkodik 
is, az még nem egészen jó ember. A jó Isten 
pedig csak a jóknak az imádságát hallgatja 
meg. Akarsz-e te jó lenni? 

— Akarok . . . 
— Nem káromkodol többet soha? 
— Soha! 
— No, majd meglátom. 

* 

Hogy mily lelki örömmel beszélte el egy 
hónap múlva Szitás Margit, hogy az anyja 
fölgyógyult, azt a kedves jelenetet nem irom 
le, de én érezni fogom egész életemben, hogy 
ez ártatlan gyermek-leány lelkéből én irtot-
tam ki a lelki gazt s plántáltam helyébe 
feslő rózsabimbót: a lelki tisztaságot. 

Szitás Margit soha sem káromkodott többet. 
Örvendezve beszélte fünek-fának, hogy azért 
gyógyult meg az anyja. 

(Csongrád.) Sáyhy Mihály. 

— i r 
Ne igyatok föl nem forralt tejet! 

Az élelmi szerek hamisítását hazánkban jól 
megfogalmazott törvények paragrafusai torol-
ják meg s ennek daczára azt látjuk, hogy 
az emberiség aprajának, öregjének jelentékeny 
tápszerét — a tejet — az a bizonyos harmadik 
osztály, a közvetítők osztálya úgy kezeli, hogy úgy 
a termelő, mint a fogyasztó — a két kifigurázott 
osztály —- egészségével s anyagi károsodásával 
fizeti meg amazok kárhozatos manipuláczióját. 
Természetesen: tisztelet a kivételnek! A 
nagyobb városok, főleg a fővárosnak statisz-
tikai kimutatása azt igazolja, hogy vagy 
10 év óta a csecsemőknek mesterséges uton 
történő tápláltatása hallatlan arányokat öltött 
s épp ennek tulajdonítható, hogy az egy éven 
aluli gyermekek a bélhurut áldozataivá lesznek. 

A frissen fejt tehéntej, a mint a levegővel 
érintkezik, tizenkétféle baczillusnak válik meleg-
ágyává; ha megforraljuk, kilencz elpusztul 
belőle, de megmarad még 3 fajtája, melynek 
esetleg egyike is elégséges lehet arra, hogy 
gyengébb szervezetű gyermeket a másvilágra 
expediáljon. 

Tudván ezt, be kell látnunk, hogy főleg 
az egy éven aluli gyermekek mesterséges 
táplálásánál a tej kérdése életkérdéssé nőtte 
ki magát. 

Városhelyt, sőt kisebb gyártelepeken is, a 
szoptató anyák mindinkább gyérülnek. Hiába, 
a családfentartás küzdelmében ma az anyának 
is tevékeny részt kell vennie! Így, kénytelen 
tejes czuczlijával gyermeke éhségét csillapítani,, 
mert kenyérkeresete a házon kívül szólítja. 
Értessük meg tehát a néppel, hogy a tej 
tiszta, hamisítatlan, vagy legalább is sterilizált 
legyen, mert annak minősége az, a mi a 
gyermeket élteti, elnyomorítja, esetleg meg 
is öli. De a mint egészséges, avagy hamisított; 
mannája, vagy mérge a tej a szegényebb 
sorsú munkásosztálynak is, a hol a vér-
szegénység a nélkül is szedi áldozatait. Ezt, 
fájdalom, a tudomány mai állása mellett, 
kétségbevonhatatlanul bebizonyította. Mit szól-
junk már most annak a pernek a tárgya-
lásához, mely közelébb foglalkoztatta a sz i 
járásbíróságot. A majoros bepanaszolta tehe-
nesét, hogy az a tejbe szemetet dobott. 
A biró persze elitélte a vádlottat, aztán meg-
kérdezi a panaszostól: kárpótlást követel-e 
tejéért? —• „Nem én", mondja a panaszos 
némi gondolkodás után, »elhordták tőlem a 
vevők." 

A beismerés daczára a biró nem dugta 
dutyiba a majorost! Ilyenek után önkéntelenül 
az jut eszünkbe: mennyi szemetes tej kerül-
het a mi kannáinkba is — légmentesen zárolt 
tejes-üvegek révén! 

Egy valaki kiszámította közelébb a főváros 
napi tej szükségletét s azt találta, hogy 227.800 
liter tejet iszunk naponta, s elfizetünk ezért 
27.336 forintot. A tömérdek pénzért—melyből 
a fohászon főleg a közvetítőknek jut — paklizás 
nélkül is illenék a fogyasztókat kiszolgálni! 
Tejgazdasági felügyelőségünk közelébb tüzetes 
elemzés alá vette a tehéntejet, a melyet még 
szentségtörő kezek sem le nem fölöztek, sem 
meg nem kereszteltek. Munkája végeztével 
azt találta, hogy a sértetlen tej literje magá-
ban foglal 870 rész vizet, 90 rész szilárd 
anyagot (caseint, sót, czukrot) és 40 rész 
vajat. Gyengébb testalkatú tehén, meglehet, 
hogy kevesebb rész vajat fog szolgáltatni, 
de a többi 90 rész szilárd anyagot minden 
tehén teje kivétel nélkül beszolgáltatja. Az 
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elemzés alapján a tej minőségét három osz-
tályba sorozhatjuk. Nagyon jó tej az, mely 
40 grammnál több vajat tartalmaz; jó az, 
mely 35—40-et és silány az, mely 30—35 
grammnyit foglal magában literenkint. Az a 
tej pedig, mely még ennél is kevesebbet 
foglal magában, már nem képezi az emberiség 
táplálékát, sőt bizonyos, hogy csecsemőkkel 
fogyasztatva, azoknak számtalan nyavalyáját 
idézi élő. Azért az ilyen árusítását föltétlenül 
meg kellene tiltani! 

A tejgazdasági felügyelőség nézetének helyes-
ségét kétségbevonni annál inkább nem lehet, 
mert a legutóbb megtartott moszkvai orvosi 
kongresszuson megejtett tárgyalások ugyan-
ezen eredményre jutottak. A főváros jól 
szituált polgársága, a Lipótváros felsőbb 
10 ezreinek köre, 15—20 krajezáros tejet 
engedhet meg magának, végre, abban van is 
vajtartalom; de mi van 'a munkáselemekkel, 
a melyek a 8 —10 krajezáros tejjel kényte-
lenek beérni? Fogadni mernénk, hogy a 
lelkiismeretes vegyelemzés annak literjében 
a 15—25 grammnyi vajat semmiféle mikros-
koppal föl nem fedezhetné. Pedig a munkás-
nép gyermekeinek ez a silány tej a tápláléka! 
S vajmi ritkán ju t tudomásunkra, hogy a 
büntető törvénykönyv szakasza a tej hamisítót 
is sújtotta. 

Közelébb orvost hivattak egy hivatalnok-
család beteg, szoptatón táplált gyermekéhez. 
A betegágyhoz érkezett szakembernek első 
gondja volt az ivótejet megvizsgálni, s azt 
tapasztalta, hogy annak 20*/o-nyi szilárd anya-
gát lefölözték; egy más esetben meg azt 
találta, hogy a természetes tejhez még egyszer 
annyi vizet kevert az elárusító. Ennek elmon-
dásával a hivatalos feljelentést reprodukálom, 
mely kevéssé épületes, de annál inkább oktató. 

Evekkel ezelőtt történt, hogy a temesvári 
polgári iskola növendékeinek sápadtsága s 
betegedési átlaga feltűnt a városi fizikusnak. 
Nyomban megvizsgálták a gyermekek regge-
lijeül szolgáló tejet, melynek jobb minősége 
27, silányabbja 15 gramm vajtartalmat tün-
tetett ki. A gyengélkedők között sűrűbben 
fordultak elő halálozási esetek is, a mi az 
eladók lelkiismeretén fog maradandó setét 
foltot hagyni, nem tekintve azt, hogy a házhoz 
hozott tejért vidéken 10—12 krajezárt fizet-
tettek literenkint. 

Érdekesnek tartom a fizikus följelentéséből 
egy részletet szórói-szóra közölni: „Elbor-
zadunk, ha a rettenetes következményekre 
gondolunk, melyeket hasonló visszaélések a 
gyermekek, valamint a betegek tájjlálkozíasánál 
maguk után vonnak! Ha a gyermekekkel meg-
itatott tej csak 15—19 gramm vajat tartalmaz, 

abban az esetben, hogy az egészségüknek 
megfelelő zsiradékot absorbeálják, kénytelenek 
kétszer-háromszor annyi folyadékot lenyelni, 
mintha hamisítatlan italt ittak volna. Hogy 
ez mekkora veszedelmet rejt magában, eleget 
bizonyítja a feljelentés tárgyát képező eset. 
A vizsgálat során kiderült az is, hogy több 
anya, abban a hiedelemben, hogy hamisítatlan 
tejet kapott, saját maga is hígította vízzel 
gyermeke tejét." 

Ismervén a veszélyt, annak komolyságát s 
általánosságát, lássuk már most annak okait is. 

Legsűrűbben megtalálhatj uk magában a tehén-
ben, mely valamely ragályos betegségben, sor-
vadásban vagy száj- és körömfájásban szenved-
het. Eredhet a fejő személyzet piszkos kezei-
től, tisztátlan edényeitől, öblögetővizétől, 
vagy attól a víztől, melyet „keresztelés" czél-
jából használnak. Ezek mindmegannyi mikroba-
fejlesztők lehetnek, melyek ugyan végtelenül 
kicsinyek maradnak, de ha a fogyasztó beleibe 
kerülnek, ott borzasztó gyorsasággal milliár-
dokká fejlődnek s előidézik a tüdővészt, a 
cholerint s a százféle alakban nyilvánuló bete-
gedési eseteket. Tudván a baj okát, az orvos-
lás már nem okozhat túlságos fejtörést. 

A tej eladásra alapított tehenészeteket egy-
szerűen olyformán kell berendeztetnünk, hogy 
egészség dolgában minden képzelhető biztosí-
tékot nyújtsanak. 

Az istáló összes tehénállományát első sorban 
tuberkulimiel kellene beojtatni. A beojtásra 
reagáló állatokat a vágóhídra kellene küldeni, 
ha ezt nem tennők, úgy tej őket csak félfor-
ralt állapotban volna szabad az istálóból el-
vitetni. 

Annak a tehénnek tejét volna csak szabad 
nyersen elszállíttatni, mely a beoltásra sem-
mit sem reagált. 

Egy állatorvos köteleztetnék minden hónap-
ban egyszer az ily tehenészetekben szemlét 
tartani. A tehenek gondozása, a feltétlen 
tisztaság úgy az istálóban, mint a fejés s a 
tejszállítás körül lenne a szemlét tartó gondja. 
A ragadós betegségben szenvedő cselédséget 
nem volna szabad az istálóban megtűrni, 
nehogy azok baja a tehenekre is átragadjon. 

Aztán a mire a tej a piaezra érkezik, még 
két próbán kellene az eladás előtt átesnie, de 
úgy, hogy azok alatt össze ne fusson. 

Először egy negyedóráig 30 — 40 C°-nyi hő-
mérsékü melegítőbe tartanok s azután vagy 
5 perczig forraltatni kellene. A piaezra ter-
mészetesen csak teljesen telt (bármekkora 
legyen is a kanna űrtartalma, mert az össze-
rázott tej minőségét bajos meghatározni) s 
ólomzárolt edényekben volna szabad tejet hozni. 

Ha a tejet sterilizálni óhajtjuk, erre nézve 
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ne használjunk soha semmiféle vegyszereket s 
ne kotyvaszszuk azokat tejünkbe. Ez mindig 
rizikóval járó dolog, a fagyasztás vagy a 
pasteurizálás még megjárja e czélból, de a ste-
rilizálás legolcsóbb s leggyakoribb módja, a 
tejnek vagy három negyedóráig 100°-ra tör-
ténő hevítése zárt edényben. Nagy Napoleon 
azt mondta, hogy az az asszony ér a legtöb-
bet, a kinek legtöbb gyermeke van, de érdeme 
csak akkor lesz nyilvánvaló, ha minden iskola 
falára ezt a figyelmeztetést fogják kiírni: „Ne 
igyatok föl nem forralt tejet /" Tényleg, Nor-
mandia több falusi iskolája, falán még a 80-as 
évek elején láttam díszelegni a nagy hódító 
ezen tanácsát. Míg azonban az elősorolt rend-
szabályok nálunk életbe lépnek, nagyon jó 
lenne, ha jótékony egyesület alakulna, mely 
a szűkölködő anyáknak ingyen sterilizált tejet 
nyújtana gyermekeik részére. Az orvosok 
nagyobb erélyt fejtenének ki a hamisított tej 
felderítése körül s a néptanítók a nép zömét 
figyelmeztetnék a vizezett tejjel történő táp-
lálkozás veszélyeire. 

(Budapest.) Igali Szvetozár. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Oláh Lázár és László Bálint 
volt közs. iskolai oki. tanítókat a csongrádi 
áll. el. népiskolához r. tanítókká; Ország 
Ferencz oki. tanítót a verbócz-chvojniczai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Kurez Erzsébet 
oki. polg. isk. tanítónőt a nagy-károlyi áll. 
polg. leányiskolához a XI. fizetési osztály 
harmadik fokozatába segédtmítónővé; Nagy 
Gáborné szüL Molnár Julia oki. polg. isk. 
tanítónőt a nagyszőllősi állami polgári leány-
iskolához a XI. fizetési osztály harmadik foko-
zatába segédtanítónővé; Petras N. János vég-
zett egyetemi bölcsészethallgatót a titeli áll. 
polg. fiúiskolához a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítóvá; Ugray György oki. 
polg. isk. rajztanítót a késmárki áll. polg. 
iskolához a X. fizetési osztály 3. fokozatába 
r. tanítóvá; Czöndör László oki. polg. isk. 
tanítót a zsombolyai államilag segélyezett közs. 
polg. iskolához a XI. fizetesi osztály 3-ik fo-
kozatába segédtanítóvá; Zsudy Inna oki. tanító-
nőt a delibláti közs. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Farkas Anna oki. tanítónőt a gyetvai 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Stepanoy 
Miklós oki. tanítót a csejthei áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Lázár József oki. tanítót a 
mező-nagy-csáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szabadffy Szaniszló oki. tanítót kuzmicz-vitt-
kóczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Kees-

keméthy Julianna oki. tanítónőt a barkóczi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; özv. Sze-
nákyné szül. Kunczly Kamilla oki. tanítónőt 
a tőketerebesi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Szeg fii Sándor oki. tanítót a felső-
muzslyai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Gyurisits Miklós oki. tanítót a bresztováczi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Hajnal 
Bernát, felenyedi áll. isk. tanítót kir. tanfel-
ügyelői tollnokká nevezte ki és szolgálattételre 
Alsó-Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségéhez 
osztotta be ; Äleman Hilarius oki. tanítót a 
kis-borosnyói áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Dehelan János okleveles tanítót a bárányosi 
közs. el. népiskolához r. tanítóvá; Kopasz 
János oki. tanítót az alsó-köröskényi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Kovaesik Vilmos 
oki. tanítót a felső-köröskényi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Illényi Mihály oki. 
tanítót a menyhei áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Kovács Béla oki. tanítót a mária-
radnai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Bartsch 
Sándor szepes-strázsai ág. ev. felekezeti taní-
tót a kunói áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Durmann Aranka oki. kisdedóvónőt a hatvani 
áll., kisdedóvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Szabó Gizella nagy-károlyi áll. 
polg. leányiskolái r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a bánffyhunyadi áll. felső leányisko-
lához ; Iíankótczy Antal csejthei áll. isk. taní-
tót az alsó-elefánti áll. el. iskolához; Tóth 
Gizella keresztesi és Sebesztha Emilia aranyos-
medgyesi tanítónőket kölcsönösen; Klucsik 
István titeli áll. polg. fiúiskolái r. tanítót je-
lenlegi minőségében a szegedi áll. segélyezett 
közs. II. polgári iskolához; Endrédy Gizella 
krasznai áll. tanítónőt a cseleji áll. el. isko-
lához; Farkas Lajos buzai áll. iskolai r. 
tanítót jelenlegi minőségében a domokosi 
áll. iskolához; Kattos Ágoston kuzmicz-vitt-
kóczi áll. iskolai tanítót az onor-szolcsánkai 
áll. el. iskolához. 

Végleg megerősítette: Groó Árpád bava-
nistei közs. el. isk. tanítót ezen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Matuska 
Józsefné szül. Török Antonia szakolczai munka-
képtelennek talált áll. el. leányiskolái munka-
tanítónőnek évi 280 forintot; Wold Bernát 
viszokai munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 230 f r to t ; Kuharik Ferencz dukai 
r. kath. kántortanító részére évi 220 fr tot ; 
Farkas János bártfalvai munkaképtelennek 
talált g. kel. tanító részére évi 220 fr tot ; 
Bócz Károly nagyugrócziáll.el.isk. tanító részére 
évi 400 fr tot ; Apostol János vörösmarthi 
munkaképtelennek talált ev. ref. kántortanító 
részére évi 115 f r to t ; Kniesz János görbő-
belecskai "munkaképtelennek talált ág. ev. 
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kántortanító részére évi 320 f r to t ; Maczák 
József illavai munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 270 f r to t ; Loykó Pál 
felső-kemenczei munkaképtelennek talált ág. 
hitv. ev. tanító részére évi 220 f r to t ; Steiner 
Jónás nyirbogáti munkaképtelennek talált izr. 
tanító részére évi 250 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Bieník János turopolyai ág. hitv. ev. 
tanító özv. szül. Lehotzky Adél részére évi 
191 f r t 88VJ krt és két árvája részére együtt 
évi 63 fr t 96 kr gyámpénzt; néh. Hrdina 
Hannibál turócz-szklenói róm. kath. volt tanító 
özv., szül. Hirsehner Mária részére évi 150 
frtot, Etel, József, Irén és Gyula nevű kis-
korú árváinak együtt 100 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Polivka András s.-bukóczi volt tanító 
Pál nevű árvájának és néhai Gintner György 
ónodi volt tanító Gyula nevű árvájának a 
debreczeni országos tanítói árvaházba. 

Kiti l totta: a Budapesten 1885-ben Aigner 
Lajos kiadásában megjelent ily czimü elemi 
népiskolai tankönyvet: „Geographie von Ungarn, 
mit einem kurzen Abrisse der allgemeinen 
Geographie. Pur Volksschulen bearbeitet von 
Prof. Dr. J. H. Schwikker; neunte, verbes-
serte Auflage" a hazai összes népiskolai hasz-
nálatból; a Balázsfalván 1892-ben szerző 
megnevezése nélkül megjelent ily czimű elemi 
iskolai tankönyvet: „Elemente de constitu-
tiunici Patrlei" editiunea IV." a hazai összes 
tanintézetek használatából. 

Tanítók tanácsadója. 
S. H. Dolácz. A 40 évi szolgálat betöl-

tése előtt nem kaphatja meg teljes fizetését 
(lakbéren kívül) nyugdíjul. Ha most penzióba 
megy, a dolog természeténél fogva nem 
kaphat jövő évi október 1-én korpótlékot.— 
A nyugdíjazásért való kérvény fölszerelésére 
vonatkozó utasítást mult évi áprilisi vagy 
márcziusi számokban találhat. — A nyugdij-
törvénynyel az 1875. évi XXXII. t.-cz. és az 
1891. évi 43. t.-cz. foglalkozik. 

L. F. Visegrád. Már miért ne taníthatna 
8 órától 11-ig is? Erre nincs ministeri ren-
delet; fölösleges is volna. 

P. Sz. M.-Iióka. Az 1890. évi deczember 
10-én 51.498. sz. a. kelt rendelet szerint: 
„Ha a palyázati hirdetményben nem volt 
kikötve, hogy a tanítót ideiglenesen fogják 
megválasztani, akkor ő véglegesnek tekin-
tendő és az 1868. évi XXXVHI. t.-cz. 138. 
§-a alapján állásából csak fegyelmi uton 
mozdítható el." Ebből ön is levonhatja a 
konzekvencziát. 

Nagy Imre. Csak rendszeres, állandó fizetés 
számítható be nyugdíjazás alapjául; ha tehát 
az ismétlő-iskolai 100 fr t díjat csak az ön 
személyének szolgáltatják ki s ez nincs állan-
dóan a tanítói állomáshoz kötve, bárki töltené 
azt be: akkor ez a 100 f r t a díj levél érté-
kelésénél nem vehető tekintetbe a nyugdíja-
zási ügyben. — Mi nekünk nincs arról 
tudomásunk, hogy az állam felekezeti taní-
tóknak a fizetést 500 frtra kiegészítené. 

György. Az 1893. évi törvényben kifejezett 
korpótlék csak az elemi iskolában működő kar-
társakat illeti meg. Ön tehát nem tartozik 
ebbe a kategóriába. Arról is nyujtottunk 
már fölvilágosítást, hogy állami tanítói fizetések 
vagy fizetéskiegészítő államsegélyek utalványo-
zásánál egyidejűleg a közokt. ministerium 
Xl-ik ügyosztálya is — hivatalból — foglal-
kozik az ügygyei a nyugdíjigény rendezése 
szempontjából. Az állami tanítók fizetési elő-
legeik — az eddig gyakorlatban volt rendel-
kezés szerint — legfeljebb 12 havi „egyenlő 
és szakadatlanul fizetendő" részletekben tör-
lesztendők. Nem hiszszük tehát, hogy halasz-
tást kaphatna. — Az előléptetés várható 
mértéke még hivatalos titok s így mi erről 
nem szólhatunk. 

K. L. Arács. A közoktatási minister úr 
a szolgálatban levő tanítóknak megfelelő 
törvényes alapon „fizetéskiegészítés" alak-
jában „államsegély" czímen nyújt segélyt; 
szolgálatból már kilépetteknek pedig, a körül-
ményekhez képest, kellően igazolt rászorultság 
esetén nyújthat valamely összegű segélyt. 

K. P . Felső-Lehota. A tandíj beszedése és 
kezelésére nézve, a helyi viszonyok szerint, az 
iskolai hatóság intézkedik. Legtöbb helyen 
előre kell fizetni, de elfogadják utólagosan is. 
Sok helyen az iskolafentartó hatóságé a 
tandíj, másutt az igazgató- és tanítóé ; némely 
helyen azonban fele az iskolafent art óé, fele 
a tanítóé. 

Alexander. Kapolcs. Anyakönyv és Mulasz-
tási napló az, a miről szóltunk. Minden egyes 
tantárgy számára van ebben megfelelő rovat, 
melyekbe az osztályzati számok havonkint 
bejegyzendők. A havi Értesítőbe csak a vise-
let, szorgalom és általános előmenetel osztá-
lyozandó. Ha évközben iskolát változtat a 
tanuló, csak ezt viszi magával. Az egyes tan-
tárgyakból csak az utolsó (juniusi) hónapban 
nyer osztályzatot. 

3J. A. P a k s . Díjlevele szerint „egy szobából 
álló lakást" biztosítottak; ennek folytán tör-
vényszerű alkalmas lakás ügyében intézzen 
kérelmet az iskolafentartó hatósághoz. Ha ez 
nem használna, közölje az ügyet a kir. tan-
felügyelővel. 
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J. . y K . . . ly. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
nem a polg., hanem az elemi isk. tanítókra 
vonatkozik. Az illető kérdésben a kir. tanf. 
álláspontja helyes. AE iskolaszéki tanító-
képviselő megválasztását kíméletlen dolog volt 
julius végére kitűzni, midőn a tanítók nagy 
része nem volt odahaza. Ily esetben az otthon-
maradtaknak kellett volna tiltakozniok a vá-
lasztás megejtése ellen. Azt követelte volna a 
szolidaritás. 

33 éves tanító. Attól is függ : milyen 
felek. v. közs. iskolában működött folyvást 
s mióta tagja a nyugdíjintézetnek. 

N. D. Az 1893. év után töltött időt, ha 
rendszeresített álláson működik s ott végle-
gesítetik, beszámítják. 

Y. I. Bajmóez. A szolgabírónak jobban 
kell tudnia, mint nekünk: vájjon eddig jogo-
san viselte-e az illető politikai község azokat 
a kiadásokat. Levél alapján ezt nem lehet 
eldönteni. Különben is helyes útra tereltetett 
az ügy, midőn az iskolaszékhez utasít tatott ; 
az majd rajta lesz a jogi alap kiderítésén. 

Szabó K. A járás főszolgabirájánál sürgesse 
meg ; ha ez nem használ, forduljon a királyi 
tanfelügyelőség útján a közigazgatási bizott-
sághoz. 

K. Mihály. (Abaúj.) Nem tartanok jogta-
lan kívánságnak, hogy a tandíjjal együtt a 
tanító szedje be. 

Bednar Lajos. Fentartjuk a tanácsadóban 
adott útbaigazításunkat s ha a jegyző úr 
továbbra is okvetetlenkednék, felebbezze meg 
az ügyet az illetékes pénzügyigazgatósághoz, 
hivatkozva az általunk megjelölt törvényes 
alapra. 

K. I. Nem ismerünk reá §-t, vájjon köte-
lezhető-e ön az ármentesítési adó fizetésére. 

H. J. Értesülésünk szerint igen. Egyébként 
nézze meg a községházánál az idézett törvény 
§§-ait. 

Budusán I. Szolgálati s egészségi állapo-
tára vonatkozó bizonyítványaival fölszerelt 
folyamodványnyal járuljon a közoktatásügyi 
minister úrhoz, legalább végkielégítést kérve. 

Turulhegyi Bán . A mennyire távollevő 
egyén megítélheti a dolgot, úgy látszik, nem 
volt jogos az eljárás. 

1). Dávid. Ne a szolgabíróhoz, hanem a 
kir. tanfelügyelőhöz forduljon szóban levő 
ügye védelmezéséért. 

Szimkó Antal. 1. Azt hiszszük, megfelelő 
leend, ha az iskolaszéki elnök által hitelesített 
másolatot küld be. 2. Nem számítják be. 

Tanítónő. Nyugdíjjárulékai fizetésének a 
k . . . . i adóhivatalhoz leendő átutalásáért 
adjon be kérvényt a közoktatási ministerium-
hoz, onnan majd intézkednek. 

Horváth M. 1. Tizennégyéves korban. 2. 
Talán megengedik osztályvizsgálatok nélkül is. 
3. Tanfelügyelősége útján. 4. Polg. isk. össze-
vont vizsgálatért megy éj ök kir. tanfelügyelő-
jéhez nyújtsák be a folyamodványt s a zsom-
bolyai polg. iskolát jelöljék meg vizsgálat-
tétel helyeül. 5. A minister úrhoz intézendő 
kérvényére tegyen 50 kros bélyeget. 

M. M. Tanítótestületi ügyekben a tanító-
nők épúgy szavazhatnak, mint a férfi-tanítók. 
Budapesten is volt arra példa, hogy az isko-
laszékben a tanítótestület választott képvise-
lőjéül tanítónő küldetett. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A magyar országgyűlés képviselőháza 

f. hó 21-iki ülésében alig két órai tanácskozás 
után elfogadta az Ausztriával való, egy évre 
teijedő provizóriumról szóló törvényjavaslatot. 
Bánffy Dezső báró ministerelnök kijelentette, 
hogy Ausztriában is parlamentáris uton fogják 
elintézni a provizoriumot s e kijelentéssel 
eloszlatta az ellenzék aggodalmait. Nagy diadala 
ez a 2?<áw/f«/-kormánynak, mert míg Ausztriában 
a rendes parlamenti tárgyalásokat lehetetlenné 
teszi az obstrukczió, addig a magyar képviselő-
ház, úgyszólván, vita nélkül fogadja el a 
kiegyezés meghosszabbítására vonatkozó tör-
vényjavaslatokat. — Az indenmiti tárgyalását 
a f'. hó 23-iki ülésen kezdték meg. 

— Elismerés egy tanítónak. A hosszufa-
lusi áll. polg. fiúiskola derék igazgatója, Veres 
Sándor, 42 évi fáradtságos, buzgó működés 
után nyugalomba vonult. Ez alkalomból 
Wlassics minister e hó 9-éről kelt következő 
sorokban méltányolja nevezett működését: 
„A tanügy terén eltöltött negyvenkét évi 
szolgálat után igazgató úr nyugalomba vonult. 
Kedves kötelességet teljesítek, midőn igazgató 
úrnak ezen alkalomból a hazai tanügy érdeké-
ben kifejtett buzgó tevékenységeért őszinte 
köszönetemet fejezem ki. Wlassics 

— Erödy Béla dr., kir. tanácsos és buda-
pesti tankerületi főigazgató a napokban töl-
tötte be tanügyi működésének 25-ik évét. 
Az érdemes férfiút ez alkalomból számosan 
üdvözölték: iskolák, hatóságok és egyesek, 
a budapesti középiskolai tanárok meg tiszte-
letére f. hó 23-án este lakomát rendeztek, 
melyen számos felköszöntőben méltatták érde-
meit. Wlassics minister elismerő, meleghangú 
levelét Molnár Viktor osztálytanácsos, elnöki 
titkár olvasta föl. — Erődy Béla dr. előbb 
budapesti tanár volt, majd fiumei gym-
nasiumi igazgatónak és egyúttal tanfelügye-
lőnek nevezték k i ; Fiuméből Kolozsvárra 
került, mint főigazgató, majd a Ferencz-József-
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intézet kormányzójává, végül budapesti tan-
kerületi főigazgatóvá nevezték ki. Erődy gazdag 
irodalmi működést fejtett ki s egy-két szép czik-
kében olvasóink is gyönyörködhettek. Beszéli, 
kevés kivétellel, az összes európai nyelveket 
s a keleti nyelvek közül a törököt és persát 
s mint orientalista nagyon jó hírnek örvend. 
Elnöke a Földrajzi Társaságnak. 

— Yilág folyása a külföldön. A mult 
hét külföldi eseményei közt a legfontosabb az, 
hogy II. Vilmos császár és III. Sándor czár 
ismét találkoztak. Hirtelen és váratlan jött a 
hír, hogy a czár, ki már hazautazni készült, 
Kóburgból visszafordult Darmstadtba, apósához, 
a hesszeni nagyherczeghez, Vilmos császár is 
Berlinből. Wiesbadenbe utaztak, a hol az 
özvegy császárné lakik s erre egy kis fejedelmi 
találkozást rögtönöztek a két leghatalmasabb 
császár, német herczegektől és herczegnőktöl 
körülvéve. Mindenki érzi a czár e rögtönzött 
látogatásának politikai jelentőségét. Parisban, 
természetesen, nincsenek tőle elragadtatva. — 
Ausztriában még mindig zavaros az állapot és 
foly az obstrukczió. A német ellenzék mind-
untalan szavazást kér. Tizenhárom névszerinti 
szavazás is van egy napon, a mi 425 képvi-
selőnél 5125 név fölolvasását jelenti. A ház-
szabályok nem nyújtanak módot ennek meg-
szüntetésére, mert a napirend előtt kell beje-
lenteni a peticziókat, akárhányat s mindenik 
fölolvasása és kinyomása fölött névszerinti 
szavazás lehet. Azonkívül formális indítvány-
nyal előállhat minden képviselő. így se 
hossza, se vége az obstrukcziónak. A házsza-
bályokat módosítani már késő s valami 
rendkívüli eszközzel lehetne csak a házsza-
bályok megsértésével a provizóriumot megsza-
vaztatni. Badeni gróf kijelentette barátai előtt, 
hogy bármely pillanatban hajlandó állásától 
visszalépni, ha ennek folytán a Reichsrath 
pártjai akár közös megegyezés, akár pedig az 
obstrukczióról való lemondás árán a provizó-
riumról szóló törvényjavaslat elé nem gördí-
tenek többé akadályokat. Azt mondják, hogy 
Badeni előbb az állandó ülések tartásával fog 
kísérletet tenni s e szerint éjjel-nappal egy-
folytában fognak az osztrák képviselőházban 
ülést tartani. — Szerbiában ministerválság 
volt, a mi előreláthatólag nevezetes fordulat 
az ország politikájában. Szimics és a radiká-
lisok buktak, Gyorgyeoies Mladán a haladó-
pártiakkal uralomra jutott. Már régen készült a 
válság. Sándor király Gyorgyevícset Bécsben 
íoga lta, már mikor Párisba atyjához keresztül-
utazott. Hogy aztán, Milánnal együtt Belgrádba 
visszatért, a válság azonal kitört, tízitnics 
ellenezte is Milán hazajövetelét, mert érezte, 
hogy ez vesztére tör. A ministerelnök és 

Milán között heves vitatkozás volt a fölött, 
hogy a kormány Sándor király házasságát a 
montenegrói Xénia herczegnővel akarta. Milán 
fiával elhitette, hogy a radikálisok az Obreno-
vics-ház ellenségei s nincs más czéljuk, mint 
Montenegrót egyesíteni Szerbiával és azután 
az összes szerbeket a montenegrói Petrovics-
dinasztia uralkodása alatt. Külpolitikáját is 
szemére hányták Szimicsnek. Most következik 
az alkotmány revíziója, de csak, ha az ú j 
kormány végleg megalakult. Az egész válság 
ugy tűnik föl, mint Obrenovics Milán és 
Sándor harcza a trónért a radikális párt ellen. 
Gyorgyevics nem pártkormányt, hanem szak-
emberekből semleges ministeriumot alakít s 
alkalmasint Szerbia külpolitikáját a hármas 
szövetséghez fűzi hozzá. — Kelet-Ázsiában 
olyan világra szóló szerencsétlenség történt, 
mint a mikor Liszabon elpusztult a mult 
században egy földrengéssel, vagy Pompejit 
eltemette hajdan a láva. A forgó vihar a 
spanyol szigeteken, a Fülöp-szigeteken haj tot t 
végig. Két nagy sziget, akkora, mint Hollandia 
és Belgium együttvéve, fekszik a Csendes-
oczeánban, nevük Számár és Leyte. Ezeknek 
tartott a szélvész s a tenger elborította a 
partokat, a városokat és falvakat elnyelte. 
Egy nagy hullám jött, roppant erővel, maga-
san és sebesen, elsöpörte a házakat, elvitte 
az embereket és az állatokat, ezreket megful-
lasztott és a tengerbe sodort. Hogy hány 
ezer ember veszett el, tudni még nem is lehet. 
Magában Leytében a hasonló nevű város, 
Carigara és Burugo falvak, számos más kisebb 
helység, de leginkább Taklobán város pusztult 
el. Taklobánban több ezer ember lelte halálát. 
Egyik faluban négyszáz halottat szedtek 
össze, Számár szigetén Hermáni város a föld 
színéről egészen eltűnt. A Leyte szigetén 
okozott kárt Madridban hót és fél miihóra 
becsülik. Ez történt október 12-én, de oda 
nem vezet távíró s így csak most érkezett 
Európába a szerencsétlenség hire. 

— A tíz szobor fölállítását elrendelő leg-
felsőbb kézirat örömére, mint már említettük, 
a legtöbb iskolában ünnepet ültek s a tanári 
kar megbízottjai hazafiasságra és királyhűségre 
buzdították az ifjúságot. Folyó hó 24-én, meg-
hivásra, a Bőser János nyilvános felső keresk. 
és polgári iskolájában voltunk jelen egy ily 
ünnepélyen s örömmel láttuk azt a lelkesedést, 
mely az ifjak és a jelenvolt nagyszámú közön-
ség közt uralkodott. A lendületes alkalmi 
beszédet Vende Ernő tanár tartotta. Az ifjak 
ének-, zene- és szavalati előadásai egytől-
egyig szabatosak voltak. 

Jubileum. A „Szabolcsmegyei Altalános 
Tanítóegyesület", a nyíregyházi ág. hitv. ev. 
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egyház, iskolaszék és tanítókor, Mráz Károly 
tanító ötven éves tanítóskodását jubileummal 
ünnepli meg Nyíregyházán f. évi november 
13-án. 

— A budapesti (budai) tanítóegyesület 
pénztári állapota 1897. évi október 21-én a 
következő adatokat tüntet i fe l : 1. Magánalap: 
400*75 frt. 11. Kölcsönalap: 400*25 fr t . III. 
Temetkezési-alap: 5779"02 frt . Összes vagyon: 
6ő80'02 f r t . Ez kétségkívül oly örvendetes 
eredmény, melyhez hasonlóval kevés tanító-
egyesület dicsekedhetik. 

— Halálozások. Pászthory Endre, 1848/49-es 
honvéd-tüzérfőhadnagy, volt bátyai róm. ka-
tholikus nyugalmazott tanító, Tass melletti 
Puszta-Szent-Györgyön meghalt 76 éves ko-
rában. 1848-ban mint fiatal jogász köztüzér-
nek állt a nemzeti hadseregbe, mint ilyen 
több véres csatában résztvett ; bátorságáért 
hamarosan főhadnagygyá léptették elő. A 
szabadságharcz szomorú vége után Kossuthtal 
Törökországba menekült, kitől Sumlán vált el 
és sok viszontagsággal küzdve Philippopolisz-
ban tanítóságot kapott, honnét a megkegyel-
mezéskor hazajöt t ; gazdag nyelvismerete 
folytán — 11 nyelvet értett szóban és Írás-
ban — Budapesten tolmács lett, innét Bátya 
községbe jegyzővé választották, de szive min-
dig vonzotta a tanítóságra, állását ezért fel 
is cserélte; a bunyevácz gyermekek között a 
magyar nyelv sikeres tanításáért az államtól 
és a kalocsai egyházmegyétől többször j u t a -
lomban részesült. 23 évi tanítóskodása után 
nyugdíjba vonult és, hogy kiérdemelt 
nyugdíjacskája mellett a törődött öregnek 
napjai gondtalanul múljanak, dr. Darányi Ignácz 
földmívelésügyi minister úr Tass-Szent-
György uradalmába helyezte, hol majd 8 éven 
át tiszti díjat élvezett. — Varga Áron nyugal-
mazott ákosfalvi levita, 48-as Kossuth-huszár-
őrmester, f. évi, október 7-én d. e. 11 óra-
kor, 36 évi tanítóskodás után, 72 éves korá-
ban szívszélhűdés következtében megszűnt 
élni. Áldás emiékökön! 

Szerkesztő postája. 
E. J. Yencsellö. Sz. L. Józseffalva. B. G. Székely-

földvár. Z. 1. Abrudbánya. K. S. Királyfa. R. I. 
Mariké. N". M. Szolnok. M. J. Iharos-Berény. St. A. 
Istvánfalva. Sajnáljuk, de czikkeiknek nem szorít-
hatunk helyet. — I. I. Nagyág. A magyar nyelv 
tanítása idegen ajkú népiskolákban már eléggé 
meg van vitatva. Lapunk nem oly nagy terje-
delmű, hogy minden ezikkre választ is, meg viszon-
választ is közölhetnénk. Örvendünk ugyan, hogy a 
lapunkban megjelent czikkekre oly tömérdek sok 
visszhangot kapunk, mert ez világosan mutatja, hogy 
a tanítóság olvassa a Néptanítók Lapját; de viszont 
lehetetlen az, hogy a válaszokat és viszonválaszo-

kat, ha még oly jók is, mind közöljük, mivel nekünk 
a fölvetett kérdések tárgyát illetőleg is változatos-
ságra kell törekednünk. A. tornászairól írtat a köz-
lendők közé tettük. — Annus. Igaza van, de már 
előbb elfogadtunk egy erre vonatkozó czikket s el-
nyújtani ezt a meddő vitát nem akarjuk. A másik-
nak utána nézetünk. — Lingra. A közlendők közé 
tettük. — W. B. Baja. Ha csak lehet, sorát ejtjük. 
— Á. J. Dabrony. 41.038. sz. a. tárgyalják s nyug-
díjigényét tisztán tanitói fizetéséhez képest állapít-
ják meg. — K. D. Puszta-Földvár. 1. Lehet, ha a 
község folyamodik, de eddig nincs itt kérvénye. 2. 
Nem. 3. Lehet, de jobb csak üresedésben levő s 
pályázatra bocsátott állásra folyamodni. — Gr. J. 
Paraszt-Dubova. Folyó hó 19-ig a ministeriumhoz 
kérvény onnét nem érkezett. — I. Gy. Borgáta. Kér-
vény onnét f. hő 19-ig nem érkezett ide. — V. P. 
Borberek. Áthelyezés iránti kérvénye még nincs 
a ministeriumban. — H. E. Yées. A Széchenyi-
Kollonics-alapért folyamodók kérelmét 43.1s3. sz. a. 
tárgyalják. Várady Árpád oszt.-tanácsos az I ügy-
oszt. főnöke. — F. M. Obrovácz. Kérvénye csak most 
érkezett ide : nem sokára tárgyalni fogják 64.831. sz. a. 
— D. Gy. Margita. Ön panaszkodik, hogy a „Magyar 
Könyvtár" czímü vállalat (?), melynek még a nyáron 
a „Praktikus Orgonista" czímü darabért 2 frtot 
küldött be, sem a megrendelt zeneművet nem 
küldte meg, sem a pénzét nem küldte vissza. 
Szólítsa föl vagy az egyikre, vagy a másikra s ha 
választ ismét nem kap, tegyen az illető czég(?) 
ellen följelentést. Nagyon sajnáljuk, hogy az u. n. 
„Magyar Könyvtár" hirdetése épp a mi lapunkban 
jelent meg; de mi már a nyáron, a legelső panaszra 
fölszólítottuk a kiadóhivatalt, a melyre twlvalecöleg a 
hirdetések tartoznak, hogy a „Magyar Könyvtár" hir-
detéseit ne közölje s ugyanakkor ezen a helyen 
óvatosságra hivtuk föl olvasóinkat. — „A. nevelés-
tanítás az élet tükrében." (Szeged.) Kiadtuk volna, 
de közben megjelent a „Néptanodá"-ban. Miért 
küldi be két lapnak ? — Kj. 1. Állami középisko-
lákban a magántanulónak az egész évi tandíjat is 
meg kell fizetnie s ennek analógiájára, a legtöbb 
felekezeti középiskolában is. 2. Csak arról, a melybe 
iratkozott. 3. Pölebbezni minden községi határozat 
ellen lehet, de, ha nagyon komoly ok nincs rá, 
okosabb nem tenni meg. — L. J. L. Naponkint 
öt-hat czikket (köztük néhány több írott ívre ter-
jedő „czikkecskét"J küldenek be hozzánk és kiadha-
tunk hetenkint ötöt-hatot. Most Ítéljen ! -- Gr. D. 
segédtanfeliigyelö, Temesvár. A felelős szerkesztő 
intézkedett. — F. V. Bikity. T. F. Kötelek. Gy. 
J. Kóród-Szent-Márton. Levelet írtunk mindegyi-
kökuek. — K. G. Bátya. (Minden Neveléstanban 
olvasható) S. M. B.-Csaba. Nem közölhetjük. —• 
J. L. Ma. K. F. N'agy-Szöllös. Vidéki tanító. H. I . 
Rákóczi. A közlendők közé .tettük, de hogy mikor 
kerülhet rájok a sor, nem tudjuk: nagyon sok az 
elfogadott czikk. 

Tartalom: A nyelvi áthasonulás kérdéséhez. 
Hitter Ferencz. — A magyar nyelv és a tanítók. 
Eles Károly. — A néptanítók minősítéséről. Marmula 
János. — Gazdasági ismétlő-iskolák bortermő vidé-
keken. Kiss Vilmos. — Egyesületi élet. — Sziinőra : 
Meggyógyította az anyját. Sájhy Mihály. — Ne 
igyatok föl nem forralt tejet. Igali Szvetozár. — 
Hivatalos. — Tanácsadó. — Különfélék. — Szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elölj árósági bizonyí tványnyal együtt, a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy évre 5 fr t , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h irdetéseknél min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i által k i számí tha tó hirdetési díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő p e t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY UTCZA 37. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Nyelvi veszteségünk ós a 
védekezés. 

Kétségtelen, liogy a keleti ország-
részekben a magyar elem nagymér-
tékű nyelvi veszteségeinek nyomaira 
akadunk. Áll ez különösen az erdély-
részi római katholikus lakosságra nézve, 
melynek tekintélyes része beleolvadt 
a görög katholikus rumun elembe, sőt 
a helyzet miatt maga a nagyobb ellent-
álló képességgel bíró ev. ref. elem is 
veszített. 

A városok (központok) közelében levő 
más ajkú községekben található számos 
magyar nevű, de nyelvükön már nem 
beszélő iskolaköteles után némileg még 
meg leheb mérni veszteségeinket. Ez 
adatok azt mutatják, hogy pl. Nagy-
és Felső-Bánya városok szomszéd fal-
vaiban, e városok együtt nem több, 
mint ld ezernyi lakossága mellett, 
mintegy 2000-nyi elrománosodott, gö-
rög katholikus vallású magyar eredetű 
ember található; Segesvárott helyben 
mintegy 800-ra rúg a magyar nevű 
szászok és románok száma; ugyanez 
az eset valamennyi beékelt közpon-
tunknál. Szatmár megy ében a veszte-
ség kimutathatólag a városokon 
kívül — közel 18 ezer főre rúg, Nagy-
Küküllőben 8 ezerre, Torda-Aranyos-
ban 13 ezerre, stb. 

De van ezekben az adatokban egy 
másik tanulság. Főleg a más ajkú elem 
közelében levő magyar központok, ille-
tőleg városok közelében található a 
nem magyar ajkúak között legtöbb 
magyar név. így Felső- és Nagy-
Bánya közelében s innen a Szamos-
vonalon Szatmárig erősebb a veszteség 
nyoma, a merre t. i. a központi lakos-
ság természetes áramlása történt. 

Minél távolabb baladunk, annál rit-
kább a nem magyar ajkú tankötelesek 
között a magyar nevű, de úgyszólván 
meg leliet állapítani a migyar elemnek a 
központból való kiáramlása térképét s azt 
a képet, hogy állana a magyar nyelv 
uralma, ha az apránkint kivetődött 
magyar elem megőrizhette volna nyel-
vét és tömörülhetett volna. Ez a tapasz-
talat — pedig puszta rideg tények 
alapján szólunk, — megmutatja tehát 
azt is, merre kell legerősebben véde-
keznünk, illetőleg merre kell első sor-
ban kulturális óvintézkedéseket tennünk, 
még az esetben is, ha pusztán a véde-
kezés terén maradunk, a mint eddig is 
tettük. Ez alapon tanulmányozhatjuk a 
védekező állami iskolák igazi helyét, a hol 
aztán ez intézeteket, még ha egyelőre 
csak tizenöt-húsz tanulójuk volna is, 
teljesen állami költségen létesíteni 
kellene. 

Természetes, hogy százados mulasztá-
Lapuiik 43-ik szamához egy melléklet van csatolva. 
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sokat egyszerre nem lehet pótolni. De leg-
alább a, jövő veszteségektől megóvhatjuk 
magunkat. 

Azért bizonyos osztályozásokat kell 
fölállítanunk a kulturális védekezés poli-
tikájánál. 

Mielőtt azonban az osztályozásról szól-
hatnánk; épp azon okból, mert a jövő 
veszteségei abból származhatnak, hogy 
a központokból apránkint kiszivárgó 
magyar elem nyelvét nem tudjuk meg-
óvni s így a mit nyerünk a magyarság 
nagyobb születési arányán, elvesztjük 
akiszivárgásnál: nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy a székely és az alföldi 
magyar medenczék azok a legfőbb tele-
pek, a melyek — a szélekbe — a leg-
több kiszivárgást mutatják. 

A népesség sűrűsége szokott a fok-
mérője lenni a megélhetés nehézségé-
nek, a mi a kitelepülésnek az oka. 
Ámde a népesség sűrűségénél csakis a 
mívelhető, vagy a nép tulajdonát képező 
földek volnának számba veendők. Már 
pedig pl. a székelyföldnek terméketlen 
bérczeivel nagyon is sok nem mível-
hető területe van s a fenmaradó cse-
kély völgyek arányában a nép eléggé 
sürü. De az Alföldön is, főleg a hol 
nagy hitbizományok vannak, nem tud 
a nép megfelelő existencziához jutni, 
— azért mind a két medencze főleg 
a szélekbe — de a székely, Romániába 
is, — az alföldi pedig a kelet- és dél-
vidéki román, német és rácz közsé-
gekbe erős szivárgást mutat. 

Hát hiszen tudjuk, hogy ennek a baj-
nak végleges gyógyszere nem az iskola. 
De — félő — talán erre a bajra nincs 
is orvosság. 

Számot kell tehát vetni azzal, hogy 
ily kiszivárgás folyton lesz. Úgy a szé-
kelyföldről, mint az Alföldről, vala-
mint a nemzetiségi területeken levő 
magyar központokból is. S ha lesz, és a 
hol úgy, mint a nemzetiségi területeken 
levő magyar központoknál az áramlás 
térképét már megállapítani nem lehet: 

ott a védekezésre nincs ogyéb mód, 
mint magát a törzsnépet nevelni úgy, 
hogy kitelepülve is nagyobb ellentálló 
képességgel birjon. 

Ehhez járul az Alföldön a szoczializ-
mus mérge is. Ez a legkomolyabb Hajunk 
a sok közül. Annak idején a romániai 
szoczialista újságok Szántó-Kovácsot, 
mint nagy energiájú hőst ünnepelték 
s ne adja az Isten, hogy a románokat 
mi velünk a szocziális közösség békítse 
ki. Az alföldi nép, tanúság rá a czeglédi 
gyűlés, panaszkodik, hogy gyermekeit 
nem iskoláztathatja. Sok tekintetben 
igaza is van: Békés-Csabán 562, Békés-
Gyulán 826, Szarvason 881, Békésen 
1536, Diós-Győrön 564, Miskolczon 
675, Cs.-Palotán 482, Battonyán 1200, 
Makóban 3401, Jász-Árokszálláson 402, 
Bessenszögön 438, Turkevén 446, Déva-
ványán 485, Szolnokon 582, Jász-Berény-
ben 824, Mező-Taron 1176, Török-Szt.-
Miklóson 1180, Ivúu-Szent-Mártonban 
1460 nem iskolázó 6—12 éves gyer-
mek találtatott. 

Meg kell tehát az elégedetlenségnek 
azt az okát, a mely mireánk tarto-
zik, szüntetni. Még pedig úgy, hogy a 
népre kevesebb kulturális teher hára-
moljék, másrészről pedig kifogástala-
nabb magyar nemzeti nevelést nyerjen; 
olyat, a mely nem csak a magyar elem 
különböző vallású tagjai közt levő ellen-
téteket simítsa el, de őket az élet küz-
delmeire is jobban képesítse. 

Ez okból és, ismét hangsúlyozzuk, 
pusztán a védekezés szempontjából föl-
véve, mert a magyarság nevelési ered-
ményének fokozása is ide tartozik, a 
magyar tömörülések nagyobb népmozgalom-
mal bíró helyeinek fokozottabb iskolai gon-
dozása szintén legsürgősebb feladataink 
egyikét alkotja.' 

Ha aztán arra tekintünk, hogy egy-
részről a Háromszék, Csik, Udvarhely 
és Maros-Torda megyék által képezett 
székely tömörülés, másrészről a Pozsony, 
Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Grömör, 
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Abaúj-Torna, Zemplén, Ung, Bereg, 
Ugocsa, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, 
Csanád, Bács-Bodrog megyék által — 
ide véve túl a dunai részt is — öve-
zett terület, vagyis a főtömörülés szá-
mos oly nem magyar ajkú községet 
foglal magában, melyeket a magyarság 
egészen körülvesz s ha számba veszszük 
főleg a Tisza-Maros-szöge és a Dunán-
túl azon német ajkú róm. kath. és ev. 
ref. községeit, melyek érzelemre már 
is teljesen magyarok: megtaláljuk azt a 
természetes teret, a hol a magyar nyelv-
terület beleolvasztás útján való széles-
bítésére legkedvezőbb állapotok vannak. 

Már 1893-ban, „A magyar nyelv-
határ kiterjesztése" czímű tanulmá-
nyunkban (57. lap), kifejeztük, hogy 
a magyar népoktatás teljes államosí-
tása volna a leghelyesebb. Azóta egy-
részről a nemzetiségi ellenhatás, más-
részről a szoczialista izgatás megerő-
sített azon nézetünkben, hogy ez az 
egyedüli czélravezető. Mégis, a midőn 
a különböző szempontból fontos egyes 
területekre nézve, az elsőbb szükség 
szempontjából, bizonyos osztályozásokat 
állapítunk meg: teszszük ezt azért, 
merő számot kell vetnünk ama mind-
untalan hangoztatott nézettel, hogy a 
teljes államosítást az államháztartás 
nem birná meg (a mely nézet ugyan 
csak addig lesz felszínen, a míg a viszo-
nyok kényszerítő hatalma az államosítás 
kikerülhetetlen voltát közmeggyőződéssé 
nem teszi). 

H i tehát osztályozásról szólunk: első 
sorban a védekezést kell szem előtt 
tartanunk. 

Alsó-Fehérmegyében 26 (12), Besz-
tercze-Naszódban 4 (3), Brassóban 4 
(—), Csíkban 3 (—), Fogarasban 5 (4), 
Háromszékben 2 (2), Hunyadban 14 (9), 
Kis-Küküllőben 19 (6), Kolozsban 38 
(20), Maros-Tordában 21 (5), Nagy-
Küküllőben 8 (6), Szebenben 4 (2), 
Szolnok-Dobokában 27 (23), Torda-
Aranyosban 16 (9), Udvarhelyben 1 (1), 

Aradban 28 (6), Biharban 33 (16), 
Szilágyban 30 (12), Szatmárban 26 (3), 
Krassó-Szörényben 9 (—), Temesben 
31 (7), Torontálban 43 (6) oly magyar-
ral vegyes, nagyrészt román többségű 
községünk van, a melyekben a magyar-
ság 100-tól csak 300-ig emelkedik, a hol 
tehát a magyar lakosság, sok helyen 
több vallásra szakadva, a beolvadás 
veszélyének van kitéve. A felsorolt 
megyék 392 ily községéből a zárójelek 
szerint csakis 154 községben van még 
állami iskolánk; múlhatatlanul kell 
tehát még állítani 1—1 tanítóval 238 
községben, a mi (helyiségre 200, dologi 
szükségletekre 100, fizetésre felében 
400, felében 500 frttal számítva) évi 
178.500 frtot tesz ki, a felszerelésre 
pedig kell az első évben per 150 fr t — 
35.700 frt. Mivel pedig a mondott 
területi szükség körülbelül megfelel az 
egész hazabeli szükséglet felének, a 
300 magyar lélekszámig sem emelkedő 
magyar kisebbség védelmére kell évi 
357 ezer frt, felszerelésekre az első 
évben 71.400 frt . Ez a legelső szükség, 
ezt az összeget tehát egyszerre be 
kellene állítani az állami költségvetésbe. 

Azon vegyes ajkú községeink tekin-
tetében, melyekben bár kisebbségben 
van a magyarság, de már a 300 lélek-
számon folül emelkedik, s így nagyobb 
ellentálló képessége is van, némileg 
kedvezőbben állunk. Yan ilyen közsé-
günk Alsó-Fehérben 14 (10), Besztercze-
Naszódban 3 (3), Brassóban 2 (2), 
Csikban 2 (2), Fogarasban 1 (1), Három-
székben 2 (1), Hunyadban 10 (9), Kis-
Küküllőben 9 (7), Kolozsban 18 (9), 
Maros-Tordában 7 (4), Nagy-Küküllőben 
3 (3), Szebenben 1 (1), Szolnok-Dobo-
kában 15 (10), Torda-Aranyosban 6 
(4), Szatmárban 16 (9), Szilágyban 6 
(5), Biharban 8 (5), Aradban 24 (7), 
Krassó-Szörényben 6 (3), Temesben 17 
(6), Torontálban 28 (3), összesen 198, 
a zárójelek szerint 104-ben állami 
iskolával. 

42* 



860 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. szám. 

Ugyancsak a mondott területen azon 
vegyes ajkú községeink, melyekben a 
magyarság egyrészről 300-on felül, de 
egyúttal abszolút többségben van, a 
következőleg állanak: 

Alsó-Fehérben 10 (1), Besztercze-
Naszódban 2 (1), Brassóban 9 (9), 
Csikban 5 (—), Háromszékben 12 (11), 
Hunyadban 3 (3), Kis-Küküllőben 26 
(11), Kolozsban 39 (15), Maros-Tordá-
ban 28 (7), Nagy-Küküllőben 9 (7), 
Szolnok-Dobokában 20 (10), Torda-
Aranyosban 24 (21), Udvarhelyben 3 
(1), Szatinárban 24 (2), Szilágyban 51 
(13), Biharban 31 (6), Aradban 16 (3), 
Krassó-Szörényben 2 (1), Temesben 6 
(3), Torontálban 23 (2), összesen 343 
ily községünk van, a zárójelek szerint 
122 állami iskolával. 

Noha a két utóbbi kimutatás szerinti 
községekben a magyarság már a 300 
lélekszámon felül van, mégis tudvalevő, 
hogy a 300 lélekszámon felüli kisebb-
ségek nem mindenütt fejthetnek ki 
kellő erőt a védekezés érdekében. Fel-
téve, — és ennek tanulmányozása már 
az illető kir. tanfelügyelőségek teendője 
— hogy a 300-on felüli magyar kisebb-
ségek fele hitfelekezeli utoa jól véde-
kezhetik, kellene 47 ily községbe állami 
iskola; de már két-két tanítóval számítva, 
a mi évi 500 f r t fizetés és 100 fr t 
lakbérrel, feltéve, hogy a dologiakra 
helyi fedezet nyerhető, 56.400, az egész 
országra kétszeresen számítva 11 2.800 
írtnak felel meg; ugyanannyit lehetne 
számításba venni a magyar többségű 
helyek első rendezésére is; tehát maguk-
ban a vegyes ajkú községekben állami 
iskolákra egyelőre mintegy évi 600.000 
fr t ra volna szükség. 

Már most, ha arra tekintünk, hogy 
csak Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Csík, 
Esztergom, Győr, Háromszék, Heve?, Jász-
Nagykun - Szolnok, Komárom, Maros-
Torda, Nógrád, S/aboles, Szatmár és 
Z da megyékben a nem iskolázó magyar 
6 —12 éves tankötelesek száma 87 köz-

ségben a 100-on,37 községben a 200-on, 
9 községben 300-on felül emelkedik s 
ezenkívül 21 községben egyenkint 400-
tól 3400-ig emelkedik az iskola nélkül 
felnövő tankötelesek száma, és ha számba 
veszszük, hogy a hol egy tanítóra 80-nál 
több tanítvány esik, ott a kellő ered-
ményt elérni lehetetlen, pedig számos 
tanítónk 100 — 200 mindennapi tan-
kötelest vezet: úgy be kell látni, hogy 
ezen a bajon múlhatatlanul segíteni 
kell. Ennek orvoslása — addig is, míg 
az elemi népoktatás teljes államosítása 
bekövetkezhetik — legalább oly össze-
get követel, mint a vegyes ajkú köz-
ségeké, vagyis évi 600.000 frtot, 

A két irányú védekezés érdekében 
tehát mintegy 1,200.000 frb rendes 
évi kiadásra volna szükségünk. Ezt az 
összeget lehetőleg 3 évre osztva, oly 
módon kellene rendelkezésre bocsátani, 
hogy annak fele a széleken a magyar 
anyanyelv védelmére, másik fele a 
magyar tömörülések népoktatásának 
fejlesztése érdekében szükséges állami 
elemi iskolák állítására fordíttassék. 

(Budapest) Hitter Ferencz. 

T 5 — 

A szoezializmus és a tanítók. 
Hasztalan áll í t ja egy budapesti kőnyo-

matos lap, hogy „Varsóban minden csendes", 
nálunk már nem csak beszélik, de nyom-
ta to t t felhívást is terjesztenek, melyben a 
„tanügy proletárjai t" csatlakozásra és arra 
hívják fel, hogv a karácsonykor Budapesten 
tar tandó szoczialista tanítók gyűlésén részt-
vegyenek. Bizony ez a dolog többé nem 
agyrém, hanem komoly valóság és így le 
keil vele számolni, mert ha ez eszme a 
tanítóság között lábra kap, akkor a már 
úgy is inficziált magyar népünk egészen a 
szocz alizmus kar ja iba dől és menthetetlenül 
kivész lelkéből a haza iránti hűség, a vallás • 
és felsőbbség i ránt i tisztelet. 

A szoczialisták közt élek, mindennap 
érintkezem egyik-másik „elvtárssal", ismerem 
hangoztatott elveiket, mert tulajdonképen a 
legtöbbje még az elvek fogalmát sem ismeri, 
és ismerem czéljaikat. Épp azért óva intem 
és kérem kartársaimat, ha ezek a fizetett 
bérenezek, mert azok — itt is szedik In ten-
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kint minden „elvtárstól" a krajczárokat — 
az iskola szentélyébe behatolnak, űzzék ki 
őket, mert czétjuk nemtelen, törekvésük nem 
a tanítóság érdekeinek előmozdítása, hanem a 
fennálló rend felforgatása. 

Kérve kérem kartársaimat, ne hallgassák 
meg a frázisok mestereit — külön iskolájuk 
van, a hol ez agitátorokat nevelik — 
s midőn ezek az „elvek hatalmát", az 
„egyéni teljes szabadságot és egyenlőséget", 
a „világot megváltó szocziáldemokrácziát" 
emlegetik, mondják meg nyiltan szemökbe, 
hogy álnok képmutatók, kiknek elvök nin-
csen, haszonlesők s megvásárolhatók, mint 
azt a legutóbbi itteni képviselőválasztás 
mutatta, a midőn is, mikor jelöltjük kibukott, 
a pótválasztásnál pénzért kínálták és adták 
szavazatukat, mint ezt lapjuk: a „Népszava", 
ország-világnak hirdette. 

Azért irom ezt ide, mert bizony jó ezeket 
— a kartársainkat a szoczializmus karjaiba 
térítgetni akaró — elvtársakat pongyolában 
megismerni, mert máskülönben behálózzák az 
embert. 

Midőn ezek, a nagy családdal megáldott 
s 300 fr t fizetéssel dotált szegény tanítónak, 
ki naphosszat iskolájában fárad s kénytelen 
esti óráit is mellékfoglalkozásban tölteni, 
hogy családja részére a betevő falatot meg-
szerezze, a szoczializmus világboldogításáról 
regélnek, bizony - bizony majdnem nyert 
ügyök van. De ha igazán megismerjük őket, 
ha látjuk, mikép irtóznak s futnak ezek az 
izgatók a legcsekélyebb munka elől, miként 
uraskodnak az „elvtársaik" által gyűjtött 
filléreken, akkor nem hat reánk mézes beszédök. 
Annak a becsületes, jó magyar népünknek 
lelkéből is ilyen beszéddel ölték és ölik ki 
a vallás és felsőbbség iránti tiszteletet és a 
hazaszeretetet. Én ismerem őket s nyiltan 
megmondom, hogy ilyenek ők. 

Bizony nem csak méltatlanok volnánk a 
magyar tanító elnevezésre, de bűnt követ-
nénk el magunk, polgártársaink s édes hazánk 
ellen, ha ez izgatók munkatársaiul szegőd-
nénk ; ellenkezőleg: szent kötelességünk népün-
ket felkeresve, vele minél sűrűbben érintkezve, 
őt ez izgatók befolyása alól kivonni. Erre pedig 
legjobb eszköz a szájhősöket olyanoknak 
bemutatni, a milyenek a valóságban. 

Nem kicsinylendő feladat és munkakör ez, 
igazán nemes és magyar tanítóhoz illő, mert 
ezer és ezer honfitársunkat megóvjuk az erköl-
csi és vagyoni elzülléstől. Akkor felelünk meg 
igazán tanítói hivatásunknak, ha nem zárjuk 
el magunkat népünktől, hanem vele élünk, 
s őt szeretettel felkeresve ápoljuk s növeljük 

lelkében a vallás, király és haza iránti tisz-
teletet, hűséget és szeretetet. Fel tehát a 
harczra, mert az ellenség ajtóinkon zörget! 

(Orosháza.) Iirósz János. 

— T — 

Gazdasági ismétlő-iskola életbe-
léptetése. 

(A gyerő-vásárlielyi tervezet.) 

A) Üzemterv. I. Terület. Beállítás alatt levő 
gazdasági ismétlő-iskolánk részére a község 
által felajánlott, gyakorlótérül szolgáló terület 
fekszik a község közepe táján az állami iskola 
közelében; kissé délrehajló oldal; talaja kellő 
mély, fekete agyag; 3002 öl területű; hosszú-
sága keletről nyugatra 25, szélessége 12 öl. 
A terület keleti felén egy dűlőfélben levő 
faház van s annak közelségében nagyobb 
állókövek találhatók. Kijelölt gyakorlóterünk 
északi szomszédja községi utcza, melyről 
és a fölötte elterülő dombról hóolvadáskor és 
esőzéskor folyik a víz reá. E terület egy pár 
év óta míveletlenül állott gyep. 

Megkeresendő a község a felajánlott terü-
letről a faház és az állókövek eltávolítására; 
az utcza hosszában egy méter széles és 75 cm. 
mély sánczczal való ellátására, egész kereken 
két méteres deszkakerítéssel való bekerítésére. 
Miután a területen a talaj míveletlen s kemény-
ségénél fogva nehezen volna felásható, ez a 
munka a gyermekek erejét felülmúlja, annak 
egész terjedelmében való jó mély felásásáról, 
a kerítés körül egy méter szélességű s a fa-
iskola 1., 2., 3. táblái rigolirozásáról a község 
kellene, hogy gondoskodjék. Szükségesnek 
mutatkozik a területnek megtrágyázása is. 
Kell reá 60 q jó érett istálótrágya, a mi 
megfelel hat jól megrakott ökör-szekérnek. 

Éz is a község terhére. 
II. Beosztás. A terület mívelés szempont-

jából három részből áll. 1. Kerítés körül sze-
gélyül szolgáló növények területe. Szélessége 
ennek egy méter. A lakosság táplálkozásának 
fejlesztése, változatossága eszközölhetésének 
érdekében a veres szőllő, egres mívelését és 
a málna (korai gyümölcs) termesztését e 
helyre vettem be. A déli oldalon a különböző 
fanemekből képezhető eleven sövények mutat-
tatnak be, melyek közül az eperfa levele 
annak idején selyemhernyó-tenyésztésre fel-
használható. A kerítés körüli növények, a 
melegágy és az ezeket körítő út 38 2 öl 
területet foglalnak el, melyhez, ha hozzá-
veszszük a főutak 18 2 öl területét, összesen 
240 2 öl marad faiskola és konyhakerti 
czélokra. 
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2. Faiskola. A faiskola öt forgóra és egy 
állandó telepre van beosztva. Az ötös forgó 
betartása mellett érvény szerezhető a kibo-
csátott „szervezet" azon rendelkezésének, 
hogy minden gyermek az iskola végeztével 
az önmaga által tenyésztett és ápolt fákból 
az iskolából való kilépésekor részesöljön, 
különben is helyes kezelés mellett a három 
éves ojtványok állandó helyre ültethetők. 
A faiskola egy-egy forgó-táblája 20 2 öl terü-
letet foglal el. A szőllőmívelés az éghajlat i 
viszonyok miatt teljesen mellőzendő volt. 

3. Konyhakert. Ez 19 táblából áll. A ter-
mesztendő növények kiválasztásánál az ég-
hajlati viszonyt és a népszükségletet vettük 
figyelembe s a táblák aránya az egyes növé-
nyek tenyészterülete szükségességén alapszik. 
A berendezés pedig azon szempontból állít-
tatott ekkép, hogy a délrevezető útról is 
minden növény áttekinthető legyen s min-
denikhez hozzáférhessen a nap. Az egyes 
vetemény faj ok mívelése 3 — 3 2 öl területen 
czéloztatik; a virág, murok, petrezselyem, 
kender, törökbuza 6—6 2 ölet; a burgonya, 
káposzta 20 — 20 2 öl területet foglalnak el, 
míg a vetemény magvak tenyésztésére 12 2 öl 
van felvéve. 

III. Szükséglet. 1. Gyümölcsmag: alma, körte, 
szilva, meggy. 2. Alanyok: alma, körte, szilva, 
meggy, részint az erősítő ágyba, részint be-
oltásra ; veres szőllő, egres, dió, mogyoró, málna, 
birskörte, paradicsomalma a térképen kijelölt 
tenyészterületekre. 3. Virág-, illetve vetem ény-
magvak: különböző virág, s a konyhakertben 
kijelölt helyeknek megfelelő veteménymagvak 
és gumógyökerek. 4. Trágya, a melegágynak. 
5. Eszközök: ásók, kapák, gereblyék, oltókések, 
metszőollók, kézi fűrészek, tővágó, fejsze, vas-
lapátok, öntözők, oltóviasz készítésére eszközök, 
háncs. Ezen eszközök beszerzési ára 68 frfc. 

IV. A tanítás módozata'. Beiratkozott 
összesen 24 ismétlő; ebből fiu 14, leány 10. 
Ezekhez csatolandó még a VI. elemi osztály 
5 fiu- és 5 leánytanulója. Tanidő hetenkint 
5 óra és pedig szerdán délelőtt 3 és délután. 
2 óra. A tanításidő szeptember 20-tól jidius 
l-ig tart. A tanulók a nyári szünidőben is 
kéthetenkint 3—3 órai munkára behívhatok. 
A tanítás vezetője Józsa Dániel igazgató-
tanító, azonban a konyhakertészetben való 
oktatásnál, a háztartási teendők, női kézi-
munkatanításnál a tanítónő közreműködése 
is kieszközlendő. A tanítás gyakorlati része 
délelőtt, az elmélet délután végzendő, azonban 
ez koronként, az időjárás okán felcserélhető. 

A mezőgazdaság gyakorlati ágának szin-
teréül szolgál az iskolától a tanító által 
haszonbérbe bírt, hét hold területű s a köz-

ségtől 300 méternyire levő „tag". E területen 
ötös forgóban szemlélhetővé lesz téve : 1. Zöld-
ugar trágyázással (zabos-bükköny). 2. Rozs, 
tavaszszal herevetés. 3. Here. 4. Törökbuza. 
5. Tavaszbuza. 

Egy hold és 100 2 öl területen a rétmívelés, 
szénakészítés. 

Az erdészethez tartozó tudnivalók gyakor-
latilag a kolozsvári ev. ref. főtanoda helybeli, 
okszerűen kezelt erdőterületén matattatnak 
be. Az állattenyésztés szemlélhetésének esz-
közlésére a község ügyesebb gazdáinak kitű-
nőbb állatai bemutatása czéloztatik. Bányá-
szati és ipari ismeretek nyújtása végett a 
szomszéd Egeres községben levő barnaszén-
bánya, ugyanottani gipsz- s műtrágyagyár és 
a helybeli kőbányákon kívül a nem messze 
levő Gesztrágy község határán történő mész-
égetés megtekintendők. 

B) Költségvetés. A konyhakert megmívelé-
sében és a leánynövendékeknek a kézimun-
kában s a háztartási teendők elvégzésében s 
általában a nevelés terén a tanítónő segéd-
kezése elkerülhetetlen lévén, azért, a mint a 
„Néptanítók Lapja"-ban illő helyről jeleztetett, 
50 f r t évi tiszteletdíj a tanítónő számára is 
kieszközlendő. 

A szolgatartás, illetve külön munkájáért 
az iskolaszolgának külön díjazása elől sem 
lehet kitérni. Ugyanis rigolirozásoknál, a kísér-
leti terület megöntözésénél, faültetéseknél, 
a terület általános gondozásánál s annak a 
nyári szünidőben való ápolásánál, a gyerme-
kek erejét felülmúló munkákban való segéd-
kezéseknél egy gyakorlottabb egyén kéznél 
létele elkerülhetetlen. E czélra felvett évi 30 
forint a lehető legmérsékeltebb. 

A költségvetés végeredményében hiánykép 
mutatkozó 261 (kétszázhatvanegy) f r t népünk 
s így községünk szegénysége okán teljesen 
az állampénztárból való megnyerése végett 
a bemutatott költségvetés további intézkedés 
végett megyénk kir. tanfelügyelőjéhez lesz 
beterjesztendő. 

(G-yeró-Vásárlwly.) \ Jóssá Dániel. 

$ Fizet-e «a patrónus iskolai adót { 
Wenckheim Viktor bárót, jóllehet ő a mező-
berényi egyház kegyura, az ottani r. kath. 
egyház iskolai adóval róvta meg. A báró 
maga építtette az iskolát és felebbezett a sé-
relmes kivetés ellen. A közigazgatási bizottság 
elvi vitatkozást fejtett ki e kérdésben és abban 
állapodott meg, hogy egyházi költséggel sem-
miesetre sem lehet megterhelni, de a kegyúr 
is tartozik a felekezeti iskolai teherhez adója 
arányában járulni. 
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V; 
S , Üclv a királynak. 

Hozsánna, dicsőség magyarok királya! 
Hálaérzetéből néped ezt kiáltja. 
Érted imádkozik a hármas bérez fia, 
S örömkönyeket sir közanyánk: Hunnia. 

Szép Magyarországban rólad zeng minden dal, 
Melyet millióknak hő érzete sugall, 
Fény, öröm és pompa, önmagától terem, 
Mint hajnalhasadás tavaszi reggelen. 

Koszorút, koszorút nimbusz-, borostyánból, 
Nap űzi a borút, az igazság lángol. 
Koszorút, mit nemzet harmincz éven át font 
S koronád fölébe ékül fejedre vont. 

0, mert nem csak az nyer győzedelmi babért, 
Ki vérét áldozza imádott hónáért, 
Sokkal inkább az, ki szívvel, lángszéllemmel 
Bablánczot föloldoz s egy népet félemel. 

Nézd, a kis fülemilét a cserje vad bogán 
Mint deríti a tájt, ha fölzúg az orkán, 
Míg a büszke vén sas — bár a félhőt járja — 
Csak mint vihar szárnya sötétlik a tájra. 

Szent eszmékért küzdő, győző s vesztes csaták 
A nemzet reményét rútul cserben hagyják, 
De a Nemtő lelke szentté magasztosul 
S a nemzet karjáról a rabbilincs lehull. 

Csak a hagyománynak szivén ült hidegség, 
Hozzá él nem hatott a mosolygó kék ég. 
Az ármány pánczélján mégis által törtél, 
S a nehéz tusában halva maradt a tél. 

A válság peresében szállott meg bölcs elme, 
Hazánk jó királya, fölkent fejedelme. 
Nem, nem az ármányra, szivedre hallgattál, 
Isten szólt belőled, hogy alkotmányt adtál. 

S ime föltámadnak a csodás alakok, 
Királyi szózatra talpra ídlva legott: 
Fényes múltról szóló kőbe irott nagyok 
Hirdetik világgá, hogy nemzetünk nagyobb. 

Királyi ajándék, császári köszöntő 
Harsogják fenszóval, mienk a jövendő. 
Fényes elégtétel: ime vagyunk, voltunk, 
Nem kell röstellem többé magyar voltunk! 

Mit adjunk cserébe kegyes jó királyunk ? 
Csekélyke ajándék, ha szivünk kitárjuk. 
Áldás legyen rajtad, áld/is, örök béke, 
Sorsverte nemzetünk édes büszkesége! 

Angyalok hordozzák ősi koronádat, 
Dicső országlásban teljék minden vágyad. 
S te szentelt korona, hazánk szent személye, 
Égi fénynyel kelj ki tested védelmére. 

Nem lelketlen jel vagy nemzetünk szemében, 
Lelkes hatalom vagy most is úgy, mint régen. 
Benned élünk, halunk; csillag vagy, nem Nap unk, 
Ha te elhalványulsz, mi is véled hálunk. 

De te ragyogni fogsz, fényed nem vész soha, 
Milliók védenek és égi harsona. 
Élni fogsz, míg a Föld, élni már örökre, 
Míg sugár s eső hull a honi rögökre. 

És ha az élőkből Nemtő már nem jutna, 
Fölkelnek az ősök mint „új hadak útja". 
„Vitám et sangvinem ..." zúgná millió kard 
S újra megvédené a legelső magyart. 

(Szeged.) Sas,sí Nagy Lajos 
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Halottak napján. 
Az Istenben boldogult Gyárfás Gábor mind-

addig vágta a fákat az uraság erdejéből, míg 
egy könyörületlen törzs boszut nem állt 
ra j ta atyafiainak pusztításáért, a mely is oly-
formán talált ledőlni a fejszecsapások alatt, 
hogy a föld helyett Gábor bátyánk testén 
nyújtózkodott végig. 

Lett, persze, riadalom! Összefutott csodá-
j á r a az egész uradalmi cselédség, sőt még az 
uraság is megjelent, a ki ki is fejezte rögtön 
a helyszínén sajnálkozását, h o g y : „Ejnye az 
ebadtát, miért is nincs kiszáradva ez a törzs? 
Ebből csináltatnék koporsót Gyárfásnak, leg-
alább megboszulná magát gyilkosán: ezután 
ő nyújtózkodnék végig azon." 

A cselédség kissé furcsállotta az uraság 
részvétét, az uraság pedig egyenesen meg-
botránkozott, hogy a cselédség ilyen csekély-
ség miatt abbahagyta a munkáját. 

Kergette is rögtön őket; intézkedett, hogy 
Gyárfás tetemei hazakerüljenek, azután pedig, 
valami keringőt dudorászva, a kastély felé 
indult. 

Másnap Gyárfást elföldelték, az uradalom-
ban pedig ismét csendes lett minden; új 
ember is került a szerencsétlenül já r t helyébe, 
a kivel az uraság megüzente Gyárfásnénak, 
hogy miután fér je elköltözött ez árnyék-
világból, ő is költözködjék ki abból a lakás-
ból, a melyet Gyárfás, mint urasági cseléd, 
eddig, tisztes családjával együtt élvezni sze-
rencsés lehetett. 

Végkielégítésül nagylelkű volt egyik kocsi-
j á t kihurczolkodás czéljából egyszeri fordu-
lásra átengedni. 

Nem sok holmi volt: elég volt az egy 
fuvar is! 

* 

Bozoga viskó volt, a hol Gyárfásék meg-
húzták magukat. 

Jó, hogy arra is tellett. Gyárfásné azelőtt 
is beteges volt, ura szerencsétlensége meg 
egészen megtörte. 

Kegyetlen a nyomor: nem nézi van-e kenyér-
kereső, akkor is követeli a magáét, a mikor 
nincs miből megadni. 

Gyárfáséknál is mielőbb beállt az inség. 
Szegény asszony, ő nem érezte az éhséget, 

de fájt neki, hogy kis leánya éhezik. 
Pedig a kis Mari is csak néhányszor kért 

kenyeret, aztán mikor látta, hogy anyja min-
dig elkezd kérésén sirni, azt gondolta, meg-
bántotta, nyakába borult bocsánatot kérni. 

Többé ő sem akart éhes lenni. 
A kis Mari hallgatása jobban fájt Gyár-

fásnénak, mintha folytonosan zaklatta voloa 
a kenyérkéréssel. 

Nem birta nézni leánya arczát, — lerítt 
arról az éhség, — felkelt ágyából, hogy 
munka után lásson. 

Hogy örült a kis Mari, mikor anyja napon-
kint hazajött mosás után: nem volt többé 
éhes. Anyja hozott kenyeret, sőt néha másra 
is tellett. 

Azt gondolta, mindig így lesz. 
Egy reggel Gyárfásné nem kelt fel hajnal-

ban, mint szokott. Mari azt gondolta, nagyon 
el lehet törődve; engedte, hogy kipihenje 
magát. 

Caak mikor megéhezett, buj t az anyja mellé, 
hízelgett neki, csókolta, költögette. 

Megijedt, hogy oly hideg . . . 
Az orvos azt mondta, mikor elment, hogy 

gyenge asszony, ne mosson. 
Bolond beszéd! . . . 

* 
A kis árvát valami rokona vette magához. 
Nem sokba került a tar tása : enni keveset 

kapott. 
Hja! az üt leg olcsóbb. 
Mit is kiván többet egy kivetett árva, 

minthogy éppen éhen ne veszszen. 
Elég, hogy százféle munkára fogták!Köszönje 

meg, ha megtanítják dolgozni. 
Egyszer aztán a Mari nagy bűnt köve-

te t t el. 
A néni kanári ját akarta megetetni; maga-

san volt a kalitka, a kis vigyázatlan a szék 
szélére állott, az felbillent, ő is, meg a kalitka 
is leesett. 

Neki csak az orra és szája tört be, hanem, 
a kanárit bekapta a macska. 

A néni ugyancsak elhűlt. Alig jutott eszébe 
végigverni a kis Marit. Aztán pedig szőrén-
pőrén kijelentette, hogy ő nem tartja tovább 
házánál azt a semmihaszna koldust. 

* 

Könnyű teherrel indulhatott Mari világgá; 
a rajta levőn kívül csak még egy szenteltvíz-
tar tót dobott utána a néni, azt mondta, ennyi 
az összes holmi, a mi Marira anyjáról szállt. 

A kis leány felvette a bádog-portékát, 
körülcsókolta és nagykendőjébe rejtette. 

Szinte örült, hogy a néni elkergette; futva 
indult végig az utczán, s i jedten tekintgetett 
há t ra : attól félt, hogy a néni keze még ott 
is eléri gyenge vállát. 

Csak akkor fakadt ríva, mikor alkonyodni 
kezdett. 

Félt a sötéttől; hová huzza meg magát 
előle. 

Barangolása közben fel tűnt neki, hogy 
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nagvon sokan tolonganak az utczán. Legtöbb-
nek koszom volt a karján. 

Beszédjükből kivette, hogy a temetőbe 
mennek. 

Hogy is nem jutot t ez neki eszébe. Hisz' 
neki is ott a helye, ott meghuzódhatik szü-
lei sírján. 

Örömmel sietett a tömeg után. Csak akkor 
i jedt meg, midőn a temető elé ért. Az egész 
sírkert merő fénytengerben úszott. 

Halottak napja volt. 
A kis leány aggódva gondolt rá, vájjon 

szabad-e neki is bemennie ? 
Nem sokáig habozhatott, magával ragadta 

az áradat. 
Könnyű volt ráakadnia szülei sírjára, mind-

egyik csillogott a gyertyák fényétől, csak az 
ő szüleién nem égett láng. 

Elszorult a szive, a mint a s í r jukra borult, 
hogy ő nem tűzhet szeretete jeléül legalább 
egy szál gyertyácskát a kedves hantokra . 

Egyszerre eszébe jut valami. 
Pirul a gondolattól, de erőt vesz raj ta 

határ talan szeretete. 
A gyászolók elhagyták már a temetőt, még 

csak az uraság feleségének óriási síremléke 
világít. 

A körül sincs senki; férje rég feledte már 
a fiatal asszonyt, csakis a látszat kedvéért 
gyújtatott lángot a síremléken, a cselédség 
pedig, élve a j ó alkalommal, vígabb helyen 
húzta meg magát. 

A kis Mari félve kúszik a fényes helyhez, 
remegő kezekkel szedi fel az óriási gyertyák-
ról lecsepegett viaszt, felolvasztja a szentelt-
víztartóban, kopot t kendőjéből kitép egy roj-
to t bélnek és diadalmasan helyezi el a szen-
teltvíztartót égő lángjával szülei sírján. 

. Összefolynak a fájdalom könnyeivel az öröm-
köny cseppjei, midőn látja, hogy az ő ked-
ves szülei sírhalmán is világít a szeretet. 

Ráborul a sírra, észre sem veszi, hogy 
ruhá ja a lángtól tüzet fog, ta lán nem is 
érezte, vagy tán határtalan szeretetének 
l áng ja már előbb elhamvasztotta belsejét. 

Csendes mai- ismét a holtak 
csak még a kis szenteltvíztartóban 

birodalma, 
lobog a 

kegyelet fénye. 
(Ada.) Molnár Sándor. 

H I V A T A L O S EESZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minister: 
Ajánlotta: „A természet köréből" czímű 

munkát, közli Grósz Lajos, 68 képpel ; kiadta 
a Franklin - társulat Budapesten, 1896. 

összes népoktatási tanintézetek könyvtárai 
részére, valamint vizsgálati jutalomkönyvül 
való beszerzésre ajánlotta. 

Kinevezte: Tancsa Irma oki. tanítónőt a 
mező-sámsondi áll. el. néjjiskolához r. tanító-
nővé; Bielek Antal oki. tanítót a krasznai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Paídmy Melánia 
oki. kisdedóvónőt a tokaji áll. kisdedóvodához 
óvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Röder János 
deszpot-szentiváni munkaképtelennek talált 
ág. ev. tanító részére évi 200 frtot . 

Segély-, i l letve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Munteán János baromlaki nyugdíjazva 
volt g. kel. tanító özv., szül. Mohan Bachira 
részére évi 150 f r to t ; néhai Mucsicska 
András szerednyei gör. kath. kántortanító 
özv., szül. Juhász Mária részére évi 160 frtot, 
Julia, Sándor és Erzsébet nevű kiskorú árvái 
részére együtt 80 f r to t ; néh. Kozsár Ferencz 
rohodi ev. ref. tanító özv., szül. Petneházy 
Borbála részre évi 194 frtot, két kiskorú 
árvája részére pedig együtt 64 fr t 66 k r t ; 
néh. Simon Imre zágoni közs. iskolai volt 
tanító özv., szül. Szabó Emma és kiskorú 
árvái részére mindössze 290 f r t 66 krt. 

E G Y E S Ü L E T I ELET. 
O A pozsony vármegyei ált, tanítótestület 

okt. 20-án tar tot ta meg Pozsonyban XXIII. 
közgyűlését. A testület elnöke: Alszegliy János 
nagyszombati igazgató, megnyitó beszédében 
élénk sziliekkel ecsetelte a taní tóság bajait, 
melyek a magyar kultura óhaj tot t diadalának 
ú t já t állják, s melyeknek gyógyítása égető 
szükség. A napirend előtt ünnepies határozat-
ban fejezte ki a közgyűlés hazafias örömét 
és hódolattal teljes hálaérzetét a szept. 25-én 
kelt királyi kézirat alkalmából. A királv-
hymnus eléneklése után Flacky Bertalan kir. 
tanácsos és tanfelügyelő nagy tetszéssel foga-
dott hosszabb beszédben üdvözölte a testü-
letet. Az elnök, jelentése kapcsán, ismertette 
a testület 25 éves működését. A járáskörök 
tevékenységéről szóló jelentések és a fő-
pénztárosnak és a segélyalap kezelőjének 
számadásai után Hetényi Bódog malaczkai 
áll. népiskolai igazgató »Az iskoláról a nem-
zeti állam szolgálatában", Winkler Sándor 
somorjai ág. ev. iskolai tanító „Az alapvető 
oktatás gyakori atiságáról" értekeztek: Cseppán 
Rezső pozsonyi tanár pedig a Slöjd-tárgyakon 
előforduló műveleteket mutatta be. A testület 
1898. évre már belép az orsz. bizottság rendes 
tagja i közé. 
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S3 A „Csanádmegyei Tanítóegyesület" 
battonyai járásköre október hó 27-én tartotta 
meg évi második rendes gyűlését Battonyán. 
Paulik Imre járásköri elnök megnyitóbeszé-
dében rámutatott arra a veszélyre, hogy 
a szoczializmus már egyeseket állítólag meg-
nyert. A tanítónak nem sztrájkkal, hanem 
nemes eszközökkel kell az őt illető méltó 
javak megadását kivívnia, melynek meg-
oldását nem a széttagolt, hanem a magvar-
országi tanítók országos egyesülésében látja 
megvalósulni. — Lakos Samu, köri jegyző a 
mult gyűlés szakszerűen összeállított jegyző-
könyvének felolvasása után a központból 
érkezett átiratokat olvasta fel. Bérezi/ Lajos 
battonyai tanító a közönséges törtek fogalma 
és leirásáról igen ügyes és teljesen sikerült 
gyakorlati tanítást tartott . — Nagy Sándor 
mezőhegyesi állami tanító „A figyelem neve-
léséről" olvasott fel érdekes és tanulságos 
pedagógiai értekezést, Földes Ferencz pedig 
„A vándorkollégák "-ról. A jövő gyűlést Tor-
nyán fogják megtartani. (V. K.) 

A „Krassó-Szörény megyei Tanítóegye-
sület" lugosi járásköre f. évi október hó 23-án 
Szákulon, az állami iskolában Rásko László 
elnöklete alatt tartotta rendes őszi gyűlését. 
A közgyűlés előtt Nemeez Ferencz áll. tanító 
gyakorlati tanítását hallgatta meg, az 1—40-ig 
terjedő számkörről a I l - ik osztályban. Ezután 
a köri elnök indítványozta, hogy a közgyűlés 
0 Felsége koronás királyunk iránt fejezze ki 
háláját azon nemes elhatározásáért, hogy 
nemzetünk nagyjai közül 10-nek szobrát a 
királyi udvartartás költségeinek terhére fel-
állíttatni legkegyelmesebben elrendelni mél-
tóztatott. Az indítvány felállással és három-
szoros lelkes „éljenzéssel" elfogadtatott. A 
tavaszi közgyűlés jegyzőkönyvének tudomásul 
vétele után Zöld József lugosi állami iskolai 
igazgató „A váltakozó- és osztályrendszer" 
czímű vitatételét olvasta fel, a mire élénk 
eszmecsere fejlődött ki. A tavaszi közgyűlés 
helyéül Nadrág jelöltetett ki, vitatételül pedig 
— abból kifolyólag, hogy a szákuli állami 
iskolának csak 19 növendéke van kitüze-
tett a következő té te l : „Mily módon lehetne 
megkedveltetni az állami iskolák intézményét 
a nemzetiségi vidékeken." 

A Krassó-Szörényvármegyének teregova 
bozovicsi tanítói járásköre f. évi október hó 
18-án tartotta rendes őszi közgyűlését Bozo-
vicson. A gyűlést Aron Miklós elnök szép 
beszéddel nyitotta meg, üdvözölve a jelen-
volt vendégeket, mint a tanügy iránt melegen 
érdeklődő egyéneket, továbbá tanítótársait, 

kiket fáradliatlan munkásságra buzdít, hogy 
ez exponált vidéken kiki testtel lélekkel 
csüngjön hivatásán, hogy így könnyebben 
nyerhessék meg az idegen elemeket a tan-
ügynek és a magyar állameszmének. A lel-
ktsen fogadott elnöki megnyitó beszéd után 
következett Gramma Aurél tanító gyakorlati 
tanítása a „beszéd- és értelemgyakorlatok 
köréből" az első osztály növendékeivel kap-
csolatban a magyar nyelv tanításával. Követ-
kezett Gramma Aurélné tanítónő gyakorlati 
tanítása az „írva-olvasásból". Ezután Faur 
Tivadarné tanítónő, az egyesület egyik leg-
tevékenyebb tagja tartotta igen sikerült fel-
olvasását a .nő hivatásá"-ról. Majd egy 
vitatétel került napirendre „egyöntetű eljárás 
a vidékünkön nagymértékben elharapódzott 
igazolatlan mulasztások tárgyában" ; élénk 
eszmecsere után határozatként kimondták, 
hogy a kör elnöksége határozati kivonatban 
keresse meg a két járás főszolgabiráját, hogy 
kényszerítsék rá a községi elöljárókat, hogy 
a bírságokat gyorsan és pontosan hajtsák be. 
Ezután Fotok József tanító a „faiskolákról" 
értekezett.. A jövő évi tavaszi járásköri gyűlés 
Teregován lesz. (F. T.) 

A „Krassó-Szörénj megyei tanító-
egyesület" oravicza-jámi járásköre e hó 
21-én tartotta meg Csiklovabányán Keller-
mann József polg. isk. tan. elnöklete alatt 
őszi gyűlését, melyet a többek között Kruesz 
Ferencz krassói főesperes is megtisztelt láto-
gatásával, kimutatván ez alkalommal is 
érdeklődését esperességének tanításügye iránt. 
A tárgysorozat egvik kiemelkedő pontját 
képezte Frank Sándor helyb. társ. román 
tanító gyakorlati tanítása az ezres szám-
körben, mely alkalommd úgy a tanítókat, 
mint a megjelent vendégeket meglepték 
a román tanulók szép magyar feléletei. Frank 
kartársnak köszönetet szavaztak lelkes mun-
kálkodásáért. Grósz Adolf oraviczabáuyai 
társ. tanító „A helyesírás és fogalmaz ís nem 
magyar ajkú népiskolában, különös tekintettel 
a gyakorlati életre" czímű értekezésében 
nézeteit a következő tételekben foglalja 
össze: 1. A magyar nyelvi beszédgyakorlato-
kat anyanyelvi beszéd- és értelemgyakorlatok 
előzzék meg, mert a magyar beszédgyakorlat 
nem képes egyszerre két feladatot: az értelem 
fejlesztését és új nyelv elsajátítását megvaló-
sítani. 2. A nyelvtani szabályok gyakorlati, 
szemléltető módon vezettessenek le magából 
a nyelvből a tanulók által. 3. Mivel a helyes-
írás első feltételét a helyes beszéd képezi, a 
gyermek a tanítótól csak tiszta kiejtést 
halljon; a tanító viszont ugyanolyant kivánjon. 
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4. A fogalmazványok úgy vezettessenek, liogy 
a tanulók önálló gondolkodó - képességét 
felébreszszék, fejleszszék és hogy azoknak a 
gyakorlati életben hasznát is tudják venni. 
A járáskör e tételeket magáévá tette. A 
tárgysorozat harmadik pontja Lukács Ferencz 
oraviczai áll. tanító humoros felolvasása volt 
a méhészetről, melyben számbeli adatokkal 
bizonyítja, hogy 12 családból álló méhese e 
rossz időjárású évben is 85 frtot jövedelmezett 
tisztán. Buzdítja a fiatal kartársakat a méhé-
szet felkarolására. Befejezésül lakoma volt, 
melyen a román-magyar testvériségre mondtak 
felköszöntőket. A jövő tavaszi gyűlés szín-
helye Anina bányaközség. (II. I.) 

X Az „Udvarhelymegyei tanító egye-
sület" Parajdon tartotta meg XXlII-ik 
rendes közgyűlését. A közgyűlés Péter János 
tanításával kezdődött a természetrajzból, is-
mertetvén a „dohányt" s annak káros hatását 
a szervezetre nézve. Belle László elnök tar-
talmas és tanulságos elnöki megnyitóját 
tetszéssel fogadták s egész terjedelmében 
jegyzőkönyvre vétetni határozták. Felolva-
sásra kerültek a mult közgyűlés által meg-
választott tiszteletbeli tagok válaszai, melyeket 
örvendetes tudomásul vettek; úgyszintén 
kellemesen érintette a gyűlést gróf Kaller 
János főispán és tiszteletbeli tag levele, 
melyben a testületet üdvözölve, 20 frtot küld 
az egyesület czéljaira leendő felhasználás 
végett. Szász Ferencz titkári jelentése után 
Sándor Domokos, a biráló-bizottság elnöke, 
olvasta fel jelentését a pályázat eredményé-
ről, mely szerint megjutalmaiták Péter János 
ily czímű munkáját : „A szemléltetésre miket 
gyűjthet és készíthet egy szorgalmas tanító 
kevés költséggel és sok haszonnal?" Gryerkes 
Mihály felolvasott a „Gazdasági ismétlő-
iskoláról", miért köszönetet nyert. A „Kolozs-
megyei tantestület" átiratát, a beiratási 
díjaknak tanítói könyvtárra leendő felhasz-
nálása tárgyában, pártolólag elfogadták. Több-
rendbeli indítványnyal foglalkoztak, azonban 
nem a legjobb idő já r t számukra. A gyűlés 
d. u. 2 órakor végződött, mely után közebéd 
volt, este meg sikerült dalestély. (Sz. F.) 

n Az egri egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület október hó 28-án tartotta 
Egerben rendes évi közgyűlését Katinszkg 
Gyula egyházmegyei tanfelügyelő elnöklete 
alatt. László János tanítóképző-intézeti tanár 
a gazdasági ismétlő-iskoláról tartott szép és 
gyakorlati felolvasást. Pályadíjat nyertek: 
Kalovics Alajos, Bozenfeld Lajos, Fekete János, 
Urban József és Schimmer József tanítók. 

A gyűlésen 111 tanító vett részt. Jelen 
voltak: Hídvégi Benő borsod- és Scossa Dezső 
hevesmegyei tanfelügyelők és Párvy Sándor 
kanonok. Este nagy lakoma volt, mit az érsek 
adott a tanítók tiszteletére. 

Tanítók tanácsadója. 
S. 1. A hitoktató is lehet a községi iskola-

széknek elnöke, ha megválasztják s ha nincs 
a községben alkalmasabb ember, a ki erre a 
tiszteletbeli állásra vállalkoznék. De nem helyes 
az ilyen választás, mivel a hitoktató is tagja 
a tanítótestületnek, melynek pedig az iskola-
szék felettes hatósága. 2. Az olyan növendé-
kek, kik a nyilvános évzáró-vizsgálaton nin-
csenek jelen, de elegendő képesítést nyertek, 
nem zárhatók ki az osztályozásból, főképen, 
ha betegség miatt nem jelenhettek meg azon, 
vagy pedig fontos családi körülmények foly-
tán s csak egy-két héttel előbb maradtak el 
az osztályból, a tanítónál történt bejelentés 
után és annak beleegyezésével. 3. Nem helyes, 
ha a községi iskolánál nincs igazgató, ki az 
adminisztratív teendőket végzi és szakfelügye-
letet is gyakorol. Kívánatos tehát, hogy még 
a hol csak két tanító van is alkalmazva, ezek 
egyike megbízást kapjon az iskolaszéktől a 
vezetői s egyéb teendők végzésére. A hol 
pedig ilyen vezető-tanító nincs, ott mindegyik 
végezze a statisztikai s egyéb kimutatások 
egybeállítását a saját osztályáról, az összege-
zést és az iskola képviseletét az iskolaszéki 
elnök teljesítse, a felügyeletet pedig az iskola-
széki tagokkal együtt gyakorolja. 4. Térkép 
nélkül földrajzot tanítani nem okos dolog, 
csak félmunka; de ha nincs is térkép, azért 
földrajzot nem csak szabad, de kötelesség 
is tanítani. E miatt a földrajz a köte-
lezett tantárgyak sorából ki nem hagyható. 
Arra kell törekedni, hogy minden iskolában 
legyen térkép. 5. A községi iskola irattárá-
nak az iskolában vau a helye. Kérdés azon-
ban, hogy van-e ott erre a czélra használ-
ható szoba (iroda). Ha nincs, valamelyik osz-
tályban (tanteremben) is elhelyezhető erre 
a czélra [egy-két szekrény. (Meg van-e elé-
gedve az ilyen felelettel? Igaza van, tudjuk 
mi is, hogy a kérdésekre jobb volna kimerítő 
és mindenki által könnyen érthető választ 
adni; de ekkor — a hozzánk intézett kér-
dések nagy számát tekintve — csupa kérdé-
sekkel és feleletekkel telnék meg lapunk ; más 
közleményre alig maradna hely. Szerk.) 

V. S. Gyetva. Hogyau követelhetne egész 
havi fizetést, mikor szeptember 15-én foglalta 
el állomását és ugyanazon hó 21-én már el-
hagyta azt? 
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Polgár i t an í tóképes í t é s . Hogyan szerez-
hető meg magánúton a polgári és felső népiskolai 
tanítóképesítés? Közhasznú dolgot vélünk cse-
lekedni , midőn Deutsch Zs. nagybecskereki 
taní tó társunk ve lünk közlött sora i részben 
való fölhasználásával részletes t á j ékozás t nyu j -
t u n k a polgári iskolai tanító képesítő-vizsgá-
latra magánúton készülő ka r tá r sa inknak a kö-
vetkezőkben : 

A polgári iskolai tanítóképesítést az 1894. évi 
9403. sz. ministeri rendelet, az elvégzendő anyagot 
pedig az 1896. évben megjelent új tanterv szabá-
lyozza. Mindenekelőtt tehát ezt a két füzetet sze-
rezze be az egyetemi nyomda útján a vizsgára 
készülő tanító. 

A vizsgálatok az áll. polgári iskolai tanítóképző-. 
ben l Budapest, I., Győri-út 9.) tar tatnak meg, mely 
intézet igazgatója Gyertyánfy István kir. tanácsos, 
ki készséggel ad útbaigazítást. 

a) Ki jelentkezhetik tanképesítő-vizsgálatra ? 
A polgári képezdei rendes hallgatókon kívül az, 

a ki az elemi iskolai képesítő vagy a középiskolai 
érettségi vizsga letétele után 3 évig mint tanító, 
vagy nevelő működött vagy tanulmányait 3 éven 
át valamely főiskolán folytatta. 

bj Hogyan kell vizsgálatra jelentkezni ? 
Tanképesítő vizsgálatra csak akkor bocsáttatik 

valaki, ha előbb az I. és lí. évfolyam anyagából 
az osztályvizsgát sikeresen kiállotta. A képesítés 
megengedését kérő folyamodványban az illetőnek 
rövid életrajza adandó, mely feltüntesse, hogy összes 
tanulmányait hol végezte és eddig, hol működött, 
mint tanító vagy nevelő. A kérvényhez csatolandó 
okmányok a következők : 

1. Születési anyakönyvi kivonat, 
2. az összes tanulmányokat és működést feltüntető 

okmányok. 
3. népiskolai tanítói oklevél, vagy középiskolai 

érettségi bizonyítvány ; 
4. az I. és II. osztályvizsga sikeres letételét bi-

zonyító igazolvány. 
A folyamodvány a felső nép- és polgári iskolai 

tanító vizsgáló bizottságához czímzendő az igazgató 
útján, ki a bizottság ügyvezető alelnöke. 

Vizsgálatok rendszerint óvenkint háromszor, neve-
zetesen : karácsonykor, húsvétkor és a tanév végén 
tartatnak; megjegyzendő, hogy ez utóbbi esetben 
rendesen csak az intézet növendékei bocsájtatnak 
vizsgára. 

cj Az osztályvizsgák. 
A ki legalább 1 éven át mint tanító, nevelő mű-

ködött vagy főiskolában folytatta tanulmányait és 
a képesítőre bocsátás egyéb kellékeinek megfelel, 
az az intézet igazgatójától kérelmezheti bélyeg-
mentes kérvényben az I. osztályvizsga letételére az 
engedélyt. Ha a kérvény kellőkép lel van szerelve, 
az igazgatóság erre az engedélyt a ministeri ren-
delet értelmében meg is adja s a jelölt 1—2 heti 
időközt jelölhet ki, melyen belül a vizsgálatot le-
tenni óhajtja. Megjegyzendő, hogy már e kérvény-
hez is csatolandók mindazon meglevő okiratok, 
melyek szükségesek a tanképesítésért való folyamo-
dásnál. A vizsgálat sikeres letételéről az igazgató-
ság igazolványt állít ki. A ki egy vagy két tárgy-
ból bukott, 3 hó múlva tehet javító-vizsgát; a ki 
többől bukott, az csak egy év múlva tehet űj vizs-
gát. A nyert igazolvány alapján kérelmezhető rend-
szerint 1 év múlva a 2 osztályvizsga letétele. Kivé-
teles esetekben a minister úr megengedi, hogy a 
jelölt az I. és II. osztályról összevont vizsgát tehes-

sen, vagy hogy egy évnél rövidebb idő előtt is le-
tehesse a következő vizsgát. A 2. osztályvizsgát 1 
év múlva a képesítő-vizsga követi. 

dj A képesítő-vizsga 
Ez a vizsga 3 részből áll u. m. : 1. Írásbeli, 2. szó-

beli és gyakorlati vizsgából és 3. próbatanításból. A 
képesítő-vizsgák módját különben körülményesen 
irja le a szabályzat. 

e) Szakcsoportok. 
A polgári iskolai tanítóképző intézetnél jelenleg 

3 fő- és 2 mellékcsoport van. A fő szakcsoportok : 
I. a nyelv- és történettudományi szakcsoport (a né-
met nyelvre való képesítéssel és a nélkül); 2. a 
mennyiségtan- és természettudományi és 3. az ipari 
szakcsoport. Mellékcsoportok énekre, zenére és tor-
nára vannak. A rajzcsoport megszűnt, rövid időn a 
zenei is meg fog szűnni. 

Szerezhető képesítés egy tudománykörből is, erről 
azonban nem oklevél, csak igazolvány adatik. Nyelv-
mesteri képesítés is szerezhető a német, franczia és 
angol nyelvből. Mindezekről bő felvilágosítást nyújt 
a szabályzat. 

f ) Vizsga és oklevél Ujak. 
Az oszt'ályvizsgák díja 20—20 frt, a javító-vizsgáké 

10 frt, képesítő-vizsga díja a nyelv- és történet-
tudományi. nemkülönben a mennyiség- és természet-
tudományi csoportból 30 — 30 f r t ; ezek egy köréből, 
vagya többi csoportból 20 f r t ; az oklevél díja 2 frt. 

g) Tantárgyak. 
Ezúttal csak a nyelv- és történettudományi szak-

csoportra szorítkozunk. 
Az I. osztályban : 
Logika és lélektan, magyar nyelvtan és irodalom-

történet (Pázmányig), német nyelvtan és irodalom-
történet; magyarok története és művelődéstörténet, 
földrajz (Európa). 

A II. osztályban : 
Neveléstan és neveléstörténet, magyar Írásművek 

elmélete (irály-, költészet- és szónoklattan), iro-
dalomtörténet (Kisfaludy Károlyig), német írásművek 
elmélete és irodalomtörténet, világtörténet (Ó- és 
Közép-kor), alkotmánytan, földrajz (a többi 4 földr 
rész) és statisztika. 

A III. osztályban : 
Szervezettan, a polgári iskolára vonatkozó rende-

letek, tantervek és tanügyi statisztika, magyar 
irodalomtörténet, német irodalomtörténet, világ-
történet ( í j- és Legujabb-kor), csillagászati és ter-
mészettani földrajz. Az egész tanfolyam anyagának 
rendszeres összefoglalása. 

hj Használandó tankönyvek és jegyzetek. 
Némely tárgyhoz tankönyvet, máshoz ismét jegy-

zetet használtat a szaktanár. Lássuk ezeket tár-
gyankint: 

1. A neveléstudomány elsajátítása végett a jelölt 
rendelkezésére állanak ezek: Dittes - Gyertyánfy 
Logikája, Klamarik Lélektanája, dr. Kiss Áron 
Neveléstana, dr. Kiss Áron Neveléstörténete. 

2. A magyar nyelv köréből: Király Pál Rend-
szeres nyelvtana, Riedl Poétika ós Rethorikája, 
Beöthy Zsolt Irodalomtörténete, az Irálytan a szak-
tanár útján készült és Toldi Lajos budai (Budapest, 
II. ker, Fő-utcza) könyvkereskedőnél megszerezhető 
autografáit jegyzetből tanulandó meg. 

Német nyelvre dr. Hermann Antal Német nyelv-
tana és Kluge Német irodalomtörténete. Az alsó 
csoportnál a nyelvtan és irodalomtörténet egy 
tárgyat képez és az irodalomtörténet magyar 
nyelven tanulandó. 

A magyar történelemből most készülnek Lovcsányi 
Gyula szaktanár jegyzetei. Jelenleg a világtörténet 
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Mangold könyveiből, az alkotmánytan pedig Csiky 
K. nagyobb alkotmánytanából tanulandó. 

A földrajzhoz az összes osztályok számára Röhn 
József szaktanár jegyzetei évfolyamonkint Toldinál 
szerezhetők meg autografált íveken. 

Kissé nehéz a készülés statisztikából, mert ebből 
csak régi és elavult jegyzetek állanak rendelkezésre 
és azok is csak nehezen, kéz alatt szerezhetők meg. 

Eme kézikönyvek és jegyzetek mellett még a 
szakbavágó részletesebb munkák is olvasandók. 

S. J . Cs . . . k. Iratait ajánlott levélben 
küldtük vissza s akkor megmondottuk, hogy 
nem lehet a dolgon segíteni. Mihelyt rendes 
tanítói állásra jutott, attól az időtől kezdve 
úgy is beszámítják szolgálatát. A helyettesi 
évekre vonatkozó időt már csak azért sem 
lehet beszámítani, mivel a csatolt bizonyít-

ványokban — szigorú összehasonlítás után — 
ellenmondás található, mert hiszen ön 1882-ik 
év végéig — orvosi bizonyítványa szériát — 
szellemi munkával állandóan nem foglalkozha-
tott, s a másik bizonyítvány meg azt mondja, 
hogy az 1892/93-ik évtől kezdve (tehát 1892 
szeptember 1-től fogva!) megszakítás nélkül 
működött. Egyébként is munkára ideiglenesen 
képtelenné válást is akkor kellett volna iga-
zolni, nem 9 év multán kiállított orvosi bizo-
nyítványnyal. Még más okot is mondhatnánk, 
de azt hiszszük, ennyiből is megértheti most 
már az ügy állását. 

Krá l K. A Babocsához legközelebb eső 
polgári fiúiskolában lehetne a vizsgálatot tenni, 
még pedig osztályösszevonással egyszerre a 
negyedik osztályból. E végett az illető iskola 
igazgatójához és ugyanazon intézet kir. tan-
felügyelőjéhez kellene fordulni. 

Ónodi M. Nagy a valószinüség, hogy föl-
veszik; de azt már nem merjük állítani, hogy 
„minden kétség kizárásával"... Az elhibázott 
önkéntességi ügy helyreigazítása végett, ha 
Budapesten jár, jó volna személyesen eljárnia 
a honvédelmi ministeriumban s esetleg kihall-
gatásra is jelentkezni a honvédelmi minister 
úrnál. 

L. F . On négy évi tanítóskodás után „egy 
nősülési ügyéből kifolyólag" lemondott állá-
sáról, evvel egyszersmind a nyugdíjigényét is 
elvesztette. Ha most újra tanító lett, ismét 
jelentkeznie kell az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe való fölvételért. 

S. K. Mályiuka. 1. Hacsak kötelező ígére-
tet nem tett, nem köteles maradni ápril 24-ig. 
2. A nyugdíj tárgyában bőségesen adtunk 
már fölvilágosításokat és tanácsokat. Vegye 
meg a törvénykönyvet. 

IRODALOM. 
„A magyar nép múltja és jelene2. kötet-

ben. I. kötet: A szolgaságtól a szabadságig 

II. kötet: A bölcsőtől a sírig. I r ta : Benedek 
Elek. Kiadja az Athenaeum irodalmi é3 nyom-
dai részvénytársaság. — Alig mult el a ma-
gyar nemzet ezeréves ünnepe, ujabb ünnepre 
készülünk: a jövő 1898-ik esztendőben lesz 
ötven esztendeje, hogy a magyar föld népe, a 
jobbágyság felszabadult, ura lett a földnek, 
melyre ezer esztendőn át hullatta vérét s ve-
rejtékét, a nélkül, hogy magáénak mondhatta 
volna. 1848-ban lett igazán nemzetté a magyar, 
midőn a kiváltságos nemesség önként mondott 
le kiváltságairól s önként osztozott meg a 
földnépével jogokban és közterhekben egy-
aránt. A magyar nemzet történetét sokan 
megírták már, de történetíróink csak mellé-
kesen érintették a nép állapotát, a nemesség-
gel való viszonyait, a felszabadulásért való 
véres és békés küzdelmeit. Erre a feladatra 
vállalkozott Benedek Elek. Benedek könyvének 
aránylag legnagyobb részét teszi ki a jelen 
század első felének története, mikor a nemes-
ségnek színe-java hatalmas akczióba kezd a 
nép felszabadításáért. Nagy szerep jut a köl-
tőknek is, különösen Petőfinek. Nem kevésbbé 
érdekes a második kötet, mely a ma élő nép 
életének a tükre. A „Magyar nép múltja és 
jelene" két hetenkint, füzetekben jelen meg. 
Minden füzetben szöveg-illusztráczió s kép-
melléklet. Egy füzet ára 30 kr, s előfizethető 
a kiadó Athenaeum nál 10 füzetre 3 frttal (az 
egész munka 40 füzet lesz), vagy: negyedévre 
(6 füzet) 1 frt 80 krral, félévre 3 frt 60 krral. 

Megjelentek: Magyarország története. A 
középiskolák felső osztályainak használatára 
írta Király Pál. Huszonhárom íves, vaskos 
kötet, a mely becsületére válik történeti 
irodalmunknak is. Szilágyi Sándor látta el 
bevezetéssel. Ara fűzve 1 frt 80 kr, kötve 2 frt. 
— Psychologia és logika. Középiskolák hasz-
nálatára írta Martin Péter, főgymnasiumi 
tanár. Ára fűzve 70 kr, kötve 90 kr. — 
Német nyelvkönyv czímmel hasznos könyvet írt 
Endrei Ákos áll. főgymnasiumi tanár a közép-
iskolák alsó osztályai számára. A tizenkét íves 
könyv ára fűzve 1 frt, erős vászonkötésben 
1 frt 20 kr. — Rendszeres magyar nyelvtan a 
közép- és polgári iskolák 1IÍ. osztálya számára, 
í r ta : Halász Ignácz. E könyv főelőnye az, 
hogy teljesen eltekint a magánhasználatra 
való alkalmasságtól s kizárólag az iskolának 
kiván szolgálni, úgy. hogy ennélfogva sokkal 
rövidebb legtöbb ilyfajta tankönyvnél. Ara 
csak 60 kr, erős vászonkötésben 80 kr. Meg-
jelent mind a négy munka, szép kiállításban, 
Lampel Kóbert (Wodinner F. és Fiai) kiadásá-
ban. — Ugyanott jelent meg : „Az ifjabb 
Michelangelo Buonarotti", írta dr. Radó Antal. 
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— A Icisdednevelők orsz. egyesületének tör-
ténete. (1869—1896.) í r t a : Peres Sándor, ára 
50 kr. Megrendelhető a „Kisdednevelés" kia-
dóhivatalában, VII., Rózsa-utcza 23. 

Népiskolai tankönyv. A falusi iskolák III., 
IV. V. és VI. oszt. számára írták Horváth 
Pál és Csáki Elek néptanítók. 3. kiadás. 265 
lap. Ara kötve 40 kr. — Ebben a könyvben 
benne van a népiskolai földrajz, történelem, 
alkotmánytan, természetrajz, természettan, gaz-
daságtan, ; egészségtan és magyar nyelvtan 
auyaga. Általában helyesen válogatták ki és 
szedték össze a szerzők azt az anyagot, a mely-
nek a falusi gyermek leginkább hasznát veszi. 
Az irály érthető, világos és magyaros, a gyer-
mek eszéhez mért. Kisebb-nagyobb tárgyi 
hibáktól nem ment a könyv, de ezek még-
sem olyan számosak vagy nagyok, hogy a 
könyv használhatóságának ártanának. Szerzők 
tankönyvét falusi iskolák számára jó lélek-
kel ajánlhatjuk, annyival inkább, mert azt 
az ismétlő-iskolában is alkalmazhatják kar-
társaink. (U. S.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A magyar országgyűlés mind a két 

háza letárgyalta és elfogadta már a kiegye-
zési provizóriumra vonatkozó törvényjavasla-
tokat. Odaát, Ausztriában, azonban távolról 
sem megy ily simán a dolog, mint a hogy 
azt alább megírjuk. 

— Állami tanítók évötödös korpótléka. 
Az állami tanítók országos egyesületének el-
nökehez Kozma László, debreczeni országos 
tanítói árvaházi igazgatóhoz azon alkalom-
ból. hogy az állami tanítók orságos egyesü-
lete azt kérelmezte, hogy a tíz évnél több 
szolgálati idővel bíró állami tanítók 1897 
október hó 1-én több évötödös korpótlékban 
részesüljenek, a következő leiratot intézte a 
valla's- és közoktatásügyi m. kir. minister: 
„Az állami tanítók országos egyesületének 
azon kérelme, hogy tíz évnél több szolgálati 
idővel bíró állami tanítók 1897. évi október 
hó 1-én több évötödös pótlékban részeltes-
senek, sajnálatomra, nem teljesíthető, mert az 
1893. évi 26. t.-cz. végrehajtása tárgyában az 
1894. évi márczius hó 2-án 10.000. sz. alatt 
kelt rendelettel kiadott utasítás 2. §-a értel-
mében az összes elemi népiskolai rendes és 
segédtanítók, illetve tanítónők évötödös pót-
lékainak megállapításánál a korpótlék alapját 
képező szolgálati idő 1893. évi szeptember 
hó 25-ik napjával veszi kezdetét, s mert az 
1880. évi 32.944. sz. a. kelt rendelettel ki-

adott szabályzat 20. §-a értelmében azon tan-
erők, kiknek fizetése a 300 frtban megállapít-
tatott minimális fizetést túlhaladja, ez időköz-
ben esedékessé váló évötödös pótléka a maga-
sabb fizetésbe betudandó. Erről oly megjegyzés-
sel értesítem Tekintetességedet, hogy az 1893. 
évi 26. t.-cz. 2. §-ában az összes néptanítók 
számára biztosított első évötödös korpótlékra 
1218 áll. tanító nyert jogot. Az ily czímen egy 
évre szükséges 60.900 frtnak az 1898. év 
utolsó negyedére esedékessé váló részlete az 1898. 
évi költségvetésbe lett véve. Budapest, 1897. 
évi október hó 18-án. Wlassics." 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriá-
ban az obstrukczió tetőpontjára hágott okt. 
28-án, midőn a kiegyezési provizóriumról 
szóló javaslatok tárgyalását kezdték meg. Ezt 
az ülést az osztrák parlament történetében 
„végtelen ülésnek" fogják nevezni, a meny-
nyiben október 28-án esti 7 órakor kezdő-
dött s csak október 29-én esti 8 órakor ért 
véget, tehát teljes 25 óráig tartott. Egy szó-
nok : Leelier, egymaga több, mint tizenkét óra 
hosszáig beszélt, a mi páratlan a parlamen-
tek történetében. Beszéde hosszabb volt, mint 
Parnellé a nagy ir vitában és mint Bianchinié 
az olasz kamarában. Parnell mindössze nyolcz 
óra hosszáig beszélt s azt is félórai megsza-
kítással. A mikor Lecher beszédét befejezte, 
pártja viharos ováczióban részesítette ; a taps 
és a hoch szűnni nem akar, az ellenzék vál-
lára emeli Le chert, a ki így iszsza meg az 
utolsó csésze kávét. Az elnök tiltakozik, csön-
get, kiabál, de mind ez nem használ. Majd 
behoznak egy babérkoszorút, a melyet az 
ellenzékiek beszéd kíséretében átadnak Lechei-
nek. Az egész ülésen óriási volt a zavar és a 
fejetlenség. Délelőtt 10 óra után a karzato-

J kat kiürítették és zárt ülést tartottak, mely 
délután 5 óra 50 perczig tartott. Ezután ismét 
nyilvános ülést tartottak, mélyen végre esti 
nyolcz órakor az elnök határozatként kimond-
hatta, hogy a kiegyezési provizóriumról s^óló 
javaslat a költségvetési bizottsághoz utasít-
tatik. — Németországban kanczellárválság 
van, a melynek azonban még november hó 
folyamán el kell dőlnie, mert deezember 7-én 
megnyitják a német birodalmi tanácsot. Hohen-
lohe megígérte a katonai büntető-eljárás 
reformját és a nélkül nem akar a parlament 
elé állni, Vilmos császár pedig a kormány 
tervét el nem fogadja, mert azt veszedelmes-
nek tartja a katonai fegyelemre nézve. Ügy 
sincs többé hadseregem, csak népfölkelésem, 
mondotta a császár. Valószínű tehát, hogy 
Hohenlohe megy s helyébe jön vagy Wal-
dersee vagy Eulenburg, a kihez látogatásra 
jelentkezett Vilmos császár Liebenberg-kas-
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télyban. Egy más utazás is készül november 
elejére: Gulochovszki megy az olasz királyhoz 
Monzába, Milano mellett, hol Umberto az 
őszt szokta tölteni. Á hármas-szövetségben 
félreértéseknek kellett lenni s Róma és Bécs 
között neheztelések voltak. Ezeknek a félre-
értéseknek a kiegyenlítésére utazik a közös 
kiilügyminister Olaszországba. 

— A Rökk-félo alapi tv ány. Néhai Rökk-
Szilárd tudvalevőleg kétszázezer forintos ala-
pítványt tett, hogy annak kamatait évenkint 
öt fővárosi tanító közt oszszák szét. Ennek az 
alapítványnak kiosztási módjával foglalkozott a 
budapesti tanítók testületi közgyűlése. Rév-
hegyi Iván és Kugler János hozzászólása után elfo-
gadta a közgyűlés a tanácsnak azt a javaslatát, 
hogy az alapító-levél ellenében évenkint tíz 
tanító kapja a kamatokat és elfogadták Rom-
hányi Sándor indítványát is, hogy Mindszen-
tek- napján gyász-istentiszteletet tartsanak Bükk 
Szilárd emlékére. 

Az állami tanítók orsz. egyesülete 
október hó 27-én Halász Ferencz úrnál, a 
vallás- és közoktatási ministeriumba központi 
szolgálattételre berendelt tanfelügyelőnél tisz-
telgett osztálytanácsossá való kineveztetése 
alkalmával. A küldöttség vezetője: Kozma 
László, a debreczeni orsz.* tanítói árvaház 
igazgatója és az egyesület elnöke, beszédében 
tolmácsolta a tanítók általános örömét. Az 
osztálytanácsos úr szívesen megköszönte len-
dületes beszédben a váratlan ovácziót, a 
miből különösen kiemelendő azon kijelentése, 
hogy munkája mint tanácsosnak nagyon 
könnyű, meri javaslatai mindenkor találkoz-
nak a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
ő nagyméltóságának akaratával. — A Ma. Ta. 
Kaszinójának a küldöttsége is tisztelgett 
Halász oszt.-tanácsos úrnál és meghívta őt egy 
családias estélyre, a melyet az ő tiszteletére 
rendeznek a kaszinóban. 

— Megjutalmazott tanítók. A zemplén-
megyei, magyar nyelvet és népnevelést ter-
jeszt) egyesület az idén a magyar nyelv 
terjesztéséért a következő tanítóknak szavazott 
meg jutalomdíjakat: Az Andrássy Gyula-féle 
alapítvány 100- 100 koronás jutalmában Selige 
Antal (Yarannó), Lukács József (N.-Kázmér), 
Kopinecz Antal (Isztáncs), Marikovszky Béla 
(Hardicsa), Jesztrébényi Kálmán (V.-Csemernye), 
Ifteiíe Gyula (Gercsely), Krasznapolszky Mária 
(T.-T erebes) és Hunzsa Ida (N.-Mihály) része-
sültek. Egyesületi 50—50 koronás jutalmat 
kaptak: Gönczy Bertalan (Tokaj), Knopfler 
Sándor (Sátoralja-Ujhely), Győry Mózes (B.-
Keresztur), Ragyák István (Szacsur), Puha 
Demeter (Náthafalva), Pollálc Gyula (F.-Kört-

vélyes), Schaub Imre (Garany), Koscsálc János 
(Hardcsa), Klein János (Szulok), Molnár 
István (B.-Ujlak), Melkó József (Páczin) és 
Pányoki Dániel (K.-Toronya). 

Budapesti iskolák népessége. A fővá-
rosnál most állapították meg az iskolai beírá-
sok végleges eredményét. E szerint a főváros 
összes iskoláiba 66.680 tanuló iratkozott be. 
Ezek közül a reáliskolába 1181, a felső 
kereskedelmi iskolába 844, a felsőbb leány-
iskolába 442, az iparrajziskolába 648, a pol-
gári fiúiskolába 2558, a polgári leányiskolába 
4228, az elemi iskolákba 46.447, a mesterinas-
iskolába 9586, a kereskedőinas-iskolába 756 
tanuló iratkozott be. Az összes iskolákban 
1284 tanterem van. 

— Gyűlések. A „Hunyadmegyei általános 
tanítóegyesület" dévai köre Nagyágon f. évi 
november 6-án járásköri gyűlést tart. — 
A „ Nagy-Küküllőmegyei tanítóegyesület* seges-
vári fiókköre f. évi november 10-én tartja 
rendes őszi gyűlését Héjjasfalván. — Az 
„ Udvarhelymegyei tanítóegyesület" sz.-keresztúri 
fiókköre f. évi november hó 10-én Sz.-Keresz-
túron rendes gyűlést tart. — A „Háromszék 
vármegyei Tanítótestület" f. évi rendes köz-
gyűlését, 25 éves fennállásának megünnep-
lésével kapcsolatosan, 1897. évi november hó 
11. és 12-ik napjain Sepsi-Szent-Györgyön, 
a városház dísztermében fogja megtartani. — 
A „Délmagyarországi Tanítóegyesület" zsom-
bolya-kikituiai fiókja ez évi rendes őszi köz-
gyűlését f. évi október hó 28-án tartotta meg 
Szent-Huberten. — A „Komárommegyei Tanító-
testület" f. évi november 8-án tartja közgyű-
lését Komáromban, a városháza nagyter-
mében. — Az „Ugocsamegyei Alt. Tanító-
egyesület" halmi járásköre november 8-án Kis-
Tarnán tartja rendes őszi gyűlését. — A „Ma-
rostordamegyei Általános Tanítótestület" évi 
(XX.) közgyűlését folyó évi november hó 10-én 
tartja Marosvásárhelyt a megyeház nagy-
termében. 

Szerkesztő postája. 
„A szoczializmus és a tanítók." Erről a kérdésről 

nagyon sok czikk érkezett be liozzánk. Igaz öröm-
mel látjuk e hazafias hangon írt tiltakozásokból, 
hogy a szocziálista pártvezetőségi ek azon igyeke-
zete, hogy a tanítóságot behálózza, megtörik a magyar 
tanítóság hazafiasságán. Mi ebben egy pillanatig sem 
kételkedjünk, ismervén a magyar tanítók hazafias 
szellemét. A „csongrádmegyei tanítóegyesület" nagy 
lelkesedéssel hozott egyhangú határozata és a 
lapunkban már előbb megjelent s a mai számban 
olvasható czikk után egyelőre fölöslegesnek tartjuk 
e kérdéssel továbbra is foglalkozni. Tekintsük az 
egészet annak, a mi: szerencsésen meghiúsult kísérlet-
nek és lássunk rendes munkánkhoz. Tisztelt munka-
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társaink ezek után nem fogják rossz néven vehetn1' 
ha lelkesedéssel megírt szép czikkeik közléséről 
lemondunk, kérve továbbra is szives közreműködé-
süket. Fáradságuk azonban ezúttal sem veszett 
kárba, mert mi híven tolmácsoltuk illeték'S helyen haza-
fias érzelmeiket. — S. A. Forduljon lev .-lapon Lampel 
R. (Wodiáner F. és Fiai) könyvkereskedéséhez, VI., 
Andrássy-út 21. — Br. P. Nagylak. Lapunkban épp 
az imént czikkeztünk erről. Olvassa el azt a két 
ezikket. — Kolozsmegyei tanítótestület elnök-
sége. Szives soraikat, melyekben köszönetet monda-
nak lapunknak közgyűlésükön történt képviselteté-
séért, felelős szerkesztőnk hálás köszönettel vette 
s azt üzeni, hogy megjelenésével csak kedves köte-
lességet teljesített. — Iskolaszéki tag, Nagy-Kend. 
Itt van 36.351 sz. a., nemsokára el is intézik ; meg-
kapják. — K. Gr. Tisza-Adony. Kedvezőleg elintéz-
ték 26.137 sz. a.; nemsokára megkapják. — F. L. 
A szám helyes ; a tanfelügyelőségtöl nemsokára 
visszakapja. — Kr. J. Szárd, és másoknak. A 
Széchenyi-Kollonits-ösztöndíjra hirdetett pályázat 
most van eldöntés alatt. — Gr. Á. Kricsfalva. Kér-
vényük eddig nem érkezett be a mini teriumlioz. — 
W. L. Nagy-Enyed. Óvónői állás iránti kérelmét 
ugyan előjegyzésbe vették, de mivel az állásokat 
pályázat útján töltik be, újítsa meg kérelmét meg-
felelő üresedés vagy szervezés esetén: így bizto-
sabb az eredmény. — „Fürdő." 1. A pályázati kér-
vények október 25-ig nem érkeztek be. 2. A leg-
több esetben a minister. 3. Mind. — W. F. Gúta. 
Az a fölebbezés, melyről ön említést tesz, nincs (s 
nem is volt) a ministeriumban. — Annus. Még itt 
vau 32.338. sz. a. s csak az 1898. évi költségvetés 
szentesítése után veszik majd tárgyalás alá a többi-
vel együtt. — G. E. Tarany. Kérvényét 53.690. sz. 
a. földmívelésügyi minsteriumhoz küluték át. A 
másik föl sem érkezett ide. — Györgyey L. A 400 
frtig való fizetéskiegészítés iránt ujabb kérvény 
nincs i t t ; hogy azt elnyerjék, az előbbihez hason-
lóan, újból kell folyamodni. — X. J. Bjecsnicza. 
Ügyét 56.713. sz. a. a tanfelügyelőséghez küldték ; 
ott megtudja a többit. Ficzek Sz. kérvénye még 
nincs a ministeriumban. — N. L. Árpád. Kérvényé-
nek 1877-től f. é. október 25-ig nincs nyoma a minis-
teriumban. Tegyen újból kérdést a békésm. tanfel-
ügyelőségnél. — B. J. Csik-Szent-Márton. Megsür-
gettük s 12.528. sz. a. elintézték; nemsokára meg-
kapja. — T. F. Csepely. 39.732. sz. a. addig elinté-
zetlenül marad, míg a kat. tis/.tajöv. emelkedési 
százalék-kimutatása be nem érkezik. Ezt kell ott 
megsürgetni. (Soh'se aggódjék a díjlevele miatt!) — 
B. J. Gyula. Nem. — H. B. L. Portomentes levele-
zés csak á hivatalok közt lehet; a postamesternek 
igaza van. — K. J. Kun-Halas. 1. A hitközség kér-
vényét majd csak 1898 junius havában veszik tár-
gyalás alá, mert hiszen a korpótlék csak jövő év 
október 1-én válik esedékessé. 2. Isk. évre ; a rész-
leteket egy később kiadandó rendelet fogja meg-
állapítani. — L. L. D. Ön 19-én fordul hozzánk egy 
utánjárást kivánó ügyben s 26-án már megsürgeti 
a választ. Türelem, urak, türelem! Hiszen többször 
megüzentük már, hogy a válasz gyakran meg van 
írva, ki is van szedve, de nincs terünk a közlésére. 
Most is három hasáb „tanácsadót" kellett kihagy-
nunk. Hozzánk naponkint átlag 50 — 60 levél érke-
zik be s így a sorrendet pontosan meg kell tarta-
nunk. — Tanügyi Értesítő, Győr. Akkor megírtuk, 
hogy a nyugtatványozások az önök lapjában fog-
nak megjelenni ; nem térhetünk el ettől. — V. J. 
Hany. Egyszerűen jelentse be Lakits Vendel titkár 
úrnál (VI. Érsek-u. 4.), hogy tagja akar lenni az 
„Eötíös-alap"-nak. Beizinger Gyula főv. tanító urat 
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nem ismerjük ; i t t nem úgy van. mint falun, a hol 
mindenki ismeri a másikat. A iskolaszék kérvényé-
nek utána nézetünk. — Sp. J. Bakony-Nána. A kor-
pótlékról már számtalanszor megüzentük, hjgy az 
első öt évben 50 frt, a következő öt évben ujabb 
50 frt, s így tovább. Meddő vitatkozás és „értel-
mezgetés" helyett inkább a lapot olvasnák! — 
M, K. Jíámesztó. Semmiképen sem „állják meg a 
sarat". — Háromszékmegyei tanítótestület. Köszö-
net a szives meghívásért; ha lehetséges, képvisel-
tetni fogjuk magunkat. — „Stréber és néptanító." 
Általános frázisok ; nem közölhetjük. — „A kézi-
munka." A közlendők közé tettük. — G. B. Tokaj. 
Sajnáljuk, de oly bővében vagyunk a közieménvek-
nek, hogy czikksorozit közlésére nem vállalkozha-
tunk. — P. T. Csabrendek. Nem Monokxéth az, 
hanem MarokréVa (Vasm.) — V. J. Vihnye. P. M. 
Ó-Szt.-Auna. A közlendők közé tettük. — K. A. 
Budapest. K. J. B.-Diószeg. Nem közölhetjük. — 
TV. J. Állios. Nem mindenben értünk vele ugyan 
egyet, de ha terünk engedné, közölnők. — Fr. J. 
Poklostelek. K. F. Nem közölhetők. — Hozzászólás. 
Nem tartván elegendő előtanulmánynak az elemi 
iskola 6. osztályának elvégzését, s egyéb újításait sem 
mindenben találván helyesnek, ezt a czikkéí, — 
sajnálattal — mellőznünk kell. — „Segítsetek 
nagyok!" A jó akarat dicséretre méltó , de a 
vers nem üti meg a mi mértékünket. — M. S. Ada. 
Erre nincs se törvény, se szabályrendelet; ilyes-
mit a királyi tanfelügyelőnél kell szorgalmazni. 
A mi véleményünk az, hogy követelhet. — AV. 
L. Magyarfalva. Mik voltak azok a kérdések? 
Levele eltévedhetett, mert különben kapott volna 
választ. — „Halottak estéjén." (S. K.) Az idénre 
már elkésett vele, de különben sem üti meg a mi 
mértékünket. — ÍJy. F. Győr. \nnak idejében 
újból kell megfolyamodni; a korpótlékért is külön 
kell folyamodni 1&9S április, vagy legkésőbb május 
végéig. — Kérelem. Magyar Adolf' (Nemes-Pann), 
Cziráky Márton (Arad), Schönfeld Markó, Várady 
Lajos, Czike Imre (Budapest), Balla Balázs és 
Dobóczky A. urakat újból fölkérjük bélyeges nyug-
tatványuk szives beküldésére. — K. M. B. Meg 
lévén írva, hogy „grammatici certant" (a gramma-
tikusok vitatkoznak), nem szívesen ártjuk magunkat 
ilyesmibe. Ime : ebben az esetben is más-más néző-
pontból mind a három ellenvetés igazolható ! 1. 
Logice világos, de grammatikailag nem. 2. A „barna" 
jelző logice „henye" ugyan, de grammatikailag csak 
olyan értékű, mint a másik. 3. Az bizony meg-
történhetett voína ! — B. G. Szeged. Már ki is van 
szelve, de tárgyhalmaz miatt jövő számunkra kellett 
hagynunk. A mi „jól esnék", magától értetődik. — 
L. Katalin. Úgy tudjuk, hogy Mosdóssy Imre kir. 
tanfelügyelő úr házi-kisasszonyi minőségben szívesen 
alkalmazna tanító árváját. Forduljon egyenesen 
hozzája : VII., Garay-utcza 3. sz. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I . E l e m i népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 77a iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/.. iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
t ok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/« iv, kö t , 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/« iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlóköiiyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönvv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérköny vliez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Köldrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
97» iv, kötve, bolti ára 25 kr , netto ára 2'i kr. 

Dr. Simon ü Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásálioz. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartaius István. Énektanitó vezérkönyv. 1., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartaius István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr. netto ára 1 frt. 

Bartaius István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartaius I. Éneklő AIJ(J I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartaius I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartaius I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartaius 1. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartaius I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartaius I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8", 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlóköuyv az énektanításra az I. 
és 11 oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzmiiiták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmiiiták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmiiiták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr. netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fiizve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. .látéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára kr. 

Kriiimer Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) N é m e t n y e l v e n . 

E l e m i uépiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer Á. Deutsches ABC- und Lesebuoh für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die II. KI. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die I II. Kl. der Volksschule. 
(Ili. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die I V. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr. netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die V. 11. VI. Kl. der 



2 

Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 3672 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprech Übungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'A 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibuugen i'iir die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geografischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung; der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dl-. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8", 16V« iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundlieitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dein Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stei.ová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národních skől. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

GönczyP.Pisacie poliy blivé pismeny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépohyblivé pismeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V.Návodná knilia k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak sz.) 
I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná knilia kv.rucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních skől prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, ÍS'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovaí pre mluvnicnö vyucovania v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'/< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních skol. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druliú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, ll1/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodnich sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
ll'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
Í5'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. trieda 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33 Vs iv, kötve, bolti ára 64 kr. nt-tto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9 '/> iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia knilia ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovvch skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földraj ztanitásban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych v 's-
ledkov pre V-tu pota/.ne Vl-tn triedu Tudovych 
sköl a pre opakovaciuskolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, 17« iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod kn poznávaniu a upotrebovaniu 
zemekuli pre národnícli ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák II. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
»ociatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató raj ztanitásban.) Nagy 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák II. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
d) Sáros- és Szepesmegyei t ó t 

nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P.Slovenskislabikár a persá citanka pre per-
su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kíiilia ku slovenskému slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kííiha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovanu uherskej reéi. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8", 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ulierska citanka a cvicebna knizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhú klassú 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
ll'A iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, ll'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ,ára 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre V. a VI. tridn ludoskől. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku vincováííu mluvhici pre 
1. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvi, tanitásában. I. és II. o.) 8'. 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebna kiiiha pre druhú klassu 
národnich skől. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'Aiv,kötve, bolti ára 8 kr, netto ára.6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha kn ludos-
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaúu a upotrebovánu 
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zemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a föld-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kííizka kii viucovaíía his-
torii prosto narodnich skol pro ueitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHua. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpncKii livKiiap ca OCHOBHOM 'inraiiKOM 3a npBii paape.t 
uapoABe niKOJie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 75A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a iiacraBy y cpnciiosi óyKBapy ca iinTanK0ii 
Hajieneiio iiapo.THUM yinie^HMa. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

l'poo B. Hapoflua Kitara 3a cpócKii pa3pe;i l. OAiteji. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8". 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
l'poo B. Py>wa Kimra k H3yuanaitv nafyapcKora jeamta. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajknak sz.) II. r. 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

l'poo B. Mafyapata 'unaima n ne;KŐoniia itttn;Knua 
cpöcKHX Hapo;uiiix mitojia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv n szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a upeAaBaite Be^óaita y ronopy n pasyjieBaiiy. 
3a upBH H ;ipyrn paspeA napojinix uuto.ia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8", 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, petto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y irpe;wiiHU,y cpnciie rpa.vr:j"pnKe y I. n II 
pa3pe,iy uapojne niKOJie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

J uyTCTBO y upeAa.i;an>y cpiicne rpa.itaTHne y III. n IV. 
pa3p. niKOJie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., V. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

C'pncKa rpaMarmita BeJKÓemma ;ta II. paspe.i iiapOAUe 
lUKOJie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1'/. 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpaMaTHUKa iieawemma 3a III. ii IV. pa3p. 
nap. lUKOie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. Ili., IV. oszt.) 
8°, 6V« iv, kötve, bolti ára 20 kr, nettó ára 16 kr. 

CpncKa w a n i c a 3a Apyni jiaapex napoAHe unto.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa 'iHTamta 3a Tpehn pa3peA HapoAne uutojie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpucKa HHTaHita 3a 'lenipTii pa3pe,i iiapoAne Biico.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8", 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpucKa urramca aa iierii ii inecTn pa3peA iiapojue 
uiKo.ie. (Gáspár J. V. ős VI. olvasók.) 8", 30'A iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Ap. Ejiepimii 1'. II Kapiiarii E. yiiyxcTBo y 3C.MAOIIHC 

3a yiiire.ie II y u r r e A C K e ican.'uuaTe napoAimx niKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8", 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, nettó ára 48 kr. 

Ap. E.vepHU,H r . ii Kapna™ E. Cityu aeMAonacmix 
pe3y.iTaTa 3a iiapojne NIKOAE V., A y c.iyiajy H 3A 

VI. pa3pea h 3a noBropanajyhy uiKOJiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Kiim ii Majep. HoBecTHHua Jiafcapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

K H I U 11 Majep. P V K O B O A C T B O K, j'iei&y iiouecTimue V 

uapoAiiiiM niKOJiaiia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacraBH npraita. Pymia Kttma 3a napomé 
yiiiTe^e. CK.1011110 Xyro Macaic. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
6Ö kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacraBii ocnoBiior upraita. II. H3pe3aHe 
nper.ieAa.ume OA xapriije. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcinentariii séu ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiune la propuuerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'/« iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Manualu de couducere in instructiuuea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv. kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Manualu deescrcitiegramaticali pentru clas'a 
a ll-a ascólelorup oporale (Nyelvt.gyakorlók, a nép-
isk. II. o.sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára6kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprimiere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8", 10'/» iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Legendariu romauescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Carte coiiducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspiranti de invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 ki, :ietto ára 48 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentiilui pentru invetiatori! 
rumli. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiuuea 
istoriei iuscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ara 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák II. Indegetariu la propuuerea desemnului 
elementarily Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Formaletaiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á 111 á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8", 91/» 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezíka. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9'/j iv kötve, boltiára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kuig-a za II., 
111. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 97* iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) M u r a k ö z i - h o r v á t n y e l v e n . 
Gönczy P. Pocetnica za inedjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4'/» iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka inedjiniurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'/J iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horratska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
672 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajku 
iskolák számára. 8", 5 72 iv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) R u t é n n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

a) Bereg-ugoesa-múramarosi tájszólás szerint. 
reHUH II. CrliHna Taő.ia ,vk.ni íuraiia (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
TeHuu II. Pyci,Ka a3ÓyKa u iiepita'larauna xIíah nepiioa 

oacH iiapoAHHxi, iuico.n,. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

I'eHUH II. P Y K O B O A C I ' I I O KO yrlmto pyciiaubKofc aaóyKU 
n iiepiiOHaiaJiHOl; 'Uira.HKH. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'/« iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Hajb A. yiipasKneme óeekAbi u poayjia. Bo;uire.n,ua 
Kunra Ä'kjh yHHre.ibÖB't BO I. a II. KJiaccfc iiapö.umx'b 
lUKo.i'i. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, l l ' /s iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Tauiiiaph fi. P V C I . K I 'iHramta jrfcjia Apyi'ou K.iacu 
uapoAiiuxj, micöM. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoAHreibua iiHHra Kouayiemo .uajupcKora ^ausa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 97a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

PyiHa tcunra KO yrbmo »ta^apcKoro a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, nétto ára 20 kr. 

Masapcita 'luxauKa a yiip.'umnire.ibiia KHiira. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 ÍT, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BomiTejbna RHura KO yitmo ncropiL v napojumxb 
ujKoiaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

llcTopiü iiajupöBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7 Va iv, kötve, bolti ara 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJiKOBCKH Mtixaí.i'b. Hcropia yropmuHH. (Magyarország 
története.)8°,4'A iv,kötve,bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
TycKa aäöyKa u iiepßa 'lUTaHita A-ia nepBoií oaca 

napojHbrx'b uiKo.ib. Bejaa MaíHpcKoii a3ÓyKii IlaB.ia 
Teimia uepepoó.ieno. —• 183!). Coenona u t u a bb 
nepeiuerfe. (Gönczy P. ABC: és olvasókönyv.) 8°, 
67a iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Növe ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski söl prvizlócs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8", 67> iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy 1». Píszmeni gílmi píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gibni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl dríigi 
zlócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski söl III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
137« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlócs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 57j iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na llíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8", 
12 78 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski sói 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 61/» iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsua fliszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétiiorovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanításban.) 
Nagy 47< iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papimé obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányísk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 177a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13 72 iv, fűzve, bolti ára 1 frt 2<> kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7Vi iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III . Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127s iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2~> kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viráuya. 8°, 227« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és mű formái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 97« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára ) 8°, 9 72 iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 



45. szára. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Első lépés az állapotok javítására a kon-
viktusók létesítése. Minden egyes tanuló kap-
jon ebédre egy tányér jó meleg levest, gulyá-
sost vagy főzeléket egy darab egészséges 
kenyérrel s ezt közösen, felügyelet alatt 
fogyaszszák el. A dolog megoldása nem is 
olyan nehéz, mint első tekintetre látszik. Egy 
nagyobb terem kell hozzá két hosszú asztallal 
s a szükséges edényekkel. A terem az iskolá-
val kapcsolatosan építhető, sőt egyelőre és 
szükségből, az iskolaszoba is felhasználható 
e czélra; az edényeket — tányért, kanalat, kést, 
villát — a tanulók hoznák össze otthonról, 
úgyszintén az élelmi szereket is, lisztet, tojást, 
főzelékeket, stb., mert azt jól tudjuk, hogy a 
készpénzfizetést a magyar ember adónak nézi 
s már előre irtózik tőle. Legnehezebben meg-
oldható probléma az elkészítés kérdése. Mert 
bizony ez bajjal jár s ügyességet, gondot 
igényel. Nézetünk szerint ezt legczélirányo-
sabban végezhetné a tanító felesége, vagy a 
hol az nincs, alkalmas gazdasszony. A fel-
szolgálást, edények elrakását, tisztogatását a 
déli szünet alatt végezhetnék maguk a tanu-
lók. Magától értetődő, természetes dolog, hogy 
a tanító neje eme teendőért illő, méltányos 
díjazásban részesítendő. Mennyire jótékony 
hatással volna ez a tanulósereg iskolázási 
kedvére, viszont a szüle mily nyugodtan 
végezhetné a távoli határban fárasztó mun-
káját, tudván, hogy gyermeke rendes táplál-
kozásban , gondozásban részesül! 

Ha ez első lépés szerencsésen meg van 
téve, önként következik s a dolog fejleménye 
szerint kell, hogy következzék a második: 
az internátus, a benlakás. Talán fölösleges 
említeni, hogy a tanyai gazdának egyszerű 
házacskájában alkalmas Íróasztal, világítás s 
egyéb dolog, mi a tanulónak feladványai 
elvégezéséhez szükséges, nem igen van. De 
ha volna is, az átázott, fázott gyermek, alig 
várja, a midőn hazaér, hogy lenyugodhassék. 
Az internátus ezeken gyökeresen segítene. 
Jó tágas, ki-világított, kellően fűtött terem, 
közös asztal, fiókokkal állana a tanulósereg 
használatára. Nem kellene szegényeknek már 
három órakor délután vándorútra indulniok 
a sivatagba, úgyszintén reggel 8 órakor kellő 
időben mindenik pontosan iskolában lehetne 
s végezhetné szorgalmasan tanulását, iskolai 
feladványait; csakis szombaton délután menne 
széjjel a kis kaszárnya a szülei ölelő karok 
közé, hol azután ruhája javítása, tisztogatása 
a következő hétre gondosan el lenne-készít-
hető. Milyen ideális, milyen gyakorlati, milyen 
szép, humánus, hazafias eszme! S a megvaló-
sítása nem is ütközik valami nagy nehéz-
ségekbe. 

Tekintsük meg tehát végül e dolog finan-
cziális, azaz legnehezebb oldalát. Tér van az 
Alföldön mértföldekre terjedő, az építőanyag 
egy részét — téglát, vályogot — ott helyben 
készíthetik, a többit pedig, a mai közlekedési 
viszonyok között nem lesz nehéz oda vará-
zsolni; kézimunkával, napszámmal járul maga 
a tanyák lakossága; a tanulók számára ágy-
neműt, fehérneműt s egyéb szükségest össze-
hoz a szülei gondosság. íme, még u. n. kész-
pénzt mit sem adtunk ki. S azután előáll 
még három nevezetes faktor. A község, melynek 
határán emelkedik a tanyai iskolával kap-
csolatos internátus, a vármegye s végül az 
állam. 

A községek s vármegyék résztvevéséhez alig 
férhet szó. A mely tényezők a tanyai iskolák 
létesítése által oly nemes tanújelét adták a 
kultura iránti buzgalmuknak, azok létesített 
műveik betetőzésétől, czélszerüvé tételétől 
nem zárkózhatnak el. Bizonyára a legmesszebb 
menő áldozatokat készek meghozni e tekin-
tetben is, mihelyt az kellő formában eléjök 
kerül. 

Úgyszintén szükséges a közoktatásügyi 
kormány intervencziója is. Az alföldi iskolák 
egy része már állam osíttatott, a többi szintén 
folyamatban van. Az állami iskolák pedig 
szerte e hazában példányképül tündökölnek 
a többiek fölött ; hogy itt is olyanokká legye-
nek, bizonyára akarata a nagym. kormány-
nak ; ez pedig csak akképen eszközölhető, ha 
módot és alkalmat nyujtunk a rendes és 
pontos iskoláztatásra. Ezért szükséges, hogy 
az állam a már tulajdonát képező iskolák 
tökéletesbítéséhez anyagi áldozattal is járul jon; 
az áldozat nem lesz nagy, s ez busásan hozza 
meg majd kamatait. A dolog részletesebb s 
alaposabb tanulmányozása s javaslat készítése 
czéljából kívánatos, hogy 2—3 közegét küldje 
ki a vallás- és közoktatásügyi minister, kik 
az alföldi tanyai viszonyokat megismerve, 
mindenre kiterjeszkedő javaslattal járuljanak 
eléje. 

Az a kitörő lelkesedés és helyeslés, mely 
a csongrádmegyei tanítói közgyűlésen e még 
új, ismeretlen, de a tanyai oktatás tökéletesí-
tésének hajnalhasadásaként üdvözölhető esz-
mét fogadta, tanúbizonyság, hogy ez eszme 
kedves, szükséges s ennek jövője van. 

(Szeged.) Benécs Gusztáv. 

x A delegácziókat f. hó 16-ára hívták 
össze Bécsbe. A magyar delegáczió elnöki 
székére gróf' Szapáry Gyula van kiszemelve, 
alelnöke pedig a képviselőház részéről meg-
választott Szélt Kálmán lesz. 
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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb idóre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR a. 

K é z i r a t o k a t n e m aciviii.lt: vissza-. 

Népiskolai építkezési mintatér vek. 
(II.) A népiskolai közoktatásról szóló 

1868. 38. t.-cz. 27. §-a rendeli, hogy 
az „újonnan építendő iskolaépületek 
egészséges helyen épültek, szárazak s a 
gyermekek létszámához mérten (egy 
teremre 60 gyermeket, s minden gyer-
mekre legalább 0.8—1.2 mtr2 helyet 
számítva), elegendő számú tágas, vilá-
gos és könnyen szellőztethető tanter-
mekkel legyenek ellátva." 

A törvény ezen rendelkezése minden 
iskolafentartóra (állam, község, hitfele-
kezet, magánegyén, avagy társulat) 
egyaránt kötelező. Az áldozatkész iskola-
fentartók igyekeznek' is tőlök telhető-
leg a törvény ezen rendelkezésének 
eleget tenni, azonban sajnosan tapasz-
talható, hogy igen sok esetben a nagy 
költséggel felépített iskolaépületek sem 
felelnek meg a törvény, hygienia és 
a pedagógia kívánalmainak, a mennyi-
ben hiányzik egy oly korszerű nép-
iskolai építkezési szabályzat, a mely 
az iskolafentartókat és építőket alapo-
san tájékoztatná, hogyan kell egy isko-
lát úgy építeni, hogy az minden tekin-
tetben megfelelő legyen. 

Dr. Wlassics közoktatási ministernek 
mindenre kiterjedő figyelmét ez a hiány 
sem kerülte ki. A minister utasítása 
folytán a közoktatási ministerium mű-
szaki szakosztálya az elemi népiskolai 

építkezésekre mintatervéket készített, a 
melyek a különböző építkezési viszo-
nyok szem előtt tartásával teljesen sza-
batos útbaigazítást nyújtanak az egy, 
két, három és négy tantermes iskola-
épületek, tanítói lakások és mellékhelyi-
ségek építésére. Ezek a mintatervek 
nyilt- és zártfekvésű terekre tégla, 
vegyes falazat, vályog avagy favázas 
építkezésekre a legszabatosabb mére-
tekkel, világosan és könnyen áttekint-
hetően tájékoztatják az építtetőt. Min-
den tervhez pontos előméret van ki-
dolgozva. A mintaterveket és előmére-
teket a kereskedelmi ministerium mű-
szaki osztálya felülvizsgálta és hely-
benhagyta. 

Az iskolai telkek kiválasztásánál, a 
tantermek, tanítói lakások és mellék-
helyiségek építésénél, a tantermek fel-
szerelésénél szem előtt tartandó hygi-
eniai szabályokat a közoktatási minister 
felhívására az országos közegészségügyi 
tanács a leggondosabb tárgyalások után 
egybeállította. 

Ily módon készültek a „Népiskolai 
építkezési mintatervek és építkezési utasí-
tások," a melyek már legközelebb meg 
fognak jelenni. 

Elvitázhatatlan, hogy a középületek 
közül egy sincs oly nagymértékű ha-
tással a nép egészségi és szellemi fej-
lődésére, mint a népiskola; hiszen ezek-

Lapunk 45-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ben az ifjúság milliói hat, illetve kilencz 
éven át úgyszólván nap-nap mellett fog-
lalatoskodnak. Rendkívül fontos érdeke 
tehát nem csak egyeseknek, de az egész 
társadalomnak, hogy az iskola az ifjú-
ság egészségét ne veszélyeztesse. Ily 
szempontból 'mérlegelve dr. Wlassics 
ministernek most ismertetett intézke-
dését, lehetetlen annak nagy jelentősé-
gét s az ifjúság egész jövőjére kiható 
áldásos voltát föl nem ismernünk. 

Az új építkezési szabályzat oly módon 
lesz életbe léptetve, hogy az iskola-
fentartóknek alkalmuk nyilik az iskolai 
építkezési tervet a közigazgatási bizott-
ságokhoz — tisztán a népoktatási 
törvény és az utasítások szempontjából 
leendő előzetes megvizsgálás czéljából 
— bemutatni. A bizottság véleményt 
mond és útbaigazítást ad a tervről s 
ily módon az iskolafentartók nem lesz-
nek kitéve annak, hogy a miként eddig 
számtalan esetben történt, drága pénzért 
is czélszerütlen, sőt egészségi szempont-
ból veszélyes iskolaépületekhez jussanak. 

— — 

Beform a tanfelügyeletben. 
(— i.) Érdemesebb és nyomósabb 

intézkedéssel aligha indulhatott volna 
meg a tanfelügyeleti reform, mint 
Wlassics ministernek ama két rendel-
kezésével, hogy a tollnoki és segéd-
tanfelügyelői állásokat ezentúl pályázat 
ú' ján fogja betöltetni, és hogy a tan-
felügyelői hivatalok ügymenetét és ügy-
kezelését a főispánok által fogja évenkint 
megvizsgáltatni. 

Az első intézkedéssel biztosította 
magát Wlassics minister arra nézve, 
hogy a tanfelügyelői aspiránsok közé 
— mert minden tollnok meg segéd-
tanfelügyelő az, és pedig joggal — a 
legképzettebb, legérdemesebb és leg-
arravalóbb elemet választhassa, ki és 
ily módon derék szukreszczencziáról 
gondoskodhassék; a második intézke-

déssel pedig buzdítani fogja a tanfel-
ügyelői karnak ama tagjait is fokozot-
tabb munkásság kifejtésére, a kiket 
— ha ilyenek is akadnának netalán — 
máskülönben nem igen nagyon „hajt 
a lélek". Már pedig, mi türés-tagadás 
benne, bármily tisztviselői karban is 
fordulhatnak elő néha-néha ilyenek is. 

A tanfelügyelői hivataloknak köz-
ponti kiküldött által való megvizsgál-
tatása — a reá fordított anyagi áldo-
zatok daczára — nem hozta meg a 
remélt eredményt. A ministernek sem 
annyi személyzet, sem annyi anyagi 
eszköz nem áll rendelkezésére, hogy 
valamennyi tanfelügyelői hivatalt évről-
évre meglátogattathassa; legfelebb min-
den ötödik évben jutna a sor egyre-
egyre, és ez esetben is jó előre kell 
az illető tanfelügyelőt a megejtendő 
vizsgálat idejéről értesíteni, hogy biz-
tosan otthon legyen; az ilyen előre 
jelzett vizsgálatok nyomán pedig, köz-
tudomás szerint, a legremekebb Potem-
kiniádák szoktak felvirágozni. Azonkívül 
az a ministeri biztos, a ki először 
életében fordul meg valamely vár-
megyében, nem lehet igazságos és mél-
tányos birája a tanfelügyelő munkás-
ságának, mert nem ismeri a helyi 
viszonyokat és nagyon könnyen meg-
eshetik, hogy rendkívül soknak találja 
azt, a mi lényegébe^ igen kevés, vagy 
pedig szerfölött kevésnek azt, a mi 

\ érdemileg nagyon is rászolgál a mél-
tánylásra és elismerésre, ha mindjárt 
nem imponál is a tömege által. 

Fognak talán akadni olyanok, a kik 
azt fogják hangoztatni, hogy ez az 
intézkedés a tanfelügyelők tekintélyének 
rovására lesz. Az ilyen aggályok azonban 
alaptalanok. A legutolsó tanyai" tanítón 
kezdve fel a ministerig minden ember 
tudja, hogy a tanfelügyelői állás olyan 
természetű, a melynek tekintélyt, súlyt 
semmi egyéb nem ad, mint csupán az 
illető tanfelügyelőnek egyéni értéke, 
személyes tulajdonságai. A hol ma a 



45. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

tanfelügyelő a legföltétlenebb tisztelet-
nek, nagyrabecsülésnek és a legmagasabb 
tekintélynek örvend, ott — személy-
változás esetében — egy fél év múlva 
esetleg tudomást sem vesznek róla, 
hogy tanfelügyelő is van a világon, és 
ez a .tétel megáll fordítva is. Hiszen 
28 éven által éppenséggel nem nézett 
senki a tanfelügyelőknek feléje sem; 
hivatalaikat sem vizsgálta senki. 

Ott tehát, a hol arravaló, érdemes 
férfiú kezei vezetik a vármegye tan-
ügyét, ott ugyan édes-kevés befolyással 
van a tanfelügyelői tekintélyre az a 
körülmény, hogy ki, vagy kik vizsgál-
ják a hivatal ügymenetét, és minden 
lelkes, hivatása magaslatán álló tan-
felügyelő igaz örömmel kell, hogy 
üdvözölje azt az intézkedést, mely a 
vármegyének fejét, leghatalmasabb, leg-
befolyásosabb faktorát közelebb hozza a 
tanügyhöz és a tanfelügyelőnek mintegy 
munkatársává avatja. 

Hogy a főispáni hivatalvizsgálat 
semmi körülmények között se bírhasson 
kicsinyítés jellegével, arról éppen olyan 
nagy jóakarattal, mint bölcseséggel 
gondoskodik Wlassics ministernek a 
főispánok részére e tárgyban készített 
szabályzata, mely csupán a meglevő 
tények jegyzőkönyvi konstatáláfát bizza a 
főispánokra, de minden, netalán szükséges 
rendelkezést a ministernek magának tart 
fenn; holott, a mint tudva van, minden 
más hivatalt teljes rendelkezési joggal 
vizsgálhatnak meg a főispánok. 

Általánosan ismert és eléggé nem di-
csérhető tény, hogy a főispánok ország-
szerte — talán fehérholló - ritkaságú 
kivétellel — mindenütt a legmelegebb 
érdeklődést tanúsítják a kormányza-
tukra bizott városok és vármegyék 
kulturális viszonyai és azok fejlesztése 
iránt. Ez nem is képzelhető másképen 
oly férfi,iknál, a kik az országnak leg-
előkelőbb és olyan állásait töltik be, 
a melyhez magas műveltségi színtáj, 

széles szellemi látókör és mély politikai 
belátás elengedhetetlen kellékek. Nincs 
tehát semmi kétségünk az iránt, hogy 
ők maguk is a maga való értelmében 
fogják felfogni ministerünknek ezen, a 
népnevelésügy előmozdítását czélzó intéz-
kedésének igazi intenczióját, melyben 
az a lényeg, hogy a főispáni karnak 
tagjai közelebb hozatván a népoktatási 
intézményekhez, a rendelkezésükre álló 
befolyást és hatalmat még az eddiginél 
is fokozottabb mértékben használják 
fel, mint ministerünknek és az ő kép-
viselőinek, a kir. tanfelügyelőknek mun-
katársai arra, hogy a magyar nemzeti 
kultura ügyét a virágzás minél magasabb 
fokára vinni segítsék. 

Ha a sokat rebesgetett tanfelügye-
leti reformnak csakugyan az a czélja 
— és mi egyéb lehetne? — hogy a 
tanfelügyelői állást arra hivatott, ki-
próbált egyének töltsék be, még pedig 
pontosan, odaadással és buzgó lelki-
ismeretességgel: akkor az ily czélzatú 
reformot életrevalóbb intézkedésekkel 
nem lehetett volna semmiképen sem 
megkezdeni, mint azokkal, a melyeket 
e czikk bevezető soraiban jeleztünk, 
és a mely intézkedések által közokta-
tásügyi ministerünk nagyszabású reform-
jainak számát egy köszönetre érdemes, 
nagy horderejű és kiváló fontosságú 
tényezővel gazdagította. 

ag>X3e 

A tanyai internálásokról. 
Űj, érdekes s következményeiben nagyfon-

tosságú eszmét pendített meg Teryina Gyula dr. 
csongrádmegyei tanfelügyelő, a esongrád-
m e g r a tanítóegyesületnek minap tartot t 
közgyűlésén. 

E szép eszme megvalósítása nem csak 
Csongrád vármegyére fontos, de az egész 
na_ry magyar Alföld, a Duna-Tisza köze tiszta 
magyar lakosságának kulturális tovább fejlő-
désére is döntő hatással lesz. Mert költsünk 
bár százezreket, milliókat a magyar nyelv-
határ kiterjesztése czéljából a nemzetiségi 
vidékekre, ha ezt az eredeti, ős jellegű magyar 

45* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 45. szám. 

elemet mellőzzük, magára hagyjuk s csupán 
a természetre bízzuk az ő kulturális fejleszté-
sét : tanügypolitikánk egyoldalú marad. A köz-
oktatásügyi kormány bölcs előrelátással hamar 
észrevette az Alföld mellőzésében rejlő bajt, 
mely immár a szocziális mozgalmakban kezdi 
felütni veszélyes voltát — s rohamosan igyek-
szik az állambontó czélzatú mozgalmat elfoj-
tani, egész tömegét létesítvén a hazafias 
állami iskoláknak. 

Ezek előrebocsátása után rátérek a tanyai, 
úgynevezett paraszt-, vagy elemi iskolai kon-
viktusok s ezzel kapcsolatban az internátusok 
kérdésére. 

Felvidéki, vagy a haza hegyes-völgyes 
vidékein lakó embernek alig van sejtelme is 
a tanyáról, különösen pedig a tanyai isko-
lákról. Lát, ismer kisebb-nagyobb, szegényebb-
gazdagabb községeket, de a melyek mind 
konszolidálva, önállósítva vannak s a viszo-
nyokhoz képest élnek, jól, avagy rosszul. A 
tanya azonban egy különleges valami. A fenn-
érintett roppant nagy földterület, Czegléd, 
Szabadka, Hódmezővásárhely, B.-Csaba, Nagy-
Várad s Debreczen által határolva, mintegy 
be van hintve egyes fehérre meszelt házak-
kal, melyek szabadon, minden kerítés nélkül, 
néha gyümölcsfák közül kikandikálva, az al-
földi forró nap verőfényének, valamint a tél 
zordon viharainak egyaránt kitéve, udvaruk-
ban az elmaradhatatlan gémeskúttal, két-
három bozontos komondorral, melyek egyedüli 
védői a magános hajléknak, elriasztói a téli 
zord éjjeleken vendégül kínálkozó csikasz-
farkasnak. I t t tölti éj jelét-nappalát , egész 
életét a tanyai, magyar parasztgazda, legfelebb 
vasárnap, vagy ünnepnapon s vásárkor rándul-
ván be a határtalan síkság valamely városába. 
Ez a tanya. 

A sűrűbben beépített rész egyik alkalmas 
helyén szintén ilyen magánosan, kietlenül áll 
a tanyai iskola. Köré van csoportosítva a 
tanyai házak egy része, de 3—-4, néha 5—6 
kilométer távolságra, egy órajárásnyira is esik 
néhány ház, melyből 2—3—4 iskolaköteles 
gyermek kullog a tudomány igénytelen haj-
lékába; rendes út sehol, elhagyatott, sivár 
minden. A kora reggeli órákban útra kél 
nagy botjával a szolga s bekiált a haj lékba: 
„Oskolába a gyermökkel!" s szedi össze az 
apró múzsafiakat s a morgó komondoroktól 
is megvédelmezve, kiséri őket az iskolába. 
Nem kell hozzá hosszas fejtegetés, hogy be-
lássuk, mikép a törvényszerinti beiskolázta-
tás s rendszeres iskolábajárás, ha nem is 
utópia, de mindenesetre nagyon problematikus 
s az időjárás szeszélyességétől s változandó-
ságától van függővé téve. Erre a bajra kell 

orvosszert találni, ennek a megoldását kell 
megkeresni, hogy az Alföld istenadta jó magyar 
lakosságának a neveléskérdését sikeresen 
megoldjuk. Erre volnának hivatva a tanyai 
konviktusok s az idők folyamán fejlesztve, az 
internátusok. 

A jelenlegi iskoláztatás jól-rosszul úgy van 
keresztülvezetve, hogy október első napjaiban 
megindulnak a beiratkozások s április végéig, 
május közepéig, naponta délelőtti 9 órától 
12-ig s 1-től 3-ig tartózkodva az iskolában, 
a viszonyokhoz mérten megtanulják a kisza-
bott, redukált studiumot. A délutáni órákat 
azért kell s lehet csak 3 óráig megtartani, 
mivel a távoli tanyákra, a gyorsan esteledő 
téli napokban, másként nem juthatnának el 
a kis magyarok. Ebédjét mindenik tanuló kis 
kosárkában, vagy tarisznyájában („szeredás") 
magával hozza s az rendesen kenyér, szalonna, 
sült tök, gyümölcs, stb. s ezt az egy órai 
szabad idő alatt együttesen falatozgatják. Ez 
a természetes, szervezetlen konviktus egy kez-
detleges neme! 

Ennek az állandósítása, szervezése s az 
adott viszonyokhoz való czélszerü alkalmazása 
képezné ama nagyszabású mozgalom első és 
sürgősebb czélját; míg ennek a folytatása, 
betetőzése volna azután a tulaj donképeni 
„tanyai internátus 

Az eddigi tapasztalatok felhasználásával, 
irányt vagy legalább támpontot nyújtandó, 
az oly lelkesedéssel elfogadott s felkarolt 
ügynek, mindkét részét a kérdésnek külön-
külön s részletesen kiséreljük meg taglalni. 

Említés történt fönnebb arról, hogy a tanyai 
tanulók jó része 3A, egy, sőt másfél óráig 
tartó gyalogolás után ju t csak el az iskolába; 
hány meg hány nap van azonban olyan, 
midőn a téli zord viharok, nagy hófúvások, 
járhatatlan utak miatt feléje sem nézhetnek 
az iskolának, mert egyszerűen képtelenség 
ilyenkor még felnőtt embernek is közle-
kedni. Ez időszakokban tehát a tanyai iskola 
szünetel. De ha normálisak is a viszonyok, 
az a másfél órai utat már megtett 7—8—9 
éves gyermek, s kire még aznap ugyanannyi 
gyalogolás várakozik, vájjon tanulhat-e, 
figyelhet-e oly éberséggel, mint kellene? Bizo-
nyára nem! Azután egész napon keresztül 
ilyen nehéz szellemi és fizikai munka mellett 
egy kanál meleg ételt sem ehetik. Elfárad 
szellemben, elcsenevészesedik testben a derék 
magyar faj. Minő különbség a városi tanuló 
s emez között, kik közül az előbbi, még a 
szegényebbjét sem véve ki, kényelmesen s 
bőven ebédel, s még táskáját is megtömik a 
jó szülök s a tetejébe még 2 — 3 krt is kap 
czukorra, gyümölcsre. 
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A szőllőgazdaság köréből. 
III. Fejezet. 

A z alanyszaporító-anyatelepek berendezése, 
azok kezelése és a termelt vesszők fel-

dolgozása. 
1. §. Az alanyszaporító-télepek telepítése. 

a) A terület beosztása. Manapság, midőn 
az amerikai szőllő vesszők nagy keresletnek 
örvendenek és a termelők fáradozása bőven 
meghozza munkájok gyümölcsét, nem lehet 
lényegtelen, hogy miként oszszuk be a ren-
delkezésünkre álló teriiletet. A terület nagy-
ságához mérten 500—1600 négyszögöles 
táblákra osztjuk. A sortávolságot múlhatat-
lanul 240 cm., a tőketávolságot pedig 120 
cm.-re veszszük. Nagyon természetes, hogy 
utakról és vízvezetőkről, valamint földfogó-göd-
rökről is kell gondoskodnunk. A területet itt 
is elegyengetjük és 70 cm. mélyen megfor-
gatjuk. Megállapodunk, hogy milyen fajt ültes-
sünk a területre. Erre nézve az az irányadó, 
hogy melyik a legkeresettebb faj a vidéken. 
E mellett azonban egy anyatelep-kezelő nem 
hagyhatja figyelmen kívül azt sem, hogy a 
tudományos férfiak mit ajánlnak az ő vidé-
kének, mert a divatos fajokból, mint sajno-
san tapasztaljuk, hamar kiábrándulnak az em-
berek. így ma Tolnamegyében egy anyatele-
pen Solonist telepítünk legtöbbet, mert a 
Rip. Portális, bármily elterjedt is, talajunk-
nak nem alkalmas és néhány év múlva clo-
rosisban fognak telepeink elpusztulni. 

b) A karózás. Anyatelepek jövedelmezőleg 
csakis sodronyművelésre rendezhetők be. A 
póznák 6—7 m. hosszúak legyenek, melynek 
legkisebb átmérője 5 cm.-nél kisebb nem 
lehet. Minden 4—6 tőke közé egy póznát 
állítunk fel, de úgy hogy alsó végének egy 
része forgatatlan talajba jusson, mert külön-
ben viharok alkalmával kidőlnek. E póznák 
rendesen fenyőfából vannak. A póznák alsó 
végeit egy méter hosszúságban jól bekátrá-
nyozzuk, hogy a rothadástól megvédjük. A 
pózna a föld felszínétől számítva 5 m. maga-
san keresztülfúrandó, mely lyukon asodronyokat 
vezetjük keresztül az egyes tőkékhez. Sodronyt 
2'5—3'5 mm. átmérőjűt használunk és pedig 
vagy czinezett, vagy czinezetlent. A sodronyt 
az egyes tőkékhez úgy erősítjük, hogy e czélra 
5 cm. átmérőjű és legalább is 20 cm.-rel 
hosszabb keményfa karókat használunk, mint 
a forgatás. E karókat ferdén verjük az egyes 
tőkék mellett a földbe, hogy a végére erősí-
tett huzalok jól kifeszüljenek. E czölöpök 
egész hosszúságukban konzerváltatnak és pedig 
vagy kátránynyal, mint a póznák, vagy pedig 
carbolineummal, különösen, ha a talaj nedves ; 

de jó szolgálatot tesz az 5 százalékos rézgálicz-
oldat is. 

c) Ültetés. Ültetni lehet sima és gyökeres 
vesszőt, mindkettőt fúróval és ásóval. Akár 
sima- akár gyökeres vesszőt ültetünk, azt 
előbb el kell készíteni az ültetéshez. A sima-
vesszőt (dugványt) a felső szem felett 5 
cm.-re metszük el és pedig ferdén a szemmel. 
Az alsó végét pedig éppen a szemnél metszük 
el, szintén ferdén, de úgy, hogy a szem rajta 
maradjon a dugványon. A gyökeres vesszőt 
pedig, ha fúróval akarjuk ültetni, gyökereit 
1 cm.-re metszük vissza, míg ha ásóval ültet-
jük, akkor 5 cm.-re metszük a gyökereit. A 
vessző 50—60 cm. hosszú lehet. Az ültetésnél a 
simavessző felső szeme kimarad a földből, a gyö-
keres vesszőnél pedig 5 —10 ezret hagyunk ki 
a földből. A fúróval való ültetést tehetjük: egy-
szerű szorítással, vagy vízzel való beöntéssel, 
u. n. iszapolással: de lehet úgy is ültetni, 
hogy humuszos, laza földből pépet készítünk 
és ezzel öntjük be. Ez utóbbi a legjobb. 
Ásóval is többféleképen ültetünk, és pedig: 
trágyázással, vagy e nélkül. A trágyázás vagy 
alsó, vagy felső, vagy pedig alsó és felső 
lehet. Jegyezzük azonban meg, hogy a trágya 
sohase érje a vesszőt, mert akkor a gyökér 
megpenészesedik. Az ültetés után a vesszőt 
behalmozzuk, úgy, hogy felette legalább 5 
cm. földréteg legyen. A behalmozás azért 
szükséges, hogy se a nap, se a szél ki ne 
szárítsa a vesszőt. A halmok a megeredésig 
meghagyandók. Az ültetést lehet őszszel vé-
gezni, de jobb tavaszszal. Őszi forgatásba ősz-
szel sohasem szabad ültetni. Az ültetésnél 
ügyelni kell arra is, hogy a sorok iránya 
mindig északról délre menjen. 

2. §. Az anyatelepek kezelése. 
A) Első évben. 

a) Halmok porhanyítása. Ültetéskor a vesz-
szők földdel teljesen betakartattak, mely hal-
mok az esőzések és szél által megcserepesed-
tek, miért is e halmokat kézzel mindig meg-
porhanyítjuk. Kézzel mindig azért végezzük, 
hogy a hajtásokat le ne törjük. A porhanyí-
tás azért történik, hogy a levegő és meleg-
ség jobban behatolhasson a növényhez. 

b) Kötözés és hónaljazás az első évben nincs. 
c) Kapálás. Az ültetés befejezése után az 

ültetvényt azonnal megkapáljuk és pedig han-
tosan, lehetőleg villakapával jó mélyen, hogy 
az eső és melegség behatoljon. A második 
kapálás május végén, a harmadik juliusban 
történik. Ha egy tartós eső a talajt erősen 
megnyomná, többször is kapálunk. A kapálás 
mindig mélyen történik és simán, azaz nem 
bakhátra. 
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d) Fedés. (Bekapálás.) A télire való betaka-
rást nevezik fedésnek. A fedés czélja az, 
hogy a tőkét megvédjük a téli fagyoktól és 
ólmos esőktől. Az amerikai fajok azonban a 
fedést nem kívánják, mert még az ólmos eső 
sem árt nekik, mind a mellett mégis beföd-
jük azért, hogy a talajt porhanyítsuk és hogy 
kevesebb gyom nőjön. 

e) A hiányzó tőkék utánpótlása. A levél el-
hullása után az erre a czélra elgyökereztetett 
alanyvesszőkkel a hiányok ásóval való ülte-
téssel pótoltatnak, behalmoztatnak és valami 
jellel elláttatnak, hogy tavaszszal a nyitást és 
a metszést erre való figyelemmel végezhessük, 
t. i. a pótlások továbbra is behalmozva marad-
janak. Legjobb azonban, ha a pótlást a követ-
kező év tavaszán a nyitás után végezzük. 

B) A második és a következő évi kezelési munkák. 
a) Nyitás az a munka, midőn a télire be-

takart tőkék a tavasz beálltával jó mélyen 
kitakartatnak, hogy a harmatgyökereket el-
távolíthassuk. 

b) Metszés. Az első és többi években az 
anyatőkék mindig kopaszfejre metszetnek, 
azaz egy látható szemre és pedig a tőke min-
den egyes vesszején a legalsó, de még lát-
ható világos szemre. 

c) Karóigazítás, midőn az irányától elhaj-
tott, vagy kitörött karók helyreigazíttatnak, 
vagy újakkal pótoltatnak. 

d) Első kapálás. Ez mindig május elején 
történik, kövér és nagyon kötött talajoknál 
villakapával, de minden esetben mélyen és 
hantosan. 

e) Rügyezés és válogatás. (Gyomlálás.) Május 
közepén az anyatőkén 3—6 hajtást hagyunk 
meg a tőke erejéhez mérten a fej kerületén 
egyenletes távolságban egymástól, míg a többi 
hajtásokat, valamint a nyak- és gyökérhajtá-
sokat is tőből kitörjük. Rügyezésnek nevez-
zük a válogatást, ha a fölösleges hajtásokat 
akkor távolítjuk el, midőn még csak 2 cm. 
hosszúak. 

f) Kötözés és hónaljazás. Midőn a hajtások 
egy bizonyos hosszúságot elértek, a hajtáso-
kat a sodronyokhoz erősítjük, s egyidejűleg 
végezzük a hónaljazást is, mely abból áll, 
hogy az oldal (hónalj) hajtásokat eltávolítjuk. 
Az eltávolítás sohasem történjék tőből, hanem 
mindig az utolsó levél felett, hogy a tőben 
levő szem ki ne hajthasson. A sodronymüve-
lésnél némely tőkénél elegendő egy kötözés 
is, mert magától felkapaszkodik a sodronyon, 
de a hónaljazást többször is kell végezni. 

g) A második és a többi kapálás. A második 
kapálás ideje junius végén van, a harmadiké 
pedig julius végével és szükség szerint a 

vessző-beérós elősegítésére és a talaj tisztán-
tartására augusztus végével is alkalmazunk 
egy csekély kapálást, az u. n. vakarást. Ezen 
kapálások már nem hantosan történnek. 

h) Trágyázás. A trágyázásnál tisztába kell 
jönni azzal, hogy miként, mivel és mikor 
trágyázzunk ? Lehet trágyázni úgy, hogy a 
sorok irányában jó mély árkot húzunk és 
ebbe helyezzük a trágyát, vagy ugyanezt 
tehetjük a tőkék irányában, vagy lehet gödörbe 
a tőkék közé és végül a tőke alá trágyázni. 
Legjobb trágya a jó érett marhatrágya, azután 
ló-, bika- és a sertéstrágya következik. Az 
emberi ürülék szintén kitűnő trágya, de a 
használatra ezt elő kell készíteni. A baromfi-
trágyát legjobb a sertésével keverni, mert az 
első nagyon erős, míg az utóbbi nagyon 
vizenyős. Jó trágya a kompasz- vagy keverék-
trágya, mely mindenféle állati és növényi 
hulladékból készül, utczai söpredékkel keverve. 
Műtrágyák közül a chili salétrom (légeny), 
superfoszfát (foszfor) és a kénsavas kálium 
(káli) együttes használata ajánlatos. Trágyázni 
legjobb abban az időben, a midőn a vege-
táczió szünetel és a midőn a munka is leg-
olcsóbb, tehát késő őszszel és télen. A mennyi-
ségre vonatkozólag, mely függ a föld kihasz-
nálásától is, az elfogadott mennyiség 250 q. 
marhatrágya, azaz 25 béres-szekér egy kat. 
holdra számítva, és pedig 3—5 évi időközön-
kint. A műtrágyák alkalmazása a következő : 
a foszfor- és káli-trágyát a fedés előtt ősz-
szel, vagy kevés hóval télen a tőkék körül 
egyenletesen elhintjük, úgy, hogy a tőke 
nyakától 20 cm. távolság üresen maradjon, 
és pedig tőkénkint 50—50 grammot egy-
egyből. Légeny trágyával azonban mindig 
tavaszszal, a nyitás előtt trágyázzunk és pedig 
tőkénkint 30 grammot számítva. A műtrágyát 
évenkint alkalmazzuk. 

3. §. A termelt vesszők megszedése, tiszto-
gatása, elvermelése és csomagolása a szőllő-
vessző üzleti szokásai kapcsán. 

a) A vesszők megszedése. A vesszőszedés 
ideje késő őszszel, lehetőleg deczemberben 
történjék, hogy jól kiérhessenek; mind a 
mellett, ha nagy hidegek jönnének, előbb is 
leszedjük, nehogy az ólmos eső károkat 
okozzon. A szedés ollóval történik, a tőkén 
mindig három szemes csapokat hagyva vissza. 
A sodronyokról pedig létra segítségével fejt-
jük le. 

b) A tisztogatás és feldarabolás. A meg-
szedett vessző a tisztogatóhelyiségbe vitetik, 
hol a kacsoktól és hónaljhajtásoktól meg-
tisztítják és 40-—-50 cm. darabokra vagdossák, 
de úgy, hogy az alsó szemtől lefelé legalább 
5 cm. csonk legyen. 
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c) A válogatás. Válogatás alatt azt a munkát 
értjük, midőn a feldarabolt vesszőket a föld-
mívelésügyiministermmnak 60.900/96.—IX./25. 
sz. rendelete szerint az üzleti szokásoknak 
megfelelőket kiválogatjuk, a többieket pedig 
feldaraboljuk és a kompasz-gödörbe dobjuk. 

Üzleti szokásoknak az a vessző felel meg, 
mely teljesen érett, minden betegségtől ment 
és 40—50 cm. hosszú (alul 5 cm. csonkkal). 

d) Osztályozás. Az üzleti szokások szerint 
két osztályba sorozzuk a vesszőket és pedig 
azokat, melyek 6 mm.-nél vastagabbak, de 
máskülönben is megfelelők, első osztályúnak 
mondjuk; azokat a vesszőket pedig, melyek 
6 mm.-nél vékonyabbak ugyan, de 4 mm.-en 
alul nincsenek, másodosztályúaknak veszszük. 
Az osztályozott vesszőket százas csomagokba 
kötözzük és pedig mind a két végén. Kötöző-
anyagul legjobb a fűzvesszőt használni, de 
lehet spagátot is, csak sodronyt nem szabad. 
Minden csomag jelzőtáblával látandó el, melyen 
a faj és a mennyiség jelölendő meg. 

e) Elvermdés. Egész évi fáradozásunk e 
munka helyes, vagy helytelen teljesítésétől 
függ. Czélja ennek az, hogy a vesszőt a tél 
folyamán minden ártalmas befolyástól, külö-
nösen a fagyástól megőrizzük. Vigyáznunk 
kell azonban arra, hogy a tél folyamán 
penészt ne kapjanak, vagy ki ne páljanak, 
mert különben sohasem hajtanak ki. A 
megfigyelések szerint legjobban ajánlható a 
homokba takarás. Erre a czélra oly mély 
árkot ásunk, mint a vessző, melybe a százas 
csomagokat beállítgatjuk és homokkal befed-
jük, de úgy, hogy a csomagok vesszői közé 
is menjen homok, hogy lehetőleg hézag sehol 
se maradjon. Ezután néhány araszt homokkal 
behalmozzuk. Homok hiányában agyagos földet 
is használhatunk, de ez a közöket nem képes 
úgy kitölteni, mint a homok és így gyakran 
elromlanak vesszőink, miért is ilyen helyen 
nagyon ajánlatos a csomagok kötéseit fel-
bontani és a vesszőket az árokban felállítva 
soronkint elteregetni és behalmozni. E csekély 
munkát ne sajnáljuk, mert ezzel biztosítva 
vagyunk arról, hogy vesszőink nem pusz-
tulnak el. 

f) A pakkolás. Az üzleti szokások szerint 
zsákvászonba, vagy deszkarekeszekbe, ned-
vességet tartó anyagok közé pakkoljuk el a 
százas csomagokat. Csomagolási költséget 
ezrenkint 60 krnál többet nem számíthatunk 
fel a feladó hajó- vagy vasúti állomásig való 
szállítással együtt. A szállítmány megfelelőnek 
tekintetik, ha benne 5°/o esik kifogás alá. 
A hibás csomagolásból eredő károkért a 
feladó csak az esetben vonható felelősségre, 

ha az illető három 24 óra alatt kifogásait a 
hatóságnál bejelenti és az 1896. évi V. t.-cz. 
7. §-ában előírt jegyzőkönyvet véteti fel. 

(Jegyzet. Kereskedés tárgyát nem csak a 
sima-, hanem a gyökeres vessző is képezi. 
A gyökeres vessző megfelel az üzleti szokás-
nak, ha egy tenyészeti időszak alatt (tavasztól 
őszig) el volt iskolázva, ép és egészséges 
gyökere van és olyan hajtást hozott, melyen 
legalább 4 érett szem van, mely hajtás leg-
alább is 30 cm. hosszú. Az eliskolázott vessző 
természetesen minden hibától ment legyen. 
A gyökeres vesszőre is irányadók a fenn 
elmondott méretek és osztályzatok, valamint 
a többi észrevételek is. A gyökeres vessző 
csomagolásánál a gyökeret nem szabad nagyon 
visszametszeni, a hajtáson pedig 4 érett 
szemet okvetlenül kell hagyni, hogy a tulaj-
donos meggyőződhessék a vessző jóságáról.) 

(Paks) Györffy József. 

• Az állami tejgazdasági munkásokat 
képző iskolákban Munkácson és Gödöllőn 
deczember hó 1-én 10 hónapra terjedő újabb 
tanfolyamok fognak megnyílni, melyekre ép, 
erős testalkattal biró, legalább is 18 évet 
betöltött munkásifjak vétetnek föl. A tanulók 
a tanfolyam tartama alatt teljes ellátásban 
és 5 f r t havi bérben részesülnek. Fölvételért 
való folyamodványok november hó 10-ig a 
munkácsi uradalom, illetőleg a gödöllői korona-
uradalom igazgatóságához küldendők be. A 
munkácsi iskolára néhány növendék már 
azonnal is fölvehető, miért is oda a kérvények 
mielőbb benyújtandók. Ajánlatos volna, hogy 
a tisztelt gazdaközönség ezen iskolákra jóra-
való cselédjeit elküldje, hol minden anyagi 
megterheltetés nélkül szakértő tehenesekké és 
tejgazdasági munkásokká fognának kiképez-
tetni. Ugyancsak deczember hó 1-én fog meg-
nyílni a szécsényi tej szövetkezetnél létesített 
állami, tejgazdasági munkásnőket képző isko-
lának második — félévre terjedő — tanfolyama. 
Az idevaló fölvételért kifogástalan előéletű és 
legalább is 16 évet betöltött nők pályázhat-
nak, kik teljes ellátásban (esetleg e helyett 
15 fr t ellátási díjban) és 4 frt havi bérben 
részesülnek. Az ez iskolára való fölvételért a 
kérvények a nagy-szécsényi tejszövetkezet 
igazgatóságához intézendők november hó 10-ig 
Az orsz. tejgazdasági felügyelőség kéri a nép-
tanító urakat, hogy ez iskoláknak hivatott 
elemmel való benépesítésére közreműködni 

szíveskedjenek. 

— — 
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ÍSZUNORA 
A kucsma. 

Peczkes léptekkel méri végig a folyosót 
egyik tanítványom s mellettünk elhaladva meg-
emelinti a — kucsmáját. 

Igen, kucsmát, szép bársonyleffentyüs kal-
pagot, melybe merészen felnyúló sastoll illesz-
kedik — hátul tűzve. Három-négy, adjutánssá 
felcsapott diákocska kiséri a kucsmásat, köztük 
Kosár Miska, kit társai „füttyös" Miskának 
csúfolnak, a mióta Miska gyereknél megkerült 
egy, az iskolában elveszett sípocska. Hasonló 
tolvajlások már többször reábizonyultak, meg 
is lőn büntetve, noha szarka-természete alka-
lomadtán ki-kitört belőle. Vékony ajkán most 
is czin.kus mosoly játszadozik, a mint társát 
kiséri, s úgy lépeget, nyakát előre, oldalt 
nyújtogatva, vigyorogva, mintha ő lenne a 
legártatlanabb örvendező a kucsmás fra mellett. 

— Ejnye te Jóska, be gálába öltöztél. 
— Nem az enyém ez a kucsma, hanem 

a Kosár Miskáé. 
— Hm! Azé-e ? — a lókötő (gondolám). 
S már belép a tanterembe a kucsmás fiu. 

Üdvrivalgás fogadja őt, mert dehogy venné 
le az ő díszmagyarját. Nem ám, még egy vak 
lóért se. Ámde az élénk fiuk közrefogják s 
szempillantásnál rövidebb idő alatt vagy 20 
fejen díszlett egymásután e nemzeti büszkesé-
günk. Sőt nyomokat is hagyott csakhamar 
rajta a sok maszatos kéz; csoda még, hogy 
egyéb hiba nem esett benne, mint hogy a lef-
fentyü oly sok viszály után lekonyulva terült 
a prémes szélre. 

Ott hadakozik a kucsma titkos tulajdonosa: 
Kosár Miska, s éktelen sivalkodás lármája 
tölti be az ekhós folyosót. Egy pillanat — 
s köztük termek: igazságot csinálni. Majd 
egy ószerest vezet hozzám kollégám s rövid 
néhány perez alatt tisztán áll előttem, hogy 
az ominózus kucsma, melyért annyian küzde-
nek vala tanulóim, lopott jószág s Kosár Miska 
lopta le az ószeres kocsijáról. 

— Fiuk, hozzátok ide azt a kucsmát! 
Átnyújtottam igaz tulajdonában kárvallott 

atyánk [iának, a nélkül, hogy „múzsáimnak" 
tudomásuk lett volna a tulajdonos jelen-
létéről, a kinek megigértem, hogy a tolvaj 
fiút példásan meg fogom büntetni. 

Féltékeny gonddal őrködöm tanítványaim 

cselekedetein. Féltő gondossággal óvom őket 
a rossztól és szigorú büntetéssel sújtom a 
gonosz tett elkövetőjét. Kérlelhetlen vagyok a 
gaztettek elkövetőivel szemben, mert tapasz-
talásból tudom, hogy ily esetektől való elriasz-
tásra csekély a szó, a példálózás, itt s talán 
csakis itt szükséges a testi fenyítés. 

Kosár Miska sem kerülte el sorsát. A val-
latásnál szemtelenül hazudott, sőt tanura is 
hivatkozott, a ki látta, a mikor ő a járdán 
találta a kucsmát. Ez a tanú derítette fel a 
bűnös cselekmény részleteit. Kosár Miska lo-
pott, lopta a kucsmát — pajkosságból. Deni-
que : Miska úrfit alaposan helybenhagytam 
lopás és hazugságáért, társait pedig eltiltottam 
a vele való társalgástól. 

* 
* _ * 

Szomorúan üldögélt Miska a szemetes-ládá-
nak ülőhelyévé kijelölt trónusán, mert még 
a padban sem volt számára hely. Társai a szó 
teljes értelmében kizárták körükből s én 
hetek múlva örömmel tapasztaltam, hogy a keserű 
orvosság használ a megtévelyedett fiúnak. 

A minap későbben s anyjával együtt jöt t 
a fiu iskolába. Elém áll s kérőleg szól: 

— Tanító úr, kérem, adja ide a kezét, 
hogy megcsókoljam. 

— Ilyen gyereknek nem adom a kezemet. 
—- Szépen kérem, ne haragudjék reám. Tisz-

telteti az édes apám, köszöni szépen a tanító 
úr szívességét, hogy úgy megleczkéztetett. Ott-
hon is kikaptam a kucsmalopásért és édes 
apám megfogadtatta velem, hogy többé nem 
lopok. Hát nem is teszem. Édes apám még 
megvette az ószerestől a kucsmát, reám pa-
rancsolt, hogy ezt kell hordanom, míg el nem 
szakad. Azt mondta, azért teszi, hogy min-
dennap jusson eszembe a bűnöm. Hát jó 
leszek és engedje, tanító úr, a kezét megcsó-
kolnom. 

Az anyja szeme könybe lábadt. — Jó 
szülők, áldjon meg benneteket fiatokban az ég, 
hogy nevelő munkám sikerében gyámolíttok. 

— Miska fiam, feledjük el a megtörtént 
dolgot. Jó apád okosan tett. En is megbocsát-
tok. Viseld egészséggel a kucsmát, még a 
rongyát is tedd el és ez emlékeztessen ar ra : 
hogy szégyen és bűn a lopás és gyávaság az 
elkövetett rosszat be nem vallani. 

(Budapest.) Csák}/ Elek. 
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H I V A T A L O S EÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte : Horváth Ferencz, Kozma József, 

Tomkó János, Kovács István oki. tanítókat, 
továbbá Kovácsné Schönberger Mária és Otty 
Lujza oki. tanítónőket a horgosi áll. el. isko-
lához r. tanítókká, illetve tanítónőkké; Lipcsey 
Ilona oki. tanítónőt az előpataki áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Tomcskó István oki. 
tanítót a lajosfalvi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Jakabos István és Incze Róza oki. 
tanítót, illetőleg tanítónőt a bükszád i áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetőleg tanítónővé; 
Borlován János oki. tanítót a dálcs-csiklényi 
közs. el. népiskolához r. tanítóvá; Stcfaniga 
Virgil oki. tanítót a glimbokai közs. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Fillips Mihály és Woj-
nesicli Mária oki. tanítót és tanítónőt a temes-
kubini közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá és tanítónővé; 
Gyurisits Miklós oki. tanítót a delibláti közs. 
el. iskolához r. tanítóvá; Nedics Miklós oki. 
tanítót a barandai közs. el. iskolához r. taní-
tóvá; Jurma Pál oki. tanítót a vaári közs. el. 
iskolához r. tanítóvá; Weisz József okleveles 
tanítót a pásztói áll. polg. iiuiskolához a XI. 
fizetési osztály harmadik fokozatába segéd-
tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Román Romulus 
dolovai községi tanítót ezen állásában. 

Áthelyezte: Killyéni Etelka magyar-her-
mányi áll. el. isk. r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében az ó-brassói áll. el. iskolához; Merte-
ner Mária halmosi áll. el. isk. r. tanítónőt a 
sajó-szent-andrási áll. el. iskolához; Mátyás 
Jenő felvinczi áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a görgény-szent-imrei áll. el. 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Tapp Sándor 
bölcskei munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
320 fr tot ; Rull Ferencz szellői munkaképtelen 
r. k kántortanítónak évi 140 f r to t ; Illye Tivadar 
butyászai munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 160 fr tot ; Kaprari/t Damaszkin honorisi 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 220 f r t o t ; 
Mágdás Simon csáki-gorbói munkaképtelennek 
talált g. kath. tanító részére évi 200 f r t o t ; 
Fábry Lajos dobó-ruszkai munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 220 f r to t ; 
Codreán Döme temes-kubini munkaképtelen-
nek talált közs. tanító részére évi 360 f r t o t ; 
Winter Péter Emilia-majori munkaképtelennek 
talált r. kath. tanító részére évi 390 f r t o t ; 
Nemes János pánczélcsehi és völcsi munka-
képtelennek talált g. kath. tanító részére évi 
220 frtot; Tomsa Dávid bátoni munkakép-
telennek talált g. kath. tanító részére évi 220 
forintot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Kugler Pál volt ácsteszéri r. kath. kán-
tortanító özv., szül. Kerstner Teréziának és 
egy árvájának együtt évi 175 f r to t ; néh. 
Hiller Mihály szakadáthi róm. kath. kántor-
tanító özvegye, szül. Schlotthauer Amáliának 
és kiskorú egy árvájának együtt évi 387 f'rt 
33 k r t ; néh. Hodermárszky Ede almási volt 
róm. kath. tanító özv., szül. Bernatyák Mária 
részére 155 frt 50 krt, négy kiskorú árvája, 
részére összesen 103 frt 66 krt; néh. Sándor 
Benő alcsuthi ev. ref. kántortanító özv., szül. 
Csilléry Eszter és kiskorií árvája részére évi 
227 frt 50 krt; néh. Nagy Kálmán deési ev. 
ref. volt tanító özv., szül. Balthesz Mária 
részére évi 312 frtot és 3 árvája részére 
együtt 156 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Blavenszky 
Imréné szül. Lukachich Mária munkaképtelen 
munkácsi áll. el. isk. volt tanítónőnek 400 
forintot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
£- A muraszombati járási tanítókor 

magyarosító- és közművelődési szakosztálya ez 
évi közgyűlését Muraszombatban tartotta meg. 
Takács R. István elnök a megjelentek szives 
üdvözlése után megnyitóbeszédében rámu-
tatva O Felségének a haza nagyjai iránt ta-
núsított legmagasabb kegyeletére, ajánlja a 
tagoknak, hogy e dicső példából hazafias 
munkájukhoz további lelkesedést merítsenek. 
A szakosztály nagy feladataival szemben 
gyenge lévén, mai napon önálló egyesületté 
alakuland át, hogy megkétszerezett erővel si-
keresebben valósítha-sa meg nemes czélját. 
Isten nevében megnyitva a IV. közgyűlést, 
élteti a királyt és a hazát! A tárgysorozat 
legfontosabb része, a szakosztályt önálló egye-
zületté átszervező-bizottság jelentése, az általa 
kidolgozott alapszabálytervezet bemutatása és 
tárgyalása volt. Török Ernő kir. közjegyző 
lendületes megnyitóbeszéde után az alapsza-
szabálytervezetet tárgyalták és, elfogadván, 
kimondották, hogy a járási kör vendvidéki 
magyar nyehterjesztö-egyesületté alakul. El-
fogadták az elnök azon indítványát is, hogy 
a jelen s az ezután tartandó rendes közgyűlé-
sek jegyzőkönyvei a tagok névsorával és az 
alapszabályokkal együtt a gömörmegyei magy. 
közművelődési egyesületéihez hasonló füzet-
alakban mindenkor kinyomattassanak. 

A szombathely-egyházmegyei tanító-
egyesület muraszombati köre 26-án tartotta 
meg rendes őszi ülését. Elnök, Völgyi Ferencz 
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csendlaki tanító, meleg szavakban üdvözli a 
megjelenteket s az ülést megnyitja. Az elnöki 
jelentés és tavaszi közgyűlésről szóló jegyző-
könyv felolvasása és hitelesítése után \VUfin-
ger Károly muraszombati tanító gyakorlati 
előadást tartott növendékeivel a földrajzból. 
Kállát Adolf máriahavasi tanító egy igen szép 
és sikerült értekezést tartott „Az elemi osz-
tály jelentősége és a vallás-erkölcsös nevelés 
az elemi osztályban" czímmel. A körgyülés 
feszült figyelemmel hallgatta végig e felolva-
sást s az előadónak jegyzőkönyvileg köszöne-
tet és elismerést szavazott. A jövő tavaszi ülés 
helyéül Máriahavas, idejéül pedig május máso-
dik fele tüzetett ki. 

IRODALOM. 
A millennium lefolyásának története és a 

millennáris emlékalkotások. Irta Kőváry László, 
Budapest, Athenaeum. Ára 2 fr t ; 320 lap. 
E könyv előszava utolsó szerény sorai szerint 
nem egyéb „mint kivonata a napisajtónak, 
mely a melett, hogy a közhangulatot epikus 
magaslaton tartotta, a történetírás részére 
örökbecsű forrást alkotott". Ezeket mondja 
Kőváry László, az agg tudós, noha munkája 
oly lelkesedéssel s történeti érzékkel van meg-
írva, hogy valóságos korrajza a millennium 
esztendejének. Czélja, hogy megmentse az itt-
ott újságokban, folyóiratokban, emlékkönyvek-
ben, stb. megjelent adatokat, melyeknek alap-
ján valamelyik lelkes történetírónk később, a 
fölzajlott kedélyek lecsillapodása után, a nagy 
körvonalak kialakulásakor ezredévi ünnep-
lésünk teljes monográfiáját fogja elkészíteni. 
A szerző csak a megörökítésre érdemes hír-
lapi följegyzéseket veszi föl s kivonatozza, de 
úgy, hogy az eredi hangulatot szavaiba rögzíti. 
A nagyszabású emlékezetes beszédeket rész-
letesen közli. Minden során rajta van a tudás, 
lelkesedés s szélesebb látókör nyoma. Szóval, 
Kőváry László e történeti munkája (mely 
pedig már a tizedik), leszámítva egy pár 
magyartalanságot (2, 4, 22 1.), becses kútfő a 
tudósnak, élvezetes olvasmány a felnőttnek s 
lelkesítő dal az ifjúnak. Melegen ajánljuk 
kartársaink figyelmébe. (s. n. I.) 

„A magyar nép múltja és jelene." (Irta: 
Benedek Elek. I. füzet.) — Olvassa-e a jó 
magyar nép őseinek történetét, elődeinek 
viselt dolgait? Nem igen. E helyett a pony-
vára vetett irodalmi maszlagokkal mérgezi 
meg lelkét. A népbolondítók jól számítanak. 
Hatalmukba kerítik a jámbor nép lelkét. — 
Hát mi néptanítók nem tudnók a nép lelkét-

eszét helyesebb irányba terelni? Terjeszszük 
az egészséges szellemű, jó, népies iratokat a 
nép körében: lehetetlen, hogy ezeknek ked-
vező hatását előbb-utóbb meg ne éreznők. 
Benedek Elek, mint már jeleztük, az ő élénk, 
szép magyaros tollával megírta a magyar 
föld népének ezeréves történetét tárgyila-
gosan, tudományos alapon, de olyan világos, 
népies nyelven, a minőn — kívüle, manapság 
— vajmi kevesen írnak. Könyve igazi nép-
könyv, mely két kötetben tartalmazza a 
magyar nép múltját és jelenét. Az első kötet 
a föld népének viszontagságos múltját, a 
második pedig a most élő népet fogja raj-
zolni. Az elsőnek a czíme: „A szolgaságtól a 
szabadságig'1, a másodiké: „A bölcsőtől a sírig." 
Erre a nagyszabású munkára kívánom t. kar-
társaim figyelmét már jó eleve fölhívni. Az 
érdekes mű egyelőre füzetekben jelenik meg, 
de negyven füzetnél többre nem fog teijedni. 
Egy-egy füzet ára 30 kr. A munka kiadója a 
jónevű Athenaeum r.-társulat, mely a munka 
külső kiállítására is kiváló gondot fordít. Az 
első füzet, melyet figyelemmel elolvastam és 
megvizsgáltam: biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy szerző és kiadó derekasan fogják meg-
oldani feladatukat. E füzetben a hangulatos 
bevezetés után az író bemutatja a honfoglaló 
magyarokat, megmagyarázza, hogy kik voltak 
szabadok és kik nem, s végül a bálvány és a 
kereszt küzdelmét kezdi ecsetelni. Benedek 
szerencsés kézzel tudja a nagy bankót apró 
pénzre váltani. Benne a tudós és író egyesül. 
Legalább ez az első füzet nagy olvasottság-
ról, történelmünk alapos ismeretéről tanús-
kodik, a mit nem mernék minden magyar szép-
iróról állítani. így hát nyugodt lélekkel ad-
hatjuk a magyar nép kezébe ezt a szép 
könyvet, mely az imádságos könyve mellett 
foglalhat helyet. Olvassa és forgassa a jó 
magyar nép ezt a fenséges munkát, mely a 
dicső elődök viselt dolgait eleveníti meg lelki 
szemeink előtt. A szép, remek színes képek 
és a csinos szövegképek bizonyára nagy 
gyönyörűségére lesznek az olvasónak s a nép 
szép iránti érzékét, Ízlését is nemes irányban 
fogják fejleszteni. Kartársak, terjeszszük e 
jóravaló, hazafias vállalatot a magyar nép 
körében. Hadd ismerje meg népünk a maga 
múltját, lelkesüljön az ősök, a nagy apák 
derék tettein, hogy terjedjen a hazaszeretet 
és törvénytisztelet nemes erénye. 

Böngérfi János. 

„Az 1848—49-iki J\íagyar Szabadságharcz 
Története" czímű nagy, illusztrált munkából 
most jelent meg a 91-ik füzet, melyben Gracza 
György a tizenhárom aradi vértanú kivégzé-
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sét mondja el igen érdekesen számos új adat 
felhasználásával. A füzet képei is becsesek, s 
több olyan, a mely eddigelé sehol sem jelent 
meg. Egy-egy füzet ára 30 kr. Lampel R. 
(Wodiáner F. és Fiai) kiadása. 

Tanítók tanácsadója. 
Polg. iskolai tanítók képesítése. 

Gyertyémffy István kir. tanácsos, igazgató 
úrtól veszszük és — köszönetet mondva be-
küldőjüknek — közöljük a következő helyre-
igazító sorokat: 

„Becses lapjának legutóbbi — 44-dik — 
számában a polgári isk. tanítók képesítésére 
vonatkozó tájékoztatás jelent meg, mely 
néhány hibás adatot foglal magában. A lap 
olvasóinak érdekében, de a magam érdeké-
ben is, nehogy a polgári isk. tanítókópesítés 
ügyvitele megnehezíttessék, tisztelettel kérem 
tek. Szerkesztő urat, szíveskedjék e hibás 
adatokat legközelebbi számában helyreiga-
zítani. 

Kiigazítandók volnának -a következők: 
1. Az ismertetés elején az 1894. évi 

9403. sz. min. rendelet megszerzése ajánl-
tatik ; ennek helyébe a 13.071—1893. sz. 
min. rendélettél kiadott vizsgálati szabályzat 
volna ajánlandó. A 9403 — 1894. sz. min. 
rendelet ugyanis a polg. isk. tanítóképző 
igazgatóságának szól s a vizsgálati engedély 
megadásának módozatait foglalja magában. 
Ez természetesen nem kapható sehol. 

A c) pontban: 
2. Az osztályvizsgálati engedélyért beadott 

folyamodvány nem lehet bélyegtelen, hanem 
50 kros bélyeggel látandó él. 

3. A ki egy tárgyból bukott, az 3 hó 
múlva, de a ki két tárgyból bukott, az nem 3, 
hanem 6 hó múlva tehet javító-vizsgálatot a 
fennálló gyakorlat szerint. 

Az e) pontban: 
4. Fő-szakcsoport kettő van és nem három, 

t. i. az ipari szakcsoport nemsokára a vizs-
gálati szabályzat megjelenése után tényleg 
megszűnt. Mellék-szakcsoport szintén kettő 
van, u. m. az ének-zenei és toma-szakcsoport. 
Nincs tehát külön ének- és külön zenei 
szakcsoport, a mint ezt a tájékoztatásból 
esetleg tévesen kiolvasni lehetne. 

5. E pontból kihagyandó azon minden 
alapot nélkülöző állítás, hogy rövid időn a 
zenei szakcsoport is meg fog szűnni. Csupán 
a tanítóképezdei zenetanári tanfolyam, ille-
tőleg képesítés az, a melynek megszüntetése 
s a zeneakadémia hatáskörébe leendő áthe-
lyezése egy magas min. rendelet által leg-
közelebbről kimondatott. 

6. Nyelvmesteri vizsgálatot a franczia, 
angol és olasz nyelvekből lehet tenni, de a 
németből nem. 

Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1897 november 5-én 

Gyertyánffy István, 
kir. tanácsos, az áll. elemi és polgári 

isk. tanítóképző igazgatója. 

Tanítók közreműködése a statisztikai 
adatok gyűjtésénél. 

Köztudomás szerint eddig a tankötelesek 
összeirása — miként erről már tanácsadónk-
ban is szólottunk — a községi elöljáróság 
teendői közé tartozott. Ma már változott a 
helyzet. Folyó évi szeptember 2-án ugyanis 
kihirdettetett az „Országos Törvénytár"-ban 
az 1897. évi XXXV. törvényczikk a m. kir. 
központi statisztikai hivatalról. E törvény 1897 
augusztus 27-én szentesítést nyert s szep-
tember 2-án kihirdettetett; ennélfogva köte-
lező erejű. 

A tanítóságra nézve fontos intézkedést 
foglal ez magában, a mennyiben ezentúl kis-
és nagyközségekben az elemi iskolai férfi-
tanítók ezentúl nem vonhatják ki magukat 
a statisztikai adatok gyűjtése alól, mert a 
mondott törvény értelmében számláló biztosokul 
kötelesek — a kereskedelmi minister úrtól meg-
állapítandó díjazás mellett — közreműködni. 

Reá irányozzuk e körülményre a tanítóság 
figyelmét. 

Különösen a 8. §. vonatkozik a tanítóságra. 
Tájékozásul egész terjedelmében ide iktatjuk 
eme szöveget: 

8. §. Kis- és nagyközségekben nyilvános vagy 
nyilvánossági joggal felruházott iskolákban tény-
leges alkalmazásban levő elemi iskolai férfitanítók 
— tekintet nélkül az iskola fentartójára — a tan-
ügyet közvetlenül érdeklő évi összeirásoknál mindig, 
a nagyobb időszaki adatgyűjtéseknél pedig a keres-
kedelmi ministernek avallás-és közoktatásügyi minis-
ter hozzájárulásával kiadott rendeletére, fegyelmi 
felelősség terhe alatt kötelesek, mint számláló 
biztosok, közreműködni. 

A statisztikai adatgyűjtések, a melyeknél a meg-
előző pont értelmében a tanítók közreműködése 
igénybe vétetik, lehetőleg az iskolai szünidők alatt 
tartandók. Ettől eltérő esetekben is mindazon 
iskolákban, illetőleg osztályokban, melyeknek tanítói 
statisztikai adatgyűjtésnél vannak elfoglalva, a 
tanítás az összeirási napokon — egy éven belül 
összesen hat napon keresztül — szünetelhet. 

A kereskedelemügyi minister a tanítóknak a 
nagyobb időszaki statisztikai adatgyűjtéseknél való 
közreműködésükért járó díjazást esetről-esetre ren-
delettel állapítja meg. 

Horvát-Szlavonországban a népiskolai tanítóknak 
a statisztikai adatok gyűjtésében való közreműkö-
dése iránt a bán fog megfelelően intézkedni. 

A számláló biztosi minőség mellett az is 
közelről érdekel bennünket, hogy a gépi 
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sokszorosítás útján kötetes vagy füzetes alak-
ban kiadott mindennemű irói müvet, — kivéve 
a tisztán szépirodalmi tartalmúakat —- továbbá 
az időszaki folyóiratokat — szintén kivéve a 
szépirodalmiakat — a heten kint, vagy egy 
heti időköznél rövidebb időközökben meg-
jelenő hírlapokat, úgyszintén az iskolai érte-
sítőket, évi jelentéseket, statisztikai kimuta-
tásokat, czím- és névtárakat, föld- és térképeket 
(egy-egy példányt) kötelesek a nyomtatók, 
illetve kiadók ingyen beküldeni az országos 
statisztikai hivatalnak. 

M. A. Dorogma. A budapesti II. ker. csa-
logány-utczai állami tanítónőképző-intézet 
igazgatója Kathona Lajosné, szül. Thuránszky 
Irén. 

Fiatal tanító. 1. Egy szobából álló lakást 
s annak fűtését, világítását Ígérték s azt meg 
is adták. Most ön két szobából álló lakást s 
ezek fűtését, világítását kéri. A nagyobb 
lakást jogosan kérheti, de a fűtést és világí-
tást aligha követelheti. 2. A korpótlékot csak 
a jövő 1898. évben kell kérni a községtől s 
ha ez meg nem adhatja, a ministeriumtól. 
3. Az „idegen" tankötelesekre vonatkozólag 
már többször adtunk tanácsot; olvassa el 
azokat. Igaz, hogy 80—90 gyermek sok egy 
osztályra, de mégsem annyi, hogy azok taní-
tását megtagadha'ná. Ne húzzon ujjat az 
iskolaszékkel! 4. Nyűg díj-ügyében kérdezős-
ködni fogunk. 

R K. A tanítói jövedelem csonkítását az 
1893. éyi XXVI. t.-cz. 10. §-a tiltja. De hát 
ha megelégedett az állomás elfoglalásakor 
80 frt lakáspénzzel, miért követel most 100 
frtot ? 

N. K. Miske. A kántortanító hivatalánál 
fogva nem tagja az iskolaszéknek. Erre a 
népoktatási törvényben nincs paragrafus. 

H. I. Nyitra Jól ismerjük' a székesfővárosi 
viszonyokat, azért nem biztathatjuk. Még 
akkor sem számíthat biztosan óradíjas taní-
tóul vali beszólításra, ha elő;egyeztetett. Sok 
van ilyen is. Még kevésbbé számíthat, a biztos 
megvá'aiztatásra. A „legbefolyásosabb tő-
személy" R. Gy. tanácsnok ú r ; de még ő sem 
biztosíthat senkit arról, hogy „előnyben része-
sül a többiek fölött". A nevezett gróf úr 
ajánló levele segíthet ügyén, de nem bizto-
sítja megválasztatását. Tudunk mi esetet arra 
is, hogy a „legnépszerűbb főherczeg" párt-
fogol ja is megbukott. 

B. E. Zboró és 1). J. Baveniste. Mihelyt 
terünk engedi, a polgári iskolni tanítónő-
képesítő-vizsgálatokról is nyujtunk közelebbi 
tájékoztatást. Mindenekelőtt szerezze meg a 
vizsgálati szabályzatot az egyetemi nyomdában. 

K. T. Önnek hasonló tartalmú levele mir 
egyszer volt kezünk között s akkor válaszol-
tunk is reá. Bár őszintén szólva, olyan pálya-
társnak, kinek olyan múltja van, mint önnek, 
tanácsot nem szívesen adunk. A tanító név 
iránt is vannak kötelességek; a ki avval egy-
szer visszaélt, vonja le a konzekvencziát s örül-
jön, ha ismét álláshoz juthat, nemhogy még 
idő előtt korpótlékot is kapjon. Nem vagyunk 
hajlandók részletesebb utasításokba bocsát-
kozni. 

Szegszárd. 1. A feleletet már megadta ön, 
és pedig helyes felfogással. Ha a tanító saját 
gyermekének is tanítója az osztályban, ő 
állítja ki bizonyítványát; de ha másnak, 
osztályába járt, az ad neki bizonyítványt, a 
ki ej;ész éven át tmította. Természetes, hogy 
mindkét esetben aláírja a bizonyítványt az 
iskola igazgatója, illetve az iskolaszék elnöke 
is. Bizonyítványmásodlatot azonban,' főkép 
ha az illető osztály tanítója már meghalt, 
vagy más helyre költözött, állíthat ki még 
saját gyermeke számára is Erre nincs sem 
törvény, sem ministeri rendelet. 2. Hogy a 
beiratási díj kit illet, ezt az iskolafentartó 
határozza meg. 

D. Alapos ok nélkül senki sem kaphat sza-
badságolást ; önnek pedig erre nincs ala-
pos oka. 

Markó János. Levelét nem értjük világosan 
s így érdemlegesen nem is felelhetünk. 

Zuppovits. Ha a község lakosainak kül-
földre menetele oly nagy arányú, hogy a 
munkaerő hiánya miatt tanítói földjét sem 
önmaga nem dolgoztathatja kellőleg, sem 
bérbeadni nem képesek s ennek következtében 
jövedelme a törvényes minimumnál kevesebb 
lett: folyamodjék az egyházi főhatóság köz-
benjöttével díj levél értéke helyesbítése ért s 
államsegélylyel való kiegészítésért. 

H. M. M. Figyelmébe ajánljuk lapunk 42. 
száma 12. lapját. 

Frauk Ferencz igazg. Budafok. Nem tart-
juk jogosnak a szolgálat megszakítása miatt. 
A hivataloskodásban beállott szünet ugyan 
bizonyos esetekben — midőn t. . i. nem a 
tanító az oka s e körülmény annak idején 
bejelentetett s igazoltatott — nem alterálja a 
nvugdíjigény fentartását. Miután az ügy rész-
leteit nem ismerjük, bö>ebb fölvilágosítást 
nem adhatunk. Ha talán a p i ügyre 
vonatkozik, erre nézve — személyes talál-
kozás esetén — lapunk segédszerkesztője 
adhat közél-bbi tájékoztatást. 

Osztálytanító. Mindegyiknek külön lakás 
dukál. A tanfelügyelőség útján a megyei köz-
igazgatási bizottsághoz. Ha fát nem Ígértek, 
nem kötelesek adni. 
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P. I. Jankovácz. Ha nem kötötte ki előre, 
sem előfogatot, sem útiköltséget nem köte-
lesek adni. Miért nem írta meg, miről szól 
az a ministeri rendelet? A szám jelzése után 
nem tudhatjuk. 

E. 1. 1. Tanítsa, a mint lehet, valamennyit; 
de sürgesse az új osztály fölállítását is. 2. 
Községi iskolában hittant nem köteles ingyen 
tanítani. 3. Ha jár is a végrehajtónak díj, 
nem a tanító fizetéséből fedezendő az. 4. Az 
ismétlősök után nem követelheti az 1 f r t 
tandíjat. 5. Mi köze önnek ahhoz, hogy az 
iskolaszéki elnök „csak gépiesen tud olvasni, 
gyengén írni, fogalmazni semmit, számtanból 
csupán összeadást és kivonást?" 6. A jegyző-
nek nincs joga az ön fizetéséből levonni, 
mivel nem akar jegyzőkönyvet állandóan 
vezetni; de önnek sem érdeme, hogy a mu-
lasztókat kiírj ci, a fölvételt eszközli s a szük-
séges adatokat beszolgáltatja. Ez kötelessége. 
7. Nem szabad megtagadni. 8. Igen. 9. Köte-
lessége ; de ön a biró dolgába ne avatkozzék. 
10. Nem kötelessége. 11. Igen. 12. Ha ért az 
iskolaügyhöz, kérdezhet. 13. Nem tartozik 
önre. 14. A szegényeknek megengedhető. 

Andcrko F. lelkész és isk.-sz. elnök. 
Nagy óvatossággal kell eljárni a kérdéses 
ügyben. Az a tanító, ki rendes tanítói állást 
tölt be, nem lehet ugyanabban az időben 
nyugdíjas, mert a szolgálatdíj és nyugdíj egy-
mást helyettesítők; de mindkettő egy időben 
nem vehető igénybe. Ha az illető ezt eltit-
kolná, hibát követ el s az orszt tanítói nyug-
díjalap az ily eljárást nem hagyhatná meg-
torlatlanul. Tekintettel a rendkívül nagy 
tanítóhiányra, ha önök többszörösen hasztalan 
hirdetnek pályázatot tanítói állomásuk betöl-
tésére, nincs kizárva a lehetőség, hogy ideig-
lenesen legalább nyugdíjas tanítót alkalmaz-
zanak inkább, mintsem az ifjúság nevelés és 
iskolázás nélkül elzüllésnek legyen kitéve. Az 
ily esetet az mban — szokott hivatalos uton — 
azonnal jelentsék be a közokt. ministeriumnál, 
hogy a nyugdíj osztály arra az időre, míg az 
illetö (1895-ben nyugdíjazott tanító) ideig-
lenesen ismét tanítói fizetést húzna, beszüntesse 
részére a nyugdíj folyósítását. 

T. A. Hivatkozzék a lapunk 41. számában 
mondottakra Az nem lényeges, hogy melyik 
vármegye közigazgatási bizottságához intéz-
tetett az illető rendelet. 

Nagy J. Nem adhatunk közelebbi útba-
igazítást. 

T. L. Gy. Forduljon dr. Harraeh József 
főrealiskolai tanár úrhoz. (Budapest, IV. ker., 
Reáltanoda-utcza.) 

Zsurkucz I. Türelem. Annak során elin-
tézik. Mi nem avatkozhatunk bele. 

Iii. I . Legjobb lenne más állás után nézni. 
Fizetését nem követelheti az állás elfoglalása 
előtti időre is. 

Schönviczk.y Gy. 1. A földmívelési minis-
terium útján. 2. Folyamodjék polg. isk. állá-
sért mennyiségtan-természettudományi szakra. 

Sz. J. Gáuya. Ha sérelmesnek találja, fo-
lyamodjék helyreigazításért. 

Egr i Gy. Nem hiszszük, hogy újra fölven-
nék. Egyébként, ha jónak látja, próbálja meg. 

Tamás. Véleményünk szerint az egyesület 
az alapszabályaiban megszabott összegnél 
nagyobb évi díjat nem szabhat ki és nem 
szedhet be. Az alapszabály kötelező minden 
irányban. Ha ez az összeg nem fedezi a ki-
adásokat: ám módosítsák az alapszabályt ren-
des úton. — Ha alapos ok van a fölebbe-
zésre, miért ne lehetne a kir. tanfelügyelő 
útján esetleg a közoktatási ministeriumhoz 
föiebbezni ? 

Cz. K. Ma már annyian jelentkeztek postai 
szolgálatra, hogy egy ideig a folyamodványo-
kat el sem fogadják. Szolgáljon ez tájéko-
zásul. 

Fiatal tanító. Küldheti bélyegmentesen. 
D. F. Nem hiszszük, hogy sikere lenne a 

fölterjesztésnek. Legalább abban az értelem-
ben nem, hogy a 110 f r t egészíttessék ki 
400 frtra, holott önnek ezenkívül mintegy 
harmadfélszáz kántori jövedelem is van biz-
tosítva. 

Alpha. Nem mehetünk mélyebbre ebben a 
kérdésben. Csakugyan úgy történt, mint 
mondotta. 

Nagy S. Véleményünk szerint a közokt. 
ministeriumhoz kellene fordulnia. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

6-iki ülésében a fiumei ügygyei foglalkozott 
s mivel ebben az ügyben éppen aznap dél-
után tanácskozás volt a ministerelnökségnél, 
az országgyűlés a fiumeiek kérvényét, melynek 
tartalma is, hangja is fölötte szokatlan volt, 
egyszerűen iratt rba helyezni határozta. A 
hétfői, f. hó 8-iki ülésen a delegácziókat 
összehívó kir. leiratot olvasták föl, a keddi 
ülésen pedig a delegátusokat % álasztották meg. 
A delegácziók miatt november hóban a Ház 
érdemleges ülést nem fog tartani. 

— Pécsi püspökké király 0 Felsége 
Hettyey Samuel déghi czímzetes apátot, a 
primási érseki iroda igazgatóját nevezte ki. 

— Világ folyása a külföldön. Az osztrák 
állapotok még mind'g zavarosak: az obstruk-
czió valóságos orgiákat ül. A provizóriumról 
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szóló javaslatokat azonban, mégis sikerült a 
kormánynak — botrányos éjjeli ülés után — 
keresztül erőszakolnia. De bogy mi lesz majd 
az érdemleges tárgyaláson, még csak sejteni 
sem lehet. A német liberálisok abban remény-
kednek, hogy a jövő hét derekán (mire e 
sorok megjelennek) Badeni, a ki csak azt 
akarja megvárni, hogy a Reichsrath a vád 
alá helyezés kérdését elintézze, beadja lemon-
dását. Ezt ugyan az osztrák ministerelnök 
már a mult héten is megtette, de 0 Fölsége 
nem fogadta el a lemondást. — Goluchovszky 
gróf közös külügyminister f. hó 6-án érke-
zett Monzába, az olasz király tartózkodási 
helyére, a hol udvari fogat várta, mely a 
királyi kastélyba vitte, Góluchowszky uta-
zásának határozott politikai jelentősége volt, 
a mit az is mutat, hogy Rudini es Visconti 
Venosta olasz ministerek is Monzába utaztak. 
— A brazíliai köztársaság fővárosában Rio de 
Janeirőban f. hó 5-én véres merénylet tör-
tént, a melynek a köztársasági elnök öcscse 
és a hadügy minister lett az áldozata. A köz-
társaság elnöke, Moaers, f. hó 5-én délután 
öcscsével sétált s a mint az egyik utczasarkon 
be akart fordulni, egyszerre szemben találta 
magát egy helyőrségbeli katonával, a ki az 
elnököt megállította és a következő pilla-
natban revolvert rántott és ráczélzott. Az 
elnök öcscse észrevette a merénylő szán-
dékát és kezének gyors mozdulatával más 
irányt adott a revolvernek. A fiatal ember 
ezzel megmentette ugyan az elnök életét 
de a kilőtt golyó őt magát találta és 
veszedelmes sebet ejtett rajta. A durra-
násra nagy népcsődület támadt. A tömeg 
rá akarta magát vetni a merénylőre, de 
még mielőtt ez megtörténhetett volna, utat 
tört magának az éppen arra járó had-
ügyminister s a köztársasági elnök és a me-
rénylő katona közé lépett. A mint a katona 
a hadügyministert megpillantotta, rá vetette 
magát, zsebéből tőrt húzott ki s iszonyú 
szitkozódással a minister mellébe döfte. 
A miniszter összerogyott és néhány pillanat 
múlva meghalt. A merénylőt latartó/.tatták 
és a helyőrségi börtönbe kisérték. Tettének 
okáról még eddig semmit sem tudnak. A 
hadbíróság még azon este kihallgatta, de val-
lomását nem bocsátják nyilvánosságra. Ottani 
kormánypárti lapok azt irják, hogy a merénylő 
mouarkista összeesküvésnek szolgált eszközül. 
Az ellenzéki újságok ezzel szemben azt ál-
lítják, hogy féleszű ember, a kinek beszámít-
hatatlanságát már régebben megállapították. 

— A Magyar Tanítók Kaszinója folyó 
hó 5-én kedélyes családi estélyt rendezett 
Hahsz Ferencz osztálytanácsos úr tiszteletére, 

kitüntetése alkalmából. A kaszinó tágas nagy-
terme egészen megtelt az osztálytanácsos úr 
tisztelőivel, a kik közt sok tanítónőt is 
lát tunk. Az osztálytanácsos urat számos sike-
rült felköszöntőben ünnepelték. Úgy e fel-
köszöntőkben, valamint az ünnepelt válaszai-
ban megnyilatkozott az a bizalom és szeretet, 
melylyel a tanítóság Halász osztálytanácsos 
úr iránt és ez utóbbi a tanítóság iránt visel-
tetik. Verédy tanfelügyelőre Ember Károly, 
a „Népnevelő" szerkesztője mondott gondo-
latokban gazdag, nagy lelkesedést keltett 
felköszöntőt. A jelenvoltak egy szép estének 
emlékével éjféltájban oszlottak szét. 

— Kettős jubileum. Az országos izr. taní-
tóképző vasárnap ünnepelte fennállásának 
negyven éves fordulóját s ezzel kapcsolatosan 
jubilált az intézet derék tanára: Mendl Lajos 
is, ki 40 év óta tanár ott. Nagy és előkelő 
közönség gyűlt az ünnepre, melyen a közokt. 
ministert Zsilinszky államtitkár képviselte. 
A tanítóképző énekkara nyitotta meg a szép 
ünnepet, s azután Verédy tanfelügyelő méltatta 
meleg szavakban az intézet és a jubiláns tanár 
érdemét. Zsilinszky államtitkár szintén lelkes 
beszédében üdvözölte a jubilánsokat, mire 
Bánóczi József igazgató olvasta fel az intézet 
történetét. Most a különböző egyesületek üd-
vözlete következett, majd Kis Arnold vesz-
prémi főrabbi szavalta el ünnepi ódáját, végül 
pedig Krausz T. tanár mondott bezáró imát. 
Az intézet ünnepe után következett Mendl 
Lajos ünneplése. Schweiger Márton az igazgató-
tanács nevében üdvözölte, átnyújtván egy 
pompás ezüst evőkószletet. Verédy pedig Wlas-
sics minister üdvözlő levelét olvasta föl. 
Bánóczi igazgató a tanári kar nevében ezüst-
koszoruval lepte meg a jubilánst, tisztelői pe-
dig két hatalmas ezüstgyertya-tartót nyújtot-
tak át, miket Mendl meghatottan köszönt meg. 

— Megjutalmazott tauítók. Báró Vay 
Béla főrendiházi alelnök, 20 éves borsod-
megyei főispánsága emlékére ÜQ00 frtos ala-
pítványt tett. Ennek kamatai a megye terü-
letén levő tót ajkú községekben a magyar 
nyelv sikeres tanításában érdemeket szerzett 
tanítók s a magyar nyelv tanulásában elő-
menetelt tanúsított tanulók közt osztatnak ki. 
Ez idén a következők részesültek 80—80 
korona jutalomban: Babilya János mucsonyi 
g. k., Sima Mihály vakaczai g k., Viszoczky 
János irotai g. k., Horváth József új-hutai 
r. k. és Groholy Emánuel görömbölyi g. k. 
tanítók. Rakacza, Ózd, Görömböly, Alsó-
Hámor és Új-Huta községekben a tanulok 
közt 120 korona osztatott ki. 

— 42 évi szolgálat. F. hó 3-án ünnepelte 
a szabadkai belvárosi tanítótestület, a ftlsőbb 
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osztályok növendékei, a többi iskolakerületek 
és az iskolaszék jelenlétében Radits Jakab 
belvárosi tanítóját, a miért már 42 évig 
működik a tanügy terén, Szabadka város 
szolgálatában. Egy 4-ik osztályú növendék 
üdvözlése és emléktárgy átnyújtása után, 
Kováts Mihály belvárosi tanító a kartársak 
nevében üdvözölte Radits Jakabot, mint taní-
tót, mint kartársat, mint barátot és családatyát. 
Igen szépen és lelkesen ecsetelte azon érzést 
és tiszteletet, mely megilleti az oly férfiút, 
ki 42 évet töltött az iskolában és a köteles-
ség hivatásos teljesítésében soha ki nem 
fáradott s egy becses emléktárgyat adott át 
a belvárosi kartársak nevében. Az ünnepelt 
a meghatottságtól remegő hangon mondott 
köszönetet a váratlan ünnepeltetésért. 

Szerkesztő postája. 
D. B. Békés-Sámson. Benne volt a f. év első 

felében lapunk „Tanácsadó" rovatában: keresse ki. 
Egy és ugyanazon ügyre nem térhetünk mindig vissza. 
Forduljanak a kir. tanfelügyelőséghez is. (Szerkesz-
tősé/ii ügyben miért ír a kiadóhivatalnak ?) — G. I. 
Brád. 63.762., illetőleg 60.724. sz. a. lement a 
tanfelügyelőséghez ; eddig már talán meg is kapta? 
— Sz. J. Tergenye. 66.746. sz. a. a számvevőségnél 
van a kiadványtervezet elkészítése végett. — 
F. M. Obrovácz. 64.831. sz. a. tárgyalás alat t van. 
— K. J. Nyir-Csaholy. 41.078. sz. a. elintézték; 
eddig talán már meg is kapták? — P. J. Madarász. 
55.314. sz. a. elintezés alatt áll. — Sp. V. Nagy-
Topolonecz. 59.387. sz. a. van; megsürgettük. — 
P. V. Berzova. Ügyét a közoktatásügyi minis-
teriumban elintézték 49.190. sz. a.; okmányai a 
tanfelügyelőségnél vannak. A kereskedelmi minis-
teriummal nem állunk hivatalos összeköttetésben. 
— V. J. Hány. 53.3ö9. SZ. a. elintézték ; a napok-
ban megkaphatja. Az Eötvös-alapba beiratkozhatik 
Lakits Vendel titkár úrnál (VI., Ersek-utcza 4.). 
Nem kell hozzá csak az a nyilatkozat, hogy az 
1 frt tagsági díj fizetésére kötelezi magát. — C. B. F. 
A tanítót fizetésén fölül a törvény szerint még 
tisztességes lakás is megi leti. — P. Zs. Névtelen 
levelekre nem adunk választ. — N. K. N.-Pertény. 
Az árvaatyához: Hohn tanár úrhoz. I., Alkotás-
utcza, Országos tanítói árvaház. — B. B. E.tvös-
falva. Nem közölhetjük. A lapon állandóan olvas-
ható, hogy kéziratot nem adunk vissza. — P. J. 
Győr. Ezzel a kérdéssel nem kívánunk foglalkozni, 
s ez okbul nem közölhetjük. — Sz. P. N.-Tapolcsány. 
Esetleg közölni fogjuk. — J. Fábiánháza. A kor-
pótlékot kérelmezni most még korai. — Gy. M. 
Gúnyversét nem közölhetjük, mert ilyeneket egy-
általán sem szoktunk közölni. — „A kritika." 
Lapunk arról a kritikáról nem vett tudomást s így 
az ön czikket sem közölhetjük. Küldje be valamelyik 
helyi lapnak; nem ors/.ágos lapba való — M.irm. 
Ján. Nagyon köszönjük, de egy rövidebb tudósítás 
már megelőzte s így lehetetlen közölnünk. — Sz. 
B. Nemrova. 58.594. sz. a. leküldik a közigazgatási 
bizottsághoz, a fajárandóság pénzértékének meg-
állapítása és a javadalmi jegyzőkönyv felküldése 
végett. - V. G. Zala-Németfalu. Nem „mutathatjuk 
be", mert ez első sorban a kir. tanfelügyelős. gre 

tartozik. — „Fiatal tanító." Ügye még ez idő 
szerint nincs a ministeriumban. — P. Gy. Csokva. 
A Széchenyi-Kolonits-féle ösztöndíjak ügye még 
nem dölt el; -r>2l|13. sz. a. tárgyalják. — H. E. 
Enyiczke. 1898 október hó 1-től; a fizetési módozatokra 
nézve intézkedés fog történni. 2. 500 f r t és lakbér, 
a maximum 600. 3. Nem tudjuk. — B. B. Ó-Fehértó. 
Szolgálati okmányainak fölterjesztese czéljából 
58.590. sz. a. leiratot küldtek a közig, bizottsághoz. 
— Rg. A kérdéses ügyben ez idő szerint semmi-
féle beadvány sincs a ministeriumban. - - B. K. 
Töke-Terebes. 52 866. sz. a. van; megsürgettük. 
— Jalikováczi tantestület. Már pedig ebben a kér-
désben csak a kir. tanfe ügyelő adhat választ, mert 
neki ismernie kell az ottani viszonyokat, mi meg 
nem ismerhetjük. — H. Gy. Mokc-a. Örömmel érte-
sültünk czikkéből, miként neveli kis tanítványait 
részvétre és adakozásra. Az árvák Istene áldja meg 
önt tanítványaival együtt! — M. B. Otlvos. Képes 
papírdarabok is felhasználhatók szemléltetési esz-
közül s jól teszi, a ki — miként ön — az ilyeneket 
összegyűjti s alkalmasabb eszközök hiányában ezeket 
használja tanítása közben. — B. A. Tass. Szép 
gondolat; de nincs eléggé kifejtve. — B. I. Szilágy-
Somlyó. ön bíráskodási a szólít föl minket, csakhogy 
az igazságos biró elve : „audiatur et altera parsu 

(meghallgatandó a másik fel is). Leveléből ítélve, 
úgy látszik, hogy önnek van igaza. Azt semmiesetre 
se engedje meg, hogy igazgatói tekintélyén csorbát 
ejtsenek. Az ilyet meg kell torolni. — F. F. G. 
Az „Eötvös-alap'-ba, mint már többször megírtuk, 
Lakits Vendel titkárnál (VI., Érsek-u. 4.) lehet jelent-
kezni ; a tagsági díjat Holler Mátyás pénztárosnál 
fizetheti (VI, Nagymező-u. 1) Lehet. L. S. 
Zseliz. Elkésett, de különben sem üti meg a mi 
mértékünket. — „Levélhulláskor." Megkap-uk s 
közölni fogjuk; ha rövidebb volna, már sorát ejt-
hettük volna. — K. N. Abuuj-Bárezn. Csak kivételes 
esetekben engedik meg a vizsgálatot; a tanítói 
oklevéllel biró is köteles oly szakokból vizsgálatot 
tenni, mint p. a jog, vegytan, nemzetgazdaságtan, 
keresk. számtan, könyvvitel, stb. Leh>'t könyvelő, 
ír datiszt, pénztáros stb. ; az összeköttetésüktől 
függ, hasonlóképen a fizetés is. Rendesen előre 
kapják. — N. L. Pilis-S/,t.-LászIó. A kir. tanfel-
ügyelő utján az iskolaföntartó által; hogy megadják-e, 
mi előre nem tudhatjuk ; próbálják meg. - K. L. 
Kunágota. Közölni fogjuk. — T. S. \ magyarnyelv, 
a ma/yar beszéd és magyar szellem terjesztése 
minden tanítónak hazafias kötelessége. E. re ser-
kenteni talán felesleges. — l í . Tiró. Nem a mi 
lapunkba való. — B. M. Bihar-Nagy-Bajom. Sz. Gy. 
Nem közölhetők. — Sz. 1. Szó Iád. S. M. Csongrád. 
Cs. L. Segesvár. A közlendők közé te;tük. — Sz. 
J. Nagybánya. A/, egviket talán közölhetjük. — L. 
J. Tusnád. Csak 400-ra egészítik ki. - P. 0. Szom-
bathely . Joga van hozzá a szerint, a mit velünk 
kö/.ölt. 

Tartalom : Népiskolai építkezési mintatervek. fH.) 
— Reform a tanfelügyeletben. ( i.) — A tanyai inter-
nátusokról- henécs Gusztáv. — A szőllőgazdaság 
köréből, (ryőrffy József. — S/.iinóra: A kucsma. 
Csáky Elek. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. 
— Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: <iööz József dr. 

Budapest, 1Ö97. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Ifjúsági egyesületek. 
Az ifjúság, a nép minden rétegének 

serdülő ifjúsága a nemzet jövendő ere-
jének anyaga, letéteményese. Nagy 
gondot kell tehát fordítanunk az ifjú-
ságra nem csak az iskolában, hanem 
az iskola falán kívül is; nagy, igazi apai 
és lelkes hazafiúi gonddal kell kisér-
nünk az ifjúság minden lépését. És ez 
a fontos feladat ugyancsak a néptaní-
tóknak ju t osztályrészül: azoknak a 
néptanítóknak, a kik feladatuk magas-
latán állva, nem csak az irásra és olva-
sásra s némi számolásra akarják a 
kezükbe került növendéket megtanítani, 
hanem egyúttal össze is forr lelkük 
növendékeik lelkével: az ifjúság lelké-
vel és e léleknek, a meddig csak lehet, 
vezetői is akarnak maradni. 

A jó tanító szemei előtt állandó 
virulás vonul el . . . ő ápolja azt, s ha 
a csemete felnőtt, fává lett, mikor ú j 
csemetét kap kezei közé, mintha az 
előbbit látná, úgy gondozza, a nélkül, 
hogy a fiatal fáról levenne szemeit, 
gondos tekintetét. 

A század végének tikkasztó lehelete 
az ifjúság lelkén is meglátszik. Eler-
nyed, veszt üdeségéből, gyermekded 
ártatlanságából, a serdülő-kor mind-
közelebb esik a gyermekkorhoz, és az 
átmenet az ifjúból a felnőtt férfiba 

mégis igen hosszú, mert a férfi-kor 
viszont távol esik az ifjú kortól. 

E szomorú jelenségek okainak tüze-
tes kutatása nem tartozik e rövid 
czikk keretébé; ' — az életviszonyok, 
a kor általános anyagias felfogása, neve-
lési hibák, iskolai túlterhelés, sokszor a 
szülők lelki sivárságai vegyesen okai e 
súlyos bajnak. Sok szülőnél hiányzik a 
gyöngédség, a naiv, gyermeteg kedély, 
s az a bizonyos isteni érzék, mely a gyer-
meki kedélynek és szívnek lüktetését, 
vibrálását látja, érzi, visszatükrözi és 
saját lelkéből merített meleggel ápolja 
és fejleszti. Pedig jól tudjuk azt, hogy 
egyszerű, a természetet szerető, naiv 
és szelíd anyák nevelnek hősöket a 
hazának, tudománynak, hitnek és sza-
badságnak ; fölvilágosodottságukkal el-
bizakodott, fenhéjázó, hiú és ideges 
nőknek a nevelése is elhibázott. 

Ez általános baj okkal szemben küz-
denie kell az iskolának és a népneve-
lésnek, az iskolázás minden fokán és a 
nép minden rétegében. 

Azok az ifjak, a kik a népiskola 
után a középiskolába lépnek át, állan-
dóan gondozásban részesülnek nevelési 
szempontból is, (bár a mai középiskola 
tulajdonképeni nevelésében is sok a 
kívánni való), és azok a törekvések, 
melyek az utóbbi időben az iskolák és 
szülői ház közti kapcsolat megterem-

Lapnnk 46-lk számához két melléklet van csatolva. 
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tésére és szorosabbá tételére tőre i sze-
nek, e tekintetben megnyugtathatnak 
bennünket. 

Máskép áll azonban a kérdés azon 
gyermekeknél, a kik az elemi iskola 
elvégzése után tovább nem járnak isko-
lába, földmíves vagy iparos pályára 
lépnek s legfelebb még három évig, 
15 éves korukig a nevelési szempont-
ból bizony gyenge hatású ismétlő, vagy 
iparostanoncz-iskolát látogatják. 

Ezen ifjaknak tovább nevelése huma-
nisztikus, szocziális és nemzeti szempont-
lói nagyfontosságú és minden nemes 
törekvést és ambicziót kielégítő felada-
tot alkot. Humanisztikus szempontból 
fontos, mert lelki műveltség nélkül az 
ember nem ember és isten képmása, 
— már pedig a lélek kiművelésének és 
idomításának 12—1 5-ik életévvel meg-
szakadnia annyi, mint az iskolai neve-
lés hatását a minimumra szorítani. 
Szocziális szempontból égetően szüksé-
ges, mert a társadalmi egyensúly fen-
tartója a jó nevelés, mely a szocziális 
kérdések megoldására vezető tényezők 
között fontos szerepet játszik és fog ját-
szani, nemzeti szempontból pedig talán 
a legfontosabb, mert az iskola hatása 
alól kikerült nagy tömeget kellő gon-
dozással és ápolással éppen a serdülő 
korban nevelhetjük tovább a nemzeti 
és hazafiúi erényekben, a mely kor leg-
mélyebb vonásokban hagy nyomokat a 
lélekben s legállandóbb tartalmat ad a 
jellem, a tiszta népjellem kifejlődésére. 

Fölismerte ennek a kérdésnek nagy 
fontosságát a közoktatási kormány is, 
midőn a tanfelügyelőségeket ismételten 
fölszólította, hogy ifjúsági egyesületek 
alakítására buzdítsák a tanítókat és az 
ilyen egyesületek alkotása körül való 
buzgólkodást érdemül tudja be. Lett is 
e felhívásnak valamelyes eredménye: 
alakult i t t is, ott is, szórványosan egy-
egy ifjúsági egyesület; — kiváló buzga-
lommal igyekszik az eszmét támogatni 
a Felvidéki Magyar Közművelődési Egye-

sület, dalos-körök, ifjúsági egyesület ala-
pítására, szervezésére buzdítván jutal-
makkal is a tan í tókat ;—mindez azon-
ban korántsem elég kezdetnek, sem 
ahhoz a nagyfontossághoz mérve, a mivel 
ez a kérdés a nemzeti közművelődést 
érinti. 

Magyarország lelkes, hazafias és buzgó 
néptanítói karára e tekintetben igen 
szép, dicső és eredményeiben a haza 
boldogulására, a magyar nemzeti állam 
kiépülésére beláthatatlan eredmények-
kel kecsegtető feladat vár! 

Gondoljuk csak meg, hogy százezrekre 
megy évenkint azon ifjak száma mind-
két nemből, a kik évenkint kikerülnek 
az iskolából és tovább bolyongnak az 
élet utain minden szellemi irányítás, 
minden nemesebb befolyás hatása nél-
kül ; s gondoljuk meg azt, hogy milyen 
más nemzedék kerülne ki, rövid pár év 
alatt, ezen embertömegből, ha az ország 
mind a tizenháromezer községében volna 
egy ifjúsági, vagy egy dalegyesület. 

Beszéltessük csak kissé a számokat. 
Az 1895/96. tanévre összeírt tan-

kötelesekközül 443.000 fiu és 416.000 
leány volt az ismétlő tanköteles korban: 
ez összesen 859.000 ezret,tehát óriási szá-
mot tesz ki ; valóságos nép ez, mely a 
középkorban országokat alapított volna, 
s ha csak azon tömeget veszszük is, 
mely az ismétlő oktatás valamely fokán 
és alakján átmegy, mely kerek 58.000-et 
tesz ki, oly nagy tömeg hagyja el min-
den 3 évben a népiskolákat, mely, ha 
levonjuk a tovább iskolázok számát, 
kerek összegben 40.000-et, még min-
dig 540.000, vagyis a félmilliót meg-
haladja; úgy, hogy méltán meg kell döb-
bennünk, ha elgondoljuk, hogy ekkora 
embertömeg (miből egy évre átlag 
180.000 if jú esik) minden irányítás 
nélkül lép ifju-kora legfogékonyabb 
éveibe, s itt, e jól kihasználható időszak-
ban, nevelése félbeszakad. 

Ezt a nagy tömeget nem szabad el-
hanyagolni ! Isten, haza és a társadalom 
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ellen való vétek volna! Csoda, hogy 
eddig is a társadalom legjobbjai, a 
kulturpolitikusok legjelesebbjei, nagy 
emberbarátok és államférfiak ezzel a 
kérdéssel behatóbban és egész komoly-
sággal nem foglalkoztak: pedig ezekben 
a félbemaradt nevelésű tömegekben az 
államalkotó és megszilárdító őserők egész 
rengetege szunyád és műveletlenül hervad 
s a korai pangás öli el. 

Csoda, hogy a haza összes tanító-
egyesületei feladatuk egyik legfontosabb 
elemévé nem az ifjúsági egyesületek 
megalakítását tették, mert általános 
ifjúsági szellem egy olyan nagy és 
dicső múltú nemzet birtokában, mint 
a magyar nép, csodákra volna képes. 
Yan ugyan középiskolai ifjúsági szellem, 
van ugyan duzzadó élet az egyetemek 
ifjúsága körében, de ennek a szellemnek 
hullámai nem érnek el az egyszerű 
falusi ifjúság szivébe, nem keltenek 
abban visszhangot. 

Erős a hitem, hogy szavam nem lesz 
a pusztában kiáltó szava: e haza lelkes 
tanítósága, a megyei általános tanító-
egyesületek, a magyarországi tanítók 
Országos Bizottsága vállvetett munkával 
fogják az eszmét nem fölkarolni, mert 
— hiszen nem új az eszme, sem ma-
gyarázni, hisz mindenkinek meg kell 
ezt értenie szive érzelmeivel, — hanem 
hathatósabban fölkarolni, működésük 
programmjába fölvenni; s a legszéle-
sebb körben a megvalósítás terére 
lépni. 

Olyan fontos nemzeti érdekek fűződ-
nek az ifjúsági egyesületek általános 
elterjedéséhez, hogy a magunk részé-
ről nem tart juk elegendőnek a kormány 
részéről az egyszerű fölhívást és buz-
dítást, hanem üdvösnek vélnők, ha nagy-
nevű kultusministerünk, a kinek erős 
keze és zsenialitása annyi nagy és szép 
dolgot teremtett, maga is a cselekvés 
terére lépne az ifjúsági egyesületek 
alkotása érdekében; ha a magyarországi 
tanítók Országos Bizottsága és a köz-

oktatási tanács közrevonásával meg-
állapítaná egy ifjúsági egyesület alap-
szabálytervezetét s azt a szervezkedés 
és az egyesület-alakítás első és gyakran 
legnagyobb nehézségének legyőzésével, 
megfelelő utasításokkal ellátva kibocsá-
taná, s az ifjúsági egyesületek, alakítását 
a tanítóknak érdemül, a tanfelügyelőknek 
pedig kötelességül jelölné meg. 

A magunk részéről meg vagyunk róla 
győződve, hogy ez a nagyfontosságú 
ügy, mely egyelőre semmi pénzáldo-
zatot sem kiván, mihamarabb gyökeret 
verve, mint a nemzefi népoktatás egyik 
kiegészítő tényezője kiérdemelmé a reá 
fordítandó fáradozásokat. Legközelebb 
az ifjúsági egyesületek alakítására és 
szervezésére vonatkozó általános vezér-
elveket fogom egy czikk keretében 
röviden vázolni, i t t csak annyit akarok 
megjegyezni, hogy az ifjúsági egyesü-
letek megalakításánál két legfontosabb 
dologra: a czél és eszközei megálla-
pítására és azon tényezők meghatáro-
zására kell a legtöbb gondot fordítani, 
a mely tényezők hivatva lesznek a 
szervezett ifjúsági egyesületeket nemcsak 
megalakulttá tenni, hanem fönn is tar-
tani, működésüknek a kellő súlyt adni. 

Nézetem szerint a czélnak alapjában 
az ifjúság kedélye vallás-erkölcsi alapon 
való nevelésének kell lennie és pedig a 
példaadás és példa felmutatása, dal és 
ének által; s éppen azért, a mennyiben 
az egyesületek körében oktatás is tör-
ténik, ezt lehetőleg történelmi vonat-
kozásokban kell tenni: ezzel a móddal 
a nemzeti érzület ébrentartását is elér-
hetjük. 

Az egyesületek fentartó tényezői 
között legfontosabb szerepet vigyenek 
a szülők. Az ifjúsági egyesület ne csak 
az ifjúságé, hanem a szülőké is legyen, 
mert ha a szülők belevonása sikerül, 
akkor az ifjúságot a legtermészetesebb 
kötelékkel csatoltuk az egyesülethez, 
viszont a szülőt is. Az egyesületek 
vezetése tehát mindenkor egy a szülők-
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bői és értelmesebb ifjakból vegyesen 
alakítandó organumra bizassék —, s ez 
annál inkább szükséges, mert a nép-
könyvtárak eszméjének az ifjúsági egye-
sületek által lebet és viszont propa-
gandát, helyesebben mondva tűzhelyet, 
otthont teremteni. 

A szülők belevonása, az öregek tanácsa 
az ifjúsági egyesületek megalkotásánál 
azon okból is szükséges, hogy az egye-
sületekkel a nép véneit is irányítsuk, 
bennük is felébreszszük a helyes érzéket 
felnőtt gyermekei lelki életével való 
behatóbb foglalkozás iránt, szóval őket 
a szülői kötelességek tudatára ébresz-
szük a szó nemesebb értelmében. 

(Budapest.) Mosdóssy Imre. 
o 

A tanítói állás. 
A magyar tanítóság egészben véve elége-

detlen a helyzetével. Olyan tény ez, melyet 
a közhangulat lépten-nyomon igazol. A munka 
nehéz és nagy erkölcsi felelősséggel járó, a 
díjazás csekély, a függés sokszor igen erős, a 
hatóságok és főleg a társadalom elismerése 
csekély. Harmincz esztendő óta hol erősebben, 
hol gyengébben, de szakadatlanul tart ez az 
alapjában igaz panasz. 

A sebek takargatása nem orvosság, valamint 
mutogatása nem vall férfiúi önérzetre. A való-
nak beismerése megment e szélsőségektől s 
egyúttal biztos alapjául szolgál a kibontako-
zásnak. 

Való igaz, hogy a tanítói javadalmazás nem 
áll arányban a végzett munkával, még kevésbbé 
a feladat nagyságával. Az is tény, hogy az 
erkölcsi elismerés erre is igen vékonyan cser-
gedez. A külső támogatás és tényleges bizta-
tás nem nagy, szükséges mellette a belső 
hajtó erő, a belső tűz, a lelkesedés, ügybuzga-
lom, eszményi törekvés. Tökéletesen igazsá-
guk van azoknak, a kik az ideálizmust, az ön-
zetlenséget hangoztatják s a jól végzett mun-
kának az öntudatban rejlő jutalma után való 
törekvésre utalják és buzdítják a tanítót. A 
tanítói munka nagy lelki és testi erőfeszítést 
igényel; nagy erőfeszítésre nagy mozgató 
erő szükséges. És ha ez a mozgató erő, mint 
jó díjazás, társadalmi elismerés kívülről nem 
ösztönöz, belső ösztönzőre van szükség, lelke-
sedésre, hogy ne mondjam fanatizmusra. Igen 
ám, csakhogy a legtöbb ember állandó lelke-
sedésre képtelen; a lelkesedés, természeténél 

fogva: „szalmatűz", nem csak nálunk magya-
roknál, hanem általában az embernél. Az ál-
landó lelkesedés, a folytonos, ideális mun-
kálkodás csak az emberek legkiválóbbjainak 
sajátja; a kik — soh'se bántsa hiuságunkat 
annak nyilt bevallása — nincsenek többségben 
a mi sorainkban sem. 

A tanítóképzők megteszik a kötelességüket. 
A gyerek-ifjat és leányt, a kiket jobbára a 
szükség viszen a képzőbe, alaposan ellátják 
útravalóval. Az a fiatal ember, a ki azzal a 
szándékkal lépi át az intézet küszöbét, hogy 
pár esztendő multán olyan a milyen úrrá 
lesz, kész apostol, midőn a diplomát a kezébe 
kapja. 

Ámde a rideg való nem kedvez ennek az 
apostoli hangulatnak ; a viszonyok egészen 
mások, mint a minőknek azokat a fiatalok lélek-
képzelete rajzolta. Küzdeni kell a mindennél 
rosszabb közönyösséggel, tudatlansággal, nem 
ritkán rosszakarattal, csaknem állandóan a 
nyomasztó anyagi viszonyokkal. Ha az • illető 
erős lelkű, SZÍVÓS ember: beleéli magát a 
helyzetébe, feladja, a mit fel kell adnia s 
megmenti a megmenthetőt. Az eszményi tö-
rekvésekkel nem hagy fel, csak taktikát vál-
toztat. Az erős lelkű, szivós ember azonban 
nem mindennapi jelenség. Mint minden pá-
lyán, a tanítóin is legtöbb a közepes, sőt 
gyenge elem. Ezeket a sikertelen próbálkozás 
csakhamar „kijózanítja" ; rövid idő alatt be-
látják, hogy nem jó a szivárvány után futni; 
lesznek belőlük praktikus emberek, tanítói 
iparosok, a kik jobbára elődeik módjára gé-
pies közönyösséggel róják egyik órát a másik 
után. Csaknem mindnyájan érzik, hogy robot-
munkát végeznek, melyen csekély az áldás; 
azért annak bevallásától tartózkodnak, ritka 
embernek van bátorsága annak kimondására, 
hogy a milyen a jutalom, olyan a munka, 
sőt sokan, talán a legtöbben, szimulálják a 
lelkesedést, az önzetlen törekvést, hogy a tár-
sadalmat önmaguk iránt kedvezőbben hangol-
ják. Csakhogy a társidalom sem esett a feje 
lágyára, átlát a szitán; teszi magát, mintha 
nagyon hinne a nagy önfeláldozásban és ön-
zetlenségben s megajándékozza a tanítót „a hí-
ven teljesített kötelesség öntudatának boldogító 
jutalmával". 

És megujul a régi nóta a nyomorult hely-
zetről, méltatlan bánásmódról és állandó az 
elégedetlenség, melyből élelmes emberek hasz-
not húzni törekszenek. 

Én a magam részéről a fönntebb megérintett 
bújósdit nem tartom az ügyhöz méltónak. 
Szeretnék tiszta bort önteni a pohárba, sze-
retném nem az eszményiség, hanem a való 
szemüvegén keresztül vizsgálni a tanítói állást, 
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szeretném ezt az állást a reális élet szempont-
jából nézni s mint kenyéradó foglalkozást 
más kenyéradó foglalkozásokkal összemérni 
s ezen összebasonlítás alapján véleményt kocz-
káztatni arra nézve, vájjon jogosultak-e s ba 
igen, mennyiben jogosultak a mostoba hely-
zet miatt napirenden levő panaszok s mi volna 
a teendő a jogosult panaszok megszünte-
tésére ? 

Mielőtt a kérdésre feleletet adni megkísérel-
ném, egy dolgot előre kell bocsátanom: val-
lom, hogy a munkás méltó az ő bérére s 
hogy a tanítóságnak anyagi jobbléte bizto-
sítását czélzó törekvései kétszeresen j ogosultak. 
És pedig jogosultak első sorban azért, mert 
csakugyan nem kapják — általában véve — 
javadalmazásukban munkájuknak megfelelő 
ellenértékét, másodszor pedig azért, mert a 
kor anyagias irányának hatása alól a tanító 
sem lehet kivétel. 

Nagyrabecsülöm az eszményi gondolkozást 
és az eszményi törekvésre való buzdítást 
czéljainál fogva tisztelem, de sajnos, sikerében 
nem bizhatom. A ki a képzőből hozott lelke-
sedését elvesztette, a ki. belekerült az élet 
forgatagába, a kit a kor anyagias iránya 
hatalmába kerített, az a levegő, melyben él, 
áthatott, annak hiábavaló a szó, ha még olyan 
szép is. Jól mondja a filozófus-költő: „egyént 
soh'sein hozandsz érvényre a kor ellenében". 
Ez az oka, hogy csupán a tényleges viszonyok 
alapján szándékozom a tanítói állás, a tanítói 
munka felől véleményt mondani. Meg vagyok 
a felől győződve, hogy ha a felhozandó 
tényekkel sikerül némi megnyugvást vinni a 
szivekbe, sokkal maradandóbb lesz az, mint 
bármilyen apostoli lángoló szó, melyet az élet 
nem támogat. 

A szellemi munkás :— tehát a tanító is — 
alapjában ugyanolyan munkás, mint bármely 
fizikai munkás; következésképen munkadíja — 
bére — elégséges vagy elégtelen volta elbírálá-
sánál figyelembe veendő nála is a befektetett 
tőke (szellemi és anyagi), a végzett munka és 
a koczkázat. A végzett munka becséről nem 
beszélek, mert ez eltérítene a tárgytól. Tudva-
levő dolog, hogy minden társadalmi osztály 
a maga munkáját tartja a legbecsesebbnek. 
A mennyire előnyös a sikeresebb munkálkodás 
szempontjából a foglalkozások egymás fölé 
helyezése, annyira igazságtalan dolog lenne a 
munkadíj megállapításánál ezt a szempontot 
tekinteni irányadónak. Az igaz és helyes 
álláspont az, hogy az ember testi és lelki 
szükségleteinek kielégítésére irányuló munka 
mind egyformán hasznos, tiszteletre, becsü-
lésre és jutalomra érdemes. 

A tanítónak javadalmát megvizsgálva, min-

denekelőtt azt kell vizsgálat tárgyává tenni, 
minő tőkét fektet a munkájába; mennyit 
dolgozik s koczkáztat-e s ha igen: mit? Azért 
kell ezeket tudni, mert ezek a szempontok 
döntőleg folynak be munkadíjának alakulására. 

A tanító szellemi tőkét fektet a munkájába; 
átlag 12 évi iskolábajárás után jut a diplo-
mához. Ebből a 12-ből azonban csak 6 esz-
tendő nevezhető olyannak, melyet a tanítói 
hivatal elnyerésére kellett fordítania, mert 6 
elemi osztályt még abban az esetben is kell 
végeznie a gyermeknek, ha napszámossá, 
vagy cseléddé lesz. Igaz, hogy a gimnáziumi 
tanulás költségesebb, csakhogy gyermekeknél 
a költségtöbblet nem szerfelett nagy. Enni-
való és ruházat mindenütt kell. A középiskola 
3. és 4-ik osztályának bevégzése aránylag a 
legköltségesebb; a képző négy osztályának 
frequentálása már sokkal könnyebb, a meny-
nyiben az iskolafentartók részben, vagy egész-
ben ellátják a tanítójelölteket. A mint a tanító-
jelölt tanulói pályafutásának vázolása mutatja, 
a tanító aránylag olcsón ju t az ő szellemi 
tőkéjéhez, jelentékenyen olcsóbban, mint az 
érettségit tett gimnáziumi tanuló; azért tény-
leg egyenértékű lehet a tanítói oklevél az 
érettségi bizonyítványnyal, hanem kevesebb 
anyagi tőkének befektetését igényli. Es ha a 
társadalom a befektetett tőke kamatját adja 
a javadalmazásban, nem lehet rajta csudál-
kozni, hogy az érettségi bizonyítványnyal el-
érkező munkákat jobban díjazza, mint a 
tanítóit. 

Ámde van egy körülmény, a mely az érett-
ségi bizonyítványnak a tanítói oklevélnél elő-
nyösebb értékelését meg nem engedi s ez az, 
hogy az érettségivel elérhető foglalkozások job-
bára alárendeltek, mint ilyenek kisebb értelmi 
készletet igényelnek, míg a tanítói foglalkozás 
önálló s mint ilyen szakadatlan szellemi mun-
kát igényel s nagyobb erkölcsi felelősséggel 
jár. Ehhez járul még az a tény, hogy a tanítói 
munka nem csak szellemi, hanem erős fizikai 
munka is, mely mint ilyen több koczkázat-
tal jár a munkás részéről, mint az érettségi-
vel elérhető legtöbb életpálya. Ez a két 
körülmény lenyomja az érettségi bizonyítvány 
által képviselt nagyobb anyagi tőkét — némely 
esetben szellemit is — és azt hiszem az igaz-
ságot mondom, midőn azt állítom, hogy a 
tanítói oklevél birtokosát megilleti az a munka-
díj, melyet az érettségi birtokosának nyújt a 
társadálom. 

Kérdés: megkapja-e? 
Helylyel-közzel igen, általában véve azon-

ban ma még nem. Az aránytalanság nem 
olyan nagy, mint a minőnek hiszszük és — 
megengedem : jóhiszemüleg —hirdetjük; mert 
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kezdetben határozottan a tanító van előny-
ben az érettségit tett pályán levő fiatal em-
berrel szemben. A tanító (lakással együtt) 
nyomban 400—500 frt javadalommal kezdi 
a szolgálatot, míg az érettségivel biró ifjúnak 
ingyen kell szolgálnia sokszor huzamosabb 
időn át. Később az utóbbi kerekedik felül; a 
szerény 50 frt ötödéves korpótlék nem ér fel 
a tisztviselő fizetésben való fokozatos előlépé-
sével. A tanító nagyobb mértékű hátramara-
dását csak a szerencse ellensúlyozhatja (a mint 
igen sok esetben ellensúlyozza is), ha a városba 
kerül, hol a díjazás jobb ós mellékkereset is 
van. Ez a körülmény azonban, midőn az egész 
kar anyagi érdekeiről van szó, számításba 
alig jöhet; az összehasonlítás^hátározottan a 
tanítói kar hátrányára üt ki. És azért a taní-
tóságnak az a törekvése, hogy a XI. fizetési 
osztályba bevétessék, teljesen jogosult és 
közelebbi jobb jövő záloga, hogy az irány-
adó körök e törekvés jogosultságát elismerik s 
a nagy lépés megtételén munkálnak. Nekem 
meggyőződésem, hogy ez a lépés nem kósik 
sokáig. 

Azonban ne álljunk itt meg. Mérjük össze 
a tanítói állást más állással is, például a papi-
val, melyhez minden tekintetben oly közel áll. 

A papi pálya átlag jóval nagyobb befekte-
tést igényel, mint a tanítói és javadalmazása 
— együvé foglalva az összes hazai hitfeleke-
zetek papjait — aránylag nem jobb, mint a 
tanítói. A róm. kath. papság javadalmazása 
ugyan jobb, de a görög katholikusokó, görög-
keletieké és protestánsoké aránylag gyengébb, 
mint a tanítóké. 

Hasonlítsuk össze még a tanítói pályát 
az ipari és kereskedelmi pályával és nézzük, 
melyiknek a javára billen itt a mérleg ? 

Hogy e kérdésre feleletet adhassunk, egy 
szempillantást kell vetnünk a modern ipari 
termelési és forgalmi viszonyokra. 

A technikai vívmányok — ismeretes dolog 
— merőben átalakították az ipari termelést 
és a forgalmat. A kézműipart, mely hajdan 
a termelési eszközt (tőke) és munkát egye-
sítette, háttérbe szorította a gyáripar, a sza-
tócsokat fojtogatja a nagykereskedés (nagyobb 
tökével dolgozó détail-kereskedés). Tőke nél-
kül, vagy kicsiny tőkével ma ipart, vagy 
kereskedést űzni nem lehet. Sajnos, ma már 
túlhaladott álláspontot jelez a közmondás: 
minden mesterségnek arany a feneke. Az 
igazság az, hogy minden mesterségnek sivár 
homok a feneke, mely csak kivételesen válik 
aranynyá. Egy-egy iparos-segéd, bármily kép-
zett legyen, s bárminő jó tulajdonságokat is 
egyesítsen magában, csak kivételesen, a sze-
rencse kedvezése folytán tudja magát az 

önálló iparosok közé felküzdeni és ott fen-
tartani. Házasság és kiválóbb tehetség fel-
emelhet egyeseket, a mint hogy fel is emel, 
hanem az iparos-segédek óriási tömege egész 
életén keresztül legény marad, kiket még 
csak az a remény sem biztat, hogy valaha 
önállóságra vergődnek. Örökké másoknak 
dolgoznak s örülnek, ha az állandó munka 
áldását élvezhetik. Csakhogy — nem mindig 
élvezhetik. Alig van iparág, melyben a túl-
termelés rövidebb idő alatt ne jelentkeznék 
s keresetétől el ne ütné a munkások egész 
seregét. A bizonytalanság Damokles-kardja 
állandóan ott függ az iparos és minden 
munkás feje felett. 

Igaz, hogy az iparos-munkások tanulmá-
nyaik és korukhoz képest meglehetősen vannak 
díjazva, mert átlagos havi keresetük Buda-
pesten például 40—45 frt, tehát egy kezdő 
tanítóéval fölérő; ámde ebből megtakarítani 
nem lehet. A nehéz fizikai munka jobb táp-
lálékot kíván, azonfelül az ipartelepek erkölcsei 
is megkövetelik a maguk költségét. 

A tőkével nem rendelkező iparos (ipari 
munkás) helyzete nyomasztó, jövője bizony-
talan, sőt fenyegető. Az öreg munkás rendesen 
a kórházban fejezi be átkinlódott életét; 
mert a munkások számára nincsen penzió. 

A lapok egyre biztatják a közép- és fel-
sőbb iskolákba tóduló iíjakat az ipari pályára, 
élénken kiszínezik azt a bizonyos arany feneket 
és csodálkoznak rajta, hogy a ki csak teheti, 
menekül a „jólét" elől és tovább tanul, hogy 
a czifra nyomorúságnak váljék részesévé. 
Pedig, ha a jó tanácsok osztogatói nem síp-
láda módjára ismételnék tanácsaikat, hanem 
az életet figyelnék meg, természetesnek talál-
nák a szegény intelligens családoknak az 
ipari pályától való idegenkedését. Az ipari 
pálya a szegény emberre nézve lutri, és a 
gyermekével senki sem játszik szívesen. Ez az 
oka az értelmi pályák már is erősen érezhető 
túlzsúfoltságának és nem az úrhatnámság, 
melyet oly nagy előszeretettel hangoztatnak 
az avatatlanok. 

A kereskedők helyzete sem sokkal kedve-
zőbb ; ezen a pályán sincs semmi biztosíték 
arra nézve, hogy a midőn a munkás kidől a 
munkából, nem „Friss Újság", vagy gyufa 
kinálgatásával fogja-e kenyerét megkeresni. 

Hogy ezekkel a gyakorlati pályákkal is 
összehasonlítom a tanítói pályát, ennek nem 
csupán az az oka, hogy oly nagyon ajánl-
gatják e pályákat és sok kolléga nagy bánat-
nak adja magát, mért nem lett iparossá, vagy 
kereskedővé, hanem az is, hogy ezek a gya-
korlati pályák is egyre nagyobb iskolázott-
ságot igényelnek; az iparos és kereskedő 
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ifjak ina-holnap elérik a tanító mai iskolázott-
ságát. Es ezek egészben véve határozottan 
rosszabbul vannak díjazva, mint a tanítók. 

Folytathatnám az összehasonlítást, de azt 
hiszem, nincsen rá szükség. Az eddigiek is 
világossá teszik, hogy a tanító nem a leg-
rosszabbul díjazott munkása a társadalomnak 
ma sem, hogy van mit veszítenie, van mihez 
ragaszkodnia, még ha nagyon reálisan fogja 
is fel az életet. Ezzel nem azt mondom, 
mintha rendben volna a tanítóság szénája s 
teljes lelki nyugalommal élhetne hivatásának. 
Erről ez idő szerint még nem lehet szó. 
Hanem, hogy az 1891. évi 43. t.-cz.-kel 
(nyugdíj) s az 1893. évi 26. t.-cz.-kel (fizetés-
kiegészítés, ötödéves pótlék) nagyot javult a 
tanítóság helyzete, az kétségtelen. S nincs 
messze az idő, midőn a magyar tanító díja-
zása arányban fog állani szellemi tőkéjével és 
végzett munkájával. Ezen idő siettetésére — 
felfogásom szerint— minden törvényes eszközt 
fel lehet használni; ámde a testvéri össze-
tartás mellett valamennyi között a leghatha-
tósabb : a jól végzett munka, mely a jelenben 
is hálásabb, mivelhogy könnyebb. 

Az erkölcsi elismerésről kell még valamit 
szólanom, melylyel szintén elégedetlen a 
tanítóság. És nem alap nélkül. Csakhogy 
azért, mert a tanítói állás ma még nem olyan 
tisztelt és becsült, a minőnek lennie kellene, 
nem érdemes búslakodni: új rend vagyunk. 
Csoda-e, hogy még nem tudtuk helyünket 
a társadalomban egészen elfoglalni ? Parvenük 
vagyunk a régi kasztok között, nem termé-
szetes-e, hogy némelyek ki akarnak bennünket 
nézni a társaságból? De vájjon érdemes-e 
az öregebb osztályok e gyengesége miatt 
búslakodni ? Erő van az intézményben, mely-
nek szolgálatában állunk s egyre izmosodunk 
mi magunk is; velünk is úgy van a társa-
dalom, mint az önerejükön emelkedő egyének-
kel : nem szívesen fogad kebelébe bennünket, 
de ha erkölcsi erőnkkel, karjainkkal oda utat 
nyitunk, egy kis duzzogás után megbarátkozik 
velünk. 

('Budapest.) Ember János. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
Milosevics György kincstári vállalkozónak, a 
ki a vadu-dobrii kincstári elemi iskola szá-
mára újonnan épített ház költségeihez 250 
frttal hozzájárult; gróf cVHarcourt Emánuel-
nének, ki kalácsai pusztáján egy 3000 frtos 

iskolai épületet emelt s 400 forintos fizetés-
sel egy tanítói állást szervezett. 

Kinevezte: Kachnics András, Kilvády 
József, Paczák Adolf, Nóvák Mátyás, Bella 
János, Lasskó Gyula és Környei Irma oki. 
tanítókat, illetve tanítónőt a breznóbányai áll. 
elemi népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nővé ; Miksz Józsa oki. óvónőt a trencsén-
tepliczi áll. kisdedóvodához óvónővé; Váradi 
József oki. tanítót a felső-ábrányi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Kusztos József ev. ref. 
tanítót a kibédi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Lakner László uradalmi pénztárost a 
a lévai állami tanítóképző-intézet igazgató-
tanácsába rendes tagul; Elterlein Ida oki. 
tanítónőt, a paraj di áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Hiszem József és Plech Anna 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a prakfalvi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé. 

Áthelyezte: Páll Róza előpataki áll. isk 
r. tanítónőt jelenlegi minőségében a halmosi 
áll. el. iskolához; Kubányi János hrustini áll. 
el. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
tiszolczi áll. el. iskolához. 

Végkielégítést utalványozott: Ilódis László 
magyar-egregyi munkaképtelennek talált g. 
kel. tanító részére 300 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Maxim János 
vármezői munkaképtelennek talált g. k. tanító 
részére évi 200 fr tot ; Weisz Adolf tabi munka-
képtelennek talált izr. tanító részére évi 390 
fr tot ; Czipper Antal pósaházai munkaképtelen-
nek talált r. kath. tanító részére évi 250 f r to t ; 
Kiss László munkaképtelennek talált g. kath. 
tanító részére évi 160 fr tot ; Teotelekán 
Miklós panyiki munkaképtelennek talált g. 
kel. tanító részére évi 210 fr tot ; Laskay Bazil 
ubrezsi munkaképtelennek talált gor. kath. 
tanító részére évi 160 fr tot ; Farkas Mihály 
barbacsi r. kath. tanító részére évi 220 f r to t ; 
Zsurkucz János vámosházi g. kel. munkakép-
telennek talált tanító részére évi 150 f r to t ; 
Bágó János kalácsai munkaképtelennek talált 
g. kel. tanító részére évi 220 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néh. Vörös 
János közép-bisztriczei r. kath. tanító özvegye, 
szül. Czvetlics Katalin részére évi 194 frtot; 
néh. Hoffmann Bálint nyug. tanító özvegye, 
szül. (rangl Klára részére évi 115 f r to t ; néh. 
Murza János szögligeti r. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Zavaczki Julianna részére évi 
150 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Ragályi Gábor hármaspataki r. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Orosz Katalin részére 
150 frt 47 krt és két árvája részére együtt 
50 frt 16 krt. 
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r 
Átutazás. 

Oh, én kicsiny falum! 
Már látom fehér templomodat, karcsú, 

piros tetejű tornyával, a mint emelkedik ott 
a kis dombon, a falu elején. Már látom a 
falu képét is egészen. A sok lombos fa közül 
kilátszik egy-egy fehér fal, egy-egy barna, 
nádfedeles kunyhó. Ott van, ni, az iskola is, 
az egyetlen épület a faluban, a melyiknek 
piros-cserepes teteje van! Az első betűt ott 
vetettem papírra; ott tanultam meg, hogy a 
föld gömbölyű, hogy tanulni kell sokat, egész 
holtáig az embernek. A jóságos tekintetű, fehér 
hajú mester megsimogatta bodor nagy fejemet, 
mikor olyan nagy kedvvel mondtam el a 
leczkét. Azt mondta: 

— Csak így tanulj mindig: nagy úr leszel 
még, fiam ! . . . Ügy tanultam mindig; ma is 
úgy tanulok, és mi lett belőlem ? ! . . . Sápadt 
képű szomorú ember, a ki tud sokat, kinek 
folyton új és új vágyai vannak s a ki mindig 
elégedetlen. Irigylem sorsát azoknak, a kik 
rosszabbul tanultak, mint én s ott maradtak 
a kis faluban. Piros az arczuk, kérges a 
tenyerük. Nótáznak, dalolgatnak; úgy dolgoz-
n a k . . . Óh, öreg, fehér hajú mesterem, miért 
küldtél engem nagy úrnak ! . . . 

Keskeny gyalogúton a Lókos-patak mentén 
jövök. Egyszerre eljutok a malomig — no, 
már rögtön ott leszek a faluban is. Hallom 
vidám zakatolását a kis malomnak, meg a 
vízcseppek zuhanását, a melyek a nagy 
malomkerékről hullanak alá a mélységbe. 
Köröskörül a nagy kert, mosolygó piros 
almákkal. A kerítés mellett nagy topoly-
fák állanak. Ezekre jól emlékszem. Apró 
gyermek koromban sokszor ácsorogtam alat-
tuk. Azt néztem, milyen nagyon magasak, 
és vájjon messze van-e tőlük még az ég? 
Akkor közeinek látszott, most milyen mesz-
sze van. 

Nagy komondor kutya ugrik elémbe az 
ajtóból és dühösen ugat. A nagy zajra kijön 
a molnár szépséges lánya, az Eszti. Csengő 
hangján rákiált a kutyára és visszaparancsolja. 
Engem jól szemügyre vesz, néz; nagy, fekete 
szemeivel majdnem elnyel. Köszöntöm s meg-
jegyzem, hogy mérges egy kutya. 

— Csak az idegeneket ugatja meg, mondja 
szép szelíden. 

— Hát nem ismer. Eszter ? . . . Nem volnék 
egészen idegen! 

Eszter csak néz, néz, de nem ismer. Ide-
gennek tart, a ki először megy végig a 
falun. Nem tűrhetem tovább, megmondom 
neki, hogy ki vagyok. Csodálkozik s egyszerre 
csak elpirul. 

•— Milyen nagy úr lett már! 
Valami szelid, méla lemondás is van a 

szavaiban. Igen, az. 0 kicsike lányka, én már 
nagyobbacska fiu voltam. Virágot adtunk 
sokszor egymásnak, vagy piros almát, a mi 
volt. A templomban ő sokszor reám nézett, 
mikor imádkozott a kicsi könyvéből; én meg 
ő reá. Mikor elvitték a kis faluból iskolába, 
messzire, tele volt a szeme könyükkel. Nem 
volt az még akkor szerelem, csak olyan 
gyöngédség. De az lett volna később... óh, 
milyen egyszerű, boldog ember lettem 
volna!. . . 

— Eszti, Eszti, nem vagyok én nagy úr. 
Csak sokat tanultam, jártam és hallottam. 
Többet, mint maguk, de nem voltam olyan 
elégedett. Mondja csak, mi újság? Hogy 
vannak ? . . . 

— Meghalt az édes anyánk, szegény! 
Kicsiny testvéreimnek most már én viselem 
a gondját. Annyi dolgom, annyi nehéz mun-
kám van, de Isten látja lelkemet: soh'se 
panaszkodom. Minek panaszkodna az ember. 
Az úgy sem használ. Csak dolgozni kell, tűrni 
és bizni a jó Istenben, a ki mindent tud! 

— De jó szive, de jó lelke van magának, 
Eszti! . . . 

Bentről hallom az öreg molnár szavát: 
— Eszter, Eszter, gyere csak ide egy 

kicsit! — Hallja Eszter is, és megy. 
— Isten áldja meg! Ha itt lesz soká, ne 

kerülje el a mi szegény házunkat sem! — 
mondja visszanézőben. 

És én gondolom magamban, nézvén a szép 
lány után, kinek karcsú derekát, nagy, fekete 
szemét és kiváló lelkületét csodálom: 

— Oh, Eszter, Eszter, dehogy leszek én 
itten soká! Nem lehet nekem itt maradnom 
csak úgy, a meddig akarok. Megnézem még 
a kis falut, aztán megint csak tovább! A ti 
fehérre meszelt házatokba: a zakatoló kis 
malomba sem megyek el többé. Mi történnék 
akkor, ha rabja maradnék nagy, fekete szemed-
nek, aranyos lelkednek ! Meg kellene tagadnom 
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egész multamat, pedig azt már nem lehet. 
Híjába, az én lelkem már nem olyan! Ki 
vagyok én innen taszítva, nagyon; jobban, 
mintha őrt állnátok a határon és be nem 
akarnátok ereszteni. . . Egy könyem hullott 
ki. Erted hullott-e, Eszter, vagy magamért, 
vagy az első szerelmemért ? ! . . . Talán mind-
ezekért együtt! 

Oh, én kicsiny fa lum!. . . 
Változtál-e sokat, azt nézem ?! — Vad-

virágaid nem változtak, azt látom. Ma is 
olyan szépek, mint akkor, régen. Ügy illatoz-
nak, olyaténképen kisérik is a kicsi patakot, 
meg ezt a gyalogösvényt itt a kertek alatt. 
A patak is a régi egészen. Tiszta, látom a 
kavicsos alját, az apró halat, a mint úszkál 
benne. Amott lej ebb meg a gyerekek fürdenek. 
Hallom vidám sikoltozásukat és látom, hogyan 
paskolják a vizet és fricskolják egymást. így 
csináltam ezt én is, akkor, régen. 

Találkoztam az öreg Kovács bácsival, a kit 
nagyon szerettem. Bizony öreg már, olyan 
fehér, mint a hó. Künn ül a padon és néz. 
Osmérget ő is reám, de nem emlékszik egészen. 
De bezzeg tud sokat mindjárt, a hogy a 
nevemet megmondom. 

Annyi sokat tud a gyermekkoromból. El is 
mondja javát; aztán magára tér, meg az 
öregségre. 

— A mi ekeszarvat három éve még tartot-
tam, ma már, ha azt mondják, fogd, no, 
feléje se mék, mert hiába, tudom, hogy nem 
lehet. A kezem reszket, a gyeplő se való 
már nekem. Oszt' estére kelve, néha, de fájnak 
öreg csontjaim.. . Némelyik perczben azt 
hiszem: no, most mén el tőlem az eszem. 
Ilyen az öregség, szép öcsém ! . . . 

0 panaszkodik az öregségére, mit panasz-
kodjam hát én, a ki még fiatal volnék. Vigasz-
talom megnyugvással, magam meg okulok. 

— Él-e még a jó öreg mester, Kovács 
bácsi ? 

— Nem él a' már szegény, még tavaly temettük 
el. Ifjabb volt nálam, oszt' ő előbb halt meg 
mégis. Az egész falu megsiratta. Szép dolog 
az, becsületes, derék embernek lenni. 

—• Hát az új ? 
— Az is derék ember. De az öreget mái-

jobban megszoktuk. 
Olyan sokat tud még az öreg, annyit 

beszélne! Csak nekem sietős a dolgom, rövid 
az időm; menni kell. Pedig úgy tart valami 
vissza. Talán a lombos erdő zúgása, a mely 
hallatszik itt ebben a csendes faluban ? ! Vagy 
a patak, s a száz, meg ezerszám vadvirág! 
Vagy a kicsiny templom, a melyben most 
szólal meg a harang ? ! 

— Bim—bam, bim—bam ! . . . 

Tudom, engem is hívsz, te kis harang, hát 
megyek. Olyan kedves, olyan szép a hangod, 
mint a régi szeretett jó baráté. Hallottam 
sokszor, nagy, fényes székesegyházak zúgó 
harangját, ünnepi hivó szavát, s csak nem 
mentem, csak maradtam. És most a te hangod 
úgy meghatja lelkemet.. . 

Óh, milyen szép vagy, kicsiny templom, és 
milyen szent! Nincsen itt fény, gazdagság, 
csak szeretet és áhitat. Imádkozom, hosszan, 
sokáig s aztán megyek. 

Messze, zúgó-zajgó gyárak világába, czifra 
paloták labirintusába, nagy-nagy emberáradat 
közé. Oda, a hol olyan kevés a szeretet, 
áhitat, és a hol olyan sok a por, a füst, az 
érdek; és olyan sietős az emberek élete. 

Tudsz is te erről kicsiny falum. De ne is 
tudj, soha, semmit ! . . . 

(Budapest.) Havas István. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
T> A „Mosonmegyei általános tanító-

egyesület" M.-Ovárott tartotta meg őszi ren-
des közgyűlését. A gyűlés a nagyméltóságú 
kormány által újonnan építtetett és a kor kívá-
nalmainak minden tekintetben megfelelő új áll. 
iskolai épületben tartatott meg, mely épület 
nem csak M.-Ovár városának, de Mosonvár-
megyének is méltán díszére válik. A gyűlésen 
jelen voltak: Hill József és Knlisszeky Ernő 
kir. tanfelügyelők. Az ülést Merényi Kálmán 
m.-óvári igazgató és az egyesület elnöke nyi-
totta meg. Megemlékezett 0 Fölségének nagy-
lelkű s páratlan magasztos tettéről, mely sze-
rint 10 magyar hősnek szobrát saját költsé-
gén emeltetni legkegyelmesebben méltóztatott. 
Hosszantartó éljenzés fogadta e jelentést mely 
után Tarant Kálmán köpcsényi áll. tanító „A 
hazafias szellem fejlesztése és a magyarosítás 
segédeszközeiről" tartott érdekes és tapasz-
talatokon alapuló felolvasást, valamint Havpt-
man hegyeshalmi tanító „ A tanító politikai, 
társadalmi és vallási viszonyá"-ról. Mindkét 
felolvasónak jegyzőkönyvi köszönetet szavaz-
tak. A j ö \ ő tavaszi gyűlés helyének, Köpcsény, 
meghatározása után Halvax oroszvári tanító 
meleg szavakkal mondott köszönetet Kulisszeky 
Ernő kir. tanfelügyelő úrnak azon érdeklő-
désért, hogy oly messze földről az egyesület 
körébe jönni szíves volt. A „Szózat" elének-
lésével a gyűlés véget ért, mely után a 
tagok társas ebédre gyűltek össze. 

• Szatmármegye általános tanítóegye-
sülete, mely a „Szatmárvidéki tanítóegyesü-
let"-bői alakult, f. hó 4-ikén tartotta első köz-
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gyűlését Szatmáron. A gyűlést lelkes beszéddel 
Kótai Lajos elnök nyitotta meg. Ezután fel-
olvasták Wlassics minister úr ő nagyméltósága 
válaszát ez évi márczius 16-án küldött távirati 
üdvözlésre. Székely Árpád jegyző felolvasta 
a közigazgatás azon átiratát, hogy öt darab 
ötven forintost tűz ki évről-évre azon megyei 
tanítóegyesületi tanítók részére, a kik vallá-
sos és becsületes polgárokat nevelnek. Ezen-
kívül még egy 50 frtos díjat tesz le ezen 
feladatot kifejtő pályamunka megjutalmazá-
sára. Az egyesületet négy körre osztják: 
szatmári, nagy-károlyi, nagybányai és szinér-
váraljai körökre. Székely Árpád felolvasást 
tartott az évi vizsgálatok egyszerűsítéséről, 
melynek részletes vitáját a járáskörökre biz-
ták. Halász Ferencz oszt.-tanácsost előlépte-
tése alkalnjából üdvözlik. Az alapszabályokat 
elfogadják. Az Eötvös-alapnak gyűjtő helyi 
bizottság létesítését Székely indítványára el-
fogadják és a részletek kidolgozását reá 
bizzák. A szatmármegyei általános tanító-
egyesület az országos bizottságnak, hogy 
tagja lesz, határozatikig kimondják. Gyűlés 
utáu közebéd volt. 

A A „Marostordamegyei Általános Ta-
nítótestület" f. évi rendes (XX.) közgyűlé-
sét f. hó 10-én tartotta meg Maros-Vásár-
helyt. A közgyűlést, melyen a tagok csak-
nem teljes számban vettek részt, Nemes Ödön 
elnök vezette. A vendégek között ott volt 
Mikó Árpád, a megye közszeretetben álló 
főispánja és I)ézsi Zoltán alispán, és a gyű-
lés egész folyamán és a tanácskozásokban is 
résztvettek. Az elnöki megnyitó különöseb-
ben is méltatta a tíz király-szobrot és a köz-
oktatásügyi ministernek a tanítótestületek 
érdekében kiadott programmszerü, nagyfon-
tosságú rendeletét. Az elnöki előterjesztések 
rendjén felolvasták a vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrnak fentérintett rendeletét, 
melyet, mint a tantestületek jövő életére ki-
váló hatással levő intézkedést, örömmel vett 
tudomásul a közgyűlés. Az Országos Bizott-
ság megkeresésére elhatározta a közgyűlés, 
hogy 100 korona egyszersmindenkori befize-
téssel az Országos Bizottság pártoló tagjai-
nak sorába lép. A tanítótestület évi mű-
ködéséről szóló jelentést, melyből különöseb-
ben is a görgényi és központi tanítói kör tünt 
ki számottevő tevekenységével, szintén tudo-
másul vette a közgyűlés. A mult évi köz-
gyűlés két kérdésre hirdetett pályázatot, 
melyekre összesen 9 pályamunka érkezett be, 
a mi mindenesetre a tagok munkásságát di-
cséri. Az egyik díjat, 3 aranyat, Máthé Jó-
zsef községi tanító, a másikat, 20 fr tot , Páll 

György, szintén községi tanító nyerte el. 
Ezután Pap Sándor, ev. ref. el. és polgári 
leányisk. h.-igazgató szép, kerekded emlék-
beszédét olvasta fel Kerekes Sámuel polg. 
isk. tanító és a testület egykori alelnöke 
fölött, melyben Kerekest, mint embert, tanítót 
és a közügy lelkes munkását mutatta be. Az 
emlékbeszéd a testület évkönyvében fog ki-
adatni. — Az ^ egyesület vagyona jelenleg 
3141 f r t 2 kr. Es i t t örömmel jegyzem meg, 
hogy ezen vagyon gyarapításához özv. báró 
Bán f f y Jánosné összesen 2550 frt tal járult, 
s ezenkívül évenkint 2—300 frtot osztanak 
ki az ő nevében és jóságából szegény és 
szorgalmas tanítók között. Míg egyfelől há-
lával tartozik a tanítóság a nemes szivű 
bárónő iránt, addig másfelől köszönettel kell 
hogy adózzék Deák Lajos kir. tanfelügyelőnek 
is, ki a nemes bárónő figyelmét a tanítók felé 
irányította. E közgyűlés alkalmával is 200 frtot 
adott át a tanfelügyelő a testületnek, s ugyan-
annyit osztott ki a szorgalmasabb tanítók 
között, a mit a közgyűlés hálás köszönettel 
fogadott, s ennek jegyzőkönyvében is kifeje-
zést adott. — A könyvtárnok jelentése sze-
rint az egyesület könyvtára 426 műből (669 
darab) áll és értéke 1750 frt. — Kiemelkedő 
pontja volt a közgyűlés programmjának Osz 
János kibédi áll. tanító felolvasása „Az isko-
lai nevelésről", melyben hangsúlyozta, hogy a 
tanítónak nem csak oktatnia, hanem nevelnie 
is kell. Az életből vett példákkal fejtegette 
ennek szükségét, de egyúttal gyakorlati pél-
dákban mutatta be a kivitel mikéntjét is. 
A Daboczi György ev. ref. tanító sikerült 
gyakorlati tanításáról tett jelentés tudomásul 
vétele és a beadott indítványok letárgyalása 
után a közgyűlés a főispán és Deák Lajos 
kir. tanfelügyelő éltetésével befejezte-
tett, s a tagok lakomára gyűltek össze. 
Lelkes köszöntőket mondottak király 0 Fel-
ségére, Wlassics minister úr ő nagynu-líósá-
gára, kihez távirati üdvözlet is küldetett, 
Mikó Árpád főispánra, Deák Lajos tanfel-
ügyelőre, stb. — A marostordamegyei tanító-
testület gyűléséről azzal az impresszióval 
távoztunk, hogy az egy erős, sok kitűnő 
munkaerővel biró, lelkes egyesület, melyben 
a szoezializmus badar tanai soha gyökeret 
verni nem fognak, s mely ügyes, lelkes ve-
zetés mellett sok és szép reményre jogosít. 

Spectator. 

X A huuyadmogyei általános tanító-
egyesület dévai járásköre őszi rendes gyű-
lését f. évi november hó 6-án Nagyágon tar-
totta meg. A gyűlés az elnöki tartalmas és 
tettre serkentő megnyitó beszéddel kezdődött, 
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melynek elhangzása utáu Brózsik Pál alelnök 
lendületes beszé'dben emlékezett meg a tíz 
szoborról; szavait a gyűlés zajos éljenzéssel 
kisérte. A tanítás eredményét s az iskola szin-
vonalát feltüntető jelentésből kiemeljük, hogy 
a magyar nyelvbeli előmenetel dicséretre és 
elismerésre méltó. A felolvasások sorát: „Az 
időtöltésről neveléstani szempontból" czímen 
Hajman Pál gyak. isk. tanító nyitotta meg. 
Az eszmékben gazdag felolvasás élénk tetszés-
ben részesült és tanulságos eszmecserére nyúj-
tott alkalmat. Bereczki Lajos felolvasása: „Az 
idegességről" is tetszésben részesült. Gyűlés 
után lakoma volt. (I. I.) 

Tanítók tanácsadója. 
Hol kaphatnak a tanítók ingyen cseme-

téket, oltóvesszőket és oltott gyümölcs-
fákat ! Tanácsadónk rovatához utalt levelek-
ből meggyőződtünk, hogy sok tanítótársunk 
szivesen adna példát a nemes gyümölcsfák 
ültetésére, ha könnyű szerrel, esetleg ingyen 
juthatna alanyokul használható csemetékhez, 
s a még inkább keresett oltó vesszőkhöz, eset-
leg kész oltványokhoz. Tájékozásul tudatjuk, 
hogy most van erre kedvező alkalom. Dr. 
Darányi Ignácz földmívelésügyi minister úr 
rendelete folytán ugyanis az állami faiskolák 
és szakiskolák kertészei jövő tavaszszal 1.713.493 
drb gyömölcscsemetét, negyedmillió gyümölcsolt-
ványt, százezer darab oltóveiszőt fognak részint 
olcsó áron, részint ingyen kiosztani. Ingye-
nes gyümölcsfákért tanítók, szegényebb 
javadalmú lelkészek, 1—2 hold birtokú föld-
mívesek ; ingyenes csemetékért és oltóvessfcők-
ért pedig iskolák és községek folyamodhat-
nak. A kérvényeket 50 krajczáros bélyeggel 
keli ellátni, a földmívelési ministerhez czimezni 
s az illetékes megyei alispáni hivatal útján 
minélelőbb föl kell terjeszteni, mert a folyó 
évi deczember 31-én túl beérkező kévénye-
ket már nem vehetik figyelembe. 

Freud niann I. Solt. A polg. isk. tanító-
képesítés tárgyában olvassa el lapunk f. évi 
44., 45. számában a Tanácsadóban erre nézve 
mondottakat. Már régebben többször figyel-
meztettük kartársainkat, hogy az erre vonat-
kozó szabályrendelet az egyetemi nyomdában 
kapható. Többet nem tehetünk s egyelőre a 
polg. isk. tanítóképe-ítő tételére nézve útba-
igazítást nem adunk. Inkább a polg. tanító-
nő' képesítő föltételeivel fogunk foglalkozni, 
mihelyt terünk engedi. - A má-ik kérdé-
sére az a válaszunk, hogy írják hivatalosan a 
lap járatása iránt való kérvényt. 

Sz. J. Csorna. Kívánsága szerint. 

G. I. (üngmegye.) Világosítsa föl az 
illető anyakönyvvezetőt a felől, — a mit már 
máskor is írtunk tájékozásul — hogy a hon-
védelmi min. úr 1893. évi okt. 7-én 32.500. 
sz. a. kelt rendelete értelmében azon tanítók 
és tanítójelöltek, kik a közös-hadsereg vagy a 
honvédség kötelékébe tartoznak, mint pót-
tartalékosak az 1889. évi VI. t.-cz. 32. §-a 
kedvezménye értelmében — a mennyiben a 
8 heti katonai kiképeztetés czéljából nem 
állanak éppen ténylegeg szolgálatban — kivé-
teles nősülési engedély nélkül nősülhetnek s így 
nősülés tekintetében csakis a köztörvények és 
szabályok alá esnek. 

Brenner A. Egyelőre még nem válaszol-
hatunk. Ha biztos értesülésünk lesz, mint 
közérdekű kérdésre oly alakban adjuk meg 
a választ, hogy mindegyik olvasónk okulhasson 
belőle. 

T. K. Nem ismervén a helyi körülménye-
ket, nem mondhatjuk meg, hogy miért kapott 
ön szolgálati idejéről ellenmondó bizonyítvá-
nyokat. Ha csakugyan szeptember 10-ig volt 
előbbi helyen hivatalában s ezen idő alatt 
azt az állomást más jogosan nem tölthette be, 
akkor ne elégedjék meg oly értelmű bizonyít-
ványnyal, hogy ön csak junius 11-ig volt 
alkalmazva. Tegyen sürgősen jelentést az 
illető megye tanfelügyelőjéhez. 

K. Mihály. Önnek díjlevele szerint „vegyes 
gabona" járandósága van; vájjon eifogadja-e 
a kukoriczát és árpát ? Ez attól függ: mit 
értenek azon a vidéken „vegyes gabona" 
gyűjtőnév alatt. „Gabonanemü" közs-zokás 
szerint a buza, rozs, kétszeres, árpa, zab, 
köles, tatárka, rizs és némelyek szerint a 
tengerinek (kukoriczának) is növénytermelési 
gyűjtőneve. A panaszolt hiányok orvoslását 
— úgy látszik — csak a kir. tanfelügyelő 
beavatkozása mellett érhetné el. 

Sch. F. Buziás. Rendesen 6 hetet szoktak 
ilyen esetben a tanítónőnek engedélyezni; de 
sokszor ennyi idő sem elegendő, hogy fel-
gyógyuljon és szolgálatát újból megkezdhesse. 
A helyettest az iskolafentartó köteles fizetni. 

Matolcsy P. K.-Szombat. Az illető iró 
(Sch. J.) l'ölíilágosítása szerint: „Azért, mert 
olcsóbb." 

I). A íizetéstöbbletnek a nyugdíjba leendő 
beszámítása végett azt az iratot mellékelje, 
melyből kitűnik, hogy mikor, kitől, mely 
czímen és mennyi fizetéstöbbletet kapott ? 

S. A. Bély. Ha a nyugdíjintéző-bizottság 
hozzájárul: lehet. Forduljon ily tárgyú kér-
vénynyel a közokt. ministeriumhoz. 

H. Gy. Nem tartoznak. 
G. F. Már hasonló sok más válaszból tájé-

kozhatta magát. 
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J. J. Sándoregyház, és másoknak. 1. Az 
1898. évi 26. t.-cz. 2. §-a értelmében az 
ötödéves korpótlékra jogosított összes állami 
tanítók (szám szerint 1218-an) megkapják azt. 
2. Az állami tanitók a tan felügyelőségek út ján 
hivatalból megkapják a korpótlékot; nem kell 
érette főlyamodniok. (Ezt már egy izben meg-
üzentük.) 

Hajas E. Hasonló kérdésekre már többször 
válaszoltunk tanácsadónkban. 

Benedek A. Rendszeresített tan. állások 
jövedelme szolgál nyugdíjalapul. 

G. A 4-ik korpótlékot a jövő évben kérje. 
Addig okmányait is visszakaphatja. Sürgesse 
meg a kir. tanfelügyelőségnél. 

H. J. Bia. A II. ker. csalogány-utczai áll. 
elemi tanítónőképző - intézet igazgatójától': 
Thuránszky Irén ő nagyságától kérjen ebben 
az ügyben bővebb tanácsot. 

E. F. Tárkony. Dölle Ödön vezérkönyvét 
nem ismerjük; de megrendelheti Lampel 
Róbert könyvkereskedőnél is (Budapest, VI., 
Andrássy-út 21.) 

Kovács E. Azt kérdi ön, hogy „a nyug-
díjba 1897-tőlv vagyis ez évtől 1890-ig, lia a 
nyugdíjadót kifizetné, fölvétetnék-e vagy sem?" 
Ily értelmetlen kérdésre nem tudunk vála-
szolni. 

Demjéndi K. Ha csak önre való tekintet-
ből emelték föl a tanítói fizetést kétszer-
akkorára, az még nyugdíjalapul nem szolgál-
hat. Csak oly jövedelem vehető tekintetbe, 
mely nem időlegesen egy személyhez van 
kötve, de állandóan biztosittatott az állás 
részére. 

L. N. J. Mielőtt nyugdíjaztatnék, ne mond-
jon le tanítói állomásáról. Betegségére való 
tekintetből rendes folyamodás útján kérje 
nyugdíjba helyezését. 

B. J. Az egyházzal kötött egyezséghez kell 
ragaszkodni. Egyoldalúlag nem lehet a kötést 
megváltoztatni. Szó szerint véve, ön — úgy 
látjuk — csak 70 frt évi jövedelmet biztosító 
földmennyiség használására tarthat igényt. 

L. A. Immár tárgytalan. Tanácsadónkból 
megtudhatja. 

I). J. 8. A felső népisk. 11-ik osztálya egy-
magában véve nem qualifikál életpályára. 

0. A. A Szolnokon lakó kir. tanf. úr teljes 
fölvilágosítást nyújthat. Forduljon oda. 

1897. 1. Lehetséges. 2. A magánvizsgálat-
ért járó díj nagyságát az iskolafentartó hatá-
rozza meg; valamint azt is, hogy abból ki 
mennyit kap. 3. Az állami iskolákban a 
gondnokság engedheti meg. 4. Felvételi vizs-
gálat alapján átléphet, ha kitűnő tanuló; de 
csak ritkán szokták felvenni a 3-ik osztályba. 
5. Csak a másodlatért vehető díj. 

B. Gy. Meg kell várni a fölebbezés ered-
ményét s a másik kérvény elintézését. 

V. F. Sárospatak. A hadmentességi díj 
fizetésétől való fölmentés értelmezésére vonat-
kozólag a m. kir. pénzügy minister úr 1882. 
évi május 22-én 23 268. sz. a. kelt körren-
deletét ajánljuk figyelmébe. A rendelkezés 
tanítóképezdéknél stb. működő tanítókról szól 
s ön rendes t aná r t ír. Vájjon nem ez a meg-
különböztetés ad-e alkalmat az illető közegek-
nél a különböző magyarázatra? 

Tóth J. V. Leveléből Ítélve kezdettől fogva 
tagja az országos tanítói nyugdíjintézetnek. 
A tanítói fizetés kiegészítését 400 forintig 
kérheti. A pályázati hirdetményben foglalt 
kifejezés nem ad jogot arra, hogy ön ennek 
alapján 430 forintot követelhessen, mert csak 
hozzávetőlegesen volt mondva az összeg. Véle-
ményünk szerint per útján sem nyerné meg. 

U. Ábrahám. A körülményekből Ítélve, 
nyugdíját 1886-tól fogják számítani. Ön az 
oka, hogy előbb nem folyamodott. Saját hibája 
következményeit mindenki maga viselje. 

Kl. N. Semmiesetre sincs joga az egész 
havi fizetésre, hiszen az iskola vezetését csak 
a hónap 15-én vette át, sőt a hó 11-ike előtt 
még meg sem választották. 

F. A. Lassúpatak. A kérdezett ügyben 
talán elég nyomós argumentum az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 138-ik §-a, mely szerint: „A 
tanítók élethosszig választatnák és hivatalok-
ból csupán hanyagság, erkölcsi kihágás vagy 
polgári bűntény miatt mozdíthatók el, a tan-
kerületi iskolatanács Ítélete folytán. Ily ítéle-
tek azonban megerősítés végett a közoktatási 
minister elé terjesztendők" . . . Mint „okleve-
les tanító", bizonyára tudja, hogy a tankerü-
leti iskolatanácsok megszűntek s a törvények 
által hozzájuk utasított ügyekben ma a köz-
igazgatási bizottságok intézkednek. Budapestre 
nézve a törvény külön intézkedik. A próba-
idő, illetve végkielégítést több ministeri ren-
délet szabályozza. Végül megjegyezzük, mert 
úgy látszik: nem tudja, hogy levelét nem 
lapunk kiadóhivatalához, hanem a szerkesztő-
séghez kellett volna czimeznie, mert a kiadó-
hivatal nem foglalkozik törvényekre, ministeri 
rendeletekre vonatkozó útbaigazításokkal. 

Prisztanka J. Nyíregyháza. 1870-től fogva 
az utolsó beszámítható fizetés arányában; 
tehát 54%. 

Az említett (1893. évi XXVI. t.-cz.) törvény 
végrehajtása tárgyában a közoktatási minister 
úr 1894. évi márczius 2-án 10.000. sz. a. ki-
adott rendelete intézkedik. 

N. Ily tárgyú tanácsadás már önt is kellő-
leg tájékozhatta. 
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Érdeklődő. 1. Az ismétlő iskolásokat is köte-
lessége tanítani. Tiszteletdíjat annál is inkább 
kérhet, mivel sem a pályázati hirdetésben, 
sem díjlevelében nem kötötték ki, hogy 
ingyen köteles azt tanítani. 2. A Yl. ker. 
Andrássy-út 71. sz. alatt levő rajztanárképző-
intézetben. 3. Leteheti az I. ker. Győri-út 
9. sz. alatt levő Pedagogiumban. í r jon levelet 
Gyertyánffy István kir. tanácsos, igazgató 
úrnak s tőle kéljen bővebb fölvilágosítást. 
4. A korpótlék, a törzsfizetéshez csatolva, a 
nyugdíjba beszámíttatik. Ilyen ügyekben a 
szerkesztőséghez, nem pedig a kiadóhivatalhoz 
kell fordulni. 

B. S. Sopron. 1. Ebben a kérdésben már 
többszőr adtunk tanácsot. Nem követelheti. 
Külön díjazás nélkül is köteles őket tanítani. 
2. Ehhez önnek, mint tanítónak, nincs bele-
szólási joga. Ez a hitközség ügye. Mások 
dolgába ne avatkozzunk. 

K. P. Theés. 1. Az elnöknek jogában áll 
ugyan az iskolába az iskolaügy iránt érdek-
lődő idegeneket bevezetni, de ezeknek, még 
ha esetleg szakemberek volnának is, a tanít-
ványokat kikérdezni, megvizsgálni, nem sza-
bad. 2. Az iskolaszéki elnök az ő hatás-
köréhez tartozó teendőkkel nem iskolaszéki 
tagot, főképen idegent, nem bizhat meg. 

G. A. Hogy a város által adott bútorozott 
lakásba társat fogadjon, megtilthatják. 

Tumbász L. Ily messzire eső szolgálati időt 
utólag már nem számítanak be nyugdíjazás 
alapjául. A nyugdíjazás összegére nézve egyik 
irányadó tényező a legutolsó beszámítható 
fizetés. E szerint tehát megtörténhetik, hogy 
valaki többszöri állásváltoztatás esetén akár 
10-szer volt különböző nagyságú fizetéssel 
fölvóve; nyugdíjazása esetén a nyugdíjazás 
alkalmával élvezett s beszámítható fizetés ősz-
szege után vetik ki nyugdíjilletményét, tekintetbe 
véve a szolgálati évek számát, illetve a törvény 
s általa épségben tartott régibb jogok köve-
telményeit. 

T. M. Forduljon a debreczeni tanítói árvaház 
igazgatóságához fölvilágosításért. Ha ott van 
hely, a kérelmet minélelőbb adja be a közokt. 
ministeriumhoz. 

S. T. Ha a grófi uradalom fizeti is az adót ön 
helyett, ez a körülmény nem fosztja meg 
választói jogosultságától. A választói összeirá-
sok alkalmával jelentkezzék a névjegyzékbe 
való fölvétel végett. A tanítók — abban a 
kerületben, a hol laknak — jövedelmükre való 
tekintet nélkül választói jogosultsággal bírnak, 
ha állomásukra a törvény értelmében válasz-
tattak, kineveztettek, vagy hivatalukban meg-
erősíttettek. 

G. Ilyenre még nem tudunk példát; de 
próbálja meg folyamodvány útján a közokt. 
ministe riumnál. 

S. F. Helyszűke miatt többször megtörténik, 
hogy tanító leánya sem jut be a tanítónő-
képző-intézetbe. Teljesen méltányoljuk a hely-
zetet, de másrészről azt is szem előtt kell 
tartani, hogy az állami tanítónőképző-intézete-
ket a törvény nem egyedül tanítók leányai 
számára létesíté. Második, harmadik osztályba 
már könnyebb bejutni; ezért helyesen cselekesz-
nek azok a tanítók, kiknek jótehetségü s 
tanítói pályára alkalmasnak látszó leányaik 
helyszűke miatt első izben kimaradtak, ha 
magán uton készítik elő leányaikat az osztály-
vizsgálatra. Ily esetekben kellő időben fordul-
janak az illető tanítónőképző-intézet igazgató-
ságához tájékozásért. 

Pedagógus. Az osztálysorsjegyeket veheti 
bármely főelárusító vagy bankház útján is. 
Vegyen, vagy ne vegyen, mi erre nézve nem 
nyilatkozhatunk, mert az ilyen „pedagógiai" 
kérdéshez nagyon keveset értünk, még kevésbbé 
vállalhatunk az eredményért garancziát. A többi 
kérdések olyanok, melyekre már kaphatott 
fölvilágosítást. 

Kohn D. Az elsőre nézve a hitközségnél 
másodikra folyamodás útján a közoktatásügyi 
ministeriumnál tegyen lépéseket. 

Mittl I. Vájjon az 5%-os iskolaadó az 
általános pótadóra is lávetendő-e ? Az 1868. 
évi XXXVIII. törvényczikk 45-ik §-ában em-
lített községi népiskolai 5%> adó — az álta-
lános pótadó kivételével — az állami egyenes 
adóhoz tartozó minden egyéb adónemek után 
kivétel nélkül fizetendő. (L. Közoktatásügyi 
ministeri rendelet. 1877. évi 26.065. sz.) Az 
1875. évi XLVII. t.-cz. 11. §-a szerint: „Az 
általános jövedelmi pótadó után törvényható-
sági vagy községi pótlék nem vethető ki." 
Az 1883. évi XLYI. t.-czikk 16. §-a szerint: 
„Jelen törvény értelmében kirovott általános 

jövedelmi pótadó egész összegében állami adó-
nak tekinthető, mely idán sem törvényható-
sági, sem községi, sem iskolai pótlék ki nem 
vethető'." 

Sziics Gyula. Miért volna lehetetlen ? Leg-
okosabban cselekednék, ha feljönne Buda-
pestre és személyesen járna el az ügyben. 
Czélja elérése megérdemli ezt a fáradságot. 

Komlósi tanító. 1. Miért ne fizetne a kor-
pótlékért is a nyugdíjalapra? 2. Csak a rend-
szeresített állomáson töltött ideiglenes évek 
számíthatók, ha egyébként a törvényes kellé-
keknek megfelel. 

K. I., B. S., G. S., P. A., D. d., J. G., 
S. F., I. S., T. B., M. G., L. 3., T. J., K, 
Idejét multa. 



902 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 45. szám. 

T. L. G. Bogdány. Azt kérdi ön : „Melyik 
törvény vagy rendelet szabályozza a tanítók élő-
leges évnegyedenkénti fizetését?" 

Válaszunk: Az 1893. évi XXVI. törvény-
czikk 4-ik §-a. Ez ekként hangzik: 

„A tanító készpénzfizetését köteles az iskolafentartó 
havonként, vagy évnegyedenként; de mindig előle-
f/esen kiszolgáltatni." 

Mivel azonban a tanítói fizetés nagyobb 
része többnyire terményekből áll, figyelmez-
tetjük, hogy ugyanezen törvényczikk 5-ik §-a 
meg arról intézkedik, hogy a terményeket az 
iskolafentartó a tanító közbejötte nélkül sze-
deti be és előre meyállapíto't időközökben és élőre 
megállapított mennyiségben szolgáltatja ki a 
tanítónak, még pedig úgy; hogy az évi utolsó 
részletet legkésőbb az év november hava 
végén átadja.® 

I. I . Az istentiszteletet háborgatni nem 
szabad. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A magyar országgyűlés képviselőháza, 

mint lapunk m. számában is jeleztük, most 
szünetel s a politikai világ figyelmét az osztrák 
viszonyok fejlődése és a delegácziók vonják 
magukra. Arról a beszédről, melyet király 0 
Fölsége a delegácziók fogadása alkalmával 
szerdán (mikor lapunk már sajtó alatt van) 
el fog mondani, előre azt jelentik, hogy az 
rendkívül békés hangú lesz. Föl fogja a beszéd 
sorolni mindazokat a sikereket, melyeket 
Ausztria-Magyarország az utolsó évben elért. 
Különösen azt fogja a beszéd hangoztatni, 
hogy a hármas szövetség olyan erős, mint valaha 
csak volt. A magyar delegáczió bizottságai 
következőleg alakultak meg: külügyi albizott-
ság : Tisza Kálmán elnök, Falk Miksa előadó; 
hadügyi albizottság4 Széli Kálmán elnök, 
Münnich Aurél előadó ; pénzügyi albizottság: 
Harkányi Frigyes báró elnök, Szerb György 
előadó; tengerészeti albizottság: Pallavicini 
Ede őrgróf elnök, Teleki Sándor gróf előadó; 
költségvetési albizottság: ifj. Wodianer Albert 
báró elnök, Szerb György előadó és végül 
naplóbiráló albizottság: Kussevics Szvetozár 
elnök, Teleki Sándor gróf előadó. 

— Fiume. A fiumei városi képviselőtestü-
let többsége f. hó 13-án tartott ülésében le-
mondott s vele együtt a podeszta (polgármes-
ter) is. A lemondást a képviselőtestület magyar-
barát tagjai nem írták alá. A magyar-ellenes 
tüntetéseket, hír szerint, azzal akarják tetézni, 
hogy népgyűlésen rosszalást és bizalmatlansá-
got szándékoznak szavazni a jelenlegi képvi-
selőnek: Batthyány Tivadar grófnak, s utód-

jául a lemondott podesztát: Mayländert meg-
választani. 

— A kath. antonomiai kongresszust f. 
hó 11-én nyitotta meg a főrendiház üléster-
mében Vaszary Kolos herczegprimás. Megnyitó-
beszédében mindenekelőtt hálás köszönetet 
mond a királynak a kongreszus összehívásáért, 
rámutat a királyi kézirat főbb pontjaira s a 
48-ik és 95-ik törvény rendelkezéseire, azután 
így folytatja: „Elismerem, hogy mi is úgy 
szervezhetnek autonómiánkat, mint a törvé-
nyesen bevett és a jövőben törvényesen elis-
merendő hitfelekezetek, ha velők egyenlő egy-
házi szervezettel bírnánk, ha mi is Fölséges 
urunkhoz csak mint hazafiak és állampolgárok 
oly viszonyban volnánk, mint egyéb hitfele-
kezetek. De mi nekünk más tényezőkkel is 
kell számolnunk; ugyanis nekünk tekintetbe 
kell vennünk legfőképen, a mire Fölséges 
urunk is rámutat: 1. a katholikus egyháznak 
megváltozhatatlan szervezetét, valamint az 
egyház fejéhez, szentséges atyánkhoz megin-
gathatlanul fönnálló viszonyunkat; 2. tekin-
tetbe kell vennünk, hogy az államfő nekünk 
nem csak királyunk, hanem egyszersmind 
legfőbb kegyurunk is; tehát nem szabad szem 
elöl tévesztenünk apostoli királyunk legfőbb 
kegyúri jogát, valamint ezen kegyúri jogot 
részben határoló hazai törvényeinket és az 
ezeken alapuló közjogi intézményeinket. Az 
autonómiának czélja és föladata ennélfogva 
csak az lehet, hogy az említett ténye-
zők jogainak figyelembe vétele mellett 
az egyház külső ügyeit, vagyonát, inté-
zeteit, a nevelést, az oktatást, a vallásosság-
nak mindmegannyi segédeszközeit gondozza, 
rendezze s az ezekre vonatkozó szabályzatot 
az egyház alkotmányához, ennek sérelme nél-
kül, illeszsze s ez által előmozdítsa azt, hogy 
a katholikus öntudat erősbödjék, hogy a katho-
likus ügyek körüli érdeklődés növekedjék, hogy 
az egyháziak és világiak együttes tevékeny-
sége áldásosán gyümölcsözzék, szóval, hogy 
azon támogatás, melyet a katholikus vallás 
azelőtt az állam részéről élvezett, a katholikusok 
tömegében bírja ezentúl erős gyökerét." A 
mandátumokat megvizsgáló bizottság Schlauch 
Lőrincz biboros elnöklete alatt alakult meg 
s a f. hó 13-iki ülésén terjesztette be je-
lentését. 

— Fölszóiítás az egyházi hatóságokhoz. 
A pest-pilis-solt-kis-kun-vármegyei közigaz. 
bizottság Tóth József kir. tanfelügyelő indítvá-
nyára a köv. fölszólítást intézte az egyházmegyei 
hatóságokhoz: „Még mindig aránytalanul sok 
olyan tanító lévén a vármegye területén, a 
kiknek fizetésük 400 frton alul van és az 
1893. évi 26. t.-cz. ellenében sok oly „segéd-
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tanító" működik, a kiket mint „ilyeneket", 
rendes, önálló osztályt vezetvén, a törvény 
nem ismer és továbbá még igen sok helyen 
oly túltömöttek az egyes tantermek, hogy e 
helyeken ujabb rendes osztálytanítói állomások 
szervezése elkerülhetetlen: tisztelettel kér-
jük at, kegyeskedjék utasítani 
a hatósága alatt levő iskolaszékeket, hogy az 
1893. évi 26. t.-cz. értelmében nyújtsák be 
kérvényüket a tanítói fizetések 400 frtra való 
kiegészítése tárgyában legkésőbb ez évi 
deczember hó végéig annál is inkább, mert 
mindazokra a tanítókra nézve, a kiknek 400 
frt fizetésük nincs s a kiket illetőleg a segé-
lyezési kérvény be nem érkezett, azt kell föl-
tennünk, hogy azoknak fizetésüket maga a 
hitfelekezet rendezi s e föltevésünkben e taní-
tók fizetését 400 frtnak számítván, ez összeg-
nek rendszeres kiadása iránt minden egyes 
esetben kötelességünknek tartjuk intézkedni. 
Kéljük továbbá at arra is, 
hogy a mennyiben a tanítóknak, mint önálló, 
tehát rendes osztálytanítóknak a törvény 
kivánta rendes lakásuk vagy e helyett az 
ottani lakásviszonyoknak megfelelő lakbérük 
nincs, e tekintetben is intézkedni méltóztassék, 
valamint arra nézve is, hogy a mennyiben a 
tanítókat a törzsfizetésen felüli tisztességes 
lakáson kívül még legalább V* holdnyi kert 
illeti, vagy a kert természetben, vagy a helyett 
annak megváltási illetéke kiadassék. Végre 
arról is gondoskodni kegyeskedjék, hogy ott, 
a hol a tantermek zsúfoltsága azt megkívánja, 
a tantermek szaporíttassanak s új tanítói állá-
sok szerveztessenek, a mi, ha meg nem tör-
ténnék, úgy kell tekintenünk, hogy az egyházi 
hatóság nem szándékozik ott hitfelekezeti 
iskoláját tovább fejleszteni, minélfogva mind-
ezeken a helyeken a hitfelekezeti iskolákba 
be nem férő gyermekek számára már az 
1898 99-ik iskolai évre községi iskolák szerve-
zését kell kimondanunk. Mindezekre nézve a 
további szükséges intézkedések megtehetése 
végett kérjük a . . . . od szive3 értesítését. 
Kelt Budapesten, Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye 
közigazgatási bizottságának 1897. évi novem-
ber hó 11-én tartott üléséből." 

— Fiumei tanítók. Mayländer fiumei volt 
podeszta budapesti informácziói szerint jövőre 
a fiumei városi iskolákban alkalmazott községi 
tanítók kötelesek lesznek magyar képesítést is 
szerezni, azaz a pályázók magy. képzőben vizsgá-
latnak vetik magukat alá. Fiume eddig aka-
dálytalanul alkalmazott idegen, jobbára osztrák 
preparandiákból kikerült tanítókat, s így ez 
az intézkedés csak helyeselhető. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
még mindig zavarosak a viszonyok s a pro-

vizórium még mindig nincs elfogadva. — 
Groluchoivszky külügyminister monzai látogatá-
sáról a Rómában megjelenő félhivatalos Opi-
nione azt írja, hogy az osztrák-magyar kül-
ügyminister meggyőződhetett arról, hogy 
Olaszország őszintén ragaszkodik a szövetségi 
szerződéshez, a mely nem gátolja a szövetsége-
seket abban, hogy barátságos viszonyban élje-
nek a szövetségen kívül álló hatalmasságok-
kal is. Ausztria-Magyarország, mely barátsá-
gos összeköttetésben áll Oroszországgal és 
Francziaországgal, hatalmasan hozzájárul ahhoz, 
hogy Olaszország mind bensőbb viszonyba lép 
a kettős szövetség hatalmasságaihoz. Európa 
nemzetközi helyzete a legnagyobb mértékben ki-
elégítő. A monzai látogatás óta a hármas szövet-
ség szilárdabb, mint valaha és becses tradi-
cziója marad az olasz külügyi politikának. — 
A görög török béke sehogysem tud létesülni s 
a „Köln. Ztg." értesülése szerint egyhamar 
nem is lesz elvégezhető. A béketárgyalásokat 
ismét el kellett halasztani. A legnagyobb nehéz-
séget a török földön élő görögök jogállapo-
tának szabályozása okozza. — Braziliában 
ostromállapotot hirdettek ki, hogy elfojtsák az 
elnök élete ellen szőtt összeesküvést. — A 
román király állítólag Oroszországba utazik a 
czár látogatására. Bukarestből azt jelentik, 
hogy tekintve Oroszországnak a hármas szö-
vetség államaival való jó egyetértését a keleti 
kérdésre nézve, ez a látogatás új politikai 
konstellácziót nem fog előidézni. 

— Iskolai jubileum. A somorjai áll. 
segélyezett községi polgári fiu- és leányiskola 
fennállásának huszonöt éves jubileumát ünne-
pelte meg. Az ünnepély hálaadó istentiszte-
lettel kezdődött, mely után a növendékek 
tanáraikkal és az ünneplő közönséggel együtt 
az intézet tornacsarnokában gyűltek össze. 
Eaek- és szavalati előadások után Iván fi Béla 
igazgató olvasta föl az intézet történetét. 
Majd fölolvasták az intézet iskolaszékének 
alapítványi-levelét, melyben e nap emlékére 
alapítványt tett szorgalmas, szegény tanulók 
jutalmazására. Az ünnepély folyamán számosan 
üdvözölték az intézet lelkes vezetőjét: Icán fi 
Béla igazgatót és Bitter Károly ág. ev. esperest, 
mint hitoktatót, a kik 25 év óta működnek 
az intézetnél. Az ünnepélyt az intézet előtt 
négy emlékfának elültetése zárta be. 

— ÍJj napilap. A fővárosban f. hó 20-án 
új politikai napilap indul meg „Országos 
Hirlapu czímen. A lapot, a mely nagyszabású, 
előkelő hirlap lesz, negyven, különböző párt-
állású, országos nevű politikus adja ki, fő-
szerkesztője pedig Mikszáth Kálmán ország-
gyűlési képviselő lesz. Lipcsey Ádám, a lap 
felelős szerkesztője neves hirlapirókat nyert 
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m e g az ú j laphoz. Az ú j lap szerkesztősége 
és kiadóhivatala VII I . , József -kőrút 65. szám 
ala t t lesz. 

— Adakozás. Köleszár Lajos bán í fy -hunyad i 
polg. isk. igazgató 5 f r to t adot t a „Tanítók 
Házáu-m, Hacld József ruszti t an í tó B f r to t 
az „Eötvös-alap" javára, mint l a p u n k b a n meg-
j e l e n t czikkeik t iszteletdíját . Az adakozóknak a 
magunk részéről is köszönete t m o n d u n k ; 
adományukat e lküld tük Roller Mátyás pénz-
t á ros úrnak. 

— Számtani programul . Az érdeklődők 
tájékoztatása véget t szükségesnek l á t om kije-
lenteni , hogy egyesületi gyűléseken meg ta r to t t 
és tar tandó előadásaimban két rokon , de azért 
egymástól függe t l en tárgygyal foglalkozom. 
Első egy teljesen ú j , az u. n. arab számgép 
és előnyeinek bemuta tása . Második az elemi 
számoktatásnak néze tem szerint egyedül helyes 
módszere és beosz tása ; mely szer int 1. az 
első osztály anyaga az összeadás és kivonás 
t i z i g ; 2. a 11-ik osztályban húszig. Ez lévén 
alapja a további biztos haladásnak. Osztott 
iskolákban a húszas számkör félév alatt is 
begyakorolható s így a másik fé lévben az 
alapmüveletek egészekkel és t izedesekkel 
kor lá t lanul végezhetők. Osztatlan iskolákban 
ez a I l l - ik osztály elejére marad, melynek 3. 
egyébként fő tá rgya a számjelek ( 1 — 9 ) értelmi 
szorzás-osztása a gépies egyszeregy te l jes mellőz-
tével. 4. A IV-ik osztályban a t izes és tizedes 
számrendszer tüzetes ismertetése, s ennek 
a lap ján a tizedesek szorzás-osztása a főtárgy. 
Ide tartozik a mérték-rendszer, a köz tör tek 
fogalma és átalakítása tizedesekké. 5. Ezen tú l 
az előírt alkalmazott számmüveletek gyakor-
landók be. Minden kifogásra szívesen vála-
szolok, főleg egyesület i gyűléseken, és pedig 
legközelebb Budapes ten a Magyar Tauí tók 
Kaszinójában. Dr . Ében Mihály, zsámboki 
p lébános . 

— Gyűlések . A „Nagyszombat-vicléki r. 
kath. népnevelők egyesülete" 1897. évi november 
hó 23-án Nagyszombatban ta r t ja r endes évi 
nagygyűlését . — A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület évnegyedes rendes közgyűlését f. évi 
november hó 17-én d. e. t a r t j a Gy. -Remetén 
— A szebenmegyei róm. kath. tanítóegyesület 
ezidei közgyűlését folyó évi november hó 
16. és 17-én t a r t j a m e g Nagy-Szebenben. 

Szerkesztő postája. 
R. I. Duna-Szerdahely. A „haláleset" egy szóba 

irandó, a többi helyes. — K. I. Kisújszállás. VIII., 
Szentkirályi-utcza 3. — Kérelmező. A mellékle-
tekre 15 kros bélyeg teendő. -— B. J. Hernád-Vécse. 
Nem esik el. — B. J. Szentes. A nyugdíjat nem a 

tanfelügyelő, hanem a ministerium állapítja meg. 
Leghelyesebb, ha sérelmét egy kérvényben a nagym. 
ministerium által megvizsgáltatni kér i ; mi nem 
segíthetünk. — B. J. Csomafája. 67.547. sz. a. 
elintézést nyert; nemsokára megkapja. — Gy. J. 
Korösmező-Lazesczina. Megtettük; 64.592 sz. a. 
elintézték; nem sokára megkapja. — T. I. Törtei. 
Ügye a ministeriumban nincs; talán a közig, bizott-
ságnál, esetleg az egyházi főhatóságnál van. — 
B. J. Agyagos. A községnek nincs kérvénye a minis-
teriumban. — H. Gy. N.-Kisújfalu. Az a kérvény 
még nincs fölterjesztve. — Dr. E. Szepes-Sztrázsa. 
61.833. sz. a. tárgyalják; megsürgettük. — Sz. Gy. 
Maros-Csúcs. Kérvénye 37.888. sz. a. van s a fizetések 
rendezésekor fogják figyelembe venni. — D. M. 
Hm.-Vásárhely. Már két ízben fölsoroltuk lapunkban ; 
szíveskedjék kikeresni. — Sz, G. Sz. Iskolaföntar-
tójának a tanfelügyelőség útján folyamodnia kell 
érte. — K. Gy. Apatin. Mi nem ismerünk. — K. k. 
Nagyvárad. Kisérje figyelemmel a pályázatot s ha talál 
megfelelőt, adja be kérvényét a kir. tanfelügyelőség 
útján a nagym. ministeriumhoz. Ez a rendes útja. —• 
D. D. Zs. I. 1. Ha a szobát kizárólag ön használja, 
jogában áll azt zárva tartani. 2. Nincs joga. 3. A 
pecsétet felbontani csak bírói beavatkozással lehet. 
4. Magánlak megsértése. 5. Hatóságoknak bírái 
nem lehetünk. 6. A segédtanítókról is rendelkezik. 
7. Nem ismervén a viszonyokat, nem nyilatkozha-
tunk határozottan. 8. A tanfelügyelő úrhoz mindig 
jogosan folyamodhatik panaszával. 9. Nem szükséges. 
— Izr. tanító. Az előbbi elnökkel kötött szóbeli egyez-
ség az udódra nézve nem kötelező erejű. — M. S. 
Dömsöd. A „Helységnévtárt" megrendelheti Lampel 
R. (Wodiáner F. és Fiai) könyvkereskedése útján, VI., 
Andrássy-út 21. — K. V. Leibicz. Forduljon Józsa 
Dániel igazgató-tanító úrhoz. (Gyerő-Vásárhely); ő 
útbaigazítja, mert úgy tudjuk, hogy a szerző ki-
adása. — Sz. 1. Magyar-Bagó. A költségvetést 
10.504. sz. a. a hiány fedezésével együtt megállapí-
tották s ezt ki is adták. — B. V. T. Szarvas. Kér-
vénye f. hó 12-ig még nem volt itt. — P. J. Alsó-
Hidegpatak. Most kerül tárgyalásra 70.096. sz. a. — 
„A kisértet." (Igaz történet.) Nem közölhetjük, sem 
ezt, sem a verseket. — N. A. Panyola. 1. Ha az ön isko-
lája önálló iskola : megilleti a lap. 2. A tanügyi kon-
gresszus naplója talán,csak ez év végén fog megjelenni. 
3. A gazdasági ismétlő-iskolák tankönyve még 
nem jelent meg. — Tudakozódó. Legjobb, ha első 
két kérdésével Oyórffy József polg. isk. tan. úrhoz 
fordul Paksra. Úgy tudjuk, hogy az arczképes iga-
zolványért ezentúl is esak 2 frtot kell fizetni. Nejé-
nek nem adnak arczképes igazolványt. — \Y. Kö-
vesse a kir. tanfelügyelő úr tanácsait. — Lingva. 
Kijavítgatva közölhető, de hogy mikor kerül rá a sor, 
nem tudjuk; nagyon el vagyunk látva közlemények-
kel. — W. A. Delta. Az a „ha csak lehet" annyit 
jelent, hogy nagyon sokan vannak a kérelmezők és 
kevés az állás. Nincs más mód, mint türelmesen 
várni, illetőleg alkalmas pályázati hirdetés megje-
lenésekor az illető kir. tanfelügyelő úr kedvező aján-
latát kieszközölni. 

Tartalom: Ifjúsági egyesületek. Mosdóssy Imre.— 
A tanítói állás. Ember János. — Hivatalos rész. — 
— Sziinóra: Átutazás. Havas István. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1Ö97. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 far., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb i d ' r e 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A h i rdetések árszabása. — A pályázat i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDIPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 87. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratoltat nem adnixlt vissza. 

A közoktatásügyi minister kul-
túrpolitikája. 

Közoktatásügyi ministerünk az ország-
gyűlés képviselőházának f. évi február 
26-iki ülésén a képviselők általános he-
lyeslése közt fejtegette azt az irányt, a 
melyet az állami népiskolák elhelyezésé-
nél s a fokozatos államosításnál követ. 
Ezt a nagyfontosságú beszédet annak 
idejében mi egész terjedelmében közöl-
tük. A minister e program injának alap-
gondolata a következő: „Olt, a hol a 
magyar elem nagy vonzó erőt képvisel, ott 
a magyar elemnek a hóna alá kell nyúlni 
és támogatni kell; viszont a magyar kisebb-
séget is támogatni kell mindazon helyeken, 
a hol az nemzetiségek közé került.11 

A „Nemzet"-ben most egy beavatott 
toll megírja, hogy mit tett a minister 
már eddig is programmja keresztülvite-
lének érdekében. Mivel ez a kérdés az 
egész tanítóságot közelről érdekli, az 
alábbiakban közöljük az említett czikk-
sorozat lényeges részeit: 

Az 1897. évben létesített új állami 
iskolák elhelyezésénél Wlassics minister 
kiváló gondot fordított a székelység nép-
oktatásügyének rendezésére, azon erős 
hitben, hogy a székelység kultúrájának 
megizmosítása a Királyhágón túl a nem-
zeti politikának a tengelye. 

A székely vármegyékben két év előtt 
mindössze 22 állami elemi népiskola 

létezett, míg ma már 119 állami iskola 
terjeszti közöttük a nemzeti kulturát . 
Dicséretére szolgáljon a derék széke-
lyeknek, hogy iskoláik államosítását 
nem csak kérelmezték, de a tőlük tel-
hető legmesszebb menő áldozatokat is 
készséggel meghozták. 

A székely akczióval párhuzamban 
kitűnő figyelemmel volt a minister a 
m'igyar kisebbséggel biró és az oly nem-
zetiségű községekre, a melyekben a ma-
gyar nemzeti népnevelésnek hálás talaja 
Ígérkezett. Az utóbbiak között a leg-
örvendetesebb jelenség merült fel Arad-
vármegyében, a hol a marosmenti román 
lakosságú községek közül többen nem-
csak önként kértek magyar állami isko-
lát, de néhányban egyszerű román föld-
mi vesek díjtalanul ajánlották fel házukat 
az állami iskola helyiségeül. Jelentke-
zett oly nemzetiségű község is, nem 
egy, —- állami iskola elnyeréseért, a 
mely e czélra a legmesszebb menő áldo-
zatkészséget mutatta. Mindez remélhe-
tővé teszi, hogy még a zárt nemzeti-
ségű területeken is, okos, tapintatos el-
járással tért hódíthatunk a magyar nem-
zeti népnevelés számára. 

A most létező 1200 állami iskolának 
mintegy fele részint kevésbbé megfelelő 
bérházban, részint bár tulajdon, de tűr-
hetetlen épületben van elhelyezve. Ezen 
tarthatatlan állapot megszüntetésére 

Lapnnk 46-lk számához két melléklet van csatolva. 
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mintegy harmadfélmilló forint szük-
séges. 

Főleg ez indította a ministert arra, 
hogy az állami iskolák szervezésénél a 
múltban követett eljárással szakítson. 
Szabályként állapította meg, hogy kivéve 
azon eseteket, a midőn valamely nem-
zetiségi községben az államosítást kiváló 
állami érdek követi; vagy pedig, ha az 
illető község nyomorúsága miatt áldozni 
nem képes, -— csak ott szerv ez lelik állami 
iskola, a hol a községek az iskola tör-
vényszerű elhelyezését, dologi szükségleteit 
biztosítják s az évi fentartáshoz is a tőlük 
telhető áldozatot megajánlják. 

Ily eljárás mellett volt csak lehetsé-
ges, hogy a rendelkezésre álló, valóban 
csekély hitel mellett is az 1897. évben 
összesen 101 állami elemi népiskola szer-
veztetett. A községek áldozatkészsége 
igénybe vételének még megvan az a nagy 
előnye, hogy az oly községek, a melyek 
az iskola czéljaira áldozatot hoznak, azt 
jobban meg is becsülik. 

Wlassics minister párhuzamos kultúr-
politikájának egyik sarkpontja, hogy 
nemzetiségi és tanügypolitikai szem-
pontból feltétlenül szükséges az állami 
iskoláknak a nemzetiségi vidékeken 
kellő számban felállítása s hogy az 
állami iskolai szervezéseknél, az ország 
etniko-topografiai viszonyait szem előtt 
tartva, bizonyos zónák állapítandók meg. 

Első sorban irányadó a védelmi szem-
pont, azaz, hogy állami iskolák első sor-
ban ott állíttassanak fel, a hol a 
kisebbségben levő és iskola nélkül való 
magyar elem léte fenyegetve van a 
többséget alkotó nemzetiség beolvasztó 
erejétől. 

Másodsorban tekintetbe jönnek az 
olyan községek, a melyekben nemzeti-
ségi kisebbség áll magyar többséggel 
szemben; a melyekben tehát bizton 
lehet remélni, hogy az állami népiskola 
a nemzetiség magyar hazafias nevelé-
sére is üdvös hatással leend. 

Mindazon községekben tehát, a hol 

a kisebbségben levő magyar elem haza-
fias szellemű oktatása nincs biztosítva 
és mindazon községekben, a hol a 
többségben levő magyar elem a nemzeti-
ségek hazafias nevelését is befolyásol-
hatja, — mindezekben a lehetőleg 
rövid idő alatt állami népiskola állítan-
dó, még pedig oly módon, hogy minden 
állami iskola alsó tagozataként lehetőleg 
ott legyen a magyar kisdedóvóintézet, vagy 
legalább is az állandó gyermekmenedékház. 

De ha mindeden községekben sike-
rülne is a jelzett feladatot rövid idő 
alatt megoldani, ezzel az állam erdekei 
még minden irányban nem volnának 
biztosítva; mert ott van még az ország 
többi részében a magyar kisebbséggel, 
avagy többséggel biró számos vegyes 
ajkú község, a melyekben nem kevésbbé 
fontos államérdek a magyar hazafias 
irányú népnevelés biztosítása. így p. 
o. csak Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvármegye 
etnográfiái viszonyait vegyük szem-
ügyre. I t t vannak a székes főváros köz-
vetlen közelében a nem magyar ajkú 
községek, a melyeket halaszthatatlanul 
és minden egyéb előtt nyelvben is 
magyarrá kell, mert azzá lehet nevel-
nünk. 

Nem kevésbbé fontos államérdek külö-
nösen az Ausztriával és Horvátország-
gal határos vármegyékben a magyar 
nemzeti népnevelést minél nagyobb 
számban szervezett állami iskolákkal 
terjeszteni. 

Még csak az észak-nyugati vármegyék 
vegyes lakosságú tót községeit említjük, 
a melyekben különösen róm. kath lakos-
ság van; az állami iskolákkal ott örvende-
tes eredményre lehet jutni. 

Az utóbbi csoportban fölemlített vidé-
keken legalább is oly számban volná-
nak állami iskolák és kisdedóvók szerve-
zendők, mint az ország keleti felében 
s ezek községeit is ugyanolyan mérték-
ben kell számításba vennünk, mint az 
előbbiét. 

A fokozatos államosításnál, az előbb 
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részletezett feladatok gondos figyelembe 
vétele mellett, párhuzamosam törekednünk 
kell a nagy mngyar Alföld s más magyar 
vidékek népok'atásügyének állami támoga-
tására mindazon községekben, a hol a baj 
égető s a hol a községek ennek gyógyítá-
sára önerejökbol képtelenek. 

Az Alföld kulturális viszonyainak 
sötét hátterét mutatják azon adatok, 
hogy számos oly tiszta magyar közsé-
günk van, a melyekben elegendő számú 
iskola hiányában százakra megy a tel-
jesen iskolázatlan tankötelesek száma. 
Húsz, túlnyomóan magyar vármegyében 
az 1895/96. tanévben összesen 108.863 
— hat-tizenkét éves nem iskolázó tan-
köteles találtatott. Ezeknek törvény-
szerű oktatására 1811 új tanítói állo-
más szervezése volna szükséges, a mely-
nek tisztán csak a javadalmi költsége 
905.500 fr tot igényel. 

Az Alföldön a f. évben jelentékeny 
államosítás történt Csongrádvármegyé-
ben, a hol Csongrád, Kis-Kun-Dorozsma, 
Szegvár, Mindszent és Horgos községek 
oktatásügye államosíttatott azon elvek 
szerint, a melyeket fönnebb a községek 
hozzájárulása tekintetében közöltünk. 
Rendezte a minister Hódmező-Vásár-
helyen a tanyai oktatást községi jelleg-
gel s a taní.ói fizetéseknek az 1893: 
XXVI. t.-cz. alapján államsegélyként 
engedélyezésével. 

Nem szükséges bővebben indokolnunk, 
hogy a fokozatos államosítás ily nagy-
arányú s állami szempontból feltétlenül 
szükséges keresztülviteléhez olyan cse-
kély összeg, mint a minővel e czélra a 
közoktatási minister rendelkezik, távol-
ról sem elégséges. Meggyőződésünk sze-
rint i t t el kell mennünk áldozat tekin-
tetében a legszélsőbb határig s az eddi-
ginél nagyobb arányokban kell keresz-
tülvinnünk a népoktatás fokozatos 
államosítását a sok indító ok közül 
főleg azért, mivel a felekezeti féktelen 
szenvedély úgyszólva országszerte éppen 

az iskolát foglalja el veszélyes törek-
véseinek melegágyául. 

Dr. Wlassics minister az állami isko-
lák beléletének irányításánál kiváló 
gondot fordít az if júság vallás-erkölcsi 
oktatására. E végből a hitoktatók az 
állami iskolákban teljesített hitoktatá-
sért, a tankötelesek számaránya és heti 
órák szerint mindenütt tiszteletdíjat 
nyernek. E czélra az állam kerek 70 ezer 
frtot fordít. Bizton állíthatjuk, hogy az 
állami iskolákban határozottan jobb és 
rendesebb a hitoktatás, mint számtalan 
felekezeti iskolában, mer t ezekben csak 
ritkán tanít a pap maga hítoktatástant, 
azt a legtöbb esetben a tanítóra vagy 
kántorra bizza; míg az állami iskolák-
ban a tiszteletdíjért a pap rendesen 
végzi a hitoktatást. 

Számos állami iskolában megenged-
tetett, hogy az állami tanító helyben 
és a tanórákon kívül illető felekezeténél, 
ettől nyerendő külön díjazás mellett 
kántori teendőket is teljesítsen. Köte-
lezte a minister az állami tanítókat, hogy 
növendékeik hitéletének gondozása tekinte-
téből, de még nevelési szempontból is az 
ifjúságot vasár naponkint templomba kisér-
jék. Széles körben tapasztalható, hogy 
a ministernek mindezen intézkedései 
népünknek az állami oktatás i ránt i 
hangulatát mindinkább kedvezőbbé teszik. 

Már előbb említők, hogy a nemzeti-
ségek között is nyilvánul a magyar 
állami iskola iránti bizalom és óha j ; 
különösen örvendetes ezen tünet i t t -o t t 
a románság körében. Ez indította 
Wlassics ministerfc egy erdélyrészi köz-
ségben az állami iskola olyatén szerve-
zésére, hogy a mennyiben az ottani 
román lakosság késznek nyilatkozott — 
felekezeti iskolájának felhagyásával — 
az állami iskolába való beolvadásra, — 
oly feltétel alatt, ha a magyar tannyelv 
épségben tartása mellett mód és alkalom 
nyujtatik nekik az állami iskolákban anya-
nyelvük gondozására; — a minister elren-
delte, hogy az állami iskolában, kizá-

47* 
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rólag a g. kel. vallású és román anya-
nyelvű növendékeknek, a rendes iskolai 
órákon kívül a 2-ik vagy 3-ik osztálytól 
kezdve (vagyis midőn már magyarul 
írni és olvasni megtanultak) heti két 
órában a román irás és olvasás is 
taníttassák. 

Meg vagyunk győződve, hogy ily 
engedménynyel, általában a nemzetisé-
gek, de különösen a románság között 
nagy tért hódíthatnánk az állami nép-
oktatás javára s ezen irány nagyban 
kibékítő hatással lenne különösen ezen 
nemzetiségre. De tanügy-oekonomia 
szempontjából is üdvös hatást remélhe-
tünk ezen rendszertől, mer t különösen 
az erdélyi, csekély magyar kisebbséggel 
Y)iró községekben szervezett állami 
iskolák jó nagyrésze — a mennyiben 
tisztán védelmi irányt követ — csekély 
népességgel bir, mert csupán a csekély 
számú magyar tanköteleseket fogadja 
be, illetve a román felekezetbeliek attól 
idegenkednek. Míg ha ezek az állami 
népiskolában az említett kedvezményben 
részesülhetnének, remélhető, hogy azzal 
előbb-utóbb megbarátkozva, már csak 
azért is, hogy a saját felekezeti iskolá-
juk fentartási költségeitől szabaduljanak, 
az állami iskolába beolvadnának. Ennek 
nemzeti szempontból nagy jelentőségét 
felesleges indokolnuuk. 

íme, ezekben vázoltuk dr. Wlassics 
közoktatási ministernek az egész ország 
viszonyait magasabb szempontból mér-
legelő, párhuzamos és fokozatos államosítási 
politikáját. Csak az szükséges, hogy a 
hazafias közvélemény nyújtson hathatós 
támogatást a nemzeti konszolidácziónak 
ezen alapvető nagy munkájához; s 
hogy a törvényhozás, a többi állami 
szükségletek helyes arányú kielégítése 
mellett nyújtson elegendő anyagi erőt 
ezen tervszerű népoktatási politika 
megvalósítására. Ez esetben a ma-
gyar nemzeti állam kiépítése néhány 
évtized alatt be lesz fejezve. 

(H.) 

Tanítók Országos Bizottsága. 
Jó jelnek vehető, hogy mostanában 

több tanügyi lap foglalkozik a Tanítók 
Országos Bizottságával; az a baj csak, 
hogy egynémelyik a czikkirók közül 
igazságtalan bírálatot mond róla s a 
helyett, hogy a tanítók egyetértését s 
tömörülését sürgetné, a széthúzásra 
nyújt tápot. 

A kinek meggyőződése, elmondhatja 
az Országos Bizottságról, hogy jelenlegi 
szervezete nem volt a czélnak teljesen 
megfelelő. Tagjai, az 50 budapesti és 
50 vidéki tagtárs, még ha a legjelesebb 
tanítók ' sorából kerültek is ki, nem 
egészen képviselhették az ország összes 
tanítóságát; részint azért, mivel őket 
az egyetemes tanítógyülés csak egy 
szűkebb kijelölő-bizottság ajánlatára 
választotta; részint pedig azért, mivel 
a választásban az ország minden vidé-
kének a tanítósága aligha vett részt, s 
így könnyen megeshetett, hogy egyes 
megyékből egyetlen egy tanító sem 
volt beválasztva. Egyik nagy baja volt 
az is, hogy a Bizottság vidéki tagjai 
nem igen látogathatták a gyűléseket, 
mert csak néhányan kaptak egyesüle-
teiktől útiköltséget és napidíjat; maga 
a Bizottság pedig nem adhatott nekik, 
mivel nem volt miből adni. 

Kétségtelen mégis, hogy az Országos 
Bizottság eddig is jogos képviselője volt 
a hazai összes tanítóságnak; mert tag-
jait az egyetemes tanítógyülés válasz-
totta, melyen minden hazai tanító meg-
jelenhetett s abban egyenlő jogokat 
gyakorolhatott. A Bizottság kormányi-
lag jóváhagyott alapszabályok szerint 
működött, mint „az egyetemes tanító-
gyűlések s általában a magyarországi 
tanítók megbízott közege". 

Szervezetének minden hiányossága 
daczára is nagyfontosságú eredménye-
ket ért el. A ki figyelemmel kisérte-
működését, nem tagadhatja ezt. Ha nem 
teljesíttetett is minden kérelme, a mely-
ekkel részint a kormányhoz, részint a 
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törvényhozó testülethez fordult, mégis 
szép számmal mutathat föl olyan alko-
tásokat nemcsak a népoktatásügy fej-
lesztése, de a néptanítók erkölcsi és 
anyagi érdekeinek előbbre vitele tekin-
tetében is, a melyek tisztán az Orszá-
gos Bizottság életrevalóságát és fenn-
állásának szükségességét bizonyítják. 

Mivel többen hangoztatták, hogy a 
Bizottság szervezete hibás, megváltoz-
tattuk az alapszabályokat, miután erre 
nézve előbb a hazai összes tanítóegye-
sületek véleményét is kikértük. A kor-
mányilag jóváhagyott alapszabályokat 
minden tanítóegyesületnek és tanító-
testületnek megküldöttük, felkérvén őket 
a csatlakozásra, illetve az Országos 
Bizottságba leendő belépésre. 

Várjuk most, hogy mi lesz fölhívá-
sunknak az eredménye. Eddig kevés 
egyesület és tanítótestület jelentkezett, 
pedig már négy hónapja mult, hogy a 
fölhívás szétküldetett. A belépésre való 
nyilatkozatok beküldésének határideje 
f. é. deczember 25. A jövő év elején, 
legkésőbb azonban husvét-hetében meg 
kellene tartani az ú j alakuló ülést. 

Ha azt akarjuk, hogy az Országos 
Bizottság szavának súlya legyen, minden 
hazai tanítóegyesület- és tanítótestület-
nek csatlakoznia kell az Országos Bi-
zottsághoz, tehát az állami, községi és 
felekezeti tanítóegyesületeknek is; mert 
„az Országos Bizottság a hazai összes 
tanítók közös társadalmi ügyeit fölka-
rolja; előmozdítja a tanítók erkölcsi és 
anyagi érdekeit, a tanítói közszellem 
fejlesztésére és ápolására törekszik". 
A ki komolyan akarja ezeket, csatla-
kozzék hozzánk. 

Nem baj, ha a felekezeti tanítóknak 
külön egyesületeik is vannak, hogy 
gyűlései ken különleges érdekeikről tan ács-
kozhassanak; de hogy az Országos 
Bizottságban képviselve ne legyenek s 
még az állami és községi tanítók is 
külön váljanak, veszedelem lenne nem-

csak a tanítókra, de a népoktatás 
ügyére nézve is. 

Minden tanítónak az Országos Bizott-
ságban kell egyesülnie, mely „a hazai 
összes tanítóknak érdekeit — felekezeti, 
nemzetiségi és az iskola jellegére való 
tekintet nélkül — képviseli és előmoz-
dítja. A hazai tanítóegyesületek és tes-
tületek közötti egyetértésen munkál-
kodik és azt minden erejéből megszi-
lárdítja és fejleszti". 

Ezek elérhetése végett szellemi, er-
kölcsi és anyagi eszközökre van szük-
sége. Mind ezeket első sorban a haza 
lelkes néptanítóitól várja. A kik akar-
ják a czélt, akarniok kell az eszközö-
ket is. 

Gondolják meg kartársaink, hogy 
soha sem volt a jelenleginél alkalmasabb 
idő arra, hogy igazaink, méltányos kívá-
nalmaink teljesítve legyenek. S hogy a 
tanítóság megérdemelt ellátásban része-
síttessék, a miért évtizedek óta kevés 
sikerrel küzdött, ahhoz egyetértés, össze-
tartás kell. Ezért kérem a hazai összes 
tanítóknak az Országos Bizottságban 
való tömörülését. 

(Budapest.) Lakits Vendel. 
»DilOe  

A szőllőgazdaság köréből. 
IV. Fejezet. 

A) Fásoltványok. 
1. §. Az alany és oltóvessző megválasztása és 

élőkészítése. 
Tavaszszal az elvermelt vesszőket az oltást 

megelőzőleg pár nappal a földből kiszedjük 
és vízben duzzasztjuk, a duzzasztás után a 
kötéseket felbontjuk és a vesszőket megmos-
suk, a hibásakat kiválogatjuk, a javát pedig 
megtörülgetjük; majd a rügyeket, az utolsót 
kivéve, mind leszedjük az alanynak szánt 
vesszőkről és az alsó szem alatt levő 5 cm. 
csonkot is egészen a szemnél lemetszük. E 
munkálat után a vesszőket az oltóhelyiségbe 
vihetjük. 

a) Az alanyvessző gyökereztetése. Oltani lehet 
sima- és gyökeres vesszőkben, ha gyökeres 
vesszőbe óhajtunk oltani, akkor a simavesz-
szőket előbb el kell iskolázni. Az iskolázás 
előtt a vesszőket a fenti módon előkészítjük 
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azzal a különbséggel, hogy a riigyeket rajta 
hagyjuk. Az iskolázás 40 cm. mélyen forga-
tott talajba történik és pedig 1 m. sor- és 5 
cm. növénytávolságot veszünk. A dugványo-
kat itt is behalmozzuk. 

b) A fásoltoányok készítése és iskolázása. 
Mint említettem, olthatunk sima- és gyökeres 
vesszőbe és pedig helyben, vagy szobában; 
ezt is vagy kézzel, vagy géppel végzem. Az 
oltást azután számtalan módon eszközölhetem, 
de mert az üzleti szokások csak a sima-, vagy 
az angol nyelves párosítást fogadják el, így a 
többit itt mellőzöm. A géppel való oltásnál a 
Richter-féle 6, 9 és 12 mmres hüvelyeket 
használják, de a tapasztalat megmutatta, hogy 
a géppel a munka sem nem jobb, sem nem 
szaporább, így tehát ma már többnyire csak 
kézben oltanak. Kést rendesen a drezdai 
modellü Künde-féle szisztéma szerint készül-
teket használják. Kötöző anyagul raffiát, pamu-
tot és gummiszalagot használhatunk, de leg-
jobb a raffia. Kenőanyagokra, nem feltétle-
nül, van szükségünk, mindamellett nagyon 
jó, ha kifagyott fazekas-agyagból pépet készí-
tünk és ezzel kenjük be az oltás helyét. Ma 
csak a nyelves párosítást készítik nagy meny-
nyiségben. A készített oltványok 10—50-es 
csomagokba köttetnek és az eliskolázásig ned-
ves moha és homok közé meleg helyre tétet-
nek. Az eliskolázás árokba történik 5 cm. 
távolságra egymástól, de úgy, hogy minden 
oltvány felső vége egy vonalban legyen. Az 
oltványok egészen behalmoztatnak. A sorok 
távolsága 120 —150 cm. lehet. 

2. §. Az oltványok gondozása az iskolában. 
a) Kapálás. Az oltványok eliskolázása után 

a halmok közei azonnal megkapáltatnak, még 
pedig jó mélyen és hantosan; a nyár folya-
mán pedig annyiszor kell kapálni, a hányszor 
a gyomosodás és a letiprás miatt szükséges. 
Hantosan csak az első kapálás történik. 

b) Gryökér-elszedés. A behalmozott oltványok 
nemes része is haj t gyökeret, melyet okvetlen 
el kell távolítani. Az eltávolítást azonban 
julius középéig nem szabad eszközölnünk, 
mert az oltás helyén a lapok nagyon köny-
nyen elmozdulhatnak s ekkor nem ered meg 
oltványunk. A gyökér-elszedés idejét külön-
ben legjobb akkor végezni, midőn a hajtáso-
kon a kacsok már megjelentek. A gyökér-el-
szedés úgy történik, hogy az oltáshely alsó 
részéig a földet eltávolítjuk és a nemes rész-
ről a harmatgyökeret éles késsel lemetszük 
s esetleg a vadról előtörő hajtásokat is ekkor 
távolítjuk el. Ezután földdel újból felhalmoz-
zuk. Augusztus második felében ez eljárást 

megismételjük, de most már nem takarjuk 
be földdel, hogy az időjárás változványait az 
oltványok megszokhassák. 

c) Porhanyítás. E munka egyezik az anya-
telepeknél elmondottakkal. 

d) Permetezés. A hajtások előtörése után 
az oltványokat l0/o-os oldattal permetezzük, 
annyiszor, a hányszor csak szükséges; mikor 
a kacsok előtörnek 2°/o-os oldatot is hasz-
nálhatunk. 

e) Öntözés. E munkát csak az elmélet kí-
vánja, mert ritkán lehet arra eset, hogy ön-
töznünk kellene. Az öntözést végezhetjük 
kannával, vízvezető-árokkal, stb. 

f) Szellőztetés. Ez alatt azt a munkát ért-
jük, midőn az oltványok kiszedése után a 
talajt rögösen hagyjuk, az árkokat sem kapál-
juk be, hogy a téli fagyok jobban átjárhas-
sák a földet. Tavaszszal azután oly mélyen, a 
mint csak lehet, újból felkapáljuk. 

g) Trágyázás. Az oltványiskolákat három 
évenkint trágyázzuk az előbbi fejezet szerint. 

3. §. Az oltványok kiszedése az iskolából, meg-
válogatásuk, élvermélésiik és esomagoltatásuk 

az üzleti szokások kapcsán. 

Az oltványok őszszel a levél-elhullás után 
a földből kiszedetnek, úgy, hogy mindkét olda-
lon kiássuk mellőle a földet, hogy sértetlenül, 
lehetőleg ép gyökérrel vehessük ki. A kisze-
déssel egyidejűleg megejtjük a válogatást és 
az osztályozást is. Az üzleti szokásoknak 12. 
§-a szerint ugyanis az az oltvány tökéletes, 
a melyik sértetlen, a talpgyökér kiindulási 
pontjától a forradási hely középéig 35 cm.-nél 
nem rövidebb és 45 cm.-nél nem hosszabb, 
ha a válogatásnál, hajlítás és csavarás közben 
nyilást nem mutat, ha gyökérzete ép és egész-
séges, ha egy hajtásán legalább 4 teljesen 
érett világos szem van s ha semmi betegség-
től megtámadva nincs. Másodosztályú az olyan 
oltvány, mely a fentebbi kellékeknek telje-
sen megfelel, de 4 érett szemnél kevesebb 
van rajta, melyet ha forgalomba nem hozunk, 
úgy még egy évig eliskolázzuk. A mely olt-
vány a hajlítást vagy csavarást nem állja ki, 
azt összetörjük és a kompasz-gödörbe dobjuk. 
Az oltványok elvermelése épp úgy történik, 
mint a simavesszőknél láttuk. A csomago'ás 
az üzleti szokások szerint csak 500 darabig 
történhetik zsákvászonba, azon túl pedig csak 
deszkarekeszekben szállíthatjuk. Ezrenkint itt 
1 forint csomagolási költséget számíthatunk 
fel. Az oltványokon a hajtásokat és gyö-
kereket a szállításnál nem szabad megcson-
kítani. 
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B) Zöldoltványok. 
4. §. A zöldóltvángók készítése, gondozása, el-

vermelése és csomagolása. 
Zöldoltási mód is többféle van, de az 

üzleti szokás csak a Czeiner-féle egyszemes 
ékoltást és az egyszerű párosítást fogadja el, 
s így itt csak e kettőt tárgyalom, mert sem 
a szemzések, sem a baranyai módon készültek 
árúba nem bocsáthatók. A Czeiner-féle ék-
oltást május közepétől junius középéig kell 
eszközölni, míg párosítani valamivel később 
kell, midőn már kissé fásabb az alany. A 
nemes gallyat 3—4 órával előbb szedhetjük 
csak meg a használat előtt, de legjobb egye-
nesen a tőkéről metszve oltani. A párosí-
tást lehet az ízen és két íz között is végezni, 
ez utóbbi könnyebb is, gyorsabb is és épp 
oly tökéletes, mint az előbbi. Itt kívánom 
megjegyezni, hogy én csak a zöldpárosításnak 
vagyok híve, mivel hazánkban Pancsován van 
a legrégibb telepítés, 16—17 éves, melyet 
meg is néztem, hol azt a felvilágosítást nyer-
tem, hogy ők csakis zölden párosítanak, mert 
a többi oltások 3—4 éves korukban már 
pusztulni kezdenek, míg ezek 16 évesek voltak 
és mind igen szépek. Zöldoltványokat készít-
hetünk : 

a) Anyatelepeken, midőn a hajtások a 60 
cm. hosszúságot már elérték. Kötözéshez 
mindig hatos-pamutot használunk. 

b) Helyien és döntés által való telepítésnél. 
A helyben való meghagyásnál már akkor 
oltunk, midőn az alany tőkehajtása 20—30 
cm.; a döntés által való telepítésnél pedig, 
midőn a hajtás hossza 150—160 cm. Egy 
tőkén 4—8 hajtást is beolthatunk, de legalább 
egy hajtást épen hagyunk. Az alanyvesszőt 
itt is el kell készíteni az oltáshoz, mely abból 
áll, hogy az összes kacsoktól megtisztítjuk a 
tőkét, a hónalj hajtásokat pedig 2 levélre 
visszacsipjük, a leveleket pedig megcsonkítjuk. 
Az oltásra legjobb eső utáni időt választani. 
A hajtásoknak a nemes galylyal egyenlő érett-
ségi fokon kell lenniök. 

A zöldoltványok gondozása. Ez abból áll, 
hogy a hónalj hajtások és levelek folyton meg-
csonkítva tartatnak, az agyból előtörő hajtá-
sokat pedig 2—3 szemes csapra metszük. Ha 
oltványunk megeredt, úgy 4—5 levélre vissza-
csipjük a nemes gallyat, hogy ennek alsó 
szeme kihajtson és így legalább kétágú olt-
ványt nyerjünk. Oszszel a levél-elhullás után 
az oltványokat a tőkéről lemetszük és az 
ismert módon csomagokba kötjük és el ver-
meljük. Az üzleti szabálynak megfelel az a 
zöldoltvány, melynek alanya érett és az alsó 
bütyöktől lefelé 5 cm., felfelé pedig a forradás 

helyéig 35 cm. hosszú, az összeforradás pedig 
olyan, mint a fásoltásnál mondtuk. A csoma-
golása egyezik a fásoltványéval. 

(Paks.) Gyorffy József. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A „Délmagyarországi tanítóegyesület" 

pancsovai fiókja október 30-án tartotta rendes 
őszi közgyűlését Pancsován. Az elnök hazafias 
szellemtől áthatott megnyitóbeszédében fej-
tegette a határőr vidéki tanítókra várakozó 
feladatokat a társadalmi téren és önképzésre, 
hazaszeretettől lelkesített kitartó munkálko-
dásra buzdította az egyesületet. Köszönetet mon-
dott az egyesület nevében Lambrecht Péter egye-
sületi tagnak a határőrvidéki tanító-özvegyek 
nyugdíjügyeinek rendezése körül kifejtett 
eredményes munkálkodásáért. Az év folyamán 
két előadást tartottak és pedig: Onody Gusz-
táv áll. isk. igazgató „Küldetésünk" és Nagy 
János áll. isk. tanító „Méhészkedjünk" chim-
in el. Az egyesület táviratilag kérte fel Bánff'y 
Dezső báró ministerelnököt, hogy 0 Pölsége 
a király előtt a határőrvidék feloszlatásának 
25 éves évfordulója alkalmából fejezze ki a 
határőrvidék tanítóinak a trón iránti mély 
hódolatát és önzetlen, tántoríthatlan ragaszko-
dását. — Elnökké Karner Jánost, alelnökké 
Sztodola Pált, titkárrá Onody Gusztávot válasz-
tották. A tagok száma jelenleg 196. A tavaszi 
gyűlés Petrovoszellón lesz. 

• [ A „Zalamegyei általános tanítótestület" 
nagykanizsai járásköre f. hó 11-én tartotta 
meg Nagy-Kanizsán élénk érdeklődés mellett ez 
évi őszi közgyűlését Altmann Mór polg. isk. tan. 
elnöklete alatt. Elnök megnyitóbeszédében 
vázolta a néptanító kulturális hadjáratát az 
alkotmány visszaállítása óta a magyar nyelv 
és az írás-olvasás terjesztésének ügyében. A 
munka elvének megvalósításáról szólva, mondja: 
„Sem a lombfürész, sem a slöjd nem oldja 
meg nálunk e kérdést. Mi speczialiter nem 
indulhatunk ezen a téren külföldi példa sze-
rint. A mi Skandináviának való, nem való mi-
nekünk is, mert mienk a gazdag róna, a ter-
mékeny folyóvidék, a lankás, napsütötte, szől-
lőkkel koszorúzott dombvidék, népünk százados 
foglalkozása: az őstermelés, a mezőgazdaság, 
a szőllőtermelés és az agrikulturális mellék-
ágak. De sajnos jelenség, hogy népünk, mely 
oly rövid idő alatt megtanult írni-olvasni, a 
mezőgazdasággal járó ismeretekben elmaradt, 
népünk a mezőgazdaság terén még mindig az 
ósdiság határai közt mozog, noha a mezőgaz-
daság tudományos módszerei népszerű gyakor-
lati vívmányoknak egyengettek utat. A mező-
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gazdaság kulturális vívmányai iránt fogékonynyá 
tenni a népet, ez a hadjárat új neme, mely a 
néptanítóra vár." A megnyitó után- bejelenti 
az elnök Szalay Sándor központi elnökké 
megválasztott járásköri elnöknek lemondását 
és szépen megemlékezik ennek érdemeiről, és 
kegyelettel megemlékezik néhai Németh Ignácz 
nagykanizsai közs. el. isk. igazgató elhunytá-
ról. Ezután következett Banchvich János fel-
olvasása : „Néhány szó a jelenkori nevelés-
ről", miben felolvasó a házi nevelés túlzásait 
érdekesen ostorozza. A fölolvasás tárgya élénk 
és tanulságos eszmecserét idézett elő. Neubrunn 
Tibor gyakorlati tanítást tartott a mértan kö-
réből a polg. isk. 4. osztályában, mely tanul-
ságos didaktikai fejtegetésekre adott alkalmat. 
Farkas Vilma értekezett nagy szakértelemmel 
a leányok tornázásáról. A gyakorlati tanítás 
és a felolvasások lekötötték mindvégig a hall-
gatóság figyelmét és jegyzőkönyvi köszönetet 
arattak. A pénztárvizsgáló-bizottság jelentése 
után kimondotta a közgyűlés, hogy hozzá-
járul elnök indítványához, hogy Zalavármegye 
Altalános Tanítótestülete belépjen az „Orsz. 
Bizottság"-ba. A megüresedett elnöki állásra 
nagy lelkesedéssel Hajgató Sándort választották 
meg. A közgyűlés után társasebédre gyűltek 
egybe a járáskör tagjai a „Polgári Egylet" 
nagytermében, hol a felköszöntők sorát a köz-
gyűlés elnöke nyitotta meg, poharát emelve 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatási ministerre. 

X A „Mátj usvidéki ev. ref. tanítóegye-
sület" nov. 9-én Madaron tartotta évi köz-
gyűlését. A tárgysorozat terjedelmes és vál-
tozatos volt. Antal Dénes a növendékek jelen-
létében tartott igen talpraesett tanítást „A 
testekről s azok térfoglalásáról"; utána Beke 
Gyula utaztatta meg a IV. oszt. növendékeit 
a Dunán-túl dombvidékén vonzó módon. Mind-
két tanító — többek hozzászólása után — 
elismerő köszönetet nyert. Palicska Gréza 
„Tanügypolitikai értekezésének" felolvasása 
után a helyi tanító tartotta meg a „Szöllő-
szeti és borászati tanfolyam"-on szerzett isme-
reteiből gyakorlati útmutatással egybekötött 
felolvasását, melyet annak daczára, hogy 
hosszas volt, mindvégig élénk érdeklődéssel 
és figyelemmel kisértek nem csak a tanítók, 
hanem a jelen volt lelkészek és tanügybará-
tok is. Szűcs Károly a „Szeretetről" tartott 
mindvégig figyelemmel hallgatott felolvasást 
s ez után Fekecs László olvasta fel „Hiba" 
czimű értekezését, melyben a tanügyi lapokra 
leendő előfizetésre hívja fel a kartársakat s a 
tehetségesebbeket buzdítja az irodalmi műkö-
désre ; majd Nemesik Dániel tartotta meg az 
egyházmegyei tanügyi bizottság működéséről 

beszámolóját. A pénztári jelentésből kitűnt, 
hogy egy kis pénztári maradvány is mutatkozik, 
s azért több könyvnek beköttetése s a könyv-
tár gyarapítása határoztatott. Több indítvány 
fogadtatott el örömmel és egyhangúlag, de 
egy sem keltett oly nagy lelkesedést, mint 
Nemesik Dániel azon indítványa, hogy egye-
sületünk mondja ki, miszerint a szocziahsta 
tanítókkal — ha csakugyan vannak ilyenek 
— minden közösséget megtagad. A gyűlést 
Zsemlye Péter elnök vezette. 

yv A „bihari ev. ref. egyházmegyei 
tanítótestület" felső-sárréti köre folyó évi okt. 
29-én tartott gyűlésében egyhangúlag tiltako-
zott a „ szoczialista tanítók" kongresszusának 
megtartása ellen. (Ez a kongresszus, mely 
tényleg tervezve volt, mint örömmel halljuk, 
nem fog létrejönni. Szerk.) 

X A „Komárommegyei tanítótestület" 
csaknem két évi szünetelés után f. évi nov. 
8-án tartott jól látogatott közgyűlést Komá-
romban. Az ülést lelkes beszéddel Marcsa 
György elnök nyitotta meg; az évi jelentést 
Havas Károly testületi főjegyző olvasta föl. A 
pénztáros jelentése után Szendrey Imre polg. 
isk. tanár tartott előadást a mértan tanításá-
ról. Szendrey tanulságos előadása elejétől végig 
(a népiskola I—VI. osztályán keresztül) a gya-
korlati pedagógusra vallott. Utána Tárnok 
Gyula komáromi községi tanító olvasta föl az 
„ismétlő-iskola reformjáról" szóló nagy tárgy-
ismerettel kidolgozott értekezését, melyhez 
többen hozzászóltak; így Nemessányi János 
kir. tanácsos, tanfelügyelő is, a ki rámutatott 
a kormány ide vonatkozó rendeleteire, mint 
a tennivalók mellőzhetetlen irányítójára. Ezek 
után, a gyűlésen jelen volt Antal Gábor püs-
pök elismerőleg nyilatkozott a megyei tanító-
testület eddigi törekvéseiről és buzdító szava-
kat intézett azokhoz, a kik ez idő szerint 
hivatva vannak vezetni a testületet a haladás 
útjain a közművelődés előmozdítása felé. 
Gyűlés után lakoma volt, melyen a többi 
közt Antal Gábor püspök és Tuba János 
országgyűlési képviselő is mondtak felkö-
szöntőket. (H.) 

— Pályatétel. „Kis-Küküllővármegye Álta-
lános Tanítóegyesülete" a Sándor János fő-
ispán által a gazdabizottság nevében fölajánlott 
50 frtos pályadíjat a következő tételre tűzte 
ki : „ Háziiparszerü foglalkoztatás a vármegye 
iskoláiban, tekintettel a fóldmívelő nép gazda-
sági viszonyaira." Pályázhatnak az egyesület 
kötelékébe tartozó tagok 1899 január l-ig. 
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Az aranyhegy. 
Fiam született — és éppen, hogy csak meg-

van a kenyerünk. Bizony, szegény fiam, nagy 
hibát követtél el hát az apaválasztásban. 
Akárhány kortársad nagyobb előrelátással 
lépett a világba. Mi lészen már most belőled ? 
„Önkéntelenül az ember mindenre születik", 
mondja a költő. De te, fiam, tanítót választál 
apádul, tehát a költővel nem beszélhetsz. 
Mert, hogy az apád tanító. És ezt érezni fogod 
teljes életedben. 

Ej, csak ne kiabálj úgy! Nem kell azért 
kétségbe esned. Talán nekem sem. Hallgass 
csak ide inkább, apa mesél. Neked mesélem, 
de máshová beszélek. 

Egyszer volt, hol nem volt . . . Azaz, hogy 
most is él egy ember, a szakálla — bizony 
már kender. Ez a mesebeli ember nagyon 
sokat járt-kelt valamikor a nyomorúság között 
és látott temérdek szükölködést és keserűséget. 
Tudod, fiacskám, csak hogy ő nem olyan volt, 
mint annyi más, hogy csak úgy elsétált a 
nyomor mellett, hanem olyan, a ki gondol-
kodik. De megint nem a fejével, mint sok-sok 
ember a világon, hanem a szivével gondol-
kodik, az eszével meg érez. 

Ott járt-kelt, mondom, a hol sok szegény 
özvegyet, árvát, sok szűkölködő tanító-gyere-
ket látott. De mivel a szivével gondolkodott, 
hát nem nézhette megindulás nélkül keserű 
könyeiket, azokat le kell törölni. Úgy ! Azokat 
a könyeket ő le fogja törölgetni, kicsinyen-
ként-apránként. Egyszer aztán a mikor az 
irótollával 200 frtot keresett, a helyett, hogy 
azt a maga számára gyümölcsöztette volna, 
mint akárhány, a ki csak a fejével gondolkodik: 
ő a szűkölködő tanítók özvegyei, főkép fiai 
számára tette azt le. Széchenyi István gróf 
60 ezer frttal megveté alapját a Tudom. Aka-
démiának. Tehette miből, hagyott neki az apja, 
csak szív kellett hozzá. A mesebeli embernek 
meg csak szive volt, és a szive munkájával 
megteremté az „Eötvös-alap"-ot. A mesebeli 
ember t. i. a 200 írtját elkezdte hengergetni 
az egész országban, úgy, mint a hógolyót 
télen a játszó gyermekek. Hengergette, soká 
hömpölgette, mindenütt ragadt rá valami, a 
míg egyszer csak lett belőle egy nagy — 
aranyhegy. 

Óh, fiacskám, jó órában indult el a mese- | 

beli ember! Isten járt akkor a földön és 
lakott a szivekben. És folyton dolgozik Isten 
az emberek szivében az „Éötvös-alap" mellett. 
Emberszeretetre épült az aranyhegy, nem is fog 
elmúlni, csak az utolsó emberrel; nő, folyton 
nagyobbodik abban az arányban, a mint nemes-
bülnek az emberi szivek. Most már 20 éve 
enyhítgeti a tanítói ivadékok nyomorát és 
törölgeti a mesebeli ember keze az árvák és 
özvegyek könyeit. Lehet, hogy a te szomorú 
szivedet is megvigasztalja majdan, mikor én 
már nem leszek. 

Mert valóságos „szomorúak vigasztalója" a 
ti aranyhegyetek. Az első 10 évben segített 
11 theologiai, 20 orvosi, 9 bölcsészeti, 23 jogi 
8 műegyetemi, 1 erdészeti, 1 bányászati, 1 gaz-
dászati, 78 tanítóképzői és 67 középiskolai 
tanulón. Ezek mind tanító-gyermekek. És mert 
te is tanítóivadék vagy, fiacskám, tehát ezekre 
a pályákra lehet kilátásod az Isten és az — 
aranyhegy segítségével. 

Tanító-apák és tanító-gyermekek kétségbe 
ne essetek tehát. Imádkozzatok csak és áld-
játok a mesebeli embert! 

Mint mondám : az Isten folyton dolgozik az 
aranyhegy mellett. Időjártával a mai napig 
sok-sok ia-fia, segítőkeze támadt az „Eötvös-
alap °-nak: árvaházak, tanítók házai. Es im 
legújabban is Budapesten sorra járták jószívű 
tanító-emberek a vendéglősöket és ebédeket 
kunyoráltak ott tanuló tanítók fiainak : támadt 
az „Eötvös-alap asztala". Oh, fiam, azt te 
még nem érted, mi az: kérni. Nehezebb dolog 
ez, mint adni. De kaptak és adtak. Most 81 
tanító-fiunak meg van az ebédje. Budapesten 
ez legkevesebb 8000 frt. Nagyszerű! Áldja 
Isten érte azokat is, a kik kérték, azokat is, 
a kik adják! 

Oh, Uram Isten! Dehogy esem kétségbe, te 
se, édes fiam. 

És aztán: ha állami tanítóképzőbe kerültök, 
ott is dolgozik az Isten. A segély kiosztásá-
nál tanítók fiaira tekintet van. Érzik az osz-
tók is, hogy ti, a kik oda bekerültök, ha 
elvégeztek, ti nem hagyjátok oda a tanítói 
vékony kenyeret, mert bennetek tanítóvér 
van és véretekben a szegénység megszokása. 

Hát ilyent ki hallott? . . . Október hónap-
ban Zalavármegye törvényhatóságának gyűlé-
sén voltam. Mellem most is dagad az öröm-
től, mert repdes a szivem. A szeretet delejes 
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árama szaladoz most is idegeimen, égi a 
zenéje. A vármegye ugyanis úgy vélt örök 
emléket állítani a millenniumi fényes napok-
nak, hogy három 200 frtos ösztöndíjat ala-
pított megyebeli, szegénysorsú gymn. tanulók 
részére. Ez ösztöndíjak odaítélése is volt a 
megyegyülés egyik tárgya. Yolt folyamodó 
elég. .Az első aljegyző referálja a többi között: 

— Simon József tanító, fia részére kéri. 
Fizetése 350 frt és — 12 gyerek apja . . . 

— Elég, elég! Éljen! Ne folytassa! Legyen 
azé! Nagyszerű ! Szegény ember! Hogy meg-
áldá az Isten! Jó hazafi. 

A méhkas ^ örömzaja ez, ha szaporodik a 
népessége. És a könyek csillogása, ajkak 
remegése, a szivek dobogása, a kezek helyeslő 
mozgása miként az anyamadár szárnyaver-
desése, ha fiának falatot nyújthat, volt a kép, 
az irhatatlan nagyszerű. Az én fejem pedig 
lehajlott (pedig ugyan keményen áll máskor) 
és — Isten úgy segélyjen: sírtam. 

Nem kérdem már most többé: ob fiam, mi 
lesz belőled? Mert az Isten folyton és szaka-
datlanul dolgozik a szivekben mellettetek, 
nap-nap után támadnak aranyszivek és arany-
hegyek. 

De egyet, kis fiam ! Ha mikor majd emberré 
leszel a szivek jóságából: add vissza aprán-
ként a könyörületnek, a mit tőle kaptál, majd 
az meg fölsegít belőle másokat. A ki az 
Irgalomtól valamit elfogad, adósa neki. Ha 
tanítóvá leszel, visszafizeted, tudom. De olvasok 
az „Eötvös-alap" történetében neveket, a kik 
ma már ügyvédek, orvosok, bírák, stb., s a 
kiket annak idején táplált az aranyhegy, és 
most nem találom az „Eötvös-alap" fizető 
tagjai sorában őket. Pedig munkabirók, vagyon-
gyüjtők. Te, édes fiam, ilyen hálátlan, meg-
kérgesedett szívű ne légy, te — ember légy. 
Légy olyan, legyetek olyanok sokan, milliók, 
mint a mesémbeli aranyember, az aranyhegy 
megteremtője, ki a szivével gondolkodott. 

. . . Jó Péterfy Sándor! . . . Áldjon meg 
az Isten! 

liéztolli M. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 

K Ö R R E N D E L E T . 
Valamennyi kir. tanfelügyelőséghez. — (66.542. sz.) 

Nemzetünk általában dicsőséges, sokszor 
azonban nehéz zivatarokkal támadott ezred-
éves fönnállása azon megdönthetetlen igaz-
ságottárja elénk, hogy „hullámtól vert sziget"-
ként való fönmaradását lakosai lángoló haza-
szeretetének, a nemzeti eszméhez való szívós 

ragaszkodásának köszönhette s ez uton léphe-
tett be „teljes joggal" a nyugati nagy nemze-
tek társaságába. 

Most, a midőn az ezredéves forduló magasz-
tos és kegyeletes ünnepségei lezajlottak s be-
léptünk a második évezredbe, kétszeresen meg 
kell fontolnunk az első évezred történetének 
tanulságait; számot kell vetnünk azzal, hogy 
nemzetünk ma már azon a széles talapzaton 
áll, melyet az alkotmány sánczaiba befogadott 
egész nemzet képez. 

Szükséges ez okból, hogy a hazaszeretetnek, 
a nemzeti összeforradás tüzének olthatatlan 
lángja az egész nemzetet körülfogja. 

Ennek a lángnak ápolása, folytonos élesz-
tése, általánosítása csakis úgy lehetséges, ha 
már a zsenge gyermek ráneveltetik a nemzeti 
összetartásra, ha valamennyinek tudatába megy 
át, hogy mindnyájan ugyanegy anyának, a 
szeretett hazának gyermekei vagyunk, — mert 
a későbbi korban vissza-vissza csendülő ifjú-
kori érzelem a leghatalmasabb élesztőjévé fog 
válni a felnőttek hazafias érzelmeinek is. 

E láng élesztésére nagyon fontos alkalmat 
találok abban, ha az iskolák ifjúsága a szent 
korona, az ország czímere, szine és zászlója, 
mint a magyar nemzeti eszme és összetartás 
jelvényeinek beható ismeretére úgy oktattatik, 
hogy azokban ne csupán a díszt lássa, de 
irántuk kegyeletes, hódoló tiszteletet érezve, 
bennük magát a nemzetet megszeresse. 

Ez okból szükségesnek találtam a királyi 
tanfelügyelőség figyelmét felhívnom arra, hogy 
a tankerülete területén levő állami, államilag 
segélyezett községi és községi elemi nép-, 
polgári, alsófokú kereskedelmi és iparos-
tanoncz-iskolákban évenkint tartani szokott 
iskolai ünnepélyeknek a jelzett hazafias irány-
ban rendezése iránt intézkedjék. 

Megjegyezni kivánom, hogy az iskola helyi 
felügyelő-testületeinek, gondnokságoknak, is-
kolaszékeknek, felügyelő-bizottságoknak érin-
tetlenül kivánom ugyan hagyni abbeli jogukat, 
hogy a tartandó hazafias iskolai ünnepélyek 
napját a helyi viszonyok szerint maguk álla-
pítsák meg, mindazonáltal kifejezem, hogy 
az ünnepélyek napjául — ott, a hol a te jes 
10 havi szorgalomidő be van tartva — 
legczélszerübbnek látnám minden év junius 
hó 8-át, mint 0 Fölsége megkoronáztatásának 
évfordulóját kijelölni; ellenben a 10 hónál 
rövidebb szorgalmi idővel biró iskoláknál akár 
október 4-ike, mint O Fölsége nevenapja, akár 
pedig május hó 3-ika, mint az ezredévi ünnep 
hivatalos kezdetének fordulója volna kijelölendő. 

Hogy ezen hazafias ünnepélyek az óhajtott 
hatást előidézhessék, szükségesnek találtam 
arra nézve tájékoztató programmot nyújtani 
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s e czélból az Ujváry Béla, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője által összeállított, általam 
alkalmasnak talált és elfogadott Ünnepi füzet-
ből (mely a Néptanítók Lapja szerkesztősé-
génél darabonkint 10 krért rendelhető meg) 
. . . . példányt oly felhívással küldeni a királyi 
tanfelügyelőséghez, hogy azokat a vezetése 
alatt álló tankerület jelzett iskolái között 
szétosztva, az iskolai ünnepélyek rendezésére 
nézve kiadandó intézkedése másolatát mu-
tassa be. 

Budapesten, 1897. évi október hó 28-án. 
Wlassics Gyula. 

KÖRRENDELET. 
(Valamei.nyi kir. tanfelügyelőnek és tanker, kir. 

főigazgatónak. — 4.676. ein. sz.) 
A bélyeg és illetékekre vonatkozó törvé-

nyek és szabályok módosításáról szóló 1881. 
évi XXVI. t.-cz. 4. szakasza rendeli, hogy a 
ható?ágok és hivatalok kötelesek a hozzájuk 
beérkezett iratokra felragasztott bélyegjegyek 
mindenikét az átbélyegzés napját jelző hiva-
talos pecséttel átütni; ilyen időjelző pecsét 
hiányában pedig, a bélyegjegyeknek hivatalos 
pecséttel való átütése mellett, egyszersmind 
az egyes bélyegjegyek felső részén az átbélyeg-
zés napját rájegyezni. 

Indíttatva érzem magam a bélyegjegyek 
hivatalos felülbélyegzésének pontos fogana-
tosítása tárgyában hivatali elődöm által 1884. 
évi márczius hó 26-án, 473. ein. sz. a. és 
1885. évi április hó 20-án 645. ein. sz. a. 
kiadott körrendeleteket oly kijelentéssel föl-
újítani, hogy ha a bélyegjegyek átbélyegzésére 
kötelezett hivatalos közegek ebbeli köteles-
ségük pontos teljesítését ezután is elmulasz-
tanák, minden egyes esetben az illető tiszt-
viselő ellen feltétlenül a hivatalos lelet fog 
fölvétetni. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Kiss Áron dr. áll. tanítóképző-intézeti igaz-
gatónak, a ki a budapesti I. ker. áll. polgári 
és elemi iskolai tanítóképző-intézet könyv-
tárának 535 pedagógiai műből álló s több 
régi és ritka példányt magában foglaló könyv-
gyűjteményt adományozott; özvegy herczeg 
Oldenburg Elimárné született báró Friesenhof 
Natáliának, a ki Brogyánban óvodát tart fenn 
és hét gyermek ellátásáról és neveltetéséről 
is gondoskodik. 

Kinevezte: Péter Antal oki. tanítót a gör-
gény-szt.-imrei áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Grósz Samu oki. polg. isk. tanítót az alsó-

lendvai állami polg. iskolához a XI. fize-
tési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; 
Horváth Mariska oki. tanítónőt a gyöngyösi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Zaid'C Adél 
oki. tanítónőt a mező-bodoni áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Neupauer István oki. 
tanítót a hasznos-alsó-hutai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte; Somogyi Béla felső-visói áll. el. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az ung-
vári áll. el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Bazsinyán Illyés 
mező-beöi munkaképtelennek talált g. kath. 
tanító részére évi 160 f r to t ; Buzalka János 
mocsári munkaképtelennek talált r. kath. 
tanító részére évi 200 fr tot ; Liskán Nekita 
csizéri munkaképtelen g. kath. tanító részére 
évi 260 f r to t ; Faskó Antal tarjáni munka-
képtelennek talált r. kath. tanító részére évi 
280 fr tot ; Timók István szilágy-kövesdi munka-
képtelen g. kath. tanító részére évi 220 f r t o t ; 
Kisztly János göncz-ruszkai munkaképtefen 
r. kath. tanító rétzére évi 220 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Marko-
vics Sándor ó-dávidházai nyug. g. kath. tanító 
özvegye, szül. Orincsay Mária részére évi 
130 fr tot ; néhai Ilniczky Pál beregszászi 
nyug. gör. kath. tanító özvegye, szül. Kaszárda 
Anna részére évi 110 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Lorenz József hódsághi volt r. kath. 
tanító két árvája részére együtt 133 f r t 
33 krt. 

Tanítók tanácsadója. 
Schön Lipót. Nem helyesen cselekedett, 

midőn iskolafentartó hitközségével a díjlevél-
ben biztosított tanítói fizetés csökkentésére 
nézve tárgyalásba bocsátkozott. A tanítói 
álláshoz kötött díjazás nem csak az állást éppen 
betöltő egyént, de hivatalbeli utódját is illeti, 
ezért nem tartjuk jogosnak, hogy valamely 
tanító fíxfizetéséből 20%-ot néhány éven át 
elengedjen. Ám, ha tetszik, ajándékozzon vala-
mely tanító a kezéhez vett fizetéséből, a meny-
nyit akar; de ne vegyen föl 500 frtos nyug-
tatványra 400 frtot, mert aztán úgy jár, mint 
ön, hogy midőn ismét mind az 500 frtot maga 
szükségére akarja fordítani, akkor azt mond-
ják neki, hogy lemondott az 5-ik 100 írtról. 
Az ügy összebonyolítása után legjobb lesz 
sürgősen a kir. tanfelügyelőhöz fordulnia, 
hogy a tanítói díjlcvél meg nem csonlúthatása 
szempontjából nyújtson védelmet, mert a meg-
szerzett jog feladása az utódot is károsítaná. 

Proposzt. Nincs más mód, mint nyugodtan 
bevárni a ministerium intézkedését. 
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Ifj . K. L. 1. „Talán segély czímen kaphat-
nának valamit a közokt. minister úrhoz inté-
zendő folyamodvány alapján. 2. Azt az időt, 
míg oklevele nem volt, nem számíthatják be. 
3. Az Eötvös-alap alapszabályaiért írjon Lakits 
Vendel titkár úrhoz. (Budapest, VI. ker. Ersek-
utczai közs. el. isk.) 4. Azt a fizetést tartoznak 
megadni, a mely az álláshoz van kötve. A 
tanítói állás díjazását nincs joguk leszál-
lítgatni. 

Zaíhureczky. Nem hiszszük, hogy az aka-
dály lehetne. 

Jakab Zs. A nyugdíjtörvény életbeléptekor 
biztosított 100 frt nyugdíjtöbbletet, mely 
után a járulékot f. évig fizette is, el nem 
vesztheti. Ha ez a 100 fr t biztosított többlet 
nyugdíjigénye fölemelésekor a végzésbe nem 
foglaltatott s e miatt a sz. . . i adóhivatal a 
f. évi járulékot már nem akarja elfogadni 
befizetés czímén, akkor ennek nincs más 
orvossága, mint hogy a tényállás földerítésével 
folyamodjék a közokt. ministeriumhoz. 

Marti uk ovi CS. A tanfelügyelőnél, esetleg a 
főszolgabírónál keressen orvoslást. 

Veritas. 1. Oly áll. elemi iskolában, hol 
csekély számú más nemzetiségű tanuló van, 
nem helyes a tanév végén rendezett kézi-
munka-kiállításon idegen (péld. német, héber, 
stb.) felírású kézimunkát kiállítani. Az állam 
hivatalos nyelve iránt való tisztelet megköve-
teli, hogy a magyai- nyelvnek ily alkalmakkor 
is kellő érvényt szerezzünk. De mire való is 
lenne az a néhány, nem magyar feliratú kézi-
munka kiállítása? — 2. Állami iskolában 
kötelezhetik-e az izraelitákat szombat napon 
írásra és rajzolásra? A közokt. min. úr 1892. 
évben egy vármegye kir. tanfelügyelőjéhez 
intézett rendeletében, midőn fölsorolja: mely 
izr. ünnepnapokon mentendők föl az izraelita 
tanulók az iskolábajárástól, ugyanott azt is 
kimondja, hogy a nem izr. hitfelekezeti elemi 
népiskolába járó, izr. vallású tanulók szombaton 
az írás, számolás és rajzolástól fölmenthetők, 
ha az illető izr. tanuló szülője (gyámja, gaz-
dája) e végett az iskolai gondnoksághoz, 
iskolaszékhez folyamodik. 

F. E. Nem az a lényeges, hogy másnak 
mennyi nyugdíj járna, hanem, hogy önök 
miért nem léptek be annak idején az orszá-
gos nyugdíjintézetbe. Nem ismerünk oly ren-
deletet, mely szerint önök 450 frt nyugdíjban 
részesülnének. Egyébként az ily különös eset-
ben legjobban tájékoztathat a helyi viszonyok-
kal ismerős kir. tanfelügyelő. 

K. L. Baja. Csakis az igazolatlanul mu-
lasztó gyermekek neve jelentendő be, az iga-
zolt mulasztások nem. De ha mulasztás egy-
általában nem történt, ezt is jelenteni kell. 

B. (jíy. Miért ne lehetne államköltséges 
önkéntes? Olvasta lapunk f. évi aug. havában 
megjelent számait? Azokban megtalálhatta 
volna a választ, hiszen vezérczikkünk volt a 
tanítók önkéntességi jogáról. 

B. Antal. Parabuty. Azt az izr. vallású 
tanulót magánúton ön is taníthatja. Vizsgála-
tot azonban sem a katholikus, sem az izr. 
vallású tanulók nyilvános évzáró-vizsgálatán 
nem tehet, hanem külön, mint magántanuló, 
a szüle által választott iskola hatósága előtt. 
Jelen kell ezen lennie az illető iskolaszék 
elnökének (vagy helyettesének), a gyermek 
vallása szerinti hitoktatónak vagy lelkésznek, 
az igazgató-tanítónak és a vizsgáló osztály-
tanítónak. Az ilyen magánvizsgálat díját az 
iskolai hatóság állapítja meg. A díj az elnök, 
igazgató, hitoktató és osztálytanító között 
osztandó meg. 

Felekezeti tanító. 1 — 3. Ezek a mi fel-
adatunk körén kívül esvén, nem avatkozhatunk 
bele. 4. A záróvizsgálat idejét megállapítani 
nem a tanító, hanem az iskolafentartó ható-
ság van hivatva. 

S. B. Apostag. Sem törvényt, sem minis-
teri rendeletet nem ismerünk, mely az igaz-
gatót az ismétlő-iskolai tanítás alól felmen-
tené. De természetesnek találjuk, hogy a hol 
több tanító van egy iskolánál, ott nem az 
igazgató, hanem az osztálytanítók felváltva 
tanítsanak az ismétlő-iskolában. 

Iskolaszék. Helyesen cselekedtek, midőn 
az iskolába be nem írt, de tanköteles korban 
levő gyermekek neveit is felvették az igazo-
latlanul mulasztók névjegyzékébe s ezt a köz-
ségi elöljáróságnak bejelentették. Azonban 
ezt talán elkülönítve kellett volna beadni 
azok jegyzékétől, a kik beiratkoztak és nem 
járnak. Nem tévesztendő szem elöl az sem, 
hogy c3ak „az igazolatlanul mulasztó gyerme-
kek" jelentendők be, nem pedig az összes 
mulasztók. Természetes az is, hogy a szüle 
az elöljáróság előtt köteles igazolni a mulasz-
tást s ha nem tudja, ott büntetik meg. 
Alkalmazandó a büntetés akkor is, ha a mu-
lasztás nem megszakítás nélküli 15 félnap-
ból áll. 

IK0D ALOM. 
„Äbecedariu magiar" czím alatt a napok-

ban hagyta el a sajtót egy magyar ABC, 
a román elemi népiskolák számára. í r ták: 
Voileanu Máté és Boci Péter, a n.-szebeni 
áll. iskolák igazgatója. Ali ez a könyv 
két részből; az elsőben van a kis betűk 
és a nagy betűk ismertetése — a 
Gönczy-féle norma szerint; de ugyanott már 
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nyelvtani rész is van, a mennyiben adja a 
hangzók osztályozását. A második rész magá-
ban foglalja az olvasmányokat és a nyelv-
tant. Látnivaló, hogy egészen új csapáson jár, 
mert a nyelvtant nem külön tárgyként kezeli 
— hanem a középiskolák példája szerint 
(így vannak szerkesztve a Szinnyei-féle közép 
isk. nyelvtanok), az olvasmányok rendén azok-
ból kifejti, és ez igen helyes. Annak bizonyí-
tása egy egész értekezést kívánna, de én itt 
csak azt jegyzem meg, hogy föltétlen legjobb 
módszer a nyelvtan kezelésénél a kifejtő tan-
módszer. A könyv teljesen magyar; román 
benne az előszó, — azután a nyelvtani szabá-
lyok — megint nagyon helyesen — és a 
végén magyar-román szótár. Én, a ki 21 éve 
működöm már románok között — s talán 
ismerem a magyar nyelv tanítását a román 
iskolákban — nyugodt lélekkel mondhatom, 
hogy e tankönyv bevezetésével és annak lelki-
ismeretes feldolgozásával a magyar szó terje-
désének új korszaka kezdődik. Olvasmányai 
szerencsésen vannak megválogatva; a legjobb 
irók legjobb müvei, melyeket igazi élvezet még 
felnőttnek is átlapozgatni, apró, értelmes 
mondatokban feldolgozva. Ez ismét dicséretes 
újítás. Ha előveszem népiskolai tankönyveinket 
és olvasom azokat a 3—4 sorra terjedő, ki-
csavart nyakú mondatokat, a boszuság öl. Nem 
tudja az a szegény gyermek értelmét venni, 
mert mire a végéhez ér, elfelejti az elejét. 
Ennek tulajdonítható részben az iskolai tanítás 
meddősége. Még az V., sőt VI. osztályban is van 
növendék, a ki nem tud jól olvasni és nem 
tudja elmondani, a mit olvasott. Felhivom erre 
a könyvre román kartársaim figyelmét. Meg-
rendelhető Nagy-Szebenben, ára 25 kr. Teljes 
czíme: „Abecedariu magiar pentru scólele 
elementare poporale." Csutak Lajos. 

„Az árvák vallás-erkolcsi, szellemi és testi 
nevelése árva- és szeretetházakban. í r t a : 
Farkas János fő- és székvárosi elemi és ipar-
iskolai tanító. Ára 1 korona." — A 70 lapra 
terjedő munkának a czíme is mutatja már, 
hogy szerzője hasznos szolgálatot akart tenni 
az árvák nevelésügyének. Az e téren 7 év 
alatt szerzett tapasztalatait írta meg e füzetben, 
hogy e nagyfontosságú tarsadalmi kérdés 
megoldását a maga részéről is elősegítse. 
Sürgeti az árva- és szeretetházak felállítását, 
szépen és meggyőzően szól az árvák vallási 
és erkölcsi neveléséről, a családi nevelésről; 
ajánlja, hogy az árvák intézeti nevelését is a 
családi rendszerre alapítsuk. Szól az iskolai 
nevelésről, tanításról, a munkáról, a munkára 
és tisztaságra való szoktatásról, az egészség 
ápolásáról, az árvaházakban való rend- és fegye-

lemről. Útmutatást ad a játék, testgyakorlat, 
ének és zene tanítására nézve. Megállapítja, 
hogy milyen legyen az árva- és szeretethá-
zakban a házirend. Sürgeti a nevelői ér-
tekezletek tartását. Megvilágítja, hogy milyen 
legyen a nevelői kar feladata és helyzete; to-
vábbá a kihelyezett növendékek viszonya az 
intézethez. Szól végül az alkalmazottakról 
és cselédekről, az árva- és szeretetházak el-
helyezéséről. Mindezeket szépen és meggyőző 
érvekkel támogatja, mint olyan szakember, ki 
e téren tapasztalatokat szerzett s ezek közlése 
által másoknak is jó tanácsot, biztos útmuta-
tást adhat. Ezért ajánljuk az érdeklettek 
figyelmébe és pártolásába. Kapható a szerzőnél 
Budapestten, a VI. ker. bajnok-utczai elemi is-
kolában, avagy a szerző: VI., Gyár-utcza 45. 
A mű tiszta jövedelme szintén humánus jóté-
kony-egyesület javára fog fordíttatni. 

Megjelentek és szerkesztőségünkhöz beküldet-
tek: „András a gazda.11 í r ta: Szívós Béla. Nagyon 
jó népies olvasmány. Megjelent a Vasárnapi 
könyvtárban. Ára a csinosan illusztrált két 
kötetnek csak 40 kr. A Franklin-Társidat 
kiadása. —• Ugyancsak a Franklin-Társulat 
kiadásában jelent meg: . Dzsengisz-Khán és 
a tatár uralom megalapítása." Irta: Lázár 
Gyula dr. Ára 40 kr. — „Kereskedelem-, váltó-
isme és levelezés." Kereskedőtanoncz-iskolák 
számára' írták: Garai és Pinteritsch. (1 frt.) 
„Könyvvitéltan." Polg. isk. számára ír ta: 
Pinteritsch Károly. (1 fr t 20 kr.) „Kereskedő-
tamdók olvasókönyve11. Szerkesztette: Földes 
Géza. (80 kr.) Ez utóbbi három munka Lampel 
R. (Wodianer F. és Fiai) kiadása. — „Győri 
millenniumi naptár az 1898. évre.11 Szerzője 
és kiadója: Szőgyi G. V. győri tanító. Tartalma 
gazdag és változatos, képei díszesek. Valóságos 
kincses kalendárium. — „Elemi népisk. magyar-
bunyevácz-sokácz szótár. Irta és kiadta: Sár-
csevics Ambrus. Ára 10 kr. A bunyevácz-
sokácz ajkúak népiskoláiban a magyar nyelv 
tanításának megkönnyítésére nagyon alkalmas 
füzet. Megrendelhető a szerzőnél Szabadkán. 
— Smiles: „Élet és munka, vagy: munkás, 
müveit és tudós férfiak jellemrajza." Fordí-
totta: Dáni Ede. Lévai Mór kiadása, Buda-
pest. „ A női kézimunkák ismerettára." ír ta: 
Thérése de Dillmont. Fordította: Székélyné-
Krengél Irma; ára: 5 korona. A vall. és 
közokt. minister 20.575. sz. a. a polg., nőipar-
és felsőbb leányiskolák, valamint a tanító- és 
óvónőképző-intézetek könyvtárainak beszer-
zésre ajánlotta. E két utóbbi munkára, mihelyt 
terünk engedi, vissza fogunk térni. —• „A gómör-
megyei általános tanítóegyesület évkönyve az 
1895—97. kettős egyesületi évről." Szerkesz-
tette : Halasi Jenő. 
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Éppen most jelent meg díszes kiállítással a 
Légrády testvérek kiadásában a „ Tanítók Zseb-
naptára az 189S. évre". A naptár szerkesztője : 
Koncsek Lajos helyes érzékkel válogatta össze 
mindama fontosabb tudnivalókat, melyek egy 
ilyen vállalatban helyet foglalhatnak. E zseb-
naptár változatos, gazdag és jól megválasztott 
tartalmánál fogva kétségkívül nagy hasznára 
lesz a hazai tanítóságnak. Ara 1 frt 20 kr. 
Megrendelhető bármely könyvkereskedő útján. 
A kiadóczég mindazon példányok után, 
melyek a magyarországi tanítók Eötvös-alapja 
által rendeltetnek meg, bizonyos százalékot 
juttat a „Tanítók-Háza" alapjának. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőházának 

deczember elején első tanácskozási tárgya a 
községi és egyéb helynevekről szóló belügy-
ministeri törvényjavaslat lesz. — A közigaz-
gatási reformjavaslatok serény munkálkodás 
tárgyai ez idő szerint a belügyministerium 
kebelében. A községekre és városokra vonat-
kozó javaslatok immár jóformán végleg meg-
állapítottaknak tekinthetők, még pedig több 
rendbeli és lényeges módosításával az eredeti 
előadói tervezeteknek. Már a legközelebbi 
napok folyamán tanácskozás alá kerül a minis-
teriumban a vármegyei igazgatás reformjára 
vonatkozó tervezet is. Az összes közigazga-
tási reformjavaslatok publikálása a jövő év 
legelejére várható. 

— A delegácziók tisztelgése király Ö 
Fölségénél, mint lapunk m. számában már 
röviden jeleztük, szerdán f. hó 17-én ment 
végbe. É5 alkalommal a magyar delegáczió 
elnökének: Szapáry Gyula grófnak a beszé-
dére 0 Fölsége a többi közt a követ-
kezőket mondotta: „A lefolyt év alatt a keleti 
helyzet több irányban aggodalmakra adott 
okot, melyeket azonban ma, hála a nagyhatal-
mak egyetértő eljárásának, szerencsésen elhá-
rítottaknak lehet tekinteni. Az európai kon-
czert ezen időszak alatt igen hathatós ténye-
zőnek bizonyult a keleti zavarok kiegyenlíté-
sére és noha Török- és Görögország közt egy 
igen sajnálatos háborús összeütközés kitörését 
meggátolnia nem sikerült, mégis az ő lanka-
dat'an és czéltudatos tevékenységének köszön-
hető, hogy ezen összeütközés elszigeteltetett és 
végre a hatalmak közbelépése folytán be is 
fejeztetett. Az európai konczert legközelebbi 
feladata lesz a krétai állapotok szabályozása 
oly messzemenő önkormányzat alapján, mely 
a szultán ő fölsége szuverenitása jogainak 
megóvása mellett, a szigetnek egy jobb jövő 

kezességeit nyújtsa. Megelégedéssel hangsú-
lyozhatom, hogy viszonyaink az összes hatal-
makkal szemben a legjobbak. Ezentúl is, úgy 
mint eddig, Német- és Olaszországgal való 
szövetségünk képezi politikánk meg nem ingat-
ható alapját. Ezen alapot fentartani és szilár-
dítani kormányom állandó törekvése. A béke 
eddig fennállott kezességei az Orosz biroda-
lomhoz való viszonyunk barátságos kifejlesztése 
által gyarapodtak. Az orosz császár ő fölsé-
gével ismételten találkozván és érzületeink 
összhangzásáról meggyőződést nyervén, álla-
maink közt a kölcsönös bizalom oly viszonya 
jött létre, melynek megszilárdulása a jöven-
dőre nézve csakis örvendetes kilátással kecsegtet-
het. A megelégedés hő érzelmeivel emlékezem 
meg azon látogatásokról, melyekkel hü barátom 
és szövetségesem, a német császár ő fölsége 
itt Bécsben és nemrég Budapesten megörven-
deztetett. Nem kevésbbé hálás érzelemmel őr-
zöm a mult évben Romániában töltött napja-
imnak, valamint a román király és királyné 
ő fölségeik viszontlátogatásának emlékét. Az 
európai béke érdekeinek megóvása ezentúl is 
kormányom elsőrendű feladata leend és remény-
lem, hogy e részben bizalommal tekinthetünk a 
jövő élébe. Hadügyi kormányzatom igényeinek 
megállapításánál ezen évben is messzemenő 
tekintettel volt a monarkia gazdasági és 
pénzügyi helyzetére, ámbár az év kezdetén 
felmerült események a hadi-készlet gyorsabb 
kiegészítését követelték, melyet részben végre-
hajtani, részben megindítani kellett. De ezen 
intézkedések nem mentek túl a hadseregem 
kialakítására megállapított kereten, melynek 
egyébiránt hadügyi kormányzatom ezernyolcz-
szádnlenczvennyolczadik évre felállított összes 
költségvetése is megfelel." 

— Fiumei dolgok. A hivatalos „Budapesti 
Közlöny" f. hó 20-iki számában a minap tartott 
ministeri tanács határozata következtében: 
Bánffy báró ministerelnök aláírásával rendelet 
jelent meg, a melylyel a tengerparti városra 
is érvényes magyar törvényéket e naptól kezdődő 
hatálylyal életbelépteti. Legfontosabbak ezek 
közül a közigazgatási bíróságról, az egészség-
és a tanügyről, valamint a telepítésről és 
útlevél kiadásról szóló törvények. 

— Az iparművészeti muzeumot, mely 
Budapest egyik legérdekesebb és legtanul-
ságosabb látnivalója, f. hó 20-án nyitotta meg 
Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
minister rövid beszéddel, mely után a minister 
szép szavakban fejezte ki köszönetét Háth 
Györgynek és Badisics Jenőnek buzgó fára-
dozásukért. Majd megkezdte körútját a kará-
csonyi kiállításban, a hol érdeklődéssel nézte 
meg a tatai királysátrat, a magyar stilü buto-
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rokat és hímzéseket. Több kiállítónak elisme-
rését fejezte ki. A minister megnézte az antik 
bútorok gyűjteményét, a nagyszerű porczellán-
kollekcziót, az iparművészeti társulat tervező-
jének, Faragó Ödönnek magyar stilű szoba-
berendezéseit, a kováesolt vasmunkákat s a 
nagy magyar termet. 

— Yilág folyása a külföldön. A mult hét 
legnagyobb külföldi eseménye: az angol fő-
város egy részének égése. Folyó hó 19-én 
éjjel Londonban oly óriási tűzvész dühöngött, 
a milyen talán csak Chicago égése ha volt 
ezelőtt harmincz évvel. A tűz hihetetlen gyor-
sasággal harapózott tova, alig egy-két óra alatt 
angol félmértföld hosszú utczák állottak lán-
gokban. London összes tűzoltói több mint 
tízezren kivonultak az óriási tűzhöz és 
száznál több gőzfecskendővel igyekeztek gátat 
vetni a pusztító elemnek. I)e minden erő-
feszítésük daczára egyre tovább harapóztak a 
rettentő lángnyelvek, a melyek London bel-
városában, a Cityben sürün egymás mellett 
levő roppant nagy áruházakban tömérdek gyú-
lékony anyagra találtak. Az áruraktárak egész 
nap égtek s csak este 10 órakor tudták a 
a lángtengert megfékezni. Ekkorára száznál 
több nagy áruraktár égett le a bennök fel-
halmozott tollakkal és kalapokkal együtt s 
két holdnyi területen levő háztenger pusztult 
el. A nagyszerű Saint-Giles templom, a mely-
ben a világhírű Miltonnak, az „Elveszett para-
dicsom" világtalanul elhunyt költőjének ham-
vai nyugosznak, szintén a lángok martaléka 
lett. Összesen 219 kereskedés p u s z t u l t el. A 
kárt húrom millió fontra (több mint 30 millió 
frtra) becsül.k, de nagyobbrészt megtérül, mert 
biztosítva volt. 

— Péterfy Sándor ki]-, tanácsos 40 éves 
tanítói jubileumát egész csöndben ünnepelte 
meg f. hó 20-án az a kiváló pedagógusokból 
álló asztaltársaság, melyet a tanügyi körök 
általában „szombatosok" elnevezés alatt ismer-
nek. Az ünnepeltre, a ki 1857-ben november 
12-én tette le a soproni esperességi tanügyi 
bizottság előtt a képesítőt, számos felköszön-
tőt mondottak, melyekben nem csak a tisz-
telet, de a szeretet is megnyilatkozott, mely 
l'éterfyt országszerte környezi. A ministerium 
tisztviselői közül Neményi Imre dr. kir. tan-
felügyelő magvas beszédben méltatta Péterfy 
érdemeit. Megemlékeztek Német Ferenczről 
Péter fy első mesteréről is, aki Nemes-Ladány-
b.in élvezi a jól megérdemelt nyugalmat s a 
ki büszke lehet arra, hogy a magyar tan-
ügynek olyan vezért nevelt, a milyen Péterfy 
Sándor. A „Néptanítók Lapja11 Réztollinak 
„Az aranyhegy" czímü szép czikkével csat-
lakozik az ünneplőkhöz. 

t 
— Állami iskola felavatása. F. hó 7-én 

avatták föl Magyar-Óvártt a díszes, új, állami 
iskolaépületet. Az ünnepségen a magyar kor-
mányt Pálffy-Daun Vilmos gróf főispán 
képviselte. Istentisztelet után Itill József kir. 
tanfelügyelő tartotta meg megnyitó s üdvözlő 
beszédét, melyet a közönség nagy helyesléssel 
fogadott s melyre Pálffy-Daun Vilmos gróf 
főispán emelkedett s zajos éljenzéssel foga-
dott lelkes, szép beszéddel válaszolt, méltatva 
mindazon tényezők érdemeit, kiknek közre-
munkálása befolyt az iskola létesítésére. Majd 
Merényi Kálmán, az állami iskola igazgatója 
olvasta fel az intézet történetét. • 

— A hány ház, annyi szokás. Hihetetlenül 
hangzik, de megtörtént, hogy Szeged városa 
a legutóbb szervezett tanítói állásoknál a 
fizetést leszállította, és pedig a tanyán az ed-
digi 500 frtról 400-ra, a városban a férfi-
tanítókét az eddigi 700 frtról 500-ra, a tanító-
nőkét pedig 400-ra. A tanító munkáját Szege-
den ennélfogva nem becsülik annyira, mint a 
városi Írnokokét, mert ezek 600 frtot, kor-
pótlékot és (a tanítókkal egyenlően) 150 frt 
lakbért kapnak. — Ezzel szemben örömmel 
jelentheljük, hogy Lőcse városa négy tanító-
jának egyenkint évi 60 — 60 frt drágasági 
pótlékot szavazott meg, 

— Egy iutézet jubileuma. A székes-
fővárosi IL ker. közs. polgári leányiskola és 
női kereskedelmi tanfolyam 25 éves fennállási 
alkalmából f. évi decz. 5-én, vasárnap délelőtt 
' A l i órakor az intézet tornacsarnokában a 
volt tanárok és tanítványok közreműködésével 
jubiláris ünnepélyt rendez. Az ünnepélyt társas-
ebéd követi a „Budai polgári kör"-ben. Jelent-
kezni Kozma Gyula igazgatónál (II., Batthyány-
u. 10 sz.) lehet. 

— Gr. Csáky pályadíja a tanítók számára. 
Csáky Albin gróf, volt vallás- és közoktatás-
ügyi minister, 100 korona pályadíjat bocsátott 
a Havas Gyula dr. kir. tanfelügyelő szerkesz-
tésében közelebbről Kolozsvárott megindítandó 
„Magyar Pestalozzi" czímü gyakorlati nevelés-
ügyi hetilap rendelkezésére. Az érdekes pálya-
tétel, a melyre művelt tanítóink figyelmét 
ezennel felhivjuk, a következő: „Meg kell 
ismertetni azon gyakorlati eszközöket és 
módokat, a melyek segélyével a kötelesség-
érzet erényét fejleszthetni." A pályakérdés 
részleteire nézve szivesen szolgál felvilágosí-
tással a „Magyar Pestalozzi" szerkesztősége 
Kolozsvárott, Hosszú-utcza 1. sz. 

— Tanítói jubileum. P,nk János székes-
fővárosi tanító 40 éves tanítói működésének 
jubileumát a Wesselényi-utczai iskola tantes-
tülete f. hó 18-án ülte meg. Az ünnepeltet, 
ki a magyar nyelv buzgó apostola volt, a 
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hatóságok, t es tü le tek éá ka r t á r sak melegen 
üdvözölték. A közoktatásügyi min i s te r meleg-
h a n g ú levélben üdvözölte a j ub i l áns t s Verédy 
Károly dr. tanfelügyelő, mint a minister kép-
viselője, üdvözölte őt. Az á l ta lános szeretet-
nek örvendő jub i l áns t üdvözöl ték m é g : a 
székes-fővárosi t anügy i tanácsos képviseletében 
gróf Festetich tanácsjegyző, a VIT. kerületi 
I-ső számú iskolaszék nevében Zboray Béla, 
a tantestület részéről Szász J ános . Az egye-
sületek közül a magy. tan í tók orsz. bizott-
sága, a budapest i tanítótestület , az Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesület , a népnevelők buda-
pest i egyesülete és a budai taní tóegyesület 
képviselői t a r to t t ak beszédeket. A Wesselényi-
utczai iskola taní tó tes tüle te é r tékes ezüst-
kehelylyel lepte m e g az ünnepel te t . . 

— H a l á l o z á s o k . Korilly J á n o s ecseri róm. 
ka th . kántor taní tó , élete 61-ik és tanítós igá-
nak 45-ik esztendejében f. hó 7-én elhunyt. 
— Wolfgang L a j o s ág. hitv. ev. taní tó , egyh. 
ker. törvényszéki biró, a „Hegyal ja i ev. tanító-
egyesület e lnöke" f. hó 11-én, t an í tó i műkö-
dése 45-ik és é le tének 61-ik évében, Miskol-
czon elhunyt. Áldás emlékükre! 

Szerkesztő postája. 
Cs. L. Szirmán, ön „megokolását" kéri tőlünk 

olyan cselekedeteknek, a miket nem mi vittünk 
végbe. Egyoldalú informácziókra különben is — már 
többször kijelentettük — nem bíráskodunk. Levelé-
ből különben úgy látszik, hogy öntől olyasmit vontak 
el, a mi önt jogosan megillette; de hát az ilyesmit 
ott a hely szinén kell elintézni, még pedig, ha 
lehet : barátságosan. — E. K. Bihar-Mezőkeresztes. 
Különben nagyon tartalmas czikkének közlését azok 
után, a miket lapunk 44. számának szerk. postájá-
ban mondottunk s a miket ma is mondunk „egye-
sületi élet" czímű rovatunkban, fölöslegesnek tartjuk. 
Okoskodását egyébiránt mindenben aláírjuk. — 
P. J. Szarvas. A városi hatóság ú t j á n ; mi kérvé-
nyek beadására nem vállalkozunk. — Rakamaz. 
Nem tartotta érdemesnek velünk a nevét közölni s 
mégis fölvilágosítást akar kérvénye felől. Hát hogy 
keressék ki ? — Tudatlan. 1. Ha nem adnák meg, 
semmit sem tehet, mert önként vállalkozott keve-
sebbért is. 2. Az az üzenetünk a törvényen alapul. 
Ha nem adják meg, a közig, bizottság útján kell 
kérnie. Nem olvasta azt a rendeletet, a mit erre 
vonatkozólag közöltünk ? — K. Gr. Ózsák. Sorsolá-
sokról, mint, már több ízben kijelentettük, nem 
adunk fölvilágosításokat. A napilapok, tekintettel 
előfizetőikre, megteszik. — D. E. Hallót. Már meg-
üzentük, hogy a kongresszusi napló talán csak a 
f. év végén (vagy januárban) fog megjelenni. — 
K. E. Lakompak. 1. Meg. Az a hitközség dolga; 
folyamodni kell érte. 2. Foly. nélkül: nem. (Ön „el-
várja" a választ? Jobb volna csak — kérnie.) — 
Sehr. B. V.-N'ádasd. A kir. tanfelügyelőségtől fogja 
visszakapni. — U. B. Mosony-Ilalászi. A ministeri-
umban erről mitsem tudnak. — Hr. M. Uzsok. 
60.910. sz. a. a számvevőségnél van; megsürgettük. 
— P. J. Colonia. 61.662. sz. a. a herczegprimáshoz 

küldték véleményadás végett. — Göcseji. 63.045 
sz. a. sürgős tárgyalás alatt van. — Gr. I. Puszta-
Dinnyeshát. 33.944. sz. a. van; alkalmasint figye-
lembe fogják venni. — Kr. E. Pozsony. 1895. é. 
56.641. sz. a. nyugdíjügyén kívül más ügye nincs i t t ; 
— arról pedig Cz.-nak van tudomása. — Alföldi. 
Mezőtúr. Ö068. sz. a. a tanfelügyelőséghez küldötték 
pőtjelentések megtétele czéljából. — B. 1. Liivő-
Petri. Megsürgettük. — 15. J. Temes-Szlatina. 
Az a kérvény még nincs a ministeriumban. — 
Br. S. Vág-Sellye. Mi sem közölhetünk önnel töb-
bet, mint a mennyit hivatalból közöltek. — G. I. Sz.-
Somlyó. Nagyon téved abban, hogy „az igazság 
B. J.-nek adatott." Mi tartózkodtunk — egyoldalú 
informáczióra — akkor, és tartózkodunk, az ön 
levele elolvasása után jelenleg is az itéletmondástól. 
Úgy látjuk, hogy idült súrlódások forognak itt fönn, 
a melyekbe óvakodunk beleavatkozni. A mit az igaz-
gatói tekintély fentartásáról mondottunk, azt egész 
általánosságban most is föntartjuk, mivel a tekin-
télyre van fölépítve az egész társadalmi rend. Köves-
sék a bíboros lierczegprimás jelszavát: „Pax!" — 
P. K. Szerencs. Utána néztünk ; a jövő évi jegy-
zékbe nincs fölvéve s azért azt a tanácsot adjuk, 
hogy a kir. tanfelügyelő úr belevonásával indítsák 
meg újból a mozgalmat. Mi úgy tudjuk, hogy siker-
rel fog járni. „Elkeseredése" nem jogosult. — M. 
I. lírád. Az ötöléoes korpótlék öt évi szolgálat után 
jár . Hogy lehet ezen vitatkozni? — „Aktuális." 
Közölni fogjuk. — B. J. Kis-Várda. Ilyen dolgok-
nak utána járni nem feladatunk. — H. Zs. Pacsér. 
Egy és ugyanaz ; önnek van igaza. — B. A. Tass. 
Olvassa el lapunk 44. számának első szerkesztői üze-
netét és meg fogja érteni, hogy nem közölhetjük. 

— Annus. Utána nezettiink, de hasztalan. Fordul-
jon fölvilágosításért Buziásra Kovács Antal országos 
méhészeti fölügyelő úrhoz. — B. M. Szakái. A 
„Kisdednevelés"-t csak előfizetés útján kaphatja meg 
(egy évre 4 frt), vagy ha 3 frt tagsági díjjal belép 
a „Kisdednevelők Orsz. Egyesületébe" (VI., Rózsa-
utcza 23.) — E. Az, elismerjük, kellemetlen mezi-
dens volt, de ne vegye olyan nagyon a lelkére, mert 
már feledve van. Ügyének, mely méltányos és igaz-
ságos ügy, utána fogunk nézni. — B. Á. Gáborte-
lep. Ilyen dologban a mi lapunk nem lehet kezde-
ményező ; egyébiránt a nagym. ministerium már 
rendelkezett. (L. Hiv. rész) — Cz. Gy. Tisza-Szent-
Miklós. A kir. tanfelügyelőség dolga az ilye-
nekben erélyesen eljárni. —- D. K. Óesárd. 
Az 1892-dikivel nem tartoznak. — Moldoványi. 
Aj. levelet küldöttünk. — K. D. Paloznuk. 
V. ker áll. főreálisk., Markó-u. (A kihez leve-
lét czimezte, nem tanár, hanem igazgató.) — K. E. 
Nemes-Bodrás. „Omega." A közlendők közé tettük. 
— I. I. Nagyág. Inkább a „Nyelvőr"-be való ; küldje 
be oda. — K. M. Ság. B. G. R. Szeged. Nem kö-
zölhetjük. — I. M. Márm.-Borsa. 1. Fölösleges. 2. 
Kap. — P. J. Szarvas. Tegyen jelentést a kir. tan-
felügyelő úrnak ; az ő dolga ez. 

Tartalom : A közoktatásügyi minister kultúrpoli-
tikája. (H.) — Tanítók Országos Bizottsága. Lakits 
Vendel. — A szőllőgazdaság köréből. Győrffy József. 
—• Egyesületi élet. — Szünóra: Az aranyhegy. 
Héztolli M. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Irodalom. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: XJjváry Béla. 
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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 iniryen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lát tamozott 

községi előijarósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
Ifcőével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 ki., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb Időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj «-lőre küldi-ndő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réwzét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 
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K é z i r a t o k a t n e m a d u n k : v i s s z a . 

Az osztatlan népiskola. 
(H.) Magyarország 16.700 népiskolája 

közül 12.877 egy tanítós osztatlan nép-
iskola. A ministeri tanterv és a hozzá 
csatolt óraterv elrendeli, hogy az ilyen 
iskolák mindennapi tanfolyamában a 
tanító heti 29 órát köteles tanítani, a 
melyhez járul még az ismétlő-iskola 
heti 5 órája télen, illetőleg 2 órája 
őszkor-tavaszk or. 

Ezen jelentékeny heti óraszám azon-
ban az egyes osztályokra és a kötele-
zett tantárgyakra szétosztva nagyon 
szétforgácsolódik, mert p. o. a legfon-
tosabb tantárgyak közül: az írás-olva-
sásra mind a hat osztályban csak heti 
8 óra, a számtanra 6 óra jut, a mely-
ből ismét csak az első és második osz-
tály nyer teljes, külön órákat, a III.,  
IV. és V., VI. osztályok már össze-
vonva tanulják ezen tantárgyakat. Ebhez 
járul még számos ily iskolában a túl-
népesség, a rendetlen iskolázás, a cson-
kított szorgalomidő, a tankönyv és író-
szerhiány. Valóban nem csoda, hogy 
az ilyen iskolákból kikerült ifjúság, 
pedig azok száma százezrekre rúg, nem 
tanul meg hat év alatt írni, jól olvasni 
és számolni; nem hozza ki az életbe a 
legszükségesebb alapismereteket. 

Mindezen nyomorúságot fokozza, hogy 
az osztatlan népiskolák számára nincs 

megállapítva oly minimális tanterv, a 
mely a tanítót kellően tájékoztatná, 
hogy a kötelezett tantárgyak mindeni-
kéből mennyi, illetve melyik a leg-
lényegesebb tananyag, a melyet az osz-
tatlan népiskolában is múlhatatlanul 
fel kell dolgoznia a lelkiismeretes taní-
tónak ; hiányzik oly módszert aui utasí-
tás, a mely a tanítót biztosan tájé-
koztatná, hogyan kell eljárnia a mini-
mális tananyag okszerű ós sikeres keze-
lésében ? 

Még súlyosabb a helyzet a nem 
magyar tannyelvű, osztatlan népiskolák-
ban, a melyekben az 1879. évi XVIII. 
t.-cz. által kötelezett magyar nyelv-
tanítás, a maga nagy nemzeti jelentő-
ségével lép előtérbe, a mely iskolákban 
a tanító heti óráinak összege már 32-re 
emelkedik, a melyhez járul még az 
ismétlő-iskolai 5, illetve 2 heti óra. 

így szemügyre véve elemi nép-
iskoláinknak 75 száza'ékát, valóban nem 
lehet ebggé méltányolnunk dr. Wl issics 
közoktatási minister azon elhatározá-
sát, a melymk már az 1896. évi állam-
költségvetés tárgyalásakor a képviselő-
házban kifejezést adott, hogy t. i. 
gondoskodni fog az osz'atlan népiskolák 
tantervének, s a tanítók számára elűiez 
szolgáló n'así ásóknak elkészítéséről. 

A minister nyomban fel is hivta az 
orsz. közoktatási tanácsot a tanterv és 

Lapnnk 46-lk számához két melléklet van csatolva. 
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utasítás elkészítésére; reméljük, hogy a 
tanács nem fog soká késni e nehéz 
feladatok megoldásával. 

Meg lesz tehát nemsokára az osz-
tatlan népiskola tanterve, az ehhez 
szolgáló utasítás; s minthogy, nézetünk 
szerint az osztatlan népiskolában a taní-
tás sikerének másik elengedhetetlen kel-
léke: a tantervnek megfelelő jó olvasó-
könyv, bizton reméljük, hogy ministe-
rünk majd gondoskodik erről is. 

De ha mindez, t. i. tanterv, utasítás 
és jó olvasókönyv meg is lesz, a mai 
állapotok mellett akkor sem várhatunk, 
különösen a túlnépes osztatlan népiskolák-
ban, teljesen kielégítő tanítási ered-
ményt; mert az ilyenekben akár osztály-
összevonás, akár a félórákra osztott 
tanrend mellett, a mi pedig elkerülhe-
tetlen, — a legkitűnőbb tanítónak is 
majdnem emberfeletti munkát kell 
végeznie. 

Mit tegyünk tehát ? Legsikeresebb 
megoldás az volna, ha legalább a túl-
népes osztatlan népiskolákhoz még egy 
tanítói állomás szerveztetnék; de hát 
az illúziók nem alkalmasak ily komoly 
kérdések megoldására. — Már pedig 
álomnak is merész követelmény volna, 
hogy a 12 ezer osztatlan népiskolának 
csak a fele ily módon legyen osztottá. 

Más módokat kell keresnünk, és a 
ki a gyakorlati élet ismeretével kuta t ja 
azokat, s nem hagyja magát az addigi 
keretek megszokottsága, vagy a törvény 
intenczióinak túlhajtott magyarázatával 
lebilincselni, bizonyára talál is egy és 
más módot, a melyekkel lényegesen 
javíthatunk a mai mizériákon. 

Lássuk tehát ezeket a módokat. 
A népoktatási törvény 29. szakasza 

azt rendeli, hogy a fiu- és leánygyerme-
kek elkülönözve, s a mennyire lehet, 
külön tantermekben oktatandók. A tör-
vény eme rendelkezése népiskoláink 
75%-ában, t. i. az osztatlan népisko-
lákban, enyhébb részében, vagyis úgy 
van végrehajtva, hogy a fiu- és leány-

gyermekek ugyanegy tanteremben, de 
külön csoportban elhelyezve oktattat-
nak; — míg népiskoláinknak csupán 
25 százalékában vau a törvény szigorí-
tott rendelkezésében, vagyis a fiuk és leá-
nyoknak külön tantermekben való okta-
tásával végrehajtva. 

Ezen tényleges viszonyok mellett 
gyakran tapasztalható, hogy midőu vala-
mely iskolafentartó osztatlan iskolájá-
hoz egy ujabb tanítói (tanítónői) állo-
mást szervez, a törvény szigorított 
rendelkezéséhez alkalmazkodva, külön 
tanteremben oktattatja a fiukat és ismét 
külön tanteremben a leányokat, vagyis 
egy osztatlan iskola helyett kettőt teremt. 

E lap okolvasói előtt bizonyára fölös-
leges indokolnunk, hogy az ilyen meg-
osztás a vázolt mizériákon csak any-
nyiban változtat, hogy az iskola túl-
népességét megosztja; de egyebekben az 
osztatlan népiskola minden hátránya 
megmarad. — Azt is fölösleges itt 
bizonyítgatnunk, mennyire túlhajtott a 
moralista pedagogusok azon aggodalma, 
hogy falusi vegyes népiskoláinkban a 
két nembeli ifjúság erkölcsi élete talán 
veszélynek volna kitéve. 

Tapasztalatokon nyugvó meggyőző-
désünk, hogy az ilyen párhuzamos osztat-
lan népiskoláknál törvényes alapon és 
minden különös nehézség nélkül úgy 
lehet az iskola tanítási színvonalát 
emelni, ha a nemszerinti elkülönítés fel-
hagyásával az X. és II. vegyes osztá!yt 
a tanítónő (vagy tanító), — a többi 
vegyes osztályt pedig a másik tanító 
vezetésére bízzuk. így lesz az iskola 
igazán osztottá, s ily módon hatványoz-
ható a tanítás eredménye. 

Még kedvezőbbé alakul a helyzet a 
három tanerővel biró vegyes népisko-
lánál, mert i t t az I. osztály egymagá-
ban bizható az egyik tanerőre, a II. 
(esetleg a III-ik is) a második tanerőre, 
míg a többi osztályokat a 3-ik tanító 
vezetné. — Az I. osztálylyal foglalkozó 
tanítónőnek kötelessége volna a felsőbb 
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osztályok leánynövendókeit külön még 
kézimunkára oktatni, s ily módon heti 
óráinak összege körülbelül egyenlő volna 
a többi tanítókéival. Azon okból volna 
pedig a tanítónővel biró vegyes isko-
lákban az I. osztály ennek vezetésére 
bizandó, mivel a nagyobb osztályokban 
a fegyelmezés már nehezebb feladat, ezt 
a férfitanító sikeresebben oldhatja meg. 

Nézetem szerint csak a négy tan-
erővel biró iskoláknál volna megokolt 
a törvény szigorított rendelkezését végre-
hajtani, vagyis a fiukat és leányokat 
elkülönítve oktattatni; mert nem hang-
súlyozható eléggé, hogy népiskoláink 
belső elrendezésénél mindig csak azon 
nagy nemzeti és népművelődési felada-
tokat tartsuk szem előtt, a melyeket a 
nemzeti népoktatás által meg kell olda-
nunk; rendezzük be tehát akként nép-
iskoláinkat, hogy a négynél kevesebb 
tanerővel biró népiskolák is sikeresen 
oldhassák meg e részbeli feladatukat. 

Az osztatlan népiskoláknak ilyetén 
elrendezése első sorban az állami nép-
iskoláknál volna keresztülviendő, mert 
•ezeknél, mihelyt annak szüksége beáll, 
az állam nem zárkózik el a második, 
esetleg harmadik tanítói állomás rend-
szeresítése elől. 

Most pedig vegyük szemügyre az 
osztatlan népiskolák azon túlnyomó 
nagy részét, a melyeknél — az iskola-
fentartók szegénysége, vagy más gátló 
akadályok miatt egyelőre szó sem lehet 
újabb tanítói állomások szervezéséről, 
s a melyekben túlnépesség miatt a 
tanító valóságos sziszifusi munkát végez. 
Mit tegyünk ezeknél? 

Megint csak a gyakorlati élet tapasz-
talatai nyomán szólunk s meggyőző-
déssel állítjuk, hogy ezekben is lehet 
okos berendezkedéssel lényegesen javí-
tani a helyzeten. 

Ilyen iskolákban a kezdők és hala-
dók csoportját megosztva kell iskolába 

járatni . Például őszkor és tavaszkor 
délelőtt kora reggel, 7 órától 10 óráig 

feljárnak a haladók (III.—IV. osztály) 
s heti 18 órában nyernek oktatást két 
összevont csoportban (III—IV. és V— 
VI. osztály); a kezdők feljárnak dél-
után 2 órától 4-ig, s egy szabad dél-
után elhagyásával, a midőn az ismétlők-
oktatása történik, 10 órán át oktattat-
nak félórákra felosztott tanrendben. A 
téli idő beálltával annyi változás tör-
ténhetik, hogy délelőtt 8—10-ig a kez-
dők, és délután 1-től 4-ig a haladók 
járnak iskolába. 

Az ilyen berendezés előnye elmarad-
hatatlan, — tanítók előtt azt bizonyít-
gatnom felesleges; még az az előnye 
sem kicsinylendő, hogy a munkaidőben 
a nagyobb gyermekek 10 órától kezdve 
szüleiknek segítségükre lehetnek. 

Ezen rendszer indokolásául, sajnos, 
fel kell említenem azt a körülményt, 
hogy p. o. a székes-fővárosban száznál 
több iskolában van a váltakozó tanítás 
szokásban; vagyis, hogy ezekben egyik 
csoport j á r délelőtt, a másik csoport, 
ugyanazon tanteremben délután isko-
lába. Ha ilyen kényszerhelyzet eltűrhető 
a székes-fővárosban, bizonyára nem lehet 
azt kifogásolnunk a szegény falusi isko-
lákban sem. 

Ime egy pár mód, a melylyel, hilünk 
szerint az osztatlan népiskolák mai 
tarthatatlan helyzetén jó részben segí-
teni lehet. — Azért fejtettük ki néze-
teinket itt, e becses lapok hasábjain, 
mert ily módon alkalmat nyujtunk a 
t. tanító uraknak erre vonatkozó véle-
ményük közlésére. Közoktatási minis-
terünk bizonyára nem fog elzárkózni a 
gyakorlati élet embereinek véleménye 
elől, s ezek figyelembe vételével fog 
segíteni az osztatlan népiskolák mai tűr-
hetetlen helyzetén. 

Kettős sérelem. 
A „Néptanítók Lapja" ma már valóban a 

tanítók lápja. Hogy az: ennek az igénytelen 
czikkelynek a czíine is tanúságot tesz róla. 
Nem is egy, de kettős sérelemről akarok 
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szólani, s erős a hitem, hogy lapunkban tért 
nyerek azok elmondására. 

Az állami tanítók sokszor szóban forgó 
helyipótlékáról volna mondani valóm. Ez 
a helyipótlék: fizetés a 30 forintos regi kor-
pótléknal, s nem az — a nyugdíjnál. Tehát 
egy és ugyanazon illetmény kétféle beszámítás 
alá esik. 

De lássuk tisztán a helyzetet! 
Nekünk állami tanítóknak már tizenkét 

esztendő óta van korpótlékunk. Erről az 
1880-dik évi 32.944-dik számú ministeri 
szabályrendelet intézkedik. Ez kimondja, hogy 
évötödös korpótlék czímén a 300 forintos 
minimumnak 10 perczentjét kapjuk. Tehát 
öt évenkint harmincz forintot Ámde — 
sajnos! — kimondja azt is, hogy ez a kor-
pótlék a minimum fölötti fizetési többletbe 
„betudatik". Világos szóval: korpótlékot tulaj-
donképen csak az kap, a kinek lakáson félül 
pusztán 300 frt a fizetése. A kié több: fize-
tésének emelkedésére várjon addig, a míg 
30 frtos korpótlékainak összege fizetésének 
300 forinton felüli többletén túlhaladja. A mi 
négyszáz forint fizetés mellett kerek husz 
es/.tendő alatt történik meg. 1900-ban azokra 
nézve, a kik 1880-ban már államszolgálatban 
állottak! 

így állunk a régi korpótlékkal. Az 50 frtos 
új korpótlékot ellenben tudvalevőleg mi is 
mindnyájan megkapjuk. 

Bonyolítja pedig a helyzetet a közoktatás-
ügyi ministeriumnak a helyipótlék dolgában 
már 1885 óta követett gyakorlata. A helyi-
pótlékot ugyanis szintén fizetési többletnek 
tekinti a nagym. ministerium. Ennélfogva a 
kinek például Árvában 300 forint a fizetése, 
de e mellett a megélhetési nehézségek ki-
eg\ enlítéseül — tehát valóságos drágasági 
pótlékul — 100 forint helyipótlékot is kap : 
éppen úgy nem részesül harmincz forintos 
korpótlékban, mint nem részesül ciz « a kinek 
az Alföldön, vagy egyebütt — helyipótlék 
mellett, vagy a nélkül — 400 forint a törzs-
fizetése. 

De itt sincs vége a viszásságnak. 
Mert természetesen ebből megint az követ-

keznék, hogy a helyipótlék egyebekben is 
következetesen fizetésnek tekintessék. Főleg 
ott, a hol az amúgy is szerényen díjazott 
állami tanítóknak ez előnyükre szolgálna. Ez 
azonban nem történik. ÍSőt a nyugdíj által még 
bonyolultabbá válik a dolog. Mert ugyanaz a 
helyipótlék, mely „fizetés" volta révén meg-
foszt bennünket, helyipótlékos állatni tanítókat, 
harmincz forintos korpótlékunktól, — elüt 
bennünket a törzsfizetésünknél magasabb 

nyugdíjigénytől is, mivelhogy a helyipótlék a-
nyugdíjra nézve már — nem fizetés. 

így esünk el a 30 forintos korpótléktól,, 
valamint így esünk el az illetményeink vég-
összegének megfelelő magasabb nyugdíjjogo-
sultságtól is. 

Tanuságul fölhívom erre nézve az új 
nyugdíjtörvénynek — az 1891-dik éviXLllI-dik 
törvényezikknek — 4-dik §-át, melynek — e) 
pontja így szól: „Ellenben a természetbeni 
lakás, lakbér, a rendszeresített javadalmazás 
kiegészítő részét nem képező kegyúri ado-
mány, helyi vagy drágasági pótlék, iskola fűté-
sére szolgáló fajárandóság. irodai átalány, 
segéd tartasára szolgáló javadalom: a végel-
látás összegének kiszámításánál nem veendő' 
figyelembe." 

Elvitázhatatlan ennélfogva az, a mit fönnebb 
állítottam : hogy t i. a helyipótlék az állami 
tanítóságra nézve kétféle, még pedig egymás-
sal homlokegyenest ellenkező beszámítás alá 
esik. Fizetés: a korpótlékra nézve, s nem az: a 
nyugdíjra nézve! 

Talán nem vétek a loyalitás ellen, ha ezek 
után tisztelettel fölvetem az amúgy is önkényt 
kínálkozó kérdést: melyik most már az igaz-
ságos allapot? 

Az-e: midőn a korpótléknál, vagy az-e: 
midőn a nyugdíj tekintetében károsodunk ? 
Mert bármily nagyfokú hivatásszeretet és 
ezzel járó önfeláldozás lakozzék is bennünk, 
s bármilyen igaz loyalitással viseltessünk is a. 
nat/ym. ministerium iránt, — ha őszinték aka-
runk lenni: senki sem vallhatja közülünk 
„előny"-nek azt, hogy nem kapunk korpótlékot 
a helyipótlék miatt, s nincs magasabb nyugdíj-
jogosultságunk — ugyancsak a helyipótlék 
miatt! . . . 

Méltánytalanság történik velünk: az tény. 
Nem szándékosságból történik ez velünk: az 
is tény. De a kétféle beszámításból eredett 
tévedés helyrehozását immár tovább halasz-
tani nem lehet! A jelenlegi állapot föntartása 
nem méltányos. 

Legyen a helyi pótlék: fizetés, vagy ne 
legyen az, — de ne legyen mind a kettő egy-
szerre !... Ne legyen reánk nézve a sérelmek-
nek és az elkeseredésnek szinte kiapadhatat-
lan forrása. Annál is inkább, mivel igaz ugyan, 
hogy helyipótlékunknak törzs fizetésünkhöz 
való csatolását bármikor kérelmezhetjük s 
ebben az esetben nyugdíjigényünk fizetési 
illetményeink végösszegének magasságáig emel-
kedik : de igaz az is, hogy ezt az emelkedést 
száz forintonként 50 forintjával kell megvá-
sárolnunk. Holott ha a helyipótlékot az új 
nyugdíjtörvény megalkotásakor a nagym. minis-
terium következetesen fizetésnek tekintette 



45. szára. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

volna*, a mint hogy a korpótlékra nézve előző-
leg tíz esztendőn keresztül annak is tekin-
tette : nyugdíjigényünk emelkedéseért száz 
forintonkint csupán 5 forintot keltene fizet-
nünk. Annyit, a mennyit a törvény életbe-
léptekor felekezeti kartársaink fizettek. 

Négyszáz forint — legjobb esetben öt-
hatszáz forint — összes jövedelem mellett 
pedig ez reánk nézve óriási különbség! Hisz-
szük azért, hogy a minister úr ő nagy méltó-
ságának ügyeinkben annyiszor tapasztalt igaz-
ságszeretete és bölcsessége végre tisztázni 
fogja ezt az össze-vissza bonyolított sérelmes 
helyzetet. S ha 1885-től kezdődőleg, rajta 
kívül fekvő okokból, nem adhatja is meg szá-
munkra a 80 forintos kor pótlékot, — annak 
daczára, hogy a nyugdíjtörvény hivatkozott 
szakasza helyipótlékunkat a drágasági pótlék-
kal minden kétséget kizárólag egynek veszi: — 
igazságszeretetével bizonyára módját ejti, 
hogy akár államsegély nyújtásával, akár a 
nyugdíjtörvénynek mielőbbi megfelelő módo-
sítása által — legalább nyugdíjigényünk emel-
kedésének anyagi terhei vétessenek le vál-
lain król. 

Fölszólalásomnak is nem a minden áron 
való panaszkodás, nem is az elégületlenségnek 
szítása (a mi tőlem ugyan távol áll), — de ez 
volna a czélja. 

(Német-Lipcse.) Bursics Ernő. 

— — 

Hogyan ruházzuk föl árva és 
szegény növendékeinket? 

Mikor látom azt a mostoha bánásmódot, 
melyben a társadalom a tanítóságot lépten-
nyomon részesíti; mikor olvasom azt a sok 
panaszszal telt, de foganat nélkül való czik-
ket, mely a tanítóság nyomorát ecseteli: mind-
annyiszor elfog a keserűség s fölteszem ma-
gamban, hogy iskolámban sohasem teszek 
többet, mint a mit a rideg paragrafus paran-
csol s hogy lebeszélem még azt a szeren-
csétlen ifjat is, a ki a rögös tanítói pályára 
akar vetemedni. 

De mikor belépek iskolámba s látom ott 
azt a sok félig meztelen gyereket, a kiknek 
arczárói lerí az éhség, a kik november utolsó 
felében is urasági gyermekektől levetett, 
lyukas, vitorlavászon ruhácskában és mezítláb 
dideregnek: megszólal bennem valami jobb 
érzés; feledem, hogy talán azért éhes, mert 
szülője elpálinkázza a kenyérre valót; nem 
jut eszembe kutatni, hogy miért rongyos, 
miért mezitlábos: csak egyet érzek, azt, 
hogy ezen segíteni kell: csak egyet tudok, 

azt, hogy ha én nem segítek rajtuk, más 
nem segít senki. 

És segítek rajtuk az irgalom, a szeretet 
és az emberi hiú-ág segítségével. Mert míg 
emberek lesznek, addig lesz könyörület, lesz 
szeretet, — vagy ha ez nem is lesz: hiúság 
még mindig lesz, a mit a jótékony czélra ki-
zsákmányolni nem bűn. És jut a nyomorult-
nak kenyérre, ruhára. 

Elmondom, hogyan ruházom föl én már 
15 év óta apró rongyosaimat. Megjegy-
zem azonban, hogv részletekbe nem bocsát-
kozom, mert a ki meg akar érteni, az megért 
az alább elmondandókból is. 

Az egyik évben gyermek-szinielőadást ren-
dezek, a másikban hangversenyt, a harmadik 
évben fölolvasó-estélyt, a negyedikben tom-
bolajátékot, az ötödik évben bedilehemes 
pásztorjátékot, — és ha már ujabbat nem 
tudok: újra kezdem. 

És hogy a közönség áldozatkészsége nem 
merül ki, mutatja az a körülmény, hogy még 
eddig minden évben hoztam össze 40—80 
forintot. Hogy pedig az ily gyermek szini-
előadásoknak — észszerűen kezelve — peda-
gógiai értékük is van, azt hiszem: fölösleges 
is említenem. 

Azon vagyok, hogy a játékba minél több 
és minél nagyobb számú rokonsággal biró 
gyermeket vonjak be. Mit bánom én, ha az 
ismerősöket és rokonokat talán nem is az 
áldozatkészség hozza, hanem az érdek, a kí-
váncsiság, vagy éppen a hiúság! 

Kik a fölolvasók ? Hát magam is, más is. 
Fölkérem a papot, az orvost, a gazdatisztet, 
a zongorázó hölgyet, a hegedülő v. furulyázó 
gavallért, stb. és szívesen áll rendelkezésemre 
ki-ki, tehetsége szerint. 

A tombolatárgyakat is összekoldnlom. Meg-
adóztatom a kézimunkával foglalkozó szép-
nemet, az iparost, a kereskedőt, sőt magam 
is készítek néhány alkalmas tombolatárgyat. 

A szinpad ? Kisebb községben nem ép j en 
lényeges, nagyobb községben mindig kap 
kölcsön néhány szál deszkát a tanító e czélra. 
Ho.iv sok jót lehet ily módon tenni, abban 
ne kételkedjék senki. Azért mondom, mert 
„probatum est!" Hogy azonban a helyi viszo-
nyokkal mindenütt számolni kell, az termé-
szetes. És a tanítónak jutalma nem marad 
el: megvan a lelki gyönyörűsége, elég sok 
kellemetlensége s ennek fejében legtöbbször 
rút hálátlanság. De nem mindenki teszi hála 
fejében a jót! És ha az embert egy rövid 
időre elkeseríti is a jelen,;— az idő mindent 
orvosol, mindent feledtet. Én is minden évben 
megfogadom, hogy: „vigyen el engem stb., 
ha még egyszer stb." De egy év nagy idő, 
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s mire a tél ismét beáll, elfeledtem a hálát-
lanságot. 

Karácsony előtt már készen a ruha, csizma, 
czipő, sipka, kendő, stb. stb. Rendezgetjük, 
jegyezgetjük feleségemmel. Es mikor fakó, 
kopottas kicsikéink egyik-másik darabot föl-
próbálják s magukat a tükörben nézegetik, 
hogy milyen jó volna nekik is olyan, — oda-
szólunk nekik: ne bántsátok édes fiaim! az 
a szegény gyermekeké, — az alamizsna. Nem 
is ellenkeznek, szépen lemondanak róla. 

Mi pedig elfordulunk, letöröljük könyein-
ket, hogy ne lássák, ne tudják, hogy ők 
még ezeknél is szegényebbek. Mert rajtuk 
még a könyőrület sem segít, ők még ala-
mizsnát sem kapnak, — hiszen ők „úri 
gyermekek". 

(Kassa ) Füzesi Márton. 

T 
Természettan-tanítási leczke-

minták. 
(Tananyag: A párolgás és a légköri csapadékok.) 

I. Figyeljetek kedves gyermekeim! Ha fa-
zékban vizet forralunk, látjuk, hogy a fazék-
ból vízpárák emelkednek fel a levegőbe. Ezt 
a tüneményt párolgásnak mondjuk. Ritkán, 
vagy sürün egymás mellett emelkednek-e fel 
ilyenkor a vízpárák? Ha egy tányérban 
meleg nyári időben vizet teszünk a napra, 
a tányérból a víz néhány nap múlva eltűnik. 
Vájjon hová lesz a víz belőle? (Elpárolog.) 
Látjuk-e a tányérból a vízpárákat felszállani ? 
Mikor lehet a párolgást látni ? (Ha a vízpá-
rák sürün szállanak fel.) A tányérból bár nem 
látjuk a vízpárákat fölemelkedni, mert nem 
olyan sürün szállanak fel, mint a melegített 
folyadékból, de láthatatlan apró buborékok 
alakjában a tányérbél is felpárolog a víz 
a levegőbe. 

Ehhez hasonló dolog történik a nagy ter-
mészetben is. Maga a föld nedvessége, a 
folyók, mocsarak, tavak, de különösen a ten-
gerek vize igen nagy mennyiségben párolog 
el a nélkül, hogy ezt láthatnók. A légkörben 
levő vízpárákat csak akkor veszszük észre, 
mikor igen sürün egymás mellett vannak, 
mikor megsűrűsödnek (vagyis mikor felhő 
vagy köd képződik belőlük). 

Kisebb, vagy nagyobb melegnél párolog-e 
jobban a víz ? Tehát minél nagyobb melegnek 
van kitéve valamely folyadék, annál jobban 
párolog. S minél melegebb a levegő, annál 
több ví/párát képes magában tartani. Milyen 
levegő bir el több vízpárát, a hideg, vagy a 
meleg ? 

(A következő kísérletet télen fűtött szobá-
ban, nyáron a szabadban is lehet végezni.) 
Hideg vizet öntök az asztalon levő pohárba. 
Hagyjuk kevés ideig a poharat érintetlenül. Néz-
zük meg most, milyen a pohár külseje? Apró 
vízcseppek rakodtak rá; olvan, mintha a pohár 
megizzadt volna. (Fűtött szoba ablakai.) Ezt a tü-
neményt a levegőben levő vízpárák egy részének 
lecsapódása okozza. Ez azért történt, mert a hi-
deg víztől lehűlt a pohár, a pohár lehűtötte a 
körülötte levő levegőt, s mivelhogy a hideg 
levegő nem képes magában annyi vízpárát 
tartani, mint a meleg levegő: a vízpárák egy 
része a levegőből kivált s lerakodott a pohár 
külsejére. 

Tele töltöm ezt a másik poharat is hideg 
vízzel, s egy papírlapot néhány perczig foly-
tonosan mozgatok körülötte. Nyúlj a pohár-
hoz N! Hideg, vagy meleg-e a pohár ? Mi 
hűtötte le a poharat? Nyugvásban van-e a 
pohár körül a levegő ? A pohárhoz mindig 
fris levegő tódul. Tehát lehülhet-e a pohár 
körül a levegő ? Mivelhogy a pohár körül 
a levegő nem hűlhet ki, így páratar-
talma sem válhatik ki. Ezért nem csapódtak 
le ennek a pohárnak falára vízpárák. 

Ezekhez hasonló tüneményt észlelhetünk a 
nagy természetben is. Meleg nyári napokon 
a levegő igen fölmelegszik, s a levegő nagyon 
páratelt. Ha a nap lemegy s csillagos éjszaka 
borul a földre (a levegő melegének egy 
része kisugárzik a világűrbe), a levegő lehűl. 
És mivel — mint már tudjátok — a hideg 
levegő nem tart magában annyi vízpárát, 
mint a meleg levegő, a vízpárák egy része 
lecsapódik fákra, füvekre, virágokra, s a le-
csapódott vízpárákat harmatnak nevezzük. 

A forró földöv alatt, különösen a tenger-
partokon, a harmat oly bőven képződik, liogy 
az esőt is pótolhatja. Ellenben a nagyterü-
letű szárazföldek belsejében (Szaharaban, 
Ázsia belsejében) a harmat igen ritka tünemény. 

Kora tavaszi és késő őszi éjszakákon a. 
levegő jobban kihűl s néha megtörténik, 
hogy a lecsapódott vízpárák megfagynak, 
így képződik a dér. Miből lesz a dér? Tehát 
mi a dér? Ha az égboltozatot felhők borítják, 
a levegő nem hűl ki annyira, mint mikor 
tiszta az égboltozat; mert a felhők a földnek 
meleg takaróul szolgálnak. S ha a levegő ki 
nem hűl, kiválhatik-e belőle a páratartalom ? 
Szeles időben sem képződhetik harmat, ha 
derült is az ég, mert a szél a vízpárákat 
magával viszi. (Utalás a papírlapnak a pohár 
körül való mozgására.) 

Ismétlés. Ha vizet forralunk, mik szállnak 
föl a levegőbe ? Minek nevezzük e tüne-
ményt? Mikor látjuk a párolgást? Hová 
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szállnak a vízpárák ? Honnan emelkedik fel 
a legtöbb vízpára? Ha pohárba hideg vizet 
öntünk, milyen lesz a pohár külseje ? Honnan 
csapódnak le a vízpárák? M.ért csapódnak le? 
Hogy nevezzük a lecsapódott vízpárákat? Ha 
a pohár körül a levegőt folytonosén moz-
gatjuk, lecsapódnak-e a vízpárák ? Miért nem? 
A hideg vagy meleg levegő képes-e magában 
több vízpárát tartani ? Nappal a szabadban 
képződik-e harmat? Mikor képződik? Miért 
éjjel ? Ha felhős az égboltozat, képződik-e 
harmat? Miért? Miért nem képződik har-
mat s/eles időben ? Ha a harmat megfagy, 
minek nevezzük ? — stb. 

11. Eső után mikor szárad föl hamarább a 
föld, ha meleg napok vannak, vagy ha hűvös 
idők járnak? A víz tehát annál jobban páro-
log, minél nagyobb a körlég hőmérséke. A 
föld fölszinéhez közel eső levegőrétegek föl-
melegedés folytán a magasba szállnak, s kü-
lönösen a tengerek fölszinéről roppant meny-
nyiségű vízpárát ragadnak föl a levegőbe. 
Ámde a szabadban a levegő soha sincs nyug-
vásban. A tengerek fölül a vízpárákat most 
egyik, majd másik irányba elhajtja a szél, s 
mihelyt a vízpárák hidegebb légrétegbe sodor-
tatnak, összesűrűsödnek annyira, hogy láthatókká 
válnak. A magas légrétegben összesűrűsödött 
vízpárákat felhőknek nevezzük. Miből van tehát 
a felhő ? Honnan szállott fel a legtöbb vízpára? 
Mi hozza el a tengerek fölül a vízpárákat? 
Mikor láthatjuk a levegőben levő vízpárákat? 
Mi emeli fel a vízpárákat a levegőbe ? 

A felhők változó alakúak és különböző 
magasságban vannak a föld felett. A fodros 
vagy fürtös felhők finom fehér vonalak s fá-
tyol alakjában látszanak. Ezek vannak leg-
magasabban. Magasságuk 9000 m. A bárány-
felhők mint apró kerekded felhők láthatók, 
s egyes darabjaik között az ég kékje kilátszik. 
Ezeknek középmagassága 3000 — 7000 m. 
A réteges gomolyfelhők és esőfelhők nagy tö-
megű alaktalan felhőhalmazt képeznek, s 
szürke színűek. Középmagasságuk 1000 — 2000 
m. A zivataros felhők mint hatalmas, égnek 
tornyosuló felhőtömegek mutatkoznak; ezekből 
zivaiaros jelenségek kíséretében zápor, néha 
jég esik. Alsó részük mintegy 1400, tetejük 
3000—5000 m. magas. (E felhőalaknk alkal-
milag természetben bemutatandók.) — Ha a víz-
párák közvetlenül a föld fólszinének közelében 
sűrűsödnek össze, akkor köd képződik. A köd 
tehát nem más, mint a föld színén us/.ó felhő. 

Hány főalakja van a felhőknek ? Melyek 
azok ? Mikor képződik köd ? Mi a köd ? 

Ha a felhőkben a vízpárák mindjobban 
összt sűrűsödnek, részint kihűlés, részint más 
buborékokkal való egyesülés folytán, annyira 

megnehezednek, hogy súlyuknál fogva a földre 
esnek. így képződik az eső.*) 

Az esőcseppek esés közben mindig nagyob-
bodnak, mivel útközben felszálló gőzbuboré-
kokkal (vízpárákkal) találkoznak, melyek a 
hidegebb esőcseppek által lehüttetvén, rájuk 
lecsapódnak. Ezért minél magasabbról hulla-
nak az esőcseppek, annál nagyobbak. Nyáron 
leginkább nagy magasságban képződnek fel-
hők, ezért gyakori nyáron a záporeső. A per-
meteg alant járó felhőkből szokott hullani. 
Ha az esőcseppek útközben a 0 fokon alul levő 
légrétegen haladnak át, akkor megfagynak, 
s jég alakjában jutnak a földre. így képző-
dik a jégeső, mely leginkább június és julius 
forró napjaiban képződik s úgyszólván mindig 
nappal, nagyobb zivatarok kitörése előtt esik. 

Milyen levegőben sűrűsödnek össze nagyon 
a vízpárák ? Mi történik a levegőben a víz-
párákkal, ha nagyon összesűrűsödnek ? Ala-
csony, vagy magas felhőkből esnek-e a nagy 
esőcseppek ? A permeteg milyen földből hull ? 
Ha az esőcseppek útközben igen hideg légréte-
gen keresztül jönnek, mi történik velük ? Hogy 
nevezzük az ilyen esőt? Mikor szokott jég-
eső esni? — stb. 

Télen a levegő hőmérséke a fagypont alá 
száll. Ilyenkor a levegő vízpárái nem csep-
pekké alakulnak, hanem finom jégtükké vál-
nak, s számos kis jégtű egymáshoz tapad s 
pelyhek alakjában hullanak a földre. Így 
képződik a hó. A hópelyhek hatsugarú kis 
csillagocskákból vannak összetéve. A csilla-
gocskák igen különböző alakúak. Figyeljétek 
majd meg! Ha hóesés alkalmával erős szél 
fű, a hópelyhek csillagocskái a vihar hatása 
alatt apró darabokká válnak, s mint kis golyócs-
kák jutnak a földre. Ezt daraesőnek nevezik. 

Ismétlés. A párolgásnak és a vízpárák lecsapó-
dásának rendkívül fontos szerepe van. Párol-
gás nélkül örökös sártenger lenne földünk s a 
vízpárák lecsapódása nélkül kihalna róla a 
szerves élet. Nyáron az eső megöntözi növé-
nyeinket, hogy a melegség után újra éledje-
nek. Télen a hó eltakarja és megvédi veté-
seinket a megfagyástól. S hogy ez így van, 
s hogy ennek így kell lennie, azt a minden-
ható Isten intézte így. Áldjátok azért érte 
az ő szent nevét! 

(Kunágota). Kim László. 

*) Az eső keletkezésének a vízhólyagoeskák hypo-
tézise alapján való elméletét ilyenformán, ennyiben 
előadni, népiskolában elegendő. A finom porrészecs-
kéknek az esőcseppekben jelenlétének fizikai és 
cht-miai úton bebizonyított tényére, valamint a lég-
köri elektromosság valószínű szerepére és egyél» 
okokra itt nem lehet kiterjeszkedni. 

— ^ 
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Tanító a földmíves portáján. 
Az egész haza tanítóságát érdeklő nagy 

problémát vetett fel ezen a czimen Gutten-
berg Pál, a „slöjd" igazgatój cl, az „Alföldi 
tanítóegyesület "-nek Csongrádon a mult hóban 
megtartott ülésén. 

Az eszme nem új, ott szunnyad minden 
igazi néptanító szivében, de ha szó esett is 
róla, sohasem tárgvalták Magyarország tanítói-
nak az összejövetelein annyi szocziál-pedago-
giai, szocziál-politikai és tárgyi tudással, mint 
a csongrádi gyűlésen. 

„A népnevelés tartamát az élet egész ide-
jére kiterjeszteni a csecsemő-kortól a család-
alapítás koráig, sőt a késő vén korig." 

Ez az alapgondolat, melyen Guttenberg P. 
lelkes beszéde nyugodott. 

A magyar nép politikai helyzete, történelmi 
múltja, röghöz kötött élete — gondolkozásá-
ban a maradisággal, mely sziklát állít hala-
dása elé — utalnak bennünket, néptanítókat, 
hogy minden életviszonyában mellette legyünk. 
Olyan munkát kell végeznünk, mint a 16 —17. 
századokban a Jezsuiták hires rendje végzett. 
Be kell a népnek családi, erkölcsi életébe 
is hatolnunk, hogy megismerjük gondolatát, 
bűnét, hibáit. Csak úgy lehet átalakítani, for-
málni századunk szelleméhez, ha a tanító 
otthon érzi magát népének minden házában_ 

A legújabb kor sok forrongó eszmét vitt 
be népünk gondolat világába; ezeket az esz-
méket a tanítónak kötelessége helyes mes-
gyébe szorítani, hogy ne az államrend ellen 
forduljon kitörésével, hanem hasznos őrévé 
alakíttassák gazdasági életében. A magyar 
paraszt mindezideig összes gazdasági isme-
reteit apáitól örökölte — ő is úgy dolgozik, 
mint a méh, a hangya, alig van reá hatással 
a technika, a reális tudományoknak hatalmas 
fejlődése. A tanítóknak jutott feladatni be-
vinni a művelődés, az ujabb kor előre törő 
szellemét a nép gazdasági, családi és erkölcsi 
életének minden nyilvánulásába. A földmívelő 
nép minden kultur-államban legkevesebb 
érdeket tanúsít a haladás iránt; de különösen 
hazánkban, a mi falun, pusztán lakó népünk 
felfogásával, munkamódjával mintha ma is a 
mult századokban élne: alig változtatott vala-
mit rajta az idő. Csak gazdasági elvei váltak 
avultabbakká. 

Talán helyzete magyarázza némiképen ezt 
a maradiságot s menti bűnét. 

A kereskedő, iparos utazik, világot lát, 
iskolákat végez ma már inas-éveiben is s a 
nagyobb városok mozgalmas életében a vil-
lany, a gőz közelében úgyszólván kénytelen 
megismerkedni kora vívmányaival, intellek-
tuális műveltsége is sokkal több; míg a föld-
mívelő nép elzárva a maga fehérre meszelt 
kis tanyájába, úgy él, mintha embergyűlölő 
volna, iegfelebb a politikai harczokban vesz 
részt, egyébként ki sem mozdul földjéről; isko-
láit korán végzi, azután teljesen elhagyatva él 
ősi hagyományaival, józan eszére, munkás két 
kezére bizva. 

Nincsenek segítségére ujabb eszközök, hala-
dottabb népektől szerzett jobb munkabeosztás. 

Helyzete szükségessé teszi, hogy minden 
foglalkozása s életkorában maga mellett lássa 
a tapasztalt vezetőt, hogy az európai népek-
kel folytatott nagy küzdelemben, a mit meg 
kell vívnia sikerrel, megálljon a maga helyén. 

Erről a nagy problémáról beszélt Gutten-
berg P. előadásában és lekötött, gondolkozásra 
késztetett érveivel. 

Ezt a tartalmas előadást méltóképen leírni 
nehéz feladat; most érzem, a mikor belekezdtem. 

A gazdasági ismétlő-iskolában — melynek 
tervezetét csak nem rég adta ki közoktatási 
ministerünk — G. P. egy nagy lépést lát 
ideája felé, az első nagy lépést arra, bogy a 
mezőgazdaság elemei lassan átmenjenek köz-
oktatásunkba, s hogy mennyire új dolog volt 
e tervezet, mutatta az is, hogy szinte készü-
letlenül talált bennünket. Ennél a keskeny 
térfoglalásnál nem állhatunk meg ; bár az nagy 
terheket ró a magyar tanítóságra, de nemzeti 
hagyományunk kivánja, hogy még több elem-
mel is gazdagítsuk népoktatásunkat. 

Csak úgy sikerül a nemzeti szellem meg-
erősítése annyi bel- és külellenség között, 
ha a tanító a népélet minden mozzanatára 
kiterjeszti figyelmét; tanulmányozza, átgyúrja, 
nyomon kiséri a családba, szóval állandó érint-
kezést tart fenn vele; csak akkor rázhaíja 
fel abból a lethargiából, mely kedélyéletét is 
lenyügzi" s gátolja haladásában, hogy meg-
küzdjön a nemzeti élet minden munkájában 
a nyugati államok kultúrájával. 

Magasztalja a magyar családi élet kultuszát, 
de egyúttal megmutatja lakás-, háztartás-, udvar-
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és külső gazdasági berendezkedéseiben a 
hygieniai s gazdasági hibákat. 

Népünk nagyon elszegényedett az utolsó 
évtizedekben; nagy gazdasági válságok s 
gyakran elemi csapás is járultak ehhez az 
elszegényesedéshez; a tanítóknak jutott hiva-
tásul, hogy megtanítsák: miként erősítheti 
meg magát a tőidből, miként nyerhet új 
erőt tőle, hogyan mívelje meg igazán, hogy 
egy darabka föld, egy tehén jövedelméből 
megélhetést biztosítson magának. 

A gazdasági ismeretek nagy mezeje áll a 
tanító előtt. Nehéz dolog tanulmányait meg-
szereznie s még nehezebb azt a gyakorlati 
életbe átvinni az iskola útján. 

A paraszt-ember nevet a nadrágos emberen, 
mikor földmívelésre tanítja. 

Ezt az ellenszenvet kell a tanítónak min-
denekelőtt leküzdenie s mintegy kényszerí-
teni a föld népét, hogy elfogadja tőle az új 
eszméket. 

Szocziál-pedagogiai, szocziál-politikai kér-
désekben kell a tanítónak tanulmányokat 
tennie, hogy ennek a nagy ideának meg-
valósításában sikerrel tudjon küzdeni. 

Egy hatalmas elvnek, a kölcsönöstég elvének 
öntudatra ébresztését tűzi főként a tanító 
feladatául a családi, községi és állami életben. 

A mi népünk — úgymond — eléggé 
józan életnézlettel, tapasztalattal bír, de van 
egy nagy gyengéje: az önmaga elhagyása. 

A szövetkezeteknek, a kölcsönösség tuda-
tának a hiánya látszik meg magánéletében 
úgy, mint k> zéletében. Ez ellen kell kivált-
képen a tanítónak fegyverkeznie. 

Nehéz munkával áll itt szemben a tanító, 
különösen az öregebb embereknél, a kiket a 
mult köt, a kik egész ősi lustaságukkal 
ragaszkodnak a tegnaphoz. 

Egy amerikai tanfelügyelőnek jutott először 
eszébe rávenni a tanítókat, hogy hetenkint 
egyszer, szombat este, meghívják a szülőket 
iskoláikba s így mintegy kényszerítsék, hogy 
résztvegyenek az iskola munkájában; ezzel 
szorosabbra fűzték a kapcsolatot az iskola 
és a szülők között. Milyen pompás, jó alkalom 
ez, hogy a tanító kitérjeszsze tanítását a 
gyermekekről a felnőttekre is! Van-e állam, 
vagy nép, melynek inkább szüksége volna 
erre a kapcsolatra, mint a mi hazank, a mi 
népünk P . . . 

Nagyjában vázoltam csak a közel két óráig 
tartó előadást; nem is akartam egyebet, 
mint hogy valami kis visszhangja maradjon 
a Néptanítók Lapjában Guttenberg Pál beszé-
dének. Talán gondolkozni fognak rajta tanító-
társaim. 

Azt a határozati javaslatot irom még ide, 

melyet Guttenberg úr a tanítógyülés elé ter-
jesztett s melyet egyhangúlag tett a gyűlés 
magáévá: 

„Bizza meg a csongrádmegyei tanítóegye-
sület egy-néhány tagját, kellő szakerők igénybe-
vételével, egy megfelelő terv kidolgozására, 
hogy haladni kivánó tanítóknak az ország 
különböző pontjain szocziál-pedagogiai kur-
zusok tartassanak." 

(Szeged.) Bite Pál. 

hullámtól vert sziget" -
haza-

H I V A T A L O S KÉSZ. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi főtiszt, egyházmegyei Főhatóságnak. 

— 66.54Ü. sz.) 
Nemzetünk általában dicsőséges, sokszor 

azonban nehéz zivatarokkal támadott ezred-
éves fönnállása azon megdönthetetlen igaz-
ságottárja elénk, hogy 
ként való fönmaradását lakosai lángoló 
szeretetének, a nemzeti eszméhez való szivós 
ragaszkodásának köszönhette s ez uton léphe-
tett be „teljes joggal" a nyugati nagy nemze-
tek társaságába. 

Most, a midőn az ezredéves forduló magasz-
tos és kegyeletes ünnepségei lezajlottak s be-
léptünk a második évezredbe, kétszeresen meg 
kell fontolnunk az első évezred történetének 
tanulságait; számot kell vetnünk azzal, hogy 
nemzetünk ma már azon a széles talapzaton 
áll, melyet az alkotmány sánczaiba befogadott 
egész nemzet képez. Szükséges ez okból, hogy 
a hazaszeretetnek, a nemzeti összeforradás 
tüzének olthatatlan lángja az egész nemzetet 
körülfogja. 

Ennek a lángnak ápolása, folytonos élesz-
tése, általánosítása csakis úgy lehetséges, ha 
már a zsenge gyermek ráneveltelik a nemzeti 
összetartásra, ha valamennyinek tudatába megy 
át, hogy mindnyájan ugyanegy anyának, a 
szeretett hazának gyermekei vagyunk, — mert 
a későbbi korban vissza-vissza csendülő ifjú-
kori érzelem a leghatalmasabb élesztőjévé fog 
válni a felnőttek hazafias érzelmeinek is 

E láng élesztésére nagyon fontos alkalmat 
találok abban, ha az iskolák ifjúsága a szent 
korona, az ország czímere, szine és zászlója, 
mint a magyar nemzeti eszme és összetartás 
jelvényeinek beható ismeretére úgy oktattatik, 
hogy azokban ne csupán a díszt lássa, de 
irántuk kegyeletes, hódoló tiszteletet érezve, 
bennük magát a nemzetet megszeresse. 

Ez okból intézkedtem, hogy az állami, 
államilag segélyezett községi és községi elemi, 
polgári, iparos- és kere.-kedőtanoncz-iskolák-
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ban tartatni szokott iskolai ünnepélyek a 
jelzett hazafias irányban tartassanak meg. 

Nem kétlem, hogy a főtiszt, egyházmegyei 
Főhatóság a hazafias nevelés fokozása tekin-
tetében velem egyező nézetet méltóztatik 
osztani és a saját közvetlen fenhatósága 
alatt álló hitfelekezeti tanintézetekben ily 
iskolai ünnepélyek megtartását óhajtandónak 
tartja. A midőn tehát ezt a magam részéről 
a főtiszt, egyházmegyei Főhatóság bölcs meg-
fontolásába és támogatásába ezúttal melegen 
ajánlani szerencsém van, tisztelettel megje-
gyezni kívánom, hogy az ünnepélyek napjául 
— ott, a hol a teljes 10 havi szorgalomidő 
be van tartva — legczélszerübbnek látnám 
minden év junius hó 8-át, mint 0 Fölsége 
megkoronáztatásának évfordulóját kijelölni; 
ellenben a 10 hónál rövidebb szorgalmi idővel 
biró iskoláknál akár október 4-ike, mint 0 
Fölsége nevenapja, akár pedig május hó 3-ika, 
mint az ezredévi ünnep hivatalos kezdetének 
fordulója volna kijelölendő. 

Hogy ezen hazafias ünnepélyek az óhajtott 
hatást előidézhessék, szükségesnek találtam 
arra nézve tájékoztató programmot nyújtani 
s e czélból az Vjváry Béla, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője által összeállított, általam 
alkalmasnak talált és elfogadott Ünnepi füzet-
ből (mely a Néptanítók Lapja szerkesztősé-
génél darabonkint 10 krért rendelhető meg) 
10 példányt oly kéréssel van szerencsém a 
főtiszt, egyházmegyei Főhatóságnak tisztelettel 
megküldeni, hogy a mennyiben az a czél 
elérésére hasznos tájékoztatást nyújt, e füzete-
ket a hatósága alatti tanintézeteknek saját 
részéről figyelmükbe ajánlani méltóztassék. 

Budapesten, 1897. évi október hó 28-án. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Borhy Margit és özv. Bartmanné 

szül. Elek Ilona egri községi kisdedóvónőket 
az ugyanottani állami kisdedóvodákhoz óvó-
nőkké; Caprariu György oki. tanítót a gajta-
soli áll. el. népiskolához r. tanítóvá; L'arkas 
Gyula oki. tanítót a herendi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Major Gyula oki. tanítót a 
tasolyai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Bu-
deszku Miklós oki. tanítót a lapusniki közs. 
el. iskolához r. tanítóvá; Gyurity Julia oki. 
tanítónőt a kátyi közs. el. iskolához r. tanító-
nővé; Pelcsárszky Géza oki. tanítót a raven-
szkai közs. el. iskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: özv. Nagyné-Szilágyi Róza 
kalotaszentkirályi áll. el. isk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a zánni áll. el. iskolához; 
Greguss Ilona tárterebesi áll. el. isk. r. tanító-

nőt jelenlegi minőségében az igaz falvi áll. 
iskolához; Szedlárik László gattajai és Gyenis 
Antal móriczföldi áll. el. isk. r. tanítókat köl-
csönösen ; Jakab József rettegi áll. el. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a felsősófalvi 
áll. el. iskolához; Nagy József medvési áll. 
el. isk. r. tanítót a magyarsülyei áll. el. isko-
lához ; Medveczky Aranka gyalui áll. el. isk. 
tanítónőt a királyházi áll. el. iskolához; Ker-
ner Gyula felvinczi áll. el. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a hatvani áll. el. isko-
lához ; Urhegyi János alsólendvai áll. polg. 
isk. r. tanítót és Szenes Adolf resiczabányai 
áll. segélyezett közs. polg. isk. r. tanítót eddigi 
minőségükben a nagybecskereki áll. polg. és 
felső keresk. iskolához; Boldizsár Dénes kaczkói 
áll. el. isk. tanítót a magyarderzsei áll. el. 
iskolához. 

Gyámpénzt engedélyezett: néhai Forts 
Gáspár battonyai ev. ref. hitfelekezeti tanító 
György nevű kiskorú árvája részére évi 50 
forintot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Nóvák István nyug. kiskorpádi tanító 
Juliska nevű kiskorú árvája részére évi 50 
frtot; néhai Könezöl László nyugalmazott 
volt győri ev. ref. tanító özv., szül. Dobrovics 
Teréz részére évi 300 frtot és 4 árvája részére 
együtt 200 frtot. 

Vé" kielégítési összeget utalványozott: 
Benedek Vilma válaszuti munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónő részére 200 frtot egyszer 
mindenkorra; Uelfy Sarolta rákos-palotai kir. 
javító-intézeti munkaképtelennek talált csa-
ládfő részére 980 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Niedermayer 
János glogováczi munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére 440 f r to t ; Kárbuczky Mátyás 
róm. kath. kántortanító részére 220 frtot; 
Sarkady Antal szilágyszegi munkaképtelennek 
talált ev. ref. tanító részére évi 280 forintot; 
Földvári Albert bessenyői munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 170 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A „Szilágymegyei tanítótestület" 

Sz.-Somlyón tartotta 22-dik közgyűlését. Plosg 
Gyula elnöki megnyitójában hangsúlyozta a 
tanítóegyesületek elé újabban kitűzött hazatias 
és kulturális feladatot; megemlékezett a testü-
let két nagy halottjáról: néhai Kerekes József 
és Szikszai Lajos kir. tanácsosokról. Dr Petri 
Mór kir. tanfelügyelő lelkes szavakban hívta 
fél a tanítókat, hogy társadalmi téren is igye-
kezzenek minden alkalmat megragadni, midőn 
ismereteikkel s tapasztalataikkal hasznos szol-
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gálatokat tehetnek az iskola falain kívül is ; 
különösen figyelműkbe ajánlja a gazdasági 
ismétlő-iskolák és mértékletességi egyesületek 
felkarolását, mert — mondá — a szorgalmas 
munkásnak anyagi jutalma sem marad el; 
ezzel Alvás Gábor, bábczai tanítónak átadta az 
orsz. erkölcsnemesí tő-egyesület 100 korona 
ajándékát. Zoványi Lajos értekezést olvasott 
fel a magyar nyelvtanítás reformjáról; Bogdán 
István gyakorlati tanítást tartott az oxigénről, 
nitrogénről és szénsavról; Havas Antal vita-
tételt adott elő az olvasókönyvekről, birálat 
alá vévén az állam által kiadott Népiskolai 
Olvasókönyvnek 4 első kötetét. A testület 
belépett a Tanítók Országos Bizottságába. 
Kérvényt intéz a közoktatási és kereskedelmi 
kormányhoz; előbbihez, hogy az iskolai be-
iratási díjak újból a könyvtárra legyenek 
fordíthatók, utóbbihoz, hogy a hazai tanító-
egyesületek egymás között portomentesen 
levelezhessenek. Igen nevezetes lépést tett a 
testület saját munkásságának fokozására, midőn 
elhatározta, hogy „Szilágyvármegyei Tanügy" 
czímmel egy évenként tízszer megjelenő hiva-
talos közlönyt ad ki. Utasította továbbá a 
központi bizottságot, hogy a jövő évi jubilá-
ris gyűlésre írja meg a testület 25 éves tör-
ténetét. Tisztújítás rendén megválasztották 
elnökké : Plosz Gyulát, alelnökökké: Bogdán 
Istvánt és Juhos Bélát, főjegyzővé és a hiva-
talos lap szerkesztőjévé : Zoványi Lajost, pénz-
tárossá : Némethy Zsigmondot: megválasztották 
ugyanakkor a központi bizottság tizenkét 
tagját. (Z. L.) 

X A. „Szebenmegyei Tanítótestület" ez 
évi rendes közgyűlését november hó 16 és 
17-ik napjain Nagy-Szebenben tartotta meg. 
E közgyűlés az egyesületnek összes eddig 
megtartott ülései között a legnépesebb volt. 
Az ülés megnyitása után Pintér Gábor dr. 
szebenvármegyei kir. tanfelügyelő, ki e taní-
tótestületi közgyűlésen első izben vett részt, 
azt igen szép beszéddel üdvözölte, a tagokat 
meleg szavakkal az állandó önképzésre és 
folytonos haladásra buzdította, az ülés folya-
mán a tárgyalásban irányadó, gyakorlati hoz-
zászólásaival több izben résztvett, s második 
napon eltávozásakor emelkedett hangú, hazafias 
beszéddel búcsúzott el a közgyűlés tagjaitól. 
Az ülés megnyitását megelőzőleg nyilvános 
tanítást tar tot t a rajzból az I polg. leányosz-
tályban Vámszer József áll. polg. leányiskolái 
tanító; e tanítás a tárgysorozat folyamán 
megbiráltatván, úgy alakilag, mint tartalmilag 
teljesen sikerültnek találtatott. E nyilvá-
BOS tanítás után a tanítótestület elnöke: 
Bed Péter áll. el. és polg. leányiskolái igaz-

gató igen szép, magvas beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést, gyönyörűen ecsetelvén kö-
zelmultunk eseményeinek a magyar tanítókat 
is lelkes örömmel eltöltő fontosabb mozzana-
tait. A nyilvános tanítás megbirálása után Hesz 
Mátyás áll. isk. taníró tartotta meg felolvasá-
sát az „Egyetértésiről, melyben a tanítói 
egyenetlenség okait és káros hatásait s a jó 
egyetértés hasznait sikeresen tárgyalta. A 
gyűlés további folyamán „Bűnhődés" czímmel 
kedves, vonzó és tanulságos iskolai életképet 
olvasott fel Fekete Benedek n.-szebeni áll. isk. 
tanító, kinek nem régen „Tanítók és gyerme-
kek" czímű s isk. életképeket tartalmazó igen 
érdekes kis füzete jelent meg. E felolvasás 
után Nagy-Szeben legrégibb, de a kor színvo-
nalán álló praktikus magyar tanítója : Szánthó 
Mihály kir. kat. Teréz-árvaházi tanító vezette 
be s teijesztette elő vitatételeit „A törtek 
tanításáról", tételekül tűzvén ki, hogy a közön-
séges vagy a tizedes törtek taníttassanak-e a 
népiskolában előbb s a tanítás milyen fokoza-
tokban történjék. Első napon este kedélyes 
társasvacsorára gyűltek össze a közgyűlésen 
résztvett tanítók. A második napon Szakáts 
Károly tanítótestületi titkár gondosan és csi-
nosan összeállított évi jelentése, a könyv- és 
pénztár megvizsgálásáról szóló jelentés terjesz-
tetett elő, folyó ügyek, indítványok tárgy al-
tattak s végül megejtetett a tisztújítás. Az 
elnöknek sürgős ügyben történt elutazása s 
Tóth Károly alelnök, a testület egyik legrégibb 
tevékeny tagjának betegség miatt való távolléte 
folytán, első nap délután s a második napon 
Győry Ignácz áll. polg. leányisk. tanító, mint 
felkért elnök teljes gyakorlottsággal és tapin-
tattal vezette a közgyűlés tanácskozásait. 

• 
• A „Besztercze-Naszódvármegyei álta-

lános tanítóegyesület" beszterczei fiókköre 
f. év november havának 20-án tartotta meg 
őszi gyűlését Beszterczén. A tagok teljes 
számban megjelentek. A bevett szokás szerint 
gyakorlati tanítással kezdődött a gyűlés. Taní-
tott Eránosné F. G. a III. oszt.-ban a föld-
rajzi alapismeretek köréből. A sikerültnek 
nyilvánított tanítás megvitatása élvezetesen 
tanulságos volt. Az elintézett ügyek közül 
kiemelendő, hogy a fiókkör vidékéhez fűződő 
regék, mondák összegyűjtésére az intézkedés 
megtétetett. Legérdekesebb pontja volt a gyű-
lésnek: „Mimódon lehet elérni a népiskolá-
ban az egyes tantárgyaknál a tanulók leg-
igazságosabb osztályozását?" czímü vitatétel 
tárgyalása. Mihály Gy. előadó, . figyelmet 
lebilincselő fejtegetése után, 6 pontból álló 
határozati javaslatot terjeszt elő. Többek hozzá-
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szólása után kimondják, hogy az énekhői, rajz-
ból, női kézimunkából is lehet elégtelen 
osztályzatot adni; a „figyelem" nem külön osz-
tályozandó, hanem a „szorgalomhoz" tudandó 
be ; az „általános osztályzat" kitüntetve ne 
legyen, de jegyzésbe odairandó, hogy az elég-
telen osztályzatot nyert növendék léphet-e 
felsőbb osztályba? A két határozati javaslat 
kiadatik a „Nevelésügyi Bizottság"-nak, hogy e 
határozatok figyelembe vételével a két javas-
latot egyesítse. A gyűlésen jelen volt dr. 
Csernútoni Gyula kir. tanfelügyelő is elmondta 
észrevételeit s kiváló örömének adott kife-
jezést a tanulságos, szép vita okából. Az ülés 
másik tételének tárgyalására idő már nem 
jutott, azt a tavaszi köri gyűlés tárgyai 
közé vették föl. 

Tanítók tanácsadója, 
Tanítók, kántortanítók adóügyei. 
Szilvásy S. Evek óta húzódó adóügye 

valószínűleg azért adott alkalmat oly különféle 
intézkedésekre, mert kántortanítói jövedelemről 
van szó. A néptanítók hivataluk utón járó 
fizetéseik vagy nyugdíjaik után községi adót 
nem fizetnek az 1886. évi XXII. t.-cz. 138. 
§-a alapján. A néptanítói fizetéssel egysé-
gesen megállapított kántori illetményekre 
sem vethető ki a községi pótadó a belügyminis-
ternek a közoktatási ministerrel egyetértő 
(1889. február 8-án kelt) határozata értelmé-
ben. Kántortanítók liántori jövedelmök után 
azonban fizetnek községi pótadót, ha megálla-
pítható, hogy j övedelmökből mennyi a tisztán 
kántori illetmény. 

A tanítók fizetéseül szolgáló haszonélve-
zett földel: különböző elbírálás alá esnek. 
A pénzügyi biróság 1886. évi 336. számú elvi 
határozata szerint ugyanis, ha a tanító evan-
gélikus, akkor a község mint telekkönyvi tulaj-
donos köteles a földadót fizetni. IIa a tanító 
róm. vagy gör. katholikus, akkor haszonélvezett 
földje után önmaga a haszonélvező tarto/ik az 
adót viselni a pénzügyi biróság 1886. évi 778. 
számú elvi határozata szerint. Ugyancsak ide 
tartoznak a pénzügyi bíróságnak 1886. évi 
november 29-én 8515. szám alatt és 1885. 
évi május 18-án 3515. szám alatt kelt hatá-
rozatai. Előbbi szerint a róm. és gör. kath. 
tanítók (és lelkészek) a fizetéseik fejében élve-
zett földek után járó egyenes adókat ők maguk 
tartoznak viselni. Az utóbbi (t. i. 1885. évi) 
határozat szerint pedig az ág. hitv. és helvét 
hitvallású, tanítók (és lelkészek) tanítói fize-
téseik fejében általuk haszonélvezett földjeik 
•után egyenes adójukat az egyházközségek tar-

toznak viselni, mint a haszonélvezett földek-
nek telekkönyvi tulajdonosai. E kötelezettsé-
gük az egyházközségeket még akkor is terheli, 
ha a megválasztott tanítók (és lelkészek) netán 
kötelezték volna magukat magánjogi természetű 
szerződéssel arra, hogy fizetésük fejében ha-
szonélvezett földek után fizetik az egyenes adót 
és nem az egyházközség. 

Ha ön ezek után sem tud kibontakozni, 
akkor forduljon a pénzügyi bírósághoz vagy 
a pénzügyigazgatóság eljárása ellen folyamod-
jék a pénztigyministeriumhoz. 

Jámbor J. Nézetünk szerint tartozik ön 
havi fizetésének kétharmad részét visszaadni. 
Avagy igazságosnak tartaná, hogy ugyanarra 
az időre két helyről kapjon díjazást? Már 
pedig ez következnék be, ha vissza nem térí-
tené a fölvett havi fizetés kétharmad részét, 
hiszen október 12-én már távozott régibb 
helyéről, október 15-étől pedig már kapja új 
állásán a megillető fizetést. 

Iíultsár J. Tudtunkkal mult iskolai évben 
a polg. isk. tanítóképző nem adott ki értesítőt. 

T. I . Felsö-Dobsza. Hogy a hebegő, da-
dogó gyermekkel miként kell bánni, milyen 
könyvekből nyerhetne erre nézve utasítást: 
forduljon levélben Roboz József igazgató 
úrhoz tanácsért Váczra. 

Steiner Dávid, izr. tanító. A tanítói kor-
pótlékok ügyeiben adott útbaigazításainkat 
ajánljuk figyelmébe. Persze a ki nem szolgál 
a korpótlék esedékessége idején, az akkor 
nem kaphat korpótlékot. 

Tudakozó. A törvény nem szól a német 
írás, olvasás és nyelvtan tanításáról; legtöbb 
elemi iskolában nem is tanítják. De a hol az 
iskolafentartó hatóság elrendeU annak tanítását, 
mint Budapesten is (a 3-ik osztálytól felfelé), 
ott a tanító külön díjazás nélkül is köteles 
tanítani. 

Vidéki. Magániskola tulajdonosa nem lehet 
az a tanító, ki nyilvános iskolában rendszere-
sen van alkalmazva. 

Veres M. Lelkészének az államsegélynek 
április 11-től való kiszolgáltatására vonatkozó 
eljárását helyeseljük, mert hiszen ön előbb 
nem volt ott tanító. Mi meg máson akadunk 
meg : azon t i., hogy van-e önnek okleleve, 
mert hiszen így megadott államsegélyekben 
az 1893. évi' XXVI. t.-cz. 17. §-a szerint 
csakis törvényszerű képesítésű tanítók részesül-
hetnek. Az államsegély kérésénél ugyanis a 
tanítói oklevelet is be kell mutatni, ön pedig 
mint IV. éves „képezdész" foglalta el ez állo-
mást — saját levele tanúsága szerint. Vagy 
talán olyan állomáson működik, a hol a meg-
halt tanító özvegye még a tanítói fizetést 
élvezi özvegyi ellátás fejében? 
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I R O D A L O M . 

Smilesnak, a kitűnő angol Írónak egy újabb 
kötetével dazdagította irodalmunkat Lévai Mór 
ungvári és budapesti könyvkiadó; az „Önsegély", 
a „Jellem", a „Kötelesség", a „Takarékosság" 
szerzőjének: „Élet és munhé' czímü vaskos 
kötete ez. Az iró ezen müvében is a nála 
megszokott és annyira megszeretett modorban 
nagy emberek példáinak felmutatásával, jellem-
rajzával kapcsolatosan állítja elénk az élet és 
munka viszonyát. Tíz terjedelmesebb fejezet-
ben, melyekben szól a „Férfi és Gentleman"-
ról, „Nagy férfiak — nagy alkotók"-ról, „Nagy 
fiatal emberek"-ről, „Nagy öreg férfiak"-ról, 
„A képesség szellemi öröklékenységé"-ről, a 
„Túlhajtott tudományos tevékenységiről, az 
,Egészség"-ről, a kedvtelésekkel kapcsolatban' 
a „Városi és falusig élet"-ről, a „Nős és nőtlen 
állapot"-ról, az „Élet alkonyáéról, beszél az 
életről és ennek nagy jótéteményéről: a 
munkáról, s a felsorolt példák nagy tömegé-
vel vezeti rá az olvasót, mennyit és hogyan 
lehet és kell dolgozni, hogy az ember igazi, 
termelő munkát végezhessen, hosszú és bol-
dog életet éljen. Az életszabályokul tekint-
hető axiómák, nagybecsű gondolatok sok százá-
val váltakoznak a műben részint idézetek, részint 
értékre amazok mögött nem maradó eredeti 
gondolatok alakjában. Nincs az a foglalkozás, 
melynek munkásai nagy haszonnal ne forgat-
hatnák e jeles müvet; de kétszeres haszonnal 
olvashatjuk mi tanítók, mert azt is megta-
nulhatjuk belőle, hogyan lehet a nagyok pél-
dáit az oktatásban felhasználni. A túlhajtott 
tudományos tevékenységről, szellemi túlter-
heltségről szóló fejezete mintha csak a neve-
lés munkásainak számára Íratott volna. A ki 
teheti, szerezze be e művet; a kik pedig nem 
tehetik, hassanak oda, hogy a mű az iskolai, 
vagy tanítói könyvtárnak szereztessék meg. 
A 455 oldalra terjedő, csinosan kiállított vas-
kos kötet ára 2 frt 50 kr, bekötve 2 f r t 80 kr. 
Kapható : Budapesten, IV. ker., Egyetem-utcza 
1. sz. alatt a Révai Leó és Ungvárt Lévai 
Mór könyvkereskedésében. E. .7. 

„Ünnepi füzet." Az elemi nép-, polgári és 
felsőbb leány-, alsófokú kereskedelmi és ipari 
tanoncziskolákban tartandó hazafias ünnepély-
hez. Szerkesztette: Ujváry Béla, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője. (A vallás- és közoktatási 
minister az említett iskolák számára 66.542. 
számú rendeletével engedélyezte és ajánlotta.) 
A vallás- és közoktatási minister rendeletének 
programmját teljes földolgozásban magában 
foglaló e füzet 16 oldalra terjed. Az első 
oldalon látható I. Ferencz József szeretett 

királyunk legújabb, nagyon díszes kivitelű 
arczképe. Következik az osztatlan és osztott 
népiskolák ünnepélyének a programmja: 
Kölcsey „Hymnusa" (két hangra), az állami 
iskolai gondnokság vagy iskolaszék elnöke 
(vagy az isk. igazgatója) rövid beszédének a 
vezéreszméi, szavalandó versek, majd egész 
terjedelmében az az emlékbeszéd, melyet az isk. 
igazgatója, vagy tanítója olvas föl, vagy mond 
el. Ébben az emlékbeszédben az ezeréves haza 
történetére való visszapillantás után, az iskola 
igazgatója vagy tanítója hazaszeretetre, király-
hűségre, felekezeti békére, testvéries egyet-
értésre, szorgalomra, munkára buzdítja a tanuló-
kat. Az a beszéd, melyet egy tanuló mond el 
Magyarország "megkoszorúzott térképe előtt, 
rövid, de lendületes, a gyermek felfogásának 
és kedélyének megfelelő. Következnek a 
„Fóthi dal", majd végül a „Szózat," két hangra 
írt hangjegyekkel. A második rész a polgári 
és felsőbb leányiskolák, alsófokú ipari és 
kereskedelmi tanoncziskolák programúi; át 
tartalmazza, a mely azonban csak a szava-
landó versekre nézve tér el az első résztől. 
A verseket a füzet szerkesztője Petőfi, Bajza, 
Vörösmarty, Pósa Lajos, lludnyánszhj és 
Majthényi Flóra műveiből válogatta össze. 
Az „Ünnepi füzet'1-et (szines boritékkal) Neu-
mayer nyomdája díszesen állította ki és szép 
papíron nyomtatta. Egy füzet ára 10 kr. Meg-
rendelhető lapunk szerkesztőségében, legczél-
szerübben levélbélyegek beküldésével. 

Magyar Könyvtár czímmel ú j irodalmi vál-
lalat indult meg Radó Antal szerkesztésében. 
Az új vállalat czélja jó könyveknek olcsó 
áron minél szélesebb körben való terjesztése. 
Kiadója Wodianer F. és Fiai, a régi Lampel 
Róbert czég. A Magyar Könyvtár 4—5 íves 
füzetekben jelenik meg. Egy-egy füzet ára 
csak 15 kr. Az eddig megjelent füzetek kö-
zül a következőket küldték be nekünk: 
Katona: Bánk-bán. Berzsenyi Válogatott Ódái. 
Coppée: A kovácsok sztrájkja és egyéb el-
beszelő költemények. Ford: Radó Antal. 
Kisfaludy K: A kérők. De Amicis: A bor. 
Ford. Tóth Béla. Zrínyi: Szigeti veszedelem. 
Csokonai: Dorottya. A füzetek minden hazai 
könyvkereskedésben megszerezhetők. A kiadó : 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és 
kir. udvari könyvkereskedése Budapesten, 
Andrássy-út 21. sz. a. a vállalatra előli/etése-
ket is elfogad, még pedig egész évre (24 fü-
zet) 3 frt 60 kr, ' fél évre (12 füzet) 1 f r t 
80 kr, negyedévre (6 füzet) 90 kr. Az elő-
fizetőknek a füzeteket bérmentve küldik meg. 
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Benedek Eleknek a Magyar nép múltja és 
jelene czímű két kötetes müvéből megjelent 
a második füzet, melynek elején mindjár t 
két művészi kivitelű műmelléklet köti le 
figyelmünket. Az egyik a magyarok bejövete-
lét ábrázolja, a másik pedig eleven, mozgal-
mas kép: az I. Endre korabeli fejérvári nép-
gyűlést idézi elénk, midőn a király az ősi 
szokáshoz híven a népet is gyülesbe hivja. 
Épp ez időben tetőpontra hágott volt a bál-
vány és a kereszt küzdelme ; a nép vissza akar 
térni a pogány hitre s a táltosok lazítják az 
ország minden részéből összesereglett népet. 
Ezt a mozgalmas jeleuetet örökíti meg a raj-
zoló. Külön fejezetet szentel az iró Szent 
Lászlónak, ügyesen kapcsolván össze a róla 
szóló legendákat, hagyományokat a történeti 
tényekkel. 

Megjelent: „Karácsonyi pásztorjáték." (Két 
szólamra hangjegyezett alkalmi énekekkel el-
látva.) Róm. kath. el. népiskolák számára 
ír ta: Jósvay Gábor, poroszlói kántortanító. 
Megrendelhető a szerzőnél (Poroszló), a ki 
nagyobb megrendeléseknél 20°/o árelengedést 
ad. Ára: 10 kr. 

Dobroivszky és Franke kiadásában megjelent 
egy köszöntő-verses könyv: „A Hála Könyve. 
Köszöntők és alkalmi mondókák" czímén. I r t a : 
Gerley Szevér, a kitől mi is közöltünk néhány 
hangulatos verset. A minden családi ünnep 
kedvesebbé tételére alkalmas köszöntők kis 
gyűjteményét melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 25 kr beküldése után bérmentve 
küldi meg Franke Pál, Budapest. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar országgyűlés képviselőháza 

a mult héten rövid ülést tartott, melyen Da-
rányi Ignácz földmívelésügyi minister nagy-
fontosságú törvényjavaslatot terjesztett a Ház 
elé. A javaslat czíme és czélja: a mezőgazda-
sági munkások és munkaadók viszonyúnak 
szabályozása, de valóságos bebő tartalma és 
jelentősége ennél sokkal nagyobb, mert ez az 
első lépés a megzavart társadalmi viszonyok 
helyreállítására. A javaslat legfőbb intencziója, 
meiy minden rendelkezésében és minden pontján 
végigvonul: a becsületes munka védelme. A 
munkás becsületes munkát tartozik adni, a 
munkaadónak pedig respektálnia kell ezt a 
becsületes munkát. Mindeddig semmih enmódon 
sem volt rendezve a mezőgazdasági munka 
két tényezőjének egymáshoz való joga, ille-
tőleg kötelessége; az új javaslat megszünteti 

ezt a törvényen kívüli állapotot, mely tulaj-
donképen eredőforrása valamennyi bajnak. 
Abban a legfőbb törekvésében, hogy a becsü-
letes munkát minden részen megvédje, két 
nagv eszközt alkalmaz a javaslat: a törvény 
erejét és a humanizmust. A mily erősen, sőt 
majdnem kérlelhetetlenül sújtja a javaslat azt. 
a ki példát ad a rend megbontására, épp oly 
őszinte humanizmussal veszi védelmébe a 
gyengébbet (a ki rendszerint a munkás avagy 
a munkakereső) még a kedvezőtlen termésből 
eredő eshetőségekre nézve is. 

— Világ folyása a külföldön. A mult 
hét külföldi eseményein az osztrák állapotok 
uralkodtak. Jó szomszédainknál bizony furcsa 
dolgok történnek. Az osztrák képviselőházban 
kiütött a teljes anarkia: a nyelvi rendeletek 
miatt obstrualó német ellenzék minden meg-
engedett és meg nem engedett eszközt föl-
használ arra, hogy a tanacskozásokat meg-
akadályozza és a provizórium létrejöttét lehe-
tetlenné tegye. A nemzetiségi szenvedélyek 
sajnálatos módon dúlnak odaát s a verekedé-
sek napirenden vannak a parlamentben. Sőt 
már az utcza is megmozdult: f. hó 27-én 
véres összeütközés volt az utcza és a rend-
őrség közt ; három egyetemi tanulót, hír sze-
rint, halálosan megsebesítettek. Gráczban is, 
Prágában is voltak véres összeütközések a 
rendőrség és a nép közt. Szóval: a különben 
csöndes Ausztriában egészen fölfordult a világ. 
0 Fölsége, a ki néhány napra leányának láto-
gatására: Welsbe utazott, f. hó 27-én este 
sürgősen visszatért Bécsbe s megérkezése után 
rögtön magához rendelte Badéni minister-
elnököt. Később, az éjjeli órákban, 0 Fölsége 
elnöklete alatt ministertanácsot tartottak s más-
nap (vasárnap) a bécsi hivatalos lap külön 
kiadásában a következő császári kézirat jelent 
meg: „Kedves Bctdéni gróf! Indíttatva érzem 
magam arra, ho /y a Reichsrathnak további 
intézkedésig való elnapolását elrendeljem. Bécs, 
1897 november 28. Ferencz József." — Becs-
ben vasárnap utczai zavargások voltak, de az 
aradi 3-ik magyar huszárezred csakhamar szét-
oszlatta a zavargókat. 

— A főváros a tanügyért. A főváros pénz-
ügyi bizottsága e héten tárgyalta a jövő évi 
költségvetést s ennek során hosszasabban 
foglalkozott a tanügyi kiadásokkal is. A fő-
város az 1878—1896. évek időközében 
4.046.000 frtot költött tanügyi czélokra s az 
idei budgetbe is 1,946.368 frt van felvéve. 
Átszámítva ezt az egyes lakosokra, nálunk 
fejenként 3 frt 24 kr esik a tanügyi kiadá-
sokból, míg Bécsben 4 frt 84 kr, Berlinben 
4 f r t 91 kr s Párisban 4 frt 51 kr. 

— Hazafias iskolai ünnepélyek. "FFZassrcs 
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Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minister  
66.542. sz. a. kelt, lapunkban is megjelent 
rendelete tudvalevőleg intézkedik az elemi 
nép-, polgári, alsófokú kereskedelmi és iparos-
tanoncz-iskolákban megtartandó iskolai ünne-
pélyekre nézve. Minister úr ő nagyméltóságá-
nak e hazafias rendeletéről az egész sajtó — 
pár/különbség nélkül — dicsérő szavakban vett 
tudomást. Általában örvendetes föltűnést keltett 
a rendelet meleg, hazafias hangja s erős a 
meggyőződésünk, hogy ez iskolai ünnepélyek 
•oly helyeken is szilárdítani fogják a király 
iránt való hűséget és a haza iránt való szere-
tetet, a hol e tekintetben eddig még elmulasz-
tották a kínálkozó alkalmak fölhasználását. A 
ministeri körrendeletben, mely megküldetett 
úgy a kir. tanfelügyelőségeknek, valamint a 
főtiszt, egyházmegyei főhatóságoknak, utalás 
történik arra, hogy ez iskolai ünnepélyeknek 
a minister által elfogadott programmja a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztője által kiadott 
„Ünnepi füzet"-ben található. Ez „Ünnepi 
füzetet" a minister ugyancsak 66.542. sz. a. 
ajánlotta az összes, fönnehb említett iskoláknak. 
Mivel a min. rendeletben az is olvasható, hogy 
« füzetek a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
ben kaphatók, tájékozásul szükségesnek tartjuk 
t. olvasóinkat figyelmeztetni arra, hogy, ha a 
megrendelés csak egy-két füzetre történik, 
legczélszerübb levélben postabélyegeket kül-
deni (a portoköltséget is mellékelve); ha 
ellenben a megrendelés nagyobb, legczélsze-
rübb postautalványnyal küldeni a pénzt. 50 
példányon fölüli megrendeléseket bérmentesen 
küldünk. Az Ünnepi füzetek részben az Eötvös-
alap javára jövedelmeznek. 

— Petőfi-album. A Petőfi-Társaság elha-
tározta, hogy a jövő év elején fényes kiál-
lítású Petőfi-album-ot bocsát közre a nagy 
költő életére vonatkozó közleményekkel és 
illusztrácziŐkkal. Minthogy a közönség közt 
még mindig lehetnek olyanok, a kik Petőfitől 
kiadatlan kéziratokat, leveleket és más em-
léktárgyakat őriznek: a Petőfi-Társaság biza-
lomteljes tis/.telettel kéri ezeket, hogy a ná-
luk levő ereklyéket az albumban való bemu-
tatás czéljából a Petőfi-Társaságnak átenged-
ni szíveskedjenek. A tárgyak, lehetőleg rövid 
idő alatt, a társaság titkári hivatalába (Bás-
tya-utcza 11. sz.) küldendők, a mely azok gon-
dos megőrzéséről és köszönettel való vissza-
küldéséről gondoskodik. 

— Gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyv. 
A földmívelési minister tudvalevőleg pályá-
zatot hirdetett a mult év végén a most szer-
vezett gazdasági ismétlő-iskolákban szüksé-
ges vezérkönyvre és olvasókönyvre. A vezér-
könyv terjedelme 10, az olvasókönyvé 24 

ívben volt megállapítva s a pályadíj mindkét 
könyvnél ívenkiut 80 frt. A földmívelési és 
közokt. ministerium részéről kiküldött tiz tagú 
bíráló-bizottság az olvasókönyvre vonatkozólag 
döntött, a vezérkönyv ügye még függőben ma-
radt. A beérkezett nyolcz olvasókönyv közül 
a biráló-bizottság egyhangúlag az „ Egyik ke-
zében ekeszarva, másik kezében kard" jeligéjű 
pályamunkát ajánlotta díjazásra s a földmíve-
lési minister ennek alapján a pályadíjat e 
munkának adja ki. A nyertes olvasókönyv szer-
zői: Benedek Elek és Földes Géza. 

— Ünnepelt, tanár. Dr. Zsengeri Samu 
tanárt lelkes ünneplésben részesítette a III.  
ker. polg. fiúiskola tantestülete abból az alka-
lomból, hogy a román király őt a román 
koronarend lovagkeresztjével tüntette ki. Zsen-
geri Samu dr. nem csak a tauügynek, de a 
tanügyi irodalomnak is régi érdemes munkása. 

— Gyűlések. Az Alsófehérvármegyei ált. tanító-
egyesület gyulafehérvár-magyarigeni fiókköre, 
elnökének: Székely Lehel alvinczi igazgató-
tanítónak, néptanítói működése huszonötödik 
évfordulója alkalmából 1897. évi deczember 
hó 7-én Alvinczen a m. kir. állami elemi 
iskola helyiségében díszközgyűlést tart. — A 
„Brassómegyei Tanítótestület" is f. hó 7-én 
tar t ja rendes évi közgyűlését. 

— A „Népiskolai Tanügy" czímű egri 
hetilap, mely 24 évi pályafutás után 1894-ben 
megszűnt, 1898 január 1.-én újra megindul 
Breznay Imre szerkesztésében. Előfiz. ára: egy 
évre 4 f r t ; az előfizetési pénzek Egerbe, 
Ovoda-u. 4. sz. alá küldendők. 

— Ifjúsági egyesületek. Mosdóssy Imre 
kir. tanfelügyelő czikkének viszhangjaképen 
és a hozzánk intézett kérdésekre válaszul is 
megemlítjük, hogy az „Országos Erkölcsneme-
sítő-Egyesület" már 10 év előtt készített oly 
alapszabályokat, melyeknek szerkesztését a 
czikkiró óhajtja, s ha valaki ez ügyben az 
egyesület titkári hivatalához fordul (Budapest, 
"V., Yáczi-körút 58.) készséggel megküldik sőt a 
szervezők jutalomban is részesülnek. 

— Női gyorsiró-kör. A Gabelsberger-
Markovics-rendszerü „Női gyorsiró-kör" de-
czember 1-én tanfolyamot nyitott hölgyek szá-
mára magyar és német gyor»írásból. Jelent-
kezhetni Blazsejovszky Károlyné úrnőnél 
(Váczi-körut 51.), Kalinovszky Ida úrnőnél 
(Buda, II., Donáti-u. 5.), Csiffáry Irma oki. gyors-
irástanárnőnél (IX., Soroksári-u. 57.1. em. 10.). 

— Halálozások. Lángh Béláné szül. Vaucher 
Mária, nyugalm. honvédőrnagy özvegye, a 
budapesti 11. ker. állami tanítónő-, és neve-
lőnőképző-intézetben a f'ranczia nyelv tanító-
nője f. hó 19-én rövid betegség után elhunyt. 
— Ertl József né, szül. Hein lein Hermina oki. 
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taní tónő életének 37-ik évében elhunyt F e h é r -
templomon. — Fehérvári Péter , Baj a város 
nyug. taní tó ju 65 éves korában e lhuny t . 
— Rott József d.-kömlődí római. ka th . k á n -
tortanító é l tének 58-ik, tan í tóskodásának 40-ik 
évében, hosszas betegeskedés után j o b b létre 
szenderült. Áldás emlékükön ! 

Szerkesztő postája. 
St. E. Nyir-Csalioly. Még nincs a ministeriumban. 

— Sch. Á. Kővágó-Örs. Megsürgettük; 41.240. sz. a. 
van. G. 1. Eger. 67.454. sz. a. elintézve lement 
az egri érsekséghez. - F. Gy. Kelen je. A Széchenyi-
Kolonits féle ösztöndijak ügyében még nem döntöttek. 
Nagys. Várady L. Árpád oszt.-tanácsos úr intézi. - -
P. t . I. Megsürgettük; 46.2 il. sz. a van. (Miért ír 
kéjjes lev.-lapon ? Egyes sorait alig tudtuk kibetűzni. 
Nekünk azzal a szines képpel nem szerez örömet!) 
— Jéuey. Megsürgettük — 1. M. Fekete-Ardó. 
(i 1.236 sz. a. végleges elintézés alatt áll s nem-
sokára megkapja. — K. J. Ii oktelke. Ha a fizetése 
400 írt s négy ötödévi szolgálata van, 20 frt pótlékot 
kap. — N. Gy. B. Már többször megüzentük, hogy 
útadó dolgában közölvén a keresk. minister képvi-
selőházi válaszát, ezzel ez ügy fölött napirendre 
tértünk. — B. P. Szeged. A mint látja : megkaptuk, 
ki is volt szedve, de két számból kiszorult. Rengeteg 
sok a közleni valónk. — O. 31. Tolcsva. Kérelme 
ez idő szerint nincs a ministeriumban. Nézzen 
utána az egyházmegyei főhatóságnál, vagy a köz-
ig. bizottságnál. — K. !S. S. Kőrös-Patak. A 
jövő év elején kerül ismét tárgyalás alá. — B. Dr. 
Kup. 44.321. sz. a. ujabb jav. jegyzőkönyv felterjesz-
tése czéljából leküldték a közigazg. bizottsághoz. 
Ott kell megsürgetni. — P. B. Barabásszeg. 1. A 
tanfelügyelőségtől kapja vissza. 2. Megsürgettük ; 
47.742. sz. alatt fogják kiutalványozni. — T. Zs. 
Buzá-Bocsárd. 45.957. sz. alatt most tárgyalják. 
— K. 1. Csejthe. Csak úgy lehet, ha az ön tan-
felügyelősége átküldi az illetékes tanfelügyelőségnek. 
De figyelmeztetjük, hogy nagyon nehezen megy a 
dolog, mert sok a már előjegyzett folyamodó. — 
R. P. Geszth. Nyugdíja nem javítható, de segélyért 
folyamodhatik. Béiyegtelen folyamodványát (fölsze-
relve tanítói és szegénységi bizonyítványaival, vala-
mint a nyugdíjazási végzéssel) az ottani kir. tan-
felügyelőség útján adják be. Á szegény sorsüldözött 
nevében kérje meg ön a kir. tanfelügyelő urat, hogy 
meleg ajánlattal terjeszsze föl. — J. J. F.-Váralja. 
P. L. Fekete-Gyarmat. Tessék a szerzőhöz : Csáky 
Klek úrhoz fordulni, IX, M ester-utezai közs. elemi 
iskola — Z. L. k ras/.na. Köszönjük, de előbb még 
szivesebben láttuk volna. M. számunkból tárgyhalmaz 
miatt szorult ki — S. M. Mramorák. 1. Á gazda-
sági ism.-iskolák olvasókönyve deczember végén 
vagy január elején fog megjelenni. A vezérkönyv 
ügye még nem dőlt el. 2. Iv. Gy. úr czímét nem 
tudjuk. 3. Benne van a körrendeletben, hogy mire 
vonatkozik. — Br. G. K. 1. Első kérdése nem eléggé 
világos s így arra nem felelhetünk. Ön külföldön 
tartózkodik s nem tudjuk : az ottani, vagy az itteni 
viszonyokat érti-e? 2. Az „Eötvös-alap" szabályait 
Lakits Vendel titkár úrn ál (VI., Érsek -u. 4.) kaphatja 
meg. (Miért nem írta alá a teljes nevét ?) — Sz. F. 
Peres/teg. Kívánságának, rövid és semmit mondó 
részleteket tartalmazó levele után, még a legtapasz-
taltabb orvosegyetemi tanár sem tehetne eleget 
meyfigyelés nélkül. Mi kezdődő elmebajnak véljük, 
lucidum intervallumokkal. — Sz. J. Deés. Lehetetlen 

helyet szorítani számára. — M. D. Temesvár. Várjuk 
a másikat. — Vukosovics. ÍV. L. Pilis-Szt.-László-
G. G. Neines-Ócsa. A közlendők közé tettük, de 
hogy mikor kerülhet rájok a sor: nem tudjuk; 
rengeteg a közlésre váró czikk. — H. J. Bruck. 
A Királyi kéziratot annak idején közöltük. — K. I. 
1. Kérh,eti ecfy folyamodványban. 2. Az alispáni 
hivatalt levélben kérje a fölterjesztésre s az bélyeg-
mentes. — G. E, Tarany. 1. Első kérdését nem értjük. 
2. A község segélyiigye nincs a ministeriumbau. 3. 
Engedélyezheti. (Bőven nem magyarázgathatunk, 
mert így is alig férünk a lapba.) — J. 1). Tisza-
Dada. Kérelmezheti az iskolaföntartó hozzájárulá-
sával. — L. F. Román-Oravicza. 160.406. sz. a. ügye 
végleg el van intézve az előbbi rendelet értelmében. 
2. Erre már volt válasz lapunkban ; keresse ki — 
T. E. Ó-Paulis. 70.356. sz a. a tanfelügyelőséghez 
küldték elintézve. L. Lajos. B. 62.835' sz. a. a 
segélyt az 1897/98. isk. évtől kezdve kapja. Már a 
k.-helmeczi adóhivatalnál van. — Kr. Gy. Nyögér. 
71.191. sz. a. most tárgyalják. — G. J. Az állam-
segély iránti kérvény még nincs a ministeriumban. 
— Z. U. 16.637. sz. a. Í898 január havában kerül 
tárgyalásra és elintézésre. — Z. L. Dány. A 400 
írtig való kiegészítést iskolaföntartója beleegyezé-
sével a nagym. vallás- és közokt. ministeriumtól 
kérheti. A bélyeges folyamodványt a tanfelügyelőség 
útján kell fölterjeszteni. — T. F. Nagytótfalu. 
Forduljon Buziásra Kovács Antal országos méhészeti 
fölügyelő úrhoz. — P. Albert. Magkaptuk, de nem közöl -
hetjük. — H. J. 1. Sikerülhet, ha van olyan üresedés. 
2. Személyes utánajárás sohasem árt; kihallgatásra 
menni is nagyon czélszerü. — R. I. Keszegfal va. 
1. Már benue volt a lapban, hogy a Széchenyi lvol-
lonics-ösztöndíj ügye még nem dőlt el. 2. Természetes 
dolog, hogy visszakapják. — Mészáros. Kérdéseivel, 
úgy látszik, meg akart minket tréfálni ? — P. S. 
Bokron. Olvassa el az erre vonatkozó fönnebbi üze-
netet. — T. F. Pilis-Vörösvár. 1. Igazolniok kell 
szerzőségöket. 2. 'Nem. 3. Nem, mert a pályázati 
hirdetésben nem volt róla szó. —- V. K. Tornya. 
Szivesen kiadjuk, de hogy mikor: nem tudjuk, oly 
sok a régebben elfogadott czikk. — V. J. Kesic/a-
bánya. Kéziratban nem fogadják el; azt hogy tud-
juk előre és látatlanban megmondani, hogy fogják-e 
engedélyezni V — R. S. 1. Az engedélyt a tanfelügye-
lőség út ján a ministeriumtól kell kérni. 2. Olvassa 
el még egyszer azt a közleményt s meglátja majd, 
hogy milyen fölszínesen olvasta el első izben! 3. 
Már hogy kellene V Az iskola előbbre való, mint 
az. Forduljon a királyi tanfelügyelőséghez. — Kor-
pótlék. 1. Mihelyt szegénységi bizonyítvány 
van mellékelve, bélyegmentes. 2. Részesíti. — 
Sz. V. Eger. Nem közölhetjük. (Eljárása külön-
ben helyes ; minden jóravaló tanító így tesz.) — 
Sólyom. B. Gy. E E. Ákos. Vida. „Emelkedésünk 
lépcsői." Nem közölhetjük. — P. J. Karánsebes. 
Közölni fogjuk. — 

Tartalom : Az osztatlan népiskola. (H.) — Kettős 
sérelem. Bursics Ernő. — Hogyan ruházzuk föl 
árva és szegény növendékeinket'í Füzesi Márton. 
Természettan-tanítási leczkeminták. Kun László. — 
Sziinóra: Tanító a földmíves portáján. Jhte Pál. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Irodalom. — Különfélék. — Szer-
kesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 48. számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt minis ter i rendelet 
ér telmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandí jmentességben részesülnek, a szükséges t ankönyvek i n g y e n engedélyez-
te tnek , az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden t izedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. E lemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75/s iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv azAI>c és elemi olvasókönyv 
tani fásához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható lictiik. 90 
drb betű felhúzva, oolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13Vs iv, kötve, bolti 
áru 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az 1. és 11. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7'/$ iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
97s iv, kötve, bolti ára 2"> kr , netto ára 2l) kr. 

Dr. Simont i Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayor. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára lő kr. 

Dr. Heke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, Hl. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára IS kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Szamtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/» iv, 
kötve, bolti ára 2u kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8", 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8 , la iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. 111., IV. évf. 8°, 
12'/i iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr. netto ára 1 frt. 

Bartal is István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő AI$(J I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák B. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. 0. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
4o kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) Német, nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer Á. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —  
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 ki, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben, 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr. netto ára 50 "kr. 

Gönczy P . Bewegliche Druckschrift-Buchstaben, 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch fill-die II. Kl. der Volksschule. 
(IL olvasók.) i>°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für (lie 111. Kl. der Volksschule, 
(ül. olvasók ) 8°, 13 iv, kötve. 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für (lie I V. Kl. (1er Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl, der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'/s | 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den J)enk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'/= 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungen fiir die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8", 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27VJ iv, kötv. bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogratischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen líe-
Iiandlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss ii. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, fúr die 
V.K1. (.Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8", 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebeiisrettung und Ge-
sundheitsichre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16 iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8", 5Vs iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c ) T ó t n y e l v e n 

Elemi nép i sko lák számára. 
Gönczy 1*. Stei.ová citacia tabula. (Fali táblák), 24 

lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 írt. 
Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 

pre prvú triedu národnich skől. (Gönczy P. ABC 
olvasók.J 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej citanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. a*. 
ABC-hez.)8°, 6'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy I'. Pisacie poliyblivé písiueny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépohyblivépisnieny.(Nyomtatásbelí 
betiik. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tó t ajkuaksz.) 
II. r. 8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óucenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet vv prvej a druhej 
triede národnich sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'/» iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Praktiéná inluvnica slovenská. Návodná 
rukoväi pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8", 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. j 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu ] 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv ) ! 
8", l l ' /s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu I 
prostonárodních skől. (Gáspár J. III. olvasók.) 8', 
l l 'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár ,11 Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovicli sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, nt,tto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajku népisk. számára). 
8°, 9 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych v.vs-
ledkov pre V-tu potazue Tl-tn triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciu skolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, 1 '/» iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 0 kr. 

Gönczy I*. Návod ku poznávaniu a upolrebova: in 
zeinekuli pre národnich ncitcíov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8", 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák 11. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
lociatocnicli skolách. I. Návodna kniha pre uűite-
ov. (Maszák H. 1. Útmutató rajztanításban.) Nagy 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót 
n 3 ^ e l v e n . 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národnich sköl. (Gönezy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiiiha ku slovenskému slabikárti 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó Y. Návodná kiiiha vyucovanu ulierskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'A ív, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ulierska citanka a cvicebna kííizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
l l 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
nich sköl. (Gáspár J. II[.olvasók.) 8", ll 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár ,i. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8", 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto |íra 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia unni a reci v persej a druhej 
klasse národnich sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'/» iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viucováííu inlimiici pre 
1. a II. klassu národnich sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvi, tanításában. I. és II. o.) 8°, 
8'/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebna kiiiha pre druhú klassu 
národnich sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°, 2'/»iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto árav 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha ku ludos-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskíck 
cekancoch. (Vezérk a földrajztanításban.) 8", 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaiiu a upotrebovánu 



zemekuli pre mirjdních uciteloch. (Utasitás a föld-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kid/ka ku viucovaiía his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanitásához). 8°, 23'/a iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Eleini népiskolák számára. 

XXIV. lllTHna. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpncKH ByKüap ca ociioimon 'iHiamíOM 3a upon paapeji 
napoAHe iiiiio.ie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, T'.U 
iv, kötve, bolti ára Í5 kr, netto ára 12 kr. 

ynyrcTBO 3a nacxaisy y cpircKO.il őyicuapy ca iinTanico.« 
naMeaeiio HapojiiHM yinxe-MJta. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

Tpoo B. HapojHa Kanra 3a cpócrcn pa3peA I. oj«e.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8". 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pyina KHiira K n3yiaiiaH>y Jiafyapciíora je3i iKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. MafyapcKa 'inraiiKa n iie^íóomia Kíbii;Knu,a 
cpóciiHx napoAHHX luKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a iipeaaBaae Bejjóaita y roBopy H pasyMesaity. 
oa npRH h Apyra paspeA HapoAHHx uiKOJia. (Nagy L 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyrcTBO y npeaauatty cpncite rpajiariiKe v I. ii II 
]>a3pe,ny napoAne uiKOJie. (Nyelvt. vezérk. L, 11. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

iiivxcTBo y iipeaanaity cpncite rpaAiarmte y III. ii IV. 
paap. niKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8", 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpa.MaTH'iKa Beacóennua 3a II. pa3pe;i Hapojuie 
niKOj'ie. (Nagy L, Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1'/. 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpa.MaTH'iKa neffióeinma 3a III. h IV. pa3p. 
Hap. niKOje. (Nagy L. Nyelvt. gyak. Iii., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa m'ramca 3a apyrn paspeji Hapo^He miíoue. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa MHianKa 3a rpeha pa3pei Hapo^He micojie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Cpiicica wraHKa 3a lei'nprH pa3peA Hapo^He unto.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpncKa "uiTamta 3a nem u uiecTH pa3pea Hapojme 
niKOJie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'A iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Ap. EMepMu,n P. h Kapiiaxn E. ynyxcTBo y 3eM^onac 
3 a y i H r e j > e n y»raxe.J>CKe K a i u n j a T e iiapojiiwx uiKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8", 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

4p- EMepnun P. h IíapiiaxH E. Cityii sesiAonHCHnx 
pe3yjiTa'ra 3a napoine uiKOJie V., a y ciyiajy a 3a 
VI. pa3peí H 3a, noRxopaBajyhy niKojiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

K11111 h Majep. IIoBecTHima Mafeapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

KHIU H Majep. PVKOBOJICTBO K yietty n o B e c r m i u e y 
napoAHH.M uiKo.iasia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

YnyTCTBO y HaciaBH ifpraaa. Pyiaa ititiira 3a Hapo^He 
yíHxej.e. CKJIOIIHO Xyro MacaK. (Maszák H . Útmutató 
raj ztanitásban.) Nagy 8°, 4'/< iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

YNYTCTBO y HacraBH OCHOUHOI' uprana. II. H3pe3aHe 
upei'jie.najiHne o j xaprnje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

ß R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népi sko lák számára . 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmentariu séu ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instriictiune la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. sí lí. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérköny v a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanitásához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Vagy L. Manualu de conducere in instructiuuea 
limbeí materna pentru clas'a I. si II. a seóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Manualudeesercitiegramaticali pentru clas'a 
a Il-a a scólelorupoporale. (Nyelvt. gyakorlók, a nép-
isk. II. 0. sz.) 8°, 2 'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbeí maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár .J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. lí. olvasók.) 
8°, l l 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. 111. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantide invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 ki. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resnltate 
geograüce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P, Utasitás a földgömbliez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiiuiea 
istoriei inscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istorin Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák 11. lndegetariu la propunerea desemnului 
elementariii. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a raj ztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. I I . Formaletaiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
06 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanjo ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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fiára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8", 9'/j 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na podiicavanje ngerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8", 
9Vs iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. llgerska citanka i vej/.bana kniga za II., 
III. i IV. razred hervatskihelementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8", 9'/s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-horvát nyelven. * 
Gönczy 1'. Pocetnica za medjiinurka pncke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4'/» iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjnrska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'/J iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska liorvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
Ö'/J iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'/JÍV, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'/J iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i u é p i s k o 1 á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Temui II. Crluuia 'raő.ia A't.ia inrana (Gönczy 1'. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
reHuii II. PycbKa a3Óyna u íiepua >iaranKa itjia iiepBou 

oacti N A P O A H U X ' T IUKOJH. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

T C H H U II. PYITOIIOACTBO KO yrlmio pycaautKot a3Óyuu 
ii uepiioHa'iaJiHob <inTaiiKH. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8', 4'/t iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Hajit A. yupaatueuie őectAU a po3y.na. iSojure.iMia 
Kimra jrlua ywrejihöub no I. a II. K.íucct iia|)öAiinxi, 
uiKö ib. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.)8°, l l ' / s iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

rauinapb 11. Pyci.ua iirraHKa j,t.ia Apyroa K.tacu 
aapöAHuxi iuköJ'b. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoiareJibiia icimra KO iiayiewo Aia^apcKora A 3 H K A . (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'/» iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyima KHiira KO yniiiio MaAHpcitoro H3UKÜ. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MauHpcita mrraiiKa u yiipaauniTe.iuia itimra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoinTe.ii.iia itHHra KO yiliHD ucropil; v napoAHUxi. 
uiKoiaxt. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'/< iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Hciopia Jia^apÖBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'/» iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJiKoiicKH Miixac.i'b. Hcropia yropmwiu. (Magyarország 
története.) 8", 4'/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Pycita a3ŐyKa u aepoa >inraiiüa a.ia nepBoä K-iaca 

aapoAHuxi uiKo.it. Be,pa ita.xapcKoü a3ÓyKii Ilaiua 
Teunja nepepoÓJieHO. — 1889. CoenoBa u'bna BT. 
lepeiiJierfc. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
Í'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) Vend nyelven. 
Elemi népi sko lák számára. 

Gönczy P. Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szloveuszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'/J iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Piszmeni gíbni piszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl dríigi 
zJócs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szloveuszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sói III. zlócs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlotenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlócs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára lő kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na lliszauya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlőcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'/s iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
1. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8", 6'/» iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jczícsna lliszauya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétuorovatanye. I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanításban.) 
Nagy 8°, 47» iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Vözrézane papirue ohrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

I I . Po lgár i é s felsőbb l eány i sko lák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy S°, 17'/i iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy ö°, 21'/s iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'/j iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 
7V« iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

I I I . Tani tó - é s tani tónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári ós elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123/s iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2 ö kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8*, 22'/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartaius I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartaius I. Zeneköltészet elemei és inüformái. (Pol-

f ári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
ekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartaius I. Vázlatok a zene történelméből. 8*, 241/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zeue sajátságai. 8", 9 '/* 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 9VJ iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IY. Kisdedóvóképző- intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 

iv bolti ára 40 kr., netto ára 3U kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l ' / i iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/i iv 

bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 411 kr., netto ára 3') kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12Vs iv, számos ábrával, fiizve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fiizve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

V. Tantervek és szervezet i szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fiizve, 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
SÍ. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt telső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8", PA iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tantorv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A kozcj) ipartanoda szervezete. 8°, 1 '/< iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/< iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanonc/iskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és u tas í tások . 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanító- és j 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. ! 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186<-iki XXXVIÜ. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto á-a 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lUUOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a ni. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
éa 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz ) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesitése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V» iv. (18S8. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról, '/J iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi áprü hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704, sz. r.) Netto ára 25 kr. 

j V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

YI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 
rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi (34.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk . kezel, és r endtar t . nyomtatv . 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyonévi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az I860, évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló t>) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára, 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíj mentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai é s gyermek-menedék-
ház i rendtartás i nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvóiiöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. A) minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvóiiöi oklevél. Kisdedóvónői képesitő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 1"> kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy. 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
I X . Ipariskola i nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti árp l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivount a képesitő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Ncpisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. muukamesternöi képesitő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskola i takarékpénztár i nyomtatv . 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 1V» kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

X I I . B izony í tványok és okleve lek . 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tnnitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Muukamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. I péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. I péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tormvtanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
X I I I . Felsőbb l eány i sko lá i nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Püzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső k e r e s k . iskolai nyomtatv . 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti á r a N e t t 0 á r a 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ ., beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beh'v 5 „ 4 „ 

10. „ „ „ küliv 5 „ 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 
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XV. Női k e r e s k e d e l m i szaktanfo lyami 
nyomtatványok . 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfe lügye lő i keze lé s i nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Batáridő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/j kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-sö szállítmány tar ta lma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A . 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tíz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A II-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. .10. A falu környéke és közlekedési eszközök. 
Mind a tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert ésvirágok. 
2. A nyírfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségplacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az cinberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alngcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-

zett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papírra felhúzva és 4'A ívre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutéu, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, nettó 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 

45 kr. 
Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 

ára 25 kr. 
5. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz ós Tellu-

riumhoz. 8°. V/t iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szeri) 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-késziilék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi l'ali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali tél-képe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár ' frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva ésléczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, ne t t j ár 9 fr t 50 kr. 

| Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
j 3 írt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
j 3 fit 60 kr. 
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J3) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák száraára. 8°, 

6'/» iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyf ivgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

H. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, lO'/s iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'/= iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Másod-ik nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III és IV. osztálya számára. 8°, Í6'/s iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16V. iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel. népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8", 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fiizve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'/» iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, ezélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'/i iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12V« iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 61/» iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'/« iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára lö kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanítók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'/J iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8', 9'/s iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány — 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya szániára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'/a iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8U, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
thpKÓKNOE nlvHÍÉ 34 OynOTp£KA£IM£ CÉpKtKĤX NApÓA" 

nw\x 0VMMAIM|IX. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5 '/< iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X ^*AATHpA llEpKONAMAANOE OV n pAXNEtlÍE KX OVdO-

TptKAEHÍÍO KZ [AAKENO EÉpSCKH NApCA' t^Xi Oy^lH-
AHipA\-7.. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II37. HACOCAOKA nEpüOHAMÁAHOE OV npAIKMÉNÍE KZ OynO-
TpEKAÉNÍÍO KX tAAKÉNOEEpSCKHXZ NApoANUX* OyHH-
AHijia\X. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' J iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHCVCX MAAKIii U> HÉSNÍTCKAru> G V " N Ó A A K X KÁp-
AOKII/k. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8 , 4'/» iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocTovnori B'kpo«cnoiiíij,aiiia KariixHcicb 3a name 
VHeiiH'iite pa3|ie,ie v BorocnacaeMoB Eiiapxin I>aq-
Kofi (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'/i iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cjrkaiiifi liaiMXiicicb. (Közép Katekizmus.) 8°. 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Miubiií Kariixiicic'fc. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
IÍATH\icÍtX A\HUX, CAS t l r t p T Z MZpTSpHCHpE A P E n T KpE-

AÍNMTOCZ nENTpS CKOAAEAE NÉSHHTE pOMSNÉl|LH. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „ A kir. tui. egyetemi nyom la igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
U l o l s A p o s l i i t is t u d a t n i k é r j ü k . 

Budapesten, 1897. évi deczember hó 1. 
Á. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 48. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Gyula-Varsándra (Aradra.évi 120 frt fizetéssel 

és ágyneműn kívül teljes ellátással okleveles, vagy 
képezdét végzett róm. kath. segéd-kántortanító 
kerestetik. Az állás azonnal elfoglalandó. Takácsy 
László, kántortanító. * (2223—II—2) 

A csábrágh-varbóki leányegyházi (Hontmegye) 
ágost. evang., tót anyanyelvű elemi iskolába kántor-
tanító kerestetik. Jövedelme, mely egy telek föld-
ből, terményekből és készpénzbői áll, 400 frtot teszen. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Folyamodványok 
az alulírotthoz küldendők. Hont-Somoson, 1897 nov. 
10-én. Blaskovics Miliduch, lelkész. (2201—III—3) 

A mezödi (Baranyam.) r. kath. tanítói állomásra 
f. évi deczember 20-ig pályázat hirdettetik. Az állo-
más jövedelmei: 9 h. szántóföld, '/< hold kender-
fold, évi haszonérték a hitközség által biztosítva 
105 frt, 4 öl hasábfa, 1 szekér széna, 1 szekér sarjú. 
Egyenérték — 60 frt. A hitközségbeli párok részé-
ről szolgáltatandó 32 mérő kenyérgabona, 15 m. 
tavaszi gabona, borváltság és lélekpénz együttes 
egyenértéke 176 frt. Tandíj 20 frt, alapítványból 
8 frt. Temetőbeli fü egyenértéke 5 frt. Helyi kán-
tori teendők után 8 frt stola-díj. Szabad legeltetési 
jog. Tannyelv: magyar-német. Kérvények az iskola-
szék elnökéhez Saásdra intézendők. (2214—II—2) 

Alulírott községi iskolaszéki elnök közhírré teszem, 
hogy Temesvármegye közigazgatási bizottságának 
3058/12—84. ül. 1896. számú határozata értelmében a 
temesvármegyei Theés községében felállított köz-
ségi iskolai tanítói állás választás útján fog betöl-
tetni. Felhivatnak pályázni óhajtók, hogy kérvényei-
ket a törvényszerű okmányokkal felszerelve f. évi 
augusztus hó végéig alulírott iskolaszékí elnökéhez 
benyújtsák. Javadalmazása a tanítónak: évi 400 frt 
készpénz, tizenkét méter tüzelőfa, szabad lakás 
és kert haszonélvezete. Főkellék a magyar 
nyelv tökéletes tudása; a tót és román nyelvet 
beszélők előnyben részesülnek. Temesvármegye, 
Theés, 1897. évi október hó 15-én. Panék András, 
iskolaszéki elnök. (2219—III—2) 

A miskolczi ág. hitv. evang. egyház a kebelé-
ben megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. A kántortanítónak teendője az elemi iskola 
2 osztályának önállóan vezetése, az iskolai növendé-
keknek és a templomi, temetési énekkarnak énekre 
tanítása és a kántori teendőknek templomban és 
temetések alkalmával elvégzése; fizetése az egyház 
pénztárából egyezerszázötven (1150) forint évente 
és az állami törvényrendelte korpótlék. Az elmé-
letileg és gyakorlatilag zene- és tanképes ág. hitv. 
ev. kántortanítók küldjék be dr. Markó László úr 
iskolaszéki elnökhöz f. évi deczember hó 31-ik nap-
jáig kérvényeiket és bizonyítványaikat A netalán 
kívánt közelebbiekre az alulirt főjegyző-igazgató ad 
kívánatra tájékoztatást. Miskolczon, 1897 november 
hó 15-ik napján megtartott tanácsgyülésből: Radvány 
István, egyházfelügyelő. Zelenka, lelkész. Hronyecz 
József, főjegyző. (2232—III—2) 

Ladomány (tolnamegyei) fiókközségbe kath. kán-
tortanító kerestetik. Jövedelme termesztményekben 
180 frt értékű, készpénz 74 frt 50 kr, 6 hold szántó, fél 
hold rét község által munkálva. Tágas lakás mel-
léképületekkel, kert. Tannyelv: német-magyar. 
Folyamodványok Kakasdra iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (2250—III—2) 

A sz i lbási (Bácska) evangelikus iskolába tanító 
kerestetik. Fizetés lakáson és nagy kerten kívül 
pénzben és terményekben 400 frtot tesz ki. Az ál-
lomás azonnal elfoglalható. Tannyelv tót. Jelentkezők 
alulírotthoz forduljanak. Szeberinyi Vilmos, lelkész. 

(2248-1—1) 

Solymoson (Hevesm.) a róm. kath. elemi iskolák-
nál újonnan szervezett tanítónői állomásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: 1. 400 frt az államtól. 
2. Két öl fa természetben, beszállítva. 3. Lakás 
természetben. Kötelessége: a haladó leányosztály 
oktatása, s azok isteni tiszteletre való . vezetése 
s felügyelete; a nyári menedékház s az ismétlő-
leányiskola vezetése, mely utóbbiért az állam részé-
ről 50 frt díjazásban részesül, megjegyezvén, hogy 
az iskolaszék e díjazásért nem szavatol. Okleveles 
tanítónők kérvényeiket a solymosi r. kath. iskola-
székre czimezve, főt. Kontra László esp.-plébános 
úrhoz 1898 január l-ig küldjék be. A választás 
1898. január 9-én tartatik meg. Az állomás 1898 
szeptember 1-én foglalandó el. Megbízásból: Daksz 
Alajos, isk.-sz. jegyző. (2262—1—1) 

Lajosmizse község határában egy tanyai tanítói 
állomás megüresedvén, erre pályázat hirdettetik. 
Javadalma tisztességes lakáson kívül évi 300 frt 
készpénz, 10 frt tisztogatási átalány, minden isko-
lás gyermektől 20 kr beiratási díj, 4 méter-öl 'fa, 
melyből a tanterem is fütendő és 1 hold szántó-
föld. Mindazon okleveles tanítók, kik pályázni óhaj-
tanak, felszerelt • kérvényöket főtisztelendő Járvás 
József isk.-széki elnök úrhoz deczember 20-áig 
küldjék be. Az állomás azonnal elfoglalandó. Lajos-
mizsén (Pestm.), 1897. évi nov. hó 17-én. Ruzsinszky 
Alajos, isk.-széki jegyző. (2261—1—1) ' 

Erdő-Horvátiba, Zemplénm., római katholikus, 
nőtlen, okleveles kántortanító kerestetik. Évi fizetése 
négyszázhat forint havi előleges részletekben. Iskola-
fűtésről a gyermekek gondoskodnak. Ismétlő isko-
lások 50 krajczár tandíjat fizetnek. A tanítói lakás, 
egy szoba kivételével, a jövő évre a tanítót illető 
hatvan forintért bérbeadatott. A stólát az iskola-
szék kezeli. Az állomás mielébb elfoglalandó. Som-
sak Elek, plébános. (2253—1—1) 

Szákhoz tartozó kethe ly l ág. hitv. ev. leánygyüle-
kezet (Komárommegye) tanítói (levitái) állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés : lakás és kert, készpénzben 
12 frt, 6 hold szántóföld, 4 akó bor, 16 köbméter 
kemény tűzifa, 20 p. mérő buza, 10 p. mérő rozs, 
3n p. mérő zab, tandíj 12 frt, stóla, offertorium, te-
metőfű és egyéb termények, hivatalos számítás 
szerint összesen 433 f r t 88 kr. Felszerelt kérvé-
nyek deczember 10-ig Nehiba Lajos lelkészhez 
Szákra küldendők; u. p. Szend. (2243—I—1) 

A szepes-bélai újonnan felállított községi kis-
dedóvodában rendszeresített óvónői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 300 frt, termé-
szetbeni lakás : 2 szoba, konyha, kamra, pincze, az 
óvodában és ezen lakás fűtése. Felhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy az 1891. XV. t.-cz. 11. §-ában meg-
határozott okmányokkal s netaláni eddigi műkö-
désükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folya-
modványaikat f. évi deczember hó 15. napjáig az 
alulírott felügyelő-bizottsági elnöknél benyújtsák, 
mivel későbben érkező folyamodványok figyelembe 
vehetők nem lesznek. Az állomás még ez év folya-
mán foglalandó el. Szepes-Béla, 1897 nov. 15-én. 
Kalomzay György, felügyelő-bizottsági elnök. 

(2559—II—1) 
(Hunyadmegye) Bo icza kincstári róm. kath. 

iskola kántortanftói állására deczember 12-ig pályá-
zat hirdettetik. Tanítói fizetés 300, kántori 145, stóla 
30, iskolai és tanítói faátalány 81, összesen 556 
frt készpénz és lakás kerttel. Tannyelv magyar, 
hivek iránti tekintetből német nyelv részbeni 
tudása kívántatik. Mellékjövedelemre számíthat. 
Erdélyi püspök úr méltóságához intézett bélyeges 
folyamodványok alulirthoz küldendők. Boicza (Déva 
mellett), 1897 november 15. Plébániai hivatal. 

(2226-1 -1 ) 
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Alsó-rámoczi (Sopronra egye) r. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme a díjlevél 
szerint 324 frt, ehhez számítandó még a stola-jöve-
delem circa 20, 30 frt, szép lakás, nagy kert. A 
személyes megjelenés egyszer megkívántatik. Az 
iskolaszékhez czímzett folyamodványok, illetőleg 
megkeresések az alsó-rámoczi plébániai hivatalhoz 
intézendők. (2272-1-1) 

Ácsra (Komáromm.) okleveles rk. segédtanító 
kerestetik. Fizetése a folyó tanévben havonkint 20 
frt, élelmezés, bútorozott szoba fűtéssel. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Cser Vendel, plébános. 

(2286—II—1) 
A sarudl (Hevesmegye) róm. kath. népiskolánál 

üresedésben levő harmadik önálló tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Lakás termé-
szetben, mely áll két szobából, konyha és éléskam-
rából, és istáló. 2. Évi 400 frt készpénzfizetés év-
negyedenként 100 frtos részletekben a községi pénz-
tárból. A faiskola kezeléseért és az azzal egybekötött 
gyakorlati oktatásért évi tíz forint ugyanazon pénz-
tárból. Kötelessége: 1. A három osztály közül azon 
osztályt önállóan vezetni és tanítani, melyet részére 
az iskolaszék kijelöl. 2. Az ismétlő iskolások fiú-
osztályát külön díjazás nélkül vezetni és tanítani 
3. Az iskolásgyermekeket rendesen a templomba 
vezetni és reájok felügyelni. 4. A faiskolát gondozni 
és fakezelésből gyakorlati oktatást adni ; ez érdem-
beni jártasságát igazolni köteles. Pályázók kellőleg 
felszerelt kérvényöket deczember hó 15-ig a sarudi 
plébániai hivatalhoz czímezve küldjék. Az állomás 
megerősítés- után azonnal elfoglalandó. Orgonálásban 
és éneklésben jártasoknak előny adatik. Kelt Saru-
don, 1897. évi november 18-án. Szilágyi Mihály, 
iskolaszéki gondnok. (2278—1—1) 

Cserdi községi tanítói állomásra pályázat. Évi 
fizetés: lakás, 2 szoba, 2 konyha, kamra, pincze és 
melléképületek, 400 frt készpénz, 2 hold kert, 1 hold 
szántóföld, 8 frt irodaátalány, 6 frt iskola fűtéséért, 
fát község ad, 4 darab szarvasmarha-, 8 drb disznó-
legeltetés. Stóla. Pályázatra határidő decz. 12.; kérvé-
nyek Ulmer Mihály iskolaszéki elnökhöz, Baranya-
megye u. p. Bükösd, küldendők; személyesen meg-
jelenők előnyben részesülnek. A választás után az 
állomás azonnal elfoglalandó. (2284—1—1) 

Omoroviczán két felekezeti rendes tanítóság. 
I., II. fiu- és leányosztály. Pályázhatnak református 
férfiak és nők. Pályázati határidő deczember hó 
15. Állás elfoglalandó 1898 szeptember 1. Fizetés: 
kétszobás lakás konyhával, 400 frt, fűtésre 45 frt. 
Omoroviczán, 1897 november 25. Hetesy Viktor, ref. 
lelkész. (2287—1—1) 

A balai (Maros-Tordam.) levita-tanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Javadalom: lakás kerttel; hét 
hold szántó, melynek kat. tiszta jövedelme 31 frt 
bO kr, tandíj átlag 12 frt, stóla 1 frt 50 kr, állam-
segély 356 frt. Összesen 401 frt 30 kr. Pályázati 
határnap 1897 decz. 15. Folyamodványok nt. Tavaszy 
József esperes úrhoz küldendők Magyar-Péterlakára 
(u. p. Sz.-Kégen). (2285—1—1) 

A murány-hosszúréti (u. p. Murány) r. kath. 
népiskolánál kántortanítói állomásra f. évi decz. 
hó 12-ig pályázat hirdettetik. Van két szobából, 
konyhából, éléskamrából álló tisztességes lakása, és 
kertje. Pályázni óhajtók fölhivatnak, hógy a fizetés 
tüzetes megjelölése ügyében a pályázati határidőn 
belül alulírotthoz forduljanak. Szkaupil József plé-
bános, iskolaszéki elnök. (2274—1—1) 

Crlozsán (Bács-Bodrogm.) ág. evang. népiskolá-
jához tanító kerestetik. Fizetés: 310'66 frt és 60 frt 
lakbér. Kötelessége : az I., IL, III. osztályok vezetése. 
Tannyelv : tót-magyar. Kellően felszerelt kérvények 
1897 deczember 31-ig az ág. hitv. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Dedinszky János, lelkész. (2271-I1I-1) 

A bars-füssi plébániához tartozó Rendve fiók-
községbeli róm. kath. tanítói állomásra a pályázat 
deczember hó 18-ikára tűzetik ki. Javadalmazása: 
8 magyar hold szántóföld, melyet maga a tanító 
míveltetni tartozik; 16'A pozs. mérő buza; 16'A 
pozs. m. rozs és 16'A pozs. mérő árpa; a község 
pénztárából 118 frt, állami segélyből pedig 60 frt 
készpénz ; 2 öl kemény tűzifa. Lakása áll: két szoba, 
konyha, kamara és istálóból, mihez körülbelül fél-
holdnyi kertecske van csatolva. Tannyelv: tót-
magyar. Folyamodványok Kovács József plébános-
hoz Bars-Füzessre küldendők. (2279—1—1) 

A valkányi községi gyermekmenedékháznál a 
dajka állása, — melylyel 150 forint készpénz, 1 öl 
tűzifa fizetés, egy szobából és konyhából álló 
lakás és szabad fűtés élvezete van egybekötve, — 
betöltendő lévén, felkérem a pályázókat, hogy folya-
modványukat f. évi deczember hó 5-ig Kovacsevits 
Miklés felügyelő-bizottsági elnöknél nyújtsák be. A 
valkányi (Torontálm.) gyermekmenedékházi felügyelő-
bizottság. (2282—1—1) 

Baranya-Sellyei uradalom erzsébet i pusztáján 
róm. kath. tanítói állás — volt tanítónak áll. taní-
tóvá történt kineveztetése folytán — betöltendő. Évi 
fizetés 240 forint készpénz, étkezés a gazdatisztnél, 
1 bútorozott szoba, elegendő tüzelőfa. Állást meg-
nyerő tanító szabad idejében köteles urad. gazda-
tisztnek, különösen az irodai teendőkben, segédkezni. 
Állás azonnal elfoglalható. Kérvények Máttyus ura-
dalmi gazdatiszthez Erzsébet-puszta, u. p. Baranya-
Sellye, deczember 15-ig küldendők. (2281—II—1) 

A glogoni (volt határőrvidék) községi iskolánál 
üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi tanítói állomásra a követ-
kező évi fizetés van egybekötve: 400 frt készpénz, 
4 öl tűzifa, "A hold házikert, 800 [J-öl pótkert, 2 frt 
irószerátalány és szabad lakás. Felhivatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontálmtgyei 
közigazgatási bizottsághoz czímezendő, 50 kros bé-
lyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványukat 
f. évi deczember hó 12-ig közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Nagybecskerek, 1897 
november hó 23-án. Torontálvármegye királyi tan-
felügyelősége. (285/h—II—1) 

A torontál-tordai községi népiskola második 
osztályú tanítói állomásra deczember 10-iki záros 
határidővel pályázat hirdettetik. Javadalom: évi 400 
frt készpénz, szabad szalmafütés és lakásul két szoba, 
konyha és kis éleskamra. Az ismétlő iskolások taní-
tása kötelező. A pályázni szándékozó róm. kath. 
vallású okleveles tanférfiak okmányolt kérvényeiket 
a községi iskolaszékhez nyújtsák be. Torontál-Torda, 
1897. évi november hó 22. Bezdán József róm. kath. 
plébános, községi iskolaszéki elnök. (2283—1—1) 

Balaton-Berényi (Somogym.) róm. kath. népisko-
lához osztálytanító kerestetik. Fizetése: 300 forint 
polgári évre, havonta fizetve. Lakásul: padlós-szoba, 
bútorzattal, fűtéssel. Pályázhat férfi- és nőtanító. Az 
állás azonnal elfoglalható. Milla István, főtanító. 

(2277-1—I) 
Keresek olyan kántortanítót, a ki engem beteg-

ségem alatt 15 frtnyi havi fizetés, stolának fele és 
teljes ellátás mellett helyettesítene. Döbrököz 
(Tolnamegye). Kumper János, kántortanító. (2275-1-1) 

A vecseházi államosítás alatt levő német és 
magyar tannyelvű községi elemi népiskolánál a 
tanítónői állomás betöltendő. Az állomás járandó-
ságai : 400 frt készpénzfizetés, tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a községi iskolaszékhez czímzett 
folyamodások 1897. évi deczember hó 10-ig a kra.ssó-
szörénymegyei királyi tanfelügyelőséghez küldendők. 
Lúgos, 1897 november 4-én. Sándor Lajos, királyi 
s.-tanfelügyelő. (266/h-I—1) 
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A sárpataki (Marostordamegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : egyház-
tagoktól 316*34 frt, -10 kalongya gabona, 3 [x]-öl 
szinfa: 118 frt, 10 hold I. oszt. föld haszonélvezete : 
60-16 frt. Napszám és stóla: 12'79 frt, tandíj: 40 
frt. Összesen: 553*29 frt. Folyamodások deczember 
15-ig Tavaszy József esperes úrhoz, Magyar-Péter-
lakára (u. p. Szász-Régen) küldendők. (2265—I—1) 

Menyháza (Aradm.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt, 
12'30 hl. buza, ugyanannyi kukoricza, 3410 mt. fa, 
a melyből az iskola is fűtendő ; 22 frt földhaezonbér, 
10 frt irodaátalány, szabad lakás házikerttel. Kér-
vények a plébánia-hivatalhoz czímezve, deczember 
19-ig küldendők be. Ballauer Kristóf, elnök. 

(2276 - III—1) 
Betöltendő a magyar-kakucsi állami elemi isko-

lánál évi 400 forint fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás, melynek elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir, vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czímezve, legkésőbb 1897. évi deczember hó 
20-ig Sípos Orbán Biharvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. A kántori képesítéssel bíró ev. 
ref. vallású tanító, a mennyiben a kántori teendők-
kel is megbizatik, azért az ottani ev. ref. egyháztól 
100 frt külön díjazást nyer. Nagy-Várad, 1897 novem-
ber 28. Sipos Orbán, kir. tanfelügyelő. (286/h—I—1) 

A kokova-i (Gömör m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : pénzben, 
terményben: 656 frt 11 kr. Ezenfelül mellékjöve-
delem is van. A lakás és a melléképületek ujak. 
Tanítási nyelv: magyar-tót. A kérvények deczember 
8-ig alulírotthoz küldendők. Személyes megjelenés 
előnynyel jár. Stubendeck József, isk.-széki elnök. 

( 2 2 6 6 - 1 - 1 ) 
A rimaszombati evangelikus egyházközség pályá-

zatot nyit kántortanítói állomásra. Kötelességek: 
kántori teendőkön kívül a községi iskolákban a 
vallás és egyházi ének tanítása. Javadalom : lakás ; 
550 frt 60 kr készpénz; 2*46 hektoliter tiszta, — 
7'38 hektoliter feles búza; 24 köbméter tűzifa; 1 
hold szántóföld, ugyanannyi rét, káposztaföld; stóla. 
Ezen állomás az országos evangelikus egyház egye-
temes nyugdíjintézetében nyert nyugdíjra jogosult-
ságot. Felszerelt pályázati kérvények deczember 
18-ig Rimaszombatba Glauf Pál lelkészhez küldendők. 

(2267-1-1) 
A makói (Csanádmegye) ág. hitv. ev. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés ez idő 
szerint: az egyházi pénztárból 200 frt, a városiból 
105 frt. A városi iskolaszék pénztárából ismétlősök 
oktatásáért 80 frt s 16 frt fűtési és világítási áta-
lány. Tandíj minden növendéktől 1 frt. Stóla. A 
várostól 4 öl puha tűzifa a házhoz szállítva. A meg-
választott 552 [_j-méter területen levő háromszobás 
lakást, konyhát, pinczét, szint, kertet haszonélvez. 
A megválasztott egyházi jegyző is s az egyházi 
számadásokat lelkészi utasítás szerint készíti el. A 
templomban az istentisztelet alkalmával orgonál. 
Az állás 1898 jan. 1-én elfoglalandó. A felszerelt 
kérvények 1897 deczember 12-ig Draskóczy Ede ev. 
lelkészhez küldendők. (2263-11-1) 

Zalamegyében Náprádfa fiókközség r. k. kántor-
tanítói állására decz. 9-ikére pályázat nyittatik. 
Jövedelme készpénzben 250 frt. Gabona, bor és a 
föld kataszteri tiszta jövedelmét számítva, 220 frt. 
Összesen 470 frt. Kérvények a pákai plebániahiva-
talhoz intézendök. (2270-1—1) 

Pályázat a golopl ref. orgonista-tanítóságra. Fize-
tése : pénzben 218 frt 45 kr, előleges részletekben. 
Továbbá : féltelek 16 hold föld, rét; melyből az egyház 
egy nyomást háromszor, egyet egyszer megszánt, bevet, 
az életnemű termények, széna, sarjú, trágya hordá-
sát az egyház teljesíti. Rozs 9'A köböl. Fa : l'/s öl. 
Bor l"/2 hordó. Tandíj 50 frt. Temetési díj szabály-
szerűen. Kényelmes lakás 2 deszkázott szobával, 
konyha, kamara és melléképületekkel. Ha a községi 
faiskola kezeléséhez hajlama lészen, kezelheti. Az 
állás 1898 január végén foglalandó el. Okleveles 
egyének jelentkezhetnek Réthy Pál ref. lelkésznél 
Golopon, u. p. Tállya, Zemplénmegye. (2269-1-1) 

Rácz-Almás áll. seg. közs. elemi népiskolájánál 
egy rendes osztálytanítónői állásra deczember 13-ig 
pályázat nyittatik. Fizetés 350 frt készpénz és 50 
frt lakbér. Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt 
osztályt vezetni, ismétlős leányokat és női kézimunkát 
tanítani, hitoktató akadályoztatása esetén ezt helyet-
tesíteni, gyermekeket társaival hetenként felváltva 
szokásos istentiszteletekre vezetni s ott reájok fel-
ügyelni. Kérvények a közs. iskolaszék elnökségéhez 
küldendők. Okmányok visszaküldhetéséhez 20 kros 
postabélyeg csatolandó. A közs. iskolaszék 1897 nov. 
25-én tartott üléséből. Pödör István, elnök. Pokorny 
Alajos, h. jegyző. (2288—1—1) ' 

Urkuton (Veszprémvármegye) a kántortanítói 
állomás azonnal betöltendő. Jövedelme: — 6 kat. 
hold jó szántóföld; 1 kat. hold kitűnő rét ós kert ; 
községi szolgálmányok; 25 űrköbméter dorongfa; 
17 hectoliter rozs; és készpénz czimén — 411 frt, 
lakás és gazdasági épületek. Tanítási nyelv magyar 
és német. Kérvények Városlődre küldendők Bauer 
József plébános úrhoz. (2290—1—1) 

L^ X i A Richter-féle Horgony-Köépitöszekré-
r .&. M nyek ez évben oly nagyszerű tökéletesítésen 
(i I i|l mentek keresztül, hogy valamennyi szülő, 

mindegy, ha már birtokában vannak egy 
f^s. kőépitőszekrénynek vagy sem, hozassa meg 
tüstént az új gazdagon illusztrált kőépitőszekrény-
árjegyzéket, hogy úgy a felette fontos újítást, 
valamint az új „Horgony" cz. társas-játékot megis-
merjék. Egyszerűen egy levelezőlapon keressük 
meg Richter F. Ad. és társát, Bécsben I. 
Operngasse 16., a mire a színpompás árjegyzék 
azonnal ingyen és bérmentesen beküldetik. Be-
vásárlás alkalmával saját érdekünkben minden 
egyes kőépitőszekrény „Horgony" gyárijegy nélkül, 
mint nem valódi visszautasítandó. 

-•©I H I R D E T É S E K . K>-
— * — 

RíW+nll i szatiriko-humoros „Tanügyi Tárczái", 
nC&lUl l l 1 frtért kapható : Nóvák Mihálynál, 
^ • • • • k Andráshidán. (2256-1-1 ) 

Kerestetik pusztára okleveles 

n e v e l ő v ^ g y n e v e l ő n ő 
egy flu és egy leány mellé, ki az elemi és a felsőbb 
leányiskola harmadik osztályát tanítani képes. 
Tartozik a tanév végén a gyermekeket vizsgáztatni. 
Fizetése havi 30 frt és teljes ellátás. Megkeresések 
bizonyítvány-másolatokkal S Z O J K A K O R N É L 
gazdatiszthez mtézendők. Percsórai-nuijor, utolsó 
posta: Mindszent (Csongrádvármegye). (2244—II—1) 

,MATULAY JÓZSEF tanító, Nyitra-Kutti." 
48* 



IV — 

Tankönyvek 
az összes iskolák számára; 
2019 továbbá: X—6 

Ember János : Néptanítók zsebnaptára 1898. évre, 
kötve 50 kr, bérmentve 55 kr. 

Hollós Sándor: Földrajz a keresk. tanoncziskolák 
számára. Ára kötve 50 kr. 

Népiskolai Értes í tő és Rendszabályok; darabja 
5 kr. 

Lewandowszky István : A szülőföld, vagyis a földrajz 
óránkénti tárgyalása a népiskola III. osztályában. 
Vezérkönyv atanítóknak. Jutalmazott pályamű; 50kr. 
Ipariskolai e l lenőrző-könyv; darabja 10 kr, 

100 darab 8 frt. 
Smiles: Elet és munka. 2 frt 40 kr, bekötve 3 frt. 

Kaphatók: 

könyvkereskedésének főraktárában 
B I J D A P E S T E J Í 

IV. kerület, Egyetem-utcza 1. és Ungvárt. 

Pitvaros községében (Csanádmegye) 

egy izraelita okleveles tanítónő 
kerestetik. Kötelessége: 10-15 gyermeket elemi, és 
2 fiút polgári iskolai tantárgyakban oktatni. Java-
dalma: 300 frt és teljes ellátás. Az állás azonnal 
elfoglalható. Jelentkezhetni Manheim József úrnál. 

(2181—11-2) 

„ M E R G L K Á R O L Y , Csallóköz-Nadasd". 

Magyar Paedagogia 
általános érdekű, legolcsóbb havi folyóirat. 

Kiadja a 
Magyar Paedagogiai Társaság. 

2215 I—1 
Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő 

kartárs se legyen kénytelen azt nélkülözni, 
mint a Paedagogiai Társaság tagja, évi 
3 l'orint tagdíj fejében kaphatja, ha belé-
pési szándékát dr. Kovács Jánosnak (Buda-
pest, I. ker., Németvölgy, Hantos-út), a tár-
saság titkárának bejelenti (a fizetést később 
teljesítheti). Intézetek részére az előfizetés 
5 frt s ez összeg a Franklin-Társulathoz (IV., 
Egyetem-utcza 4 sz.) küldendő. Elnök: dr. 
Heinrich Gusztáv ; szerkesztő : dr. N é g y e s y 
László. 

Minthogy pedig a társaságnak irányadó 
akadémiai tárgyalásain az elméleti és gyakor-
lati paedagogia minden része, a tan- és neve-
lőintézetek összes faja, valamennyi aktuális 
kérdés előfordul: kívánatos, hogy a társaságba 
a tanítóságnak legalább fele belépjen, s ekkép 
az általa kimondott véleménynek erkölcsi 
súlya is minél nagyobb legyen. Pénztárnok: 
dr. Gyulay Béla (V. ker., Váczi-körút 58.), 
kihez a tagdíjak küldendők. 

Mint általánosan ismeretes, a MCHTER-féle 

H o r g o n y - K ő é p i t ő s z e k r é n y e k 
a gyermekek legkedveltebb játéka,. 

Az egyedüli játék, mely a gyermekek figyelmét tar-
tósan leköti és mely nem lesz már egy pár nap múlva 
sarokba téve. 
Azért a legolcsóbb ajándék és magas nevelési értéke és ki-

tűnő kivitele miatt egyszersmind a legelőkelőbb ajándék is. 
Általában a legjobb, mit gyermekeknek játék- és 

foglalkozási-szerül ajándékozhatunk. 
A Horgony-Kőépitőszekrények 40, 75, 90 krtól egészen 

6 frtig és magasabb áron minden finomabb játékszer-
üzletben kaphatók és a valódiság jeléül a „Horgony" véd-
jegygyei vannak ellátva. 

Figye lmezte té s ! Egyedül valódi kőépitőszekrényeink 
ismeretes utánzói a közönséget azáltal vezetik tévútra, hogy 
jó hírnévnek örvendő eredeti gyártmányunkat drágának 
nevezik. Ilyen valótlan állítás által azonban ne hagyjuk 
magunkat félrevezetni, hanem összehasonlítás czéljából 
tőlünk hamarosan a képes árjegyzék bekivánandó és az 
oly durva ós nagyon tolakodó módon felajánlott kőépitőszekrény mint kevesebb értékű utánzat, 
a minő is, keményen visszautasítandó. Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott kőépitőszekrények 
valódiak. Utoljára kitüntetve 1897-ben Lipcsében az arany éremmel. 

Ü I O H T E Ü F . A d . és társa. 
WGT" Első osztrák-magyar császári és királyi szabadalmazott kőépitőszekrénygyár. 

Iroda és raktár : I. Operng. 16., B É C S , gyár: XIII/i (Hietzing). 
Rudolstadt (Thür.), Ölten, Rotterdam, London, New-York, 215 Pearl-Street. 

Új.' Türelem-megpróbáló és a „Horgony" cz. társasjáték; 
bővebbet az árjegyzékben találhatunk. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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 bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésevei) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előflzetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr.. 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, YI. KEB., PODMANICZKY-ÜTCZA 87. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLá-TÉB 3. 

-Kéziratokat nem adunk vissza. 

Szemléltetés. 
Nagy különbség van a két dolog 

között: tudni és cselekedni a jót. Sok 
a panasz a tanítóság hiányos tudása 
miat t ; pedig hát a népiskolai oktatás-
nak nem ez a főbaja. A tudással csak 
meglennénk valahogy; a főbaj az, hogy 
gyarlón cselekeszszük a jót, a mit 
tudunk. 

Régen tudjuk, a legkezdetlegesebb 
készültségű tanító is tudja, hogy a 
minden oldalú szemlélet a valódi isme-
retszerzés főtényezője; tudjuk, hogy a 
puszta szó nyomtalanul elröpül, mint 
fejünk fölött a szél hajtotta könnyű 
felhő és mégis . . . sokat beszélünk és 
keveset szemléltetünk. 

Alig van az elemi iskolának tárgya, 
melynek tanításánál az érzékeltetés 
követelményeinek minden tekintetben 
eleget tennénk. Pillantsunk csak végig 
az elemi iskola tantárgyain s nyomban 
meggyőződünk fentebbkoczkáztatott állí-
tásom igaz volta felől. 

Kezdjük mindjárt a legelső helyre 
tett tantárgygyal, a mely különben nagy 
jelentőségénél fogva is méltán áll az 
első helyen, kezdjük a hit- és erkölcs-
tannal. 

Nem szándékozom én a mások dol-
gába ártani magamat; jól tudom, hogy 
a hitoktatás az illető hitfelekezetek 

dolga. Nem is koczkáztatok e helyütt 
e tárgyra vonatkozólag önálló véleményt; 
csupán arra a bajra mutatok rá, a mit 
maguk az illetékes tényezők is nagyon 
jól ismernek és a melynek megszünte-
tése érdekében évek óta tanácskozásokat 
folytatnak; csak azt akarom fölemlíteni, 
hogy a hitoktatás ma sem eléggé szem-
léleti; a jó bibliai képek használata, a 
hittételeknek, hit-erkölcsi igazságoknak 
példázatokban való szemléltetése éppen 
nem általános. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok még 
mindig „tantárgy"; a gyermekek, ha 
nem is könyvből, de éppen úgy bevágják 
„a ló részeit", mintha könyvből tanul-
nák. A szemléltető tanításnak különben 
nem csak az a hibája, hogy „tantárgy", 
melynek anyagát gondosan betanultatjuk, 
hanem az is, hogy nem szemléleti. A 
„szemléltető-képek" igen nagy szerepet 
j átszanak e diszcziplina tanításában, holott 
mindenben és mindenkor a természeti 
tárgyakat eredeti alakjukban, vagy élethű 
mintákban kellene felmutatni. A képek 
csupán az időközi áttekintések alkal-
mával volnának előveendők. 

A magyar nyelv tanításának nyelvtani 
részében nem hiányzik a szemléltetés, 
„a ló rug", „a tábla fekete" a kárpá-
toktól az Adriáig, csupán Budapesten 
„ordít a farkas" három álló esztendeig 
egyfolytában. Hát ez már szemléltetés. 

Lapunk 4í)-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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De hogy mi haszna belőle a magyar 
nyelvnek, ezt a rébuszt meg nem fejti 
emberi elme. 

Az olvasásban az olvasmány tartalma 
szabja meg a szemléltetés irányát és 
kivitelét. Tekintve, hogy az olvasmányok 
jobbára konkrét dolgokra vonatkoznak, 
a tárgyak felmutatása i t t is nagy szere-
pet kellene, hogy játszék. Az érzékel-
tetés másik módja a gyermek előtt új 
fogalmak, képek megmagyarázása és 
példaadás az olvasmány-részleteknek ösz-
szefoglalására és elmondására. Sajnos, i t t 
sem jobb a szemléltetés, mint a beszéd-
és értelemgyakorlatoknál. „Magyaráza t -
ban ugyan alig van hiány, hanem az 
igazi szemléltetés aránylag ritka. Hiba 
az is, hogy ismeretközlő olvasmányok 
részleteinek elmondását igen gyakran 
azzal a sablonos kérdéssel követeljük: 
mit olvastál ? Mintha bizony olyan könnyű 
dolog lenne arról egyszerű olvasás 
után számot adni, pláne a tanítás 
alsóbb fokozatain, a midőn a gyerme-
kek figyelmét csaknem teljesen a betü-
hangok összefoglalásának nehéz munkája 
vonja el. 

A helyesírás tanítása eléggé szemlé-
leti volna, csakhogy a grammatizálás 
i t t sem hagy a tanítónak és tanulónak 
nyugtot, A példák sokasága helyett 
nagyon sokidőtvesztegetünka „mié r f - r e . 

A számolás-tanításban sincs igazi szem-
léltetés. A „golyó" lépten-nyomon elő-
kerül, mintha golyókból állana az egész 
világ. Ha valamely tárgynál, a számve-
tésnél kellene minden oldalú és irányú 
szemléletnek megelőznie az elvonást, a 
megnevezetlen számokkal való számolást. 
A számvetés tanításának alapvető szem-
léltető-eszközei kellene hogy legyenek: 
a méter-mértékek és a különböző pénz-
nemek. A tizes- és tizezres-rendszernek 
ezek a fundamentumai. E dolgok mindent 
pótolnak, de ezeket nem pótolja semmi. 
A több-kevesebb fáradsággal kieszelt 
elmés és kevésbbé elmés számológépek 
jelentőségre messze maradnak az élet-

ben előforduló tárgyak, különösen a 
pénz mögött. 

A földrajzi fogalmak szemléltetése 
sem éppen nehéz dolog, ha a gyerme-
ket a jó módszertani könyvekben elő-
írt módon vezetjük rá a térképolva-
sásra. Az alapos szemléltetés szempont-
jából azonban az olvasásra való rá-
vezetés nem elégséges ; folytonosan 
gyakoroltatni kell a gyermekekkel a 
térképolvasást. Ebből a czélból a tanu-
lásnak az iskolában együttesnek és min-
den gyermeket egyaránt aktiv munká-
ban tartónak kellene lennie. Ehhez jó 
kézitérképek kellenének és pedig nem 
atlaszok, hanem vászonra vont és tokba 
helyezett egyes térképek, a falon füg-
gőnek hasonmásai. Kár, hogy az állam 
által kiadott Hölzel-Kogutovitz térké-
pekhez még nincsenek kézitérképek! 

A történelem tanításában már nincs 
akkora jelentősége a szemléltetésnek, 
mint az eddig felsoroltaknál. A jó tér-
képek, arczképek, műemlékek képei, 
vagy mintái jó szolgálatot tehetnek; 
de legtöbbet tehet a tanító élő szava, 
melylyel a gyermek képzeletét meg-
ragadja s ráirányítja a múltra, a múlt-
nak azon eseményére, melyet meg akar 
világítani. 

Az alkotmánytan a történelemre és 
földrajzra támaszkodik, melyeknek ki-
egészítését, betetőzését képezi. I t t is az 
élőszónak (melylyel a közintézmények 
lényegét a tanító kidomborítja) van 
nagy jelentősége. 

A tulajdonképeni szemléleti tárgyak 
a természettudományok körébe esők, a 
természetrajz, természettan, vegytan, gazda-
sági ismeretek. 

Ezeknek a diszcziplináknak tanításá-
ban főelvül kellene tekintenünk, hogy 
a mit nem szemléltethetünk a termé-
szetben, vagy preparatum, illetőleg 
jó hasonmások alakjában, azokról hall-
gassunk. A természetet szólaltassuk 
meg s a gyermeket vezessük rá ezen 
igen érdekes beszéd felfogására. 
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Elszomorodik az ember szive, ha 
hallja egyik-másik kartárs részéről, hogy 
ő nem szemléltethet, mert neki nin-
csenek szemléltető eszközei, nincsenek 
jó képei, holott a dolgok jórésze ter-
mészetben áll a rendelkezésére, csak 
ki kell, hogy nyújtsa utánuk a kezét. 
Ezt a kéznyujtást, sajnos, aránylag kevés 
kartárs ismeri; a legtöbb nem az ő 
hibájából, hanem, mert nem tanították 
meg reá a képzőben, a hol erre alka-
lom és mód kínálkozott. Azzal, hogy 
a helyes elveket felállítják és hirdetik 
a képzők, még nem tettek eleget köte-
lességüknek; rá kellene nevélniok növen-
dékeiket arra is, miként érvényesítsék majd 
az életben a helyes elveket még a legked-
vezőtlenebb viszonyok között is. A kéz-
ügyességi oktatásra, az állattömés gya-
korlására minden képzőben szakítani 
kellene egy kis időt. Jobban kifizetné 
magát, mint sok más népboldogító do-
loggal való experimentálás. 

Nincs megfelelő szemléltetés a raj-
zolás tanításában sem. Felmutatott egy-
szerűbb tárgyak körvonalait kellene raj-
zoltatni, de helyettük a „díszítések" 
s az örökös másoltatások járják. 

A mint a fölemlítettekből látszik, 
a szemléltetéssel még mindig hátra 
vagyunk. A népiskolai szemléltetésnek 
azonban nem csak az a baja, hogy 
hiányos; az alkalmazás módja sem 
kielégítő. A szemléltetés többnyire futó-
lagos és az ismétléseknél, kikérdezések-
nél nem ismétlődik. 

Azt gondoljuk, hogy a gyermek emlé-
kezete gránit, melybe maradandólag 
belevésődnek a szemléletek; pedig nem 
így van. Ismeretes dolog, hogy a gyer-
mek könnyen felfog és könnyen felejt. 
Képzetei elmosódnak, ha csak a szem-
lélet nem ismétlődik. Azért nem elég 
egyszeri szemléltetéssel beérni. Az ismét-
lések, a begyakorlások alkalmával ismét-
lődnie kell a szemléltetésnek is. Ez külön-
ben nem csak tiszta fogalmak nyerése 
és állandósítása miatt szükséges, hanem 

azért is, hogy új elemeket vigyen be 
az ismétlésbe, annak unalmasságát mér-
sékelje. 

A szemléltetés régi, de még mindig 
megoldatlan kérdése a népiskolai taní-
tásnak. A dolog nagy jelentősége meg-
érdemlené, hogy érdemlegesen foglal-
kozzunk vele. Mindenek fölött pedig 
követnünk kellene az intelmet. Ne csak 
tudd a jót, hanem tedd is! 

(Budapest.) Ember János. 

«CXK3«  

Ifjúsági Egyesületek. 
Nem új, de annál fontosabb eszme és gon-

dolat az i f júsági egyesületek szervezésének 
kérdése. 

Néhány évvel ezelőtt az „Országos Erkölcs-
nemesítő-Egyesület" nagyérdemű elnöksége 
indított volt mozgalmat a községenként szer-
vezendő „mértékletességi", „erkölcsnemesítő" 
s több hasonló czímü és czélú társulatok léte-
sítése érdekében; a közoktatási kormány pedig 
a tankerületi tanfelügyelők figyelmét az i f jú -
sági egyesületek hasznosságára irányítván, 
rendelkezéseiben különös súlyt fektetett arra, 
hogy az ifjúsági egyesületek megalakítását, 
vezetését, stb. a megyei tanítótestületek vegyék 
működésük és cselekvésük körébe s a dolog 
lényegére nézve egyöntetű eljárással létesítsék 
az ifjúság számára azokat a községi szerveze-
teket, a melyekből közműveltség, közös jobb-
lét fognak eredményként kifejlődni. 

Nem állanak e tekintetben statisztikai ada-
tok rendelkezésemre, de merem hinni, hogy 
a szó nem hangzott el a pusztában s legalább 
jobbjaink megpróbálkoztak az üdvös eszme 
megtestesítésével. Vajha így lenne és ne 
kellene ama keserű csalódásra ébrednünk, hogy 
a magyar tanítóság éppen azon a téren nem 
vetette latba erkölcs-szellemi és honpolgári 
súlyát, képességét és munkaerejét, a melyen 
való öntudatos működés nem csak az i f júság 
nevelésére és nemesítésére, de az oly sokat 
és sokszor emlegetett tanítói tekintély emelé-
sére s ezzel együtt járó külső előnyeinkre is 
jótékony hatással van. 

Az ifjúsági egyesületek szervezésének kér-
dését a legújabb időben Mosdósy Imre kir. 
tanfelügyelő elevenítette fel e becses lapok 
hasábjain. A kérdés nagy fontosságát a nem-
zeti jólét föllendítésére oly meleg érzéssel, 
akkora lelkesedéssel és oly benső meggyőző 
érvekkel tárgyalja, hogy hasonló szempontból, 

49* 
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vagy éppen a lelkesíteni akarás czélzatával 
szólni a kérdéshez fölösleges dolog volna. 

De nem fölösleges az, ha a szervezés mi-
kéntjének megoldásához kivánunk és akarunk 
hozzá szólni oly módon, hogy ki-ki elmondja, 
közli azt, a mit az ügyre nézve hasznosnak, 
szükségesnek és a gyakorlati beválóság szem-
pontjából czélszerünek és jónak tart. 

En is ebben az értelemben óhajtok az ügy-
nek szolgálatot tenni. 

Az ifjúsági egyesületek kérdésével a „Brassó-
megyei Tanítótestület" behatóbban 1894-ben 
foglalkozott. Tárgyalásainak alapját a köz-
oktatási kormány intencziói mellett az „Orszá-
gos Erkölcsnemesítő-Egyesület" által kidol-
gozott és közzétett alapszabálytervezetek ké-
pezték. Bizottságok, járásköri és választmányi 
ülés foglalkozott a kérdéssel. Valamennyinek 
a véleménye találkozott abban, hogy az isko-
lából kikerülő iíju nemzedék tovább neveléséről 
gondoskodni emberi, társadalmi és nemzeti 
szempontból halaszthatatlan kötelesség; talál-
koztak a vélemények abban is, hogy „mérték-
letesség',i," avagy éppen „erkölcsnemesítő" egye-
sületekbe belevinni a köznépet nem lehet, 
még pedig azért nem, mert korlátolt gondol-
kodás módjánál fogva, megbélyegzőnek ta r t ja 
és találja magára nézve, hogy ő olyan egye-
sületbe lépjen, a mely azért szerveztetett, 
hogy a „mértékletleneket" mértékletességre, az 
„erkölcsteleneketa nemes erkölcsökre, a „pazar-
lókat" takarékosságra szoktassa és nevelje. 

Igazuk van; a fürösztő vízzel nem kell a 
csecsemőt is kiönteni, a rideg és félremagya-
rázható névvel a nemes törekvést lehetetlenné 
tenni. 

A tanítótestület, tárgyalásai és tanácskozásai 
eredményeül, tekintettel a vármegyei és köz-
ségi nép- és társadalmi viszonyokra, a követ-
kező határozati javaslatot terjesztette a vár-
megye tanfelügyelőjéhez: 

1. Tekintve azon tapasztalatokat, amelyek sze-
rint köznépünk, különösen pedig az iskolából ki-
került serdülő ifjúság foglalkozása .csak az 
év egy részére esik, a másik részt tétlen-
ségben s ebből folyó üres hivalkodásban tölti 
és úgy a társadalmi életben való magatartása, 
viselkedése, mint erkölcsi élete is, a közjólét 
és közerkölcsiség tekintetéből igen sok kívánni 
valót hagynak fenn; 

2. azon szomorú valóságot, mely szerint 
népünk mindkét nembeli i f ja és örege a hazasze-
retet érzelmeinek fogyatékos kifejlődése — és 
nem, mint sokan hiszik, a munka hiánya, — 
továbbá a mai korba bele nem illő általános 
népműveltség hiánya, s az ebből folyó köny-
nyelmű felületes gondolkodás, a szellemieknek 
semmibe vevése, a tanítóság véleménye és 

tapasztalata szerint azok az okok, melyek a 
népet az idegen földre való kivándorlásra, 
kóborló életre késztetik; 

3. azon meggyőződést, hogy köznépünknek, 
különösen pedig a serdülő ifjúságnak erkölcsi 
és szellemi életét az iskolán túl ebben a fo-
gékonyabb borban helyesen és czéltudatosan 
irányítani a tanítóknak, mint nevelőknek, egyik 
legszebb, hazafiúi tekintetből pedig egyik leg-
sürgősebb s elodázhatatlan kötelességük, 

a brassóvármegyei magyar tanítóság egy-
hangúlag óhajtja és akarja, hogy: 

a) községenként ifjúsági egyesületek szer-
veztessenek; 

b) a hol lehetséges a két nembeli ifjúság 
választassák külön; tehát férfi és nő ifjúsági 
egyesületek alakíttassanak; 

c) ezen egyesületek kötelezett tagjai legye-
nek a mindkét nembeli ifjak 15 éves koruk 
betöltésétől, tehát az ismétlő-iskola bevégzé-
sétől a családalapításig, illetve a nagykorú-
ság eléréséig; 

d) az if|usági egyesületek munkaköre a szív-
és észképzés általános fogalma alatt: a vallás-
erkölcsös érzelmek fejlesztése, hazafias dalok 
tanítása és tanulása által a kedélyképzés és 
hazaszeretet ápolása és általános ismeretek 
szerzése legyen; 

e) a munkát, a működést irányítsák a köz-
ségbeli intelligenczia erre hivatott vezérférfiai: 
lelkész, tanító, jegyző teljes egyetértésben, 
összhangzó tervezet a lapján; a fegyelmezés 
minden körülmények között a politikai ható-
ság kezében hagyatván; 

f ) a társas összejövetelekre szükséges helyi-
ségül az iskolák erre alkalmas tantermei szol-
gáljanak; igen kívánatos azonban, hogy e 
czélra minden község külön helyiséget épít-
tessen, mely eljárás alapját vetné meg egy-
szersmind a felnőttek számára később létesí-
tendő olvasóköröknek, községi kaszinóknak; 

g) azok. a kik az ifjúsági egyesületek czél-
irányos működésében buzgóbb, kihatóbb tevé-
kenységet fejtenek ki és eredményt mutatnak 
fel, időnként a közoktatási kormány, a poli-
tikai község és egyházi hatóság részéről jutal-
mazásban részesíttessenek. 

Ezen irányelvek mellett az ügy érdekében 
a tanítótestület kívánatosnak tartja, hogy a 
megyei magyar papság és közigazgatás ténye-
zői az ügynek megnyeressenek; 

hogy a magyar papság és közigazgatás 
meghívott és a tanítótestület kiküldött tagjai 
közös tanácskozásra hivassanak, az eszmét 
népszerűsítsék, a további teendők fölött érte-
kezzenek és egy alapszabálytervezetet készít-
senek. 

Ezen itt körvonalozott irányelveket a kir. 
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tanfelügyelő helyesléssel fogadván, ennek szel-
lemében készítette meg a tanítótestület az 
alapszabálytervezetet, a melyet azonban fölös-
legesnek tartunk közölni, mivel az „Országos 
Erkölcsnemesítő-Egyesület" hasonló alapsza-
bálytervezetet, megkeresésre, bárkinek szíve-
sen küld. 

Minden ember annyit ér, a mennyire magát 
értékesíteni tudja. Es van-e szebb, tágasabb 
és alkalmasabb tér a magunk értékesítéséhez 
— az iskola falain kívül, —- mint az, a hol 
a legfogékonyabb korban élő ifjúságot a gya-
korlati élet kivánalmainak, az egyháznak, a 
társadalomnak és a nemzetnek igaz híveivé, 
munkás tagjaivá, lelkes fiaivá neveljük és 
nevelhetjük? Van-e szebb és jobb alkalom 
arra nézve, hogy közvetve a mi, legalább az 
utánunk következő tanítói nemzedék részére 
egy felvilágosult, helyesen gondolkozó, igazán 
érező és a szép és nemes iránt lelkesülni 
tudó köznépi társadalmat neveljünk, jés ezzel 
egy jobb jövőnek biztos alapját, a mi jobb-
létünket is mi magunk munkáljuk és mozdít-
suk elő ?! 

Karoljuk föl azért az i f júság nevelését lel-
kesedéssel, jóakarattal, hazafiúi buzgósággal 
és Magyarország újból való meghódítását vi-
gyük véghez mi néptanítók és népnevelők az 
„ifjúsági egyesületek" szervezésével és mű-
ködésüknek helyes irányításával és veze-
tésével. 

(Budapest.) Józsa Mihály. 

w 
A tanítói állás. 

Ember János úrnak a fönnebbi czím alatt 
megjelent czikkére óhajtok néhány megjegy-
zést tenni. 

Ember J. mérlegeli a tanítói munkába be-
fektetett tőkét s azt állítja: „Átlag 12 évi 
iskolábajárás után jut a diplomához." 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz.. 86. §-a így 
szól: „A tanítóképezdébe olyan ép testű növen-
dékek vétetnek fel, kik a l5 - ik évet már meg-
haladták s az anyanyelv, számvetés és föld-
rajz ismeretében s a történelemben legalább 
annyi jártassággal birnak, a mennyit a gimná-
zium, reál-, vagy polgári iskola 4 első osztá-
lyában tanítanak. A növendék erről vagy 
nyilvános iskolai bizonyítványát köteles elő-
mutatni, vagy felvételi vizsgálatnak kell magát 
alávetnie." 

Ebből kifolyólag a középiskola 4 osztályát 
minden képezdei növendék elvégezte. 

A képezdei 4 osztály tehát s a középiskola 
4 osztálya együtt 8 osztály, ide nem értve az 

elemi iskola 6 osztályát, melynek elvégzése a 
középiskolába járhatásnak előfeltétele. 

Hogy azok a tanítók, kik szorgalmukkal és 
jó viseletükkel növendékkorukban kiérdemlik 
a segélyezést, olcsón jutnak a diplomához, az 
igaz. Nézzük azonban a középiskola, vagy az 
egyetemek szegény sorsú jobb tanulóit, nem 
kapnak-e azok 100—400 fr t ösztöndíjat éven-
kint, a mely összeg szintén olcsóvá teszi a 
tanulmányok elvégzését, a szellemi tőke meg-
szerzését. 

Nézzük a papi állást, mennyi költség-
gel já r? 

Minden papnövendék a 6-ik osztály elvé-
gezte után nem csak lakást és kosztot kap, de 
még ruhát is. Vannak azonban olyan pap-
nevelő-intézetek is, a melyekben a 4-ik osztály 
elvégzése után a szó teljes értelmében teljes 
ellátásban részesülnek a növendékek. Nem 
olcsóbb-e a papi állás elnyerése a tanítóinál; 
mivel a tanítóknak csak fele s a papoknak 
valamennyije részesül teljes segélyezésben? 

A tanulmányokba befektetett anyagi tőkét 
mérlegelni nem lehet, mert akkor nagyon sok-
féle eredményre jutunk. Annyi igaz, hogy 
mindenféle pályát olcsón el lehet érni, csak 
azokat az előnyöket igyekezzék a tanuló ki-
használni, a melyeket az állam, a felekezetek, 
egyesületek és egyes jótékony alapítványok 
nyújtanak. 

Leghelyesebben mérlegelhető a megszerzett 
szellemi tőke. 

Az anyagi tőke a pénz. A kinek anyagi 
tőkéje van, az annak kamataiból él. 

A tőke minden 100 fr t után átlag mondjuk 
— 6 frtot kamatoz évenkint. 10.000 frtnyi tőke 
évi kamatja tehát 600 f r t ; s ez ennyit kama-
toz, bárki birtokolja is azt a tőkét, még ha 
tanító is az a szerencsés halandó. 

Mivel azonban ilyen 100 frtos mértéket a 
szellemi tőkénél fel nem állíthatunk, állítsuk 
arányba, a mennyire lehet, a tanító szellemi 
tőkéjét más állású egyének szellemi tőkéjével, 
s annak kamatait ennek kamataival. 

A tanító a képző 4 osztályában mindazt s 
éppen olyan terjedelemben tanulja, mint a 
gimnázium V—VIII. osztályában. — Latint 
nem tanul, de tanul neveléstant, módszertant, 
neveléstörténelmet, gazdaságtant, zenét, melye-
ket a gimnáziumban nem tanítanak. Azt hiszem, 
ez együttvéve több a latinnál. 

Hogy azt ne mondhassa valaki, miszerint a 
képzőben pl. a fizikát nem oly nagy teij ede-
lemben tanulják a növendékek, mint a gim-
náziumban, erre nézve azt vagyok bátor meg-
jegyezni, hogy egyik képzőben tudományos 
alapon, mennyiségtani levezetésekkel, képletek 
segítségével tanítják a természettant, a másik-
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ban pedig csak egyszerűen, ismeretterjesztőleg 
elbeszélő modorban; éppen így van ez a 
gimnáziumokkal is és a többi tantárgyakkal 
is. Mindig a tanártól függ. 

Ebből láthatni, hogy a tanító szellemi 
tőkéje az érettségit tet t ifjúéval ha nem 
egyenlő, akkor több, mert ezen szellemi tőkét 
a tanító szakiskolában szerezvén, ismeretei 
szélesebb körűek és alaposabbak. 

így tehát, ha az érettségit tett ifjú szellemi 
tőkéje megfelel legkevesebb 10,000 fr tnak, 
mely 6-os°/o mellett 600 frtot jövedelmez, 
akkor a tanító szellemi tőkéjének kamata is 
kell, hogy évenkint legkevesebb 600 f r t legyen, 
mert a tőkének mindegy bárki is a birtokosa. 

A jegyzőnek szellemi tőkéje a gimnázium, 
reál- vagy polgári iskola 6 osztálya; tehát 
sokkal kevesebb a tanítóénál. Ezen szellemi 
tőke megfelel 7500 frtnak, melynek kamata 
6% mellett 450 frt . 

S mit látunk ? azt, hogy a jegyzők szellemi 
tőkéje évenkint átlag 1200 frtot kamatoz, de 
kamatoz 10,000 frtot is az Alföldön; ezen-
kívül 15 év után — azt hiszem — 600 f r t 
nyugdíjra jogosultak. 

Az orvos, a ki a legdrágábban ju t szellemi 
tőkéjéhez, végez 12 évet ; szellemi tőkéje e 
szerint megfelel 15,000 frtnak, melynek évi 
kamata 900 f r t ; a mi tényleg meg is van, 
nyugdíjra azonban nem jogosult. 

A papok javadalmazását nem lehet arányba 
állítani sem a tanítóéval, mert állásuk fokozott 
s a fokozat szerint óriási a íizetésemelkedés. 
Igaz, hogy a segédlelkészek fizetése csekély, 
de a segédtanítóé is csak 10—15 fr t havon-
kint és „teljes ellátás, mosás, világítás, tiszto-
gatás és ágyneműn kívül". 

Tagadhatatlan tehát az, bármennyire akarunk 
hízelegni akár magunknak, akár másoknak, 
hogy fizetésünk kevés; annyira kevés, hogy 
a kevésnél is kevesebb. S ha a tanítóság nem 
fogja jogos, őt megillető javadalmazását folyto-
nosan követelni, sohasem is fogja azt meg-
nyerni. 

A minimum sok helyen még ma is 300 
frt, sőt a 300 frtnál is kevesebb, különösen 
oly helyen, hol a tanító egyúttal kántor is. 
Yannak tanítók, kiknek, kántorok is lévén, 
tanítói fizetésük 50 f r t sincs; összes jövedel-
mük pedig a párbércsirkével együtt alig 400 
frt. S hogy ez igaz, bizonyítja az ujabb nyugdíj-
törvény, mely a 300 fr tnál kevesebb tisztán 
tanítói fizetéssel bíró kántortanítói javadal-
mazást élvező tanítók nyugdíját 300 frtban 
állapítja meg. 

(Székudvar.) Csernay József. 

A szőllőgazdaság köréből. 
V. Fejezet. 

A kijelölt teriilet szőllővel való beültetése és 
kezelése. 

A kipusztult szőllőterület leghelyesebb be-
telepítési módja az, midőn gyökeres kész olt-
ványnyal ültetjük be a területet, vagy pedig 
sima zöldoltványnyal. Beültethetjük azonban 
úgy is földünket, hogy amerikai alanyvesszőt 
ültetünk oly czélból, hogy majd a következő 
években vagy fásoltással, vagy pedig zöld-
oltással beoltjuk. Sehogy sem lehet ajánlani 
az olyan telepítést, midőn a kézben nemesí-
tett oltványokat azonnal állandó helyeikre 
ültetjük ki. Bármely módon is telepítünk, a 
hiányokat mindig gyökeres oltványokkal 
pótoljuk. 

a) A sor irányának és a sor- és tólcetávolság 
meghatározása. A sor irányára már előbb tet-
tünk megjegyzést. A sor- és tőketávolság 
100 —150 cm. között váltakozik. A kik az 
Agrár-bank kölcsönét óhaj t ják igénybe venni, 
azoknak 120 cm. négyzetbe kell ültetniök. 

b) A karózás. A karó hossza 160—200 cm. 
legyen. Legjobbak a hasított tölgy és akáczfa-
karók; a karókat konzerválássaltartósabbátehet-
jük. A karózás történhetik az ültetés előtt, de, 
többnyire a második év tavaszán szokták közvet-
len a metszés után. A karó mindig északra 
álljon, hogy a tőkét védje. 

c) A sima és gyökeres vesszőnek; a sima 
és gyökeres oltványnak kiültetése és felhal-
mozása. 

A sima és gyökeres vesszők ültetése úgy 
történik, mint az anyatelepeknél láttuk, vala-
mint a simaoltványok is, de az oltványok-
nál figyelni kell arra, hogy az oltás helye 
földszint legyen, esetleg 5—10 cm. nyakat 
hagyhatunk a tőkének. A gyökeres oltványo-
kat ásóval ültetjük gödörbe és pedig vagy 
trágyázással, vagy pedig e nélkül. Az oltás 
helyére itt is ügyeljünk. A gyökeres vessző 
és oltványnak gyökere 5—10 cmrre vissza-
metszetik ; az oltvány hajtása pedig egy-két 
szemre vágatik vissza. A vesszők és oltvá-
nyok az ültetéskor felhalmoztatnak. 

d) Az állandó helyeikre kiültetett szőllők első 
évi kezelése. 

Minden beültetett szőllőterület az ültetés 
után azonnal mélyen és hantosan megkapá-
landó. A halmok mindannyiszor megporha-
nyítandók, a hányszor megkeményednek vagy 
megcserepesednek és mindaddig gondosan 
megtartatnak, míg a haj tások elő nem törnek. 
Az eltávolítás ekkor is vigyázva történjék 
borús, esős időben. A permetezés l°/o-os ol-
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dattal történik, midőn az ültetésnek már négy-
öt levele van és ezután is a szükség szerint 
még két-háromszor permetezünk, melyek közül 
a juliusi már 2°/o-os oldattal történik. 

A válogatásnál (gyomlálás) csak arra szo-
rítkozunk, hogy az esetleges vad- é3 nyak-
hajtásokat eltávolítjuk. Kötözés alkalmával az 
erősebb hajtásokat karóhoz kötjük. A máso-
dik kapálás május végefelé történik, mikor 
az oltás helyét földdel betakarjuk, hogy a 
nyári nap heve kárt ne tegyen benne. A har-
madik kapálás juliusban van. Az ültetvénye-
ket végre a rendes időben bekapáljuk. 

e) Az ültetvény második évi kezelése. Tavasz-
szal a szőllő első munkája a nyitás, mely jó 
mélyen történik, hogy a harmatgyökereket 
eltávolíthassuk. Ezt nyomban követi a met-
szés, ha még eddig nem karóztunk, úgy azt 
most végezzük, valamint a hiányzó tőkéket is 
most kell pótolnunk. E munkák után törté-
nik az első kapálás májusban, utána válo-
gatunk és kötözünk s ha már a hajtások az 
5 levelet elérték, 1 % oldattal permetezünk. 
Junius hónapban ujabb kötözés, 2 % oldattal 
permetezés és azután kapálás következik. 
Julius végén újra kötözünk, permetezünk és 
harmadszor kapálunk. Augusztus elején a karó 
felett a hajtásokat visszakurtítjuk. É hó végén 
esetleg egy u. n. vakarást adunk a szőllőnek 
és őszszel a levélhullás után befedjük. 

(Paks.) Győr ff 1/ József. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyi lvánította: 
Sternthal Salamon nagy-péli földbirtokosnak, 
a ki a nagy-péli áll. népiskola czéljaira tiz 
egymásután következő évre díjtalanul átenge-
dett egy tantermet és egy tanítói lakást, és 
ezen helyiségeket saját költségén helyre-
állíttatta ; Herman Gusztáv lőcsei lakosnak, a 
ki közmívelődési, egyházi- és egyéb jótékony-
czélokra 300.000 f r to t megközelítő összeget 
adományozott. 

Kinevezte: Hermann Gyula oki. rajztanárt 
az alsó-kubini állami polgári iskolához a X. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába r. taní tóvá; 
Rehák Margit, Raider Anna, Aizele Julia oki. 
tanítónőket a torontál-vásárhelyi közs. el. 
népiskolához r. tanítónőkké; Fizesian Emilia 
és Dessean P. Lídia oki. tanítónőket a réva-
újfalui közs. el. népiskolához r. tanítónőkké; 
Fejér Béla, Bánliidy Gyula, Csepregliy Gyula, 
Qrónay Andor, Izsépy Béla, Bienes József, 
Frinth László, Horváth Lajos, Kólaeskovszky 
János, László Lehel és Szabó Vilmos közs. 

tanítókat, Csoór Szeréna és Révészné szül. 
Gáspárdy Erzsébet közs. tanítónőket az egri 
áll. el. iskolához rendes tanítókká, illetve 
tanítónőkké; Bugovics László oki. tanítót a 
sajdik-humeneczi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Bácsi Frigyes okleveles taní tót áll. el. 
iskolai tanítóvá és a kolozs-alagúti vasút-
telepi el. népiskolához szolgálattételre kiren-
delte ; Stark Ilona oki. tanítónőt a bozovicsi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Majertsik 
Mária oki. tanítónőt a szászvárosi áll el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Herold Mártha oki. 
óvónőt a jászómindszenti áll. óvodához r. óvó-
nővé ; Krausz Katalin oki. tanítónőt a liptó-
újvári áll. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Székely Károly hertelendy-
falvai áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a puszta-vasztélyi áll. el. iskolához; 
Siikösd Gizella és Krizsán Gábor kőhalmi, 
továbbá Keresztes Jenő és Keresztes Jenőné 
szül. Patrubány Mária medgyesi áll. el. iskolai 
tanítókat, illetve tanítónőket kölcsönösen; 
Niedermüller Irma jászó-mindszenti állami 
óvónőt a vörös vári állami óvodához; Tuymer 
János albertfalvi áll. el. iskolai tanítót szol-
gálattételre a pest-pilis-solt-kiskúnvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Jóváhagyta: a „Budapest-Józsefvárosi kis-
dedóvó-egyesület" módosított alapszabályait. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett : 
Rácz János b.-gyulai ev. ref. volt tanító 
özvegye szül. Szilágyi Erzsébet részére évi 
306 frtot, és kiskorú árvái részére 255 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Finta Albert 
gyulafehérvári munkaképtelennek talált róm. 
kath, tanító részére évi 290 frtot. 

= Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 
névkönyve. Összeállította és k iad ta : Miske 
József, számellenőr a vallás- és közoktatási 
ministeriumban. — Nagy fáradsággal állította 
össze Miske József ezt a vaskos kötetet, 
melyet Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi ministernek ajánlott „legőszintébb tisz-
telete és legbensőbb hálája jeléül." Előszót e 
névkönyvhöz lapunk szerkesztője írt s mele-
gen ajánlja Miske József névkönyvét mind-
azoknak, a kiknek a tanítói nyugdíjalappal 
dolguk van, vagyis az egész magyar tanító-
ságnak. „Ezer számra tehető, úgymond, azok-
nak a kérdezősködéseknek a száma, a melyek 
a Néptanítók Lapjához nyugdíjügyre vonat-
kozólag nap-nap után beérkeznek." A kérde-
zősködőknek, a megállapított nyugdíj összeget 
illetőleg, Miske József névkönyve biztos föl-vilá-
gosítást nyújt. Miske névkönyvének az ára 2 frt 
50 kr. A kik nem szerezhetik meg, hassanak 
oda, hogy az iskolai könyvtáraké megrendeljék. 
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É l j e n a k i r á l y ! 

(0 Fölsége kegyes ajándékának emlékére rendezendő iskolai ünnepély alkalmára.) 

Ne fuss, ne fuss elölünk {jyors idő.' •> 
Pihenj met/ hármas béreseink felett, 
S virágot tűzve őszült fürteidbe, 
Úzd el hónába a fagyos telet! 
Mert nézd, a rózsák újra fejtenek, 
Tavasz suyára újra visszatért: 
IIü szíveink, lángolva a honért, 
Hév arezainkra rózsát festenek ! — 
— Va<jy örömünket ha sokallanád, 
Hozd el a sarkok tiszta öshavát, 
És hozd el éjszak minden szörnyeit, 
Hadd olvaszszák el forró könyeink ! 

Oly rég kesergtiink s bús siralmaink 
Végig zokogtak a sötét hazán, 
Mint árva szél sir özvegy fák alatt 
A könyes arczfi őszi éjszakán. 
Sírtunk, zokogtunk és az ég maga 
Gyászfelhöt vont fényes homlokára, 
S nem reméltük, hogy lesz még suyára, 
Hogy ránk mosolygjon legszebb esillaga. 
De a nagy Isten megbocsájtá vétkünk, 
Többet adott, mint a mit reméltünk: 
Leküldte égből fényes angyalát, 
Hogy yyámolítsa a szegény hazát 
S új fényt derítsen ősi hírnevére, 
Hogy a nap megálljon lángzó szekerén, 
S csodálva nézzen büszke ellenére.' — 
És jött az angyal. Mint ékes szivárvány 
Szelíden hajlott bús hazánk fölé ; 

Levélhulláskor. 
Ok o t t nya ra l t ak a m i f a l u n k b a n . 
É n g y a k r a n t e t t e m velők k i r á n d u l á s t a 

„ N e u g a s s - c s á r d á ' - b a , o t t v o l t u n k a k ü r t ö s i 
b u e s u n , egyszer f ö l m e n t ü n k az l l k a - b é r c z r e is, 
d e e k k o r az a n y j a és a n é n j e k i j e l e n t e t t é k , 
h o g y olyan messze t ö b b é n e m g y a l o g o l n a k 
v e l ü n k ; h á t m i k o r l egköze l ebb a c s a t a n g i 
e r d ő n keresz tü l a r e m e t e b a r l a n g o t a j á n l t a m , 
m a g a m m a r a d t a m a vá l la lkozó J o l á n k á v a l és 
a k i s Gézával . 

Az ú t e le jén vadászsza l t a l á l k o z t u n k . 
A kis Géza n e m t u d t a k íváncs i s ágá t t ü r -

Szép szemétől az ég felmosolygott, 
S hol eddig vészes fergeteg fődé, 
Föltűnt az égnek távol hajlatán 
Os hírnevünk, haragtól vérvörös, 
S rohanva jött, mint égő üstökös, 
Mely eljön egyszer ezredév után 
Tüzkezében hordva éyi lángot, 
Rettegésbe ejtni a világot! . . . 
És mint régente, most is úgy ragyog, 
Szolgái a hold s apró csillagok. — 
légy üdvözölve, védő angyalunk, 

Légy üdvöz általunk, dicső király '. 
Kik honszerelmünk szent sugárinál 
Buzgó imában egygyé olvadunk. 
Hozzád sóha jt egy ország büszke népe: 
Tekints égő szemünknek tükörébe, 
Olvasd le onnan hálánk, óhajunk, 
Mit gyönge szóval el nem mondhatunk. 
Tekints ránk, kik fényes zsámolyodhoz 
Hódolva hozzuk im' ajándoknnk, 
Es vedd azt tőlünk oly kegyelmesen, 
Mint a mily híven néked hódolunk ! 
Míg te szived drága tenyeréből 
Egy újabb gyöngyöt fölhoztál nekünk, 
Hogy ékesítsed árva nemzetünk', 
Füzért fonunk mi hála érzetéből 
S szép rózsaként, mit Isten ujja hintett, 
Belé helyezzük égő sziveinket 
És sziveinkbe honfi életünk: 
Vedd el, ha kell: hisz' te adtad nekünk.' 

Jván András. 

— <4* 

t ő z t e t n i : mire lő ? s o k vad van-e az e r d ő b e n ? 
b á n t j á k - e a p u s k á t l a n e m b e r t ? 

B i z ' én csak n y u l a k a t v a l l o t t a m be neki , 
c sak m i k o r m á r m é l y e n b e n t v o l t u n k az e r -
d ő b e n , m u t a t t a m n e k i k a t á v o l b a n egy szök-
de lő őzikét , ső t t r é f á s a n , de e l é g g é m e g g o n -
do la t l anu l , v a d d i s z n ó t is h e l y e z t e m ki lá tásba. 

A z erde i ö svény keskeny vo l t s f ö l ö t t ü n k 
oly szo rosan ö l e l k e z t e k össze a f á k , hogy ak -
k o r a darab sem r a g y o g o t t e lő a t ü n d ö k l ő 
égből , m i n t egy cs i l lag. A l e v é l s u h o g á s fé le lmes 
vo l t . Géza a v é g t e l e n zöld h o m á l y b a n v a d -
d i s z n ó t k e r e s e t t szemével , J o l á n is félve 
k a p a s z k o d o t t a k a r o m b a . 
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— Ne menjünk tovább, — mondta. — Már 
a kőfejtés sem hallatszik ide a bányából. A 
barlang még messze lehet, sehol egy embert 
sem látunk. 

Figyelmeztettem őket a távolban látszó 
világosságra, melyet ugyan magam sem láttam, 
de a ezélt engedte remélniök, a mivel meg-
nyugtattam őket. 

— Ott a barlang! 
A kis Géza, máskor első a czélnál, most 

szorosan kitart az oldalunk mellett s vala-
hányszor a közelben fölugrik egy nyúl, bele-
kapaszkodik Jolánka ruhafodraiba. 

En az erdő poéziséről beszélek: hallgatjuk 
a daloló madár t ; az út mellett egy alacsony 
cserjén som piroslik elénk; jobbra az út me-
redeken lehajlik, ott patak csörtet, melynek 
partján a moha és sziklarózsák lepte kövek 
hasadékain kis erdei virágok tarkállanak. 

Kanyarodik az út. A fra pár lépéssel előre 
siet, hogy az út végére lásson, midőn azonban 
ismét csak a végtelen erdő képét látja maga 
előtt, félénken fogódzkodik másik karomba 
s kér: 

— Forduljunk vissza, Pista bácsi! 
De ekkor már a patak egy kis helyén be-

világlik a szabad ég, oda mutatok: 
— Arra le, ott lesz a barlang. 
Géza óvatosan gázol át. 
A túloldalon meredek sziklafalba vájt lép-

csőkön jutni föl, de alulról is látszik a széles 
barlangnyilás. 

A gyerek kérdi: 
— Nincs benne vadállat? 
A hogy aztán hangosan nevetjük, bátorsá-

got merít s fölkapaszkodik. Odafönn aztán 
mint egy hős, diadalmasan tekint körül s egy 
szánalmas mosolyt röpít le hozzánk: 

— Nem mernek följönni ? 
•— Nem, nem. 
Ott telepszünk le pihenőre a mohos szikla 

alján.' 
— Nézze Jolánka, — szólok — egy darab 

a paradicsomból, a hol szivünk áhitatra emel-
kedik és szerelmet sóhajt minden fa, minden 
fűszál és a virág, a bogárka és a madár, a 
csermely és a szikla; mind olyan ez, mint 
az oltár, mely előtt örök hűséget esküszünk. 

Jolánka a patak mellett két őzikét lát. 
Mosolygó hangulattal figyelmeztet r á : 

— Nézze, milyen boldogok, hogy nem vesz-
szük észre! Szeretik egymást. 

— Az ember vájjon nem lehet ily boldog? 
Nem e helyen ugyan, melyet a korlátolt em-
beri elme vadonnak nevez, hanem odább a 
faluban, a hol ez a teremtett poézis folytaiást 
nyer az emberekben. Kicsiny a vágyunk, kicsiny 
a világ is, mely körülöttünk forog; de a sze-

retet, mely körülvesz, minden lehetetlent pó-
tol. Az emberek szeretik egymást és boldogok. 
Boldog volnék én is, ha volna, kivel meg-
oszthatnám a boldogságot. 

— Láttam a gyermekhadat, mely szeretettel 
rajongja körül, láttam ősz embereket is, kik 
tisztelettel^ süvegelik meg. Ez nem boldogság ? 

— Az. És igaz körülöttünk minden. A levegő 
nem füstös a gyáraktól, a gyümölcsöt a fáról 
ehetjük, nem hamisítják a tejet, harmatot le-
hel az első napsugár s minden a miénk, az 
ész is, melyet mi képzünk és a szivek is, me-
lyeket mi nemesítünk. A mi lelkünk az egész 
falué, beléoltjuk az iskolán át, melyet ma-
gunkkal hozunk tavaszszal a zöld mezők és 
virágos rétekről, nyáron a hűs erdőből, télen 
kicsi templomunkból, mely hófödtén olyan, 
mint az a ház, a hol Jézus született. Az én 
házam a legszebb a faluban. A többi is fehér, 
de az enyém fehérebb, tisztább, nagyobb, az 
enyém az egész falué, ott csinálom nekik az 
iskolát: ott terem a szeretet, a hála, a mun-
kakedv és minden erény a faluban . . . csak 
az én saját megelégedésem nem. Mit ér a 
boldogság, ha magamba kell fojtanom? . . . 

Leértünk oda, a hol az előbb a két állat 
enyelgett. Jolán lehajolt és két virágot tépett 
arról a helyről. Az egyiket nekem nyújtja, a 
másikat imakönyvébe préseli, — úgymond. 

És ez válasz is volt a vallomásomra. 
Csendesen, némán mentünk aztán egymás 

mellett, csak a sziveink beszélgettek. Az ő 
szava is inkább csak hangos gondolat volt. 

— Csak most szeretem a falut, a hogy 
megismertem. 

Már-már kitörőben volt belőlem az indulat, 
mikor egy hirtelen kérdése visszafojtotta 
bennem. 

— Tánczolt-e már a vigadóban ? — azt 
kérdezte. 

Kérdése lesújtott. Hátha rút játékot űz 
őszinteségemből ? 

Megelőzte a feleletemet. 
— Lássa, ez az én földi paradicsomom. A 

mult télen voltam ott először. 
Nem a csalódás fáj t jobban, hanem az, 

hogy a szép leány előtt az őszinteségemért 
kell pirulnom. 

Szótlanul haladtunk egy darabig egymás 
mellett. A csalódás tudata bilincsre verte 
ajkamat. 

0 oldotta föl. 
— Mondja csak, miért nem folyamodik 

hozzánk a városba állásért ? 
Nem annyira kérdés volt, mint biztatás. 

Mert a kérdésre megfelelt már a vallomásom, 
de mint biztatás, az ő vallomása volt. 

S a mint ujabb reménynyel néztem az ő 
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szép szemébe, magamra czáfolva éreztem pa-
radicsomi elmélkedésemet. Mert nincs nagyobb 
szépség, nincs magasztosabb érzés, ha belebolon-
dulunk egyszer két szép leányszembe. S ez 
megesik velünk, míg fiatalok vagyunk. 

A rövid idő alatt sokkal jobban ismerte 
meg a lelkemet, semhogy ellentmondást várt 
volna tőlem. 

— Szóljon apának, — mondta — neki 
nagy összeköttetései vannak, ő majd be-
protezsálja. 

A hálás pillantással, melylyel a figyelmet 
megköszöntem, bevádoltam a lelkiismeretemet 
is, melylyel az előbb ezt az én körömet i t t 
a szabadban magasztaltam. A jövőbe való pil-
lanatnyi álomlátás elfelejttette velem a köny-
nyelmű esküt, melylyel a szép szabad ter-
mészetnek hódoltam. 

Ezután, a mint mindinkább elmerültünk a 
városi beszélgetésbe, lassankint az én szemem-
ben is elvadult az erdő, melyet oly szelidnek 
ismertem, oly szívből szerettem . . . 

Géza fiu egyszer csak kétségbeesetten kiált 
föl és ijedten kapaszkodik belém: 

— Vaddisznó, vaddisznó! 
Hiába világosítottam föl a kis csacsit, hogy 

nincs az ebben az erdőben, még fokoztam az 
ijedtséget, mert most már Jolánka is látta 
vagy 30 lépésnyire tőlünk, a mint kinyújtott 
ormányával fölfelé az út mellett jobbra a 
hegyoldalban nyújtózkodik. Nem használt 
semmi megnyugtató szó, a vaddisznó ott moz-
gott képzeletökben, nem lehetett onnan el-
űzni sem tréfával, sem nevetéssel, hogy utó-
végre is meguntam a komédiát s egy hőstet-
tet ajánltam föl. 

— Visszafordulni úgy sem lehet, — mond-
tam — mert arra vagy két órányira van 
csak a falu s anyáék halálra keresnének. S 
ha itt egy vaddisznó áll utunkban, arra egész 
csordával találkozhatunk. 

Remegve álltak mellettem. 
—• Mit csináljunk? 
— Én előre fogok menni, hadd faljon föl 

engem s ha velem jól lakott, aztán mehet-
nek előtte, már nem bánt senkit. 

Bár tréfás hangon mondtam, remegve fog-
tak a kabátomnál fogva: ne menjek, imád-
kozzam velők. 

Végre megengedtem nekik, hogy imádkoz-
zanak értem, míg előre megyek. 

Aztán éreztem a forró kézszorítást, mely-
lyel előrebocsátottak. 

Mikor aztán oda értem a nagy fekete hőhöz 
s félrevontam mellőle a szellőmozgatta cser-
jét, a vaddisznó képe elmosódott szemökben, 
örvendő mosolylyal futottak utánam s vidá-
man csacsogtak az úton hazafelé. 

— Hát aztán csakugyan föláldozta volna 
magát értünk ? 

— A mint látja. 
Önkénytelen mosolygás közt mondtam, de 

a leány komolyan vette. 
— A bátor embereket a parketten is sze-

retjük magunk mellett. 
Es kis szünet múlva vallomást csikart ki 

belőlem: 
— Szeretné, ha a városba neveznék ki ? 
És én másodszor is magamra czáfoltam, 

mikor kédésére így feleltem: 
— Boldog volnék. 
És akkor magam mögött, a lábunk alatt 

zörgő harasztban a vaddisznó röfögését hal-
lottam, a madarak pedig sirtak, a virágok 
fejőket fordították el előlem, mikor pedig 
a vadrózsa után kaptam, hogy leszakítsam, a 
tövise akadt a kezembe, fejem fölött a sűrű 
lombok közt pedig úgy zúgott a szél, hogy 
fáztam. 

Csak az emberek nem vették még észre 
rajtam, hogy hűtlen lettem a falusi poézis-
hez, de az fá j t legjobban, hogy most már 
kicsalom a szeretetöket. — — — 

. . . Hát elpályáztam körükből, az lett a 
vége . . . 

. . . A nagyváros zajában új világot ismer-
tem meg. 

A változó képek sietve vonultak el szemem 
előtt s elhomályosították szívemben azt a 
magasztos egyhangúságot, melyben megneme-
sedett a lelkem. 

Éreztem az erkölcsi sülyedést. 
Már vágytam a sokaság közé, kéjes gyönyö-

rűséggel élveztem a zenét, az illatot, érdek-
lődtem a divat iránt és az esti lapokban ló-
versenyhireket olvastam. 

Itt már más a hivatásom. Falun én alakí-
tottam iskolát, itt az iskola átalakít engemet. 
Ott az enyém volt az iskola, itt én vagyok 
az iskoláé. Nem az a feladatom, hogy bele-
oltsam a gyerekbe egész kedély és érzelem-
világomat, csak megvessem kicsiny eszében a 
tudomány alapját, hogy aztán az élettapaszta-
lással tovább építse, s megtettem kötelessé-
gemet. Falun egy emberöltőn át hatalmamban 
lehetett a fogékony gyermeklélek, itt napjá-
ban csak egy-két órán át az enyém, ha egy-
általában enyémnek mondhatnám, kit magázva 
szólítok s egy év múlva már úgy elbocsátom, 
mintha sohasem láttam volna s talán sohasem 
fogom már látni. 

Itt már mesterség ez az én mesteri hiva-
tásom. Érzem, hogy az iskolaépületen kívül a 
mindennapi élet gondja gyötör, hogy új és 
új vágyak támadnak bennem s míg egyik 
pillanatban kevés vagyok magamnak, a másik 
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pillanatban szeretnék másé is lenni, szeretnék 
rombolni, alkotni, míg ott a falu csendjében 
beleilleszkedtem a természet hangulatába s 
csak nevet adtam mindennek, a mit a termé-
szet íöltárt előttem. 

Ha aztán elfáradok néha a munkában (ah, 
ott sohasem fáradtam el!) akkor egy fasoron 
végig kifelé kerülgetek a városból s elhitetem 
magammal, hogy ez pótlásomul szolgál azokért, 
a miket a faluban elvesztettem. 

Az út mentén álló platánokról lehull már a 
nagy sárga levél. A gyalogjárón nem gyűl össze 
a haraszt, összesöprik mindjárt, a hogy lehull: 
ennyivel is kevesebb a költészet. Mesterkélt 
világ ez az i t teni: a lehetetlen ruhájú csöpp 
baba, a rövid-szoknyás pesztonka, nyugdíjas 
üdülő urak s kollokváló deákok, köhécselő if jak 
s görnyedthátú vének, mind, mind csalóka 
álomban ringatódznak, kik azt hiszik, hogy 
az aranyos őszi napsugár szüzm elegen éri 
testöket. 

Menjetek föl egy magas hegyre s onnan 
nézzetek a városra, akkor meglátjátok, min 
szűrődik át a nap sugára. 

Jolánka! Édes Jolánka ! Magát is itt találnom? 
Azt mondja, ritkán látogatom meg? Ne vádol-
jon hűtlenséggel, a hálátlanság vádját sem 
érdemlem meg. Magahit t abba a körbe, ebbe 
a világba, a hol a munkaösztön betege vagyok. 
Beteg volt maga is, hallottam. Emlékszem a 
majálisra,, melyen betegre tánczolta magát. 
Meg kellett ígérnem, hogy én is megtanulok. 
Ugy-e jól tettem, hogy nem tanultam? De 
jót tett a balatoni levegő, úgy-e ? Látom, telibb 
lett az arcza, fényesebb a szeme s- nem 
hizelgek: rózsás színben van. Hogy szép-e 
még a csatangi erdő ? Istenem, hát emlékszik 
még arra az erdei idillre a patak par t j án? 
Itt van a préselt virág a szivem mellett. 
Szeretem Jolán még most is, avval a hévvel, 
mint két évvel ezelőtt. Azt akarja, hogy 
nyilatkozzam apa előtt ? Nem lehet édes, nem 
lehet. Nem akarom nyomorba rántani, mert 
itt nincs szép kicsi fehér házam, nincs tehe-
nem, nincs virágos kertem; a hamis tej drága, 
hintót sem tarthatok, pedig maga olyan, hogy 
selyembe is szeretném öltöztetni, meg gyémánttal 
díszíteni. Hogy menjünk oda, a hol először 
találkoztunk? Ott is sárgul most a lomb és 
fuj a hűvös őszi szél. Menjen maga a télen 
csak oda, a hová az orvosa tanácsolta, dél-
vidékre, a hol nem hull a hó s deczemberben 
is langyos a napsugár. Majd ha tavaszszal 
visszajő s én levizsgázom gyerekeimmel, aztán 
elmegyünk kicsi falumba, fölkeressük ismét 
a régi helyet, a hol oly jól esett beszélgetnünk 
a szerelemről s akkor boldogok leszünk ismét. 
Én addig is dolgozni fogok, magáért is, 

magunkért. Hogy mit dolgozom annyit ? Hát 
biz, itt sokféle hivatás kinálkozik számunkra: 
nappal kisgyerekeket tanítok, este nagyokat; 
a mi pedig a nappal és este között van, azt 
egy bárónál töltöm, a kinek a kis fiát külön 
tanítom; éjjel czikkeket irok, melyekkel néha 
pályadíjakat nyerek: azt akarom, hogy maga 
dicső nevet kapjon velem. Ha aztán odalesz 
a déli meleg vidéken, leveleket fogok magá-
nak írni s maga visszaír, hogy ne tehessünk 
egymásnak szemrehányásokat . . . 

. . . írtam neki. 0 is írt. 
Az utolsó levelében azt írta, hogy már nem 

fogom látni, olyan rosszul van. 
De még láttam. 
Meghalni hazajött. 
Utoljára is még azt hitte, hogy el fogom 

vezetni abba a kis falusi édenbe, a hol meg-
szerettük egymást. 

Pedig jó, hogy itt vagyok a nagyváros 
zajában, hol nem oly ártatlanok az örömök, 
de nem is oly mélyreható a bú és bánat. 

(Budapest.) • Homhányi Sándor. 

Tanítók tanácsadója. 
Viczina. A kántortanítók községi adójáról 

már szólottunk. — A korpótlék ügyét sem 
bolygathatjuk minduntalan. Helybeli templo-
muk hatóságilag bezáratván, véleményünk 
szerint most ott köteles ön jelenleg a kántori 
teendőket végezni, a hová egyházuk hivei 
misére járnak. Szó szerint nem veheti a dol-
got, mert hiszen a díjlevelekben nem szokták 
kitenni, hogy hol van a templom, melyben 
kántori teendőket kell végezni. Nem kell az 
ilyen dolgokból kanapépört csinálni. 

Kovács Istváu. Olvassa el még egyszer 
lapunk legutóbbi két számát; ott, a tanács-
adóban, megtalálja a kivánt fölvilágosítást. 

Horváth Dezső. Szolgáljon önnek is útba-
igazításul a Szilvást/ S. név alatt közölt tájé-
koztatásunk. 

X—Y. A kir. tanfelügyelővel lépjen érint-
kezésbe ; még pedig azon megyéjével, melyben 
lakik s a hol nyugdíját fölveszi. Már szeptem-
ber havában kellett volna folyamodni vagy 
a végleges nyugdíjazásért, vagy szolgálatba való 
visszahelyezésért. A folyamodvány fölszerelése 
— természetesen — attól függ: a 2 eset 
közül melyik áll fenn ? 

E. F. Szomolnok. A megyei kir. tan-
felügyelő legjobban útbaigazíthatja. 

K. J. Korábbi tanácsadónkban megtalálja a 
választ. 

V. 10. Igen, bizonyos esetekben. Fordul-
jon 1-toboz úrhoz Váczra. 
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0. J. Tolna. Miután állomásáról több izben 
lemondott s így szolgálata folytonosságát 
többször megszakította és csak 1895. évi 
szept. 1 tői fogva szolgál ismét egyhuzamban: 
nem tartjuk lehetségesnek, hogy ön is ötöd-
éves korpótlékot kapjon 1898. évi okt. l - j én . 
Véleményünket 2 okra a lapí t juk: a) nyugdíj-
alapjául is csak 1895. évi szep. 1-től számít-
ják be működését ; b) még fontosabb körül-
ménynek tar t juk azt, hogy a törvény világosan 
kimondja, hogy az 1893. évi XXVI. törvény-
czikk 2. §-ával biztosított 50 frtos évötödös 
korpótlék alapját képező szolgálati idő azon-
ban csak a „jelen törvény hatályba lépé-
sével veszi kezdetét". Ön pedig abban az 
időben sem foglalt el tanítói állást; tehát 
logikailag nem alkalmazható az 1893. év az 
ön első ötödéves korpótléka alapját képező 
szolgálati idő kezdeteül. Még határozottabban 
támaszkodunk a ministeri utasítás 12. §-ára, 
mely szerint — egyéb megállapodás hiányá-
ban — „az évötödös pótlékok a tanító műkö-
dése évötödének betöltése napját követő hónap 
1-étől kezdve szolgáltatandók ki". Az 1893. évi 
szept. 25-ike után megválasztott vagy kineve-
zett rendes vagy segédtanítók ötéves korpót-
lékai Isiszámításánál tanítói szolgálatuk meg-
kezdésének időpontjául azon nap veendő, 
melyen mint okleveles tanítók valamely községi, 
állami vagy hitfelekezeti elemi népiskolánál 
rendes vagy segédtanítói állomásra tör tént 
szabályszerű megválasztásuk vagy kinevezésük 
következtében tanítói működésüket megkez-
dették. 

Sándor M. Ha a díjlevél szerint „kétszeres" 
búzát kell kapni járandósága fejében s a 
községben már fölhagytak a „kétszeres" termesz-
tésével : ily esetben oly értelmű határozatra 
kell rábirni az iskolafentartó hatóságot, hogy 
a „kétszeres" megváltása fejében a tanító, pap, 
stb., V» rész búzát és Va rész rozsot követelhes-
sen, mivel ez felelhet meg a kétszeres fogalmá-
nak s ily módon a község lakosait meg lehet 
kímélni attól a zaklatástól, hogy a kétszerest 
esetleg más község piaczán szerezzék be. — 
Másik kérdésben, szintén új határozatot kell 
kimondatni az iskolafentartó hatósággal, mert 
valóban rövidséget szenvedhet a tanító fizetése 
kiszolgáltatásával, ha díjlevele szerint: „Min-
den gazda, kinek vonósa van, ad egy kocsi 
fát" . . . s mind ennek daczára utóbbi időben 
azok, kik 2 ló, vagy 2 ökör helyett egy erős 
lovat tartanak igavonásra, többé nem hajlan-
dók egy kocsi fá t fizetni, hanem V2 kocsi fát. 

H. L. Világosan megírtuk lapunk tanács-
adójában. Ha az sem elég, többet nem mond-
hatunk, mint a mennyit a törvény szövege 
magában foglal. 

Izr. tanító R. 1. Ha már előbb is törvé-
nyeskellékei lettek volna, nyugdíjigényét nem 
csak 1894. óta számítanák. 2. Miután önnek 
jelenlegi állásán kerekszám 500 f r t fizetése 
van, mely u tán évenkint 10 f r t járulékot fizet 
a nyugdí ja lapra: igyekezzék ügyét rendezni, 
még pedig vagy külön lakbért is kieszközölni 
az iskolafentartótól az 500 frton kívül, 
vagy folyamodni a nyugdíjjárulék leszállítá-
sáért, miután nyugdíjazás esetén a jelenleg 
érvényes szabályok értelmében nem kaphat ja 
meg mind az 500 frtot, hanem abból lakásbér 
czimen egy részt (esetleg 20—25%-ot) levon-
nák. Minek fizessen tehát ön 500 f r t után 
évi járulékot, holott sem természetbeni lakást, 
sem külön lakpénzt nem kapván, fix-fizetését 
levonással fogják terhelni. Ily levonás nem 
önkényes, hanem törvényes eljárás. Az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. végrehajtására vonatkozó 
utasítás ugyanis nyiltan kimondja, hogy ,,ha 
esetleg a tanító (tanítónő) nem kap sem 
természetbeni lakást, — legyén az bár kántori 
lak, — sem külön lakpénzt, akkor a fizetésből 
a helyi viszonyoknak megfelelő és hatósági 
bizonylattal igazolt összeget lakpénz gyanánt 
kell leszámítani, az akként megállapítandó 
összeg azonban a fizetés 25o/°-ánál több nem 
lehet. Ha ezen leszámítás következtében a 
megmaradó fizetés összege kevesebb lesz a 
törvényszerű minimumnál, akkor a fizetés meg-
felelően kiegészítendő.11 Ha már a fizetések 
kiegészítése tekintetében leszámítják lakbér 
czimen a készpénzfizetés egy részét, akkor 
könnyen érthető, hogy a nyugdíj alapjául 
beszámítható „tisztán tanítói fizetés" megálla-
pításánál — természetbeni lakás vagy külön 
lakbér hiányában — szintén leszámítanak 
bizonyos 7o-ot. Miként lapunk 1896. évi 
folyama 10-ik száma 14-ik lapján már meg-
írtuk : 

„A tisztán tanítói fizetés — a lakásbért vagy ennek 
értékét (mely egyéb adat hiányában a fizetés 20-°/o-a) 
és a működés ta r tamára járó személyes vagy igaz-
gatói pótlékot leszámítva — egészen beszámíttatik 
nyugdíj alapjául". 

I. J. A posta- és távirdaszolgálatra ez idő 
szerint annyian jelentkeztek, hogy — a mint 
értesülünk — ily ügyre vonatkozó kérvényeket 
ez idő szerint el sem fogadnak. Egyébként 
megjegyezzük, hogy nőknél a polg. leányisk. 
IV. osztály elvégzését szokták követelni, ha 
postai vagy telefoni szolgálatra akarnak 
vállalkozni. Mint budapesti lakos, könnyű 
szerrel kimerítő tájékozást kaphat e tekintet-
ben, ha a posta- és táviróigazgatósághoz 
fordul. 

K. I . Az 1886. évi XXII. t.-cz. 75. és 63. 
§§-ai szerint községi elöljáróságnak semmiféle 
tagja nem lehet. 
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S. Gy. 1. Kötelezheti. 2. Az elterjedtebb 
napilapokat úgy nyomtatják; a hetilapokat 
nem. 

B. 0. Csománfalva. Régen alkalmazták a 
séda-rendszert, mely abból állt, hogy gyermek 
kérdezte ki (rendesen a tanítás megkezdése 
előtt) néhány hozzá beosztott tanulótársát a 
feladott leczkéből s a feleletek eredményéről 
tanítójának jelentést tett. 

V. és P. K.-Szt.-Miklós. 1. Többször üzen-
tük már, hogy a kit az iskolaszék jegyzőül 
megválaszt, köteles az legalább egy évig viselni. 
Kívánatos azonban, hogy tanácskozási, sőt 
szavazati joga is legyen. Ha a tantestületnek 
képviselője, akkor mind a kettővel bir. 2. Azt 
a törvényt nem ismerjük. 

Dorottya. Beléphet. í r jon levelet Sebestyén 
Gyuláné ő nagyságának, ki a „Nemzeti Nőne-
velésének is szerkesztője. (Budapest, VI. ker., 
Vörösmarty-utcza 34. sz.) 

Z. Elemi népiskolai bizonyítványok, avagy 
havi értesítők kiállításáért nem kérhet pénzt, 
csak a bizonyítvány-másodlatért. Ezért Buda-
pesten egy forintot fizetnek. Ezt sem törvény 
vagy ministeri rendelet, hanem szokás-jog, 
vagy az iskolafentartó határozata alapján. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Világ folyása. Ausztriában még mindig 

nagyon válságos világ van. A parlament elnapo-
lása és Badeni bukása Bécsben csillapítólag 
hatott ugyan, de viszont Prágában valóságos 
forradalmat idézett elő. A csehek valóságos 
polgárháborút indítottak a németek ellen: háza-
katromboltak le, üzleteket fosztogattak ki, egye-
seket tettleg bántalmaztak elannyira, hogy az új 
ÉrawíscA-ministerium első kormányzati cseleke-
dete az volt,hogy stoianwrnoirendeltel Prágában. 
Prága városa olyan most, mintha ostrom alatt 
ál lna: az utczákon katonaság tanyáz, a házak 
kapuit és a kávéházakat, vendéglőket már esti 7 
órakor be kell zárni. Nagyon szomorú világ 
van ot t ! Zavargások egyébiránt más cseh 
városokban is voltak. E «alatt meg az új 
ministerelnök: Gautsch báró arra törekszik, 
hogy a parlamentben támogatást találjon, 
de kísérletei eddig nem sikerültek s a provizó-
riumra vonatkozó törvényjavaslatokat parla-
mentáris uton nem is fogja keresztülvihetni. 
Ez okból Bánffy báró ministerelnök a magyar 
képviselőház hétfői ülésén törvényjavaslatot 
terjesztett be, mely a statuskvo föntartásáról 
Magyarországnak Ausztriához való viszonyai 
tekintetében kereskedelempolitikai téren, vala-
mint az osztrák-magyar bank tekintetében 
ideiglenes rendszabályokkal önállóan intéz-
kedik. 

— Kitüntetés. Ő Fölsége a király dr. 
Neményi Imre tanfelügyelőnek a „tanításügy 
terén szerzett érdemei elismeréseül" a királyi 
tanácsosi czímet adományozta. A legfelsőbb 
elismerés valóban kiváló szolgálatokat jutal-
mazott ezúttal, mert dr. Neményi úgy is, mint 
volt polgári iskolai igazgató, úgy is, mint kir. 
tanfelügyelő nagy szolgálatokat tett és, mint 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium VI. 
ügyosztályába beosztott tanfelügyelő, nap nap 
mellett tesz is a tanügynek. Az érdemes 
férfiút ért számos szerencsekivánathoz öröm-
mel csatoljuk mi a Néptanítók Lapjáét, mert 
hiszen dr. Neményi lapunknak igaz barátja és 
nagyrabecsült munkatársa. 

— Az „Eötvös-alap országos tanítói egye-
sület" rendes tagjaivá lenni kivánó kartársakat 
kérjük, hogy évi 1 frt tagsági díjaikat Boller 
Mátyás polg. isk. igazg., egyesületi pénztáros 
úrhoz küldjék be (Budapest, VI., Nygymező-
utcza 1. sz.). Alapszabályokért Lakits Vendel 
titkárhoz fordulhatnak (VI., Ersek-utcza 4. sz.). 

— Az Országos Bizottságból. A nyáron 
kibocsátott új alapszabálytervezettel együtt 
megküldött felhivásra az összes magyarországi 
tanítóegyesületek közül ezideig bejelentette 
14 egyesület és testület belépését. Több egye-
sület és testület jelezte, hogy választmánya a 
belépést a legközelebbi közgyűlésükön indít-
ványozni fogja ; ezeket akkor fogjuk közölni, 
mikor közgyűlési határozatuk alapján fogják 
belépésüket tudatni. A belépő egyesületeket 
kérjük, szíveskedjenek ebbeli szándékukat mi-
előbb közölni, mert a bejelentési határidő 
közeleg (decz. 25.) Örömmel jelezhetjük, hogy 
nagy az érdeklődés. Alapszabályokat az or-
szág minden részéből kérnek egyesek is, de meg 
a Peres-féle „Magyarországi Tanítóegyesületek 
Történetében" elő nem forduló iskolai tantestü-
letek is. Arra kérjük még a kartársakat is, 
hogy a felhívás mellé csatolt gyüjtőívet pon-
tosan kitöltve küldjék be. Megkezdjük ez al-
kalommal a belépett tagok jegyzékét. Alapító 
tagul jelentkezett —- nagy örömünkre, mert ép-
pen e belépés igazolja, hogy megértették a 
kartársak az alapszabályok azon pontját, hogy 
„az összes tanítóknak érdekét felekezeti, nem-
zetiségi és az iskola jellegére való tekintet nél-
kül képviseli és előmozdítja az Orsz. Biz." : 
1. „Mariana" gör. kath. tanítóegyesület. 2. 
Gömörmegyei általános tanítóegyesület. Ren-
des tagokuljelentkeztek: 3. Balogvölg)i(gömöri 
esp.) ág. hitv. ev. tanítóegyesület. 4. Győr-
vidéki tanítóegyesület. 5. Sárosmegyei ált. 
tanítóegyesület. 6. Ev. ref. tanítótestület 
(H.-Böszörinény). 7. Állami tanítótestület 
(M.-Sziget). 8. Franzfeldi közs. tanítótestü-
let. 9. Csanádmegyei tanítóegyesület. 10. 
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Beszterczebányai egyházmegye területén lakó 
róm. kath. tanítók egyesülete. 11. Kis-Kü-
küllővármegyei általános tanítóegyesület. 12. 
Szepesi tanítóegyesület. 13. Ugocsamegyei 
általános tanítóegyesület. 14. liesztereze-Na-
szód megyei átalános tanítóegyesület. — Hajós 
Mihály, az Orsz. Biz. titkára. 

— A pest-pilis-solt-kiskúuniegyei tanítók 
önsegélj egyesületének most folyó 6 évi 
cziklusa deczember 31-ikén lejár. Fölkéri 
tehát Pásthy Károly elnök a Pestmegyében 
levő népoktatási tanintézetekben alkalmazott 
mindazon tanítókat és tanítónőket, a kik a 
nevezett önsegélyegyesületnek a következő 6 
éves eziklusban tagjai óhajtanak lenni, hogy 
ez iránt folyó évi deczember 25-ikéig nála 
jelentkezzenek. Tagdíj havonkint legalább 1, 
legfölebb 4 forint; a tagdíjak összegét a 6-ik 
év végén minden tag visszakapja kamatjaival 
együtt. 

— Felhívás. Magyarország tanítósága 
nemzetünk ezeréves fönnállásának ünnepét 
korszakos alkotással, a II. Országos és Egye-
temes Tanügyi Kongresszus megtartásával ülte 
meg. Ez az egyetemes gyűlés, a melyen a 
kisdedóvótól az egyetemig az ország min-
dennemű oktató- és nevelő-intézeteiben mű-
ködő tanítók és nevelők között eddig nem 
tapasztalt erővel és arányban nyilvánult a 
közérzés, a melyen a közoktatás minden ágá-
nak nevezetesebb ügyei egységes alapon és 
nemzeti szellemben tárgyaltattak, — minden 
időre a mai tanítói nemzedék dicsőségét 
hirdető emlékoszlop marad. A tanügyi kon-
gresszus a bezáró összes-ülésen azon határo-
zatot hozta, hogy a tárgyalások menete és 
eredménye egy Naplóban összefoglalva kiadas-
sák. A kongresszus a napló által is biztosí-
tani kivánta azt a hatását, a melynek nyo-
mai a tanítói társadalmi egyesületi éle-
tünkben, törekvéseinkben, a közoktatásunk 
több ágában felmerült reformmozgalmakban 
és alkotásokban már ma is észle hetők. E 
Napló tehát, mint a tanítóság mai közoktatási 
mozgalmainak, eszméinek, törekvéseinek min-
dent egybe foglaló hü tükre, nem csak 
történeti értéket fog képviselni, hanem becses 
forrásmunka is lesz a közoktatás javán fára-
dozók kezében, s — bizonyára hosszú ideig 
— állandó ébrentartója, ösztönzője marad a 
közoktatásunk nemzeti irányban való egysé-
ges fejlődését czélzó törekvéseknek. A kon-
gresszus által a határozatok végrehajtására 
kiküldött bizottság az alulirt szerkesztőkre 
bizta a Napló elkészítését. E szerkesztőség 
a mult év őszétől fogva állandóan fáradozik 
a nagy mű létrehozásán, a mely nagyobbára 
már elkészült és a jövő 1898. évi január hó 

folyamán meg fog jelenni és a tagoknak 
megküldetni. A mű két kötetből fog állani. 
Az első kötet tartalmazza a kongresszus 
történetét, az összes-ülések, valamint 19 szak-
osztály naplóit, az előadások, felszólalások, 
a hozott határozatok szövegét a gyorsírói 
feljegyzések szerint. A második kötet a nép-
iskolai osztály (V. egyetemes tanítógyülés) 
naplóját, a Magyarországi Tanítók Orszá-
gos Bizottságának iratait s a kongresz-
szus tagjainak névsorát foglalja magában. 
A Napló terjedelme az előre számított 70—75 
ívnél jóval többet, közel száz ívet fog kitenni. 
Az ilyen nagy terjedelművé vált mű kiadása 
költségeinek fedezésére a végrehajtó bizottság 
— sajnos! — nem rendelkezik a szükséges 
anyagi erővel. Részint azért, hogy a hiányzó 
pénzösszeg fedeztessék, részint, hogy módot 
nyujtsunk a tanintézetek és az egyeseknek, 
kik nem voltak a Kongresszus tagjai, a mű 
megszerzésére, a II. Országos és Egyetemes 
Tanügyi Kongresszus Naplójára előfizetést 
nyitunk. Egész mű megrendelési ára csak 5 frt, 
a mely összeg a végrehajtó-bizottság pénz-
tárosához dr. Beke Manó tanár úrhoz (Buda-
pest, VIII., Damjanich-utcza 50.) küldendő. 
Bizalommal kérjük Magyarország tanítóit, 
tanárait, nevelőit, hogy a műre előfizetni s 
előfizetéseket gyűjteni szíveskedjenek. De külö-
nösen kérjük a Tanári és Tanítói Egyesülete-
ket, az iskolák nagyérdemű Igazgatóságait és 
Tanári Testületeit, hogy a Naplót könyvtáruk 
számára megrendelni méltóztassanak. Tegyék 
lehetővé e műnek egész terjedelmében való 
megjelenését, a melynek létesítésében Magyar-
ország tanítással és neveléssel foglalkozó mun-
kásainak ezrei és ezrei részesek. Budapest, 
1898 deczember 1. A II. Országos és Egye-
temes Tanügyi Kongresszus végrehajtó-bizott-
sága nevében: dr. Heinrich Gusztáv, elnök. 
Nagy László, főtitkár, szerkesztő. Dr. Beke 
Manó, pénztáros és szerkesztő. Dr. Kovács 
Jáuos, titkár és szerkesztő. Hajós Mihály, 
titkár és szerkesztő. 

— Jutalomdíjak tanítóknak. A Magyar 
Földhitéiintézet által a gyümölcsfatenyész-
téssel foglalkozó és ezt oktató tanítók számára 
az e téren szerzett érdemeik elismerése czéljá-
ból az 1897. évre adományozott 2500 forint-
ból létesített 21 jutalomdíjra, az e czélból 
alakított biráló-bizottság a következő pályázó 
faiskolakezelő tanítókat találta érdemeseknek, 
és pedig: A 300 forintos első pályadíjra: 
Bednárz Károly ókanizsai (Bács-Bodrogvár-
megye) kertésztanítót; továbbá a két 200 
forintos második pályadíjra: 1. Csajkovich 
Károly viski (Máramarosvármegye). 2. Pusztay 

i Mihály tállyai (Zemplénvármegye) faiskola-
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kezelő tanítókat; végül a 18, egyenkint 100 
forintos harmadik pályadíjra: 1. Tóth Lajos 
zalamihályfai (Zalavármegye). 2. Kubassék 
Ede szepesmindszenti (tízepesvármegye). 3. 
Barth István hégeni (Nagy-Küküllővármegye). 
4. Varga Sándor turkevei (Jász-Nagy-Kun-
Szolnokvármegye). 5. Szabó Axentius falu-
sugatagi (Máramarosvármegye). 6. Lincz József 
kárász-pusztai (Baranyavármegye). 7. Vóll-
mann Ferencz brogyáni (Barsvármegye). 8. 
Józsa Sándor gyergyóditrói (Csikvármegye). 
9. Csighy Sándor nagydobronyi (Beregvár-
megye). 10. Kamer Mátyás németszentmihályi 
(Temesvármegye). 11. I f j . Pazuchanics György 
dubrekai (Ungvármegye). 12. Békefi Elek 
zalakoppányi (Zalavármegye). 13. Siposs 
Ferencz egegi (Hontvármegye). 14. Hóluvits 
Sándor bur-szt.-miklósi (Pozsonyvármegye). 
15. Stépán József ladmóczi (Zemplénvármegye). 
16. Lukács János magyarcsesztvei (Alsó-Fehér-
vármegye). 17 .Kralik Henrik bellusi (Trencsén-
vármegye). 18. Horváth János görgényszent-
miklósi (Maros-Tordavármegye) faiskolakezelő 
tanítókat. 

— Izraelita tanítók lakbérügye. A kalocsai 
izraelita tanítók lakbérügyét a hitközség oly-
kép vélte rendezhetőnek, hogy 600 forint 
törzsfizetésükből elkülönítettek 80 forintot. A 
törzsfizetésükben megrövidült tanítók a lapunk-
ban is közölt kedvező ministeri végzésen föl-
buzdulva, a megyei közigazgatási bizottság-
hoz folyamodtak, mely 600 forint törzsfize-
tésük megállapítása mellett egyenként 140 
forint lakbért itélt meg számukra. Azok az 
izraelita tanítók, a kik a kalocsaiak nyomán 
akarnak indulni, az „Izraelita Tanügyi Érte-
sítő" szerint, melyből ezt a hírt átveszszük, 
Goldstein Jakab kalocsai igazgató-tanítóhoz 
fordulhatnak fölvilágosításokért. 

— A tanító-árvák karácsonyfájára a 
következő adományok érkeztek: Bankó Géza 
módosiref. tanító gyűjtése az Új-Pécsen tartott 
tanítói közgyűlés alkalmával 5 f r t 50 kr, 
Várkonyi József fővárosi vezetőtanító gyűjtése 
a VII. ker. Kazinczy-utczai iskolában 2 frt 
60 kr, az ercsi-i róm. kath. tanítótestület ado-
mánya 2 frt, Bartlia Lajos kabai főjegyző 
gyűjtése 2 frt 35 kr, Gróf Endre győri ev. 
tanító gyűjtése 70 kr, Simor Margit és Anti 
adományai Bartról 1 frt, Pinkert József béga-
szentgyörgyi tanítótól és méhésztől egy doboz 
méz, Voda József modori tanítótól 1 frt, 
Bányai Leo rajkai tanító gyűjtése 50 kr, 
Böhm Vilmos szepesófalui tanító gyűjtése 1 
frt, a szepesbélai közs. elemi isk. tanítók ado-
mánya 1 f r t , Michels Frigyes németczernyai 
tanító gyűjtése 90 kr, SziLígyi Tódor körös-
ré\ i áll. isk. igazgató gyűjtése 1 frt, Szauter ' 

István kunbajai tanító gyűjtése 4 frt 60 kr, 
Bachmanszky István felsőjózsai tanító gyűjtése 
73 kr, Keresztúri László és Bana Károly 
szentmártonkátai ref. tanítók gyűjtése 1 f r t 
46 kr. A szives gyűjtőknek és kegyes adako-
zóknak a tanító-árvák nevében hálás köszö-
netet mond Hohn József árvaatya a Magyar-
országi Tanítók Árvaházában. Budapest, I. ke r , 
Alkotás-utcza 1. c. — Ezzel a kimutatással közöl-
jük abból a „kérelem"-bői, a mit Tóth József 
elnök és Röhn József árvaatya intéznek Magyar-
ország tanítóihoz és tanügybarátaihoz — a 
következőket: Teljes tisztelettel és bizalommal 
fordulunk az idén is Magyarország tanítóihoz 
és tanügybarátaihoz azzal a kéréssel, hogy 
tanító-árváink karácsonyfájára akár néhány 
krajczárt, akár bármely más tetszés szerinti 
tárgyat, részint a saját adakozásuk, részint a 
tanítványaik körében való gyűjtés által, kará-
csonyi ajándékul küldeni sziveskedjenek. Külö-
nösen ajánljuk az iskolásgyermekek közötti 
gyűjtést, a kik szívesen hoznak hazulról 1—1 
krajczárt, a sok krajczárból pedig összegyűl 
annyi, hogy árváink részére nem csak praktikus 
ajándékot vehetünk, hanem részökre még a 
postai takarékpénztárba is helyezhetünk el 
egy kis összeget, mely összeg évről-évre 
gyarapodva nagy segítségére válhatik árváink-
nak akkor, midőn kilépnek az életnek reájuk 
nézve kétszeresen nehéz küzdelmei közé; sőt 
ha Magyarország mind a 26.000 tanítója meg-
ragadja ezen kedvező alkalmat a gyűjtésre, 
akkor összegyűl annyi is, hogy egy ujabb 
árvának nyujthatunk ismét segélyt és mene-
déket ! Az iskolásgyermekek szülői, tanítók 
ismerősei, az iskola barátjai, az iskolaszéki 
tagok, mindannyian szívesen fognak e nemes 
czélra néhány krajczárt áldozni, ha erre fel-
kéretnek. Erre az igyekezetünkre pedig igen 
nagy szükség v a n ! Mert a legutóbbi ministeri 
jelentés szerint 2483 tanító-árva van az ország-
ban, a kik teljesen vagyontalan állapotban 
nyomor és nélkülözések között tengetik i f jú 
életöket. Ha ezek közül az állam az általa 
felállított három árvaházban egyenkint 100— 
100 s így összesen 300 tanító-árva neveléséről 
gondoskodik (ez a szám pedig már be is 
tellett, mivel az 1897. évi október 13-án 
41.533. sz. a. kiadott magas ministeri rendelet 
értelmében egyesületünknek 15 árva felvételére 
vonatkozó kérése csak 3 árvára nézve volt 
teljesíthető, 12-re pedig „minthogy az állami 
tanítói árvaházakban tires hely nincsen" telje-
síthető nem volt) és ha a mi egyesületi árva-
házunkban legalább csak 50 tanító-árváról 
gondoskodhatnánk (pedig a meglevő annyagi 
erőnkhöz képest alig tudunk 25-ről gondos-
kodni), még akkor is marad 2133 olyan tanító-
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árva, a kik az emberbarát i szeretet m e l e g é t 
nem élvezhetik és a k ik közül nem e g y az 
elzüllés veszedelmének néz elébe. Mily nagy 
jó té teményt gyakorol t egyesületünk már eddig 
is az által, hogy 1885. óta 70 tan í tó -á rva 
neveltetéséről és e l lá tásáról gondoskodo t t ! E 
70 taní tó-árva közül 16 immár a t an í tó i , 7 
az ipar i és 1 a kereskedelmi pályán m ű k ö d i k ; 
11 a tan í tó i pályára készül különböző állami 
taní tóképezdékben, 1 az esztergomi érseki pap-
nevelő-intézetben, 1 a cs. és kir. közös had-
sereg budapest i hadapródiskolá jában tanul , 1 
a kertészeti pályára készül, a többiek részint 
az elemi, részint a po lgár i iskolába, r é sz in t a 
g imnáziumba já rnak . E 70 tanító-árva k ö z ö t t 
van 43 róm. k a t h , 4 gör. kath., 5 ág . ev., 
16 ev. ref. és 2 izraeli ta vallású. .Az örök 
szeretet nevében k é l j ü k kedves ka r t á r sa inka t 
és hazánk tanügybará ta i t , hogy a keresz tényi 
szeretet e legmagasztosabb ünnepén ne fe led-
kezzenek meg szegény árváinkról, h a n e m 
mutassuk meg, hogy elvesztett apáik, anyá ik 
helyet t mi szeretjük őket l eg jobban!" 

— Halálozás. Petrusz János szolyvai áll. 
isk. igazgató-taní tó m. hó 25-én 3 1 éves 
korában, taní tói működésének 12. évében 
elhunyt. — Lakatos Bál in t folyó hó 1 - é n éle-
tének 44-ik s tan í tóságának 25-ik évében 
elhunyt . — Tóth I s tván nagykanizsai nép-
iskolai taní tó és ipariskolai igazgató élete 
55-ik, taní tói működésének 33-ik évében f. hó 
2-án elhunyt . Áldás és béke hamvaikra ! 

Y. Zs. Aha. A törvény kötelezi rá ; legyen nyugodt. 
— M. T. Szent-Hubert. 1. Tegyen jelentést a kir. 
tanfelügyelő úrnak; az ő dolga az, nem az öné. 2. 
írjon aj. levelet az államtitkárnak. — Szabó 1. K. 
Kovács Antal orsz. méhészeti fölügyelő úr Buziáson 
szívesen ad fölvilágosítást. — R. M. Vékény. Min-
den kérdésére volt már válás 5, sőt czikk is (Hitter 
Ferencz tollából) a lapban. Államsegélyt csak úgy 
kaphatnak, ha egyházi főtanhatóságuk beleegyezik. A 
kérvényt kir. tanfel. útján kell fölterjeszteni. Tanesz-
közökértjs a tanfelügyelőség útján kell folyamodni. — 
K. B. I. Ocsény. Közölni fogjuk. - B. P. Szarvas. Már 
hogy állna, jogában kitiltani és hogy mondhatná a 
leányka anyjának, hogy „most már én tiltom meg, 
hogy leánya az iskolába járjon ?" Mi jognál és mi 
oknál fogva V Azt az eljárását, hogy egy leánykával 
szemben testi fenyítéket használt, mi határozottan elitél-
jük. — R. I. K. Az „ Ünnepi füzet," mint m. szá-
munkban már eddig olvashatta, lapunk szerkesztősé-
gében rendelhető meg. Egy-két példány árát legezél-
szerübb postabélyegekben (egyszerű levélben) be-
küldeni, mellékelve két példányig 2 kros, három 
példánytól 3, illetőleg 5 kros bélyeget a bérmen-
tesítésre. Nagyobb megrendeléseket lege/.élszerübb 
postautalványon tenni meg. — L. S. (Általánosan 
ismert dolog.) B. J. Ajnúd. K. J. Zenta. Nem 
közölhetjük. — „Nemzetgazdaságtan a népiskolá-
ban." Inkább a gazdasági ismétlő-iskolába való; 
nem közölhetjük. — B. J. Zalkod. 57.2f4. sz. a. az 
egri érsekséghez küldték a beleegyező nyilat-
kozat fölküldése végett. — K. I. Veszkény. Eddig 
semmit sem válaszolhattunk, jelenleg is csak 
annyit, hogy most kerül tárgyalásra 74.3S3. sz. a. 

— P. J. Polány. Most tárgyalják 67.957. sz. a. 
— N. J. Yenek. Száma : 68.293.; megsürgettük. — 
J. Tr. Bagamér. 66.460. sz. a. tárgyalják; meg-
sürgettük. — L. A. Asszonynépe. Ügye (73.532. sz.) 
tárgyalás alatt van ; szem. megjelenése nem okvetle-
nül szükséges. — Kezdő tanítónő. Ha szorgalmas 
olvasója lapunknak, azt is tudhatja hogy névtelen 
levélre nem válaszolunk. A kitől kérünk valamit, 
annak illik bemutatkoznunk. Kérdéseire egyébiránt 
bármelyik tanító-, vagy tanítónő-társa megfelelhet. 
— J. M. Miigyar-Nemegye. Az Ünnepi füzet-et meg-
küldtük ; keresztkötés alatt nyugtatványt nem küld-
hetünk. Reklamáczióját áttettük a kiadóhivatalhoz. 
A hiányzó számokat a lap megjelenésének hetében 
kell reklamálni. — T. F. Kőtelek. 1. Az ön czél-
jainak megfelelő könyvet mi nem ismerünk. 2. For-
duljon lev.-lapon Győrffy József polg. isk. tan. úrlioz 
Paksra,, ő szívesen megadja a kellő választ. - M. 
I. Luukavicza. Nem közölhetjük. — B. F. Sashalom. 
1. T. J. tanfelügyelő lakása : VIII., Szentkirályi-utcza 
3. sz. 2. Nyugdíjügyben bélyegmentes. — Csobánka. 
1. Folyamodhatik; az eredményt mi előre nem tud-
hatjuk. 2. Szegénys. és orvosi bizonyítványok. 3. 
Fölösleges. 4. A tanfelügyelő úr útján ; kérje meg a 
kir. tanfelügyelő urat támogatásra. 

Szerkesztő postája. 
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októberében válik esedékessé ; előlegesen fizetendő ; 
a részleteket később fogják megállapítani. — Str. 
K. Yihnyepeszerény. Áttettük a kiadóhivatalhoz, 
mint a melyre tartozik. — D. P. Akli. Hasztalan 
erősködik, hogy szorgalmasan olvassa a lapot, mert 
már ilyen formában is benne volt! Az első a he-
lyes: az ötödéves korpótlék évenkint kijár. —- T. 
L. Kápolnok-Monostor. Mi nem tehetjük; ha ön 
akarja, hirdetheti. R. B. Bagamér. 12.523. sz. a. 
van ; a földjövedelem kataszteri megállapításáig 
nem lehet intézkedni; ezt kell illetékes helyen 
megsürgetni. — Sch. J. Szepes. 12.342. sz. a. itt 
van; megsürgettük. — I. Gy. Csertész. Folyamod-
ványa még nincs a ministeriumban. — F. E. 
Kérvénye még nincs a ministeriumban. — Cs. Gy. 
Breznóbánya. 64.968. szám alatt elintézték; nem-
sokára megkapja a tanfelügyelőségtől. — K. F. 
Babot. 73.85 i. szám alatt tárgyalják. — B. A. 
Révuújfalu. 56.647. sz. a. van; megsürgettük. 
— T. P. Ilk. 59.759. sz. a. tárgyalás alatt van. 
K. F. Szapáry-Liget. Réztolli (Novak Mihály) lakik 
Andráshidán, u. p. Zala-Egerszeg. — K. Gy. Kis-
gércze. Csak az iskolafentartó beleegyezésére kap-
hatja meg; máskülönben nem adják meg. — F. A. 
Monoízló. K. B. G. Nem közölhetjük. — T. G. Jászó. 
Közölhető, de nem tudjuk, kerülhet-e rá sor. — 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelfigyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMAPHCZKY-CTCZA 87. SZÍM. MAĈY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i n n / . a . 
— • — rr : — 

veszszük, a mely évben ugyan már dr. 
Wlrtsfics minister vezette a közoktatás-
ügyet, de az azon évi költségvetést még 
hivatali elődje állította egybe. 

I. Elemi népoktatás. 
A közoktatásügyi költségvetés fŐösz-

szege 1895. évben tett 9,609.688 fr tot ; 
1896-ban 10,957.694 f r to t ; 1897. év-
ben 12,140.122 fr tot ; az 1898. évi 
előirányzat 13,118.716 f r t ; emelkedett 
tehát az összköltség 1895. évhez viszo-
nyítva — 3,509.028 frttal. 

Ebből elemi népoktatási czélokra szol-
gált 1895. évben 1,436.000 f r t ; 1896. 
évben 1,812.966 forint; 1897. évben 
2,273.036 f r t ; 1S98. évi előirányzat 
2,453.046 f r t ; — e szerint az elemi nép-
oktatás költsége emelkedett a szóban forgó 
idő alatt 1,017.046 forinttal. 

Az elemi népiskolák egyes tételeinek 
hullámzását, illetve emelkedését a kö-
vetkező táblázat tünteti elő: 

Előflzetési 4 r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

Népoktatásíigyi költségvetés 
1896-98. években. 

(H.) Az egyes kormányzati ágak mű-
ködését, irányát és programmját hűen 
és világosan az illető tárcza költségve-
tése tár ja elénk. A különben rideg szá-
mok ismerete, mérlegelése, egybehason-
lítása a közélet tünetei iránt érdeklő-
dők előtt egyike a legtanulságosabb 
kutatásoknak, mert ezekből meríthe-
tünk megnyugvást a jelen allapotok 
felől, s reményt a jövő fejlődéshez. 

Vizsgálódásunk tárgyává ezúttal a 
közoktatási költségvetésnek a népoktatásra és 
a tanfelügyeletre vonatkozó részét teszszük, 
még pedig az 1896., 1897. és 1898. 
évekről, tehát azon időről, a midőn a 
költségvetést dr. Wlassics Gyula köz-
oktatási minister állította egybe. 

Az összehasonlítás lehetővé tét°le és 
a fejlődés megállapíthatása czéljából ki-
indulásul az 1895. évi költségvetést 

IC i a d á s 1895. évben 1896. évben 1897. évben 1898. évi 
előirányzat 

Állami elemi iskolák : | 

a) Személyi járandóságok 
b) Dologi kiadások 
Állami iskolák fejlesztése 
Millenniumi állami iskolák szervezése 
Községi iskolák segélyezése 
Felekezeti és községi iskolák tanítóinak fize-

téskiegészítésére az 1893 : XXVI. t.-cz. alapján 
Egyesületi és magániskolák segélyezésére ... 

660 000 
140.000 

130.000 
200.000 

290.000 
16.000 

841.966 
140.000 
50.000 

275.000 
200.000 

290.000 
16.000 

910.036 
150.000 
70.000 

473.000 
200.000 

450.000 
20.000 

1,187.806 
182.000 

449.240 
124.000 

490.000 
20.000 

Összes kiadás ... 1,436.000 1,812.906 2,278.036 2,453.046 

Lapunk 4í)-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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Felvilágosításul megemlítjük, hogy az szervezett állami elemi iskolák szükség-
állami iskolák fejlesztésére 1896. és 1897. leteit, — ezeket tételenként vet te fel 9 
években fölvett összeg az 1898. évi elő- kimutatván, hogy a már létező iskolák 
irányzatban mint külön tétel azon okból szükségleteire az 1895. évi költségvetés-
nem fordul elő, mivel az ezen czélra ben csupán 660.000 fr t volt felvéve, 
szolgáló kerek 116.000 f r t az ezen a tényleges szükségletek födözéséhez 
iskolák személyi járandóságai és dologi hiányzó 181.966 f r to t az 1896. évi költ-
kiadására felvett összegekben foglaltatik, ségvetésben biztosította. 
A községi iskolák segélyezésére eddig Azóta a szükséglet minden évben 
évenkint állandóan felvett 200.000 f r t tételről-tételre ki van mutatva és bizto-
az 1898. évi előirányzatban azon okból sítva a költségvetésben; ez által vált 
száll alá 124.000 f r t ra , mivel az 1897. lehetővé, bogy a szükségletek az egész 
év folyamán több ilyen iskola államo- éven át fedezetet találnak, s a hitel-
síttatván, ezek eddigi 76.000 f r t állam- túllépés megszűnt. 
segélye szintén az állami iskolák rova- Igen érdekes az állami elemi iskolai 
tának javára vétetet t át. szükséglet alábbi részletezése, mer t ez 

Dr. Wlassics minister az általa össze- világosan mutat ja a minister tervszerű 
állított első, 1896. évi költségvetésben politikáját, s különösen az állami taní-
— számbavéve az addig már tényleg tok anyagi helyzetének folytonos javulását 

As állami elemi népiskolák személyi járandóságainak részletesése: 

ÉT Fizetés Pótlék Lakpénz Tiszteletdíj Tűzifa-
Váltság 

Uti-
átalány 

Szolgák 
díjai Összesen 

1896 661.268 44.225 125.045 6.375 1.928 1.300 1.825 841.966 

1897 690.268 80.565 127.725 .375 1.928 1.350 1 825 910.036 

1898 920.498 98.660 156.395 7.000 1.928 1.500 1.825 1.187.806 

Millenniumi állami iskolák szükségleteinek részletezése: 

Év Fizetés Lakpénz Hitoktatók Felszerelés Házbér Összesen 

1896 133.333 26.667 26.667 43.333 45.000 275.000 

1897 252.800 42.600 60.000 34.000 83.600 473.000 

1898 253.040 42.600 60.000 10.000 83.600 443.240 

r 

Állami elemi népoktatási czélokra száma volt 1896. évben 1697; — 1897. 
fordít tatott : 1895. évben összesen930.000 1 évben 2167; — az 1898. évi állami 
f r t ; 1896. évben 1,306.966 f r t ; 1897. költségvetésben már 2610 állami tanítói 
évben 1,603.036; 1898. évi előirányzat állomás javadalmazása van felvéve. 
1,819.046 f r t ; — 1895. évhez képest Az állami tanítók anyagi helyzetének 
emelkedés 889.046 frt. javítása első izben az 1896. évi állami 

Az állami elemi tanítói állomások költségvetésben mutatkozik, a midőn a 
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székes-főváros környékén levő állami 
iskolák tanítóinak fizetésemelésére 8000 
f r t volt felvéve. Az 1897. évi állami 
költségvetésben a megyei és járási szék-
helyeken levő tanítók fizetésének 500 frtra 
leendő kiegészítésére felvétetett 31.300 
f r t s a fiumei állami elemi taní-
tók lakpénzének 300 frtra kiegészítésére 
1800 frt. 

Az 1898. évi állami költségvetési elő-
irányzatban a minister már határozottan 
a XI. fizetési osztály elve szerint rendezi 
az állami tanítók anyagi helyzetét, s 
i t t már mindazon tanítóknak, a kik tíz, 
vagy ennél toll éve vannak államszolgá-
latlan, fizetésük az egész vonalon 500 frtra 
lesz felemelve. A lakpénzrendezés is ki-
fejezést nyer a katonai lakbérosztályzat 
szerint, a mennyiben a székes-főváros 
környékén levő összes állami tanítók 
lakpénze 180, illetve 150 f r t ra lett fel-
emelve. 

Az adott viszonyok között mennyire 
előnyösen alakul az állami tanítók anyagi 
helyzete, világosan kitűnik az alábbi 
összehasonlító táblázatból: 

Az 1897. évi költségvetésben a java-
dalmazások ekként voltak biztosítva: 

A 2167 tanítói állomás közül: 
1, 900 
2, 880 
1, 800 

30, 700 
1, 650 
1, 640 
1, 630 
2, 620 

82, 600 
2, 550 
1, 518 

440, 500 
2, 480 
1, 460 

18, 450 
3, 440 
1, 420 
1, 410 

1575, 400 
2, 200 

fr t 11, 200 f r t 
1, 175 „ 

374, 150 „ 
119, 120 „ 
957, 100 „ 

2, 60 „ 
7, 50 „ 

22, 150 f r t 

I 42, 100 

ft Jd a 
6, 60 

108, 50 

c3 ^ bj;1® 

•SP »< 

1, 130 f r t | | 
1, 120 „ £ 2 

232, 100 „ X * 
2, 200 „ 
3, 70 „ : 

volt rendszeresítve. 

Az 1892. évi költségvetési előirányzat-
ban a javadalmazások a következő-
képen vannak biztosítva: 

A 2610 állami tanítói állomás közül: 
1, 900 
2, 880 
1, 800 

30, 700 
1, 650 
1, 640 
1, 630 
2, 620 

82, 600 
2, 550 
1, 518 

991 , 500 
4, 450 

1489, 400 
2, 200 

f r t 6, 300 f r t 
11. 200 
70, ISO 

1, 175 
371, 150 
142, 120 

1090, 100 
3, 60 
7, 50 

7, 200 f r t 
540, 100 

3, 70 
36, 50 

•o 
ft c3 

SS ja 

ft 
cä 

1, 240 f r t ' j j ' g 
1. 130 „ | g 
1, 120 n <r> 
1, 50 „ S-o 

2,200 f r t 
22, 150 „ 10 

42, 100 „ 
6, 60 „ 

108, 50 „ 
I 

bc-o ' ft 

van előirányozva. 
Megjegyezzük, hogy az utolsó helyen 

említett 2 állomás 200 f r t javadalma-
zása e fizetésnek a közoktatási tárczát 
illető része; a másik felét másik tárcza 
fedezi. 

Összehasonlítva a két év adatait, igen 
örvendetes javulást konstatálhatunk 
először abban, hogy az 500 forintos 
fizetéssel biró állomás 551-gyei több 
1898-ban, mint 1897. évben; azután a 
lakpénzeknél 70 új 180 frtos tétel van 
felvéve; végre a fizetést kiegészítő helyi 
pótlékoknál 308 új 100 frtos pótlék 
áll rendelkezésre. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az állami 
tanítók anyagi helyzetének ily mérvű 
javulása még sohasem fordult elő. Biz-
ton reméljük, hogy ez a javulás évről-
évre tartani fog mindaddig, míg az 
összes állami tanítók javadalmazása a 
XI. fizetési osztály elveinek megfelelően 
egyenlő arányban lesz beosztva az 500, 
600 és 700 frtos fizetési fokozatokba. 

A tanítói fizetések rendezéséről szóló 
1893. évi XX. t.-cz. 2. szakaszában fog-
lalt rendelkezéshez képest az állami 
tanítók számára is megnyílik az 1898. 
évi október hó 1-től kezdődőleg az 50 
frtos évötödös pótlékra való jogosultság. 
A jelzett időben 1218 állami tanító 
számára válik esedékessé az 50 frtos 
évötödöspótlék. E czélra az 1898. évi 
állami költségvetési előirányzatba külön 
28.850 f r t vau fölvéve. 

Már volt alkalmunk közelébb meg-
50* 
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ismertetni, mennyire helyes és az egész 
ország viszonyait államférfiúi kritikával 
méltató politikát követ dr. Wlassics 
minister a népoktatás fokozatos és pár-
huzamos irányú államosításánál. Az ő 
erélyének és fáradozásainak köszönhető, 
hogy az 1898. évi államköltségvetésben 
457 új állami tanítói állomás, tehát oly 
jelentékeny szám áll rendelkezésre, a 
mennyi még a millennium évében sem. 

Az 1898. évi államosítások főbb iránya 
a költségvetés indokolásában van meg-
ismertetve. Kiemeljük, hogy első sorban 
új állami iskola szerveztetik azon, most 
még teljesen iskola nélküli községekben, 
a hol a tankötelesek száma a 30-at 
túlhaladja, s a mely községek iskolailag 
más községekhez nem csatolhatok; azután 
hazánk észak-keleti részén, a ruthén vidé-
keken, főleg Máramarosvármegyében, a 
hol ez idő szerint — elegendő iskola 
hiányában, a tanköteleseknek csupán 
40.99 százaléka részesül törvényes okta-
tásban; — továbbá az Alföld és a 
székelység azon magyar községeiben, a 
hol a községek önerejökböl virágzó nép-
oktatást nem teremthetnek, de evégből 
a tőlök telhető áldozatra készek; végre 
azon vegyes ajkú és bár nemzetiségi közsé-
gékben, a liol a magyar faj megvédése 
szempontjából szükséges az állami iskola, 
illetve a mely nemzetiségi község maga 
kér állami iskolát és arra áldozni is 
kész. Hála a Gondviselésnek, az efajta 
államosítás is mind sűrűbben fordul elő. 

A községi és felekezeti iskolák tanítói 
fizetésének kiegészítésére és ugyanezek 
évötödös pótlékaira 1898. évre 490.000 
frt vagyis az 1897. évihez képest 40.000 
frttal több van felvéve. A róm. kath., 
gör. kath., ev. ref. és ág. ev. hitfelekezet 
most már mind nagyobb mérvben veszi 
igénybe az államsegélyt tanítói fizeté-
sének 400 frtig való kiegészítésére; 
sajnos, hogy a g. kel. hitfelekezet, a 
melynél pedig a legtöbb nyomorúságos 
tanítói javadalmazás van, csekély kivé-
tellel még mindig elzárkózik az állam 

segélyének kérése elől, a minek termé-
szetesen a szegény tanítók vallják kárát. 

Ezekben adtuk elemi népoktatásunk 
költségvetésének hű képét; majd még 
rátérünk a népnevelési közös szükség-
letek, a népnevelési tanfelügyelőségek 
és a gazdasági ismétlő-iskolák költség-
vetésének megismertetésére. 

Az osztatlan népiskola. 
Magyarország népiskoláinak 75 %-a osztat-

lan, s mint ilyen küzdelmes életet folytat s 
a tanítók a sikertelenség miatt aggódnak. 
A bajok forrását alapjában oly hirtelen föl-
fedező ministerünk kimondta az osztatlan 
népiskolák tantervének revízióját. 

E lap — igen helyesen — a revízió kérdé-
sében nyilatkozatra hivta föl a tanítókat, kik 
siettek is kivenni a részöket a munkából. 
Bár nem helyeselhettem, hogy a tantárgyak 
revideálásában s a tananyag minél alacsonyabb 
fokra való leszállításában kartársaim mintegy 
versenyre szállottak s bár a fölszólalók közt 
jórészt városi, osztott iskoláknál működőket lát-
tam, kik tapasztalatból egyáltalában nem beszél-
hettek s bár magam is e tárgyban való gon-
dolkozók és aggodalmaskodók között voltam : 
nem szóltam hozzá, mert tapasztalatom meg-
győzött arról," hogy ámbár a tantervrevizió 
igenis szükséges, de annak keresztülvitelével 
nem szűnnek meg a bajok. Sőt éppen abban 
a hitben voltam, hogy a tananyag minimumra 
való leszállításával a kötelességét kevésbbé érző 
tanítóknak laza munkásságra tért, s az elemi 
iskolák között való kaszt-képződésnek útat 
nyitunk és aggódtam azon is, hogy a külön-
böző fokú elemi iskolák létesítésével nem áll-e 
be annak szükségessége, hogy a gyermekét 
felsőbb oktatásra szánt, osztatlan iskola helyén 
lakó szülőnek már e fokon osztott iskolával 
biró helységbe kelljen küldenie gyermekét? 

Megvallom, abban sem tudtam s lehettem 
megnyugodva, hogy vájjon lehetséges-e egy 
minimális tanterv megállapítása, hisz ami itt 
maximum, ott lehet minimum, ha t. i. a 
gyermekek fejletlenebbek, a szülők az iskola 
iránt érzéketlenebbek, a tanterem szűkebb, 
fölszereletlenebb, a tanító képzetlenebb, ke-
vésbbé díjazott, s ha iskolai elöljárói rosszab-
bak, s ha általában az iskolai viszonyok ked-
vezőtlenebbek itt, mint amott. 

Ebből következőleg osztatlan iskoláink 
sikertelenségét nem annyira a tantervben, 
mint azok iskolázási rendszerében láttam és 
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azon meggyőződésben voltam, bogy előbb az 
iskolai rendszer, vagyis a népoktatásügyi 
1868-iki XXXVIII. törvényczikk módosítandó 
s csak azután a tanterv annak szellemében. 
Addig pedig, mig idáig eljuthatunk, egyes 
módozatok találandók osztatlan iskoláink 
sikeresebbé tételére. 

Gondolataim közepette örömömre érkezett 
hozzám e lap folyó évi 48-ik számában meg-
jelent vezérczikk. Elolvastam kétszer, három-
szor ; átadtam tanítónőnknek; kölcsönös fej-
tegetésben ráj öt tünk: ime megvan. Kolumbus 
tojása! 

A czikkelyhez hozzátenni való nem igen 
van. S hogy mégis hozzá szólok, teszem azt 
a benne felhozott argumentumok megerősí-
tése s a czikk végső soraiban való fölhívás 
következtében. 

Minden tanító csak helyeselheti a két taní-
tóval biró iskoláknál a javasolt rendszervál-
tozást. Hogy két osztályt több eredmény-
nyel lehet tanítani, mint 5—6-ot, vita tárgyát 
nem képezi; s hogy a falusi gyermekekre 
nézve erkölcsi romlás volna a vegyes iskola, 
tagadom. A művelt ifjúságnál is tapasztalható, 
hogy azok a fiúk, a kik leánytestvéreik köré-
ben nőttek föl, kedélyesebbek, szolgálatra 
készebbek, udvariasabbak, mint a kik ezt 
mellőzték. A falusi gyermekeket is reá kell 
nevelnünk a gyengébb nemmel szemben való 
előzékeny magaviseletre, oda kell idomítanunk 
az embert. 

E czélra helyes eszközül szolgál a vegyes 
népiskola, a mely ellen a fölhozott panasz 
csak akkor lehet jogos és indokolt, ha az 
isicolában rend, fegyelem — nincs. Ezek mellett 
s a tanítónak a tanórák pontos betartása, a 
gyermekek játszására való éber felügyelet 
esetén még pajkosságból sem fordul elő kis 
társadalmunkban erkölcsi botlásnak nevez-
hető hiba. 

Hogy e rendszer ellen, t. i. a két vagy 
három tanítóval biró iskolák vegyessé tétele 
ellen vannak küzdők, jól tudom, s hogy 
vannak a tanítók s annak a felsőbb hatósá-
gok és a szülők köréből is, példával szolgálok. 

Előző állomásomon hat osztályú községi 
fiúiskolát vezettem, s ugyan olyan leány-
iskolát a tanítónő 60—60 növendékkel; meg-
feszített erővel értünk czélhoz. A vegyessé 
tételt proponáltuk s a szülők ellenállásán 
megtört. 

E helyen ugyanily állami iskolát szer-
veztünk. Időközben a fiúiskola létszáma a 
leányokéhoz viszonyítva megapadt. Ez és más 
szempontokból előterjesztést tettem a kir. 
tanfelügyelő úrnak s b. e. Várady Károly tan-

felügyelő úr elutasította. „Oda az állam fiú-
és leányiskolát állított be", „egy iskolával a 
megyében kevesebb lenne", „visszaesés meg 
nem engedhető" kijelentések nyakát szegték 
az ügynek. 

A makói községi iskola volt tanítója ezer 
meg ezer panaszt mondott el megterhelteté-
séről. Okadatolta, helyesen; 80 fiút tanított ő, 
ugyanannyi leányt neje, a tanítónő, hat-hat 
osztályban. Ajánlottam a vegyessé tételt, meg-
botránkozott; ám kínlódott is önmaga s tán 
az iskola kárára is. 

Ebben a helyzetben volt a kolozsi állami 
iskola is régebben. Tanítója a gondnokság elé 
vitte az ügyet — az elutasította. 

De minden megváltozott: kir. tanfelügye-
lőnk nemcsak e három, de a megye többi 
két, három tanerős iskolájában is meghono-
sította — a „Néptanítók Lapja" előljelzett 
czikkében javasolt vegyes rendszerű iskolázást. 
Biztos tudásom van affelől, hogy megyénk 
illetékes tanítósága haladásnak jelzi ama rend-
szert. Kevesebb munkával — több eredmény! 
Ki ne tudná ezt megbecsülni ? 

Az általam gyakorlati értékénél fogva oly 
nagyrabecsült czikkelyben javasolt azon javí-
tási módozathoz, hogy az oly egy tanerős 
iskolákban, hol a tanterem túltömött, az 
iskola népes s az iskolafentartó nem bir még 
egy másik tanerőt beállítani, bizonyos időben 
a kezdők, máskor meg a haladók jöjjenek 
iskolába, tapasztalati példát hozok föl. 

Az 1894/95. tanévben tanítónőnk szabad-
ságidőt nyert, helyettesítőt egyfelől a lakás-
élelmezési viszonyok, másfelől a tanítóhiány 
miatt nem kaptunk. A tanítónő munkája is 
reám szakadt. Tantermünk nem volt elég 
nagy az egész gyermeksereg befogadására; 
összezsúfoltak, egymást lökdösték, az addig 
föltűnően szépirású gyermekek naplója hibássá, 
tintafoltossá, összehasonlíthatlanul gyengébbé 
vált; figyelem, fegyelem meglazult: munkám 
sehogy sem volt eredményes. Megijedtem; 
hogy ha iskolánkban ez a szellem meghonosul, 
bizony-bizony leszáll a gyerő-vásárhelyi taní-
tók értéke. 

Felsőbbségi jóváhagyással a III., IV., V-ik 
osztályokat, az én iskolámat, naponkint télen 
d. e. 8—10-ig, d. u. 1 — 723-ig, míg az 1., 
Il-ik osztályt d. e. 10 — 7212-ig s délután 
72 3-tól sötétig, 4 óráig, tanítottam. Nyáron e 
beosztás előnyösebbé vált, a mennyiben reggel 
7 órakor kezdhettem a munkát. Az ered-
ménynyel nem dicsekszem, de az elért sikert 
fokozta az a körülmény, hogy iskolánk tanu-
lói között a szokott jó rend, fegyelem, fen-
maradt s az iskola tisztasága, a bútorok meg 
nem rongálása elérhető volt. Es mennyivel 
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jobb beosztás terjesztetik elő a jelzett javas-
latban ! 

Magam, ki ismételten kijelentem, hogy a 
tanterv-reviziótól osztatlan iskoláinkban szo-
kottá vált külső és belső rendetlenségek fen-
maradásával nem sokat várok: örömmel 
ragadom meg az ilyen gyakorlati s a rend-
szertelenséget alapjában megjavítani czélzó 
javaslatok propagálását. Hiszszük és reméljük, 
hogy a czikkely érdemes irója czikkelye inten-
cziójának a vallás- és közoktatásügyi minister 
úr által kiadandó utasításban az osztatlan 
iskolák tanítói örömére, a gyermekek testi és 
lelki fejlődésének eszközlésére érvényt is fog 
szerezni. 

(Oyeró- Vásárhely ) Jözsa Dániel. 

A szőllőgazdaság köréből. 
VI. Fejezet. 

A telepített szőttők állandó munlcái. 
a) A fedés és a bakhátközök megkapálása. A 

fedés őszszel a levél lehullása után történik, 
mikor mindazon tőkerészeket betakarjuk föld-
del, melyekre a metszés alkalmával szüksé-
günk lesz. A fedés megtörténte után a bak-
hátközök jó mélyen és hantosan megkapál-
tatnak, mi által a talaj porhanyíttatik és víz-
felvevő képessége fokoztatik. 

b) A nyitás. Kora tavaszszal a tőkékről a 
földet jó mélyen eltávolítjuk, hogy a harmat-
gyökereket is könnyen elszedhessük. 

c) A metszés. A szőllőmunkák között leg-
fontosabb a metszés. A metsző-munkásnak 
nem csak lelkiismeretes embernek kell lennie, 
hanem olyannak, a ki minden egyes tőkéről 
le tudja olvasni, hogy mennyi hajtást bir el, 
mennyi termést hozzon, hogy a gazda költ-
sége bőven kamatozzék, de a mellett a tőke 
ki ne merüljön, szóval minden tőkeegyedet 
ismernie kell. A metszés által a tőkének nem 
csak alakot adunk, hanem a tőkében az egyen-
súlyt is fentartjuk. Metszést három alapon 
végezhetünk, ú. m.: tőkefejen, czombon és 
bakon. Metszeni tavaszszal szoktunk, de lehet 
őszszel is. A metszést mindig éles késsel, 
vagy ollóval végezzük és pedig úgy, hogy a 
tőkén meghagyott felső szem mindig kifelé 
álljon és a szem felett ferdén vágjuk el a 
vesszőt, de úgy, hogy a lejtés mindig a szem-
mel ellenkező irányban legyen, hogy a ki-
folyó nedv meg ne vakítsa a szemet. Rende-
sen az íz között vágjuk el a vesszőt, ujabban 
azonban Dezeimeris franczia szőllész elmélete 
szerint metszük mindig a bütykön, éppen a 
diafragmán keresztül, mert így a tőke nem 

száradhat ki, kevesebb nedv folyhat ki és a 
különböző betegségeknek is jobban ellent áll 
a tőke. E metszési mód szerint a metszés 
nem történik ferdén. 

Szőllőinket többnyire fejre mívéljük és a 
szénkénegezéssel feltartott szőllőt, vagy a 
homokit nem is ajánlatos másképen mívelni. 
Ha szőllőinket fejmívelésre akarjuk berendezni, 
úgy a tőkefejet már az első évben el kell 
kezdeni képezni. 

A fej képzés következőképen történik: Az 
elültetett vessző az első: évben egy vagy két 
hajtást hoz, mely hajtásokat a 2-ik év tavaszán 
a fej felszínén kivehető egy alvó szemig vissza-
metszük. Az alvó szemből több hajtás jön 
elé, de a válogatásnál kettőnél többet nem 
hagyunk meg; a harmadik év tavaszán ismét 
egy alvó szemre metszük" viszsza, de ekkor 
már 3—4 hajtást is hagyhatunk a válogatás-
nál ; a 4-ik év tavaszán hasonlólag cselekszünk. 
E 4 év alatt már 8—10 cm.-es fejet nevel-
tünk és így az ötödik év tavaszán átmehe-
tünk bármely metszési módra, mely fej alapon 
keresztül vihető. Ilyen a kopasz fejmívelés. A 
4 éves tőkén pl. 6 érett venyige van őszszel, 
akkor a következő tavaszszal minden második 
venyigét tőből simán kimetszünk, a három 
szálat pedig a legalsó rügyig metszük meg. 
A 3 egyszemes csapról kapjuk a termőhajtáso-
kat, ezenkívül a fejből 3—4 ugarhajtás is 
tör elő. A válogatásnál az ugarhajtásokból 
annyit hagyunk meg, a hány egyszemes csa-
pot akarunk a következő évben hagyni, a 
mikor is a mostani termőhajtásokat tőből tel-
jesen eltávolítjuk és a jelenlegi ugarhajtások-
ból hagyunk egyszemes csapokat. így foly-
tatjuk ezután évről-évre. így metszetnek: a 
kadarka, olaszrizling, mézesfehér, fehér dinka, 
ezerjó, stb. 

A rövid csapos fejmívelés. Az előbbitől csak 
abban tér el, hogy a termővessző nem egy, 
hanem 2—3 szemre metszetik vissza. Kettőre, 
ha a második szem áll kifelé s háromra, ha 
harmadik áll kifelé. Ha 3 szemes csapunk van, 
úgy az alsó szem rendszerint nem hajt ki. 
Válogatás alkalmával a mely termő hajtáson 
termés nem volna, úgy azt tőből kitörjük. A 
csonkozásnál a termőhajtásokat a termés 
felett 6 levéllel visszacsípjük, az ugarhajtáso-
kat pedig egész hosszúságukban meghagyjuk. 
A következő -évben az ugarhajtásokból lesz-
nek a rövid csapok, a kitermett venyigék 
pedig simára lemetszetnek. így míveljük: a 
fehér és kék burgundit, bajort, sárfehért, 
piros dinkát, stb. 

Csercsapos váltómetszés. A csapos fejmíve-
léstől csak abban tér el, hogy itt a kitermett 
csapoknak csak a felső vesszeje távolíttatik 
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el, az alsó vessző pedig rövid csapra metsze-
tik és ezen lesz a termőhajtás, mely most 
már csercsap nevet visel. A csercsapmíve-
lésnól gondoskodni kell 3 csercsapról, 3 a fej-
ből előjövő rövid csapról, hogy a következő 
évben rajta csercsapot hagyhassunk és 3 ugar-
vesszőről. Válogatásnál a csercsap hajtásai 4 
levéllel a termés fölött visszakurtíttatnak, a 
csap hajtásai közül a felső szintén, míg az 
alsó az ugarvesszőkkel együtt meghagyatik 
teljes hosszúságban. A jövő és minden követ-
kező évben a csercsap tőből eltávolíttatik, a 
3 rövid csap csercsapra metszetik, az ugar-
venyigék pedig rövid csapokra metszetnek. 
Oltványszőllőknél használjuk leginkább. 

Bakkmetszés fejen. Ha az előbbi mívelés-
nél a csercsapot nem távolítjuk el, hanem 
ismét csapra metszük és ezt újra csapra, 
akkor az ilyen több évi csercsapot bakknak 
hívjuk. Ha a bakk szarvai nagyon magasak 
lennének, úgy váltómetszéssel visszavágjuk. 
Csakis oltványoknál használjuk, hazainál soha. 

Rajnai szálvesszős mívelési mód. A 6—8 
éves tőke fejen a mult évi csapokon levő egy-
két drb 8—-10 szemes vesszőt hagyunk meg 
és ezt vízszintesen kihúzzuk és a szomszéd 
karóhoz kötjük. Ugyanekkor ismét egy-két 
rövid csapot hagyunk, hogy a jövőre ezeken 
szálvesszőt hagyhassunk. Válogatás alkalmá-
vel a szálvessző meddő hajtásait tőből kitör-
jük, a termést mutatókat két levéllel a termés 
fölött visszacsípjük. A rövid csapról jövő haj-
tásokat, mint ugarvesszőket egész hosszában 
karóhoz kötjük. Jövő évben a kitermett szál-
vesszőt tőből eltávolítjuk. Egy tőkén két 
szálvesszőnél többet nem szabad hagyni. Csak 
öntéstalajba ajánlható e metszés. 

A ménesi karikás a szálve3szőtől csak abban 
különbözik, hogy szélvesszejét körbe meghajt-
juk és saját karójához kötjük. Leginkább a 
direkt termő jaqueznál alkalmazzuk. 

Második metszési alap a ezomb. A czombot 
is 4 éven keresztül neveljük, mint a fejet. A 
fejképzéstől abban különbözik, hogy a fejnél 
az egyszemes csapot a második év tavaszán 
simára lemetszettük, míg itt meghagyjuk és 
e csap vesszejét metszük vissza egy alvó 
szemre és ezt 4 éven át mindig így folytat-
juk, mi által egy czomb keletkezik. Lehet így 
két czombot is nevelni, sőt szükséges is. Ily 
czombon azután a fej mívelésnél ismertetett 
összes metszéseket végezhetjük. Zordonabb 
éghajlatokon ajánlatos. Ujabban a szakembe-
rek a homokon is ezt ajánlják, mert állításuk 
szerint nem fagy el olyan könnyen a tőke. 
Rendesen a lugasmetszésnél használjuk. 

A harmadik metszési alap a bak. Már a 
fej mívelésnél említettük, hogy baknak nevez-

zük a több éves csercsapot. A bakot a czomb-
hoz hasonlólag neveljük a következőképen: 
A tavaszszal elültetett vesszőt a következő 
évben 1—2 szemes csapra metszük, a követ-
kező évben e csapokat csercsapra metszük azaz 
a rövid csapot újból rövid csapra metszük; ha 
több ágú bakot akarunk nevelni, úgy ugar-
hajtásokat hagyunk meg és azokat cserc?apra 
metszve képezünk még egy-két szarvat. így 
megy a metszés évről-évre. Nagyon természe-
tes, hogy idővel így a bakszarvak nagyon 
magasak lennének, miért is az idősebb szarva-
kat tőből levágjuk, de már két évvel előbb e 
czélból ugarhajtást hagyunk, melyet akkor 
már csercsapra metszhetünk, mikor a bak-
szarvat eltávolítjuk. Egyébkor itt ugarhajtást 
sohasem hagyunk. Arra is gondunk legyen, 
hogy 8 csercsapnál több soha se legyen, 
miért is a csapok felső szeméből jött vessző-
ket a következő év tavaszán mindig eltávo-
lítjuk. E metszést csakis az oltványoknál hasz-
náljuk és egyáltalán ez az egyedüli helyes 
metszés az oltványoknál. 

d) Karóigazítás. A metszés után minden 
tavaszszal pótolni kell az elkorhadt karókat és 
a kidőlteket helyükre kell állítani. 

e) A hiányzó tőkék pótlása. Nincs év, hogy 
egy-két tőkénk el ne pusztult volna, miért is 
azt pótolni kell. Ha oltványaink vannak, úgy 
azt mindig kész gyökeres oltványnyal pótol-
juk a metszés után. Ha homokon vagyunk, 
vagy szénkéneggel tartjuk fenn szőllőinket úgy 
leghelyesebb döntéssel pótolni a hiányt. A 
döntést lehetőleg őszszel a fedés előtt végezzük, 
vagy tavaszszal a metszés előtt. A döntés az 
a munka, midőn a szomszéd tőkéből egy 
40—50 cm. mély árkot ásunk a pótlandó tőke 
helyéig, a mikor is a szomszéd tőke legszebb 
vesszejét lehajtjuk az árok fenekére és a töke 
helyén a végét felfelé hajtva a földből kiállni 
hagyjuk. Ekkor az árkot betemetjük. Az így 
ledöntött vessző, még ez évben hoz termést. 
Egy év múlva e ledöntött vesszőt az anya 
tőkétől okvetlen elmetszük. 

f) Permetezés. Midőn a szőllőnek 5 levele 
van, 1 % oldattal permetezünk; a második 
permetezés jun. végén van a virágzás után, 
midőn a hajtásokat a karóhoz kötöztük, de e 
munka után legalább is harmadnapra, akkor 
már 2 % oldatot használunk. Julius végén van 
a harmadik permetezés, szintén 2%>-os oldattal. 

g) Kapálás. Az első kapálás május közepén 
történik mélyen és hantosan, a második 
junius végén, a harmadik julius végén min-
dig porhanyósan és simán. Augusztus végén 
még szokás egy u. n. vakarást végezni. 

h) A válogatás és kötözés. Midőn a virág-
zás után a tőkéről a felesleges hajtásokat ki-
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törjük. A hajtásokat egyidejűleg karóhoz is 
kötjük. 

i) A termőhajtások visszakurtítása, a cson-
kázás és a hónaljhajtások visszacsiplcedése. 
Az elvirágzás után, midőn már a termés 
kivehető, a termőhajtásokat a metszésnél le-
írt módon visszakurtítjuk, többnyire a ter-
més fölött négy levéllel, míg az ugarhajtáso-
kat a karókkal egy magasságban kurtí t juk 
vissza. E munka után, különösen az amerikai 
anyatelepeknél nagyon sok hónaljhajtás tör 
elő, mely hajtásokat tőből nem szabad ki-
törni, hanem mindig a második levélnél csíp-
jük vissza. 

j) A trágyázás. Mint már említettem, trá-
gyázni télen szoktunk és pedig 3—5 évi idő-
közökben. A trágya mennyisége a talaj kihasz-
nálásától függ. Különben pedig már az előbbi 
fejezetben elmondottak tartandók szem előtt. 

(Paks.) G y ő r f f y József. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
• A zemplénmegyei általános tanító-

egyesület f. hó 9-én tartotta S.-A.-tíjhelyben 
tisztújító közgyűlését, mintegy 200 tag jelen-
létében. Gérecz Károly alelnök hazafias beszéd-
del nyitotta meg a közgyűlést. Napirend előtt 
Hodossy János sáros-pataki képezdei tanár 
indítványozza, hogy a közgyűlés válaszsza 
meg Molnár Istvánt, a megye népszerű fő-
ispánját, tiszteletbeli t aggá ; az indítványt 
egyhangúlag elfogadták s a főispánt küldött-
ség értesítette a megválasztásról. A főispán 
megjelenvén a gyűlésen, lelkes szavakkal 
köszönte meg a tanítóság rokonszenvét, meg-
ígérte pártfogását és jóindulatát minden igaz 
ügyük iránt. A gyűlés folyamán megjelent 
Dókns Gyula csász. és kir. kamarás, zemplén-
megyei főjegyző, a kit a közgyűlés szintén 
tiszteletbeli taggá választott; általános örömet 
keltett beszéde folyamán tet t amaz indít-
ványával, hogy az egyesület, tekintettel a 
tanítók szűk anyagi viszonyaira, kérelmezze 
a közig, bizottságtól a községi és felekezeti 
tanítók számára az útiköltségek megtérítését 
a megyei közművelődési alapból, a mi az egye-
sületi élet felvirágoztatását fogja eredményezni, 
saját részéről a kérvény kedvező elintézését 
támogatni fogja. Az alelnök ezután felolvassa 
az elmúlt évi működésről szóló — n a g y 
gonddal összeállított -— jelentését, mely igen 
sötét színben tünteti fel az egyesületi életet, 
okáúl felhozza azon körülményt, hogy az 
egyesület 3 éve elnök nélkül van, továbbá 
a nagy anyagi gondokat, melyekkel a taní-
tóknak küzdeniök kell, egyedüli reményt a 
nagymélt. minister úrnak a tanítóegyesüle-

tekre vonatkozó ismeretes körrendeletében 
lát. Az újonnan megválasztott tisztikar követ-
kezőleg alakult : Elnök: Hodossy János sáros-
pataki t anár ; I. alelnök Vághó Gyula s.a.-új-
helyi ig.-tanító; II. alelnök Gérecz Károly 
s.-pataki tanító, főjegyző Hubay Bertalan, 
aljegyzők: Kulcsár Ferencz és Schneider 
Jakab s.-a.-újhelyi tanítók; pénztáros: Kárpáti 
Péter. A 12 tagból álló választmány Nemes 
Lajos kir. tanfelügyelő indítványára úgy ala-
kult, hogy minden kerületből egy-két tagot 
választottak meg. Hogy pedig az egyesület 
működése és munkássága intenzivebbé tétes-
sék, azon életrevaló indítvány fogadtatott 
el, hogy az egyes körök két csoportban 
munkálkodjanak: 5 kerület a felső, 5 kerület 
pedig az alsó-zempléni kört alkossa. Elhatá-
rozták, hogy a módosított alapszabályokat 
jóváhagyás végett fölterjesztik a nagymélt. 
minister úrhoz. Fontosabb módosítások: a 
tagsági díjaknak 2 frtról 1 frtra való leszál-
lítása és hogy minden két évben általános 
közgyűlés tartatik. A napirend utolsó pontja: 
Az egyesületi élet felvirágoztatását czélzó 
intézkedések. Hosszabb magas szinvonalú vitat-
kozás után Hodossy indítványa fogadtatott el 
és pedig: szorgalmazza az egyesület, hogy a 
gyűléseken résztvett tagok kapják meg úti-
költségüket, létesítessék egy hivatalos orgá-
num, olyformán, hogy az elnökség lépjen 
összeköttetésbe a »Zemplén" czímü helybeli 
lappal, és végül tűzzön ki az egyesület 
pályadíjjakat pedagógiai értekezésekre. Bereg-
szászy István segédtanfelügyelő indítványa, 
hogy az egyesület részesítse anyagi támo-
gatásban az Eötvös-alapot, elfogadtatott. Miután 
még Nemes Lajos kir. tanácsos tanfelügyelő-
nek, ki mindvégig igazi szakértelemmel vett 
részt a tanácskozásokban, elismerő köszönetet 
szavaztak, a közgyűlést a főispán, tanfelügyelő 
és az új elnök éltetésével berekesztették. 
Wlassics ministert a közgyűlés táviratilag 
üdvözölte. (K. Á.) 

yV Pályatétel. A Kis-Küküllővármegyei 
Altalános Tanító Egyesület következő pálya-
tételt tűzi k i : „Mi módon és minő eszközök-
kel lehetne Kis-Küküllővármegyéban az egyes 
vidékek gazdasági viszonyaira és az anyag 
beszerzésére való tekintettel a vármegye elemi 
népiskoláinak közrehatásával a háziiparszerü 
foglalkoztatást a nép között terjeszteni és 
meghonosítani ?" Pályamunkák a Tanító Egye-
sület elnökéhez legkésőbb 1899. évi január 
hó l-ig küldendők be. Pályázhatnak a Kis-
Küküllővármegyei Altalános Tanító-Egyesület 
kötelékébe tartozó rendes tagok. Jutalomdíj 
100 korona. 
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Kik a szegények? 
(Ruha-kiosztáskor.) 

Most, hogy a fák levetkőzték édesen suttogó 
lombjaikat s a késő ősz hideg, fagyasztó szele 
tánczoltatja az ágról örökre levált száraz fa-
levelet végig az utczán, réten, mezőn, minde-
nen keresztül, az emberiség nyomorban sinylődő 
osztálya könyes szemekkel tekint piczinyablakán 
át az utczára, és félve, remegve várja a cson-
tok-velőkig ható téli, dermesztő h idege t . . . 

Tekintsünk be egy ilyen nyomorral küzdő 
hajlékába, szerezzünk egy kis tapasztalatot 
erről is . . . 

. . . A csak leheletüktől fűtött szobában 
vaczkukon dideregnek az apró porontyok, 
testüket alig fedi egy-egy rongydarab; gyakran 
azon is összeczivódnak, egymásról akarván 
leczibálni, hogy a másiknak több jusson meg-
óvni magát a testüket kékre hűtő hideg ellen, 
a mely ablakukra már most is művészi virá-
gokat fagyasztott a párákból . . . 

Az apa csitítja a czivakodókat, miközben 
kérges kezére lefut a szeméből előtörő fáj-
dalom könye s szavait is, mintha oly síró, 
jajgató hangon ejtené ki a nehéz gondokban 
hófehérre őszült családapa . . . 

A gyermekek figyelmessé lesznek apjuk 
remegő hangjára s az egyik, a nagyobbik, 
csakhamar észreveszi a lopva legördült köny-
cseppet, és odabotorkál az apja lábához, át-
öleli két kis karjával remegő térdeit s szemeit 
reáemelve, édesdeden szólongatja: 

— Papuska! . . . Édes a p a ! . . . Miért sirsz? . . . 
Ne sirj!. . . 

A kisebbeket is megzavarja a nagyobbik 
kérdezősködése, s egymásután mind a kilencz 
odacsúszik a könyező apához, a ki már alig-
alig tud uralkodni magán, hogy mély fájdal-
mát hangos zokogásba fojtsa . . . 

Az aprólékok csak sopánkodnak, még a 
legkisebb is vigasztalja édes apját : 

— Méj szijsz papa? . . . Ne szíjjal, a 
Dujita szejet, a Pistita isz, mind, mind szeje-
tünk papa! . . . Ne szijj hát papuszta, ne 
szijj ! . . . mond a kicsike, miközben összébb 
kapja magán a széltében-hosszában elrepedt 
rongydarabot, mert — fázik . . . 

Az apát felrázzák ez édes gyermeki hangok 
s csakhamar erőt vesz magán s odaszól az 
aprólékoknak, csendre intvén őket, mert fele-

sége, a kicsikék édes anyja megmozdult az 
ágyon, melyet már hetek, hónapok óta nyom 
nehéz, kinos szenvedések közöt t . . . 

— Csendesen legyetek, mert édes mama 
alszik! 

A kis porontyok olyan félve, lopva tekint-
getnek édes anyjuk ágya felé; a kisebbek már 
el is feledték talán, észre sem veszik a hiányt, 
hogy a gondos anyai kéz már oly régen nem 
simítgatta végig szöszke fejecskéjüket . . . 

Odakinn valamerre csengetnek; az apa hirte-
len feláll és sorba csókolva gyermekeit, mun-
kába siet . . . Megy a zsákokat hordani, hogy 
legyen első sorban orvosságra, másod sorban 
kenyérre való . . . 

Majd később a nagyobbacska három gyermek 
összepakkolja czók-mókját s apró lábacskájukat 
gyorsan szedegetve elmennek az — iskolába, 
úgy, azokban a raj tuk alig-alig lógó ron-
gyokban . . . 

Szorgalmas gyerekek ; ismerem őket, hozzám, 
én elém is jár egy közülök . . . 

. . . Ez a család igazán nyomorban szenved; 
a családfő oly szegény, mint a templom egere, 
de becsületes, nem álnok, mint sok más, a 
kikről alább szó leszen . . . 

Iskolánkban van egy kis virágzó egyesüle-
tünk, a melynek nemes czélja a társadalom 
nyomorult csemetéit a szükségesekkel — külö-
nösen ruhával — ellátni. 

Hasonczélú egyesületek, asztaltársaságok is 
segélyzik az ilyen gyermekeinket, s mint azelőtt, 
most is átírtak hozzánk, hogy mi, tanítók, kik 
folyton velük vagyunk, jelöljünk ki arra alkal-
mas szegény tanulókat . . . 

Mindent összevetve, vagy háromszáz gyermek 
számíthatott jótékonyságunkra. 

A kijelölés iszonyú kín volt, mert több 
mint 1700 tanulónk közül, — kiknek 80%-a 
oly földhöz ragadt szegény szülők gyermeke, 
hogy élni is alig-alig tudnak, — nem kis 
gondot ád kikeresni az arra legérdemeseb-
beket. 

Ez időtájban egyik szülő a másik kezébe 
adja a kilincset, egymásután jönnek könyö-
rögni s a szivünk fáj, hogy egyike t-m ásikat 
el kell utasítanunk, mert nincs annyi vagyo-
nunk . . . 

Első sorban következtek az árvák, félár\ák, 
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aztán a sok tagból álló szegény családok 
gyermekei. 

Valóságos versengés volt, miképen akarták 
egymást túlliczitálni a testvér-számban . . . 

Kérdem az egyiktől: 
— Hány testvéred van? 
— Hét, — tanító úr kérem! . . . 
A mellette ülőt már majd a görcs fogja el, 

annyira rázza a két njját, megkérdem h á t : 
mit akar? 

— Mi kell Pista? 
— Tanító úr kérem, mi is heten vagyunk, 

de, de még karácsony előtt nyolczan leszünk!... 
Egyiknek az anyja jobban sopánkodott, mint 

a másiké; tücsköt-bogarat összehordva akarta 
a maga fia részére biztosítani a jótékonyság 
adta ruhát, csizmát, stbbit. 

Egyiknek-másiknak majd az álla szakad le, 
annyira rimánkodik, pedig — meggyőződésből 
tudom, — az ilyen érdemli meg legkevésbbé 
a segítséget. . . 

A minapában jöt t hozzám ütött-kopott, meg-
tépett ruhában egy didergő asszony; karján 
kis csecsemőt csitítgatott, majd panaszos 
hangon kezdette mondókáját: 

— Tanító úr, kérem, nem az irigység hozott 
ide engem, nem, nem az, hisz, az én gyerme-
kemet is fel tetszett írni, hanem az igazság 
földerítésére jöttem el tanító úrhoz, hogy el-
mondjak valamit . . . 

— No mondja lelkem, mi az a nagy 
dolog ? . . . 

— A Nagy Pista gyerek édes anyja is volt 
itt a tanító úrnál ruháért könyörögni, s a 
mint a fiam mondja, meg is kapja . . . 

— Még nem bizonyos, jó asszony! — Nos, 
és baj van ? 

— Isten ne vegye rosz néven tőlem ez 
áruló szavakat, de a szivem fáj, hogy így 
van a dolog! . . . Az a gyerek már itt a 
negyedik helyen kap ez idén ruhát, s mégis 
majd megveszi az Isten hidege, oly rongyosan 
jár . . . Ismerem őket, egy házban lakunk, s 
így tudom az okát is . . . A ruhákat, a mint 
megkapták az egyesületekben — a czimüket 
is tudom, —• jóformán még meg sem mele-
gedett a Pisti gyereken, már eladták, vagy a 
zálogházba vitték s a mit pedig érte kaptak 
— megitták, ezért jár rongyosan a gyerek, 
pedig hát ezt az „egyké"-t már gondozhatnák, 
több sincs nekik! . . . 

— Nem hamis a vádja, j ó asszony? Igazat 
mondjon, mert baj lesz belőle! 

— A jó Isten a tanúm, hogy így van. 
Feljegyeztem mindent, az egyesületek czimét 

is, a honnan e jó asszony állítása szerint a 
Pisti gyerek ruhát kapott, aztán vártam az 

alkalomra, hogy meggyőződhessem: a dolog-
ban mi az igaz ? ! . . . 

— Urak, ugyan ki vállalkoznék ellátogatni 
egynéhány kétes szegényhez, a kik gyermekeik 
számára ruhát kértek? — kérdé másnap reggel 
a mi kedves direktor urunk. 

Rögtön készen voltam a válaszszal: én 
megyek! Még egy kollégát híva magammal, 
sorba jártuk a kéteseknek jelzett szegények 
lakását s bizony egy-kettő kivételével kudarczot 
is vallottak, mert eléggé jó módban voltak, 
hogy szerényen szépen élhettek, ruházkodhattak. 

Legutoljára elmentünk a Pisti gyerek 
szülőihez. 

Éppen a zálogczédulákat forgatták, mikor 
beléptünk, talán azokon is túl akartak adni. 

Tényleg úgy volt minden, a hogyan az a 
jó asszony nekem elmesélte. Az apa hosszú-
szárú pipából szutyakolva hevert az összedön-
czölt ágyon, bár kora délután, tehát munka 
ideje volt, az asszony pedig alig tudta nyelvét 
mozgatni, s feleleteit jóformán meg sem 
értettük . . . 

Ekkor kezdtem én eszmélni még valamire! 
Hisz' a Nagy Pista hezitálta túl testvér-szám-
ban a másikat, azt mondván, ők is heten 
vannak, sőt karácsony előtt nyolczan lesznek... 

Körülnéztem s miután gyereknek szinét se 
láttam, megkérdém: 

— Hát a gyerekei hol vannak? 
— Egy van kérem, az is künn van az 

utczán valahol, tán játszik. 
Egy pillantás a pálinkától duzzadt képű 

asszonyra s a többivel is tisztában voltam. 
. . . Másnap aztán elővettem a gyereket, 

hogy miért hazudott? 
— Az édes anyám tanított rá, hogy azt 

mondjam, mert máskép nem kapnék ruhát, 
aztán neki sem volna akkor pénze . . . 

Ilyen szülők is vannak . . . Persze, hogy 
nem hagytam a bőrükön száradni, hanem 
nyomban intézkedtem, hogy elvegyék méltó 
büntetésüket . . . 

Ily gonosz emberek aztán teljesen tönkre 
teszik az ember bizalmát, s gyakran a leg-
élesebb szeműt is félrevezetik, ha ily ügyben 
nem körültekintő, puhatolódzó. 

Rendkívül nagy gondot ád a tanítónak, — 
kibe az egyesületek bizalmukat vetik, — hogy 
a jótékonyságot élvező gyermek és annak 
szülője arra teljesen érdemes legyen . . . 

Volt egy másik eset is. Csak röviden 
mondom el. 

Rongyos ruhában jött egy anya kis gyermek-
kel a karján, ruháért könyörgött a kérvényé-
ben, azt nyújtotta nekem át, ki akkor egy 
felruházó egyesületet vezettem. 
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Iszonyú czigány-módra könyörgött szóval is, 
de a szemembe nem mert nézni. 

Ez gyanút keltett bennem, átvettem a kér-
vényt s másnap harmad-magammal elmentem 
abba a házba, a hol laktak. 

A kapu alatt ott volt a lakók névjegyzéke, 
az 5 nevére, czimére is ráakadtam, s már ez 
elég volt. Borügynök volt az ura. 

Felmentünk hozzájuk, szobalány fogadott 
bennünket, a ki nevünket kérdezte, hogy be-
jelenthessen a „nagyságának". 

— Mondja: három borkereskedő van itt, ren-
delni akarunk. 

Az asszony elegáns pongyolában jö t t elénk 
az ajtóig s beinvitált. 

Szépen, faragott bútorral ellátott szoba, 
nehéz szőnyegek kandikáltak felénk. 

Helyet foglaltunk s ekkor mi, —• borkeres-
kedők elmondtuk, mi járatban vagyunk, fel-
mutatva a kérvényt; mire ő nagysága elvörö-
södött, de nem mentette magát, sőt erősítette, 
hogy ők milyen szegények. Erre aztán mi is 
elmondtuk a magunkét amúgy istenigazában, 
aztáu tovább álltunk egy tapasztalattal gazda-
gabban. 

A házmester mondta meg, hogy a „nagy-
sága" a gyermeket is, a kit a karján egyesü-
letünkbe hozott, sétára vivés ürügye alatt kérte 
el a szomszédasszonyától —- kölcsön . . . 

Most, hogy az igazi szegények gyermekeit 
ruházzák fel a jótékony kezek a mi, tanítók 
esetleges ajánlására, vigyázzunk, hogy szemün-
ket ily kislelkű, gonosz emberek álnok hazug-
ságaikkal be ne köthessék . . . Ezeknek nem 
fáj a szivük: elrabolni a valóban rászorult, de 
becsületes életű családok didergő gyermekeitől 
azt a ruhadarabot, a mit ők fel sem vesznek, 
míg ez utóbbiaknak kincseket érő az, a tél 
dermesztő hidegében . . . 

(Budapest.) Horváth Sándor. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
Gróf Zay Miklósné, szül. Károlyi Mirgit 
grófnőnek, a zay-ugróczi áll. óvoda felügyelő-
bizottsági elnöknőjének buzgó működéseért s 
az óvoda érdekében tett több rendbeli ado-
mányaiért; a Szent István-Társulatnak, a 
miért a felső-muzslyai állami elemi iskola könyv-
tára részére 266 fr t 85 kr értékű könyvet 
adományozott. 

Kinevezte : Zorkóczy Gyula oki. polg. isk. 
rajztanítót a baróthi áll. polg. fiúiskolához a 
X. fizetési osztály 3-ik fokozatába r. tanítóvá; 
Sághy Lázár, Hatvani Endre, Keviczky Ferencz, 

Muszil Vilmos, Stance József, Bú Mihály, 
Plaveczky József és Gyovay István közs. taní-
tókat és Muszilné-Vizy Erzsébet közs. tanító-
nőt a szegvári áll. el. népiskolához r. taní-
tókká, illetve tanítónővé; Korda József új-
vidéki állami polgári fiú- és felső-kereskedelmi 
iskolai megbízott tanítót ugyanezen iskolához 
a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, segéd-
tanítóvá ; Vesper Laura oki. tanítónőt a gerend-
kereszturi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Géléi Vilmos oki. tanítót a szász-kis-almási 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Bócz Oszkár 
oki. tanítót a nagy-ugróczi áll. el. népiskolá-
hoz r . tanítóvá; Csibráné-Weinem I loni oki. 
tanítónőt az alsó-szilvási áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Bokor István, Eördögh Ferencz, 
Vachó János és Kőváry Irma oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt a sáudorfalvi áll. el. népis-
kolához r. tanítókká, illetve tanítónővé ; Csiki 
Klára oki. tanítónőt a válaszúti áll. el. népis-
kolához r. tanítónővé; Léderer Ármin oki. 
tanítót a csongrádi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Ujsághy Erzsi, Eck Péter, Kravits 
Ágost, Schimmer János és Kirchner Ferencz 
oki. tanítónőt, illetve tanítókat a rudolfsgnádi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé, illetve 
tanítókká; Várady Etelka hódmezővásárhelyi 
állami polgári leány-, Sróth Péter zay-ugróczi 
állami felső nép-, Gergies Erzsébet munkácsi 
állami polgári leány-, Giinz Gábor paksi állami 
polgári fiu-, Kasselik Emilia nagyenyedi 
állami polgári leány-, Jókai Endre moóri 
állami polgári fiu-, Schwarz Mór homonnai 
államilag segélyezett községi polgári fiu-, Hang 
Gyula késmárki-, Ján Mátyás hatvani-, Brandl 
Róbert szeniczi-, Ábrahám Gyula titeli és 
Cseh Gusztáv miskolczi állami polgári fiú-
iskolái segédtanítókat, illetve segédtanítónőket 
ugyanazon iskolákhoz a X. fizetési osztály 
harmadik fokozatába rendes tanítókká, illetve 
tanítónőkké. 

Áthelyezte : Zuna Melánia ipolysági álla-
milag segélyezett közs. polg. isk. r. tmí tónőt 
jelenlegi minőségében a somorjai államilag 
segélyezett közs. polgári leányiskolához; 
Ilatosné-Kerner Teréz somorjai államilag 
segélyz. közs. polg. iskolai rendes tanítónőt 
jelenlegi minőségében az ipolysági államilag 
segélyz. közs. polg. iskolához; Linkli Paula 
bozovicsi, Horváth Mariska szászvárosi és 
Apor Berta válaszúti állami tanítónőket a 
soroksári áll. el. iskolához; Hasélmayer Irma 
facséti áll. el. isk. r. tanítónőt a magyar-
hermányi áll. el. iskolához; Stark Vilmosné, 
sz. Zeff'er Mária lozsádi áll. el. isk. tanítónőt 
a szegvári á!l. el. iskolához helyezte át és 
ugyan ezen iskolához Orbán Béla oki. tanítót 
rendes tanítóvá kinevezte; Fischer Margit alsó-
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szilvási áll. el. isk. tanítónőt a facseti áll. el. 
iskolához. 

Jóváhagyta : a német-palánkai polg. leány-
iskolát fentartó társulat alapszabályait f. évi 
67.401. számú rendeletével; a trencsénvár-
megyei általános tanítótestület alapszabályait 
f. évi nov. hó 10-én 72.775. sz. a. kelt rende-
letével. 

Végleg megerősítette: Tatueu Péter illova 
közs. isk. tanítót jelen állásában; Humieza 
János ruszkai közs. isk. tanítót jelen állásában; 
Hodrea György pecseneskai községi iskolai 
tanítót j elen állásában; Nagy Lajos orosházi állami 
polgári iskolai igazgató-tanítót jelen állomásán 
való meghagyása mellett igazgatói minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Borbáth János 
csikzsögödi munkaképtelennek talált közs. isk. 
kántortanító részére évi 180 fr tot ; Mihailich 
Ida kecskeméti áll. s. közs. polg. isk. munka-
képtelennek talált tanítónő részére évi 430 frtot . 

I K 0 D ALOM. 
Nemzeti Népnevelés czimen új tanügyi lap 

indult meg Pacséron, a Bácskában. Felelős 
szerkesztője Szőllősi Jenő. A mutatványszám, 
mely deczember 1-ről van keltezve, ügyes és 
változatos. Vészi József, a „Budapesti Napló" 
főszerkesztője is írt az új lapba czikkét, mely-
ben az egész tanítás államosítását sürgeti. A 
Nemzeti Népnevelés megjelenik minden hó 
1-én és 15-én, legalább egy ívnyi terjedelem-
ben ; előf. ára egy évre 2 frt, fél évre 1 f r t ; 
az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba: Bács-
Topolyára küldendők. 

Tanítók tanácsadója. 
Tájékozás 

a tanítói fizetések kiegészítése, valamint az 
ötödéves tanítói korpótlék fedezésére állam-

segélyt kérő folyamodások beadása iránt. 
Nagy Béla biharmegyei kir. tanf. tollnok 

úr hozzánk beküldött hivatalos formuláréja 
fölhasználásával közöljük a következő gyakor-
lási útbaigazításokat: 

1. Ügy a tanítói fizetés kiegészítése, vala-
mint a korpótlék államsegély általi fedezése 
iránt a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister úrhoz intézendő folyamodás 
az iskolát fentartó hatóság részéről a köz-
igazgatási bizottságnál nyújtandó be, és pedig: 

2. a tanítói fizetés kiegészítésére vonat-
kozó kérvény, mihelyt az iskolafentartó az 
általa eddig nyújtott javadalmak mellett a 
tanítói fizetésnek 300, illetve 400 frtig való 

kiszolgáltatására magát képesnek nem találja; 
az ötödéves korpótlék iránti kérvények azon-
ban, miután az első izbeni korpótlék 1898. évi 
október 1-től válik esedékessé, csak az e 
részben később felsőbb helyről kitűzendő 
határidőben, mely ezen intézkedés nélkül 
1898. évi januártól kezdve 1898. évi julius 
hó közepéig terjedhet. • 

3. Mindkét rendbeli folyamodáshoz a követ-
kező okmányok csatolandók: 

a) Az iskolát fentar tó polgári, vagy hit-
községnek legutóbb szabályszerűen megálla-
pított költségvetése. 

b) Az általa fentar tot t iskolának szintén 
rendszeresen elkészített költségvetése. 

e) Az iskolánál alkalmazott tanító képesítő-
oklevelének eredeti példánya és tanítói szolgá-
latát igazoló bizonyítványok-

ig A tanító, vagy kántortanító összes java-
dalmazását feltüntető díj levél eredeti példánya 
s ezzel együtt a tanítói javadalmazás meg-
állapításánál ajárási főszolgabíró által 1893-ban 
felvett jegyzőkönyv hiteles alakban és a hol 
a tanítói fizetés egy részét földilletmény 
képezi, annak kataszteri jövedelmét feltüntető 
bizonylat. 

e) Az iskolát tartó polgári vagy hitközség 
vagyoni állapotáról szóló községi bizonyítvány 
a járási főszolgabíró által láttamozva. 

f ) A tanköteles gyermekeknek a községi 
elöljáróság által hitelesített kimutatása. 

g) A tanítói fizetés 400 frtig való kiegé-
szítését kérő folyamodáshoz az illetékes egy-
házi főhatóság beleegyező nyilatkozata. 

„20.503.« Az 1878. évi 20.503. sz. köz-
oktatásügyi ministeri rendelet az izraelita 
iskolákban divó túlterhelés ellen adatott ki. 
Szól a heti órákról, iskolai szünidőkről, stb. 

K. F. A földadóról is többször szóltunk 
már. Nem ismételhetjük minduntalan. 

P. Pé ter H. Nem látjuk tisztán a helyze-
tet. Leveléből azt gyanítjuk, hogy ön talán 
csak huzza a tanítói állás jövedelmét, de a 
tanítói munkát egészen segédje végzi, míg ön 
kántoroskodik. Ez aligha rendes állapot. 

F. L. Kir. tanfelügyelőjük legilletékesebb 
a kérdezett ügyben. 

tJoldhainmer. Az 500 forint évi fizetésű 
tanító állami adója 5 forint. 

B. J. 1. Kisebb fizetésű tanítói állásra 
jutva a nyugdíjigényt is arányosan leszállítják. 
2. Szünidőt kell adni. 3. Mostanában nem 
lesz Budapesten tanítói állomásokra pályázat. 
Ezt rendszerint márczius vagy április havá-
ban szokták kihirdetni. 

S. A. A tanítók kereseti adójáról az 1875. 
évi XXIX. t.-cz. intézkedik. 
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Petőcz D. A polgári iskolai száratan I-ső 
részét (Magyar L. és társai művét) megsze-
rezheti bármely könyvkereskedésben. A Lam-
pel-czég adta ki Budapesten. 

Sz. Lajos. Midőn fizetése 515 forintról 586 
forint 28 krra emelkedett, jogosan róttak ki 
reá 41 fr t 80 krt s ezt akkor azonnal be 
kellett volna fizetnie. Ha később alacsonyabb 
fizetésű állást foglalt el, ez szerintünk nem 
szüntetheti meg korábbi időből, korábbi szol-
gálata után keletkezett kötelezettségét. 

P . . . ich Vilma óvónő. Azonnal jelentse 
be a kir. tanfelügyelő útján az állomásváltoz-
tatást s egyszersmind kérje a megfelelő díjak 
kirovását. 

Bérezi F. A mondott változás esetén meg-
állapított rendszeres fizetésük tekintetnék 
nyugdíjigény alapjául, bárhonnan, bármily 
czímen folynék be az a tanítói rendes fizetés. 
Egyebet erről általánosságban mondani nem 
lehet. 

Borsod. Edes anyjának, mint tanító özve-
gyének, özvegyi segély iránt való kérvényét 
a kir. tanfelügyelő útján nyújtsa be a köz-
oktatási minister úrhoz. 

Cs. K. Pajárandósága épp oly kiegészítő 
része fizetésének, mint a készpénz, termény, 
stb. Ebből következik, hogy • a díj levélben 
biztosított failletmény szempontjából sem szen-
vedhet rövidséget a tanítói fizetés. Ha eddig 
mindig száraz fával fizettek, ezután sem tartozik 
nyers fát elfogadni, mert ez jövedelemcsonkí-
tásnak tekinthető. Jó volna ezt az ügyet a 
kir. tanfelügyelő figyelmébe ajánlani. 

B. J. Közelebbi útbaigazítást nem ad-
.hatunk. 

Maskó J. Ha 1897-től föl volt véve, akkor 
— véleményünk szerint — ezt a szerzett jogát 
el nem vesztheti 

P. A. és F. K. Lehet, hogy tévedés van a 
dologban. Az ilyent ujabb folyamodás alapján 
vizsgálat alá veszik. 

Özv. P . P . A szőllőültetés költségeit — azt 
hiszszük — megtéríti az iskolafentartó, mivel 
félje részéről ez oly gazdasági befektetés volt, 
mely a tanítói állás megállapított fizetésössze-
gének további évekre való biztosítását czélozta 
s ő maga a jövedelemben még nem is része-
sülhetett. 

K. Ií. Böny. Annyiszor volt már szó az 
útadóról, hogy lapunkban kellő felvilágosítást 
találhat, ha nem sajnálja a faradságot az illető 
tárgy fölkeresésére. 

B. M. Sárosm. Ön kántortanító, fizetése 
lehet 400 fr t ; ebből azonban nem következik, 
hogy nyugdíjigénye is annyi legyen. Ennek 
az az oka, hogy a kántori illetményt nem 
számítják be tanítói nyugdíjalapul. 

Hl. S. Lehetnek esetek, midőn az iskola-
széki elnök (illetve az iskolaszék vagy gond-
nokság) felmentést adhat a nyilvános iskolába-
járás kötelezettsége alól. Ilyen alapnak tekint-
jük pl. a közokt. min. úr 1878. évi 9456. 
számú rendeletét. 

V. K. Sajnáljuk, de részünkről nem nynjt-
hatunk segítséget. Talán a jövő évi költség-
vetés terhére teljesíthetik majd kérelmüket. 
Hát a kir. tanfelügyelő nem interveniálhatna ? 

M. Zs. Cs. Nem tartjuk jogosnak, hogy az 
iskolafentartó változtával egy tanítói állást 
költségkimélés szempontjából eltöröljenek s a 
82 tanítvány tanítására a másik 2 tanítót köte-
lezzék, kiknek díjlevelileg biztosított működési 
körűkön ez kívül esik. Ilyenkor is a kir. tan-
felügyelőnél kell védelmet keresni. 

H. I. Nyírség. Dehogy biztos. Folyamodjék 
a jegyző vagy szolgabíró utasítása szerint. 
Maid döntenek az ügyben. 

R. J. Kevermes. Betegsége tartamára a 
helyettest az iskolafentartó köteles fizetni. Mi-
nisteri rendeletet erre nézve nem ismerünk. 

Csanálosi. Felvetett kérdéseire a követke-
zőkben válaszolunk: Ad 1. A régi szervezetű 
ismétlő-iskolákban a tanítás az eddigi gya-
korlat szerint folytatandó mindaddig, míg ezen 
iskolák gazdasági ismétlő-iskolákká át nem 
szerveztettek. Ad 2. A gazdasági ismétlő-
iskolában alkalmazott tanítók az iskolafentartó 
községtől megfelelő tiszteletdíjban részesülnek. 
Ad 3. A tiszteletdíj nagyságát az iskolafen-
tartó község állapítja meg. Az országszerte 
eddig szervezett gazdasági ismétlő-iskoláknál 
alkalmazott tanítók tiszteletdíja majd mindenütt 
50—50 frtban, a hol igazgató van, ezenfelül 
részére rendszerint 20 frt igazgatói tisztelet-
díj állapíttatott meg. Ad 4. A tanítótestület 
befolyásos tagjai igyekezzenek a község elöl-
járóit a gazdasági ismétlő-iskola fontos esz-
méjének megnyerni s velők a 60.764/96. számú 
ministeri rendelettel kiadott gazdasági ismétlő-
iskolai „Szervezet" követelményeit megértetni. 
Ha ennek daczára sem hajlandó a község a 
gazdasági ismétlő-iskolát felállítani, forduljon 
a tanítótestület a megyei tanfelügyelőhöz jog-
orvoslatért. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Az országgyűlés képviselőházának f. 

hó 6-iki ülése nem csak azért volt nevezetes, 
mivel (mint már lapunk m. számában meg-
írtuk) Bánffy minister elnök ez ülésben ter-
jesztette be a kiegyezési ügyekre vonatkozó 
önálló rendelkezésről szóló törvényjavaslatot, 
hanem mivel ugyanakkor tartotta meg 
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Lukács pénzügyminister költségvetési beszé-
dét. A pénzügyi mérleg a következő: Rendes 
kiadások: 449,084.228. Átmeneti kiadások: 
14.086.378.Beruházások: 35,069.964. Összesen: 
498,240.507. Rendes bevételek: 470,605.451. 
Rendkívüli bevételek: 27,710.840. Összesen: 
498,316.261. Összes kiadás: 498,240.570. Ösz-
szes bevétel: 498,316.261. Fölösleg: 75.691. 
— Ez minden tekintetben örvendetes ered-
mény. A költségvetésnek az oktatásügyre 
vonatkozó részével két irányczikkben foglal-
kozunk, melyek közül az elsőt, mely kiválóan 
érdekelheti a tanítóságot, lapunk mai számá-
nak élén közöljük; a második és befejező 
czikket lapunk jövő számában fogjuk közzé-
tenni. — A községi és egyéb helynevekről szóló 
törvényjavaslat is e héten került szőnyegre a 
képviselőházban. A törvényjavaslatot a szász 
képviselők kivételével az egész ház egyhangú-
lag elfogadta. Nagyon fontos a javaslatnak az 
az intézkedése, mely szerint a nem magyar 
nyelvű tankönyvekben is a magyar helység-
neveket kell használni, az idegent zárjel 
között. 

— Wlassics minister a piaristákhoz. Dr. 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minis-
ter Frank Ferencz kegyes tanító-rendi tarto-
mányi főnökhöz, a rend fennállásának három-
százados évfordulója alkalmából, a következő 
levelet intézte: „Nagyságos és Főtisztelendő 
Tartományi Főnök Ür! Midőn a Kalazanczi 
Szent József által alapított kegyes tanít ó-rend 
fennállásának háromszázados évfordulóját ün-
nepli, örömmel ragadom meg az alkalmat, 
hogy az oktatásügyünk terén rendkívüli érde-
mekkel biró hazafias rendet szivem egész me-
legével, elismerésem őszinte nyilvánításával 
üdvözöljem. A kegyes tanító-rend, melyhez 
engem tanulói pályám legszebb emlékei fűz-
nek, hazánk közművelődésének, nemzetünk 
oktatásügyének történetében oly előkelő he-
lyet foglal el, hogy a magyar nemzeti művelt-
ség minden hívének igaz elismerésére méltán 
számot tarthat. E derék rend tagjai közül 
irodalmunk számos kiváló tudóst, érdemes 
munkást számlál művelői közé, oktatásügyünk 
története pedig a tanításnak számos valódi 
apostolát jegyzi fel közülük. Meggyőző-
désem az, hogy az az ünnep, melylyel 
a mindenkor hazafias szellemben, a közügy 
javára mindenkor önzetlenül működő rend 
most fennállásának háromszázados évforduló-
já t ünnepli, nem csak a rendnek szerény 
házi ünnepe, hanem ünnepe az a magyar 
oktatásügynek, melyben készséggel vesz 
részt mindenki, a kinek keblét a hazafias 
érdemek iránt való elismerés érzése tölti be. 
Annál nagyobb örömmel és lelkesedéssel jelenek 

meg én Önök előtt ez ünnepen, mert nemcsak 
hivatali állásomból folyólag fejezhetem ki leg-
mélyebb elismerésemet, de érzelmeimhez az 
egykori nagy-kanizsai és budapesti tanítvány 
mélyen érzett igaz háláját is csatolhatom. A 
Gondviselés áldását kérve a nemzeti közmű-
velődésünk nagy munkakörében lelkesedve fá-
radozó főtisztelendő rend működésére, fogad-
ja Nagyságod és Nagyságod által az egész 
főtisztelendő rend kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Wlassics Gyula." 

— A kegyes tanítórend jubileuma. A 
kegyesrendiek budapesti főgimnáziumának 
ifjúsága a rend háromszázados fönállása al-
kalmából e hó 7-én szépen sikerült ünnepet 
rendezett. A nagy tetszést aratott ének után 
dr. Prónai Antal kegyesrendi tanár: „A 300 
éves piarista-iskola" czímü értekezését olvasta 
föl. Bemutatta Kalazanczi szt. Józsefet, a nagy 
filantrópot, a ki szeretetből nyitja meg a sze-
gények számára az első iskolát s beszélt 
arról az erkölcsi örökségről, a melyet a nagy-
nevű alapító rendjére hagyott: ez a vallásos 
alapon álló praktikus nevelés, a kor szellemé-
hez való alkalmazkodás, s a legkitűnőbb iskolai 
módszer: a tanítványok szeretete. Majd beszélt 
a magyar piaristák százados hagyományairól, 
a melyek közt első a hazának odaadó, önfel-
áldozó szeretete. A magyar piarista hivatása 
Kalazanczi eszméinek magyar szellemben való 
ápolása. 

— A kultuszminister a vidéken. Wlas-
sics minister Egyedi Artúr országgyűlési kép-
viselő meghivására mult héten a sopron-
megyei Egyeden volt s résztvett a körvadá-
szatokon. A megye szabadelvű pártja Augusz-
tinetz báró vezetése alatt tisztelgett a minis-
ternél, a ki szívesen fogadta a küldöttséget. 
A házigazda fényes lakomát rendezett kasté-
lyában a minister tiszteletére. 

— Doiiálli Imrét, a fiumei állami polgári 
és elemi fiúiskola, a mlaka-plassei állami elemi 
fiu- és leányiskola, az „Asilo Clotilde" kis-
dedóvoda igazgatóját király 0 Fölsége a 
tanügy terén szerzett érdemeinek elismeréseül 
a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. 
Gróf Wickenburg István, a fiumei tanfelügyelői 
teendőkkel megbizott ministeri titkár deczem-
ber 4-ón a polgári fiúiskola helyiségében ren-
dezett hivatalos ünnepélyen meghatóan szép 
beszéd kíséretében, a köztük évek óta fenn-
álló szoros baráti viszonyra való hivatkozás-
sal adta át Bonáth Imrének a koronás arany 
érdemkeresztet. A meghívott testületek feltű-
nően nagy számmal ünnepelték a kitüntetettet. 
A fiumei iskoláknak a legnagyobb részben 
idegen ajkú lakosság közt való népszerűsíté-
sében kiváló szerepe és elvitázhatitlan érdeme 
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van Donáthnak. Donath Imre kilencz évi 
igazgatói működésének szembetűnő eredménye, 
hogy úgy a polgári, mint a belvárosi elemi 
fiúiskola növendékeinek száma háromszor 
annyi, mint 9 évvel ezelőtt volt. 1892-ben ő 
szervezte a most már 5 tanerővel biró 
mlaka-plassei elemi fiu- és leányiskolát. Az 
„Asilo Clotilde" kitűnő szervezete szintén az 
ő érdeme. Felnőttek számára ingyenes magyar-
nyelvű tanfolyamot szervezett és tartott fenn. 

— Egy leányiskola jubileuma. Huszon-
ötéves fennállását ünnepelte a budapesti II. 
kerületi községi polgári leányiskola és női 
kereskedelmi tanfolyam. Az ünnepet Verédy 
Károly tanfelügyelő nyitotta meg, a ki rövid 
vonásokban vázolta azt a kulturmissziót, 
a melyet az intézet betölt. Morlin Imre dr. 
min. osztálytanácsos Wlassics minister üdvöz-
letét tolmácsolta. Miután még Rózsavölgyi 
tanácsos a székes főváros nevében mondott 
néhány üdvözlő szót, Kozma Gyula az intézet 
igazgatója vázolta azt a küzdelmet, a melynek 
révén az iskola arra a magaslatra emelkedett, 
a melyen jelenleg áll. Az üdvözlések után az 
intézet növendékei néhány népdolt adtak elő, 
mire Töröli Irma, a nemzeti szinház tagja, 
volt növendék, elszavalta Váradi Antalnak 
erre az alkalomra írt szép ódáját. Tapssal fogad-
ták Abrányiné Wein Margitot, az intézet volt 
növendékét, a ki két franczia dalt énekelt, 
a melyeket a közönség kívánatára még egy 
népdallal is meg kellett toldania. 

— Iskolai ünnepély. A máramaros szigeti 
állami elemi iskola tanítótestülete decz. hó 
5-én délelőtt, a leányiskola egyik tágas s ez 
alkalomra egyszerűen, de Ízlésesen feldíszített 
tantermében iskolai ünnepélyt tartott felsőbb 
osztályos növendékeivel. Tárgya volt: a „ki-
rály-szobrok" történelmi alakjainak életrajzi 
jellemzése. Az ünnepélyen, mely egyúttal a 
tanítótestület díszülése is volt közoktatási 
alaptörvényünk szentesítésének 29-ik évfor-
dulója alkalmából, Szabó Sándor gondnoksági 
tag elnökölt Bökényi Dániel igazgató-tanítóval. 
Utóbbi lendületes szavakban nyitotta meg az 
ünnepélyt s nyomban felolvasta a királyi leg-
felsőbb kéziratot, mit állva hallgatott meg a 
díszes közönség. A 10 történelmi nagy alak 
rövided jellemrajzát 5 iskolásleány és 5 fiu 
mondotta el az igazgató és Deák Gyula taní-
tók által ez alkalomra egybeállított alkalmas 
szövegben. A m.-szigeti állami iskola ma 17-ik 
életévét éli. Kezdettől fogva küzd specziális 
viszonyainak nehézségeivel (a tanulók 3/io-ede 
lengyelzsidó), de folyton igyekezik is hivatása 
magaslatára emelkedni, miben kiváló érdeme 
van a derék tanítótestületnek, de legkivált 
Bökényi igazgatónak, kinek személyes tulaj-

donságai és főleg tapintatos vezetői érzéke 
megnyerték a vármegye és a város vezető 
férfiainak jóindulatát az iskola iránt. 

— A tanító-árvák karácsonyfa-ünne-
pélye e hó 24-én d. e. 11 órakor a Magyar-
országi Tanítók Arvaházában fog megtartatni, 
mely ünnepélyre az árvák jóakaróit meghív-
ják : Tóth József kir. tanácsos, egyesületi elnök 
és Röhn József árvaatya. 

— „Gizela" fiárvaház ünnepélye. A zó-
lyom-lipcsei várban elhelyezett 90 munkás és 
kisebb kincstári tisztviselők árvái ünnepelték 
f. é. decz. 5-én intézetük 24 éves fennállását. 

— Mintalapok. A kereskedelmi ministerinm 
kiadásában a „Mintalapok" III . évfolyamából 
ujabban ismét 3 füzet jelent meg, és pedig 
Györgyi Kálmán szerkesztése alatt a 3-ik 
számú szövő és nőipari füzet, mely hét szines 
és egy fénynyomatú lapot tartalmaz, majd-
nem kizárólagosan magyar mustrákkal. Meg-
jelent továbbá Gaul Károly tanár szerkesztése 
alatt a 3-ik számú faipari füzet s az abban 
levő butorrajzok alapján arról győződünk 
meg, hogy a Mintalapok is egyrészt ahhoz 
a mozgalomhoz csatlakoznak, mely nyugaton 
a művészet és iparművészet terén egy új 
eredeti, a kor szelleméhez simuló stylus léte-
sítésére törekszik és ezt hazánk iparosaival is 
meg akarja ismertetni; másrészt pedig a saját 
nemzeti stylusunkat is törekszenek kultiválni. 
A lapokhoz csatolt műhely-rajzok lehetővé 
teszik iparosainknak azt, hogy ezeket a bú-
torokat fennakadás nélkül készíthessék, és vég-
tére az Edvi Illés Aladár szakszerkesztése 
alatt a 3-ik számú vas- és fémipari füzet, 
melyben váltakozva modern és régi vasmun-
kák rajzát találjuk. A füzetek a „Mintalapok" 
kiadóhivatalának V. ker, Akadémia-u. 5. sz. 
a. levő helyiségeiben 1 fr t 50 krjával egyen-
ként is kaphatók. 

— Kérelem. A magyarországi áll. tanítók 
orsz. egyesületének tagdíj-hátralékos tagja i t 
illetményeiknek e hó folytán való szives be-
küldésére tisztelettel kérem. Gyerő-Vásárhely, 
1897 decz. 1. Józsa Dániel, pénztáros. 

— Iskolatársak találkozója. Azon tanítók, 
a kik Győrött 1887-ben végezték a tanítókép-
zőt s a találkozón résztvenni akarnak, jelent-
kezzenek Sznopek János igazgató-tanítónál 
(Török-Kanizsa, Torontálm.), ki a találkozás 
előkészítését magára vállalta. 

— Adakozások. Néhai Zadravácz Anna 
tanítónő sírkövére ujabban adakoztak: Déesy 
Irén 2 kor., Tihonyné 40 fill. (Budafok), N. N. 
Erzsébetfalva 1 kor., Niepel Gizella 2 kor . ; 
Kis-Pestről: Buday Lajosné 2 kor., N. N. 2 
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kor., Kovúcsné 2 kor., Devicsné 1 kor., Simon 
Etelka 1 kor., Gregus I r é n 1 kor., Burger 
Ferencz 60 fill, Adorján Márton 60 fill., 
Moszny Samn 40 fill. — Torontá lvármegye fő is -
p á n j a : Rónai J enő a her telendyfalvi á l lami 
iskolai gondnokságnak 20 f r t o t küldött , h o g y 
azon a m a g y a r beszéd elsaját í tásában k i t ű n ő 
előmenetelt tanúsí tó 4 szegény sorsú t a n u l ó 
téli ruhával elláttassák. 

— Halálozás. Matolcsy Károlyné, Schreiber 
Kornélia, zilahi polg. iskolai igazgatónő m ű -
ködésének 15-ik évében Zi lahon e lhunyt . 

Szerkesztő postája. 
L. J. N.-Sz. Az „ Ünnepi füzet" 30.000 példányban 

jelent meg s ennélfogva tavaszkor is megrendelheti. 
Egyébiránt, ha szükséges lesz, utánanyomatunk. 
Abban igaza van, hogy az iskolaszék minden 
egyes tanuló számára megrendelhetné; hasson oda, 
hogy megtegye. Jut a 30.000 példányból! — Sz. 
F. Pereszteg. Az nem lehetetlen, de kategorice 
nem lehet azt mondani, hogy igen. — H. S. Denge-
leg. Szíveskedjék a megrendelést úgy tenni meg, a 
mint lapunk 48. számában olvasható volt. — B. J. 
Székudvar. Középisk. tanulók számára oly sokféle 
ösztöndíj van, hogy azokat mind el nem sorolhatjuk. 
A középiskolákban az év elején rendesen ki szok-
ták hirdetni. Az első évre nem igen adnak ösztön-
díjat, csak a második évre, ha a folyamodó jól ta-
nul és jól viseli magát. Szándékait nagyon helye-
seljük, de így általánosságban semmit sem tehe-
tünk. Ha folyamodik, a mennyire tőlünk telik, tá-
mogatni fogjuk. — Sz. E. F.-Moraviczn. 1. Csak 
annyit tudunk, hogy 30.523. sz. a. az irattárban 
van. 2. Ha államosítják : nem kell. Addig a mostani 
iskolaföntartó adja meg s ha az nem adhatja meg, 
folyamodnia kell érte az államhoz. — A. Gy. 
Csik-Verebes. Már expediálták. A tanfelügyelőség 
értesíteni fogja. ;— Sz. L. Megsürgettük; 65.863. sz. 
a. van. K. Á. Mező-Örményes. 73.913. sz. a. most 
került tárgyalás alá; megsürgettük. — D. J. Magyar-
Borzás. 69.003. sz. a. kiutalványozták; a tanfel-
ügyelőség értesíteni fogja. — F. M. Bóregh. 76.628. 
sz. a. most kerül tárgyalásra. — 1). E. Petris. 
69. 3 1 sz. a. leküldték a tanfelügyelőséghez. Ott 
sürgessék meg. — Fisz. Ügye még nincs a minis-
teriumban. — B. M. Rakumaz. Személyükre nézve 
nincs a/ ministeriumban _ kérvény. Milyen ügyben 
folyamodtak? — Scliw. Á. Kovágó-Örs. 41.240. sz. 
a. a nyugdíj osztályban tárgyalás alatt van. — K. I. 
Gebe. Államsegélyügye nincs még a ministeriumban. 
A Széchenyi-Kollonics-féle alap helyek betöltése még 
nem történt meg. — Dr. / . Kis-Czell. Ügyének 
nincs nyoma a ministeriumban. Kérdezősködjék a 
tanfelügyelőségnél. — P. A. Kurinez. Tudomásunk 
szerint november hó végéig kellett volna illetékes-
ségi helyének hatóságánál (szolgabírói hivatal vagy 
városi tanács). — „Nevelhet-e az iskolai"4 Látszik, 
hogy nem hírlapi czikknek készült, de azért meg-
rövidítve, ha helyet szoríthatunk neki, talán közölni 
fogjuk. — J. F. Kis-Kőszeg. D. Gy. Ungvár. Nem 
közölhetjük. — V. L. V—1-n. 300 frtra van föl-
véve; folyamodványának utána nézünk s a jövő 
számban válaszolunk. — B. T. Drahócz. Ha állami 
vagy egyéb közpénztárbői veszi föl, bélyeg kell rá ; 
300 frtról 94 kr. a bélyegilleték. — V. B. Kell. — 

G. M. Tállya. Utaljuk a lapunk 49. számában meg-

jelent kalocsai esetre. — F. 1. Vácz. Majd ha a 
dolog végleges elintézést nyer, megemlékezünk róla 
röviden ; most még csak helyi lapba való. — S. A. 
Nyírbátor. Az Örene/»/Mzeíeímegküldtük. Reklamáczió-
ját áttettük a kiadóhivatalhoz, mint a melyre tar-
tozik. Elmaradt számot azonban reklamálni a megjelenés 
hetében kell s ön pláne 1896-iki számokat reklamál 
1897 végén! A kiadóhivatal értesíteni fogja, hogy 
eleget tehet-e kérelmének? — „Kíváncsi." 1. Ha 
pályázatot fognak rá hirdetni (lapunkban), folya-
modjék. A p. hirdetésben kérdéseire választ fog 
találni. 2. Megkaptuk, de nem közölhetjük. - Kis-
bíró. Ön igazán csak azért kérdez, hogy kérdezzen ! 
Hogy az eljárás nem volt helyes, azt abból is lá t -
hatta, ho'gy az elnöklő esperes fölszólította önt, 
hogy fölebbezze meg a püspöknél. Azt mi hogy tud-
hassuk, hogy a püspök hogy fog határozni ? — 
B. S. Barátos. írjon lev.- lapot Dobrmvszky Ágost 
antiquariuskönyvkereskedéséhez, IV., Egyetem-utcza. 
— Jí. E. Medgyes-Bodzás. Beérkezett s a közlendők 
közé tettük, de hogy mikor kerül rá a sor, nem 
tudjuk: nagyon sok az elfogadott kézirat! — Gr. L. 
Bözöd - Új falu. „Deutsch - Österreichische Lehrer-
Zeitung." Ára egy évre 2 frt. Megrendelhető vagy 
könyvkereskedés útján, vagy Bécsben: V/2. Spenger-
gasse 26. — B. J. Felsö-Boldád. 40.039. sz. a. most 
tárgyalják. — Sz. O. Csongrád. 66.602. sz. a. most 
készül a helyesbítés. — T. F. Fény. A ministerium-
ban nincs kérvénye. — K. I. Litér. Vagy e hó 
végével, vagy a jövő óv elején fogják elintézni. 
Száma: 71.189. — K. Gy. Rostoka. Kérelme nincs 
még a ministeriumban ; sürgesse meg a közig, bizott-
ságnál. Fizetése után a nyug.-törv. értelmében többlet 
fejében 50%-ot vonnak le részletekben. — Str. P. Lajos-
Komárom. Ide csak f. hó 8-án érkezett s a napok-
ban kerül tárgyalás alá 77.894. sz. a. A többi hív. 
titok. — K. F. Lucskó. 58.064 és 71.313. számok 
alatt u kir. tanfelügyelőségtől nyer értesítést. — 
H. E. Kis-Somlyó. 54.043. sz. a. tárgyalják ; meg-
sürgettük. — Hegyaljai. Forduljon panaszával a 
kir. tanfelügyelőséghez. Levele szép világítást vet 
bizonyos iskolaszékek rendszeretetére! — M. S. 
Ada. Bélyegtelen nyugtatványt nem fogadnak el; 
küldjön bélyegeset (7 ki-), különben megleleteznék. 
— „Az ón hitem." Szépen van verselve, itt-ott lendü-
letes is, általában tehetségre vall. de nekünk már 
csak hosszúságánál fogva sem való. Küldje be a 
„Magyar Szemle" cz. szépirodalmi folyóiratnak. — 
B. J. C-dk-Szent-György. Nem a szerkesztőség dolga; 
áttettük a kiadóhivatalba. — Többeknek. Kovács 
Antal orsz. méhészeti főfelügyelő úr, mint értesülünk, 
Buiapesten lakik, I., Krisztina-körút 91. sz. — E. 1. 
Békés-Megyer. Köszönjük; velünk a tanfelügyelőség 
közölte úgy. — K. A. Tass. Miske névkönyve szerint 
ön 440 frtra van fölvéve. — Kl. I. Zólyom-Lipcse. 
Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhjz ; egyoldalú 
informáczióra mi még véleményt sem mondhatunk. 
— V. D. Szili-Sárkány. Elintéztük ; eddig már talán 
vissza is kapta. 

Tartalom : Népoktatásügyi költségvetés 1896—98. 
években. (H.) —Az osztatlan népiskola Józsa Dániel. 
— A szőllőgazdaság köréből. Györffy József. — Egye-
sületi élet. — Sziluóra: Kik a szegények ? Horváth 
Sándor. — Hivatalos rész. — Irodalom. - Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évf. 50. számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. kor., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R JEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-éu 17.200. sz. a. kelt minis ter i rendelet 
ér telmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi i skolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandí jmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek i n g y e n engedélyez-
te tnek , az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden t izedik példányt ingyen kap ják . 

A) Áz állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I. E l e m i népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. AlJU és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75A iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Ahe és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyonitatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár .). V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13V« iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy I.. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14V« iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nag) L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a 111., IV. oszt 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kár páti. Atlasz a vezérkönyvliez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr. netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/s iv, kötve, bolti ára 2"> kr , netto ára 2'i kr. 

Dr. Simont i Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

l)r. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. ö°, 3 V« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 V2 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 15 kr. 

Dr. Bete Manó. Számban, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. |{cke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára IS kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kfitvf, bolti ára 2o kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanító ve/.érkönyx. I., II. évf. 
8 , 1« iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. HI., IV. évf. 8°, 
12Vi iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr. netto ára 1 frt. 

Bartnl is István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABO II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő AI5C IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. fűzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy ,J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr. netto ára 1 frt 50' kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornat&nitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. .látékíanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
4o kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) Krémet, nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-
táblák.) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8", 
T/t iv, kötve, bolti ára 15 kt, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Leitfaden zu den deutschen A HC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr. netto ára 50 "kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) ö°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die III. Kl. der Volksschule. 
(Hl. olvasók) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók ) 16'/« iv, kötv.. 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die V. 11. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'A 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy-L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17Vi 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachübungen für die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralle in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralisehen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). i>°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, fur die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.; 
8", 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dein Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven 
E l e m i népi sko lák számára. 

Gönczy P. Stei.ová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národnich sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov.(Gönczy P. Vezérk.az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie pohyblivépísmeny.(Irásbeli betűk. 
110 db, táblapapirra felhúzva), bolti ára 70 kr, netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlacové pohyblivé písnieny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkuaksz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Ú^icenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet \ prvej a druhej 
triede národnich sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná inluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv ) 
8°, l l 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IILolvasók.) 8J, 
l l 'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15'/4 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

! Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, nt t to ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajku népisk. számára). 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeniepisnych vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciu skolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávaiuu a upotreborariu 
zemekuli pre národnich ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8", 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
loéiatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanításban.) Nagy 

8", 4'A iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i t ó t 
n y e l v e n . 

Elemi nép i sko lák számára. 
Gönczy P.Slovenski slabikár a persá citanka pre per« 

su. klassu národnich sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiiiha ku slovenskému siabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8", 7'Aív, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebna kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
11 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
nich sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, l l 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'/< iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národnich sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viucováiiu mlimiici pre 
1. a II. klassu národnich sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvi, tanításában. 1. és II. o.) 8°, 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebna kiiiha pre druhú klassu 
národnich sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára. 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku ludos-
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk a földrajztanításban.) 8°, 2t> iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredmény tár). 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku pozttávaíiu a upotrebovánu 
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zemekuli pre národních uéiteloch. (Utasítás a íold-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kBtve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kiíizka kii viucovaiía his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8", 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) S z e r b n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTüua. (Gönezy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Cpnciui UyKBap ca ochobho.u »raxaiiKOM 3a iipBH pa3pe;i 
Hapojiue n i K O J i e . (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 75A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a liacTasy y cpiicico.u óyKisapy ca íiiTamcoii 
najieibPHO iiapoíHHJi yiBrejLima. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

Tpoo B. HapoAHa Haara 3a cpócKB pa3pea I. O/ue.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pynia Kunra it Hsyuauaibv sialjapCKora je3mca. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Mafyapcita 'mraiiKa h neonon »a K&a;Knu,a 
cpöcKHX HapoAHHx unco.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9 'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a iipeaaBaite sejj[óan>a y roßopy n pa3VMeBan,y. 
3a iipnn h flpyra paapeA HapoAiinx uiito.ia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO y npeAauaity cpncite rpauaniKe y I. h II. 
pa3peay napoAiie niKOJie. (Nyelvt. vezérk. T., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y npeiacaüy cpucKe rpanaTBKe y III. h IV. 
pasp. uiKOjie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpasiaTHiKa BeiKÓemma 3a II. pa3peA napoAiie 
uiKo.ie. (Nagy L, Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpaiiaTH'tiia BeacSeiiaua 3a III. H IV. pasp. 
nap. iuKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Cpiicica iHTanica 3a Apyra pa3peA HapoAHe uiKOjie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Cpncica iiiranita 3a Tpehn pa3peA iiapoAHe iiiKOjie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8", 10'A iv, kötve, 
"bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpucKa iiiraiiita 3a leriipTii paspe;i HapoAiie niKo.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpncKa íiiranKa 3a nera ii mecTH pa3peA iiapoAHe 
mKo.ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'A iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

4,p. Ejiepiiua r . h Kapnani E. ynyTCTBO y 3eJU,oiinc 
3a yiare^e a ywreACKe KauABAaTe aapojiiHX unco.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

4.P- Eiiepima P. ii Kapna™ E. Ckvu sesiAonHciiax 
pe3yjiTaTa 3a aapome iiikojio V., a y ciyiajy ii sa 
VI. pa3peí h 3a noBropaBajyhy uiKo.iy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8", 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Khiii b Majep. Ilonecnnma Maliapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kam b Majep. PyKOBOACTBO k viefty iioBecruime y 
HapoiHiui uiKOJiaiia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8", 27 'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacTaBii apTarta. Pyma mura 3a aapoAue 
y^HTejie. C M O I I H O Xyro MacaK. (Maszák H. Útmutató 
rajztanításban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y uacTaßu ochobhov a p r a j a . II . B3pe3ane 
nperjieji,a,iHii,e oa xapraje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f ) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de pare te. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elementariu sén ABC-darin pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100'drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiune la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakoi'latok tanitásához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Manualu de conducere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Manualu de eserci tie gramaticali pentru clas'a 
a Il-a ascólelorupoporale.(Nyelvt.gyakorlók. anép-
isk.II.o.sz.)8°,2'Aiv, kötve,bolti8kr, netto ára6kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiare. ' 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8", 107< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'/, iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Eniericzy-Kárpáti. Carte condueatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori si aspiranti de invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a fÖldvajztanitásban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 ki, :ietto ára 48 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Magasi mi de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiunea 
istoriei inscoai. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8", 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propunerea desentnului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanításban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Formule taiatae din papira. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) H o r v á t n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8°, 9Va 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
97a iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II., 
III. i IV. razred hervatskihelementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 97a iv, kötve, bolt: ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-horTát nyelven. 
Gönczy P. Pocetnica za medjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8", 
47í iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 97a iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
67a iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frt 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
reimii II. CrkiiHa raő.ia A'lufl 'imaua (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
reBu,H ü. Pyctua a30yna a nepna laiaHsa Ät.ia nepBOH 

K,iacu HapoAHHX'í, umoxfc. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

TeHmi II. PyKOBOACTBO ko yrfsHio pycuaiibKoí; a3Őyica 
n nepBOna'iaJiHOt lUTaiiKbi. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8", 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Haflb A. yiipajKueuie óeckAu u po3ysia. B04.are.ibua 
Mura j'fejia yHHTeJibÖB'b bo I. u II. iMacci Hapöínaxt 
iuKÖJi b. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11V» iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Tauinap'b ÍL Pycbita mramta jvkia Apyi'ou luacu 
HapöAiiHxi. uiKöJ'b. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoiHTeJbiia KHnra ko Hayien» iia^apcKora a3«Ka. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. 1. r.) 8", 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pynaa Kunra ko yikHio MaAapcKoro a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MaAapcita luTamta h yiipaiKHurejibaa Kunra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Boime.iuia Kukra ko yituio Hcropit v iiapoAHHXb 
uiKoiaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
287« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Hciopia MajapÖBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Ba.iK0BCKH MaxaeiTb. ilcTopia yropuiunu. (Magyarország 
története.)8'',47« iv,kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
TycKa a3ÓyKa a nepBa ^mrauita hír iiepBOŰ K-iaca 

HapoAHuxT, uiko-tb. BeA'ia MaíapcKoS a3ÓyKii IlaB.ia 
TeHnia aepepoóieHo. — 1889. Cn-ienoBa akna bi 
nepeiiJieT-fc. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
67j iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Nö ve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi-zlöcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8', 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
i.ácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P, Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6VJ iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Písznieni gíbni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 k.\ netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti á.'a 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl drügi 
zlöcs. (Gá.ipár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, uetto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sói III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
137« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 572 iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod 11a Ílíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlőcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12 78 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod 11a vogrszki jezik za vesznícski söl 
1. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. 0. sz.) 8°, 67a iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jczícsna Ílíszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pótikazácsnazacsétno rovat any e. 1. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 47« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II . Po lgár i és felsőbb leányisko lák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 177a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 2172 iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
137J iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7V» iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

I I I . Tani tó- és tan i tónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12®A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 227« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 7« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 9 72 iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 
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IY. Kisdedóvóképző- intézetek számára. 
láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8", 4'A 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l 'A iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/» iv 

bolti ára 1 frt 6" kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 3'> kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. "Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12 Va iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Y. Tantervek és szerveze t i szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tantorv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8% 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari raunkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, •/» iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1'/. iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8", 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33561. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8", 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Pelsö kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsöbl) leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve (1896. évi 60.761. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utas í tások . 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

I Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186>iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto á a 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. 'márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t. cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márezius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (Í887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesitése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. SA iv. (18s8. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról, '/j iv. (1S89. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1&92. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 
í rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára '25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

V I I . Népisk. keze l , és rendtart . nyomtatv . 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népisl olai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 1868. évi XXXV11I. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számár,i. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíj mentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII . Kisdedóvoda i és gyermek-menedék-
liázi r e n d t a r t á s i nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A ki sdedóvónőképzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisded óvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. I p a r i s k o l a i nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? l'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X . Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- ós zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
X I . Népiskolai takarékpénztár i nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII . B i zony í tványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.nettoára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanítónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 1 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanitónöi oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónöi oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
X I I I . Felsőbb l eány i sko lá i nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. F e l s ő keresk . i sko la i nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : Bolti ára Netto ira 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ " beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ ., beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 „ 4 „ 

10. 55 n }> külív 5 5, 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 
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XV. Nöi k e r e s k e d e l m i szaktanfo lyami 

nyomtatványok. 
Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Nöi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára •"> kr., netto ára 4 kr. 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

5925S/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfe lügye lő i keze l é s i nyomtatványok . 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöai.ó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegjzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/a kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-ső szállítmány ta r ta lma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 11-ik szállítmány tar talma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il i- ik szállítmány tar ta lma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

lV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztana (5 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges n»vények (12 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Abigcsovelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöiitiizés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-

zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'A ívre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 

45 kr. 
Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 

ára 2~> kr. 
5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. T/t iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
7"> kr. netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és viz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár ö frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 f r t 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztiua fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) teltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár ' frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netta ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto Ar 
3 frt 60 kr. 
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Gönczy P. Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Magyarország folyóhálózati fali térképe, vászonra 

húzva s Icczczél ellátva, bolti ára 1 -I f rt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt.-lstváu halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa begy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 írt. 

Ugjanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr. netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 írt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a reforniáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 0 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 irt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

K é z i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Kis allasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

netto ára 90 kr. 
K é z i t é r k é p e k . 

Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-
nezve), bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Magyarország begy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr, 

Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto áralökr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 .kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a reforniáczió idejében, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a XVIII. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest fö- és székváros tervrajza, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa begy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr, 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr. 

netto ára 9 kr. 
Planiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle projectióban.) kézi 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
m e g y e i kézi térképek. 

Arad, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 
Somogy, Szathmár, Temes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Györ, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

Szemléleti képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 5U kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 írt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ug vaiiaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 5U kr, netto ára 
3 frt 25 kr A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ug anaz: felhúzva táblapap rra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr Ájáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : relhuzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portóuientesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tul. egyetemi nyom la igazgatóságának Iiu la-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
UlolsA |>o»i;ti is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1897. évi deczember hó 15. 
.A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1897. évfolyam 50. számához. 

69.402/97. számhoz. 
P Á L Y Á Z A T . 

Az óvóköteles-koron túli szülőtlen tanító-árvák 
részére felállított debreczeni orsz. finárvahá,znál 
háromszáz (300) forintnyi fizetéssel, benlakás és 
teljes ellátással rendszeresített segéd-árvaatyai ál-
lásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ez állásra az államnyelv teljes birtokában levő 
és legalább elemi iskolai tanítói oklevéllel biró 
nőtlen egyének pályázhatnak. 

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, kik 
valamely árvaház-, vagy szeretetháznál már működ-
tek, továbbá, kik a kézügyessógi tanfolyamot (slöjd) 
hallgatták és kik az ének és zene tanításában jár-
tassággal birnak. 

A pályázók az életkorukat, vallásukat, családi 
állapotukat, a fenti feltételeknek megfelelő képe-
sítésüket, továbbá hadkötelezettségi viszonyukat és 
eddigi szolgálataikat igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz czímezve, az illetékes hatóságok 
útján, vagy ha még alkalmazásban nem volnának, 
közvetlenül folyó évi deczember hó 3i-ig a debre-
czeni orsz. tanítói árvaház igazgatóságánál nyújtsák 
be, a mely a kérvényeket a pályázókról készített 
összesítő táblázat és kijelölő javaslata kíséretében 
Hajdumegye kir. tanfelügyelője útján a ministerium-
hoz terjeszti fel. 

Budapesten, 1897. évi deczember hó 10-én. 
A vallás- ős közoktatásügyi in. kir. 

(294/h—I—1) ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Glozsán (Bács-Bodrogm.) ág. evang. népiskolá-

jához tanító kerestetik. Fizetés: 310'66 fit és 60 frt 
'.akbér. Kötelessége : az I.. II., III. osztályok vezetése. 
Tannyelv : tót-magyar. Kellően felszereit kérvények 
1897 deczember 31-ig az ág. hitv. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Dedinszky János, lelkész. (2271-111-3) 

Menyháza (Aradm.) róni. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 300 frt, 
12'30 hl. buza, ugyanannyi kukoricza, 34 10 mt. f'a, 
a melyből az iskola is fütendő ; 22 frt földhaszonbér, 
10 frt irodaátalány, szabad lakás házikerttel. Kér-
vények a plébánia-hivatalhoz czímezve, deczember 
19-ig küldendők be. Baliauer Kristóf, elnök. 

(2276 - III—3) 
A temes-rékasi róm. kath. népiskolánál a II. 

osztály tanítónővel deczember 28-iki határidővel 
betöltendő. Evi fizetése: 400 frt készpénz, 12 frt 
irodaátalány, 20'/2 méter tűzifa, melyből az iskola-
terem is fütendő, 96 frt lakbér. Köteles lesz a IV., 
V.,VL osztálybeli leánytanulókat az iskolaszék által 
megállapítandó időben és módon a női kézimunká-
ban tanítani. Előnyben részesülnek, kik a magyar 
és német nyelven kívül a sokácz vagy más szláv 
nyelvet birják. Folyamodók egészségi állapotukat 
tiszti orvosi bizonyítványnyal igazolják. A választás 
egy évi próbaidőre szól, melynek leteltével a 
véglegesítésért megválasztottnak külön kell folya-
modni. Temes-Rékason, 1897 november 29-én. Kole-
szár János lelkész, iskolaszéki elnök. 

(2305—II—2) 
Mocsár (Barsmegye, posta: Selmeczbánya) katho-

likus tót kántortanítói állomás betöltésére f. é. 
deczember 20-ra pályázat kiiratik. Jövedelem : 450 
forint; szorgalommal fokozható. Hozzá lakás, fa. 
Magyarul tudó pályázók kérvényirataikkal ellátva 
választást megelőző napon fáradjanak ide. Iskolaszék. 

(2303-11-2) 

Betöltendő a zilahi állami polgári leányiskolánál 
egy, évi 800 forint fizetésből, 200 forint igazgatói 
díjból és szabályszerű lakbérből, álló illetményekkel 
javadalmazott igazgató-tanítónői állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportra képesített állami felső nép-
vagy polgári iskolai rendes tanítónők képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 
1898 január 5-ig Szilágymegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministertöl. (293/h-l—1) 

Betöltendő a tinódi állami elemi iskolánál évi 
400 forint fizetésből és szabad lakásból, vagy sza-
bályszerű 100 frtnyi lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
os közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1897. évi deczember hó 30-ig Sipos Orbán, Bihar-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Nagy-
Várad, 1897 deczember hó 12-én. Biharvármegye kir. 
tanfelügyelősége. (295/h—1—1) 

Betöltendő a medvési állami elemi iskolánál évi 
400 formt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleve-
les tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1897. évi deczember hó 
25-ig Alsó-Fehérvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Csak ev. ref. vallású 
tanítók pályázhatnak. A kinevezendő állami tanító 
köteles lesz az ev. ref. hitközségtől nyerendő évi külön 
100 frt tiszteletdíjért az ev. ref. vallású énekvezéri 
teendőket is végezni. Alsó-Fehérvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Nagy-Enyed, 1897 deczember 7. Dr. 
Szabó Mihály, kir. s.-tanfelügyelő. (290'h—I—1) 

A bereznai (Zólyomm.) fiókközség tőm. kath. 
népiskolánál a tanító állomásra pályázat nyittatik. 
Fizetése : pénzben 400 frt. A lakás és kellő fa. Tan-
nyelv : magyar-tót. A pályázati határidő deczeni ber 
20-ig. A kellően felszerelt kérvények a dobrónyai 
iskolaszékhez czimezve főt Novoszád György pleb. 
úrhoz Dobróny ára küldendők. Az állomás januáriusban 
elfoglalandó." (2307—II-2) 

A Tisza-RofT puszta gyendai községi népiskolá-
nál a róm. kath. tanítói állomás megüresedett, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Javadalma 500 frt, tisz-
tességes lakás mellékhelyiségekkel, kerttel, 5 öl 
felvágott tűzifa Kötelessége a kijelölt osztályok 
vezetése és az összes osztályokban a róm. kath. 
vailástant tanítani. Pályázni óhajtók okmányaikkal 
felszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnök-
höz folyó évi deczember 31-ig terjeszszék be. Helle-
brontli Géza. (2320—III—2) 

A kocsordl államilag segélyezett ev. ref. iskola 
egyik tanítói, illetve tanítónői állásra f. évi deczem-
ber 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés államsegély-
lyel 400 frt készpénz, tisztességes lakás, tágas kert-
tel. Kötelessége az I—VI. vegyes, illetve I—VI. 
leányosztályt a megszabott tanterv szerint vezetni. 
Pályázhatnak okleveles tanítók vagy tanítónők. 
Kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Kocsord (Szatmárm.), Lányi Lajos, ev. ref. lelkész. 

(2336 —II—1) 
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Az a lsópetényi (Nógrádmegye) kántortanítói állo-
másra deczember 28-ára pályázat hirdettetik. Java-
dalma : szabad lakáson kívül 6 hold szántóföld, 
melyet a község mivel, minden pár után 1 véka 
rozs és 25 kr (van 120 —130 pár), két kocsi széna, 
5 bécsi öl keményfa, minden tanoncztól 1 forint, 
vallásalapból 19 frt, deputatum 20 frt. A kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, képesítő okleveleiket és 
netán eddigi szolgálati bizonyítványaikat az alul-
írotthoz küldjék be ós a kitűzött napon a helyszí-
nen jelenjenek meg. Tanítási nyelv: magyar-tót. 
Stóla: nagy temetés 50, kicsi 25, minden vers bú-
csúztató 10 kr, nagymisétől 20 kr jár. Nézsa, 1897 
november 18-án. Trabalka János, esperes. 2247-111-3 

Krassó-Szörénymegyében fekvő Csiklovabánya a 
szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság 
magyar-német népiskolájánál a tanítói állomás meg-
üresedvén, annak betöltésére a pályázat ezennel 
közhírré tétetik. Az ezen állomással egybekapcsolt 
javadalmazás 350 frt évi fizetés, 30 űrméter kemény 
hasábfa, szabad lakás, illetve 80 frt lakbér és az 
orgonázási szolgálatért járó 60 frtnyi jutalomdíjból 
áll, mely utóbbi összeg a csiklovabányai róm. kath. 
templomi pénztár által fizettetik. Ezen állomás egy 
évig ideiglenes leend és csupán megfelelés esetén 
— a próbaév lefolyta után — fog az illető végleg 
kineveztetni. Pályázók, illetőleg pályázónők ezen 
állomásra tartoznak sajátkezüleg írt bélyegtelen 
folyamodványaikat legkésőbb f. évi deczember hó 
31. napjáig a szab. osztrák-magyar államvasut-
társaság oraviczai főtiszttartóságához beterjeszteni 
és a tanítói pályára való képzettségüket tanítói okle-
véllel igazolni. Feltétlenül megkívántatik a magyar 
és német nyelv teljes birása, azonfelül egy hitelt 
érdemlő erkölcsi bizonyítvány, keresztlevél és az 
orgonázásbani jártasságról szóló bizonyítvány csato-
lása. Oraviczán, 1897 deczember 1-én. A főtiszt-
tartóság. (2308—III—1) 

A deszpotszentiváni pályázat meghosszabbítta-
tik karácsonyig. (2334—I—1) 

Moderíárnán (Barsmegye) 510 frttal díjazott 
kántortanítói állomás megüresedett. Tannyelv tót-
magyar. Folyamodványok r. k. iskolaszékhez inté-
zendők. ^ (2246—II—2) 

A vásárut i (Csallóköz) róm. kath. népiskolánál 
a II. tanítói állás megürülvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: egy bútorozott szoba fűtéssel, a 
hitközségtől 300 frt, államsegélyből 100 frt polgári 
évre. Kötelme az I., II. oszt., valamint az ismét-
lősök tanítása. A kántoriakbani jártasság előny. 
Okleveles tanítók az iskolaszékre czímzett kérvé-
nyüket f. 1897. évi deczember hó 28-ig az elnök-
séghez vagy alulírotthoz küldjék. Az állomás 1898. 
évi január 1-én elfoglalandó. Vásárut, 1897 deczem-
ber, 6. Horváth Dezső, főtanító. (2329—1—1) 

Új-Kígyósra (Békésm.) róm. kath. kántortanító-
segédet keresek. Fizetés havi 12 frt és teljes ellátás. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Mánássy Pál, kántor-
tanító. (2349-1—1) 

Puszta-Szent-Tamáson tanítói állás azonnal 
betöltendő. Javadalmazás 450 frt pénzben és termé-
nyekben, lakás, fűtés. Csak okleveles, nős, róm. kath. 
tanítók pályázhatnak. Ajánlkozás okmányokkal 
Stéger Mór kasznár űrhöz, Szt.-Tamás u. p. Puszta-
Poó, küldendő. Iskolafentartó megbizásából: Bozsik, 
tanító. (2337—1—1) 

Az erdödi községi iskolánál egy államilag segé-
lyezett, 400 fr t fizetés és 100 frt lakpénzzel ellátott 
tanítói állásra pályázatot nyitok. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Kellőleg felszerelt kérvények 
hozzám deczember hó 26. napjáig benyújtandók. 
Az állás közigazgatási bizottság kinevezése után 
nyomban elfoglalható. Erdőd, 1897 deczember hó 4. 
Nagy Ákos, kinevezett gondnok. (2333—1—1) 

A siketnémák váczi m. kir. országos nevelő- és 
tanítóképző-intézetben 1898. év márczius hó 13-án 
a „kisteleki Lévay Henrik-alapítvány" 500 frt 
kamata kiadható lévén, felhivatnak mindazok, kik 
e segélyt elnyerni óhajtják, hogy a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministeriumhoz intézett, kellően 
felszerelt folyamodványukat f. évi deczember hó 
31-ig alulírt igazgatósághoz küldjék be. Az alapító-
levél IV. pontja értelmében segélyre jogosultak val-
láskülönbség nélkül mindazon szegénysorsú, feddhet-
len és munkás életű siketnémák, kik a magyar szent 
korona országaiban születtek, s a siketnémák orszá-
gos intézetében kiképeztetvón, onnan jó bizonyít-
ványnyal kiléptek és valamely mesterséget (avagy 
női iparágat) elsajátítván, önálló üzletet óhajtanak 
nyitni. A folyamodványhoz melléklendők : a) Kereszt-
levél vagy születési bizonyítvány ; b) Intézeti bizo-
nyítvány ; c) Erkölcsi bizonyítvány; d) Iparhatósági 
bizonyítvány arról, hogy folyamodó valamely ipar-
ágban teljes jártassággal bír ; e) Vagyoni kimutatás, 
illetőleg szegénységi bizonyítvány. Az odaítélt segély-
összeg 1898. évi márczius 13-án Váczon, a siket-
némák intézetében a tanári kar és a növendékek 
jelenlétében ünnepélyesen adatik át. Vácz, 1897. 
évi,rdecz. hó 6-án. Roboz József, igazgató. 292/h—1) 

Or-Ladány (Szabolcsra.) ev. ref. hitközségnél meg-
üresedett tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetés : 
államsegély 371 frt, egyháztól 29 frt, kántorságért 
stola-jövedelem és 656 öl szántó használata; pályá-
zati kérvények egyháztanácshoz czímezve: Dobos 
László gondnokhoz sürgősen beadandók. Állás vá-
lasztás után nyomban elfoglalandó. Or-Ladány, 1897 
deczember 6. Dobos László, gondnok. (2335-1-1) 

Temesmegye Vojtek kath. iskola első osztályú 
tanítói állására tanító kerestetik. Fizetése 360 frt, 
38 frt fa-, 5 frt irodaátalány, SA hold föld, 200 
[3ö l kert, szép lakás. Vezeti az I—II. évfolyamot, 
ismétlő-iskolát tartani, kántorságban kisegíteni 
köteles. Folyamodványok decz. 31-ig az iskola-
székhez. (3338—1—1) 

A kékese i (Szabolcsmegye, u. p. Kisvárda) ev. 
ref. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés 
12 katasztrális hold. föld évi bérlet 130 forint, 8 
köböl rozs, 40 frt pénz, 3 öl tűzifa, 12 frt stóla, 
ismétlők oktatásáért 12 frt 50 kr, 60—70 tanköteles 
gyermek után egy-egy véka rozs, 30 kr s egy csirke, 
helyette 20 kr. Államsegély 147 frt. Tisztességes 
lakás házikerttel. Pályázati kérvények deczember 25-ig 
a lelkészi hivatalhoz intézendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. (2325—1—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Mi-
nister Úrnak f. évi 66.165. számú rendeletével a 
soroksári újonnan szervezett állami iskolához öt, 
egyenkint 500 frt fizetéssel és 120 frt lakbérillet-
ménynyel javadalmazott tanítói állásra ezennel 
pályázat nyittatik. A pályázók a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi Minister Úrhoz czimezett 
kérvényüket szabályszerűen felszerelve (keresztlevél, 
oklevél (oklevelek), erkölcsi, orvosi, szolgálati bizo-
nyítvány) és felülbélyegelve alulírt kir. tanfelügyelő-
sóghez f. évi deczember hó 26-ig annál is inkább 
küldjék be, mert a később érkező folyamodványok 
figyelmen kívül fognak hagyatni. (291/h—I—1) 

A balassa-gyarmati r. kath. népiskolánál — 
állami segély mellett — 2 újonnan szervezett taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 400 — 
400 frt államsegély és 120—120 frt lakpénz a hit-
községtől. Pályázhatnak okleveles r. kath. tanítók. 
A kórvények az iskolaszékre czímezve, 1898. évi 
január 6-ig alulírt elnökhöz küldendők. A zene-
ós kántori teendőkben jártasak előnyben részesül-
nek. Az állomások 1898. évi febr. 1-én elfoglalandók. 
Hossovinszky Károly s. k., esperes-tanfelügyelő s 
isksz. elnök. (2352—1—1) 
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A siófoki róm. kath. iskolánál a másodtanítói 
állomásra pályázat nyittatik deczember 31-iki határ-
idővel. Javadalma: 400 forint havi részletekben, 
polgári évre ; bútorozott szoba, fűtéssel és tisztoga-
tással. Kötelessége : az I., II. és III. egyesített osz-
tályt tanítani, a IV—VI. osztályban a világi éneket 
és tornát vezetni, a káutorsígban segédkezni, szük-
ség esetén, vagy a kántortanító távollétében önállóan 
végezni, az ismétlők egy részét oktatni. Folyamod-
ványok az iskolaszékhez intézendők. (2355—I—1) 

Betöltendő az ivánkóföldi állami elemi iskolá-
nál évi 400 forint fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, esetleg tanítónők, képesítő oklevéllel, ké-
pesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
nisterhez czímezve, legkésőbb 1897. évi deczem-
ber hó 29-ig Turóczvármegye királyi tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott ág. hitv. evang. vallású tanítók, esetleg 
tanítónők, előnyben részesülnek. Turóczvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Turócz-Szt,-Márton, 1897 
deczember 11-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

A letenyei (Zalam.) magyar tannyelvű r. kath. 
népiskolánál megürült osztálytanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése 360 f r t ; lakbér czimen 
50 f r t ; tűzifa-járandóság czimen 20 f r t ; összesen 
430 frt. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni. 
Kellően felszerelt kérvények alulírotthoz legkésőbb 
deczember 23-ig Letenyére küldendők be. Laskovits 
Ferencz esp.-pleb.. isk.-széki elnök. (2343—1—1) 

Zala-szt.-mihályi községi iskolánál 1898 január 
1-én okleveles segédtanítói állás betöltendő. Fizetés: 
400 frt és egy szoba. Mellékes jövedelem az egyéni 
képességtől függ. Pályázók kellően felszerelt bizo-
nyítványaikat Stumpfol József iskolaszéki elnökhöz 
Zala-Szt.-Mihályra küldjék, ki is a megejtett válasz-
tás után azonnal értesítést fog adni ; pályázhatnak 
okleveles tanítónők is. (2345—I—1) 

Pályázat hirdetés orgonista-kántori állásra. A 
hódmezővásárhelyi ev. reform, egyház pályázatot 
hirdet egyik orgonista-kántori állására, melynek 
díjazása: szabad lakás kerttel; készpénz 600 frt az 
egyh. pénztárból évnegyedes részletekben előre 
fizetve ; a várostól 3 öl tűzifa, széna- és nádváltságul 
22 frt 57 kr ; stóla, énekszós halottól 50 kr, imás 
vagy tanításostól 1 f r t ; — kötelességei a templomi 
és temetési szolgálatok teljesítése, ha valamikor az 
egyház kívánná, köteles lesz külön díj nélkül a 
temető-kántust tanítani és vezetni, midőn az ily 
temetés után külön 8 frt tiszteletdíjat fog kapni. 
Magán müéneklés a temetéseken nem enged-
tetik meg. Pályázhatnak olyan ev. reform, vallásúak, 
kiknek tanítói oklevelök vagy érettségi bizonyítvá-
nyuk van, s képesítettségüket, egészségűket, eddigi 
szolgálatukat, hadi kötelezett ségöket igazoló és 
születési okirataikat 1898 jan. 9-ig alulírotthoz 
nyújtsák be. A versenypróbára meghívottaknak a 
II. oszt. vasúti díjat megtéríti az egyház. Megválasz-
tott, ha körülményei engedik, azonnal, de legkésőbb 
márcz. 1-én állását elfoglalni köteles. Hódmező-
vásárhely, 1897 decz. 8. Szeremlei Sámuel, lelkész-
elnök. (2344-11—1) 

A kebelei (Zalam.) r. kath. iskolához osztály-
tanító kerestetik. Fizetése 300 fr t államsegély, a 
községtől 100, összesen 400 frt, bútorozott szoba, 
fűtés és takarítás. Az állást rögtön elfoglalni tar-
tozik. Bédicsi vasúti állomásra fuvart kap. Egy 
osztályt és az ismétlősöket tanítja. Kérvények 
Páczner Károly tanítóhoz küldendők (u. p. Dobronak, 
Zalam.) Az iskolaszék. (23 5 0 - 1 - 1 ) 

A pollohnói (Nógrádinegye, u. p. Gács) ág. h. 
evang. egyház kántortanítót keres. Evi jövedelme a 
lakáson és kerten kívül, részben terményekben, rész-
ben készpénzben 440 frt osztr. ért. Jelentkezhetni 
az alulírottnál. Szlancsik Pál, ág. h. ev. lelkész. 

(2360-11—1) 
A s imonyifalvai (Aradm.) r. k. iskolánál, mely-

nek államosítása folyamatban van, a kántortanítói 
állás megüresedvén, ezennel pályázat nyittatik. Jöve-
delem : 480 frt 6 öl fa beszállítva, kert, legelő, 2 
szoba, konyha, kamrából álló lakás és 1400 lélek 
után megfelelő stóla. Kötelessége az egyesített 
III—IV. osztály vezetése, ismétlő-iskola és az összes 
kántori teendők végzése. Államosítás beálltával a 
jövedelem: az állam részéről 400 frt, a hitközség 
részéről fentiek megváltása czimén 130 frt, lakás 
és stóla, Kellően felszerelt kérvények deczember hó 
23-ig alulírotthoz benyújtandók, mely napon délután 
2 órakor próbaorgonálás leend, melyre a pályázók 
megjelenni kéretnek. Nős előnyben részesül. Werler 
Péter iskolaszéki elnök, lelkész. (2351—1—1) 

Az i lyefalvi rk kántortanítói állásra. Jövedelme: 
363 frt. 98 kr. többféle forrásból. Tisztességes lakás, 
2 szoba, kamra pinczével, nyári konyha, gazdasági 
épületek, veteményes kert; kötelmei: mindkét nemű 
iskolaköteles gyermekek tanítása, kántori ós 
sekrestyési teendők végzése. Pályázók kellően fel-
szerelt folyamodványukat méltóságos és főtisztelendő 
Majláth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök úrhoz 
czimezve, az ilyefalvi rk. plebániahivatalhoz küldeni 
szíveskedjenek. Ilyefalva (Háromszékvármegye). Hof-
mán Mihály s. k., r. kath. lelkész. (2361—1—1) 

Bucsa pusztán — Békésmegyében — osztatlan, 
vegyes, róm. kath. iskolához okleveles kántortanítói 
állomásra. Fizetése : 400 frt, évnegyedenként előre 
fizetve; két szobás lakás: konyha, kamra, pincze 
és házikerttel. Jó éneklőhang szükséges, mert 
mint kántor is működik ,s 300 hivő után stolára 
számíthat. Köteles vasár- és ünnepnapokon a népet 
a közös ájtatosságban vezetni az ily alkalommal 
templomul is szolgáló tanteremben. Tanítási nyelv 
magyar. Családos ember előnyben részesül; személyes 
megjelenés kívánatos. Okmányok beterjesztendők 
Szeghalomra, Szabó Sándor lelkészhez decz. 26-ig; 
állomás elfoglalandó 1898 jan. 2-án. Fűtésre szal-
mát kap. ' (2356—1—1) 

* A legjobb karácsonyi ajándék gyermekek 
számára. Majdnem óriási sikert ért el az utolsó 
évtizedben egy játék- és foglalkoztatószer gyerme-
kek számára, mely külső alakjával keveset mutat, 
melyben azonban minden más játékszerrel szemben 
oly sok előny foglaltatik, hogy neki tényleg egy 

magas, maradandó érték tulaj donitható. Mi a, 
RICHTER F. Ad. és társa bécsi czégnek 

Horgony-Köépitöszekrényeit 
értjük. A technika minden ágazatában való haladás 
korszakában igazán értékkel bir, ha már a gyer-
mekben a forma és alaki szépség iránti érzék 
élesztetik és hogy ez más foglalkoztatószer által 
hasonló tökéletes módon el nem érhető, azt bizo-
nyítja egy tekintet az alaktelt mintalapokra, a 
melyek könnyű mintával kezdve, lassanként nehe-
zebb mintára térnek át. 

Maguk a kövek igen tisztán vannak kidolgozva és 
lehetővé teszik a gyermekeknek a könnyű és biztos 
felállitást. Egy nem megvetendő előnye továbbá a 
szekrényeknek : azok nagy tartóssága, mert esetleg 
elveszett kövek mindenkor pótolhatók és maguk a 
szekrények is kiegészitőszekrények hozzávásárlása 
által tervszerüleg nagyobbithatók. (2235—1—1) 
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Kántortanító urak, férfi- és nöképezdék, 
zeneiskolák és zenekedvelök figyelmébe. 

Éppen most jelent meg 
S c h u l t z I m r e 

Összhangzattan, átmenetek és 
praeludiumok. 

o z i m u m ű v e ú j k iadásban . 
A közkedveltségü mű új kiadásában számos 
átmenetekkel és rövidebb-hosszabb praelu-
diuniókkal lett bővitve, díszes kiállításban lát 
napvilágot és a maga praktikus berendezésé-
vel egyedül áll hazai zeneirodalmunkban. 
Ara 1 frt 50 kr, mely összeg előleges 

beküldése esetén a mű bérmentve szállít-
tatik. (2310-11-2) 

STAMPFEL KÁROLY 
könyvkiadóhivatala Pozsonyban. v 

Árleszállítás rövid időre. 
A k í s é r l e t i t e r m é s z e t t a n 

2331 tankönyve. II—1 
Jamin „traité de physique" czímü munka 

nyomán írta 
K O N T G Y U L A . 

2 kötet, 712 lap, 700 ábrával. Ára 5 forint 
he lyet t csak 1 frt 50 kr. 

A t e r m é s z e t t a n elemei 
különös tekintettel az alapelvek fejlődése 

történetére 
í r ta : K O N T G Y U L A , 

480 lap, 500 ábrával. Ára 2 frt 50 k r 
he lye t t 1 forint. 

Kapható : KILIÁN FRIGYES tn. kir. egyet, 
könyvárusnál, Budapesten, IV. k., v á c z i -

utcza 28. sz. 

„Hygienikus" iskolai víztartó S f T 
burkolattal, vízgyűjtő - medenczével, rézcsapokkal, 
80—100 gyermek részére 14 f r t ; pohárszekrénynyel 
20 frt, mely összeg utánvétetik, de — kívánatra —- egy 
év alatt két részletben is türleszthető. Megrendelések Tisza-
Ujlakra, Piller József igazgató-tanítóhoz intézendők. 

P á l y á z a t « 
A tiszántúli ev. reform, egyházkerület népiskolai 

tanügyi bizottsága pályázatot hirdet a 11-ik, III-ik 
és IV-ik elemi osztályok olvasókönyveire. 

Ez olvasókönyvek szerkesztésénél és elbírálásánál 
követendő elvek közölve vannak a Debreczeni 
Protestáns Lap és a szintén Debreczenben megjelenő 
Tanítók Lapja f. évi 48. illetőleg 44. számában. 

A második osztály olvasókönyvének terjedelme 5, 
a harmadiké 8, a negyediké 10 nyomott ív ciceróval 
számítva, a kézikönyvek megállapított alakjában. 
(Az 5-ik és 6-ik osztályok olvasókönyveinek elő-
állításáról a tanügyi biz. később fog intézkedni). 

Az elfogadott könyvek az egyházkerület tulaj-
donaivá lesznek, s a szerzők a megállapított terje-
delemig, az első kiadáskor, nyomott ívenként 
50 írtjával jutalmaztatnak. A második és következő 
kiadások alkalmával minden könyv után külön-
külön 120 frt díjban részesül a szerző, tekintet 
nélkül a kiadás példányszámaira, mindaddig, míg 
a kiadásoknál szükséges korrekturát és a tanügyi 
biz. által kívánt javításokat maga végzi, illetőleg 
végezheti. 

Nem záratnak ki a pályázatból a már nyom-
tatásban megjelent olvasókönyvek sem. Ezekre nézve 
a pályázat nyílt, míg a nyomtatásban meg nem 
jelent művekre zárt. 

Felhivatnak tehát a pályázni akarók, hogy ki-
nyomatott müveiket, vagy ha kéziratban levő mun-
kákkal pályáznak, e kéziratokat tisztán leírva, 
bekötve, lapszámozva s névrejtő levéllel ellátva, az 
egyházkerületi népiskolai tanügyi biz. elnökéhez, 
Hódmezővásárhelyre, 1898. évi decz. hó 31. napjáig 
küldjék be. 

Kovács Lajos, Szabó János, 
a bizottság jegyzője. esp., az egyházker. népisk. 

(2309—1—1) tanügyi bizottság elnöke. 

Okleveles tanítónőt vagy óvónőt 
keresek egy harmadik és egy második elemi osztályú 
magántanuló és két kisebb gyermek mellé. Izraelita 
vallásúak előnyben részesülnek. Okmányok és lehető-

l e g fénykép az igények megjelölésével 
B . 4 I K <iYI L i (2326—1—1) 

A b o n y , S z a p á r y puszta, czimen küldendők. 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 
pedá los t e m p l o m - o r g o n á k 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbízásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad: SZALAY GYULA, müorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott. (2330—III—-1) 

Kitűnő tanítónő i i e v e l ö n ö ü l , a n j a i i e l y e t t e s i i l 
ajánlkozik. „Ida" Budapest, főposta restante. (2353) 

T a n k ö n y v e k 
a z ö s s z e s i s k o l á k s z á m á r a ; 
2019 továbbá: X—8 

Ember János : Néptanítók zsebnaptára 1898. évre, 
kötve 50 kr, bérmentve 55 kr. 

Hollós Sándor: Földrajz a keresk. tanoncziskolák 
számára. Ara kötve 50 kr. 

Népiskolai Értesítő és Rendszabályok; darabja 
5 kr. 

Lewandowszky István : A szülőföld, vagyis a földrajz 
óránkénti tárgyalása a népiskola III. osztályában. 
Vezérkönyv atanítóknak. Jutalmazott pályamű; 50kr. 
Ipariskolai e l lenörzö-könyv ; darabja 10 kr, 

100 darab 8 frt. 
Smiles: Élet és munka. 2 f r t 40 kr, bekötve 3 frt. 

Kaphatók: 

könyvkereskedésének főraktárában 
B U D A P E S T E N 

IV. kerület, Egyetem-utcza 1. és Ungvárt . 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjeleiíik 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 
igazolo és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósagi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása . — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézi ra toka t nem acimils: vissssa. 

Nép oktatásügyi költségvetés. 
(If.) Népoktatásunk kül- és beléleté-

nek föllendítése, a sok egyéb tényezőn 
kívül, nagy mértékben függ a népiskolai 
tanfelügyelet helyes szervezete, s a 
személyzet buzgó, hivatásos működé-
sétől. 

A most tárgyalt három évi költség-
vetés igazolja, hogy dr Wlassics köz-
oktatási minister a népiskolai admini-
sztráczió ezen legfontosabb tagozatát 
évről-évre fejleszti és fokozatosan ellátja 
ama kellékekkel, úgy személyi, mint 
dologi vonatkozásaiban, a melyek mind-
inkább képessé teszik a tanfelügyeletet 
törvényes és nagy nemzeti feladatainak 
megoldására. 

íme a tények: 
1895. évben a tanfelügyelőségek ösz-

szes személyijárandóságai 206.825 frtot, 
a dologi kiadások 39.000 frtot, az ösz-
szes kiadások 245.825 frtot tettek. Az 
1896. évi költségvetésben a személyi 
járandóságok 221.684 frtra, a dologi 
kiadások 41.660 frtra, az összes járandó-
ságok 263.344 f r t ra emelkedtek. 

Ezen évben volt összesen 66 tan-
felügyelői állomás, még pedig kettő a 
Vl-ik, 15 a Vn-ik és 49 a VIII. fize-
tési osztályban; volt 32 segédtan-
felügyelői állomás, ezek közül 8 a IX-ik 
és 24 a X-ik fizetési osztályban; volt 
végre 40 tollnoki állomás a XI. fizetési 

osztályban. Ekkor még egyetlen fize-
tési osztályban sem volt a fizetési foko-
zat egyenlő arányban beosztva. Ebben 
az évben a segédtanfelügyelők létszáma 
négygyei, a tollnokoké 2 5-tel emelke-
dett. A dologi kiadásoknál az utazási 
átalányok tétele emelkedett 1660 frttal, 
az irodaátalányok tétele pedig 1000 
frttal. 

Az 1897. évi költségvetésben a 
személyi járandóságok 231.385 frtra, 
a dologi szükségletek 46.000 frtra, az 
összes kiadások 277.385 fr tra emel-
kedtek. 

A tanfelügyelői létszámban annyi 
változás történt, hogy két VII. fizetési 
osztályú állás beszüntetésével két ú j 
VI. fizetési osztályú állás szerveztetett; 
a segédtanfelügyelők létszáma emelke-
dett kettővel, a tollnokoké hattal. A 
X-ik fizetési osztályú segédfcanfelügyelői 
és a XI-ik fizetési osztályú tollnoki 
állomások a három fizetési fokozatban 
egyenlő arányban lettek fölvéve. Az uti-
átalányemelkedett 1340 frt tal , az iroda-
átalány 3000 frttal, a melyből már 
egyes tanfelügyelői hivatalos helyiségek 
kibérlésére évi átalányok engedélyez-
tettek. 

Az^lSQS. évi költségvetési előirány-
zatbaijhv személyi járandóságok 242.398 
f r t t a l , d o l o g i szükségletek 49.000 
frttal^®)összes kiadások 291.398 frttal 

Lapunk 51-ik számához két niellékjí-í van csatolva. 
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vannak fölvéve; vagyis több, mint az 
előző évben 24.013 frttal. 

A személyi járandóságok részletezése 
a következő: 

A YI. fizetési osztályban 2 tanfel-
ügyelői állás 3000 frt, 2 állás 2500 f r t 
fizetéssel; — a VII. fizetési osztályban 
4 állás 2200 frt, 9 állás 2000 f r t fize-
téssel; — a VIII. fizetési osztályban 17 
állás 1800 frt, 16 állás 1600 fr t és 16 
állás 1400 fr t fizetéssel; egy állás 400 
f r t személyi pótlékkal, kettő 300 f r t 
működési pótlékkal; — a IX. fizetési 
osztályban 3 segédtanfelügyelői állás 
1300 frt, 3 állás 1200 frt, két állás 
1100 f r t fizetéssel; — a X. fiz. osztály-
ban 10 állás 1000 frt, 10 állás 900 
frt, 9 állás 800 frt fizetéssel; — a XI. 
fizetési osztályban 18 tollnoki állomás 
700 frt, 17 állás 600 frt, 17 állás 500 
f r t fizetéssel; — mindannyi állás a 
megfelelő lakpénzzel. 

Jutalmak és segélyek czimén 1500 
fr t van fölvéve. 

A dologi kiadásoknál az utiátalá-
nyok emelkednek 1000 frttal (30.000 
frt) ; az irodaátalányok 2000 fr t ta l 
(17.000 frt). 

Az 1895. évi költségekhez képest a 
személyi járandóságok emelkedtek 35.573 
frttal, a dologi kiadások 10 ezer frttal, 
az összes szükségletek emelkedtek 45.573 
frttal. A kir. tanfelügyelői hivatalok 
bebútorozására 1896. évtől kezdve éven-
ként 2 ezer frt., összesen 6 ezer f r t 
van fölvéve. 

Dr. Wlassics minister egyik nagy 
jelentőségű alkotása a gazdasági ismétlő-
iskola szervezete, a melyet nem csak a 
képviselőház, hanem úgyszólva az ország 
egész közvéleménye osztatlan helyeslés-
sel fogadott. Ezen szervezet egyik sar-
kalatos rendelkezése, hogy a tanítóknak 
a gazdasági ismétlő-iskolában való műkö-
désükért bizonyos tiszteletdíjat állapít 
meg; és mert a fentartásra kötelezett 
községek sok helyen rászorulnak arra, 
hogy kulturális intézményeiket az állam 

segélyezze, a minister az 1897. évi állam-
költségvetésben a gazdasági ismétlő-
iskolák segélyezésére egy új czimet 
illesztett be, s e czélra a törvényhozás 
8000 fr tot szavazott meg. 

Minthogy pedig a gazdasági ismétlő-
iskolák országszerte szép számban szer-
veztettek (már eddig 400-nál több ilyen 
iskola működik), az 1898. évi költség-
vetésben az eddigi összeg kétszerese: 16 
ezer frt van felvéve, amelyből 7 önálló 
gazdasági szaktanítónak egyenként 600 
fr t fizetése és 150 f r t lakpénz-illetménye 
1898. évi szeptember-deczember havi 
részletére fordíttatik 1750 frt, — 14.250 
fr t pedig az egyes gazdasági ismétlő-
iskolák segélyezésére szolgáland. 

Megemlítendőnek tartjuk, hogy a 
tanítóegyesületek költségeire 1896. évtől 
kezdve évenként, tehát 1898-ra is, 6000 
frt van felvéve. 

Végül kimutatjuk, hogy a népnevelési 
összes szükségletekre 1895. évben meg-
szavaztatott 3,625.681 frt ; 1896. évben 
4,364.467 fr t ; 1897. évben 5,009.730 
f r t ; az 1898. évre előirányoztatott 
5,372.517 f r t ; az utóbbi 3 év alatt 
emelkedett tehát a népnevelési szükséglet 
összesen 1,746.836 frttal. 

a£XK3e 

A szaklapok és a tanítógyülósek. 
„A tanítói testület minden alkalommal ta-

nácskozik a tantárgyak módszeres tanításáról, 
a tanítás és nevelés összkangzatos vezetéséről." 
így rendeli ezt az állami népoktatási tanin-
tézetek gondnoksága számára kiadott minis-
teri utasítás 37. §-ának y) pontja. Ez a ki-
tétel: minden alkalommái, nem jelentbet mást, 
mint az t : minden gyűlésen. Azt hiszem, az 
idézett rendelkezést velem együtt mindenki 
úgy értelmezi, hogy az osztott iskolánál ha-
vonkint legalább egyszer eszmecserét kell 
tartani egyes nevelés- és módszertani kérdések 
fölött. 

Ezt a rendelkezést pedig kétféleképen le-
het végrehajtani. Az egyik mód az, hogy az 
eszmét az illető tanítói testületnek a tagjai 
vetik föl. Eszméket fölvetni első sorban az 
igazgató van jogosítva és kötelezve, mert az 
idézett utasítás 37. §-ának /?) pontja szerint ő 
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„az egész intézet erkölcsi és szellemi ügyeit 
vezeti és irányozza". Ugyanezen szakasznak 
a) pontja szerint azonban „a tanítói tanács-
kozmányokban kivétel nélkül megjelenni és 
azokban tevékeny részt venni" minden osz-
tálytanító köteles. Az indítványozás^ joga 
tehát megillet minden osztálytanítót. Általá-
ban azt tapasztaltam, hogy a szakszerű esz-
mecsere minden jól vezetett állami és köz-
ségi, sőt sok helyen a felekezeti iskolánál is 
szokásban van. A mi természetes is, mert e 
nélkül tervszerű és összhangzó működés, vagyis 
egészséges közszellem nem is képzelhető. 

Annál az iskolánál azonban, a melynél 
például én működöm, nem csak mi magunk 
adhatunk anyagot az eszmecseréhez, hanem 
azok a kartársak is, a kik más iskolánál van-
nak alkalmazva. En ugyanis minden czikket, 
a mely a szaklapokban megjelenik, nyomta-
tásban az ország összes tanítói testületéhez 
benyújtott indítványnak tekintek. A karánse-
besi állami elemi népiskola tanítói testülete 
az évnyitó tanácskozmányán szintén elhatá-
rozta, hogy a saját tagjai által fölvetett esz-
méken kívül megvitatja a szaklapoknak azon 
czikkeit is, a melyek a nevezett iskola viszo-
nyainál fogva arra alkalmasak. 

Példával akarom bebizonyítani azt, hogy 
az eszmecserének ez a másik módja is sikerre 
vezet, azért röviden föl fogom sorolni azokat 
a czikkeket, a melyeket a folyó iskolaévben 
eddig felolvastunk és tárgyaltunk: 

1. A „Néptanítók Lapja"-ból: a) Ember 
Jánostól: „Osztályozás." (Megjelent az 1897. 
évi 23. számban.) b) Rechnitz Ignácztól: 
„ Játszva tanítsunk!" (Megjelent az 1897. évi 
25. számban.) c) Mihály Gábortól: „A ron-
gyos és hiányos tankönyvek felhasználása 
(Megjelent az 1897. évi 35. számban.) d) 
Ember Jánostól - „ A tankönyvek és tanszerek, 
mint nevelési eszközök." (Megjelent az 1897. 
évi 36. számban.) e) Várhelyi Györgytől: 
„Osztályozás.* (Megjelent az 1897. évi 39. 
számban.) f) Cságoly Józseftől: „Számológép 
az iskolában." (Megjelent az 1897. évi 41. 
számban.) 

2. A „ Népoktatás"-hói: g) Iiáskó Lászlótól: 
„Szemléltetés és szemléltető eszközök(Megje-
lent az 1897. évi 2. számban.) h) Mihalik 
Sándortól: nA tanító a tudomány szolgálatá-
ban." (Megjelent az 1897. évi 3. számban. 

Mivel mind a két lap közkézen forog, 
tehát az említett czikkek bármikor elolvasha-
tók, tartalmukat e helyen nem ismételem. 
Azt azonban örömmel hangsúlyozom, hogy 
nem kellett jó czikkekért a régi évfolyamokat 
felkutatni, mert, mint a fönntebbi kimutatás-
ból is látszik, az ujabb és legújabb számok 

is érdekes és tanulságos értekezéseket tartal-
maznak. Az anyagot egyelőre azért vettük 
csak az említett szaklapokból, mert ezek isko-
lánknak hivatalból járnak. De intézkedés 
történt arra nézve is, hogy az iskola egyéb 
szaklapokhoz is jusson és így önképzésünkre 
azokat is fölhasználhassuk. 

A szaklapok általános és tartós hatást csakis 
ágy gyakorolhatnak, ha tartalmukat ekként az 
egyes iskoláknál megvitatjuk. Az új és értékes 
eszmék közkincscsé válhatnak és a gyakorlatba 
átmehetnek; a tárgyilagos eszmecserék meg-
akadályozhatják másrészről azt, hogy az első 
pillanatra tetszetős, de lényegükben helytelen 
indítványok követőkre találjanak. A szaklapo-
kat nem elég összegyűjteni és az év végén be-
kötve a könyvtárban elhelyezni, a mit felsőbb 
rendéletek szintén megkövetelnek, hanem a rendes 
eszmecserék által az egyesületi élet folviréigzá-
sához is föl kell használni. Ha a szerkesztők 
és az irók azt tapasztalják, hogy nem a 
könyvtárnak, hanem a szó valódi értelmében 
a tanítók számára írnak: akkor fokozott buz-
galommal fognak arra törekedni, hogy a ma-
gyar szaklapoknak eddig is elismert és mél-
tányolt tartalmasságát a jövőre is biztosítsák. 
Ha ellenben az a meleg ügyszeretet, a melyet 
czikkeikbe öntenek, hideg közönynyel talál-
kozik, akkor a legnemesebb és legönzetlenebb 
törekvés is hajótörést szenved. Mit ér a leg-
szebb elmélet is gyakorlat nélkül? 

Az egy osztályú iskolák tanítóinak, a kik 
rendesen kisebb községekben működnek, tény-
leg a legtöbb nehézséggel kell küzdeniök. 
Nem kaphatnak szakszerű tanácsot kellő idő-
ben; a kiknek pedig jó gondolataik támadnak, 
azoknak nincs kivel megvitatniok ezeket; 
ők tehát arra vannak utalva, hogy erre a 
járási gyűléseket használják föl. Valamint a 
többosztályú iskolánál tudtunk időt szentelni 
arra, hogy a folyó ügyeken és az élőszóval 
fölvetett indítványok tárgyalásán kívül a szak-
lapok czikkeit is felolvassuk és megvitassuk, 
úgy a járási gyűléseken is j u t idő arra, hogy 
a jegyző vagy egy külön előadó felolvassa és 
a gyűlés megvitassa az alkalmas dolgozatokat. 

Hézagot is pótolhatunk az ilyen felolvasá-
sokkal. Azok ugyanis, a kik a járási gyűlése-
ken felolvasásokat vagy szabad előadásokat 
tartanak, szabadon választják meg a tételt, a 
melyről nézeteiket el akarják mondani. Ezt a 
szabadságot nem is óhajtom korlátozva látni. 
E/,t a szabadságot nem is korlátozza a taní-
tóegyesületek szervezése tárgyában kiadott 
ministeri utasítás sem; csak azt kivánja meg, 
hogy bizonyos idő alatt minden tantárgy 
módszere megvitatva legyen. A járási tanító-
körök tisztviselőinek keli tehát gondot for-
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dítaniok arra, mely tantárgyak módszerére 
nem akadt még vállalkozó. A mit tehát sem 
élőszóbeli előadással, sem irott értekezésből 
való felolvasással nem tárgyaltak, arra nézve 
az eszmecserét a nyomtatásban megjelent 
czikkek felolvasásával kell megkezdeni. 

Teremtsünk tehát számosabb és szorosabb 
kapcsot egyrészt a szaklapok, másrészt a tanító-
egyesületek közt. A mint nem tartjuk, de 
nem is tarthatjuk unalmasnak a tanítógyülésen 
hallott értekezéseket nyomtatásban is olvasni, 
úgy nem lehet unalmas az sem, ha a szak-
lapokban már olvasott értekezéseket még 
egyszer — felolvasva — halljuk. Sőt például 
a „Krassó-Szörényvármegyei Tanítóegyesület" 
alapszabályai elrendelik, hogy a közgyűlésen 
felolvasandó értekezések egy hónappal előbb 
az egyesületi közlönyben kinyomassanak. 

(Karánsébes.) Pálmay József. 

w 
Az osztatlan népiskola, 

t 
Működésem idejéből a nagyobb hányad 

osztatlan s mondhatom túltömött iskolára 
esik. Most is közötte vagyok ama 12.877 
tanítónak — kik osztatlan iskolát vezetnek, 
— még pedig 175, szóval: egyszázhetvenöt 
tanulóval, tehát nem feltűnési vágy vezet 
akkor, a midőn a legelőkelőbb tanügyi lap, a 
Néptanítók Lapja deczember 2-iki számában, 
fenti czím alatt megjelent közlemény olvasá-
sának hatása alatt leírom, hogy mily beosz-
tással, mennyit és mily eredménynyel tanítok 
s minek érzem a szükségét ? Minek másnak, 
mint még egy kartársnak — mondják önök! 
Igaz! ez a leghőbb óhajom, csak az a baj, 
hogy ott a hol kellene, ez óhajt — sóhajnak 
veszik, mely pedig a mint tudjuk nagyon 
könnyen röppenő. 

Osztatlan és túltömött iskolában csoportra 
osztás nélkül tanítani s eredményre jutni, nem 
lehet. Hisz' annyi rakonczátlan falusi gyerme-
ket, kik májustól szeptemberig állat-őrzéssel 
a szabadban a szülői fegyelemtől is felszaba-
dítva töltötték idejüket, fegyelmezni is elég 
volna, nem még tanítani is. Azért a csoportra 
osztás nagyon helyes. 

Nálam d. e. 8—10-ig feljön a II—V. osz-
tály, a VI. osztályra nem jut növendék. D. u. 
2—4-ig az első osztály. E beosztást és fel-
járási időt betartom az egész tanéven át s az 
iskoláztatásban mi hátrányát sem tapasztaltam. 

Mivel pedig félnapos tanítás mellett fél-
tanéven járnak iskolába — ha az előírt tan-
tárgyat önálló tárgyként mind tanítanám — 

mindből tudnának egy keveset, de egyből 
sem eleget. Hatósági hozzájárulással írni, ol-
vasni és számolni tanítok. E három főtantárgy 
mellett tanítok ugyan földrajzot, történelmet 
s alkotmánytant is, de csak olvasmánykezelés 
alapján s csak annyit, a mennyire időm jut. 

A számtanból a négy alapmíveletet s a tize-
des törtekből a mérték ismeretére szükséges 
ismereteket tanítom. Az olvasmánykezelés 
alapján tanított anyagnál nem tartom magam 
egészen az olvasmányhoz. Például a III . osz-
tályban tanítom a megyét a családból kiin-
dulva. A községnél megtanulják, hogy kik 
intézik annak ügyeit. Több község járást 
képez. I t t szólok arról, hogy ennek ügyeit a 
főszolgabíró intézi. így tanulják meg a megye 
intézését is. A IV. osztályban hazánkról tanul-
nak általában. Ennél több ismeretnyujtásra 
nem j u t több idő. A történelemből a IV-ik 
osztályban van egy olvasmány a honalkotás-
ról, ezt kezelem. Az V-ik osztályban A nem-
zet múltja czímű olvasmány adja meg a tör-
ténelmi ismereteket. Az alkotmánytanból pedig 
a község, a megye s a magyar állam kor-
mányzata az, a mit tanítok. Nagyon kevés ez 
a mellett, a mennyit a törvény s a ministeri 
tanterv alapján tanítanom kell; de nagyon 
sok ahhoz képest a tanítvány, mint a mennyit 
ugyancsak a törvény értelmében tanítanom kéli. 
Ez a sok szüli azt a keveset, a mennyit ered-
ményben felmutatok. 

Ennyit tanítva azonban elérek annyit, hogy 
mire tanítványom 12 évet betölt, jól ír, olvas 
és számol. Figyelembe véve a körülményeket 
— ennyi elég. 

Mindezekhez összes kívánalmam egy jó 
olvasókönyvben összpontosul, olyanban, mely 
félévi terjedelemnek s a fél-tanévi ismereteknek 
megfelelően lenne írva. 

(Kis-Királyhegyes.) Beney Antal. 

n. 
E lapok 48. számában ily czímmel meg-

jelent czikk végszava nekem is alkalmat nyújt 
e tárgyban egy indítványom közzétételére. 

A sokoldalú nehézség közt, a melyek egy 
ily iskolánál fönforognak, nem kevés befolyás-
sal van az a körülmény, melynélfogva félórai 
beosztással egy tanítónak VI osztályt kell 
vezetnie. Az osztályok összevonása némi köny-
nyebbséget nyújt ugyan, de az eredményt 
kellőleg nem fokozza. Igaz ugyan, hogy ennek 
művészetére képzőink ma már eljuttatják 
növendékeiket, mindazonáltal a gyakorlati 
helyes érvényesítés sok időt kíván. 

Nem tekintve ezt, megdönthetetlen igazság 
marad az, hogy kevesebb csoportban szembe-
tűnőbb eredmény érhető el. 
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Ha tehát ez áll, keresni, kutatni kell a 
módot, a lehetőséget, hogy a hat éves tankö-
telezettség betartásával a csoportok kevesbít-
tessenek. Az eredmény több és könnyebb el-
érhetése végett a szokást áldozzuk föl a czélért. 

Ezek előrebocsátása után indítványomnak 
lényegét rövid megokolással a következőkben 
adom: 

Az osztatlan, úgynevezett falusi népiskolák 
négy csoportban, illetve osztályban kezeltessenek és 
pedig minden osztály egy és félévi tanfolyamban. 

Ebből kifolyólag ezen tanfolyam a bat, hat 
és féléves korban vegye kezdetét s így az 
ujonczok váltakozva (szeptember, február), 
csakis minden másfélév leteltével vétessenek föl. 

Minden ily másféléves tanfolyam megnyíl-
tával az ezen köteles kort elért növendékek, 
a mennyiben az iskola helyisége engedi, a leg-
nagyobb szigorral kényszeríttessenek az isko-
láztatásra. 

Legyen az iskolakötelezettség olyan, mint a 
katonai. Ha ez végrehajtható vagyon- és rang-
különbség nélkül, éppen ily megszorítással 
miért ne lehetne amaz is ? 

Ezzel a beosztással a tananyag négy cso-
portban sokkal könnyebben kezelhető s a 
kezdők bevezetése csak minden másfélévben 
képezne, a tanfolyam kezdetén, nehézséget a 
tanítónak, míg ma ez minden tanév elején 
megvan. 

Az órarend nem fél-, de háromnegyed-, vagy 
esetleg egy órai beosztással is összeállítható, 
mi által nem lesz kényszerülve a tanító némely 
anyag tárgyalását akkor félbeszakítani, a 
mikor azt még nem volt képes teljesen meg-
értetni. 

Az ellenvetések a két havi nyári szünidő, a 
vizsgálatok, a folytonosság megszakítása és az 
osztott népiskoláktól eltérő rendszer körül 
összpontosíthatok. 

A három elsőnél az ok és okozat — a 
vizsgálatot kivéve, — a mai rendszerű hat 
éves tanfolyamnál hasonlólag megvan, mert 
hát a czélt tekintve, szerintem mindegy, akár 
abból felejt a növendék két hó alatt, a miről 
vizsgálattal leszámolt, akár abból, a mihez 
folytatólag sajátítania kell. A nehézséggel 
mindkét esetben a tanítónak kell leszámolnia. 

Hogy az anyag, a mennyiség, de még az 
idő is az osztott népiskolával párhuzamban 
legyen, böles és tapintatos beosztással legyőz-
hetetlen akadályt nem képezhet. 

Valamint most, az iskolai év végezté-
vel a tananyagot egy kerek egészszé kell 
összefoglalnunk, ezt éppen úgy megtehetjük a 
másféléves tanfolyamnál is azzal a különbözet-
tel, hogy itt nagyobb lesz a mennyiség. 

Mai s a jövőben kilátásba helyezett iskola-

felügyeleti szervezetünk mellett, a nyilvános, 
úgynevezett ünnepélyes vizsgálatok teljesen 
indokolatlanok, mint olyanok, melyek az ered-
ményt jóoldalúlag nem befolyásolják. 

Ezek helyett a négy másféléves tanfolyamot 
bevégzett növendékek szigorú vizsgálat után 
ünnepélyesen bocsáttassanak el a mindennapi 
iskola kebeléből, lehetőleg díszes végbizonyít-
ványnyal, a melyet az iskolaszéki elnök hazafias, 
buzdító szavak kíséretében nyújtana át külön-
külön mindnyájának. 

Ez a mellett, hogy maradandó nyomokat 
hagyna a gyermekek lelkületében, az iskola 
tekintélyének emelésére nem csekély befolyást 
gyakorolna, mi reánk tanítókra is emelő hatás-
sal lenne. 

(Abaúj-Devecser.) Láng Lajos. 

H I V A T A L O S EÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
Fay Béláné szül. Kuun Irma grófnőnek és 
Fodor Aladár magyar államvasuti hivatalnok-
nak Piski-telepen a szegény iskolásgyerme-
kek segélyezése czéljából rendezett hangver-
seny körüli buzgólkodásukért. 

Kinevezte: az 1891. évi 43. t.-cz. 9. §-a 
alapján Debreczenben felállított országos tanítói 
fiu- és leányárvaháznál szervezett helyi fel-
ügyelő-bizottság elnökévé gróf Dégenfeld 
Józsefet Hajduvármegye főispánját, tagjaivá 
pedig Simonffy Imre kir. tanácsos, polgár-
mestert, dr. Wolafka Nándor vál. püspök és 
róm. kath. plébánost, Tóth Kálmán ev. ref. lel-
készt, Jlfár7cEndre ügyvédet és Kovács Lajos ev. 
ref. tanítóképezdei igazgatót, továbbá Csiky 
Lajosné, Gxéressy Kálmán né, dr. Medve Kálm ánné, 
Meyer Emiiné és dr. Popper Alajosné úrnőket, 
a szervezetben megállapított 5 év tartamára; 
Marmula János oki. tanítót a hasznos-alsó-
hutai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Schwan-
felder Richárd oki. tanítót a glogoni közs. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Barcsayné-
Szénássy Etelka oki. kisdedóvónőt a barcza-
újfalusi áll. kisdedóvodához óvónővé; Szmodics 
Szilárd oki. tanítót a negyedik-hegykerületi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Sarudy Ottó 
oki. polg. iskolai tanítót az alsólendvai áll. 
polg. iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik foko-
zatába segédtanítóvá; Fapp Jenőt és Papp 
Jenőnét sz. Salzer Gabriella oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a székelykevei áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Jabloniczky 
Mihály oki. tanítót a berencsváraljai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Reichel Vilma oki. 
tanítónőt a vörösvári áll. el. népiskolához r. 
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tanítónővé; Ellenbach Mátyás oki. tanítót az 
udvarszállási áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Kunszt János oki. tanítót az erzsébetfalvi áll. 
el. iskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Concha Laura vörösvári áll. 
el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. 
isk.-hoz; Endes Klára nagyselyki áll. el. isk. 
r. tanítónőt jelenlegi minőségében az aranyos-
gyéresi áll. el. iskolához; Szakonyi Géza alsó-
lendvai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a csáktornyai áll. polg. fiúiskolához; 
Nisztor Joákim szász-kisalmási áll. el. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a hévizi áll. 
el. iskolához; László Albert asszonynépi áll. 
el. isk. tanítót és Horvátné-Szendeczky Ilona 
magyar-beczei áll. tanítónőt a bodófalvi áll. 
el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Ambrus Sándor 
bessenszöghi munkaképtelennek talált róm. 
k. tanító részére évi 230 f r to t ; Kornya György 
labaskinczi munkaképtelennek talált gör. kel. 
román tanító részére évi 190 f r to t ; Ginzeri 
Zsigmond vámosladányi munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 230 f r to t ; 
Avrameszku Mojsze valkányi munkaképtelen-
nek talált gör. kel. tanító részére évi 330 
forintot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Szabó 
Ignácz középhomoródi nyugalmazott gör. kath. 
tanító özvegye, szül. Pomján Mária részére 
évi 150 frtot és 3 kiskorú árvái részére össze-
sen 75 frt, mindössze évi 225 f r to t ; néhai 
Gyikó András kis-nyiresi nyugalmazott gör. 
kath. tanító özvegye, szül. Yajda Julianna 
részére évi 100 frtot. 

I K 0 D A L 0 M . 
Megjelentek: Böngérfi János : Kádár Pali, 

kis magyar Robinsonja. (Több művészies 
színnyomatú és csinos fametszetű képpel. 
Nyolczadrét alakú, 192 lap. Ára vászon-
kötésben 1 f r t 80 kr.) Böngérfi Magyar 
Robinsonja ú j nyomokon halad. Eddigi Ro-
binson-irodalmunk inkább fordítás, mint át-
dolgozás. Böngérfi munkája azonban gyökeres 
átdolgozás. Munkájának hőse: Kádár Pali, 
egy szegény magyar árva fiu, a kit az élet 
tengerének hullámai messze, idegen földre 
vetnek. A magyar névnek tiszteletet és be-
csületet szerez. Bátorságával, lélekjelenlétével, 
szorgalmával, kitartásával, józan, mértékletes, 
vallásos életével példa gyanánt szolgálhat a 
magyar ifjúságnak. Elete, küzdelmei bárkinek 
intésül szolgálhatnak arra, hogy erős aka-
rattal és SZÍVÓS kitartással a legnagyobb aka-
dályokon is győzedelmeskedhetik az észszel 

megáldott ember. A szülők nyugodt lélekkel 
adhatják gyermekeik kezébe ezt a valóban 
kitűnő könyvet. Hogy a szegényebb sorsú 
szülők is megvehessék a könyvet, a kiadó 
olcsóbb kiadást is rendezett belőle. Ára fűzve 
1 frt. Mindkét kiadás megjelent és kapható: 
ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében (Múze-
um-körút 2.) — Olcsó könyvtár, szerkeszti Gyidai 
Pál, kiadja a Franklin-Társulat. A népszerű 
vállalatnak ismét két kötete (383—384) hagyta 
el a sajtót. Mindkettő eredeti magyar munka. 
Az egyik Csengery Antaltól „ Jellemrajzok" 
(383), melyben irodalmunk és politikai köz-
életünk három kiváló alakjának jellemzését 
kapjuk Csengery Antaltól, a magyar publi-
czisztika fényes tollú munkásától. Nagy Pál, 
Beöthy Ödön és Szentkirályi Móricz képei 
annak a nagy korszaknak a képéből dombo-
rodnak ki, melynek ha nem is legnagyobb 
alakjai, de úttörő munkásai voltak, a kiknek 
neve méltó az utókor becsülésére. Eötvös, 
Kossuth, Dessewffy József és Kazinczy ma-
guk teremtették korszakukat. Csengery kitű-
nően érti, mint kell kidomborítani az egyé-
niségöket legkifejezőbben jellemző vonásokat, 
életök és munkásságuk ama momentumait, a 
melyekből a jellemrajz tökéletessé lesz. E nem-
ben kevesen érnek föl irodalmunkban Csen-
geryvél. Könyve méltó arra, hógy az iskolá-
ban mint a magyar műpróza mintáját olvassák, 
méltassák. Ára 30 kr. — A másik Pál f f y 
Albert regénye: „Ne hallja hirét az anyjá-
nakama kevés termékek közül való, melyek 
a napi termelés színvonalán felül emelked-
nek. Pálffy eddig legszivesebben a negyvenes-
ötvenes évek korából vette regényeinek tar-
talmas, jól kikerekített meséjét. Most a mo-
dern társaságba vezet és egy kedves szerelmi 
történet keretében jól mutatja be annak jel-
lemző alakjait. Nem a modern irók fejtetőre 
állított lélektanával, külső hatást kereső fnr-
fangával dolgozik; regénye épp úgy megfelel 
a jó regény irodalmi követelményeinek, mint 
a jóízlésü olvasó magasabb igényeinek, mely-
nek ára 60 kr. —• Magyar méhészkönyv.. Ir ta 
dr. Farkas Mihály. Ez a nagy népszerű-
ségre jutot t könyv most már ötödik kiadás-
ban jelent meg. A munka a Franklin-Tár-
sulat kiadásában jelent meg (Budapest, 
Egyetem-utcza 4.) Ára 50 kr. — Verne 
Gyula új regénye: Bardentor Clovis, melyet 
Gaál Mózes kitűnően magyarított, népszerű-
ségben mihamar utói fogja érni a legolva-
sottabb Verne-regényeket. A regény illusz-
trált kiadás, a Franklin-Társulatnál jelent 
meg és ára 2 frt . Vászonkötésben 2 f r t 60 kr. 
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Kalazanczi Szt, József emlékezete. 
A magyarországi „ Ke/yes-tanítórend" tagjai, 

a piaristák, a f. évi deczember hó 7., 8. és 
9-ik napjain országszerte kegyeletesen meg-
ünnepelték rendjük megalapítójának, az ember-
szeretet lelkétől áthatott népnevelés nagy 
apostolának, a szegény, elhagvatott, elzüllésnek 
induló gyermekek megmentőjének, Kalazanczi 
Szent Józsefnek áldott emlékezetét, s nem-
zetünk szine-java hálás szívvel osztozott a 
piaristák ezen örömünnepében; részt vett 
ebben a magyar néptanítói kar is ; mert 
hiszen nemzeti népnevelésügyünk szolgá-
latában is kiváló, soha el nem homályosulható 
érdemeket szereztek másfél századon át a 
„Kegyes-tanítórend" tagjai, kiknek egészen 
a legújabb korig nem csupán csak az volt 
a tisztük, hogy a gimnáziumi s a főiskolai 
ifjúságot oktassák és neveljék, hanem az is, 
hogy a népiskolák növendékeit is előkészítsék 
az egyszerű polgári életpályákra. 

Régebben ugyanis minden egyes olyan latin 
iskolának, a melyben piaristák oktattak, népis-
kolai osztályai is voltak s a miként Kala-
zanczi Szent József életének rövid történeté-
ből kitűnik, a „Kegyes-tanítórend", első isko-
lái voltaképen népiskolák valának, és csak 
később váltak ezeknek a piarista iskoláknak 
a felső osztályai a tudományos életpályákra 
előkészítő gimnáziumokká. 

Kalazanczi Szent József Spanyolországnak 
Aragónia nevű részében, Peralta városában 
született 1556 szeptember 11-én. Atyja Ara-
gónia kormányzója volt ; anyja az ős-nemes 
Gaston - családból származott. Első éveit a 
családi körben, mély vallásos érzülettől át-
hatot t édes anyja vezetése mellett élte át s 
a leggondosabb nevelésben részesült. Később 
az estadillai latin iskolába került, hol 16 éves 
korában kitűnő sikerrel végezte a gramma-
tikai, rhetorikai és dialektikai tanulmányokat. 
Kalazanczi don Pedro, József fiát a katonai 
életpályára szánta, de az anya és a fiu állha-
tatos könyörgésének engedve, beleegyezett 
végül abba, hogy a szelid lelkületű ifjú a 
leridai főiskolában folytassa tanulmányait. 
Leridában Kalazanczi Szent József a jogi 
tudományoknak élt s 19 éves korában már 
megszerezte a jogtudori méltóságot. Ez a 

tudományos méltóság, a legelőkelőbb családi 
összeköttetés és a rengeteg családi vagyon, o o o. 1 

melylyel atyja rendelkezett, ekkor már tehát 
megnyitották volna Kalazanczi Szent József-
nek az utat a legfényesebb világi méltóságok 
felé; ámde a Gondviselés az ő lelkébe más 
vágyakat, más hajlamokat ültetett. Az egyházi 
életpálya vonzotta lelkét ellenállhatatlanul. 
A papi pályára szánta magát. 

Nagy küzdelembe került, míg a fiatal tudós 
atyjának beleegyezését e szándékának keresztül-
viteléhez ki tudta eszközölni. A papi pályára 
Kalazanczi Józsefet az urgeli püspök előkészít-
vén, a teologiai tanulmányok bevégzése 
czéljából Valencziába költözött a fenkölt 
szellemű papjelölt, hol minekutána az 1583-ik 
esztendőben a hittudori méltóságot is elnyerte, 
pappá szenteltetett Moncada Ambrosius püspök 
által Urgel városában 1583 deczember 13-án. 

Mint felszentelt pap, Kalazanczi eleintén 
Ambrasinban, később meg Lerida városában 
szolgálta az egyházat. Itt, Leridában érte-
sülvén arról, hogy atyja halálos betegségbe 
esett, első és legszentebb kötelességét telje-
sítendő, visszatért az atyai házhoz. A leg-
bensőbb szeretettel és odaadással ápolván és 
vigasztalván beteg atyját, megédesítette annak 
utolsó napjait. Atyjának halála után Kala-
zanczi Józsefet felsőhatósága a püspökség 
legelhagyatottabb és legszegényebb vidékére, 
a legterhesebb lelkipásztori munkával össze-
kötött claveróli és ordonedai plébániákba ren-
delte. Ezekben a plébániákban fejlődtek ki 
erőteljesebben Kalazanczi József lelkében azok 
a lelkierők, melyeknek csodálatos hatalma oly 
fényes sikerekben nyilvánult később is. Nem 
csak a saját plébániájához tartozó nép, hanem 
a zord Pyrenäus alján elterülő szomszédos 
helységek lakossága is rajongó tisztelettel és 
szeretettel övezte körül a szelid lelkületű, 
szent életű gondos lelkipásztort, a ki gyámol-
talanságában gyámolítójává, Ínségében jóte-
vőjévé vált csakhamar az egész vidék népes-
ségének. A fiatal lelkipásztor buzgóságát 
püspöke végül azzal jutalmazta meg, hogy 
az egész vidék plébániáinak a felügyeletét 
reá bizta s püspök-helyettesi méltósággal is 
felruházta őt. Miként kortársa, a róm. kath. 
közoktatásügy nagy szerzője : Boromaei Szent 
Károly, a kietlen alpesi völgyek népeinek, 
ügy Íőn Kalazanczi Szent József is, minek-
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előtte Romába ju to t t volna, a zord Pvrenäus 
hegyi lakosságának a nevelője, jótevője. 

Kalazanezi Józsefben az 1592-ik év elején 
fogamzott meg a szándék arra nézve, bogy 
hazáját elhagyva, Rómába költözzék, ugyan-
ezért hivatalát püspökének kezébe vissza-
helyezvén, annak engedelmével és áldásával 
megindult, mint egyszerű zarándok Róma 
felé, hova ugyanazon esztendőben, a nagyböjt 
idején meg is érkezett. Itt Kalazanezi kezdet-
ben szegény zarándok módjára, teljesen vissza-
vonulva élt; mer t roppant családi vagyonának 
nagyobb részét két leánytestvérének hagyván 
hazájában hátra, megmaradt vagyona jöve-
delmének nagyobb részét is a római szegények 
és elhagyatottak gyámolítására fordította. 
A visszavonultság homályából Kalazanezi 
Józsefet Colonnai Márk Antal bibornok 
ragadta ki, a ki a szegény papot vendégszerető 
palotájába édesgette s ott rokonának Colonnai 
Fülöpnek a nevelésével megbizta volt. 

Rómában Kalazanezi József csakhamar részt-
vett a külömböző jótékonyegyesületek és 
társulatok szent munkájában. E munka közben 
szerzett tapasztalatai azután arról győzték meg 
a nemes szívű, spanyol származású férfiút, 
hogy a római szegény sorsú nép nyomorán, 
erkölcsi romlottságán gyökeresen segíteni csak 
úgy lehet, hogy ha gondos nevelésben része-
sítik a szegény sorsú gyermekeket is; mert 
e gyermekek nevelésének az elhanyagolása 
képezi a szegény nép nyomorának és erkölcs-
telenségének kiapadhatatlan főforrását. Es ez 
a meggyőződés megadta az i rányt Kalazanezi 
József egész életének. 

Gondos, a kegyes életre képesítő nevelés 
által meg kell menteni a szegény nép sarja-
dékát az ínségtől és az elvetemedett erkölcs-
telenségtől ! Ezt a nagy feladatot tűzte ki 
magának Kalazanezi nemes szive, fenkölt 
szelleme! És e nagy feladat megoldásához 
Istenbe vetett hittel és bizodalommal hozzá 
is fogott azonnal. 

Mindenekelőtt sorba járta a római alsóbb 
iskolák tanítóit, hogy rábeszélje őket az 
utczákon csavargó, szegény, elzüllésnek indult 
ifjúság ingyen oktatására és nevelésére; majd 
meg fölkereste azzal a kérelemmel a városi 
hatóságot, hogy fizesse az ki a szegény 
gyermekek helyett a szokásos tandíjat a 
különben is nagy anyagi gondok között élő 
tanítóknak. Látván azonban, hogy ezen az 
nton a feladatot megoldania nem lehetséges, 
az 1597-ik év őszén néhány ügybuzgó ember-
barát támogatásával maga nyitott iskolát a 
szegény római nép gyermekei számára. És 
ez az első piarista iskola csakhamar szinültig 
megtelt növendékekkel. Nem is csodálandó! 

Hiszen benne maga Kalazanezi József volt 
az oktató, ki iskolájának megnyitásakor, 
minden más munkakörtől visszavonulva tel-
jesen a szegény gyermekeknek szentelte minden 
idejét és erejét. Az emberséges, szelid bánásmód-
ban sohasem részesült, elhagyatott gyermekek 
Kalazanczinak csodálatos nevelői hatalmától 
elbűvölve, megkedvelték az iskolai rendet, a 
tanulást és a kegyes életű mester példája és 
szelid fegyelme a nemesebb erkölcsök befo-
gadására is készekké tette csakhamar még a 
nyers és durva természetű ifjakat is. A szegény 
gyermekek kegyes tanítójának szent munká-
jában, a százakra menő tanulók nevelésében 
és oktatásában hűségesen résztvett három 
más lelkész is, a kik közül az egyik, az iskola 
közelében álló Szent Dorottyáról nevezett 
templom plébánosa volt. Ebben az első pia-
rista iskolában a növendékek a hit- és erkölcs-
tanon, az olvasáson, Íráson és számvetésen 
kivül a latin nyelv elemeit is megtanulhatták; 
egyébként meg kell említenem, hogy az első 
korszakban Kalazanezi József tanítványait 
nem csak könyvekkel látta el ingyen, hanem 
sokaknak még a ruházatáról és élelmezéséről 
is gondoskodott. 

Az első esztendő nagy munkáját Kalazanezi, 
Isten dicsőségére, fényes sikerrel végezte; 
mindazonáltal akadtak elegen, a kik a leg-
magasztosabb eszme megvalósításán fáradozó 
lelkes pap dolgát kicsinyelték, semmibe sem 
vették, kigúnyolták. Ámde csakhamar meg-
szégyeníté az Úr a szent munka kigúnyolóit. 
A midőn ugyanis az 1598-ik esztendőben a 
Tiber kiáradt s az árvíz a város egy részét 
elöntötte, az életmentés munkájában mesterük 
és megmentőjük példáját követve az elsők 
éppen az első piarista iskola felserdültebb 
növendékei valának, a kik pedig a népnek 
ama rétegéből származtak, a melynek tagjai 
az ilyen szerancsétleu alkalmakkor tudva-
levőleg nem az életmentést szokták végezni. 

Ettől az időtől kezdve jó ideig nagy nép-
szerűségnek örvendezett Kalazanezi, a szegény 
gyermekek tanítója, iskolájával egyetemben. 
Az 1597-ben bérbe vett helyiség csakhamar 
szűknek bizonyult; a szegény gyermekek 
iskoláját a vagyonosabb szülők is megtisz-
telték bizalmukkal: Y. Pál és VIII. Kelemen 
pápák kiváló figyelemben részesítették a kegyes 
életű Kalazanezi Józsefet és tanítótársait, 
III . Fülöp spanyol király pedig egy püspökség 
felajánlásával kise'rlette meg egykori alatt-
valójának országába való visszaédesgetését; 
ámde a ,, Kegyes-tanítórend " megalapítója e 
püspöki méltóságot is éppen úgy, miként az 
V. Pál pápa felajánlotta bíbornoki rangot 
szerényen megköszönte, de el nem fogadta; 
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hü maradt mindvégig kitűzött feladatához, 
pedig gyakran kellett tapasztalnia, hogy 
magasztos munkája közben lépten-nyomon 
nehézségekbe ütközik és hogy még a legter-
hesebb munka sikere is képes az emberek 
között irigyeket és ellenségeket támasztani. 

A legnagyobb nehézség a munka első évei-
ben abban állott, hogy nem talált Kalazanczi 
annyi tanítótársat, mint a mennyire az intézet 
fejlődéséhez, a tanítványok számának növe-
kedéséhez képest szüksége lett volna; mert a 
szegény gyermekek első kegyes tanítója meg-
követelte tanítótársaitól is, hogy növendé-
keiknek ne csak oktatóik, hanem nevelőik, 
atyai vezetőik is legyenek; erre pedig csak 
kevesen vállalkoztak abban az időben is. Sok 
nehézséget okozott az iskolahelyiség meg-
szerzése is; ámde ezt a nehézséget a pápák 
és a bibornokok áldozatkészsége az 1599-ik 
év után mindenkor meg tudta szüntetni. Az 
1612-ik esztendőben pedig sikerült K. József-
nek iskolája számára Szent Pantaleon templo-
mának közelében 12.000 római talléron egy 
oly épületet megszerezni, a melyben az addig 
különböző házakban elhelyezett piarista isko-
lák növendékei igen kényelmesen mind el-
fértek, pedig akkor már meghaladta a kegyes 
tanítók növendékeinek a száma az 1200-at. 

Első irigyei és elkeseredett ellenségei Kala-
zanczi iskoláinak Róma városában azok közül 
az alsófokú iskolai tanítók közül kerültek ki, 
a kiktől a szegény gyermekek iskoláinak jó 
hírnévre való emelkedése következtében a 
vagyonosabb szülők elvonták gyermekeiket, 
— a kik tehát az üdvös verseny következ-
tében súlyos anyagi károkat szenvedtek. A 
kenyérkérdésben vesztes tanítóság azután nem 
átallotta Kalazanczit és tanítótársait a leg-
galádabb rágalmakkal megtámadni. E rágal-
mazások következtében két izben kerültek 
Kalazanczi és társai fegyelmi vizsgálat alá; 
de e fegyelmi vizsgálatok mind a két esetben 
fényes igazságot szolgáltattak a kegyes életre 
nevelő önzetlen tanítói testületnek és meg-
érdemelt gyalázatot árasztottak a rágalma-
zókra. 

Így történt, hogy Kalazanczi Józsefnek és 
tanítótársainak a pápa 1614-ben megengedte, 
hogy egyházilag megerősített szabályok szerint 
élő és működő Icongregáczióvá (gyülekezetté), 
majd meg azt is, hogy szigorúbb szabályzattal 
egyesített túrsasággá alakuljanak. 

Yégül XV. Gergely pápa idejében, 1522-ben 
elérte Kalazanczi Szent József azt, hogy társa-
ságát az egyház a szabadalmakkal kitüntetett 
szerzetes-rendek sorába igtatta. Ily módon 
biztosítva látván Kalazanczi, kit a pápa a 
rend-generalisává nevezet^..vcilt ki, a kegyes-

/ # ^ ^ / • Pfl. • V J I m' T 

életre nevelő iskolák jövőjét, bizvást remélte, 
hogy a szegény nép sorsa jobbra fog fordulni, 
hogy a helyes nevelésben és oktatásban része-
sülő nép között évről-évre kisebb lesz a 
nyomor, és elterjednek a nemes erkölcsök s 
végül boldogság lesz az emberek között. És 
e reménységében megerősítette a nagy ember-
barátot ama körülmény is, hogy az újonnan 
megalakult „ Kegyes-tanítórend" tagjainak száma 
csakhamar a legjelesebbeknek elismert tudó-
sokkal és igen előkelő állású férfiakkal gyara-
podott. 

A „Kegyes-tanítórend" a pápa által meg-
erősített szervezetének megfelelő bölcs vezetés 
következtében még alapítójának életében meg-
kezdte Róma falain kívül is áldásos tevékeny-
ségét, a melynek jótékony hatása Rómában 
abban nyilvánult, hogy a gondjaik alá vett 
néposztályban a törvények és a felsőhatóság 
iránt való tisztelet és engedelmesség észre-
vehetőleg fejlődésnek indult és a hit-erkölcsi 
élet szinvonala tetemesen emelkedett. 

Nem csodálandó tehát, hogy e tapasztalatok, 
a „Kegyes-tanítórend" jó hírneve, arra készté 
Olaszország több városát is, hogy őket meg-
nyerje és reájok bízza az ifjúság oktatását s 
nevelését. A „Kegyes-tanítórend" iskolái így 
gyorsan szaporodtak, még pedig nem csak 
Olaszországban, hanem az Alpeseken innen 
is. Megérte Kalazanczi, hogy a vezetésére 
bízott rendnek az ApennineMől távol eső 
Kilcolsburgban, Olmiitzben, sőt még Lengyel-
országban is volt iskolája s nevelőintézete. 

„Azonban a fiatal testületnek — írja Molnár 
Aladár — nemsokára még egy erős meg-
próbáltatáson kellett keresztül mennie. Kebe-
lében meghasonlások s zavarok törtek ki. 
Elterjedt jó hirok következtében sok meg-
hívást kapván, kelleténél gyorsabban terjesz-
kedtek, úgy, hogy Kalazanczi nem győzött 
mindenüvé eléggé kiképzett s jellemökben is 
teljesen megbízható egyéneket alkalmazni. 
Leginkább ebből származtak a bajok, melyeket 
a rend külső ellenségei azután siettek föl-
használni. Főleg Zozius Marius jezsuita és 
Cherubini atyáknak sikerült a dolgot oda-
vinni, hogy Kalazanczi kormányzói hivatalából 
letétetett, sőt 86 éves korában az inkvíziczió 
elé állíttatott s bár ott ártatlannak Ítélték, 
ujabb fondorlatok következtében X. Ince pápa 
1646-ban, egy brévéjével a „Kegyes-tanító-
rendet" ismét egyszerű kongregáezióvá alakí-
totta s új tagok felvételét megtiltotta. Mind-
amellett Kalazanczi 1648-ban, 92 éves korá-
ban bekövetkezett halálakor társulatának fön-
maradását ismét biztosítottnak tekintheté. A 
„Kegyes-tanítórend" megalapítóját az egyház 
még halaja évében a boldogok, majd pár év-
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tized múlva 1667-ben a szentek közé igtatta. 
X. Kelemen pápa pedig a „Kegyes-tanítók-
társulatát" 1669-ben ismét a XV. Gergelytől 
nyert szabadalmakkal fölruházott renddé 
emelte. 

Hazánkban a „Kegyes-tanítórend" 1642-ben, 
az akkor még lengyel uralom alatt állott 
szepesi Podolin városban nyitotta meg első 
iskoláját Lubomirszky lengyel herczeg meg-
hívása következtében, a második piarista iskola 
pedig Privigyén keletkezett 1660-ban özvegy 
Pálffy Pálné grófnő áldozatkészségével. Ezután 
meglehetős gyorsan szaporodtak a kegyes-
rendiek iskolái hazánkban is, s 111. Károly 
királyunk idejében, a ki alatt az 1715-iki 
országgyűlés a 162-ik törvényezikkel e rendet 
Magyarországba és kapcsolt részeibe befoga-
dottnak nyilvánítá, a piaristáknak már 18 
intézetük virágzott, holott a „Kegyes-tanító-
rend", mint rend a mult században külön 
vagyonnal, jószágokkal nem is rendelkezett s 
így házaikat és iskoláikat részben buzgó hit-
sorsosaik alapítványaiból, részben pedig a 
városok által számukra felajánlott jövedel-
mekből kellett felállítaniok és fentartaniok. 
Tisztelettel kell elismernünk, hogy a piaristák 
igen sok helyt a kezdet nehézségeivel küzdve, 
éveken át szenvedett erős nélkülözések között, 
misszionáriusi buzgósággal alapították meg 
városainkban házaikat, pedig a polgárság 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogadta őket; 
mert e rend az elemi népoktatás ügyét is 
hűségesen gondozta e század közepetájáig 
minden egyes házában. 

A piaristák által fentartott népiskolák a 
mult században is három osztályból állottak, 
t. i. az olvasók, a,z i/rók, és a számvetők 
osztályából: ez utóbbitarithmetikai osztálynak 
is nevezték. Miként az osztályok elnevezéséből 
is kitűnik, a piaristák népiskoláik első osztá-
lyában a főgondot az olvasásbeli ügyesség 
közlésére, a másodikban az olvasás szorgalmas 
gyakorlása mellett az irás tanítására fordítot-
ták ; de már ebben az osztályban is tanultak 
a tanulók számolni. A harmadik osztályban 
az olvasási, irási és fogalmazási gyakorlatok 
mellett a piarista iskolák tanítói a számvetés-
beli ügyesség közlésére fordították a fő figyel-
met ; ebben az osztályban kezdték meg a 
növendékek a latin nyelv elemeinek a tanulá-
sát is. A vallástani oktatásra mind a három 
osztályban nagy gondot fordítottak, valamint 
az áhitatossági gyakorlatokra is. Az 1774-ik 
évtől kezdve a piaristák népiskolái is azt a 
tantervet követték mindenütt, a mely a többi 
róm. kath. népiskolákra kötelező volt. 

A népiskolai oktatás terén szerzett érde-
meknél is nagyobb a „Kegyes-tanítórendnek" 

az az érdeme, a melyet a középiskolai oktatás 
terén és a magyar nemzeti élet újjászületése 
körül szerzett. Kiváltképen a legutóbb lefolyt 
évszázad nagy küzdelmeiben mutatta ki a 
„Kegyes-tanítórend" a magyar nemzeti szellem 
és műveltség fejlesztése körül mind a mai 
napig áldásosán ható nemzetnevelő hatalmát. 

Hogy minő szolgálatokat tettek a magyar 
nemzetnek Kalazanczi Szent József tiai, a pia-
risták, arról azonnal meggyőződhetik ki-ki, ha 
nemzetünk jeleseinek múltját kutatni kezdi. 
Olvassuk csak el dr. Bánóczi Józsefnek llévay 
Miklósról, a magyar népiskolai tankönyv-
irodalom s a magyar nyelvtudomány egyik 
elsőrendű munkásáról írt akadémiai pálya-
művét; lapozgassunk csak irodalomtörténe-
tünknek abban a részében, a mely Eévay és 
Dugonics András korától számol be tudomá-
nyos- és szépirodalmunk csodálatos fejlődé-
sének nevezetesebb mozzanataival; kérdezzük 
csak meg a történetírót, hogy miként mutattak 
példát a szabadságliarcz nagy napjaiban növen-
dékeiknek a piarista iskolák tanítói; tudako-
zódjunk csak a felől is, hogy mit tett dr. 
Szabóhj Adolf, a „Kegyes-tanítórend" szerény 
tagja a székes-főváros magyar iparosaiért s a 
budapesti iparos-világ megmagyarosítása érde-
kében a róm. kath. legényegyesületben — és 
nézzünk végig azoknak a kiváló férfiaknak a 
névsorán, a kiknek a „Kegyes-tanítórend" 
adta meg az irányt iskolaiban az egész életre 
nézve! Es ha mindezeket megteszszük, lehe-
tetlen, hogy hálás szívvel áldást ne mondjunk 
annak az emlékezetére, a kinek az emberiség 
a „Kegyes-tanítórend" megalapítását köszönheti. 

Áldott legyen közöttünk, e nemzet nép-
tanítói között is, Kalazanczi szt. József emlé-
kezete ! 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X A „Népnevelők Budapesti Egyesületé"-

nek pedagógiai szakosztálya f. hó 16-án Schön 
József elnöklete mellett igen látogatott ülést 
tartott a „M. T. AT/'-nak nagytermében. Az 
ülésen a többi között a székes-fővárosi tan-
ügyi osztály részéről Festetich Géza gróf tanács-
jegyző és Béry Ferencz fogalmazó vett részt. 
Jelen volt továbbá Ember János kir. segéd-
tanfelügyelő és Józsa Mihály a kultuszminis-
teriumból. Az ülésnek főtárgya volt a székes-
fővárosi elemi népiskolák szakfelügyeletének kér-
dése, melynek előadója volt Sretvizer Lajos 
igazgató, a ki megdönthetetlen érvekkel be-
bizonyította, hogy iskoláink nélkülözik a kellő 
szakfelügyeletet s ez oka annak, hogy a székes-
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főváros iskolái az intenzív fejlődésben oly 
lassú baladást tesznek. Előadót lelkesen meg-
tapsolták s a fontos tárgyhoz hozzászóltak: 
Lakits Vendel, Ember János, Festetich Géza 
gróf és Kurz Sámuel. Yégül pedig egyhan-
gúlag elfogadta a szakosztály az előadó iadít-
ványát, mely ekként hangzik : a székes-főváros 
elemi népiskolái ez idő szerint még nélkülö-
zik azt a kívánatos szakfelügyeletet, a mely 
az iskolák helyes irányú és intenzív fejlődését 
biztosíthatná; továbbá kimondta, hogy a székes-
fővárosi tanügyi politika egyik elsőrendű kér-
désének tartja a szakfelügyelet kellő és helyes 
megoldását. Az ülés második tárgyát Csáki 
Elek adta elő, mely rendkívül fontos társa-
dalmi szempontból. Bemutatta ugyanis azt az 
emlékiratot, a melyet az egyesület a székes-
fővároshoz intézend abból a czélból, hogy 
azokat a szegény sorsú iskolásokat, a kiknek 
szülei egész nap a kenyérkereset gondjával 
vannak elfoglalva s gyermekeiket teljesen el-
hanyagolják, az iskola vegye erkölcsi és testi 
gondozásba, hogy megmentse őket az elzüllés 
veszedelmétől. Az ülés ezt a memorandumot 
helyesléssel elfogadta. 

= A „Brassómegyei tanítótestület" ez 
évi közgyűlését f. hó 7-én Brassóban tartotta 
meg. Bede Dániel elnöki megnyitójában a 
testület hódolatát mutatta be 0 Fölségének 
azon magas kegye iránt, melylyel történel-
münk 10 kiváló alakjának emiékét szoborral 
örökíti meg. Büszkeséggel mutat rá a tüne-
ményszerű államférfi: Wlassics minister úr 
nemzeti irányú működésére és sikereire. A szo-
kásos adminisztratív természetű ügyek mellett 
e közgyűlés két igen fontos kérdésének gya-
korlati irányú megoldása felé tett határozott 
lépéseket. Ugyanis Balázs Péter a szabadkézi 
rajztanítás eszméjének terjesztése czéljából 
már egy ezelőtti közgyűlésen példákkal támo-
gatott előadást tartott s ezt jelen alkalommal 
egy gyakorlati tanítás kapcsán is bemutatta. 
Érdekes vita indult meg e kérdés fölöt t : lehető 
és szükséges-e a támpontok mellőzése a nép-
iskolai rajztanításnál ? E kérdés minden oldal-
ról megvilágosíttatván, az álláspontok hatá-
rozottabb körvonalozása czéljából egy szak-
bizottságnak adatott ki. Augusztin Imre a 
slöjd-oktatásról tartott tudományos és magas 
színvonalon álló előadást. 0 a kézügyességi 
oktatás mibenlétének megismerése czéljából az 
eredeti forráshoz, Svédországba ment s most 
ezen, „a napirendről le nem szorítható" eszmét 
a tudás és odaadás teljes erejével kultiválja 
és annyi meggyőző argumentummal támogatta 
czéljait, hogy a közönséget, mint egy embert 
ragadta magával. Indítványára a közgyűlés a 

munka általi nevelés eszméjét elfogadja s egy 
ily irányú tanműhely létesítésének szükséges-
ségét kimondja; elhatározza, hogy Slőjd-egye-
sületet alakít s e czélból bizottságot küld 
ki az eszme realizálása s az ily irányú moz-
galmak figyelemmel tartására. A két előadó, 
Balázs és Augusztin, szövetkezve, a nagy szün-
idő alatt a szabadkézi rajz- és a slöjd-oktatás 
eszméjének gyakorlati irányú terjesztése cíál-
jából, a jelentkezők részére tanfolyamot rendez-
nek. Egyhangú lelkesedéssel csatlakozott az 
egyesület a „ Tanítók Orsz. Bizottságához" s kép-
viselőkül Bede Dánielt, Józsq Mihályt és Paál 
Ferenczet választotta meg. Áldozott a kegye-
letnek, midőn két elhunyt tagja, Nagy Ferencz 
és Kootz Károly felett Balázs Péter és 
Madarassyné Jancsó Riza által emlékbeszédet 
tartatott . A tisztikarba egyhangúlag megválasz-
tattak : elnökké Bede Dániel; alelnökökké Jánó 
Lajos és Paál Ferencz; titkárrá Balázs Péter ; 
jegyzőkké Barcsay Albert és Ütő Sándor; 
pénztárnoknak Tóth András és ellenőrnek 
Sára András. Gyűlés után közös ebédhez ültek 
s az elhangzott felköszöntők kapcsáu távirati 
üdvözletet küldöttek Wlassics Gyula minister 
úr ő nagyméltóságának; Halász Ferencz és 
Molnár Viktor osztálytanácsos uraknak. (P.) 

Tanítók tanácsadója. 
Ií . A. N-Körös . Sürgősen jelentsék be 

az ügyet a kir. tanfelügyelőnél. Végtére is 
tűrhetetlen állapot az, hogy egy tanítót az 
iskola fentartó-hatósága a rendes heti óra-
számon felül minden külön díjazási igény 
kizárásával „korlátlan számú óratöbblet" el-
fogadására akar kötelezni s aztán avval fenye-
getik, hogy ha ennek a föltételnek alá nem 
veti magát, év végén nem fogják véglegesíteni; 
sőt egyszerűen elbocsátják hivatalából. 

M. A. B. Talán lehet rajta „igazítani." 
1). L. Miután van tanítói oklevele, a nyug-

díjba fölveszik, ha a törvényes kort elérte 
és legalább rendszeresített „segédtanítói" állo-
máson működik. 

Taní tó je lö l t . Az osztály tanításában igen; 
azontúl nem. Elmozdítható, ha nincsenek vele 
megelégedve; mivel nincs képesítő oklevele. 

S. A. Űj-Antalvölgy. 1. Kérhet tisztelet-
díjat s ez meg is illeti. 2. Az iskolafentartó 
határozhat ebben. 3. Kérhet, de nem köve-
telhet. 

Csi ifáry Ágost. Mint oki. tanító, minél 
előbb folyamodik a nyugdíjba való fölvételért, 
annál jobb. Más kérdés az : vájjon rendszere-
sített állomáson van-e ? Ha nem, akkor előbb 
rendszeresítesse az állomást. 
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K. B. (í. „Az elemi iskolai tanítók szol-
gálati viszonyainak szabályozásáról" szóló 
törvényjavaslatot már felterjesztette a „Tanítók 
Országos Bizottsága" a nm. vallás- és közok-
tatásügyi minister úrhoz. Ha ebből törvény 
válik, segítve lesz a felekezeti tanítók sok-
szor panaszolt bajain is. 

X. Y. Z. Ont ugyan csak mint „helyettes" 
tanítót választották meg; de mivel a törvény 
rendes és segédtanítókról intézkedik: kér-
het lakbért is, és pedig fizetésének 20—25 
százalékát. 

Z. Elemi népiskolai bizonyítványok, avagy 
havi értesítők kiállításáért nem kérhet pénzt 
csak a bizonyítvány-másodlatért. Ezért Buda-
pesten egy forintot fizetnek. Ezt sem törvény, 
vagy ministeri rendelet, hanem szokás-jog, 
vagy az iskolafentartó határozata alapján. 

M. I. Zenta. Kár volt eddig is várni. Fo-
lyamodjék újra s adja át kérvényét magának 
az elnöknek. A mit nem terjesztett az igaz-
gató az iskolaszék elé, a mire tehát határo-
zatot nem hozhattak, megfelebbezni sem le-
het. 

Tandíj. 1. Ha felvette a gyermeket (s ezt 
jól tette) a tandíjat is köteles megfelezni. 
2. Szünidőt engedélyezni nem az igazgató, 
nem is a tantestület joga, hanem az iskolaszéké. 

K. J. Simonytornya. Nem kötelesek bevé-
gezni ; de ha maradni kivannak a tanév végéig, 
nem utasíthatják el. 

Sell. D. Modor. Ott fizet, a hol isko-
lába jár. 

0 . M. Bereg-Szt.-Miklós. Kérheti, de nem 
kapja meg. Önnek csak 1899 julius 1-én du-
kál az első ötödéves korpótlék. 

H. J. Szaár. H a a 13 —15 éves gyermek 
helyben lakik, kötelessége ismétlő-iskolába 
járni. Budapesten szolgálatban levő ilyen 
vidéki leányok nem kényszeríthetők, hogy 
ezért haza menjenek. Mulasztásaik igazolhatók, 
főképp ha járnak iskolába. Csakhogy ezt itt 
senki sem ellenőrzi. 

B. Ii. 1. Évközben is csak bizonyítvány 
alapján vehetők fel a tanulók. 2. A 15 éves-
nél idősebbek nem ismétlő-iskolába valók. 
Ha erkölcstelen magaviseletével a többit is 
ronlja, éppen nem tűrhető meg abban. B.-nek 
nincs igaza. 

F. J. Már hogy lehessen óvónő postakezelő 
is ? Nincs arra ideje. Nem hiszszük, hogy 
megengedjék. 

M. A. 1. Minden hitfelekezet maga tartozik 
a vallásoktatásról gondoskodni. A felekezeti 
iskolában erre a tanító is kötelezhető, külön 
díj nélkül. 2. Kerestesse ki ön mással, meg-
találhatják eddig közölt tanácsaink között. 

Sérelmes. Igaza van abban, hogy az igaz-
gató sem a lakás, sem az osztály elhagyására, 
illetve kicserélésére nem kényszeríti önt. Ezt 
csak a gondnokság teheti. Ha fontos körül-
mények nem kívánják ezt, a mit mi nem 
tudhatunk, a kir. tanfelügyelő úr is síz ön ja-
vára dönt, ha hozzá fordul panaszával. 

D. I. Nagybánya. 1. Budapest községi is-
koláiban a közös ima elmondása előtt és után 
nem vetnek keresztet magukra a róm. kath. 
vallású tanulók. Ha önöknél a „bevett szokás" 
más volt, nem kellett volna abbanhagyni, 
hogy a szülők vallásos érzületét ne sértsék. 
A tanítónak ezt megtiltani nincs joga, a 
gyermeket pedig ezért büntetni durvaság 
volna. Ha az iskolaszék elrendeli, ezentúl is 
vethetnek keresztet a róm. kath. vallású tanu-
lók annál is inkább, mivel ezt „csak némán, 
hangadás nélkül" tették eddig is, továbbá 
azért, mivel többségben vannak a katholikus 
gyermekek és a szülők is kívánják. 2. Buda-
pesten nincs ugyan megparancsolva a taní-
tóknak, hogy a tanulókat vasár- és ünnep-
napokon templomba vezessék; de „elvárja és 
érdemül tudja be" a hatóság, ha megteszik. 
A tanárok és tanítók készséggel vállalkoznak 
erre nem csak a községi elemi, de az állami 
középiskolákban is. 

F. D. Szigetvár. Válaszul ide igtatjuk az 
1893. évi XXVI. t.-cz. 10. §-át, mely így szól: 
„A tanítói fizetések eddig megállapított és az 
iskolafentartók által saját anyagi forrásaikból 
kiszolgáltatott mennyisége továbbra is cson-
kítatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg államsegély 
igénybevétele czéljából le nem szállítható." 
Ez ellen vétett legutóbb Szeged város, midőn 
az újonnan szervezett tanítói állásokra pályá-
zatot hirdetvén, a tanítói fizetéseket az eddigi-
nélkevesebb összegben állapította meg. Hiszszük 
azonban, hogy ez a hiba jóvá fog tétetni. 

K. A. Csenger. Utasítást a méter-mérték 
tanításához többen is írtak. Rendelje meg 
valamelyiket a könyvkereskedőnél. 

N. K. Udvard. Attól függ, mennyire van 
a kántortanító előbbi hivatalával elfoglalva. 
Legjobb volna felváltva tanítani az ismétlő-
iskolában, külön tiszteletdíj mellett. 

Felekezeti tanító. Első kérdése határo-
zottan beavatkozás a hatóság dolgába. Máso-
dik kérdésére „igen"-nel felelünk. 

Sz. A. Tolna-Mözsön. A felfüggesztés ide-
jére félfizetés járna. Ha az egyházmegyei fő-
hatóság elvonta ezt is, megfelebbezheti a mi-
nisterhez, ha ugyan még nem késő. Így is 
bizonytalan, hogy megkapja-e, mivel a fegyel-
mi eljárás csak lemondása következtében lett 
beszüntetve. A község elöljáróságától kapott 
bizonyítvány elegendő. 
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St . . . a P. Kántortanítói illetményéből — 
miként mondja — csak 219 f r t 50 krt szá-
mítottak be tanítói fizetésül; de azért nyug-
díjigénye 300 frt . Ebben semmi feltűnő sincs, 
mert 40 évi szolgálat után senkinek sem 
lehet kevesebb nyugdíjigénye 300 frtnál. Ha 
most 70 fr t fizetésjavítást kapott, miként 
gondolhatja immár azt, hogy 400 frtos nyug-
díjigényre számíthatna ? 

B . . . a Pál. A belügymin. 1881. évi aug. 
6-án 32.024. sz. rendelete értelmében „ha a 
hitfelekezeti iskolát — régi gyakorlat szerint — 
a község vagyonából tartották fenn, a községi 
jövedelmek elégtelensége esetén kivetett községi 
pótadó fizetésére a más vallású községi lakosok 
is kötelezhetők 

Ugyancsak a belügymin. 1888. évi szept. 
13-án 53.200. sz. rendelete értelmében: , A 
hitfelekezeti iskolai kiadásokat, pl. tanítók 
fizetését, iskolaépítési költségeket, stb. csak 
akkor lehet fölvenni a községi költségvetésbe, 
ha ezen eljárás az 1868. XXXVIII. t.-cz. létre-
jötte előtt is gyakorlatban volt és ha a köz-
ség ezen gyakorlatot továbbra is fentartotta." 

Fried J. Csak az 1868. évi XXXVIII. és 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján támaszt-
hatna igényt. Az iskolaszék határozatának 
velünk közlött szövege azonban úgy van szer-
kesztve, hogy ennek alapján nem lehet föl-
tétlen reménye arra, hogy esetleg hatósági, 
vagy birósági uton okvetetlenül nyertes lenne. 

Y. Z. A mondott föltétel nem ily külön-
leges esetre vonatkozik, mint az öné. A nyug-
díjtörvény életbeléptekor több tanító jutott 
be a nyugdíjalapba oly körülmények közt, 
mint ön. 

Sz. A. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 10. §-a 
értelmében a ,tanítói fizetések eddig megálla-
pított és az iskolafentartók által saját anyagi 
forrásaikból kiszolgáltatott mennyisége továbbra 
is csonkítatlamd kiszolgáltatandó, illetőleg állam-
segély igénybevétele czéljából le nem szállítható11. 
Ügyében a kir. tanfelügyelőtől kellene taná-
csot kérnie. Mi meg nem engedhetőnek tart-
juk, hogy oly régi tanítói fizetést a feleke-
zeti hatóság saját tetszése szerint. leszállít-
hasson. 

B. T. Tuszta. Ha sem a kir. tanfelügyelő, 
sem a megyei közigazgatási bizottság nem 
segített baján, hogy fizetése legalább 300 fo-
rintig kiegészíttessék, folyamodjék ezért a 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz. 

R. M. Mellékelje kérvényéhez az orvosi 
bizonyítványt s azon iratokat, melyeket la-
punk mult évi folyamában a nyugdíjalap 
kötelékébe való fölvételre vonatkozólag föl-
soroltunk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőházának f. 

hó 15-iki ülésében, a munkás-törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmából, Darányi földmívelés-
ügyi minister nagyfontosságú kijelentéseket 
tett azokról az intézkedésekről, melyeknek 
foganatosításávál a szoczializmus leküzdését 
reméli. Kijelentette, hogy a cselédtörvény 
módosítását legközelebb végrehajtja, — az 
állami munkákból teljesen kizárja a külföldi 
munkásokat, — külön szakközegeket küldött 
ki a munkások táplálkozási és lakviszonyainak 
javítására. Az igazságügyminister rendeleti-
leg intézkedett, hogy a bíróságok a munkás-
ügyeket soron kívül intézzék el. A házi ipar 
fejlesztése, a kertészet, a baromfitenyésztés, a 
selyemtenyésztés és a szőllőmívelés fejlesztése 
is hozzájárulnak a helyzet javításához, mert 
a szegény-osztálynak állandó keresetet biztosít-
nak. Az öntözésről szóló törvény üdvösen 
fogja fokozni az Alföld termékenységét. Azt 
is jelentette, hogy rövid idő alatt törvényja-
vaslatot fog előterjeszteni, mely szerint soron 
kívül 2 milliónyi rendkívüli földmunka lesz az 
1898/99. években az áldunai áradásoknál.' 
Ez is sok munkáskezet fog foglalkoztatni. A 
munkástelepek létesítése is haladást mutat . 
A munkások iránti gondoskodás illusztrálására 
egy nyári körrendeletét olvasta fel. Különben 
155.000 forintot vett fel a rendes költség-
vetésbe a munkások erkölcsi czéljainak elő-
mozdítására. — A vám- és bankügy ideiglenes 
szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását 
a képviselőház f. hó 16-iki ülésében kezdette 
meg. — Az 1898-ki költségvetést a pénzügyi 
bizottság f. hó 18-án kezdette tárgyalni s az 
első napon elvégezte az u. n. kisebb költség-
vetési fejezeteket s 28-án vette tárgyalás alá 
a vallás- és közoktatásügyi költségvetést. 

— Kitüntetett ministerek. Király O 
Fölsége Wlassics Gyula dr. közoktatásügyi 
ministernek, Perez el Dezső belügyministernek 
és Darányi Ignácz dr. földmívelésügyi minis-
ternek az elsöosztályú vaskoronarendet ado-
mányozta. 

— Világ folyása a külföldön. Az utóbbi 
napok legnevezetesebb külföldi eseménye a 
németek ekszpedicziója Chinába. A németek 
elfoglalták Kiao-Csau kikötőt s alig indult el 
Henrik herczeg (II. Vilmos császár öcscse) 
hajója a chinai vizek felé, már is az a hir 
érkezett, hogy az oroszok hirtelen, minden 
előkészület vagy ürügy nélkül Port-Artur 
kikötőre tették rá a kezüket. Es Londonban 
e miatt nagy a felháborodás és az izgatottság. 
Port-Artur kikötőhely, a Liau-Tung öblöt védi 
és legfontosabb helye északi Chinának, mert 
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e kikötő birtoka a fővárosba, Pekingbe vezető 
tengeri út fölött föltétlen hatalmat ad a gaz-
dájának. A kikötő nagy szerepet játszott a 
china-japáni háborúban s annak elvesztése 
tette teljessé China vereségét, Japán győzel-
mét. A közeli jövő fogja megmutatni, hogy 
a nagy európai hatalmak valóban hozzálát-
nak-e China — fölosztásához ? 

— í i j királyi tanácsos. A király dr. 
Wekerle Lászlónak, Máramarosvármegye tan-
felügyelőjének a királyi tanácsosi czímet 
adományozta. 

— Kirendelés. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister a közoktatási tanácsba annak 
idején egy tagot sem nevezett ki a ministeri 
tisztviselők közül, sem a főigazgatói, sem a 
tanfelügyelői karból. S mert e tanács nem 
nélkülözheti az adminisztratív tapasztalatokat, 
Wlassics minister most a következőket ren-
delte ki a tanácshoz: Axaméthy Lajos dr. és 
Hómann Ottó dr. ministeri tanácsosokat, 
Ftoncz Ödön, Halász Ferencz, Molnár Viktor, 
Morlin Emil osztálytanácsosokat, Kacskovics 
Mihály ministeri titkárt, Fináczy Ernő dr. és 
Neményi Imre dr. központi szolgálatra beosz-
tott gimnáziumi igazgatót, illetve tanfelügye-
lőt, továbbá Erődi Béla fővárosi főigazgatót 
s Verédy Károly fővárosi tanfelügyelőt. 

— A béke és szeretet ünnepén meg-
emlékezünk a „Magyar szent-korona országai-
nak békeegyesületé"-ről, mely 1895 decz. 14-én 
alakult meg Jókai Mór elnöklete alatt. A 
békeegyesületeknek (jelenleg a föld kerekségén 
összesen vagy 200 ily egyesület all fenn) egyik 
czélja, hogy a különböző népek között a 
jóakaratot, a türelmességet és a testvériséget 
fejleszszék. A Magyar Békeegyesület első 
(millenniumi) évkönyvét kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve megküldi a titkári hivatal : 
V., Dorottya-u. 6. Rendes tagok egy évre egy 
frtot fizetnek. A békeegyesület eszméje szép 
és a magyar tanítóság, ha a tagsági díjra nem 
is jutna neki, terjeszthetné környezetében e 
nemes eszmét. Végezetül idézzük koszorús 
költőnk: Jókai Mór köv. megemlékezését a 
békeegyesületről: „A hazaszeretet nem zárja 
ki az emberszeretetet. Ha az értelmes, tanult 
fiatalság testi és lelki erejét saját nemzetének 
gyarapítására szentelné, sokkal nagyobb haza-
fiságot mívelne, mint bárminő hőstettekkel, 
a miket idegen nemzetek megrontására el-
követ. A „szabadság, egyenlőség, testvériség" 
egy szétválaszthatatlan háromságot képez; 
együtt: teremtő elem, külön választva: bolt 
betü. A nemzetiségi gyűlölet Európa átka. Ez 
átok súlya alól felszabadítani az új nemzedé-
ket : a közműveltség vezérkarára, a tanítói 
karra van bizva a Gondviseléstől. Egy nagy 

államférfi azt mondá a tanítókról, hogy azok 
vívták ki a hadjárat diadalát. Higyjük azt, 
hogy azok fogják kivívni a béke diadalát is. 
Jókai Mór." 

— Tanfelügyelök nagygyűlése. Az „Or-
szágos Hirlap", mely időközönkint jól szer-
kesztett közoktatásügyi mellékletet is ad, írja a 
következőket: „A kir. tanfelügyelők ministeri 
osztálytanácsossá emelkedett kartársukat, Halász 
Ferenczet, emlék-albummal akarják megtisz-
telni, s az átadáskor összegyűlnek annyian, 
a mennyien, tanácskozni szellemi ügyeik né-
melyikéről. Tárgyakul a temesvármegyei tan-
felügyelő a következő tételeket javasolta: a 
népoktatási törvény revízióját; a népiskolai 
tanterv reformját ; a népiskolai tanfelügyelet 
reformját ; a gazdasági ismétlő-iskolák ügyét; 
a népiskolai adminisztráczió deczentralizáczió-
j á t ; a nemzeti irány biztosítását a népisko-
lákban ; a tanfelügyelői szakvizsgálatot; a 
gömörvármegyei királyi tanfelügyelő pedig a 
tanfelügyelők testületté egyesülésének terveze-
tét ajánlotta föl. Nagy várakozással tekint 
népoktatásunk mindenik munkása és barátja 
a királyi tanfelügyelők értekezéseinek ered-
ménye, de kivált testületté alakulásuk szerve-
zete elé." 

— Néptanítók tömeges névmagyarosítása 
Esztergom várni egyében. Vargyas Endre kir. 
tanfelügyelő, a ki előbb a Bakonyban volt 
buzgó terjesztője a magyarosodásnak, alig 
hogy elfoglalta új állását Esztergomvárme-
gyében, lelkesen fogott a Vértesek népisko-
láinak magyarosításához is. Minthogy a taní-
tói törzskönyv összeállításánál tapasztalta, 
hogy a vármegye néptanítói között, főleg a 
Vértes-hegyekben 65 olyan néptanító műkö-
dik, a kiknek idegen hangzású nevök van, 
mindjárt hivatala elfoglalása után hazafias 
szózatot intézett egyenkint az illető néptaní-
tókhoz, hogy a székes-főváros polgármesteré-
nek szép példája nyomán, cseréljék fel szintén 
idegen hangzású nevöket jó magyar hangzású 
névvel s mutassák meg ezzel is, hogy nem 
csak szív és lélek szerint, hanem név szerint 
is magyarokul akarnak tekintetni. A tanfel-
ügyelő betűrendbe szedvén a néptanítók 
idegen hangzású neveit, felszólítása kapcsán 
mindjárt javaslatba is hozott mindegyik tanító 
neve mellett, ugyanazzal a betűvel és szó-
taggal kezdődő jó magyar hangzású nevet 
is, felkérvén az illetőket, hogy nyilatkozza-
nak mielőbb, vájjon hajlandók-e nevöket 
megmagyarosítani s elfogadják-e a javaslatba 
hozott nevet, vagy esetleg minő más nevet 
óhajtanának felvenni ? ! Hogy az új név helye-
sen képzett jó név is legyen, erre nézve a 
tanfelügyelő utasítást is adott, hogy főleg 
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valamely családi jellemvonás, vagy tulajdon-
ság. vagy a környékükön található patak, 
vagy dülő nevétől vegyék neveiket, hogy ez 
által az ily régi elnevezések is forgalomba 
jöjjenek. Yargyas tanfelügyelő a hivatalos 
eljárás összes további teendőit magára vál-
lalta, hogy ekként ez a hazafias tény annál 
inkább megkönnyíttessék. Az esztergomi taní-
tók már is elhatározták, hogy sorakoznak 
az eszme köré s a vidékiek között is élénk 
mozgalom indult meg. 

— A Magyar Nyelvőr a népiskolában. 
A székes-főváros tanácsa már a nyáron elren-
delte, hogy a fővárosi népiskolák járassák a 
Nyelvőrt. Most pedig a í m . vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr rendelte meg e folyó-
iratot államköltségen száz állami népiskola 
részére s erről a kijelölt iskolákat a tanfel-
ügyelőségek ú t ján értesítette. A M. Nyelvőr 

"kiadóhivatala (Budapest, VII., New-York-pa-
lota) kéri az illető iskolai igazgatókat, illetve 
gondnokságokat, szíveskedjenek az első pél-
dány átvételét beküldendő elismervényükkel 
igazolni. Újévtől fogva népiskolák részére a 
Nyelvőrre tiz korona helyet t hat korona az 
előfizetés, néptanítók részére pedig csak 
három tcorona. Ez utóbbi kedvezménynek 
föltétele, hogy az előfizetés 1898 január 
10-éig megtörténjék. 

— A győri állami tanítónöképzöben f. 
hó 11-én tar tot ták meg a királyszobrok ün-
nepségét. Megnyitó beszédet Fataky I rma 
igazgatónő mondott , az alkalmi beszédet pedig 
Mocsári/ Gerő intézeti tanár tartotta. A gya-
korló-iskola tanulói énekeltek, szavaltak és 
zenedarabokat adtak elő. 

— Követésre méltó. Kövenden, Szilágyiné 
Benes Iréné áll. isk. tanítónő kezdeményezé-
sére, illetve felhívására nőegyesidct alakult. E 
nőegyesület azt tűzte ki feladatául, hogy az 
iskolásgyermekek szivében ápolja-nevelje az 
iskola és emberek iránti szeretetet és segítse 
a szegényeket. Hogy e szép eszmét megvaló-
síthassa, összegyűjtött filléreiből a közelgő 
ünnepen karácsonyfát állít s azonkívül 24 
szegény növendéket meleg téli öltönynyel 
lát el. 

— Nyil t k é r e l e m ! Hazafias tisztelettel 
kérem a t. néptanító urakat, hogy azon eset-
ben, ha tudomásuk szerint a karácsony utáni 
regclés divatja valahol még megvolna, engem 
alulirottat a regelők neveiről és falujáról rö-
viden értesíteni szíveskedjenek. A ki szá-
momra a regesek beköszöntő szavait és ver-
ses mondókáit is lejegyzi, közleményét saját 
neve alatt a Kisfaludy-társaság népköltési 
gyűjteményének IV. kötetében, vagy a M. 
Néprajzi Társaság „Ethnographia" czimü folyó-

iratának jövő évi folyamában fogom megfe-
lelő tiszteletdíj kiutalványozása mellett közzé-
tenni. Dr. Sebestyén Gyula, a m. néprajzi tár-
saság főtitkára. (Budapest, Nemzeti Múzeum.) 

— A t a n í t ó - á r v á k k a r á c s o n y f á j á r a a követ-
kező ujabb adományok és gyűjtések érkez tek: 
Pércsy János madarászi tanítótól 1 frt, Góbéi János 
György székesfehérvári igazgatótól 1 frt, Honfi 
Lórincz zrinyifalvai tanítótól 50 kr, Bodry János 
pomází ref. tanító gyűjtése 1 f r t 83 kr, Bleyer 
Jakab ráezalmási izr. tanító gyűjtése 1 frt 50 ,kr, 
Lenes Imre medgyesi róm. kath. iskolaszóki elnöktől 
25 kr. Sadies József diósberényi tanító gyűjtése 
1 fr t 40 kr, Ponizsil Ferencz baraezházai községi 
tanító gyűj tése 2 fr t 33 kr, Tóth Sándor bács-fekete-
hegyi ref. lelkész gyűjtése 1 f r t 50 kr, Turner 
Jakab békéscsabai tanító gyűj tése 6 fr t 70 kr, 
Gotthardt János, pozsony-ligetfalui tanító gyűj tése 
3 frt, dr. Kiss Aron budapesti tanítóképezde! igaz-
gatótól 2 f r t , Gyuricsity Milán esurogi igazgató-
tanítótól 1 frt , Jabornik Károly nagytapolcsányi 
tanító gyűjtése 1 fr t 85 kr, a halassi róm. kath iskola 
növendékeinek gyűjtése 1 f r t 31 kr, Atanaczkovics 
Vlajkó bavanistei ig.-tanító gyűj tése 4 fr t 40 kr, 
Héyer Czeczil nagyilondai állami tanítónőtől 1 frt , 
Csutoros Elek berettyó-újfalui taní tó gyűjtése 2 frt , 
Herendy Dezső patacsi tanító gyűjtése 2 frt 51 kr, 
i f j . Bajky Lajos gyulakeszi-i nagybérlőtől 1 frt , 
Benedek Lajos henczidai ref. taní tó gyűjtése 1 frt, 
Sille Lajos isztiméri főtanító gyűj tése 2 fi t, Nedbalek 
Lajos pilis-szentlászlói kántortanítótól 1 frt, Demeter 
Gyűlik verbóczi állami tanító gyűj tése 5 fr t 42 kr, 
Darabos Lajos jászberényi ref. taní tó gyűjtése 2 frt , 
Komis Sándor sági főtanító gyűj tése 3 fr t 33 kr, 
Ukó József lednicz-rovnyei állami tanító gyűjtése 
2 fr t 25 kr, a pest-szentistváni taní tói kar gyűj tése 
4 frt 8 kr, Éder Károly budapesti czipésztől 2 frt, 
Snazel Ferencz budapesti paedagogiumi tanár gyűj-
tése 1 frt 50 kr, Garay Antal székes-fővárosi elemi 
iskolai igazgató gyűjtése 15 f r t 15 kr, Katsari Lajos 
vasmegyeri tanító gyűjtése 1 f r t 30 kr, Tamás Károly 
bonozhidai állami tanító gyűjtése 2 fr t 10 kr, 
Tarcsafalvi Albert vargyasi igazgató-tanító gyűjtése 
90 kr. Szabó Gyula vecsei ev. tanítótól 50 kr. N. N.-től 
Tapolyáról 20 kr, üveges LAÍSZIÓ balaton-keresztúri 
kántortanító gyűjtése 1 frt, a mosoni állami iskolai 
tanítótestülettől 1 frt, Gyuros János poltári taní tó 
gyűjtése 1 f r t 70 kr, Pratsclier Vilmos bács-fekete-
hegyi ev. tanító gyűjtése 2 f r t 41 kr, Palcsó Sándor 
borzovai ref. tanító gyűjtése 1 fr t 22 kr, Bóder 
Lajos jabloniczi kántortanító gyűjtése 2 frt 74 kr. 
Az edditii adakozásokért és gyűjtésekért liálás köszönetet 
mond és a további szives gyűjtést kéri Holm József, 
árvaatya a Magyarországi Tanitók Arváliázában, Buda-
pest, 1. ker, Alkotás-utcza He. 

— Halálozás. Schenk János récsényi nyug-
díjazott kántortanító, ki 54 évig tanítot t , 
f. hó 8-án 75 éves korában elhunyt. Áldás 
emlékére! 

Szerkesztő postája. 
P. y . Zsombolya. A szerkesztőségnek annyi az 

egyéb dolgn, hogy legjobb akara t mellett sem tehet-
jük. — M. J. Vértes. A földjövedelem meg-
állapításának fölérkeztéig nem lehet elintézni. 
E i t kell illetékes helyen megsürgetni. — M. 
S. Szerb-Keresztár. Száma: 13.218, de a katasz-
teri földjövedelem megállapítását kell megsür-
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getni illetékes helyen, mert itt csak annak föl-
terjesztése után intézhetik el. — H. J. Irtvány. 
56.636. sz. a. legközelebb elintézik. — Tudakozódó. 
Ügyét jelentse és sürgesse illetékes elöljáróinál. — 
N. E. Kapnikbánya. Nem. — St. E. Bánfalu. Már 
többször megüzentük, hogy az ötödéves korpótlék 
1898 október elsejétől számítandó; a „helybelieknek" 
igazuk van. — W. Illava. Minden kérdésére volt 
már válasz lapunkban. — N. P. Gasztony. Nem áll 
módunkban a közig, biróságnál sürgetőleg föllép-
nünk. — X. Y. Kérésének nem tehetünk eleget, 
mert az hivatalos titok. — Ty. FI. Jánosda. Kérdezze 
meg valamelyik tanítóképző-intézet igazgatójától. — 
A „Polgári iskolai Közlöny" kiadóhivatala: VI. ker., 
Vörösmarty-utcza 73.; ára egy évre 4 frt. — A. D. 
Ungvár. Összevont vizsgálatért folyamodhatik. — 
F. M. Kassa. A tiszteletdíjakat rendesen a hó végén 
utalványozzuk. — T. G. Hertelendyfalva. Még nem 
intézték el. — M. Á. Erdöszáda. Az a—i állást 
márcziusban töltötték be, az u—it 48.174. szám alatt 
szintén betöltötték; a vámfalvira vonatkozó kér-
vények f. hó 13-án még nem voltak a ministerium-
ban. — E. I. Sár-Aba. 31.452. sz. a. elintézésre vár ; 
megsürgettük. — Hr. S. Gyöngyös-Pata. Most tár-
gyalják 74.514. sz. a.; megsürgettük. — E. V. 1897. 
Még elintézetlen (42.7U9. sz.); alkalom adtán figye-
lembe fogják venni. — H. J. Rnszka. Föl. 73.369. 
sz. a. van igtatva. — F. Gy. Penészlak. 52.616. sz. 
a. most tárgyalják. — K. J. Kerek. Névtelen leve-
lekre nem adunk választ. — K. J. M. Olvassa el 
még egyszer azt a rendeletet és a 48. számban 
megjelent ismertetést és el fogja ismerni, hogy téve-
dett: a fel. szerkesztőnk által kiadott Ünnepi füzet 
nem vonatkozik a 10 szobor ünnepélyére s így ön-
nek meg sem küldhetjük azt. — Wlezsik P. A ta-
nulói számára megrendelt 31 drb Ünnepi füzetet meg-
küldöttük. Köszönjük fáradozását. Hasznos olvasmány 
ez nem csak a tanulóknak, hanem a felnőtteknek 
is. — M. M. Ipoly-Balog. Mi nem mondhatjuk meg 
önnek, mert a lap küldése a hiadóhivatal dolga; 
áttettük oda. — N. Kr. Némethi. Ingyenes jegyet 
nem adnak, fél jegyet talán; kérvényre 50 krajczá-
ros bélyeg kell. — G. F.N Ó-Becse. Köteles; ha nem 
képes, az államtól kell kérnie. — K. L. Dabólcz. 
Forduljon (válasz-levelező-lapot mellékelve) Győi-ffy 
József munkatársunkhoz Paksra. — Fr. J. Moór. Mi 
nem ismerünk, de kérdezze meg levelező-lapon 
Lampél Róbert (Wodianer F. és Fiai) könyvkereske-
dését i VI., Andrássy-út 21.); ha egyáltalán jelent 
meg, ők tudatják önnel. — Kndász Géza úrnak nem 
küldhetjük meg az Ünnepi füzetet, mert elfeledte velünk 
lakását közölni, a postabélyegzés pedig olvashatatl m. 

— H. L. Békés-Szent-András. A lap homlokán 
állandóan olvasható, hogy kit illet meg a lap és 
mi módon kell kérni ; tartsák magukat azokhoz a 
szabályokhoz, a melyektől mi nem térhetünk el. 
Egyszerű leo.-lapra senkinek sem utalványozhatunk ki 
lapot. — Sz. Zs. Pacsér. Mind a kettő megtörtént. 
— Dr. Sz. Borgó-Tiha. Van. (Már többször meg-
üzentük.) — Sz. S. Misztótfalu. Igaza van, de köz-
lését fölöslegesnek tartjuk. — „A legközelebbi 
számban." T. olvasóink közt még mindig számosan 
vannak, a kik kérdéseikre a választ, vagy bekül-
dött czikkök közlését a „legközelebbi számban" 
kérik. (S9kan „elvárják", pedig tőlünk csak kérni 
lehet!) Újból kijelentjük tehát, hogy a „legköze-
lebbi számra" nézve semmi ígéretet sem tehetünk. 
A válaszok egy részét gyakran azonnal megírjuk, 
ki is szedetjük, de a lap „legközelebbi számából" 
legtöbbször kiszorul; más részük pedig a ministeri 
hivatalokban való hosszabb utánjárást kiván. A kik 
tehát gyorsabb választ kívánnak, mellékeljenek 

pontos czímmel ellátott lev.-lapot. A válaszadás így 
is eltart gyakran egy hétig, a mennyiben hozzánk 
nap nap mellett 40- 50 levél érkezik be. A mi a 
beküldött czikkeknek a „legközelebbi számban" való 
közlését illeti, az meg éppen lehetetlen, a mennyi-
ben mi akár egy évre is el vagyunk látva czikkek-
kel. De meg aztán a mi lapunk oly rengeteg pél-
dány-számban jelenik meg, hogy a kinyomatósa 
másfél napig tart s így nekünk a megjelenés előtt 
jóval élőbb kell zárnunk, mint azoknak a tanügyi 
lapocskáknak, a melyek csak 200 —300 példányban 
látnak napvilágot. íme : ezek az okai annak, hogy 
egyes türelmetlenkedők „elkeseredést" s más efféle 
érzelmeket emlegetnek sürgető leveleikben. Külön-
ben : béke velünk, és kívánunk minden olvasónknak 
boldog karácsonyi ünnepeket — még ebben a 
számban ! — „Kíváncsi." Ezzel a kérdéssel egyelőre 
nem szándékozunk foglalkozni. — S. N. L. Szeged. 
P. S. előbb küldte be a mai számban olvasható 
czikket. — Annus. Mind a kettőt a közlendők közé 
tettük. — V. K. Tornya. Mihelyt lehet, közölni 
fogjuk. — L. K. S. Lapunk 48. számában olvas-
hatta, hogy az Ünnepi füzetből 50 példányt | bérmen-
tesen küldünk meg; portoköltsegre tehát semmit 
sem kell mellékelnie. — D. L. Somogy-Ber-
zencze. 78.139. sz. a. most került tárgyalásra. — 
B. O. Kaproncza. 75.237. sz. a. ki van utalványozva; 
fölveheti az illetékes adóhivatalnál. — P. L. Poroskó. 
68.800. sz. a. most tárgyalják. Megkapja a törvényes 
kiegészítést. — Sándor. 49.750. sz. a. el van intézve. 
Tudakozódjék a gömörmegyei tanfelügyelőségnél. 

— B. B. Ó-Fekértó. 58.590. sz. a. leküldték a 
közig, bizottsághoz. Ott sürgesse. — K. Gy. Nyögér. 
1. Lehetőleg teljesíteni fogják kérelmét. 2. Nem-
sokára. — V. E. N.-Tárkány. Száma 63.296 ; meg-
sürgettük. — H. S. Csabrendek. 74.810. sz. a. meg-
tudhatja a kir. tanfelügyelőségnél. — Sz. Gy. Ger-
gelyi. Kérvényük f. hó 17-én még nem volt a minis-
teriumban. — D. E. Szepes-Strázsa. Tudakozódjék 
a kir. tanfelügyelőségnél. — „Türelem." 36.426. sz. a. 
nézzen utána a tanfelügyelőségnél. — H. B. J. 
Kis-Kőrös. 75.135. sz. a. nemsokára elintézik. — 
Gr. 31. Mehádia. Száma: 76.121.; most tárgyalják. 
- G. K. Dara. 63 273. sz. a. kérdezze meg a tan-

felügyelőségnél. — „11.642." 1. Megsürgettük; 
száma: 68 955. 2. Talán elkészül a tavaszra. — 
Sz. Á. Vetés. 78.911. sz. a. most kerül tárgyalásra. 
— G. I. Erk. Áttettük. A füzetet (az első megren-
delést is, az utóbbit, is) elküldtük. - E. J. Mocsa és 
másoknak. Lapunk 48. számának Különfélék czimű 
rovatában megírtuK, bogy ifjúsági egyesületi alap-
szabályokért az „Országos Erkölcsnemesítő-Kgyesü-
let" titkári hivatalához lehet fordulni: V. kerü-
let, Váczi-körút 58. szám. (Miért nem olvassák figyel-
mesebben a lapot ? Ezentúl hasonló leveleket válasz 
nélkül a papírkosárba fogunk dobni.) — P. K. 
Málnapataka. Előbb sürgesse meg újból a kir. tan-
felügyelőségnél. 

Tartalom: Népoktatásügyi költségvetés. (Ii.) — 
A szaklapok és a tanítógyülések. Pálmay József. — 
Az osztatlan népiskola. 1. Beney Antal. II. Láng 
Lajos. — Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — 
Irodalom. — Sziinóra: Kalazanezi Szt. József emlé-
kezete. Péterfy Sándor. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



KABACSONYI HANGULAT. 

Betlehemi csillád •' 
Itaffi/Offj be, ragyogj be 
A hideg, elfásult 
Emberi szivekbe. 

Gyűjtsd föl nemes lánggá 
Azt a piczi szikrát, 
Mely minden emberben 
Felebarátot lát. 

Költsd föl azt a mélyen 
Szunnyadó meleget, 
Melytol megmozdul az 
Isteni szeretet. 

Hadd olvaszsza tüze 
A kőkemény fagyot, 
Melyet a szivünkben 
Az önérdek hagyott. 

Hadd szeressük egymást 
( gy, mint szeretnünk kell, 
Mint írásunk írja 
Örökszép betűkkel 

ii. 
Kihűlt a föld, nincs melege, 

Fázom, reszketek, 
Verőfényes nyári napok 

Isten veletek ! 

Érzem, érzem, itt van a tél, 
A. zord, fagyos tél. 

Föld, apó ! te bohó öreg, 
Mondd csak, mit tettél? 

Mért nem lmgytál vénséyedre 
Egy kis meleget ? 

Felel a föld: éreztem én 
I f j a n eleget. 

Jobb én nekem kihűlt szívvel 
Halni csöndesen, 

Hiszen egykor ügy is minden 
Hó és jég leszen . . . 

Hallja az Eg a föld búját, 
Megszállja legott, 

És kirendel vigaszképen 
Egy szép csillagot. 

E szép csillag, pásztorcsillag 
Annak jelképe, 

Hogy az égi szeretetnek 
Soha sincs vége. 

Snssi A'ttyy 1,(1 Jos. 

-m K A R Á C S O N Y - E S T . 
Az öreg harang ünnepélyes kondulása 

rezeg át a téli légen. A fenyőfa tűlevelű 
ágaira aggatott picziny gyertyák fényárral 
töltik meg a szobákat. 

Karácsony estéje van. 
Ezüsthajú, megtört alakú öreg tipeg-topog 

föl-alá a fényesen kivilágított szobákban. 
Egyedül van. Még hű cselédjét is elküldte 
hazulról, hadd töltse ez estét valamely rokona 
családi körében. 

Az öreg bezárt minden ajtót s befüggö-
nyözött minden ablakot. Azután remegő 

kezeivel végig simított a függönyökön, nehogy 
rés találjon maradni, melyen a kíváncsiak 
bekandikálhassanak. Senkinek sincs köze 
ahhoz, a mit ő ma tenni akar. 

A mikor e munkájával készen volt, a 
megelégedés mosolya vonult végig arczán. 
Aztán kezébe vett egy szál égő gyertyát s 
hosszasan keresgélt egy kulcscsomagban, 
míg végre ráakadt a szekrény kulcsára. Bizo-
nyára nagyon r i tkán szokta kinyitni, talán 
csak minden karácsony-estén, ezt a régi 
almáriumot. . 
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Valaha nem ő viselte gondját ennek a 
kulcscsomagnak, mely egy olyan ezüsttartón 
himbálódzott, a minőt csak úrnők szoktak 
— kötényük szalagjára fúzve — a ház körül 
hordozni. 

Az öreg úr nehezen, fájdalmasan lélekzett 
föl, a mikor a kulcstartón megpillantotta 
azt a két egymásba fonódott betilt. Vájjon 
kire gondolt ? Talán arra a fiatal, életteljes 
nőre, kinek derekán ez a hideg fém meg-
melegedett ? 

Régen volt. Csakhogy neki mindig eszébe 
jut, valahányszor kezébe veszi a kulcstartót. 
Hiszen neki is meg volt engedve hozzá 
simulni aliboz a meleg testhez, mely már 
régóta a temető hantjai alatt porladozik . . . 

S a szorgalmas öreg egymásután előszedi 
a porlepte, ezüst karos-gyertyatartókat: gon-
dosan végig törüli finom gyolcsdarabbal s 
tejszingyertyákat helyez el beléjök. Most 
kitárja három szobájának minden ajtószár-
nyát, az asztalra rakja a hatalmas fényt 
árasztó gyertyatartókat, mintha egy fényes 
társaságot várna magához. 

A vendégszoba kerek asztalán magas, ágas-
bogas karácsonyfa áll, melynek földiszítésén 
már napokkal előbb serényen fáradozott, 
nagy titkon, az öreg úr. A zöld ágakról 
aranyozott dió és alma, bohó alakokat ábrá-
zoló czukorsütemények s mindenféle csecse-
becse lóg le. 

Lassan, botjára támaszkodva lép az asz-
talhoz, melyet két régi divatú támlásszék 
és három más szék vesz körül. Mindegyiken 
— egyet kivéve — karácsonyi ajándékok 
vannak elhelyezve. A támlásszék egyikén 
egy női ruhának való szövet, egy értékes 
karperecz; a másikon egy téli felöltő, jó 
szivarokkal megrakott doboz; a ké t kisebb 
széken egy-egy rakás gyermekjáték, néhány 
képeskönyv. 

Az egyik halmaz bizonyára fiút, a másik 
— lehet -— leányt illet. A ki az ajándéko-
kat ide hozta, bizonyára tudja, kinek mivel 
szerezhet örömet. 

Újból mindent elrakosgat még egyszer. Végig 
simít a karpereczen, hogy letörölje az eset-
leg raj ta maradt utolsó porszemet is. Azután 
belefúj egy kis réztrombitába s nagyon 
inegelégültnek látszik, mert a játékszer erős, 
tiszta hangot ád. 

Most remegő kézzel gyújtja meg a kará-
csonyfa gyertyácskáit, egyiket a másik után. 

A föladat be van fejezve. Ötvennél több 
gyertyaláng veti ragyogó világát a feldiszített 
fára s élénken feltünteti az öreg úr arczá-
nak redőit, melyeket az időn kívül talán a 
bánat, a fájdakmi is segítettek oda vinni! 

Egy ideig mereven bámul az öreg, kezeit 
szeme elé tartja, melynek nehéz az erős fény. 
Aztán lassan, csoszogó léptekkel tér egy 
mellékszobába. 

Kevés idő múlva újra előtipeg. Csodálatos! 
A törődött öreg felpiperézte magát. Tehát, 
mégis csak vár valakit? . . . 

Aztán megáll a szoba közepén — szemben 
a karácsonyfával, s tenyerébe ütve kiáltja: 

— Lehet! Lehe t ! A kis Jézus megjött! 
A kiáltás végig fut az egymásba nyiló 

szobákon s lassan, sóhajtás gyanánt vesz el 
az utolsóban. Senki sem felel rá, senki sem 
lép be az öreghez. S ott áll mozdulatlanul, 
mintha hallgatódznék közelítő léptekre, vagy 
a meghívottak hangjára. 

Nem hall semmit a saját nehéz légzésén 
kívül. Olykor összerezzen s ijedten tekint 
maga körül. Csak a kályhában zörrent valami; 
egy darab parázs esett a rostélyon át a 
hamutartóba, vagy léghuzam surrant keresz-
tül, sajátságosan zsongva, a kályhacsőn. 

„Nem jönnek!" — sóhajt föl fájdalmasan. 
„Hogy is jönnének . . ." s beesett, fénytelen 
szemeiből két nagy könycsepp csordul baráz-
dás arczára. 

Háromszor visszatér az előbbi szobába, 
mindannyiszor egy arczképet hoz ki s leteszi 
őket az üresen álló székre. 

Egy ideig tenyerébe rejtvén arczát, mélyen 
hallgat. A letűnt boldogságról elmélkedik. Nem 
ilyen magános karácsony-estéket ért valaha. . . 

Volt idő, midőn a most ajándékokkal meg-
rakot t székeken virágzó családját látta a 
karácsonyfa körül ülni. Mindez oly régen 
volt már s neki mégis úgy tetszik, mintha 
csak tegnap lett volna. Még érzi azt a meleg 
csókot, melyet neje nyomott arczára; még 
fülébe cseng gyermekeinek örömkitörése s 
úgy érzi, mintha nyakában csüggne leg-
kisebb gyermeke. 

S az elmélázó öreg hirtelen összeborzad s 
megrémülve kap nyakszirtjéhez. Mi az? Holtak 
szellemei kisértenek itt talán ? . . . Nem. 
Csupán könnyű bársonysipkája csúszott le 
kopasz fejéről, estében könnyen horzsolva a 
nyaká t . . . 

Az öreg úr megnyugodva adta át ismét 
magát gondolatainak. o o 

A halál fagyos keze dúlta föl az egykori 
boldogságot. 

Huszonöt év óta ismétli ő ezt a szomorú 
visszaemlékezés karácsonyát. 

Hosszas merengés után feleszmél újra a 
tisztes öreg. Nyolcz szem tekint rá szeretet-
teljesen a — képekről. Négy piros száj moso-
lyog eléje. Odahajol a képek fölé s szabad 
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folyást enged könyeinek. — szakadozott 
hangon suttog nekik szeretetéről, keservéről. 

— Elmentetek tőlem kedveseim . . . Itt 
hagytátok apát magára . . . Apa csúnya, 
vén ember lett. Meg sem ismernétek . . . 
Semmit sem tud már, csak zúgolódni, panasz-
kodni, sirni s reátok emlékezni . . . Apa 
szeretne már künn feküdni nálatok a temető-
ben . . . Igen . . . apa . . . ott . . . 

S a kesergő suttogást elnyeli a zokogás. 
Lehajtja nehéz fejét az asztal lapjára és 
sokáig marad mozdulatlanul. 

A karácsonyfán már csaknem tövig égtek 
a gyertyák, midőn a templom harangjának 
ünnepélyes kondulása felébreszti elmélkedé-
séből. A Megváltó születését hirdető hangokra 
térdre esik kedveseinek arczképe előtt s ön-
megadó fohászszal rebegi: 

„Isten adta, Isten elvette, legyen áldott 
az ő szent neve !" 

(Ocsény) Kiss Béla István. 

Szeretettel. 
„Ezer éve, hogy a zászlót 
Feltűztük a Kárpátokra" —-

mondja a költő, de a magyarosodás műve 
még nincs befejezve; még most is — e lap 
hasábjain is — arról folyik az eszmecsere, 
hogy hogyan lehetne e haza lakóit érzelemre 
és nyelvre egygyé — magyarrá tenni. 

Az alábbi történet eddig kevésbbé tárgyalt 
oldalról Jvilágítj a meg a kérdést. 

* 

Egy felvidéki vendégszerető és magyar 
érzelmű családnál bizonyos napokon talál-
kozott egy társaság, melynek tagjai legfőbb 
élvezetöket abban lelték, hogy egy meg-
pendített eszméről el társalogtak. Egy alka-
lommal, mikor a magyarosodás kérdése külö-
nös hévvel, úgyszólván napirendre tüzetett, 
az említett kis társaságnak is minden tagja 
elmondta véleményét, hogy miképen leket a 
magyar nyelvet a nem magyar ajkúak körében 
legsikeresebben terjeszteni. Altalános feltűnést 
azonban egy nyugalmazott plébános elbeszé-
lése keltett, mely így szólt: 

„Történetem — úgymond — régi keletű, 
még abból az időkből való, mikor a társa-
dalom nem törődött, a törvény pedig nem 
intézkedett úgy a magyar nyelv jogairól, 
mint most. Abban az időszakban egy tót, 
azaz eltótosodott faluba kerültem plébános-
nak. Mikor princzipálisommal kinevezésemet 
közöltem, első kérdése az volt, hogy tudok-e 

tótul ? Alig töröm, válaszoltam. No akkor, 
amice — jegyezte meg főnököm — aligha 
fog ott boldogulni. „Megmagyarosítom, vagyis 
jobban mondva visszamagyarosítóm a falut", 
feleltem csak úgy könnyedén, a fiatalság 
szokott bátorságával, mely még nem vet t 
részt az élet küzdelmeiben. Főnököm helye-
selte tervemet, de keresztülvitelére nézve 
erős kételyei voltak. Meglátom — mondá 
főnököm, — szerencsésebb lesz-e, mint é n ; 
elvezeti-e népét az igéret-földjére, vissza-
hódítja-e községét a magyar nemzet számára ? 
Azután elmondta, hogy a község eltótosodása 
avval kezdődött, hogy tót menyecskéket hoz-
tak a faluba; a mire tréfásan azt válaszol-
tam, hogy követni fogom példájukat és én 
meg magyar menyecskéket hozok, hogy nem 
csak papja, hanem tanítója is leszek híveim-
nek; így talán sikerül visszaszereznem, a mit 
elődeim elveszni hagytak. 

így, egy odavetett szóval álltam egy nagy 
feladat előtt. „Ura leszek szavamnak!" — 
zúgott folyton fülemben és nem hagyott 
nyugodni. 

Töprengéseim közt eszembe jutott, hogy 
rövid idő múlva prédikálnom kell. Tudtam, 
hogy ez elől nincs kitérés; mit tehettem 
egyebet, mint hogy napokon át tanultam 
prédikácziómat, akár egy iskolás gyerek a 
leczkéjét, még pedig olyan leczkéjét, a melyet 
alig ért. Végre elérkezett vizsgálatom napja. 
Szorult szívvel mentem föl a szószékre és 
fohászkodtam az egek urához, hogy legyen 
segítségemre. Eleinte akadoztam, zavaromban 
néhány magyar szóval is segítettem maga-
mon, de mikor láttam a szánakozó mosolyt, 
melylyel híveim prédikácziómat kisérték, el-
szántan belevágtam és eléggé folyékonyan fejez-
tem be. Hála az égnek, gondoltam beszédem 
utolsó szavánál, a jég meg van törve, most 
csak bátran előre. Nem telt bele egy esz-
tendő, annyira elsajátítottam a tót szót, hogy 
híveim álmélkodtak haladásomon. 

Egy ünnepnapon, a mint a templomból 
kijöttem, elém áll a falu legtekintélyesebb 
gazdája és birája, bizonyos Görcs nevű, k i t 
az eltótosodott faluban csak Gercsnek hivtak. 
Leolvastam az arczárói, hogy valami mon-
dani valója van. Behívtam szobámba. Külön-
ben is egy alkalmat sem mulasztottam el, 
hogy híveim teljes bizalommal legyenek 
irántam. Erre a következő párbeszéd folyt 
le köztünk. 

— Talán csak meg nem bántom főtisz-
telendő plébános urat, ha azt kérdem, hogy 
hogyan tudott olyan rövid idő alatt olyan 
jól tótul megtanulni? 

Nagyon megörültem a gazda érdeklődésé-
51* 
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nek, mert egy gondolat villant meg fejem-
ben, mely figyelmeztetett, bogy ne szalasz-
szam el a kedvező alkalmat. 

— Bizony, Görcs uram, a dolog nehezen 
ment, de mégis csak megtanultam, mert 
akartam és mert szeretem híveimet. 

— De mi is szeretjük a főtisztelendő 
plébános u r a t ; — erősítette a gazda. 

— Örülök ragaszkodásuknak, de állítását, 
Görcs uram, csak úgy hihetem el, ha a 
község bizonyságot tesz róla. 

— Bármire készek vagyunk. 
— 'Fon to l j a meg igéretét, Görcs uram, 

nem lesz könnyű teljesíteni. 
— Dehogy töröm ra j t a a fejemet, úgy is 

tudjuk, plébános úr csak jó t akar. 
— Bizonyára. Hát én csak akkor hiszem 

el, hogy szeretnek, ha úgy mint én kedvük-
ért sokszor az éjjeleket is nappallá teszem, 
hogy mentől rövidebb idő alatt elsajátíthas-
sem a tót nyelvet, maguk sem fognak röstelni 
az én kedvemért magyarul megtanulni. 

Láttam az én gazdám zavarát; ez a kíván-
ságom eszeágában sem volt. O O 

— Min töprenkedik, Görcs gazdám ? — 
folytattam a szót. 

— Nehéz dió az, plébános uram. Nem 
tudjuk mi azt feltörni! 

— Dehogy nem, csak akarniok kel l ! 
Tudja-e, Görcs uram, hogy községünk vala-
mikor magyar volt? 

— Valamit hallottam erről. 
— No, lássa! s utóbb egészen tóttá lett. 

S ki kezdte el a tótosítást ? A tót községek-
ből hozott menyecskék. Már most mondja 
meg, Görcs uram, ha a tó t menyecskék el 
tudták tótosítani a férfiakat, vájjon nem 
tudnák-e a magyar menyecskék is férjeiket 
megmagyarosítani ? 

— Ha úgy történt a dolog, akkor talán 
lehetséges. 

— En meg biztosra veszem, hogy igen, 
csak akadjon, a ki megteszi az első lépést. 
Erre pedig senki sem alkalmasabb, mint 
Görcs uram házasulandó Jóska fia, kit amúgy is 
nagyon szeretnek a községbeliek. Nem sze-
rezhetnénk-e mi neki magyar feleséget ? 
Jóska volt magyar cserében, már azért is 
könnyen megtehetné. Aztán meg magyar 
nemes is, ahhoz csak illenék magyar feleség; 
nemde ? 

— Bizony fején találta a szeget, plébános 
úr. Miért nem voltak őseinknek ilyen plébá-
nosaik ! 

— Majd idővel kiköszörüljük a csorbát, 
Görcs uram ; de még más mondani valóm is 
van. Községünkben van néhány magyarul 
értő ember. 

— Olyan is van, a ki töri a magyar 
nyelvet ; •— szólt közbe Görcs uram. 

— Annál jobb. Éppen azért legközelebb, 
Szent István-napján tót és magyar szent-
beszédet mondok. A szószékről majd meg-
magyarázom, hogy miért teszem. Görcs uramat, 
mint a falu bíráját is pedig arra kérem, hogy 
ezentúl egész buzgalommal támogasson minket, 
hogy az iskolásgyerekek magyarul is tanul-
janak. Tanítónk derék magyar érzelmű ember; 
vele már beszéltem, nagyon megörült a terv-
nek. A felnőtteket majd a templomban fel-
világosítom a magyar nyelv tudásának szük-
séges voltáról. Ha egykor a kezdet nehézségein 
túl leszünk, akkor majd olvasó-kört alakí-
tunk, hogy ott folytassuk az iskolában meg-
kezdett munkát. 

En a templomban, a tanító úr az iskolá-
ban és ha Görcs uram is megteszi a magáét 
a községben, ha velünk egyetértőleg műkö-
dik, munkánktól az Isten áldása nem fog 
elmaradni. 

— I t t a kezem, főtisztelendő uram, hogy 
halálomig társa leszek. 

A derék földmíves meg is tartotta igéretét. 
Mikor Szent István-napján fölmentem a 

szószékre és a tót prédikáczió után elmond-
tam, hogy a mint én híveim iránt való sze-
retetből megtanultam a tót nyelvet és tekin-
tetbe véve azt, hogy a hívek között olyanok 
is vannak, kik értik a magyar szót, ezekért 
és az én kedvemért hallgassák meg olykor 
ők is szívesen magyar szentbeszédeimet; az 
isteni tisztelet ntán Görcs uram egy nagy 
küldöttséggel állított be hozzám és megkért, 
hogy ha már a tót ajkú hívekre való tekin-
tettel szükséges a tót prédikáczió, tegyem 
meg azt, hogy magyarul is mentől gyakrab-
ban prédikáljak. 

A hogy évtizedről-évtizedre szaporodott a 
magyar szentbeszédek száma, úgy ritkultak 
a tót prédikácziók, sőt megértem Isten 
segedelméből azt a napot is, mikor az én 
volt princzipálisom, már kilenczvenöt éves 
aggastyán, az utolsó tót prédikáczió után 
nyakamba borulva, mondta : „Öcsém, vissza-
vezette népét az igéret-földjére. Egy község-
gel szívben és nyelvben gazdagabbá tette 
édes hazánkat. Áldja meg érte a magyarok 
Istene!" 

így magyarosítottam én a leghatalmasabb 
fegyverrel: a szeretettel; — fejezte be beszédét 
a nyugalmazott plébános. 

* 

Mindannyiszor, mikor olvasom az arról 
szóló czikkeket, hogy miképen kell a magyar 
nyelvet a nem magyar ajkú iskolákban tani-
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tani, eszembe jutnak az áldott emlékű plé-
bános szavai, melyek arról győztek meg, 
hogy az a munka, a melyből a szeretet éltető 
eleme hiányzik, vagy egészen meddő marad, 
vagy csak fél sikert érünk el vele. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

— 

Volt nekem egy karácsonyom,, •fy -
Volt nekem egy karácsonyom, 
Emléke is édes, 
Rágondolok: lelkem tavaszt, 
JVapsugárt, fényt érez. 
Szivem a nagy boldogságtól. 
Az édes örömtől: 
Csakhogy ki nem szakad, bej, úgy 
Zakatol, dörömböl! 

Mintha . . . mintha csak ma lennej 
Olyan jól emlékszem . . . 
Szemetkápráztató, tündér, 
Meseszerű fényben : — 
A szép csillagos ég mintha 
Földre szállott volna — 
l gy ragyogott, úgy tündökölt 
jl szent karácsonyfa, ! 

Egy viruló rózsa, kedves 
Hitvesem előtte: 
Úgy állt, mint a büszke béreznek 
Szép sudár fenyője. 
Karján az az édes, drága, 
Tapsoló porontyka ! . . . 
Boldog lelkünk egyre nézte, 
Egyre mosolyogta. 

Jobbra, balra a két öreg, 
Azok a jó lelkek: 
Incselkedve, játsza dozva. 
Vele sort nevettek. 
Sorra mutogatva neki 
Mindent, úgy elnézik . . . 
Közbe-közbe öröm köny 
Titkon pereg végig. 

Áldó tekintetük lopva, 
Néha reám téved . . . 
Ablak alatt fölzendül a 
Betlehemi ének ; 
Boldog lelkünk vigan, a kis 
Pásztorokkal / u j j a : 
„Dicsőség neked óh, szép ma 
Született Jézuska !" . . . 

Mintha . . . mintha csak ma lenne, 
Olyan jól emlékszem . . . 

Átölelve megcsókoltam 
Édes féleségem. 
A kis babuskát is a jó 
Öregekkel sorba . . . 
Boldog karácsonyest! Drága, 
Áldott karácsonyfa ! . . . 

Ssiyfti l'orachc I ihnos. 

<*f= 

Az anya gyásza. 
Midőn a természet anyává avatta a nőt, 

nagy, magasztos kötelességekre hivta föl. Azon 
viszonynyal, melyet anya és gyermek között 
létesített, szent hivatást pecsételt meg . . . 
Mint a szobrász, fenséges mű, halhatatlan 
eszme kidomborítására szánta a nő is életét, 
ha követte hivatását . . . Sok szenvedés árán 
megérdemelt dicsőség, mely koszorút fon gond-
terhes homlokára, a mint lehanyatlik gyermeke 
bölcsője, szerető szive fölé . . . 

A legszebb képek rajzai a gyermekszoba 
világából maradtak meg emlékezetemben. 

Míg nézem csendes őszi estéken a napnyug-
tát, várom mint szakad alább-alább az izzó 
veres fény a sötét égboltozaton egészen a 
házak ereszéig; s míg reám borul a szürke 
este, elfeledvén az embereket, a tárgyakat 
körülöttem a kísértetes félhomályban és kívül 
elcsendesül minden lüktetése az életnek: a 
nagy, néma csendben magánosan maradok 
gondolataimmal a terhes napi munka után. 
Olykor érzem igazán, hogy elhibáztam az 
életet — s ha még van boldogsága szivem-
nek, a mult messze emlékein keresem . . . 
Fájó s mégis édes ez az emlékezés. 

A régi emlékek közül, melyek oly mély 
vágyódást támasztanak szivemben egy szerel-
mes, gyermekkaczajtól hangos fészek után : 
oly tisztán, éles vonásokkal tűnik föl újra 
meg újra egy végtelenül szomorú kép az 
alkonyat csendes szürkeségében — mintha 
tegnap láttam volna. 

. . . Sok éve mult pedig annak. 
Akkor is így néztem a mosolygó kék eget, 

foszlányos, rózsaszínű felhőcskéivel. Ugy tet-
szett a gyermekszoba nyitott ablakán át, 
mintha szárnyas angyalok lebegnének a nap-
fénytől áttört felhőszéleken, könnyű, habos 
fátyol-ruhában . . . S mintha ott volna közöt-
tük az az édes, szőke fiúcska is, a melyik 
innen elröpült, sötét csüggedést, bánatot 
hagyva a hűvös falak között . . . 

. . . Az anya sokáig maradt még a sírnál . . . 
Egyedül voltam a szobában, nem látott meg, 
hogy visszajött — halvány, szenvedő arcz-
czal — kedvesétől. Hangtalan volt az ajka, 
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beszédes szép szemeiben valami ijesztő fény 
lobogott . . . Jajszó nélkül roskadt az üresen 
maradt bölcsőre. Beletemette arczát a pará-
nyi párnák fehér fodraiba, a miken még teg-
nap büszkesége, gyermeke szép szőke feje 
pihent s ő hasztalanul állt őrt fölötte . . . 

Csak a vonagló tagok árulták el a meg-
rázó fájdalmat, mely összeszorította szivét — 
olykor egy hevesen feltörő lázas zokszó . . . 

S én átéreztem egész fenségében e pilla-
natok alatt az anyai szív gyászát. 

Milyen megkapó közvetlenséggel mondta 
el örök szép szonettjében e gyászt az ola-
szok nagy köl tője : 

„Hírnév, szerencse, üdv, jövő, 
Dal, i f júság — mind hasztalan — 
E bölcső mélyén minden halva van." 

így nem szenved a nő, ha elbukott az 
életharczban ; mindenét veszítve hamuvá éget-
ten a szenvedély tüzében. H a eltaszította 
magától a férti, a kit szive egész imádatával 
szeretett . . . 

így csak az anya sirathatja gyermekét . . . 
És ki nem állana meg néma tisztelettel e 

szent fájdalom előtt, kinek ju tna eszébe, hogy 
vigasztaló szót rebegjen e szivet szakgató 
kinos, csendes zokogásba? . . . 

. . . Nem őrült-e, vagy szívtelen, a ki bele-
kiált Chopin gyászindulójába durva hang-
g a l ! . . . 

. . . Hagyjátok, hagyjátok is őt sirni! . . . 
Míg ez a nagy szeretet viraszt könyes bána-
tával a világ fölött — mindig bizhattok meg-
újhodásában. 

(Szeged.) llite Tál. 
•3 — 

Borura derü. 
. . . Bimm-bamm . . . bimm-bamin . . . 
Kedves, új, csengő hangú harangja falunk-

nak — megszólalt. 
. . . Fenyves Ferenczné asszonynál abba-

hagyták az egészségrontó, testet-lelket, pénz-
tárczát sorvasztó kártyajátékot. 

— Készüljünk, barátim, az éjféli misére! 
— Ne menjetek még! Csak elsőt haran-

goztak. Egy óra múlva harangoznak be. 
Addig néhány zseb diót is nyerhetsz, Péter-
kém. No, meg Erzsikém is megérkezik a 
féltizenkettőssel. Várj Pé te rke! 

Özvegy Fenyves Ferenczné, a száztíz forint 
nyugdíjat „élvező" kántortanítóné édesgette 
így Sziklás Pétert — a három napra szabad-
ságolt katonát, — a ki a királyt még csak 
harmadik hónapja szolgálja. 

Péterkét, a ki a kékes Mátra vidékén a 
leggazdagabb, legjámborabb legény volt. 

Péterkét, a ki Erzsikével, már mint néhai 
Fenyves Ferencz tanító úr leányával, a katona-
sor előtt is rokonszenvezett. 

Pedig Erzsike csak amolyan gyerekleányka 
volt akkor, a ki a szomszéd városkában tanult 
varrni, szabni és — korcsolyázni. 

. . . Gyönyörű októberünk volt ez öszszel. . . 
Beillett volna amolyan rövid farkú nyárnak. 
Ekkor történt, kérem szeretettel, mikor a 

levegő is oly kellemesen csiklandozta az 
arczokat, oly májusi estéhez hasonló alkonyat-
kor, hogy Sziklás Péter a kitanult, ügyes 
kereskedősegéd búcsúzott a tanító-kisasszony-
tól, Erzsikétől. 

Nagyon belemelegedhettek : 
— Szeretnék veled menni Péter, ha mamám 

megengedné: — esdekelt meghatóan a bohó o o 7 o 
gyerekleányka. 

— De mit gondolsz, Erzsike, — remegett 
erre a fiu. A fiu, ki tapasztaltabb, higgadtabb, 
féltékeny volt, már mint az ügyes, szép 
Sziklás Péter. 

* 
* * 

. . . A hosszú utczán is kavarog gyors 
változatban a hó, az üde, puha, szűzi hó . . . 
A baraczkfa virágzását ju t ta t ja eszembe, akkor 
is ily szűzi, ártatlan a föld, a fekete, piszkos 
föld. 

De, ni, lábnyomokat látok. Egy . . . tiz . . . 
ötven . . . száz. Éjfélkor. 

. . . Bimm-bamm . . . bimm-bamm . . . 
Másodikat harangozott Pali. 
Erre ezüstvonal húzódik. A formátlan lángot 

vető bányalámpás fénye ez. 
Eleven az utcza. Hármasával, ötösével 

vonul a nép a dombon épült, rozzant külsejű 
kazári templomba. 

Távolról hangzik a modern Leviathán-
szörny dübörgő, monoton zakatolása . . . 
Néhány perez — és széles prüszköléssel áll 
meg. Érzsike megérkezett. 

Gyors lépéssel halad előre. Lába mélyen 
besüpped az üde, pelyhes hóba. Kezében kis 
csomagot szorongat. Két inczi-finczi testvér-
kéje vár az angyalkára itthon . . . 

Rövid ideig jött szülőföldjére, de gondo-
latban annál hosszabb uta t tett. 

Fantáziájával — ezzel a gyermekleányos 
fejjel, — színes, érzelmes, kedves, megható 
találkozást rajzolt le. 

Mert kérem, Péterke az ünnepekre haza 
jön. Sziklás Péter, a katona, a világot látott 
ifjú, kivel a katonasor előtt úgy rokonszen-
vezett Erzsike. 

Ugyan mit is fog neki mondani ? Vájjon 
Péter emlékszik-e a bucsuestére ? . . . Oly 
élénken, oly szenvedélyesen gondol-e arra az 
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októberi, kellemes estére ? . . . ü g y , mint ő, 
Erzsike, a jó, a szelíd ? 

Bizonyára emlékszik. 0 hiszi ezt. Varrt is 
Péternek olyan zsebkendőt, hogy a király is 
megirigyeli ma jd ! 

Ezekről gondolkodott. Pedig de rettenetesen 
fuj t az a czudar szél . . . Kergeti a havat 
jobbra-balra, le-föl . . . 

Ugyancsak aprózza lépéseit Erzsike. Csak 
ne volna oly messze a házuktól ez az állomás. 

Itthon van. 
Oda lopódzik kis ablakukhoz. Régi lámpa 

keskeny lángja oda csap ki az udvarra. 
A kályha mellett, a nagy karosszék körül a 
nagyobbik csöppség aranyos dióval, két papir-
katonával és pléhkarddal játszik. A mama 
bóbiskol, pápaszem az orrán. Nem tudom 
teljesen leírni ide azt az érzelmet, mely gyenge 
szivecskéjét e karácsonv-este, a kis Jézuska 
születése órájában betöltötte. De elképzelheti 
mindenki, ha szive még helyén van és 
úr a házában, hogy mit érezhet ily gyer-
mekleányka, özvegy anyjának szegény elha-
gyottságát látva, ép]) ma, karácsony-este, midőn 
mindenütt van kalács a rácson, csak itt ez 
özvegy házánál terítetlen a nagy tölgyfa-
asztal és elhalóan világít a vén lámpa fénye . . . 

. . . Leborul hát előbb az ablak párká-
nyára és — zokog keservesen . > . 

így legalább könnyít szivén, és úgy a hogy 
boldog . . . 

— — Rendkívül szép vagy karácsony, a 
barátságos kályha felszított melege, a fel-
díszített fenyőfa és a gazdagon terített asztal 
körül . . . 

De itt, a megtestesült szegénység mellett! 
Ott felfrissül a felnőttek fáradt teste is, 

meg a modern, megfakult lelkű városi úrfiak 
lelke is . . . 

De i t t ? ! . . . 
. . . Kipp-kopp . . . Nyisson ajtót, édes 

anyám! 
A tanító néni felrezzent első álmából: 
— Jaj, eszemadta, gyöngyöm, Erzsikém, 

hát már fél tizenkettő van ? 
— Jóval mult már, édes anyukám. 
— Isten hozott. 
Sirtak az örömtől . . . 
— Hát nem is vártak, úgy-e? Bziklás 

Péter haza jö t t -e az ünnepekre, a mint 
Ígérte ?! 

Testvéreivel nem törődött, csak Péterrel. 
Haza jött . Volt is nálunk ma Hangos 

Pistával, meg a sógoroddal. I t t kártyáztak 
pénzre. Nem győzött téged várni, hát első 
harangszókor elment. Én elálmosodtam, no 
meg kis öcséd miatt nem is mehettem 
elődbe, galambom. 

Hogyan, há t Péter nem győzte őt várni ? 
Erre Erzsike, a bájos, üde arczú, örökké 

mosolygó tanító-kisasszony egy pillanatra 
— elhalványodott . . . 

Olyan lett az arcza, mint a májusi égbolt 
ott Nápoly vidékén, midőn a forrongó vulkán 
füstgomolyaga surran át rajta. 

— Mondja csak anyukám, mit szólt Péter? 
— Bizony édes, rólad a kevésnél is keve-

sebbet! 
Tágranyitott szemmel meredt Erzsike édes 

anyja halovány arczára . . . 
. . . Bimm-bamm . . . bimm-bamm . . . 
Beharan goztak. 
Magára kapja a divatból kiment, meg-

fényesedett őszi felöltőjét, a melyről rop-
pant lerí, hogy két évvel ezelőtt öt forintért 
vette a házalótól, és a ropogós havon mély 
bánattal szivében a templomba siet . . . 

Az utczán Erzsike arcza is kitüzesedett. 
. . . Csak a hó adja meg a valódi kará-

csonyi érdekes hangulatot. Ez a fehér gyolcs, 
mely széltében hosszában takarja falunk girbe-
görbe utczáját . . . 

Eszébe ju t ta t ta e fehérség a szűzi ruhába 
öltözött menyasszonyt, a három évet is, mely 
után Sziklás Péter neki házasságot igért. 
Persze, még október elsején volt. 

Nyilván megfeledkezett Péter, mert külön-
ben bevárta volna őt e karácsony-este . . . 

Eszébe ju to t t a minimális tanítói nyugdíj-
ból élő édes anyja, két neveletlen árvával . . . 

. . . Oh, karácsony! elhoztad a fehér dísz-
letet és ezzel egyenlővé tetted az erdőt, 
mezőt, hegyet, völgyet . . . 

Miért nem hoztad egyenlő mértékben a 
boldogságot is a szivekbe, legalább e kará-
csony-estére ? Miért ? 

— — Erzsike búsan lépett a templomba. 
Áhítatos elfogultsággal nézte a fényesen kivi-
lágított, rozzant templomkát és hallgatta a 
boldog lelki nyugalommal éneklő híveket: 

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Békesség földön az embernek ! 
Kit az igaz szeretet 
A kis Jézushoz vezet: 
Békesség, békesség — embernek'. 

A szent képek mind-mind megelevenedtek 
könyes szemében . . . 

Az új kántor még boldogult édes apjánál 
is jobban orgonált — ma, ő így vélte. 

Itt völt minden ismerőse, minden rokona. 
Sziklás Péter is, tiszta, testhez álló köl-

csönzött katonaruhában . . . 
„Ite, missa est!" 

* 
* * 

Mikor nagy búsan az éjféli miséről Erzsike 
haza jött és benyitott, hát a kis Karcsi a 
zajra felébredt; 
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— Erzsike, láttad a kis Jézuskát és az 
angyalkát ? É n úgy szeretném őket látni. 
Hozzánk nem jött az angyalka . . . miért 
nem jöt t ? . . . 

Forró csókkal némította el a csöppséget. 
. . . Mi ülhetett ebben a bogár-szemben, 

melynek pillantása reményt, szeretetet, munka-
kedvet öntött . . . 

Miféle démon ült benne ? mert édes anyja 
most megrázkódott tőle, mintha egyszerre 
ezer hangya futot t volna le fejétől lábáig . . . 
Holott eddig hevült és életkedvet kapot t 
tőlük. 

E szempár a szót is belefojtotta az öreg 
asszonyba . . . holott máskor . . . 

— Erzsikém ?! 
. . . Olyan volt e megszólítás, mint midőn 

először búcsúzott a szülői háztól, benne volt 
a szeretet is, meg az aggodalom. 

•— Mi tetszik, anyukám ? 
Az özvegy tanítóné megfogta leánya szor-

galmas kezét és szilárdan belenézett a fekete 
szempárba. 

Erzsike egy perczig csak kiállotta, de hir-
telen lesütötte selymes szempilláit . . . 

Sirt . . . 
— Mondd, mi bajod van, Erzsikém ? 
— Péterrel az éjféli mise után találkoztam. 

Csak hidegen köszöntött . . . Máskor haza 
kisért, beszélgetett velem, most egy árva szót 
sem szólt. Már nem szeret. 

— Édesem, ne szomorkodjál ezért. Te 
gyerek vagv. Pétert nem kötelezi ígérete, 
hogy a katonaság után téged nőül vesz. 
Mondj le ró la! 

. . . . Mélv csend lett. 
Özvegy Fenyves Ferenczné lecsüggeszté 

fejét, különben látta volna, hogy Erzsikének 
mint kellett a karosszékbe foffódznia . . . 

— — Lám, lám, hát hiába adta Sziklás 
Péter, az ügyes kereskedősegéd jelét i ránta 
való érdeklődésének ? 

Persze, hogy mást szeret! Oh, az a kato-
naság ! 

. . . Há t füstbe ment az a három hónapos 
folytonos remény^ óhaj, mely gyönyörrel 
töltötte be szivét? Epp ma, a boldog karácsony-
este, midőn öröm van a földön, öröm az 
égben; midőn még az égbolt kékessége is 
csodálatos összhangba olvad a föld fehér-
ségével ? . . . 

Kis vártatva az ablak alatt felhangzott 
m é l á n : 

„Mennyből az angyal . . 
Azutánbejöttek Fenyvesékhez: Sziklás Péter , 

Hangos Pista és a sógor, boldog ünnepeket 
kívánni. 

. . . Egymásra nézett Péter és Erzsike, 

mint két gerle. Leolvasták egymás szeméből, 
de nem merték kimondani, hogy még mindig 
szeretik egymást . . . 

* 
* * 

. . . Ez a história most három éve történt . 
Ez év októberjén véglegesen szabadságolták 

Sziklás Péter t a katonaságtól. 
Ez év karácsony-ünnepét már mint boldog 

férj és feleség ünnepli meg Péter és Erzsike. 
(Kazár.) Mester Károly. 

IRODALOM. 
M e g j e l e n t e k : Andersen összes meséi. An-

dersen összes meséinek e kiadása második 
kiadást ért az idei karácsonyra; ennek a sok 
fametszvénynyel és négy szines képpel díszí-
tet t kiadásnak ára 1 f r t 40 kr. Van két más 
kiadás is, melyek mindegyike az Andersen-
féle mesék csak egy részét tar talmazza; e 
kiadásnak ára 2 fr t 80 kr . Kiállítása mind a 
három könyvnek egyaránt díszes s nagyon 
alkalmassá teszi őket karácsonyi ajándékul. 
Megjelent mind a három kötet Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) kiadásában. — Diák-
figurák. Az ifjúság számára írta Gaál Mózes. 
Második kötete a dr. Szemák István szer-
kesztésében megjelenő „Ifjúsági Könyvtár"-
nak s tartalma egy csomó jóízűen megírt 
diák-história, melyekből az ifjúság a gyö-
nyörködésen kívül nemes erkölcsi felfogást 
meríthet és megtanulja becsülni mindenek-
fölött az igazságot és az őszinteséget. Ára 
1 frt . Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) 
kiadása. — Ezer év. Képek a magyar nem-
zet történetéből az i f júság számára. í r t a dr. 
Baráti Lajos. Második kiadás. Az if júság 
érdeklődéssel, élvezettel olvashatja, s a 37 
szép képből, melyek egytől-egyig hires tör-
téneti festményeink kópiái, korán megismer-
kedik festészetünk remekeivel is. A szép 
kivitelű szines czímképpel díszített könyv 
ára csak 1 f r t 50 kr. Kiadta Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai). 

Összhangzattan, átmenetek és praeludiumok. 
í r t a : Schultz Imre; második, teljesen^átdol-
gozott kiadásában á tnéz te : Eckhardt Antal, a 
pécsi tanítóképző zenetanára. Melegen ajánlható 
mű férfi- és nőtanítójelöltek,kántortanítók, zene-
iskolák és műkedvelők számára. Ára: 3 korona. 
Kiadja: Stampfet Károly (Budapest, Pozsony). 

T a r t a l o m : Karácsonyi hangulat. Sassi Nac/y Lajos. 
— Karácsony-est. Kiss Séta István. — Szeretettel. 
Zádor Gyula. — Volt nekem egy karácsonyom. Szigeti 
Porsche Vilmos. — Az anya gyásza. Bite Pál. — Borura 
derü. Mester Károly. — Irodalom. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A Tisza-Roff puszta gyendai községi népiskolá-

nál a róm. kath. tanítói állomás megüresedett, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Javadalma 500 frt, tisz-
tességes lakás mellékhelyiségekkel, kerttel, 5 öl 
felvágott tiizifa Kötelessége a kijelölt osztályok 
vezetése és az összes osztályokban a róm. kath. 
vallástant tanítani. Pályázni óhajtók okmányaikkal 
felszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnök-
höz folyó évi deczember 31-ig terjeszszék be. Helle-
bronth Géza. (2320—III—3) 

A kocsordl államilag segélyezett ev. ref. iskola 
egyik tanítói, illetve tanítónői állásra f. évi deczem-
ber 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés államsegély-
lyel 400 frt készpénz, tisztességes lakás, tágas kert-
tel. Kötelessége az I—VI. vegyes, illetve I—VI. 
leányosztályt a megszabott tanterv szerint vezetni. 
Pályázhatnak okleveles tanítók vagy tanítónők. 
Kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Kocsord (Szatmárm.), Lányi Lajos, ev. ref. lelkész. 

(2336- I I -2 ) 
Az a lsópetényi (Nógrádmegye) kántortanítói állo-

másra deczember 28-ára pályázat hirdettetik. Java-
dalma : szabad lakáson kívül 6 hold szántóföld, 
melyet a község mivel, minden pár után 1 véka 
rozs és 25 kr (van 120 — 130 pár), két kocsi széna, 
5 bécsi öl keményfa, minden tanoncztól 1 forint, 
vallásalapból 19 frt, deputatum 20 frt. A kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, képesítő okleveleiket és 
netán eddigi szolgálati bizonyítványaikat az alul-
írotthoz küldjék be ( személyes megjelenés azon-
ban nem szükséges) . Tanítási nyelv : magyar-tót. 
Stóla: nagy temetés 50, kicsi 25, minden vers bú-
csúztató 10 kr, nagymisétől 20 kr jái\ Nézsa, 1897 
november 18-án. Trabalka János, esperes. 2247-III-2 

Krassó-Szörénymegyében fekvő Csiklovabánya a 
szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság 
magyar-német népiskolájánál a tanítói állomás meg-
üresedvén. annak betöltésére a pályázat ezennel 
közhírré tétetik. Az ezen állomással egybekapcsolt 
javadalmazás 350 frt évi fizetés, 30 ürméter kemény 
hasábfa, szabad lakás, illetve 80 frt lakbér és az 
orgonázási szolgálatért járó 60 frtnyi jutalomdíjból 
áll, mely utóbbi összeg a csiklovabányai róm. kath. 
templomi pénztár által fizettetik. Ezen állomás egy 
évig ideiglenes leend és csupán megfelelés esetén 
— a próbaév lefolyta után — fog az illető végleg 
kineveztetni. Pályázók, illetőleg pályázónők ezen 
állomásra tartoznak sajátkezüleg írt bélyegtelen 
folyamodványaikat legkésőbb f. évi deczember hó 
31. napjáig a szab. osztrák-magyar államvasut-
társaság oraviezai főtiszttartóságához beterjeszteni 
és a tanítói pályára való képzettségüket tanítói okle-
véllel igazolni Feltétlenül megkívántatik a magyar 
és német nyelv teljes birása, azonfelül egy hitelt 
érdemlő erkölcsi bizonyítvány, keresztlevél és az 
orgonázásbani jártasságról szóló bizonyitvány csato-
lása. Oraviczán, 1897 deczember 1-én. A főtiszt-
tartóság. (2308—III—2) 

A polichnói (Nógrádmegye, u. p. Gács) ág. h. 
evang. egyház kántortanítót keres. Evi jövedelme a 
lakáson és kerten kívül, részben terményekben, rész-
ben készpénzben 440 frt osztr. ért. Jelentkezhetni 
az alulirottnál. Szlancsik Pál, ág. h. ev. lelkész. 

(2360—III—2) 
Temesmegye Vojtek kath. iskola első osztályú 

tanítói állására tanító kerestetik. Fizetése 360 frt, 
38 frt fa-, 5 frt irodaátalány, V. hold föld, 200 
• - ö l kert, szép lakás. Vezeti az I—II. évfolyamot, 
ismétlő-iskolát tartani, kántorságban kisegíteni 
köteles. Folyamodványok decz. 31-ig az iskola-
székhez. (3338—III—2) 

Pályázat hirdetés orgonista-kántori állásra. A 
hódmezővásárhelyi ev. reform, egyház pályázatot 
hirdet egyik orgonista-kántori állására, melynek 
díjazása: szabad lakás kerttel; készpénz 600 frt az 
egyh. pénztárból évnegyedes részletekben előre 
fizetve; a várostól 3 öl tűzifa, széna- ós nádváltságul 
22 frt 57 kr ; stóla, énekszós halottól 50 kr, im ás 
vagy tanításostól 1 f r t ; — kötelességei a templomi 
és temetési szolgálatok teljesítése, ha valamikor az 
egyház kívánná, köteles lesz külön díj nélkül a 
temető-kántust tanítani és vezetni, midőn az ily 
temetés után külön 8 frt tiszteletdíjat fog kapni. 
Magán müéneklés a temetéseken nem enged-
tetik meg. Pályázhatnak olyan ev. reform, vallásúak, 
kiknek tanítói oklevelök vagy érettségi bizonyítvá-
nyuk van, s képesítettségöket, egészségűket, eddigi 
szolgálatukat, hadi kötelezettségűket igazoló és 
születési okirataikat 1898 jan. 9-ig alulírotthoz 
nyújtsák be. A versenypróbára meghívottaknak a 
II. oszt. vasúti díjat megtéríti az egyház. Megválasz-
tott, ha körülményei engedik, azonnal, de legkésőbb 
márcz. 1-én állását elfoglalni köteles. Hódmező-
vásárhely, 1897 decz. 8. Szeremlei Sámuel, lelkész-
elnök. (2344 -II—2) 

Székes-Fehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Az állomással ideiglenesen 500 frt, végleges 
alkalmazás esetében, mely csak legjobb sikerrel 
kitöltött két próbaév után nyerhető el, 600 frt 
fizetés, 150 frt lakbér s a véglegesítéstől számított 
öt évenkénti 50 frt korpótlék van összekötve. A 
rendes fizetés 1000 forintig terjedhet. Pályázók fel-
hivatnak a tek. iskolaszékhez czímzett s születési, 
tanulmányi, összes szolgálati s legújabb keletű ható-
sági orvosi bizonyítványokkal felszerelt, kellően 
bélyegeit kérvényeiket alulírotthoz 1898 jan. 10-ig 
beküldeni. Az állomás január 15-ikére foglalandó el. 
Hiányosan felszerelt, vagy a záros határidőn túl 
érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Kelt 
Székes-Fehérvárott, 1897 decz. 18-án. Gőbel János 
György, igazgató. (2392-1-1) 

Kemenes-högyészi (Vasmegye) ev. másodtanítói 
állásra a tanév hátralevő részére pályázat hirdet-
tetik 150 frt fizetéssel. Evang. lelkészi hivatal. 

(2384—II— 1) 
A segédtanítónak itt helyben önállóvá történt 

megválasztatása folytán az i ssaszeghi róm. kath. 
segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
300 f r t ; 8 köbméter tűzifa és tisztességes lakás. 
A megválasztott szép mellékjövedelemre bizton 
számíthat. Kilátásban van, hogy az állás a jövő 
tanévben fizetésemeléssel önállósíttatik. Köteles-
sége a mindennapi iskola I. és az ismétlő fiuk 
osztályát tanítani s a kántortanítót akadályozta-
tása esetén helyettesíteni. Kérvények az iskola-
székre czimezve, január 3-ig nyújtandók be. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (2362—11—1) 

A gyergyó-csomafalv i róm. kath. elemi nép-
iskolánál újonnan szervezett államilag segélyezett 
tanítónői állomásra pályázat hirdettetik. Jövedel-
mei: 1. államsegélyből 365 forint; 2. az iskola-
alapból 35 forint; 3. 7 öl lágy tűzifa és 4. tisz-
tességes lakás. Kötelességei: az iskolaszék által 
kijelölt mindennapi és ismétlő leánytankötelesek 
önálló és teljes tanítása a kézimunkával együtt. 
A születési bizonyítvány, tanítói oklevél és esetleg 
eddig tett működéséről szóló szolgálati bizonyít-
ványokkal ellátott folyamodvány 1897 deczember 
végéig alattirt iskolaszéki elnökhöz beadandó. Csakis 
okleveles tanítónők pályázhatnak. líyergyó-Csoma-
falva (Csikm.), Iö97 decz. 10-én. Balló János pleb., 
iskolaszéki elnök. (2371—11—1) 
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Betöltendő a fehértemplomi községi elemi isko-
lánál évi 000 frt fizetésből, 150 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, nyelvismereteiket, esetleg külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a temesvármegyei közigazgatási bizott-
sághoz czimezve, legkésőbb 1898 évi január l-ig 
Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Temesvárott, 1897. évi deczember hó 11-én. Kir. 
tanácsos, tanfelügyelő távollétében: Láng István, 
kir. segédtanfelügyelő. (297/h —I—1) 

A nagy-kéri (Abaúj-Tornam.) róm. kath. kán-
tortanítoi állomásra 1898. évi január 17-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelmei: 1. államsegély 170 frt ; 
2. tandíj 70—80 gyermek után egyenkint 60 kr és 
•/a véka rozs; 3. párbér czimén 14 köböl rozs és 
minden köböl után 80 kr ; 4. stolajövedelem 25—30 
f r t ; 5. misealapítványokból 6 frt 38 kr ; 6. a temető 
füvének használata 10 —15 f r t ; 7. 5'A katasztrális 
hold szántóföld évi bérjövedelme 77 f r t ; 8. egy 
darab szarvasmarhára legelő és szabad sertéslegel-
tetésijog; 9. egy-vékás kenderföld; 10. 24 köbméter 
kemény tűzifa befuvarozva, melyből a tanterem is 
fütendő, vagy e járandóság helyett 48 f r t ; végre 
két szobából álló lakás, konyha, kamra, istáló, 
szekérszin, csűr és pincze. A tanítási nyelv tisztán 
magyar. A kántortanítói képesítéssel biró pályázók 
kellően felszerelt kérvényeiket Abaűj-Szántóra, főt 
Liszkay Nándor ker. esperes úrhoz, a fentjelzett 
határidőn belől terjeszszék be. Személyes megjelenés 
előnynyel jár. (2372—1-1) 

A jaszenovoi róm. kath. államilag segélyezett 
tanítói állásra febr. 24-ig pályázat nyittatik. Jöve-
delme : 400 frt, lakás és kerten kívül. Tanítási 
nyelv: magyar-tót. Pályázhatnak okleveles óvónők 
is. Folyamodványok Riedl Lajos iskolaszék elnöké-
hez Tót-Próna, Turóczm. küldendők. 

A tót-prónai róm. kath. kántortanítói állásra 
febr. 24-ig pályázat nyittatik. Jövedelme 394 frt, 
lakás és kerten kívül. Tanítási nyelv : magyar-tót. 
Folyamodványok Riedl Lajos iskolaszék elnökéhez 
Tót-Próna, Turóczm. küldendők. (2363—1—1) 

Csongrádra jó hangú segédkántor kerestetik. 
Fizetése: havi 15 forint, van némi mellékjövede-
lem. Külön szoba fűtéssel, élelmezés. Felvilágosí-
tást nyújt Hornyik Károly h.-kántor. (2370—11—1) 

Komádiba (Biharm.) azonnali belépésre sege let 
keresek. Pályázhatnak Il-od éves képezdészektől 
felfelé. Orgonázóknak előny. Kiss Sándor, reform, 
rektor. (2366—1—1) 

A bogárosi (Torontálmegye) róm. kath. nép-
iskola első osztályú tanítói állomásra decz. 31-ig 
pályázat hirdettetik. Járandóságok: 250 fr t készpénz-
fizetés, 40 pozsonyi mérő tiszta buza, 18 köbméter 
kemény tűzifa, fűtésre elegendő szalma. Lakás : egy 
szoba, konyhával. Megválasztott köteles többi taní-
tókkal kántori teendőkben segédkezni. Folyamod-
ványok Bogárosra isk.-székhez küldendők. (2386-1-1) 

A Néptanítók Lapja deczember 2-iki, 48-ik szá-
mában hirdetett torontál-tordai tanítói állás 
pályázati határideje az állással egybekötött illet-
mények és kötelességek fentartása mellett 1898. évi 
január 10-ig meghosszabbíttatik. Bezdán József 
róm. kath. plébános, isk.-széki elnök. (2387—1—1) 

Kenyeribe (Vasm.) segédtanító szükséges. Fize-
tése : május végéig havi 20 frt, teljes ellátással. 
Szatlmayer János, kántortanító. (2390—1—1) 

A dályoki községi iskolaszék osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: 400 frt, egy butorzatlan 
szoba, két öl puha tűzifa. Tannyelv : horvát-magyar. 
Folyamodók kérvényeiket 1898 január 15-ig beter-
ieszszék Dályok via Mohács, Baranyamegye. 

(2374—1-1) 

I Új-Kécskén (Pestm.) egy vegyes osztályú tanitói 
állomás megüresedvén, erre f. évi deczember 31-ig 
bezárólag pályázat hirdettetik. Az állomás évi jöve-
delme 400 frt, a mely összegben a lakbér és 'A 
holdnyi kert is benfoglaltatik. Okleveles tanítók 
kellőleg fölszerelt kérvényüket a fent jelzett napig 
alulírt iskolaszékhez nyújtsák be., Zeneértők sz 'p 
mellékjövedelemre tehetnek szert. Uj-Kécskén, lö97 
decz. 11-én. Az iskolaszék. (2357—1—1) 

Botykai ref. egyház tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik jan. l-ig. Fizetés : pénz, termény, föld-
jövedelem, iskolások és községtől 4Is frtra értékel-
tetett. Tisztességes lakás melléképületekkel, egy 
hold kerttel. Kötelessége: 1—6. elemi iskolások 
oktatása tanterv szerint. Templomban, temetéseknél 
éneklés, canonicus órák s lelkész akadályoztatása 
esetén isteni tisztelet végzése. Okleveles ref. vallású 
tanítók pályázhatnak. Kérvény, okmányokkal fel-
szerelve lelkészi hivatalhoz küldendő. TL p. Nagy-
Peterd, Baranyamegye. (2299—II—2) 

A fehérvár-csurgói reform, népiskolához segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: 1898 januir 1-től junius 
l-ig bútorozott szobából álló lakás, fűtéssel és 
14<i (egyszáznegyvenhat) frt. Okleveles egyén (férfi 
vagy nő) száz frt államsegélyre számithat. Köte-
lessége : 3 alsó vegyes osztály tanítása. Pályázati 
kérvények deczember 26-ig Szalay Benő lelkészhez 
küldendők Fehérvár-Csurgóra. (2342—I—1) 

Pályázat a szomolnoklmítai (Szepesin.) kántor-
tanítói állomásra 1898 január hó 26-ára hirdettetik. 
A kérvény a kir. soóvári erdőhivatalhoz intézendő, 
de a szomolnokhuttai plebaniahivatalnál nyújtandó 
be. Jövedelme: a magas kincstártól 142 frt, 54 köbm. 
fa vagy beváltási díja 130 frt 68 kr, 36 köbm. fa 
az iskola fűtésére : a községtől 63 frt 50 kr, rendkí-
vüli segély 50 frt, egyebek 18 frt 50 kr és lakás. 
Kívántatik az orgonálásbani jártasság, magyar és 
német nyelv. A tornára és ismétlő oktatásra köteles. 

(2341-1-1) 
Beliczára (Muraköz) a róm. kath. népiskolához 

egy másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése államsegélyből 400 frt. Kötelessége a reá 
bizandó osztály vezetése, az ismétlő iskolások taní-
tásánál segédkezni és a faiskola gondozása. Pályá-
zati határidő 1898. évi január hó 1. Okleveles tanítók 
kérvényeiket küldjék alulírotthoz. Berk Felix pleb., 
iskolaszéki elnök. (2328—1—1) 

A kéksl löi (Barsm.) községi iskolánál róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme államsegélylyel 450 frt és szabad lakás. Taní-
tási nyelv német-magyar. A kellően felszerelt folya-
modványok 1898 január 10-ig alulírotthoz küldendők. 
Kékellő (u p. Iiörmöczbánya). Buócz Sándor, iskola-
széki elnök. _ (2326-1-1) 

A kassa-bélai r. k. kántortanító javadalmazása 
I. Mint tanítónak: a hitközségtől készpénzben 130 
f r t ; 12 kat. hold 979 • -ö lnyi földbirtok után átlag 
60 f r t ; hitközségtől 3 öl fa iskolafűtésre 18 f r t ; 
beiratási díj 4 frt. II. Mint kántornak: párbér a 
bélai hívektől: 10 köböl rozs=50 frt, hozzá készpénz 
10 frt, Hámorból 5 köböl rozs—25 frt, hozzá kész-
pénz 5 frt 60 kr ; kegyúrtól 41 ürköbméter hasáb-
bükkfa—51 frt 25 k r ; ostyasütésért 2 fr t 77 kr, 
stóla czimén átlag 80 fr t ; évi jövedelme 436 frt 
62 kr. Lakása addig is, míg a jövő tavaszszal új 
iskola épül, áll egy szoba, egy hideg és meleg 
konyha, pincze, magtár és hozzá tartozó mellék-
épületekből. Köteles az I. és II. osztályt, valamint a 
vasárnapi fitanköteleseket tanítani. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Kérvények nt. Antal Károly 
esperes-plebános úrhoz Abaúj-Tihanyba küldendők. 
Tanítási nyelv magyar-tót. Pályázati vizsgálat a 
kassa-bélai lelkészlakban 1898 január 13-án. Szemé-
lyes megjelenés előnyt biztosít. (2381—1—1) 
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Az ő-szadovai német és magyar tannyelvű köz-
ségi elemi népiskolánál a tanítói állomás betöl-
tendő. Az állomás járandóságai: 400 fr t készpénz-
fizetés, tisztességes lakás. A magyar nyelven szer-
kesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott ós a nm. 
vallás- és közoktatási ministeriumhoz czímzett fo-
lyamodások 1897. évi deczember hó 31-ig a krassó-
szörénymegyei közigazgatási bizottsághoz külden-
dők. Pályázók a kir. tanfelügyelőnél személyesen 
jelentkezzenek. Idegen nyelvű okmányokhoz hiteles 
magyar fordítás csatolandó. (289 h —I —1) 

A nógrád-megyeri róm. kath. népiskolához 
okleveles Il-od tanító, vagy tanítónő kerestetik. 
Javadalmazása: 400 frt. Lakása: egy bútorozott 
Bzoba; ha családos egyén választatik, bérház 2 szo-
bával ób 'A hold kert. Pályázati határidő jan. 10. 

(£359—1-1) 
Az erdélyi reform, egyházkerületben a m.-bikali 

egyházközség kántortanítói állására pályázat nyit-
tatik. Javadalma: tandíj, kepe és canonica-portío 
együtt 153 frt 73 kr és 241 frt államsegély. Köte-
lessége a népiskolai tantárgyak tanítása és a kántori 
teendők végzése. Okleveles egyének folyamodásukat 
1898 január 5-ig nagytiszteletű Deési Gyula esperes 
úrhoz Gyaluba nyújtsák be. (2358—I—1) 

Prig lev icza-Szt -Iván községi elemi iskolájánál 
előléptetés folytán üresedésbe jött osztálytanítói 
állásra pályázat nyittatik. Evi jövedelem : 400 frt 
készpénz, 2 öl kemény liasábfa és szabad lakás. A 
megválasztott tartozik a mindennapi és gazdasági 
ismétlő-iskola egyik osztályát tanítani. Tannyelv: 
magyar-német. Pályázók felkéretnek, hogy folya-
modványaikat deczember hó 30-ig a helybeli köz-
ségi iskolaszékhez küldjék be. A megválasztott 
tartozik állását azonnal elfoglalni. I'riglevicza-Szt.-
Iván (Bácsm.), 1897 deczember 11-én. Az iskolaszék. 

A sajó-kazinczi (Borsodra., u. p Barczika) ref. 
népiskolánál újonnan szervezett II-oü tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 324 frt 
államsegély, 76 frt tandíj ; 100 frt lakpénz. Nőtlen 
egy szobás lakást díjtalanul nyerhet. Kötelessége: 
I-ső, Il-ik oszt. tanítása, egyházi functiók felváltva 
leendő végzése. Pályázati határidő jan. 8-ig. Állo-
más jan. 31-ig elfoglalandó. Doktor Gyula, lelkész. 

(2332-11-1) 
A c s ik -szentgyörgy i államilag segélyezett 

községi iskolánál egyik tanítói állásra 300, esetleg 
400 fr t fizetés, 30 frt lakpénz és 6 öl tűzifa java-
dalmazással január 5-ig, tanítónők előnyének fel-
említésével pályázatot hirdet az iskolaszék. 

(2380—11—1) 
Lezsiachól róm. kath. tanítói állomásra pályá-

zat hirdettetik. Jövedelme: a hitközségtől 166 frt 
54 kr ; állami segély 233 frt 46 kr ; 26 m-' tűzifa; 
lakás és 2 kert. Pályázhat okleveles tanító. Tan-
nyelv : tót-magyar. A folyamodványok az iskola-
székhez, plébániai hivatalnak Turócz-Szt.-Györgyön, 
küldendők. U. p. Znióváralja. (2377—I—1) 

A nagy-kaposi ev. ref. egyházban az orgonista-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : pénz-
ben, földben, terményben, szolgáinlányokban 450 
frt, — két szobás lakás, konyha, kamra. Oklevéllel 
s bizonyítványokkal felszerelt kérvények Maksa 
József lelkészhez küldendők 1898 január 20-ig. 
U. p. Nagy-Kapos, Ungmegye. Az állomás azonnal 
is elfoglalható. (2373—1—1) 

Az Eperjes városi és vidéki ág hitv. ev. egyház 
berki leányegyházába okleveles tanítót keres. Java-
dalma : 120 frt készpénz előleges havi részletekben. 
Tandíj mintegy 60 frt, Vi telek haszonélvezete, 7 m. 
tűzifa, 160 frt elnyerendő államsegély, 2 szobás lakás 
gazdasági épületekkel. Pályázati határidő 1898 febr. 
1. Kérvények Liptai Lajos lelkészhez intézendők. 
Reményik, jegyző. . (2378—II—1) 

Bács-Martonoson leköszönés folytán a kántori 
állomás üresedésbe jővén, annak betöltésére ez évi 
deczember 30-ik napjáig pályázat hirdettetik, a 
mely napon a reggeli 9 órakor kezdődő próbaorgo-
nálás és éneklés után a választás is megtörténik. 
Az állomás javadalma: a) minden házaspár (mintegy 
750J után 'A véka buza és 6 krajczár. b) Több mint 
4000 lélek után stola-illeték, s a búcsúztatásért 
versenkint 10 kr. e) A községtől járó fiiteni való 
fa ós nád helyett 58 frt. d) A templom pénztárából 
örökös szent-misék után 35 frt, ostyasütésért 5 frt. 
ej Községtől szabad lakás, mely két szobából, konyha 
kamra, istálóból s házikertecskéből áll. Az állomás 
1898. évi január 1-én lesz elfoglalandó. A részletes 
kántori teendők a plébániai hivatalban a pályázat 
napján, vagy előbb is elolvashatók. A pályázónak 
tanítói oklevéllel is kell bírnia, s a megválasztandó 
kántor a tanítót betegség esetén díjtalanul helyette-
síteni köteles. A folyamodványok a martonosi róm. 
kath. hitközségi képviseletre czímezve, főt. Habrani 
János ker. esperes, plébános és hitközségi elnök 
úrhoz Bács-Martonosra küldendők. (2368—I—1) 

Badalóba (Beregm.) ret. másodtanítóságra okle-
veles nőtlen tanító kerestetik. Fizetés államsegély-
lyel 400 frt készpénz, havonként előre, lakásul egy 
szóba, remélhető mellékjövedelem 20 forint. Tanítja 
az I., II. osztályt, az ismétlőket a gazdasági szak-
tanítóval együtt. Lelkészt, kántortanítót akadályoz-
tatás esetén helyettesíti. Felszerelt kórvények Zám-
bory Béla lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Az állomás azonnal elfoglalandó ; költözködésre 10 
forint aditik. (2388—1—1) 

Muracsányban (Zalamegye) az egyik tanítónak 
állami iskolához történt kineveztetése folytán üre-
sedésbe jött tanítói állás betöltendő. Javadalma: 
300 forint évi fizetés készpénzben, 80 frt lakbér, 12 
forint fa-, 5 frt kertilletmény és 7 hold középminő-
ségü föld haszonélvezete. Pályázati határidő deczem-
ber 31. Az állás legkésőbb január 4-ig elfoglalandó. 
Muracsány, 1897 deczember 18. Kengyelics János, 
iskolaszóki elnök. (23J1—I—1) 

A lunkaviczai román és magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, 
tisztességes iakás. A magyar nyelven szerkesztett, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vall. és 
közokt. ministeriumhoz czímzett folyamodások 1898. 
évi január hó 8-ig a krassó-szörénymegyei közigaz-
gatási bizottsághoz küldendők. Pályázók a kir. 
tanfelügyelőnél személyesen jelentkezzenek. Nem 
magyar nyelven kiállított okmányokhoz hiteles 
magyar fordítás csatolandó. (298/h—I—1) 

Segédünk önállóvá kineveztetvén, ' segédtanítói 
állomásra pályázat 1898 január 15. hirdettetik. 
Fizetése nyolcz hónapi szorgalmi időre 350 frt, 
bútorozott szoba, fűtésre fa, fuvarra 5 frt. Teendője 
1—3. vegyes osztály és az ismétlők felének tanítása. 
Pohorella, Gömörm. Koritkó János káplán, iskola-
széki elnök. (2375—11—1) 

A racsicz-dvorniki (Nyitramegye) róm. kath. 
néptanítói állomásra 1898. évi jan. 11-re pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelme: készpénzben 368 frt, 
szántóföld 8 frt, 10 öl fa, ebből 6 öl saját használatára 
24 frt, összesen 400 frt. Szabad lakás kis házikerttel. 
Okleveles pályázók jelentkezzenek az alulírottnál. 
Kuniczky József esp.-plebános, isk.-széki elnök. 

(2367—1—1) 
A hatvani állami polgári iskolához fél évre ki-

segítő rajztanítót keresek. Díjazás havi 50 frt az 
állam pénztárából. Okmányolt kérvények 1898 január 
l-ig hozzám küldendők. Pályázhatnak polgári iskolai 
rajztanítók és rajztanítójelöltek. Eger, 1897 deczem-
ber 18-án Scosra Dezső, kir. tanfelügyelő. 

(299/h—I—1) 
51* 
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Vezekény (Hevesmegye) községi jellegű iskolá-
jánál megüresedett tanítói állomásra pál> ázatot hir-
detek. Javadalom évi 400 írt fizetés és kerttel lakás. 
Okmányokkal felszerelt kérvények 1898. évi január 
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Veze-
kény (Tarna-Szent-Miklós), 1897 deczember 16. 
Makay Felix, iskolaszéki elnök. (2382—I—1) 

Fe lsö-Rajk (Zalam.) róm. kath. népiskolához 
okleveles tanító kerestetik. Javadalma havi előle-
ges részletekben fizetendő 30 frt a folyó tanévben, 
bútorozott szoba fűtéssel; kötelme az I—II. oszt. 
önálló vezetése, ismétlősök tanítása és a kántor-
ságban némi segédkezés. A folyamodások folyó évi 
deczember 28-ig főtisztelendő Illés István pacsai 
esperes-plebános úrhoz küldendők. Férfipályázók 
hiányában nők is folyamodhatnak. Az állomás azon-
nal elfoglalható. (ü383 1 - 1 ) 

1898 január elsejével puszta-ecsegi gazdaságom-
ban egy tanítói állást rendszeresítek. Nős tanítók 
pályázhatnak Strassburger Emil Puszta-Ecseg J.-
N.-K.-Szolnokmegye czím alatt. (23ti5 —11—1) 

A bologdi (Abauj-Torna) r. k. tanitói állás jöve-
delme : készpénz 382 frt, 2 'A hold szántóföld, két 
tametőfü használata, más vallású tankötelesektől 
tandíj 14—2u frt, kántori jövedelem átlag 20 frt, 
'A telek utáni közös legelő. Kérvények alolirotthoz 
1898 január 10-ig Alsó-Mislyére küldendők. Duschek 
János plébános, iskolaszéki elnök. (2395- 1 — 1) 

Pest-Alsó-Némedire betegeskedésem miatt a 
tanítási hónapokra szerény igényű, tiszta magyar, 
róm. kath., okleveles segédtanítót keresek III—Vl-ik 
osztályba. Ajánlatok sürgősen Bugyács kántor-
tanítóhoz. ' (2389—1-1) 

l ! 

m 

* Karácsonykor sokkal kevesebb feles-
leges l i m l o m vásároltatnék gyermekek 
számára, ha a szülők csak annyi időt ven-
nének maguknak, hogy a hires Richter-féle 
Horgony-Köépitöszekrények felette érde-

kes és gazdagon illusztrált árjegyzékét átolvashat-
nák. Az ebben lenyomtatott levelek örvendő szü-
lők és tekintélyes tudósoktól egyhangúlag bizonyít-
ják, hogy nincsen jobb és egyszersmind tartósabb 
játék- és foglalkoztatószer, mint a Richter-féle 
Horgony-Köépitöszekrények ; egy tekintélyes 
svájczi pädagogus szószerint mondta : „A Horgony-
Köépitöszekrények egy egész játékszerraktárt 
helyettesítenek" és szavait így zárja be : „Csak vi-
gyétek be mindegyik házba, a melyben boldog 
szülők laknak!" Mi azt hiszszük, hogy érdemes egy 
levelező-lapot koczkáztatni és a Richter F. Ad. és 
társa czégtöl Bécsben, I., Operngasse 16. a 
legújabb illusztrált árjegyzéket bérmentve megho-
zatni. Miután az új kiadás az új és felette előnyös 
kiegészitőrendszerek kimerítő leírását is tartalmazza, 
azért azok is, kik már egy kőépitőszekrény birtoká-
ban vannak, az árjegyzék beküldése iránt szintén 
intézkedjenek. (2235—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Segédtanítói á l l á s t 
keresek; az állást azonnal elfoglalom. Muhoray 
Sándor, U-od éves képezdész. Eger, Szalóki-út 12. 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 
p e d á l o s t e m p 1 o 111 - o r g o n á k 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbízásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad : SZALAY GYULA, műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott . (2330—III—2) 

W Tessék mutatványszámot kérn i ! 'T&Q 
Most jelent meg a legjobb és legolcsóbb tan-

ügyi lap: a 

NEMZETI NÉPNEVELÉS 
a tanügy legigazabb harczosa; előfizetési ára fél-
évre 1 frt. Megjelenik havonkint kétszer. 
(2376-1-1) Kiadóhivatal: 

B Á C S - T O P O I i Y A . 
Mutatványszám ingyen és bérmentve. 

Árleszállítás rövid időre. 
A k í sé r le t i t e rmésze t t an 

2331 tankönyve. II—2 
Jamin „traité de physique" czimű munka 

nyomán írta 
E O N 1 G Y U L A . 

2 kötet, 712 lap, 700 ábrával. Ára 5 forint 
helyett csak 1 frt 50 kr. 

A te rmésze t t an elemei 
különös tekintettel az alapelvek fejlődése 

történetére 
í r ta : K O N T G Y U L A . 

480 lap, 500 ábrával. Ára 2 frt 50 kr 
h e l y e t t 1 forint. 

Kapható : KILIÁN FRIGYES m. kir. egyet, 
könyvárusnál, Budapesten, IV. k., váczi-

utcza 28. sz. 

Yermorel-rendszerü 

peronospora-permetezőimet 
és philoxera elleni szénkénegezöimet a t. tanító 
urak b. figyelmébe ajánlom. A kit a t. tanító 
urak közül érdekel, szíveskedjék közvetlenül hoz-
zám fordulni. KIRÁLY ALÁJOS Első magyar 
peronospora-fecskendő- és szénkénegező-gépgj ára, 
Budapest, VI. ker., Szabolcs-utcza t. (2385—1—1) 

T a n k ö n y v e k 
az összes Iskolák számára; 
2019 továbbá: X—9 

Ember János : Néptanítók zsebnaptára 1898. évre, 
kötve 50 kr, bérmentve 55 kr. 

Hollós Sándor : Földrajz a keresk. tanoncziskolák 
számára. Ára kötve 50 kr. 

Népiskolai Értesítő és Rendszabályok; darabja 
5 kr. 

Lewandowszky István : A szülőföld, vagyis a földrajz 
óránkénti tárgyalása a népiskola III. osztályában. 
Vezérkör,yv atanítóknnk. Jutalmazott pályamű; 50 kr. 
Ipariskolai e l lenörzö-könyv ; darabja 10 kr, 

100 darab 8 frt. 
Smiles: Élet és munka. 2 frt 40 kr, bekötve 3 frt. 

Kaphatók: 
L É V A I MÓR 

könyvkereskedésének főraktárában 
B l J D A P E S T E y 

IV. kerület, Egyetem-utcza 1. és Ungvárt. 
Budapest, 1897. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A y k í i L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban injryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazolo és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósagi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetest nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közles utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAOY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB :t. 

Kézira tokat nem a d u n k vissza. 

Tanítói személyváltozások. 
A tanítók között óriási a hullámzás: 

a folytonos személyváltozás nagymér-
tékű. Tekintve, hogy a személyváltozá-
sokat törvény biztosítja, nem lehet 
ellenök tenni. Inteni ós figyelmeztetni 
azonban lehet és kell is az érdekelte-
ket és üdvös dolog egyes visszásságokra 
rámutatni. 

Első s legfőbb indító oka a tanítói 
személyváltozásoknak a több javadalom 
utáni törekvés. Ezt rossz néven venni 
nem csak nem lehet, de nem is szabad. 
Jobb sorsra törekedni minden jóravaló 
ember kötelessége. Országszerte egysé-
ges tanítói fizetés s érdem szerinti foko-
zatos előléptetés fogja az anyagi érdek-
ből folyó tanítói személyváltozásoknak 
okkal-móddal elejét venni. Elbírálás 
alá csak az eshetik, tanácsos-e — a 
valóságban — csupán a látszat kedveért, 
helyet változtatni? 

Az állomás javadalmát két szempont-
ból kell mérlegelni, t. i. magát a java-
dalmat s az állomással kapciplatos nyug-
díjigényt, Nem lehet a j övig ével törődő 
tanítóra nézve közömbös, hogy munka-
képtelenség, vagy halál esetére, mennyire 
van biztosítva, illetve milyen anyagi 
biztosíték mellett kell majd családját 
hátrahagynia, 

Javadalmazás tekintetében a tanítói 

állomások meglehetősen egyformák. 
Átlag 400 forintnál jobb állomás ritka. 
Fuldokló ember a szalmaszálban is 
mentőeszközt lát. Egy csepp megüt-
közni való sincsen azon, ha 20—25 
forinttal magasabb javadalom a tanítót 
költözésre birja. Megfontolandó volna 
azonban ilyenkor, „nem veszíti-e el a 
réven azt, a mit megnyer a vámon", 
vagyis nem csonkul e nyugdíjigénye 
ötször annyit, mint a mennyit a java-
dalmazásban nyer? 

A javadalom s a nyugdíjigény két 
különböző dolog. Akárhány kántor-
tanítói javadalom 400 forintnál többre 
rug ugyan, a vele kapcsolatos nyugdíj-
igény azonban 300 forintnál nem maga-
sabb. Ez pedig onnan ered, hogy a 
javadalom közigazgatási uton történt 
megállapításakor tisztán tanítói fizetés 
gyanánt 80 —100 frtot tüntettek föl 
csupán, a többit tisztán kántori java-
dalomnak minősítették, a mi természe-
tesen nyugdíjigény alapjául nem szol-
gálhat. (Mily végtelen igazságtalan-
ság! Napi 1 — 1V2 órányi könnyebb 
kántori teendőért számítottak 300—320 
f r to t ; 6 — 7 órai nehezebb tanítói mun-
káért pedig 80—100 frtot. Megállhat 
ez ? Igazságos helyesbítés csak késik, 
de nem maradhat el!) 

Kedvezőbb jelen s hasonló jövő remé-
nyében foglalja el a tanító ú j állását. 

Lapunk 52-ík számához két melléklet van csatolva. 
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Pedig mennyire csalódott! Fizetése 20 
írttal több ugyan, nyugdíjigénye azon-
ban az előbbeninél ötször kevesebb, 
vagyis csupán 300 frt. Ilyen félreérté-
sek kikerülése czéljából kívánatos volna 
a pályázatban feltüntetni, hogy a kántor-
tanítói állás után milyen magas nyugdíj-
igényre tarthat a pályázó számot. Ennyi 
jóakaratot azonban csak az esetben 
várhatnánk az iskolaszékektől, ba arra 
őket törvény, vagy legalább ministeri 
rendelet kötelezné. Míg ez bekövetkezik, 
pedig be kell következnie, az érdekel-
tek új állomásuk elfoglalása előtt erre 
vonatkozólag legbiztosabb tájékozást 
szerezhetnek az illetékes tanfelügyelőség-
től. Sok esetben nem ártana a nye-
rendő választól függővé tenni a helyvál-
tozást, valamint attól is, hogy a ter-
ménybeli fizetés kiszolgáltatása az 1893. 
évi 26. t.-cz. 5. §-ának megfélelőleg a 
tanító közbejötte nélkül történik-e? Fölös-
leges fejtegetni, hogy valamivel kisebb, 
de biztos javadalom jobb a nagyobb, 
de bizonytalannál. 

Az önérdek megóvása czéljából kü-
lönben is a helyváltozást a tanfelügye-
lőnek bejelenteni 37.290/1892. számú 
ministeri rendelettel kiadott Utasítás 
értelmében mindannyiszor kötelessége 
a tanítónak, valahányszor magasabb 
nyugdíjigénynyel kapcsolatos állomásra 
költözik. A tanító nyugdíjigénye a 
nyugdíjba való fölvételkor állapíttatik 
meg, s az így mindaddig tar ta t ik nyil-
ván, míg annak helyesbítése nem kére-
tik. Ugyanabban a kerületben helyet 
változtató tanító nyugdíjigényének eset-
leges különbözete, ha a helyváltozásról 
tudomást szerez, a tanfelügyelő előtt 
ismeretes lévén, ennek helyesbítése iránt 
hivatalból intézkedhetik. De nem tehet 
hasonlót más tankerületből jö t t tanító 
nyugdíjigényével. A tanítói személyvál-
tozásokról összeállított s fejlesztendő 
kimutatásban csupán a legújabb nyug-
díjigényt tüntetheti fel, de nem egy-
szersmind az élvezettet, mert hiszen ez 

utóbbi ismeretlen előtte. A ministeri 
nyugdíj osztály a tanító nyugdíjigényét 
a vett kimutatás alapján nem helyes-
bíti, érvényben marad tehát a régebben 
s nem az ujabban szerzett. Azt csak akkor 
teszi, ha ez külön kéretik, vagyis, ha 
az érdekelt ez iránt jelentkezik. 

A nyugdíjigények egyébként is helyes-
bítésre szorulnak. Tudvalevő dolog, hogy 
ezeket két izben bírálták el: 1892-ben 
önbevallás s 1893-ban a közigazgatási-
lag megejtett összeírás szerint. Az első 
után a tanítókat nyugdíj százalékkal 
megrótták. A legtöbb mai nap is ez után 
fizeti az illetékeket, holott az 1893-ban 
megejtett összeírás, a legtöbbnél az ön-
bevallás szerintinél jóval kisebb nyug-
díjigényt állapított meg. Ez utóbbi, a 
tulajdonképeni után fizetendő százalék 
csak azon tanítókra van kiróva, a 
honnan a helyesbítés kéretett. Bár erre 
Gömöry Oszkár ministeri tanácsos úr 
az érdekelteket záros határidő mellett 
ezen lapok ut ján fölhívta, ennek igen 
kis százalék te t t eleget. Mai nap is 
5 — 6 száz forint után fizetik cl SZäZär 
lékot, abban a hiszemben, hogy nyúg-
díjigényök is annyi, pedig tényleg 300 
forint. Ne ámítsák önmagukat, ideje 
volna már egyszer tisztába jönniök! 

A személyváltozásokat nem kis mér-
tékben előmozdítj cl clZ cl bánásmód, mely-
ben a tanítók az iskolaszéki elnököktől 
részesülnek. Nem állítom, hogy minden 
tanító a tökéletesség netovábbja; akad 
bizony köztünk, a ki ellenszenvre okot 
szolgáltat. Az esetben is azonban méltóbb 
volna az iskolaszéki elnök urakhoz 
tapintatos bánásmóddal akár modor, 
akár pedig magatartás tekintetében jó 
akaratú figyelmeztetéssel a helyes irányt 
kijelölni, az ilyet mintegy magához föl-
emelni, semhogy üldözőbe venni, zak-
latni. Különleges jóindulatra általános-
ságban ugyan szükség nincsen. Szerény-
telenség nélkül mondhatjuk, hogy a 
tanítók javarésze: tisztességtudó, szerény, 
korrekt ember, s hivatását úgy fogja föl 
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és tölti be, bogy ahhoz szó nem férhet. 
Jó tulajdonságaik, erényeik mellett, azon-
ban megbocsáthatatlan hibajok: az ön-
érzet. Önérzetesnek méltán önérzetes 
manap a tanító: nyolcz évi küzdés, 
iskolázás által szerzett képesség jogo-
sítja állása betöltésére; de a túlzás i t t 
is ártalmas. Sok esetben azonban nem 
túloz a tanító, midőn a tömérdek pályá-
zati hirdetést olvasva, rögtön kész az 
elhatározása. Pedig a legtöbb esetben 
nem lehetetlen, hogy csöbörből vederbe 
esett. Aztán újból szerencsét próbál s 
odább áll. íme, így jön létre a tömérdek 
tanítói személyváltozás. 

A tanítói gyakori személyváltozások-
ból azonban az iskolának csak kára 
van. Személyváltozás esetén bármely 
más pályán, az újonnan alkalmazott el-
foglalja hivatalát s folytatja az elődje 
által abbanhagyott munkát. Megy min-
den a maga rendjén, az ügy mit sem, 
vagy csak keveset szenved. Nem így 
van azonban a dolog a tanítói személy-
változáskor. Az új ember tapogat, talál-
gat, tanulmányozza az átvett gyerme-
keket s hetek telnek bele, míg megleli 
a félbenhagyott építkezés ama pontjait, 
melyekhez a tanítás anyagát tovább 
illesztgetheti. A gyermekek lelkületének, 
vérmérsékletének nevelési szempontból 
való tanulmányozását talán be sem 
végzi, mert nem egy esetben, rövid 
időn belől ismét tovább költözik. Mind-
ennek pedig a tanulók adják meg az 
árát. 

Azért, hogy az utód heteket el ne 
vesztegessem, hogy a tanítás menete 
hosszabb időre kátyúba ne kerüljön, egy 
tanítónak sem volna szabad leczketerv 
nélkül a tanévet megkezdenie; a fel-
dolgozott tananyagról napló vezetését 
elmulasztania. Az elsőnek minden tárgy-
ból legalább havi részletekben kellene 
a feldolgozandó tananyagot tartalmaznia, 
az utóbbinak az eltanított tananyagot 
tárgyanként, ha nem is napról-napra, 
de legalább hétről-hétre feltüntetnie. A 

mely tanító ezeket elmulasztja, kelletlen 
napszámmunkát végez s meg sem köze-
líti azon állás színvonalát, melyet be-
tölteni hivatott. 

Leczketervet minden tanév elején a 
tanítóktól bekivánni az iskolaszéki elnö-
kök elengedhetetlen kötelessége volna. 
Tisztelet a kivételeknek, de a legtöbb 
tanító nem igen készít leczketervet. 
Nem szoktak, vagy talán nem is szok-
tatták őket hozzá. Ha erre útmutatást 
nyernének, ha ezt nekik a tanítóképzők-
ben lelkökre kötnék, lehetetlen volna 
az e tekintetben észlelhető közömbösség. 
Az életbe lépett fiatal tanító a képző-
ben tanult minden dolgot érvényesíteni 
igyekszik. Leczketervet azonban a leg-
többje nem készít. Pedig nem olyan 
nagy dolog az! S ha még olyan is 
volna: kötelesség mindenekelőtt. 

Végül, jellemző voltánál fogva, a tanítói 
személy változásokat okozó, még egy — 
bár gyéren előforduló — körülményre 
kivánok rámutatni : az országos tanítói 
nyugdíjintézetbe való fölvétel előli 
bujkálásra. 

Rendszeresített tanítói álláson alkal-
mazásban levő minden okleveles tanító 
azon időtől vétetik fel nyugdíjintézetbe, 
a mikor élete 21-ik évét betölti. Most 
a kir. tanfelügyelők fel vannak mentve 
ama teendő alól, hogy a tanítók nyug-
díjba fölvételét szorgalmazzák. Ez i ránt 
jelentkezni az érdekelteli kötelessége. S 
megteszik-e azt mind? Vannak, a kik 
húzzák, halasztják a fölvételt. Sőt, ha 
arra őket a kir. tanfelügyelő alkalom-
adtán figyelmezteti s a megkívántató 
teendőket lelkökre köti, más állomás 
után néznek, bujkálnak s ez által szapo-
rítják a tanítói személy változásokat. 
Ebbeli eljárásukkal pedig önmagukon 
állnak boszut. Mert tudják meg, ha a 
nyugdíjba fölvételhez megkívántató kel-
lékek birtokában egy évi határidőn belől 
ebbeli kötelezettségöknek eleget tenni 
elmulasztanak, a nyugdíjjogosultság ré-
szökre csak azon év kezdetétől számíttatik, 

52* 
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a mely év folyamán a fölvétel i rán t 
jelentkeznek'. Akárhány eltölt ilyen 
huza-vonával 2—3 esztendőt, a nélkül, 
hogy ezt az időt neki a nyugdíjigény 
alapjául betudnák. Tudok esetet, hogy 
ilyen nembánomság miat t 5 esztendőt 
veszített el a tanító. Felfolyamodott, 
könyörgött, okoskodott, elkövetett volna 
mindent, hogy az öt "esztendőt nyugdíj-
igénye alapjául betudassa, de hasztalan. 
Önmagát károsította meg, még pedig 
azon időre, midőn az öt esztendőt el-
gyengült, agg korában fog kelleni után-
szolgálnia, illetve az ezek után eső 
százalékkal károsodnia. 

Szivet, lelket mélyen megindító állapot, 
ha pl. a gyámpénz jogosultsághoz meg-
kívántató időből 1 — 2 év hiánya m i a t t 
elesik az özvegy a rendes évi gyám-
pénztől. S ha e hiány éppen a családfő 
fiatalkori nembánomságának, bujkálásá-
nak a következménye, az eset ir tóztató! 

Mindezeknél fogva éljünk úgy, műkö-
désünket pedig mindenkor intézzük 
akként, hogy ahhoz szó sohase férjen s 
akkor sem önérdekünk, sem pedig az 
ügy, melynek szolgálatába szegődtünk, 
károsodni nem fognak. 

(Miskolcz.) Várhelyi Györt/y. 

Éhező iskolásgyermekek táplálása. 
A szigorúbb téli idő beálltával ren-

desen fokozott mértékben látjuk a sze-
gény nép nyomorát is, mert hisz' addig, 
míg az időjárás engedi, napi keresmé-
nyéből kerül a mindennapi kenyérre, 
de nincs így, mikor a mezei munka 
szünetel s egyéb keresménye nincs. 

Különösen meglátszik ez az állapot a 
szegény napszámos nép iskolázó gyer-
mekein. 

Szörnyű dolog lehet az éhség; lá tni 
azt az éhező arczkifejezéséről! Kinek 
ne volna érzéke az ily szerencsétlenek 
segélyezésére!1 

Nagyobb városokban a jótékony em-

berbaráti intézetek különféle módon 
igyekeznek az emberiség eme szeren-
csétlenem: a fázókon és éhezőkön segí-
teni, de nem így a kisebb helyeken és 
falvakon. 

Alulírottnak évek hosszú során át 
volt alkalma szemlélnie a szegény éhező 
iskolások nyomorát s minden erővel 
iparkodott azon segíteni, de soh'sem 
állott annyi anyagi eszköz rendelkezé-
sére, hogy csak felében is enyhíthette 
volna a nyomort azok között, a kik-
nek tanítása, nevelése reája bizatott. 

Sok töprengés és a tanítótestülettel 
való megvitatás után végre tervbe vette 
a szegény éliező gyermekeknek a téli hóna-
pokon át meleg étellel leendő ellátását. 
Reményét czélja kivitelére a jótékony 
közönség támogatásába helyezte. Ma 
már oly eredménynyel áll szemben, 
melyet remélni sem mert. 

Minden kezdet nehéz, de a nehézség 
erős akarattal le is küzdhető. 

lm i t t reá a példa. 
Magyar-Óvár város 4 és 1h száz 

elemi iskolása között nagy azok száma, 
a kik szülőik szegénysége miatt télen 
fázni és éhezni kénytelenek. 

Fájó érzéssel szemléltük egy ideig 
e szegény gyermekek igazi nyomorát, 
míg végre tettre határoztuk el magunkat. 

Létesítettünk iskoláinkkal kapcsolatosan 
oly intézményt, melylyel ma már 60 
éhező gyermeknek nyujtbatunk egészsé-
ges és tápláló meleg ételt, kevés költ-
séggel és fáradsággal. Törekvésünket 
dúsan látjuk jutalmazva abban a gyö-
nyörben, melyet éhező kis tanítványaink 
az általunk nyújtot t szerény ebédek 
alkalmával egész lényökben kifejezésre 
juttatnak. 

Hogy ez intézményt hosszasan ne 
kelljen ismertetnem, álljanak i t t tájé-
kozásul az alábbi szabályok. 

A magyar-óvári m. kir. állami elemi 
iskolai szegény sorsú tanulóknak meleg 
étellel való ellátására vonatkozó sza-
bályzatok : 
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1. §. A m.-óvári áll. elemi iskola tantestü-
lete, az állami iskolai gondnokság hozzájáru-
lásával az iskolába járd szegény sorsú éhező 
gyermekek részére a téli hónapokban meleg 
ételt oszt ki. 

2. §. Az intézmény alapjára a tantestület 
évenkint a nagyközönség körében gyűjtést, 
esetleg a „ tápalap" növelésére az iskolásgyer-
mekek által jótékonyczélú előadást is rendez. 

Ugyané czélra fordítandó az iskolai perse-
lyekben begyülendő összeg egy hányada is. 

3. §. Az intézmény a rendelkezésére álló 
összeg és befolyt természetbeni adományok 
mennyiségéhez képest látja el meleg étellel 
azon szegény iskolásgyermekeket, kiket arra 
a tanítótestület kijelöl és szegénységöknél 
fogva a városi elöljáróság méltónak talál. 

4. §. Az intézmény működését november 
hó 18-án, ő fölsége a királyné magas név-
ünnepét megelőző napon kezdi meg s foly-
ta t ja anyagi erejéhez képest márczius hó 
végéig; beszüntetheti azonban a korábbi 
mezei munka megkezdésekor. 

5. §. Az intézmény felügyeletét és vezeté-
sét az iskola igazgatója gyakorolja, kit ebbeli 
ténykedésében a tanítótestület minden egyes 
tagja támogat. 

6. §. A befolyt pénz- és természetbeni ado-
mányokat az igazgató, avagy ennek megbízá-
sából a tantestület egyik tagja kezeli és nyug-
tázza s azokról a tanítótestületnek számol el. 
A tanítótestület által megvizsgált számadások 
az iskolai gondnokságnak bemutatandók. 

7. §. A természetbeni adományok az iskola-
házban az e czélra kijelölt helyiségben helye-
zendők el. 

8. §. Az adományokból az intézmény javára 
befolyt összeg első sorban a szükséges élelmi-
szerekre és kiadásokra fordíttaiik s csak ha 
fölösleg marad, az egy „Iskolai Tápalap" *) 
létesítésére lesz elhelyezendő a takarékpénz-
tárban. 

9. §. A szükséges konyhaeszközök a táp-
intézet költségén szerzendők be s azok a 
főzőnőnek leltár ellenében adatnak át hasz-
nálatra. 

10. §. A főzéssel csekély havi díjazás mel-
lett az iskolaszolga neje bizatik meg, kit 
ebbeli működésében a tanítónők felváltva 
ellenőriznek. 

11. §. Az éléstárból a főzéshez szükséges 
anyagot a felügyelő-tanítónő adja ki s ugyan ő 
ellenőrködik az étkek kiosztása és az étke-
zés fölött. 

12. §. A nyújtandó ebéd egyféle ételből 
áll, mely hetenkint kétszer húsétel is lehet. 

*) Rossz szó ez! Szerit: 

13. §. Az étkezés délelőtt 11—12 óra 
között történik az ezen czélra kijelölt tanszo-
bában és pedig nem szerint elkülönítve. (Az 
étkezőeszközök: egy bádogedény és kanál, 
a jótéteményben részesülő gyermekek számára 
az alapból szereztetnek be.) 

14. §. Az ételek csak tanítási napokon 
osztatnak ki, miért is vasár- és ünnepnapo-
kon, úgy köznapra eső szünnapokon a gyer-
mekek az intézmény részéről ilyenben nem 
részesülnek. 

15. §. Rossz magaviseletű és hanyag gyer-
mek a tápintézet jótéteményében nem része-
sülhet s ha ilyenben részesíttetnék, az tőle az 
igazgató által vagy teljesen, vagy bizonyos 
időre megvonható. 

16. §. A főzéshez szükséges tüzelőfát az 
iskola adja. 

17. §. A kiosztandó egyszerű ételeknek idő-
szakonkint való megvizsgálására a gondnok-
ság orvos-tagjai kérendők fel. 

Midőn e szabályokat, melyek csak 
irányadóul vettettek papirra, közre-
adom, ki kell jelentenem, hogy azt csak 
azon okból teszem, hogy általok hasonló 
irányú működésre buzdítsam kartársai-
mat. Meggyőződésem, hogy az ügynek 
szentelt kevés idő és fáradság nem 
meddő és hálátlan munka, minthogy 
azzal szegény sorsú tanítványainknak — 
ha igazi nevelők akarunk lenni, — tar-
tozunk is. 

Bizom a magyar tanítóság ember-
baráti érzelmeiben s nincs kétségem, 
hogy soraim nem fognak czélt téveszteni. 

(M.-Óoár.) Merényi Kálmán. 

sSXIO 

A gazdasági ismétlő-iskola czélja 
és beállítása. 

A gazdasági ismétlő-iskola nagy emberek 
agyában született, nem ideális, hanem gya-
korlati eszme, mely a kultúrpolitikának egy 
magas és mondhatni a népre legáldásosabb 
alkotása; kivitelében hivatva van első sorban 
a nép jólétét előmozdítani, lelkét nemesíteni, 
a szocziálizmus csiráit kiirtani, valamint a 
népet az iskolához, mely az állam és közte 
az összekötő kapocs — közelebb hozni. 

Korunk igen sok terhet ró gazdáink vál-
laira s így a megélhetési viszonyok nap-nap 
mellett nehezebbek; nehezek, mert földjeiket 
nem tudják szakszerűen mívelni. A nép ma 
is azokkal az eszközökkel és azzal a gondol. 
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kozásmóddal míveli földjét, mely a gazdaság 
terén a legkezdetlegesebbnek mondható. Sok 
helyt ekéje a középkori faeke. Hogy miképen 
adja vissza a földtől elvett s a növény-
termeléshez feltétlen szükséges anyagokat, 
miképen és mily trágyanemeket kell hasz-
nálni az egyes növények termeléséhez, a 
szükséges trágyaanyagot miképen kezelje, 
míg földjére viszi, mikor hordja és hogyan 
teregesse el, arról, — sajnos bár — de kis-
gazdáink legtöbbjének fogalma sincs. 

A talaj és klimatikus viszonyoknak meg-
felelő takarmány, élelmi és gyári növények 
okszerű termelése előttük ismeretlen. A növé-
nyek tulajdonságai, melyek fontos tényezők, 
megismertetendők gazdáinkkal. A gabona-
nemüek elcsépeléséhez és takarításához szük-
séges gépek beszerzésének módozatai és mi-
kénti használata szintén magyarázatra szorul, 
nehogy utazók rábeszélésének engedve, he-
gyes vidéken kaszáló vagy marokrakó gépet 
vegyenek. A vetésforgók czélszerüsége és azok 
alkalmazása, valamint beosztása, a belterjes 
és külterjes birtokok ismertetése, bemutatása 
és mikori alkalmazása, összekötve állattenyész-
téssel és tejkezeléssel, mikor bizonyul czél-
szerünek? Elemi csapások és állati ellenségek, 
'valamint az azok ellen való védekezés. Ter-
mények eltartása és értékesítése igen fontos 
tudnivalók. 

Népünk állattenyésztése pang. A kor szel-
lemével haladni kell, hogy a külfölddel meg-
álljuk e tekintetben is a versenyt. Népünknek 
megvan az a rosz szokása, hogy mindent 
úgy tesz, mint a biró vagy valamelyik mó-
dosabb gazda; így azután, mert az is csak 
annyit tud, a mennyit apjától látott — ferde 
irányú állattenyésztést űz. Igen sok községet 
tudnék megnevezni, hol eleget tesznek a tör-
vény kívánalmának, mert tartanak a szükséges 
számmal apaállatokat, de a beszerzésnél nem 
tekintenek arra, hogy az magán viseli-e a 
hím jelleget, megfelel-e az általuk tenyésztett 
faj tának; nem gondolnak arra, hogy nem 
mennek-e át a rokontenyésztésbe ? Nem te-
kintenek arra, hogy az anyaállatnak is ma-
gán kell viselnie a fajta és női jelleget s 
nem azt, hogy csak egészséges állatokat lehet 
és szabad tenyésztésre használni. Nem tudják 
állataikat gondozni és nevelni, nem takar-
mányozni; így azután sokba kerül állat-
tenyésztésük s még sincs elérve a czél, mert 
fáradságuk és az elfogyasztott takarmány 
értéke nincs megfizetve. 

Röviden említettem fel a gazdaközönség 
ismeretének hiányait, melyekből kitűnik, 
hogy a nemes intenczió első czélja a föld-

míves osztályt a talajmívelés, okszerű növény-
termelés és állattenyésztéssel alaposan meg-
ismertetni, hogy ezen ismereteket, melyek 
segélyével jövedelmét nagyobbítani tudja, 
már gyermekkorában sajátítsa el, bogy fel-
nőtt korában hasznosítsa. 

Második czél, hogy több oldalú ismeretei 
lelkében ébreszszék fel a tanulás és tudásvá-
gyát, kössék le, hogy szabad idejét ne haszon-
talan semmittevéssel, hanem lelket nemesítő 
dolgokkal töltse el; mert így nem lesz ideje 
a tévelygőket meghallgatni, mi által a har-
madik czél is, mely a szoczializmust csirájá-
ban igyekszik elfojtani, elérhető lesz. 

A taní tót ezen iskola közelebb hozza s 
összeköti a néppel, minek következtében több 
jóindulatot fog tanúsítani a társadalom is 
velünk szemben, méltányosabb lesz, mint 
eddig s ennek természetes következménye-
ként látom emelkedni állásunkat s ezzel 
kapcsolatosan az állam iránti bizalmatlanság 
és balhiedelmek elenyészését, hazánk nagy 
és hatalmassá fejlődését. 

Ezeknek leírásával csak azt akartam be-
mutatni, hogy a kertészet és szőllőszet mel-
let — mely folyománya és kiegészítő része a 
gazdaságnak — a talajmívelés, részletes nö-
vénytermelés és állattenyésztés megismerte-
tése úgy elméletileg, mint gyakorlatilag föl-
tétlenül szükséges. 

A gazdasági ismétlő-iskola tárgyai közül a 
gyümölcsészet, szőllőszet és konyhakertészetre 
vonatkozólag úgy az anyagi, mint a szellemi 
rész Keeskeméthy László kartárs által gond-
dal és valódi szakértelemmel kidolgoztatott, 
melyet minden gazdasági ismétlő-iskola veze-
tője elfogadhat és növendékei számának 
aránya szerint, kisebb vagy nagyobb terü-
lettel és kevesebb vagy több felszereléssel 
beállíthatja iskoláját. 

A faiskolával és szőllőteleppel lehetőleg 
egy helyen a talaj és éghajlati viszonyok 
tekintetbe vételével, növénytermelés czéljából 
egy darab földön 6-os és 7-es forgókat kell 
felállítani, hogy kicsiben bár, de mégis be 
lehessen mutatni már az iskolában, míg 
nagyban —- valamely közel levő nagyobb 
mintagazdaság tulajdonosa szívességéből — 
szemlélet ú t ján bővebb felvilágosítást lehet 
nyújtani. A vetésforgók iskolai szemléltetése 
tekintet nélkül a népességre, az elválasztó 
barázdák levonásával a 6-os forgóhoz 90 i -öl, 
a 7-es forgóhoz 105 Q - ö l terület teljesen 
elegendő. (Ha több jut, annál jobb.) 

Végül kifejezést óhajtok adni annak, hogy 
a gyakorlati rész oktatása előzze meg az elmé-
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leüt, vagy a kettő együtt taníttassák, mert 
biztos sikerre — melynek áldását úgy a 
jelen, mint az utókor élvezni fogja — csak 
így lehet számítani. 

(Tornya) Veress Károly. 

A szőllőgazdaság köréből. 
VII. Fejezet. 

Az időjárás és a talaj által okozott károk; 
a fő növényi és állati szőllőbetegségek s a 

betegség és károk ellen való védekezés. 
a) Az időjárás által okozott károkhoz szá-

mítjuk a tavaszi és téli fagyot, a jégverést és 
ólmos-esőt. A téli fagy és az ólmos-eső ellen 
védekezhetünk a fedés által, míg a tavaszi fagy 
ellen füstöléssel védekezünk. Ez utóbbi kü-
lönösen a mély fekvésű, sík talajon s rende-
sen a homokszőllőknél, úgyszólván az évi 
munkákhoz tartozik. Erre a czélra a szőllő 
több pontjára nedves trágyát, vizes szalmát, 
petroleumos és kátrányos anyagokat helye-
zünk el, melyeket azonnal meggyujtunk, a 
mint a hőmérő a -j- 1 fokig leszállott. Ilyen-
kor szőllőnk felett nehéz füst keletkezik, 
mely a gyenge zöldhajtásokat megmenti az 
elfagyástól. 

b) A talaj által okozott károk közül a 
elorosist említem fel, mint az amerikai szőllők-
ben leggyakrabban előforduló betegséget. 
A clorosis a növénynek az a betegsége, a 
mi az embernél vérszegénységnek neveztetik. 
A növény zöld szinét mindinkább elveszti és 
sárgulni kezd, míg végre egészen elpusztul. 
Előidézi e bajt a talaj nedvessége, mi ellen 
alagcsövezéssel védekezhetnénk, továbbá a vas-
tartalom hiánya, mit pótolhatunk azzal, hogy 
holdankint 10 q. vasgáliczot por alakban el-
hintünk szőllőnkben és ezt bekapáljuk, de 
oka e bajnak a nagy mésztartalom is és ez 
késlelteti annyira szőllőhegyeinknek oltvá-
nyokkal való betelepítését, mi ellen az az 
egy gyógyszer van, hogy ki kell próbálni a 
talajt, hogy melyik amerikai faj nem esik 
clorosisba. 

c) A főbb növényi betegségekhez a parasita-
gombák által előidézett bajokat számítjuk. 
Hazánkban első helyen a peronosporát kell 
említenem, mely különösen 1891. óta a fil-
loxeránál is veszedelmesebben lépett fel. E 
betegség a növény minden zöldrészét meg-
támadja. A betegség kezdete arról ismerhető 
fel, hogy a szőllőlevél alsó lapján az erek 
mentén czukorporhoz hasonló behintést látunk. 
Később a fehéres foltok eltűnnek és a levelek 
fölső lapjai barnás, majd rozsdasárgává lesz-

nek, míg végre elrongyolódva lehullanak. E baj 
1891. óta rendszeres, miért is felléptét meg 
kell előzni, mert gyógyítani nem, csak meg-
akadályozni tudjuk. A peronospora-sporákat 
ugyanis a rézgálicz és mészkeverék oldata 
pusztítja s ezért e keveréknek már a levélen 
kell lenni a spórák előtt, mert ha a spórák-
ból már miczeliumok lesznek, a bajt nem 
tudjuk elhárítani. A rézgálicz és mészkeveré-
ket hordói lének nevezik. A hordói lé a 
legjobb és legolcsóbb is, mást ne is alkal-
mazzanak sohasem, mert azok a nagy zaj-
jal-hirdetett többi óvszerek nem érnek semmit 
sem. 1% hordói lé az, melynél egy hl. 
vizben 1 klgr. rézgálicz van feloldva és 1 klgr. 
oltatlan mész, vagy pedig 2'5 klgr. oltott mész. 
A rézgáliczot darabosan egy zsacskóba teszszük 
és a hordóban úgy helyezzük el, hogy a 
vízszinen maradjon s látni fogjuk, hogy 
nagyon gyorsan feloldódik. Mikor ez feloldó-
dott, teszszük bele a meszet. E folyadékot 
mindig jól felkeverjük, mielőtt a permetező-
gépbe öntenénk belőle. Legjobb permetező a 
Vermorel-féle Eclair (Ekler). A permetezést 
mindig száraz időben végezzük és úgy, hogy 
a növény minden zöldrészét bepermetezzük. 
Jégverés után okvetlen permetezzünk, mert 
ez után fejlődik e gomba legjobban. A 
permetező-gépet használata után mindig jó l 
ki kell mosni. 

1. A lisztharmat. Ennek a gombája 
a növény felületén él, nem úgy, min t 
a peronospora, s ezért gyógyítható is. 
E betegség a levél felső lapján jelentkezik 
piszkos-fehéres foltok alakjában. A növény 
minden zöldrészét megtámadja. Kénporral 
gyógyíthatjuk, ha alkalmas fújtatókkal a szől-
lőre hintjük. 

2. Az antraknózis. A növény minden zöld-
részét megtámadja. Igen csúnya betegség, de 
hazánkban még pusztítólag nem lépett fel. 
Megyénkben két homokterületen különösen 
az Oportót támadta meg. Legbiztosabb e 
tőkéket azonnal kivágni és még a helyszínén 
elégetni. 

3. A gyökérpenész. Kétféle gomba okozza 
e betegséget, mely nagyon veszedelmes és 
nem szabad összetéveszteni a közönséges 
penészedéssel. Annyira veszedelmes, hogy 
a hatóságnál azonnal jelentést kell tenni 
létezéséről. 

4. A fakórotliadás. Ez a szőllő für t je i t 
támadja meg, nálunk még nagyobb pusztítá-
sokat nem tett. Mással nem igen védekez-
hetünk, minthogy a megtámadott fürtöket 
gallyaival leszedjük ós elégetjük. 

d) Állati betegségek; mint ilyeneket az 
emlősök közül a nyúlat említem meg és az 
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ürgét. A madarak közül különösen az énekesek 
ellenségei a szőllőnek, míg a baromfiak 
igen nagy szolgálatot tesznek ott, csak érés 
idejekor ne ereszszük oda. Nagyobb pusztításo-
kat azonban inkább a rovarok tesznek. í g y : 
a csajkó a szőllő zöldhajtásait vágja le. Vé-
dekezhetünk ellene az által, hogy a tőkék 
aljába meredek falú lukakat ásunk, melyekbe 
a csajkó beleesik s mert nagyon ostoba 
állat, nem tud onnét kijönni. A cserebogarak, 
mint bogarak a leveleket pusztítják, mint 
álczák pedig a gyökereket rágják. A homok-
szőllők különösen sokat szenvednek miattuk. 
A szénkéneg is pusztítja, de a szorgalmas 
szedés a legjobb orvosság. A vinczellérbogár 
nyár közepén jelenik meg. A szollőészélény 
a leveleket összesodorja és itt vannak petéi. 
Legjobb e leveleket összeszedni és elégetni. 
A darazsak is sok bort elhordanak szőlleink-
ből. A kis estipille hernyói a levelet és 
rügyet pusztítják^ Petéit a karó repedéseibe 
rakja, miért is az ilyen karókat láng fölé kell 
tartani. A szőllődoncza ellen is így védekez-
hetünk. A szőllőmólynak két nemzedéke is 
van évenkint. Védekezhetünk ellene, ha este 
olyan közönséges lámpákat helyezünk el 
szőllőnkben, mint a milyeneket ablakostót-
jaink árulnak, de üvegjeit előbb beolajózzuk. 
A molypillék mind a lámpának repülnek és 
oda tapadnak. 

Az állati betegségek legveszedelmesebbét: 
a filloxerát utoljára hagytam. Hazánkban 
1875-ben, Pancsován lépett fel először és azután 
csakhamar mindenütt észlelték. Ma már nincs 
hazánkban szőllő, hol ez állatka jelen nem 
volna. A filloxerának négy alakja van, u. m. 
a gyökérlakó, a szárnyas alak, a gubacsképző 
és az ivaros alak. Biztos védelmi eszközünk 
nincs ellene. Eleinte szőllőinkben egyes foltok 
jelentik, hogy a filloxera már itt van. Ugyanis 
egyes tőkék hajtásai a fejlődésben elmaradnak, 
elcsenevésznek, satnya, vékony hajtásai lesznek, 
míg a következő évben e tőkék már ki sem 
hajtanak. 

A filloxera ellen védekezünk az amerikai 
szőllőkkel, de sajnos, ez nagyon lassan halad 
előre, mert az amerikai faj nem minden talaj-
ban díszlik, s különösen a meszes talajokat 
nem türi, már pedig hazánkban a szőllőterület-
nek legalább is Vs része meszes talajon van. 
Igaz, hogy vannak amerikai fajok, melyek 
meszes talajon is díszlenek, de ezek még 
teljesen nincsenek kipróbálva és egész bizo-
nyosat még ma sem mondhatunk. Nagyon 
ajánlatos a talajt megvizsgáltatni, mielőtt a 
nagyon költséges rekonstrukczióhoz fognánk. 
Hogy milyen fajt ültessünk, némi útmutatást 

ad egy kis sósav, melyet 10 krért minden 
gyógyszertárból be lehet szerezni. Erre a 
czélra földünkről egy diónyit szárítsunk meg 
és ezután öntsük le sósavval: ha nem pezseg, 
úgy Rip. portalist bátran ültethetünk; ha 
csak alig pezseg, solonist ültessünk, ha meg-
lehetősen pezseg, Iiup. monticola v. metalicát 
ültessünk, ha pedig nagyon pezseg, úgy csak 
JBerlandierit ültessünk. 

A filloxera elleni védekezés második módja 
a vízzel való elárasztás, mely abból áll, hogy 
egy területet évenkint huzamosabb ideig víz 
alatt hagyunk. Francziaországban, hoi sík 
talajon sok szőllő van, ezt nagy területeken 
használják. Hazánkban Egerben van egy 20 
holdas szőllő így berendezve. 

A harmadik és eddig legbiztosabb védekezés 
a szénkéneggel való eljárás, de csak közép-
kötött talajokban. A szénkéneg úgy a növényi, 
mint az állati szervezetre rombolólag hat. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy m2-kint 24 grm 
szénkéneg juthat a földbe a nélkül, hogy a 
tőkéknek ártana, de a filloxerát mégis any-
nyira gyéríti, hogy a növény díszelhet. Ha a 
szénkéneggel okszerűen bánunk, úgy ezzel 
szőllőinket biztosan fentarthatjuk, mi mellett 
bizonyítanak a Balaton-melléki régi szőllők, 
de nálunk a szegzárdi hegyeken is találunk 
jókarban levő öreg szőllőket, melyeket szén-
kéneggel tartanak fenn. Szénkénegezni évenkint 
egyszer kell éspedig olyankor, midőn a szén-
kénegezés előtt és után a földet 2—2 héten 
belül nem lazítjuk. Legjobb tehát szüret után 
és pedig vagy a fedés előtt 2 héttel, vagy 
utána 2 héttel végezni. Legjobb az olyan 
szénkénegezés, hol 1 m2-re 4 szúrás esik, azaz 
egyszerre 6 grmot fecskendezünk. Legjobb gép 
a Vermorel-féle „Excelsior", melynek rendelé-
sénél mindig kérni kell a ministerium által 
kiadott útmutatásból is. Szénkéneg és gép 
minden állami telepen kapható. Egy hold 
szőllő szénkénegezése évenkint átlag 18 írtba 
kerül. Megjegyzem, hogy a területet szén-
kénegezzük, nem pedig a szőllőtőkét. 

Függelék. 

A filloxera áltál elpusztított szállók felújításának 
előmozdításáról alkotott 1896: V. t.-cz. s a 
pénzkolcsönök igénybe vételének féltételei és 

módozatairól. 
A magyar kormány az 1896: V. t.-cz. meg-

alkotásával elment a legvégsőig, hogy a fillo-
xera által elpusztult szőllőterületeket újra 
beültettesse. E törvény által ugyanis lehetővé 
tétetett , hogy még a legszegényebb ember is 
újból beültethesse szőllőföldjét, mert a „Magyar 
Agrár és Járadékbank "-tói e czélra annyi 
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pénzt kaphat , a mennyi szükséges neki, hogy 
szőllőit felújíthassa. Ugyanis, kap annyi pénzt, 
melyhői a talajt rigoliroztathatja, vesszőt, vagy 
oltványt szerezhet, bekarózhatja, trágyázhatja 
s 4 éven át munkáltathatja. E kölcsönt nem 
is kell előbb kifizetni, csak akkor, midőn már 
terem; az ötödik évtől kezdve 15 év alatt kis 
részletekben. A kölcsönhöz még kezesek sem 
kellenek és még akkor is kap az illető, ha 
teher van a szőllőjén. Még a kamat is a leg-
olcsóbb, azaz öYiVo. A ki ily kölcsönt akar 
igénybe venni, forduljon a legközelebbi kir. 
szőllőfelügyelőhöz. 

Végül még megjegyzem, hogy a kormány 
a papi és tanítói szőllők felújítására oltvá-
nyokat teljesen díjtalanul ad, csak a község 
vagy felekezet ily irányú kérvényt intézzen a 
földmívelésügyi minister úr ő exellencziájához. 

(Vége.) 
(Paks.) Györffy József. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek. — 70.680. sz.) 
Oly végből, hogy egyrészt a tanuló if jú-

ság a karácsonyi és húsvéti pihenő alatt 
ujabb erőt meríthessen a szellemi munka 
folytatására, másrészt, hogy az iskola helyi-
ségeinek alapos tisztogatására elegendő idő 
jusson, az állami iskolai gondnokságok, vala-
mint a községi iskolaszékek számára a nép-
oktatási törvények végrehajtása tárgyában 
kiadott »Utasítás" 39., illetve 49. §-ának 
második bekezdése alat t a karácsonyi és 
húsvéti szünidőre vonatkozó rendelkezést 
egybehangzóan a székes-főváros összes isko-
láiban, a felső kereskedelmi iskolákban, a 
tanítóképzőkben és az állami középiskolákban 
fennálló intézkedéssel, oda módosítom, hogy 
az állami és községi elemi, felső nép- és 
polgári iskolákban a folyó tanévvel kezdő-
dőleg a karácsonyi szünidő minden év 
deczember havának 24-étől a következő év 
január hava 2-áig, a húsvéti szünidő pedig 
virágvasárnaptól húsvét utáni keddig tartson 
bezárólag. 

Budapesten, 1897. évi deczember 15. 
A minister helyet t : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvánította: Schulpe Vil-

mosné úrnőnek, a ki a jozefovai kisded-

óvodába járó gyermekeket jelentékeny segé-
lyezésben részesíti. 

Kinevezte: Székely Mária oki. tanítónőt 
az előpataki áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Vojtek Imre, Vólf István, Volkó Emil, 
Vojtekné-Kaldrovies Jolán, Bibzay J anka oki. 
taní tókat , illetve tanítónőket az újbányái áll. 
el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nőkké ; Győrbiró Dániel kökösi tan í tó t az 
ot tani áll el. népiskolához r. tanítóvá ; Haran-
gozó Károly, Vajtó István, Hajba Kálmán, 
Cságoly József, Geier István, Varga Lajos 
oki. tanítókat a kaposvári áll. el. népiskolá-
hoz r. taní tókká; a gyergyóditrói áll. polg. 
fiúiskolához Vértes Lajos gyergyó-szentmik-
lósi államilag segélyezett községi polg. isk. 
tan í tó t és Bajkó Mór gyergyóditrói r. kath. 
polg. isk. taní tót a X. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába r. taní tóvá és Gábosy László oki. 
tan í tó t a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába 
segédtanítóvá; Fejes Lajos oki. taní tó t a ma-
gasfoki áll. el. népiskolához r. taní tóvá; Thu-
róezy Erzsi oki. tanítónőt a székely-földvári 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Jóváhagyta: A „Szilágymegyei általános 
tanítótestület" módosított alapszabályait í. évi 
deczember hó 14-én 74.345. sz. a. kelt rende-
letével; a „Lugosi állami elemi iskolai segélyző-
egyesület" alapszabályait folyó évi deczember 
hó 2-án 73.802. sz. a. kelt rendeletével; 
a „Hunyadvármegyei általános taní tótestület" 
módosított alapszabályait folyó évi deczember 
hó 14-én 76.001. sz. a. kelt rendeletével; 
a „Szolnok-Dobokavármegyei t an í tóegyesü le t -
nek módosított alapszabályait f. évi deczem-
ber hó 14-én 75.145. sz. a. kelt rendeletével. 

Végleg megerősí tet te: Earner János franz-
feldi közs. el. isk. taní tó t ezen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Ambrózy Albert 
nyíregyházi munkaképtelennek talált ág. hitv. 
ev. taní tó részére évi 210 frtot. 

Segély-, i l letve gyárapénzt utalványozott: 
néhai Tar Gábor karczagi ev. ref. taní tó özv., 
szül. Horváth Katalin részére évi 250 fr tot , 
öt kiskorú árvája részére pedig 208 f r t 33 k r t ; 
néhai Asztalos Sándor hódmezővásárhelyi ev. 
ref. volt tanító özv., szül. Dékány Jul ianna 
részére évi 302 f r t o t ; néhai Jovanovics János 
barandai volt határőrvídóki közs. tan í tó özv., 
szül. Radisics Vaszilie részére évi 193 f r t 
33 kr t , két kiskorú árvája részére 96 f r t 
67 k r t ; néhai Glogonyácz Porfirie dinyási 
görög keleti szerb felekezeti tanító özv., szül. 
Petrovics Milicza részére 227 f r t 50 k r t ; 
Kalumbán Sándor szatmár hegyi nyugalmazott 
ev. ref. tanító özvegye szül: Trocsányí Teréz 
részére évi 290 fr t 50 krt. 
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„A gólyához." 
Futnia kellett, mint sok másnak, kik 

verőkkel akartak áldozni a haza oltárán. 
A házat — melyben már bölcsője felett 

honszeretettől áradozó dalt hallott — isten-
telen kezek dúlták fel. 

Bujdosásában egyedüli kísérője volt a hon-
fiúi bánat, de ez hűséges társa volt mindvégig. 
Vele aludt nappal az erdő lombos sűrűjében, 
vele virasztott a holdvilágos és csillagos 
éjeken, melyek bujdosásának út já t világíták 
meg. 

Meg kellett tagadnia faját, nyelvét, mert 
nem akart Kufstein kriptaszagú börtönének 
lakója lenni. 

Eletét akarta áldozni azért, a mi minden 
nemzetnek a végtelen időktől kezdve a leg-
nemesebb ideálja volt. S most futva kellett 
menekülnie, inert nem akart a gyűlölt ellen-
ség kezébe kerülni. 

Egy élet már úgy sem segít a vesztett 
ügyön. Egy csepp víz a tengerben. Elsiratói 
a hazát lehet egyeseknek, de megmenteni 
nem. Ha annyi vér nem segített rajta, a 
könnyek már csak a szemfedőt borítják reá. 

Az életösztönből eredő vágy sarkalta, hogy 
a haza határát mielőbb túllépje, szive pedig 
sajgott fájdalmában, midőn idegen földet 
éreztek lábai. 

A menhelyet, a mit keresett, megtalálta 
Italia szabad ege alatt, ott, a hol a forróbb 
nap délövi gyümölcsöt érlel, a hol a vér 
lángolva fut az erekben, s a hol a szív 
sebesebben dobog fájdalmában is. 

S az a nép, mely maga is csak nem rég 
eresztette lábaihoz a fegyvert, melyet szabad-
sága érdekében emelt, testvérként fogadta 
társadalmába a hazátlant, s az elveszett haza 
helyett ujat adott neki. 

Letelepedett ott, a hol az Alpok lankásan 
ereszkedő oldalai az Appeninekkel ölelkeznek, 
a hol a Pó felé siető kis folyócskák márvány-
törmeléket hordanak a lapályra. 

Sokoldalú tudományával existencziáját meg-
alapította, honfiúi keserveit és honvágyát az 
idő lassankint néma lemondássá változtatta. 

Családot alapított. S ekkor már nem egyedül 
ő volt a hazátlan, hanem egyetlen fiúgyermeke 
is. S ez a boldogság lett életének Golgo-
thája. 

Nem hallhatta gyermekének ajkairól hazája 
nyelvét, mert a kíméletlen reakczió emberei 
ide is eljutottak, s feldúlták volna az új 
fészket is, ha a forradalmárt fölfedezik benue, 
ki gőgicsélő gyermekének magyar szavakat 
ad a szájába. 

Kilétét titkolnia kellett azért minden mene-
kültnek, még ha idegen földre hajtotta is 
fejét. 

A kétségbeesés vad erővel rohanta meg 
lelkét, midőn arra gondolt, hogy legkedve-
sebbje — a saját gyermeke — idegen neki, 
mert idegen nyelven szól hozzá. 

Néha az Istent hívta, hogy küldjön reá 
olyan fátumot, mely kitörölje agyából anya-
nyelvének szavait s azokat a fájó emlékeket, 
melyek ki-kiragadják nyugalmából, s viszik 
gondolatát a hármas-halom országába, hol 
dohosszagú börtönökben bilincseket csör-
getnek az ég felé. 

Gyermeke pedig fejlődött testben és lélek-
ben, s midőn folyékony olasz nyelven beszá-
molt azokról, melyekreaz ősz szakállú Matteo 
tanította — kihez eljárt mindennap — akkor 
örömében érezte magát legszerencsétlenebb-
nek . . . 

1866-ot írtak. A szabadság hajnala a Kár-
pátok mögül pirkadni kezdett, s az emigránsok 
szabadabban lélekzettek föl. 

A mi emigránsunk éppen nevenapját ünne-
pelte. 

Tizenkét éves gyermeke köszöntötte őt, 
virágbokrétával kezében, s egy gyermeki 
lélek teljes megilletődésével mondta el azt, 
a mit szive érzett, s a mire az ősz Matteo 
tanította. 

Az atya pedig hallgatta az öröm kifeje-
zésével arczán, de azért szive mélyében tompa 
fájdalommal. 

Átölelte gyermekét s szemébe egv köuy-
csepp lopódzott, csak egy, de ki tudja 
mennyi fájdalomnak a következménye. 

A fiu hizelegve simogatta atyja fejét, s 
halkan, mint a ki nagy, fontos titkot akar 
elárulni, sugdosta fülébe: 

.Atyáin, én tudok ám még mást is, mire 
a Matteo bácsi tanított már az időtől fogva, 
mióta nála tanulok. Nem volt szabad eddig 
megmondani, de tegnap nagyon jó kedve 
volt Matteo bácsinak, mert valami levelet 
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kapott s azt mondta, hogy a mai névnapodra 
elmondhatom azt a szép verset." 

Ezeket olaszul mondta a fiu s aztán ki-
bontakozott a kíváncsivá tet t atya karjaiból, 
s kedves poziturába vágva magát elkezdé: 

Megenyhült a lég, vidul a határ 
S te ú j ra i t t vagy, jó gólyamadár ! 
Az ócska fészket megigazgatod, 
Hogy kikölthesd pelyhes magzatod. 

S a mint a gyermek szája lágyan, zengze-
tesen, tiszta kiejtéssel megnyillott a magyar 
szóra, az atya mintha alabastrom szoborrá 
változott volna, úgy állott ott egyik karjával 
a székre támaszkodva. Nem csak füleivel hal-
lotta, hanem látta kerekre nyilt szemeivel 
azokat az édes szavakat ott előtte röpködni 
a levegőben. Lélekzetét visszafojtva hallgatta; 
nem mert megmozdulni, nehogy elröppenjen 
ez a szép álomnak tetsző tünemény. 

A gyermek pedig kipirult arczczal folytatá: 
Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak, 
Csalárd napsugár ós siró patak. 
Csak vissza, vissza! nincs i t t kikelet, 
Az élet fagyva van s megdermedett. 

Ne j á r j a mezőn, temető van o t t ! 
Ne menj a tóba, vértől áradot t , 
Toronytetőkön nézve nyughelyet, 
Tüzes üszőkbe léphetsz, úgy lehet. 

S mikor fokozott izgatottságával a gyer-
mek oda ért, hogy: 

Csak vissza, vissza dél szigetje vár, 
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár, 
Neked két hazát adott a végzeted, 
Nekünk csak egy volt! az is elveszett — 

. . . . akkor hangja elcsuklott, s végig 
csordultak könyei ártatlanságtól hamvas 
arczán. 

Láttatok-e már hegyek közé szorult vihart, 
s hallottátok-e mint sir, búg? Olyan erővel 
tépte az indulat viharja a férfi széles mellét, 
s olyan sóhajok szakadtak ki belőle, melyek-
kel felindulásán akart könnyíteni. 

A könyek csak akkor férfiatlanok, ha a 
gyávaság fakasztja azokat. 

Erős karjaival felkapta gyermekét — mint 
szélvész a pehelyt, s görcsös fuldoklás közé 
vegyült, szakgatott, beczézgető szavakat hal-
latott. 

A fiu pedig azzal tetőzte névnapi aján-
dékát, hogy minden kérdésre értelmesen, 
tiszta magyarsággal felelt. 

Estére kelve, a kis család nagy ünnepet 
ült. Az atya kivánta, hogy az is, a ki indító 
oka vala ama hatalmas érzésnek, mely lelkét 
eltölté, tanuja is legyen annak. 

A hivásra megjelent az ősz Matteo, a 
magántanító. Mint honfitársak borultak egy-
más keblére: az ősz szabadságharczos és az 

élte delén álló férfi — mindkettő száműze-
tésben élő. 

Sorsuk egyforma volt. Az öreg a fiatalság 
tüzével szemeiben beszélte el azon harczok-
nak lefolyását, a melyekben résztvett, s a 
miért neki is a bujdosás és a hontalanság 
keserű érzése jutot t végső napjaira osztály-
részül. 

Az olasz nyelvben való jártassága lehetővé 
tette, hogy eltitkolja származását, s tanít-
gatással kereste kenyerét s tölté számüzeté-
tésének keserű napjait. 

Érzékeny, jós lelke megérezte azonban 
a felszabadulás óráját, s lelkes szavakkal 
ecsetelte hazájának és honfitársainak jövendő 
sorsát. 

Aztán elővett zsebéből egy gondosan össze-
hajtogatott papirlapot, Tompa kéziratban buj -
dosó allegóriáját. 

Újra meg újra átolvasták s lelkük betelt 
a gyönyörrel és fájdalommal. 

A bujdosó magyar nemzeti géniusz kiter-
jeszté védőszárnyait a család fölé, s az a 
fiu, a ki könyzápor között szavalta egykor 
Tompa allegóriáját, az most i t t él társadal-
munkban s tündöklő példája a hazaszeretet-
nek és a férfijellemnek. 

(Nagy-Tapolcsány.) Sealay Vál. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
ö Alsó-Fehérmegye ált. tanítóegyesüle-

tének „Gyula-Fehérvár-Magyar-Igeni fiókköre", 
a kör elnökének: Székely Lehel alvinczi ig.-
tanítónak, néptanítói működése 25. évfordu-
lója alkalmából Alvinczen tartotta jól látoga-
tott és ünnepi hangulatban lefolyt díszközgyű-
lését. A gyűlést megelőzőleg Molnár Béla a III. 
osztályban sikeresen tanította a „kiegészítőt". 
Szélcely Lehel tartalmas és tanulságos elnöki 
megnyitóját tetszéssel fogadták s egész ter-
jedelmében jegyzőkönyvbe venni határozták. 
Makkai János vitatételében alaposan bizo-
nyította be az elemi iskolákban az olvasás 
fontosabb voltát a nyelvtan fölött s meggyő-
zően érvelt a kéziratok olvasásának szükséges 
s az életre ható fontossága mellett. Felolvasá-
sáért jegyzőkönyvi köszönetet nyert. A rendes 
gyűlés d. u. V2I órakor végződött. Ekkor az 
ünneplő közönség, éléa a tanuló ifjúsággal, 
a szépen díszített kisdedóvó helyiségébe 
vonult, a hol a díszgyülést Elekes Viktor 
dr., a kör tiszt, elnöke remek beszéddel nyi-
totta meg. E gyűlésre Székely Lehelt küldött-
ség hivta meg. Elekes Viktor dr. a fiókkör 
nevében üdvözölte a jubilánst, átnyújtva 
neki a fiókkör tagjainak díszes arcz-
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képalbumát. Szabó Mihály dr. kir. tanfel-
ügyelő, mint a nagym. kormány szakközege, 
Sebestyén Sándor pedig az általános tanítói 
testület nevében üdvözölték. Ezt követte az 
ifjúság üdvözlő-dala és Halmai István „Hu-
szonöt év" czímű alkalmi költeménye. Virág 
Péter az alvinczi tantestület ; Butyka Gyula 
V. oszst. növendék a jelenlegi; Szőcs Pál orsz.-
gyül. képviselő a volt tanítványok nevében 
üdvözölték a jubilánst. Az utóbbi, hálás tanít-
ványtól átérzett szavakkal nyújtott át a volt 
tanítványok nevében egy csinos aranyórát, 
melyen e felirat olvasható: 1872—1897. 
Benedek Károly az ev. ref. egyház nevében 
mondott üdvözletet s emlékül egy díszes 
„Choral" könyvet nyújtott át. Az ünnepelt 
és ünneplő Székely Lehel minden egyes üd-
vözletre találóan, néhol egész sziveket rázó 
érzékeny szavakkal mondott köszönetet. 
Számos üdvözlet érkezett. A díszgyülés után 
társasebéd volt, a melyen a jubiláns kezdette 
meg a pohárköszöntők sorozatát, nagyméltó-
ságú Wlassics Gyula vallás- és közözoktatás-
ügyi minister úr egészségeért ürítvén poha-
rát. Dr. Szabó Mihály Székely Lehelt köszön-
tötte fel, stb. stb. Este a jubiláns nevére 
leendő alapítvány javára tánczestély volt, mely 
50 frt tiszta hasznot hozott. — Sok oly 
tanítót adjon az Isten magyar hazánknak, 
mint a milyen Székely Lehel! (cs.) 

I E 0 D A L 0 M . 
Megjelentek: A két imposztor. Ir ta Jakab 

Ödön. Örvendetes jelenség, hogy iróink legjobb-
jai dolgoznak az ifjúság számára. Jakab Ödön, 
a jeles tollú novellista és kiváló költő igazi 
ambiczióval írta meg a két imposztor kalan-
dos történetét. Meglátszik egész irásán a 
szeretet, melylyel munkáján dolgozott. Neo-
grády Antal pompás illusztrácziói csak még 
értékesebbé teszik a Franklin-Társulat elő-
kelő nyomdai kiállításában megjelent kötetet. 
Ára fűzve 1 frt. Díszes vászonkötésben 1 frt 
80 krajczár. — A Stampay-féle 224 lapos, 15 
kros, csinos kötésű énekeskönyv IV. kiadása. 
Tartalma : több száz ének, sok ima, a temetési 
szertartások, a passiók és jelképes ministráció. 
Finom bőrutánzat-kötésben 25 kr. Kapható a 
szerzőnél Köbölkúton, Esztergommegyében. 

„Franczia zászló alatt, vagy: tűzön, vizén 
és minden poklon keresztül." Ily czímen 
jelennek meg, 100 füzetben, Mihályi Béla 
volt franczia gyarmathódító légionáriusnak 
emlékiratai. Szerkesztik: Mihályi Imre és 
Béla. Egy füzet ára 10 kr. Eddig hozzánk 

már 4 füzetet küldtek be. Megrendelhető a 
„Hunnia"-nyomdában, Esztergomban. 

Legszentebb nap, vagy: Imák és elmélkedé-
sek a szent gyónás és áldozás napjára, czímű 
imakönyvének harmadik kiadására hirdet elő-
fizetést Fonyó Pál plébános. A müvecske 20 
ívre térjed s 4-féle kiadásban lesz kapható. 
Ára fűzve 50 kr., díszes vászonkötésben 75 
kr, — finom bőrben 1 fr t 20 kr, — csont-
imitáczióban 2 frt 50 kr. A kik a megrende-
lési árat előlegesen beküldik (Ó-Becsére, 
Bácsm.), azok a müvet bérmentve kapják. 

„Elemi népiskolai rendtartási szabály ók és 
Havi Értesítő." Kiadta Nagybánya szab. kir. 
bányaváros közs. elemi népiskolájának igaz-
gatósága. Abban különbözik más ilynemű 
értesítőtől, hogy a szülőket gyermekeiknek 
nem csak viseletéről, szorgalmáról és általános 
előmeneteléről, hanem az egyes tantárgyakban 
tett előmeneteléről is minden hónapban érte-
síti. E mellett van egy rovat az osztálytanító 
észrevételei és megjegyzései számára. Mi nem 
tart juk szükségesnek, hogy a tanulók havon-
kint minden egyes ' tantárgyból kapjanak 
osztályzatot az Értesítőben; elég ezt kimutatni 
a Mulasztási Naplóban. Arra való a „Jegyzet" 
rovat, hogy ott tegye meg észrevételeit a 
tanító, ha a gyermeknek akár magaviseletére, 
akár pedig egyes tantárgyakban való elmara-
dására nézve különösebb közölni valója volna 
a szülőkkel. 

Tanítók tanácsadója. 
Tanácsok nyugdíj, vagy özvegyi segély, illetve 
árvák neveltetési segélye kieszközlése tárgyában. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy évente 
mintegy 600 új tanító nyer alkalmazást, kik 
a tanítói nyudgíjügyekben többnyire járat-
lanok ; továbbá tekintetbe véve, hogy még 
mindig igen sokan tájékozatlanok a nyug-
díjazás, özvegyek, árvák ellátása végett 
teendő intézkedésekre nézve: czélszerünek 
látjuk e helyen tájékozásul közölni a Nagy 
Béla nagyváradi kir. tanfelügyelői tollnok 
úr hozzánk beküldte hivatalos körözvé-
ny eket. 

a) Az országos nyugdíjintézetbe való 
felvétel. 

E tárgyban a biharmegyei kir. tanfelügyelő 
ily felhívást szokott küldeni: 

„Tisztelt Tanító ú r ! Hivatalomban vezetett nyil-
vántartásból meggyőződvén, hogy Tanító úr az 
országos tanítói nyugdíjintézet tagjai sorába még 
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nem vétette fel m a g á t ; felhivom, hogy leendő 
felvétele czéljából taní tói oklevelét, keresztlevelét, 
jelen állásának javadalmazásáról szóló díjlcvelét, a 
földilletményről kataszteri jövedelmet fel tüntető 
bizonylatot, s végre összes szolgálati bizonyít-
ványait hivatalomhoz annál is inkább a legrövidebb 
idő alat t terjeszsze be, mert az 1892. évi augusztus 
hó 20-án 37.290- sz. ministeri rendelettel kiadott 
„Utasítás" II. 4. pon t j a értelmében „nyugdíj-
jogosultsága csak azon év kezdetétől számítandó, 
melyben felvételét a kir. tanfelügyelőség á t ján 
kérelmezte". 

b) Nyugdíj megállapítása és enge-
délyezése. 

E b b ő l a czélból i r á n y a d ó u l s z o l g á l h a t a 
k ö v e t k e z ő : 

„Jegyzéke azon okmányoknak, melyek a tanítók 
nyugdíjazása alkalmából, a részökre j á ró nyugdíj 
megállapítása és engedélyezése végett hiánytalanul 
benyuj tamlók: 

1. Az illető tanító keresztlevele, a családtagok, 
t. i. neje és gyermekeinek születési anyakönyvi ki-
vonata, esketési bizonylat, tehát családi értesítő. 

2. Az illető tanító szolgálatát megszakítás nélkül a 
megfelelő időrendben igazoló szolgálati bizonyít-
vány. 

3. Az iskolát tartó polgári vagy hitközség részé-
ről bizonyítvány, ha yajjon az illető tanító nyugdíj-
ügyének végleges elintézéséig szolgálatban s ahhoz 
képest fizetésének élvezetében marad; — vagy szol-
gálatától s így fizetésétől munkaképtelen volta 
miat t előbb is megválni kénytelen. 

4 Az illető tanító legutóbb szolgálatában élve-
zett javadalmazását hűen feltüntető fizetéslevél, díj-
levél, melyben a természetben nyújtott javadalmak 
átlagos pénzértéke kiteendő és a tisztán tanítói 
javadalmazás, a kántori javadalmazás, a kántori 
teendőkért járó fizetéstől különválasztva kimuta-
tandó. 

5. A nyugdíjalapra az illető tanító részéről telje-
sítendő járulékoknak teljes befizetését igazoló nyugták, 
illetve ezt kitüntető befizetési könyvecske, mert ha 
a járulékok befizetve nincsenek, nyugdíj nem enge-
délyeztetik. 

6. Nyilatkozat az illető tanító részéről, hogy a 
számára engedélyezendő évi rendes nyugdíját melyik 
kir. adóhivataltól kivánja felvenni. 

7. Végül megjegyeztetik, hogy az elősorolt ok-
mányok akár eredetiben, akár a község t. elöljáró-
sága által hitelesítendő másolatokban, de kivétel 
nélkül az állam hivatalos nyelvén nyú j t andók be, 
továbbá, hogy eddigi gyakorlat szerint mindezen 
okmányok „Tanítói nyugdíjügyben" megjelölve, 
bélyegmentesen is beadhatók." 

c) Özvegy eh, árvák segélye e n g e d é l y e z é s e 
v é g e t t figyelembe v e e n d ő : 

„Jegyzék azon okmányokról, melyek az özvegy és 
árvák részére az orsz. nyugdíjalapból nyújtandó évi 
segély megállapítása s illetve engedélyezése végett 
szükségesek: 

1. Az elhalt tanító elhunytáról szóló anyakönyvi 
kivonat. 

2. Ugyanannak keresztlevele. 
3. Az özvegy és hátramaradt árvák keresztlevele. 
4. Házassági (esketési) bizonylat. 
5. A férj haláláig való együttélésről szóló lel-

készi bizonylat. (Ezen okmányok családi értesítőbe 
foglalhatók.) 

6. A tanítói szolgálatot megszakítás nélkül meg-
felelő időrendben előtüntető bizonyítványok. 

7. Hitelesen kiadott díjlevél, melyben a netaláni 
földhaszonélvezet és terménybeni járandóságok 
pénzértéke 10 évi átlagos ár szerint ki tüntetve 
legyenpk és pedig oly módon, hogy a t isztán tanítói 
teendőkért járó javadalmak a kántori fizetéstől 
külön kimutatva legyenek. 

8. írásbeli nyilatkozat, illetve bizonyítvány, hogy 
az özvegy, esetleg az árvák az elhalt tanító java-
da lmazása ink élvezetében az 1868 : XXXVIII. t.-cz. 
140. §. rendelkezése értelmében félévig meghagyat -
tak-e vagy sem ? 

9. Árvákra nézve, a törvényes gyámot igazoló 
hatósági bizonylat, hogy tudniillik a gyámi teendők 
teljesítésével az özvegy édesanya bízatott meg. 

10. Az árvákra nézve teljes szegénységet igazoló 
bizonyítvány. 

11. A nyugdíjilleték fizetéséről szóló adóhivatali 
nyugták vagy „igazoló-ív", illetve könyvecske. 

12. Nyilatkozat, melyik kir. adóhivatalnál óhaj-
taná az özvegy a segély felvételét 

Megjegyeztetik, hogy az elsorolt okmányok kivé-
te l nélkül az állam hivatalos nyelvén, t ehá t magyar 
nyelven nyújtandók b e ; továbbá, hogy „Tanítói 
nyugdíjügyben" bélyegmentesen is beadhatók." 

P . G. A k i r . t a n f e l ü g y e l ő s é g n é l k e l l e n e 
az ü g y e t s ü r g e t n i . 

B . Gy . P r ó b á l j a m e g f o l y a m o d á s ú t j á n a 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r ú r n á l . 

A. J e n ő . V é l e m é n y ü n k sze r in t c s ak a köz -
o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r ú r s e g í t h e t a d o l g o n 
fizetése megfe le lő fö lemeléséve l , s e n n e k l e h e -
t ő s é g é b e n n e m k é t e l k e d ü n k . 

K. P . F i ze t é se és b e s z á m í t h a t ó s zo lgá l a t i 
i d e j é t i l le tő a d a t a i a l a p j á n s z á m í t á s á t he lye s -
n e k t a r t j u k . 

N e v e l ő . A d d i g s e h o v á sem f o r d u l h a t k é r e l -
m é v e l , m í g föl n e m vesz ik a n y u g d í j i n t é z e t b e . 
Az e m l í t e t t é v e k e t a z o n b a n k o r p ó t l é k a l a p -
j á u l a n n a k i de j én b e s z á m í t h a t j á k m é l t á n y o s -
s á g i a l a p o n . A s z a b a d s á g r a v o n a t k o z ó h i v a t a l o s 
o rvos i b i z o n y í t v á n y o k a t j ó lesz g o n d o s a n 
megőr i zn i . . 

S c h . D . Modor . 1. O t t f izet t a n d í j a t , a 
h o l i sko lába j á r . 2. Kel l . 

H . L . S o p r o n - K ő v e s d . A ki a t a n u l ó k 
b e í r á s á t eszközli, az i skola i g a z g a t ó j a ; á l l ami 
i sko l ákná l a g o n d n o k s á g . 

B . F . B a r a n y a - K a s s a . M e g í r t u k m á r t ö b b -
ször , h o g y községi i s k o l á k b a n n e m k ö t e l e s — 
k ü l ö n d í jazás n é l k ü l — h i t t a n t t a n í t a n i . 

K . F . V u l k á n . A t á r su l a t i i sko lák részé-
rő l is be kell a m u l a s z t á s o k a t t e r j e s z t e n i . 
B á r m e l y i k k ö n y v k e r e s k e d ő n é l m e g r e n d e l h e t i a 
t ö r v é n y t . 

E . G. T. 1. A k é t hav i t a n í t á s é r t ö n t 
i l le t i az esedékes rész le t . 2. K í v á n a t o s , h o g y 
az egy ik t an í t ó t m e g h í v j á k a g y ű l é s e k r e ; 
a z o n b a n szavazat i j o g o t n e m k ö t e l e s e k adni . 
3. E n g e d é l y t a d h a t r á az i skolaszék, a mi 
m a j d n e m egyenlő a köte lezésse l . 
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Taudíj. 1. Három nappal lévén csak fiata-
labb 6 évesnél, bevehette. Tandíja a többié-
hez csatolandó. 2. Sajnos, hogy 100, sőt en-
nél is több tanulót kell egy teremben taníta-
n i ; de ön nem utasíthatja el őket, ha az is-
kolafentartó felvételöket elrendelte. 3. A szün-
napokra nézve is az iskolai hatóság intéz-
kedik. 

K. L. Bazin. 1. Tagja. 2. Meghívandó. 3. 
Tarthat. Budapesten legalább így van. 

S. L. T. tialsa. A hit- és erkölcstan ta-
nításáról a vallásfelekezetek tartoznak gon-
doskodni. Ott fizet tandíjat, a hol iskolába 
jár. Igazolnia kell, hogy saját hitfelekezete 
papja által vallásoktatásban részesült. Köteles 
fizetni. 

Sz. Nincs a kettő között különbség. Előbb 
alsófokú kereskedelmi iskola, jelenleg keres-
kedőtanoncz-iskola a neve. Nem képesít sem-
mire. Ebből átlépni más iskolába nem lehet. 
Minősítés tekintetéből sem veszik semmibe. 
Olyan, mint az iparostanoncz-iskola. 

Sz. B. Keresse ki, lapunk tanácsadójában 
megtalálhatja, hogy a tanító mely alapon 
mentes a „ haddíj" fizetésétől. 

Cs. Gy. Adófizetés halasztásaért az ille-
tékes pénzügyigazgatósághoz forduljon. Fize-
tése hátralékának behajtásaért, ha másként 
nem boldogul, forduljon a politikai ható-
sághoz. 

I). M. Tanácsadó rovatunkra utaljuk. Ha 
ez nem elég, a pénzügyigazgatóságtól kérjen 
felvilágosítást. 

H. S. Közelebbi választ nem adhatunk. 
Taudíj. Ha nem volt tandíjmentes s a 

tandíjjal hátralékban maradtak, akkor köve-
telhetik tőle utólag is. 

Özv. K. Cz. M. Folyamodjék "érte, majd 
tisztázzák a kérdést. 

H. K . . . . ii. A megyei hatóságnál tuda-
kozódjék. Ily kiválóan helyi érdekű kérdés-
ben nem érezzük magunkat hivatva véle-
ményadásra. 

A. J. Yinkovcze. 1. Daczára annak, hogy 
a horvát törvények a férjezett tanítónőnek 
alkalmaztatását nem engedik meg, az ön 
neje, ha a M. A. V. igazgatósága kinevezi, 
nyugodtan foglalhatja el a tanítónői állást; 
mivel az iskolafentartó nem horvátországi, 
az iskola is csak magánjellegű, közvetlen 
hatósága nem is a horvát tanfelügyelő, ha-
nem a szegedi üzletvezetőség. 2. A bizonyít-
ványt a gondnokság is aláírja; az iskolai 
szünidőt ő adja. 

Füzy. A közigazgatási hatóság által felvett 
jövedelem csorbításáért első sorban a megyei 
közigazgatási bizottság előtt lehet panaszt 
emelni. 

K. Zs. Gencs. A pályázati hirdetés értel-
mében kiállított díjlevél határoz. Ha ön 
csupán a III., IV. és V. osztályok vezetésére 
lett megválasztva, nem köteles külön tiszte-
letdíj nélkül az I. és II. osztálybelieket is 
tanítani. Külön munkáért külön díj dukál. 
Adjanak több fizetést, akkor majd lesz pályázó 
a második tanítói állásra is. Addig — ha 
nem túlságosan sok a tanuló — együtt, ösz-
szevonva; ha egyszerre nem lehet, külön, a 
félnapos rendszer mellett — tanítsa az alsóbb 
osztálybelieket is. Ezért külön tiszteletdíjat 
jogosan kérhet. 

Ii. E. Tövis. 1. „A felekezeti iskolánál 
töltött időt beszámítják-e ?" Válasz: nem. — 
2. „Az ez évben kapott helyipótlékos és szék-
helyes tanítók részesülnek-e fizetésemelésben, 
ha 10 évet meghaladt idő óta szolgálnak, 
avagy a már kapot t h.-pótlék fog rendes 
fizetésnek vétetni?" Válasz : csak azon esetben, 
ha összfizetésük nem tesz ki 500 frtot, bele-
értve a pótlékot is. 

Cs. J. Poroszló. 1. Az iskolaszékben a 
tanítótestületnek képviselve kell lennie leg-
alább is egy tag által; vagy az igazgató 
által, ha van ilyen, kinek csak tanácskozási 
joga van; vagy a választott képviselő által, 
a ki szavazati joggal is bir. 2. A gazdasági 
ismétlő-iskolában a tanításra vállalkozni, ter-
mészetesen külön díjazás mellett, kötelesek. 
Hát ki tanítson abban, ha nem a tanító ? 
3. Tóth József pestmegyei tanf. és a kolozs-
megyei segédtanfelügyelő írtak olyan könyvet. 

Muzsika. 1. Mi is megengedhetőnek tart-
juk, hogy az a gyermek — a tanítóra való 
tekintettel — megmaradjon az osztályban. 
2. A kántortanító kétféle czimen két lakást — 
avagy lakbért — nem igényelhet. 

P. A. Levél ment. Ne kivánja, hogy min-
dent czitáljunk. 

A. Telekes. A rozs árának megváltását — 
ha az utolsó 10 évi közép-ár szerint nem lehet 
kiegyezni — rendszerint a folyó évi piaczi 
ár szerint szokták eszközölni. 

S. Bőd. Először az iskolafentartó hatóságnál 
s csak azután — sikertelenség esetén — to-
vább a polit. hatóságnál. 

Áron M. Próbáljon kérelemmel fordulni a 
földmívelési ministeriumhoz. A hadmentességi 
adó dolgában, ha a bizonyítékokat a közs. 
jegyző nem veszi figyelembe, felebbezzen a 
kirovás ellen az illetékes pénzügyigazgató-
sághoz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— T. olvasóinknak és munkatársaink-

nak kívánunk boldog új évet. Adja az Ég 
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hogy az 1898-adiki év a magyar tanítóság igaz-
ságos ügyét ismét egy jó lépéssel vigye 
előbbre, a mire egyébiránt kedvező kilátásaink 
vannak, a mennyiben fenkölt gondolkodású 
ministerünk igazán szivén viseli tanítóinak, 
„munkatársainak", a sorsát! 

— Az országos múzeumok felügyelője. 
A közoktatásügyi minister a törvényhatósági, 
községi, felekezeti és községi múzeumok számára 
felügyelő-bizottságot szervezett s e múzeumok 
főfelügyelőjévé dr Fráknói .Vilmos püspököt 
nevezte ki. Ezenkívül a minister a Nemzeti 
Muzeum szervezeti szabályzatának módosítása 
révén egy külön nemzeti múzeumi tanácsot 
szándékozik létesíteni, mely a minister elnök-
lete alatt foglalkoznék a Nemzeti Múzeum 
szervezeti ügyével, a nélkül azonban, hogy a 
múzeum vezetőségének felelősségét vagy ha-
táskörét érintené. — Ebben az ügyben 
deczember 23-ára értekezletet hivott egybe 
Wlassics minister és meghallgatta a szak-
férfiak avatott és irányadó véleményeit. 

— Köszönet az állami iskoláért. A 
turóczmegyei Folkusfalva község küldöttsége 
dr. Lehotzhj Antal orsz. képviselő vezetése 
alatt a napokban tisztelgett Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi ministernél, hogy 
megköszönje a ministernek, bogy a felvidék 
egyik tót ajkú községének alkalmat adott az 
által, hogy egy állami iskolát építtetett szá-
mukra, nem csak hazafiasan érezni, de magya-
rul is megtanulni. A minister biztosította a 
küldöttséget további jóindulatáról, hang-
súlyozván azt, hogy a kormánynak czélja s 
feladata oda hatni, hogy mindenkinek lehe-
tővé tegye az államnyelv elsajátítását. 

— Helyreigazítás. A folyó évi deczember 
hó 10-én 69.402. sz. a. keit vallás- és köz-
oktatásügyi ministeri rendelettel a debreczeni 
or,«zágos tanítói árvaháznál betöltendő segéd-
árvaatyai állásra vonatkozólag a „Néptanítók 
Lapja" f. évi 50. számában közzétett pályázati 
hirdetmény kiégészítéseül közöltetik hogy a 
ki : evezendő segédárvaatyának a 300 frt fize-
tésen felül nyerendő teljes ellátása 300 frttal 
értékeltetve nyugdíjigényébe beszámíttatik és 
hogy részére a vonatkozó szervezeti szabály-
zat 5. §-a értelmében 50—50 f r t ötödéves 
korpótlék is biztosíttatik. Budapesten, 1897 
deczember 17-én. A minister meghagyásából: 
Klauzál Gábor, osztálytanácsos. 

— Magyar arczkép bélyegek. Harmincz, 
különféle színben, szépen kiálh'tott arczké-
pecske áll e lőt tünk; történelmünk, irodal-
munk és művészetünk legkiemelkedőbb alak-
jainak az arczképei. Olyanok ezek az arczké-

pek, mint a levélbélyegek, csak a czéljuk 
más. A gyermekek s a magyar ifjúság, de 
még a nagyok gyönyörködtetésére s okulá-
sára is vannak szánva. Minden bélyegen az 
arczkép mellett ott látjuk a születés helyét, 
évét és napját és egyéb kronologikus adato-
kat, a keret pedig, a melybe az arczkép 
bele van illesztve, a karakterét, a korát jel-
lemzi annak, a kit ez a bélyeg megörökít. 
A bélyegek kiállítása igen szép, mindegyik 
más-más színű s rendkívül kedvesek, vonzók 
— egyik sem nagyobb egy öt krajczáros ok-
mánybélyegnél. Gyűjtésükre igen csinos kis 
album készült. „Ezek a kis bélyegek, í r j a 
Márki Sándor egyet, tanár az előszóban, az 
i f jak lelkesedésének egy ujabb forrását kí-
vánják megnyitni. Bélyegek alakjában nyúj t-
j ák a hazai történelem legkiválóbb emberei-
nek arczképéit. Ezek az arczképek mindjob-
ban növelik fogékony szivében a történelem 
nagyjai iránt való érdeklődést, kifejlesztik 
keblében a legigazabb hazaszeretetet s minden 
nagy, szép és magasztos te t t iránt a hajlan-
dóságot, kegyeletet, tiszteletet és odaadást. 
Ennek az albumnak ez a czélj ä | cLZ ti'/j eszköz 
pedig, melyet czélja megvalósítására használ, 
újdonság, de kedves újdonság a magyar isko-
lákban s az i f júság körében. Megérdemli, 
hogy a komoly tanférfiak ajánlják s hogy a 
tanuló ifjak megszeressék." Eddig a követke-
ző 30 bélyeg-arczkép jelent meg: Árpád, 
Szent István, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi 
János, Mátyás, Kinizsy, II. Rákóczy Ferencz, 
Dobó István, Zrínyi Miklós, gróf Bethlen 
Gábor, Pázmány Péter, Bocskay István, 
Werbőczy, Tinódy, Széchenyi, Kossuth L., 
Deák, Andrássy Gyula gróf, Eötvös, Petőfi, 
Kölcsey, Vörösmarty, Arany János, Kisfaludy 
Károly, I. Ferencz József Magyarország 
apostoli királya, Erzsébet királyné, Liszt Fe-
rencz, Jókai Mór, Munkácsy Mihály. Ezután 
minden hónapban 10 bélyeg-arczkép jelenik 
meg. Egy-egy bélyeg ára 1 krajczár, az al-
bum félvászonkötésben 60 kr, egész vászon-
kötésben 90 kr. Kiadja Wiesner J. Budapes-
ten, Eötvös-u. 46. 

Szerkesztő postája. 
Cs. J. Kaposvár. 1. Úgy halljuk, hogy lesz. 2. 

Közölni fogjuk. 3. Benne lesz. — Gy. K. Apatin. 
El. — S. SÍ Dömüs. Nem tudjuk. — E. I. Dobra. 
Valamelyik óvónőképzőben, a melynek igazgatósága 
aztán megmondja a többit. (Ezt már csak tudnia 
kellene egy tanítónak!) — G. J. Thurzófalva. Eddig 
már olvashatta a népoktatásügyi költségvetésről írt 
czikkeinket; annál többet mi sem tudunk. — „Kain." 
Nem nekünk való. — M. Á. Kabolacsárda. A köz-
lendők közé tettük. — I. 1. ífagyág. Javaslatának 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 52. szám. 

megvalósítása rendszer- és törvényváltoztatással 
járna. — K. J. Kis-Kapus. A mit javasol, sok tanító 
úgyis megteszi. Több helyen pedig kivihetetlen. — 
6 . P. Jiagy-Szöllős. Nem közölhetjük. — Cs. J. 
Székudvar. .Ebben mi nem akarunk kedvezménye-
zőkként föllépni a törvény intézkedésével szem-
ben. — M. J. Toplieza. ígéretünknek állunk; ha 
sor kerül rá. támogatni fogjuk. Úgy kérte, a mint 
mi tanácsoltuk? — V. 1. („Karácsony estéjén.") Saj-
náljuk, de elkésett vele. — Cz. R. Fegyvernek. A 
sz . . . i tanítónőképző-intézet útján kell kérelmez-
nie ; írjon az ottani igazgatóságnak. — V. K. 
Abaúj-Száutó. Ügy tudjuk, hogy magánál a szerző-
nél rendelheti meg: V., Hold-u., vallás- és közokta-
tásügyi ministerium. — I. F. Úgy halljuk, hogy 
lesz. Azt mi hogy tudjuk előre, bogy önt föl fog-
ják-e venni ? — H. J. A.-Telekes. Még eddig 
egy árva krajczárt sem, a mit különben mi előre 
láttunk. — V. K. Tornya. Nem közölhetjük, mert 
akkor valamennyit kellene közölnünk, s azt nem 
győznők. — S. (j. Tapolcza. Soraiból nem ért jük: 
mit kér ? — M. A. B.-Füred. Igaza van: ez telje-
sen magántermészetű kérdés. Majd megtudja hiva-
talos uton. — K. L. E. T.-Újvár. Az iskolaföutar-
tónak kell érte folyamodnia; folyamodjanak mielőbb, 
mert ilyesmi hosszabb időbe kerül. — V. D. Szili-
Sárkány. A Tanítók Háza javára küldött 1 fr tot 
áttettük Holler M. pénztáros úrhoz. Az Ünnepi fü-
zetet annak idejében megküldtük; ha még eddig 
sem kapta meg, tudassa egy lev.-lapon s újból 
megküldjük. A postán kallódhatott el. V. Gy. regé-
nyét bármelyik könyvkereskedőnél megrendelheti; 
az árát nem tudjuk. — F. E. Czegíéd-Bi-rczel. 
Levelet küldtünk. — P. F. Br.-Apácza. A közlen-
dők közé tettük. — M. A. Gölle. Ha a vis. cano-
nica értelmében az isk. föntartása teljesen a köz-
ségre hárul, akkor a község költségvetése mellék-
lendő. — H. J. Entredám. 1. Csakis pályázás útján. 
Addig kell kérni, míg egyszer sikerül. 2. Már be-
töltötték mással. (Mi tanácscsal nem „szolgálunk", 
hanem tanácsot szívesen adunk!) — E. J. Bala-
tonfö-Kajár. A választás jóváhagyását siii-ges.se meg 
püspökénél. Ott késik. — S. L. Debreczen. 14.952. sz. 
a. van; még nem intézték el. — lí. L. O.-ban. 
12.892. számhoz a nyugdíjosztály a földjöv. kat. 
birtokívet várja a közig, bizottságtól. Ezt sürgesse 
meg. — K. L. Kutyfalva. 80.423. sz. a. most kerül 
végintézkedés alá — P. J. T.-Csiszka. 73.112. sz. 
a. van : egyelőre nem történik benne intézkedés. — 
K. J. Vilmány. Előjegyzésbe vették ugyan, de jó 
lesz, ha megfelelő alkalommal újból folyamodik. — 
K. A. Léezfalva. „Mely inkább gyakorlati irányú." 
Minél inkább ? Különben az ilyen ajánlgatásoktól 
óvakodunk. — U. G. Miklósfalu. A 10 szobor ünnep-
ségekről nem adhatunk tudósításokat, mert ha vala-
mennyit közölnők, minden egyebet kiszorítanának ; 
kivételt tenni pedig nem akarunk. Egyet, mintegy 
mutatóba, közöltünk. — M. N. P. Kérdéseire sem 
a „legközelebbi," sem a későbbi számokban nem 
kap választ, mert névtelen leveleket figyelembe nem 
veszünk. A ki tőlünk szí esséyet kér (mert a tanács-
és válaszadás a szerkesztőség részéről szívesség.) az 
legalább a teljes nevének aláirásával mutassa be 
magát nálunk. Ön talán nem is tanító'? — P. 1. 
Kun-Szt.-Miklós. 1. Nem hiszszük, hogy megadják, 
de ha nem sajnálja a bélyegköltséget (50 kr), pró-
bálja meg. 2. Első sorban az egyházm. főhatóság-
hoz. 3. Bármilyen ; nem az oklevél határoz, hanem 
a kinevezés. — V. J. Darány. Legjobb akarat mel-
lett sem Ígérhetjük meg. Indítványának elfogadá-
sában nem bizunk; 1 íves melléklet 250 forintba 
kerül. -j. y . I. Vihnye. A költségvetést 
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orsz. képviselők és a szerkesztőségek kapják meg; 
pénzen megszerezni nem lehet. A mi belőle lapunk-
ban megjelent, az eléggé bő anyag a tanulmányo-
zásra. — „Karácsonykor." Karácsonyi versét épp a 
karácsonyi szám megjelenésének napján kaptuk 
meg. Ismerje el, hogy alaposan elkésett! — K. I. 
Veszkény. Még nincs elintézve, de nemsokára elin-
tézik. — Zs. A. Homonna-Rokitó. Az iskolaszék 
kérvénye még eddig nem érkezett föl. —' J. B.-nek. 
77.236. sz. Nem tudjuk. — N. P. Ügye még nincs 
itt. Újítsa meg kérdését egy hó múlva. — N. I . 
Tapolczalö. 78.133. sz. a. nemsokára megkapja az 
engedélyt. — H. I. Stájerlak. 1. Sem a m., sem a 
jelen évben az iskola államosításának nyoma 
sincs. Tettek lépéseket a tanfelügyelőségnél ? Tett 
a tanfelügyelőség fölterjesztést ? 2. Az ötödéves 
pótlék 65.461. sz. a. most kerül tárgyalásra. — 
Fekete. A ministeriumban nincs. Nézze meg a közig, 
bizottságnál. — H. I. Pan kot a. Ügye nincs a mi-
nisteriumban. — B. Á. Király-Darócz. Sürgesse a 
tanfelügyelőségnél; ott késik. — J. A. Jíyir-Acsád. 
1. A tanítók nem levelezhetnek portomentesen. 2. 
Kérvénye még nincs a ministeriumban. — R. B, 
Bunkóez. Nincs a ministeriumban. — K. L. 
Kolozsvár. 52.564. sz. a. nemsokára eb'ntézik. — 
T. ö. s. V. M. 1. De igen. 2. Megadja. — R. M. 
Mesterszállás. Az oklevélre vagy annak másolatára, 
ha nincs rajta bélyeg és a kérvényre 50 kros, 
minden néven nevezendő mellékletre pedig, ha még 
nem volt rajta bélyeg, 15 kros bélyeg kell. Ha 
azonban szegénységi bizonyítványa is van, úgy nem 
kell sehová bélyeget ragasztani. — Sz. E. Píyir-
Csaholy. 56.258. és 56.262. számok alatt a kö/.ig. 
bizottsághoz küldték; sürgesse ott. — B. Gy. 
Szöllös-Csigerál. B. J. Nyárádtő. Hányszor jelent-
sük már ki, hogy a lap küldése nem a szerkesztőség, 
hanem a kiadóhivatal dolgai? Áttettük oda. — 
Állami tanítónő. Névtelen levelekre nem válaszolunk. 
— Pl. L. Új-Arad. Nem tudjuk. — E. E. Dombrád. 
Áttették a földmívelésügyi ministeriumhoz. — M. 
D. Temesvár. Csakugyan szó van róla, de ne tart-
son semmitől : a szerzett jogokat lespektálni fog-
ják. — M. I. llosva. Az ötödéves korpótlók füg-
getlen a helyi pótléktól; lesz tehát 550 frtja. — 
Tanítónő 2!). 11a kötelességét különben pontosan 
teljesíti: iskolaidőn kívül teheti. Várják meg, míg 
esetleg följelentik a tanfelügyelőségnél s akkor majd 
a kir. tanfelügyelő úr megvizsgálja a dolgot és 
dönt. — H. Sz. L. Hivatalból adják meg azoknak, 
a kiket illet. Az ílven kétes esetekben folyamodni 
kell érte. — V. A." Detta. 1. Illik. 2. Nem, csak 
hivatkozzék előbbi kérvényére. 3. Nem. 4. A mel-
lékletre, a mennyiben nincs rajta már bélyeg, 15 
kros bélyeg kell. 5. Bereg-vmben. — P. A. Ráez-
Almás. Kovách Alajos a bánya-téri iskolában (X. 
ker.) működik, mint osztálytanító. — I. M. M.-
Borsa. A 100 frt helyipótlékot élvező, 10 évnél 
régebben szolgáló tanítóknak helyipóUékuka.t fogják 
rendes fizetésűkbe (500 frt) betudni. 
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