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tanítószelleme: 
György Aladár : A magyar közoktatásügy 

nagy jótevői 
Péterfy Sr.ndor: A Benedek-rendről . . 
Újlaki Géza: Nevelés Amerikában . . 
y. r. : Második Szylveszter pápa . . . 

Lap-
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4 3 
3 1 
32 
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10 
1 2 — 1 3 

3 — 5 

9 — 1 0 
1 1 — 1 5 

8 — 1 0 
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5. Gazdasági czikkek. 

A gazdasági népkönyvtárak és a tanítók 
Balázs Ferencz: Konyhakertészet . . . 
Gazdasági ismétlő-iskola Nagyváradon 
Gazdasági szakoktatási irodalom . . . 
Gönczi Ferencz: A külön szaktanítós gaz-

dasági ismétlő-iskolákról . . 
Igali Szvetozár: Fatenyesztesünk érde-

kében 
Kecskeméthy László: A földmívelés tanítása 

a gazdasági ismétlő-iskolában 
_Makay István: A leányok oktatása a 

gazdasági ismétlő-iskolában 
Péterfy József: Yan-e s/ükség a gazda-

sági ismétlő-iskolára . . . 
Simon István : Gyűjtsünk virágport mé-

Vaday Jóisef: A gazdas'gi ismétlő-isko-
lák természetes kialakulása 

Zádor Gyula: Ta\aszi munka a gyü-
mölcsösben 

Lap-
szám Oldal 

15 
21 
12 
13 

9 — 1 0 
8 — 1 0 

2 
9 

27 3 - 6 

10 1 1 — 1 3 

4 1 3 — 6 

9 

8 

4 — 6 

3 — 6 

2 3 8 — 9 

6 5 — 6 

11 1 0 — 1 2 

Gál István: A k . . . . i temetőben . . . 8 
Gergely János: Márezius 11 

— — Feltámadás 15 
— — Az én birodalmam . . . . 21 
— — Halottak estéjén 44 

Iván Andor: Erzsébet napján . . . . 46 
Lampérth Gcza: Szeptember lO.-ikén . 37 
Minké Béla: B. Eötvös József emlé-

kezete 6 
Pósa Lajos: Édes álom 45 
Porsche Vilmos: Király-dal 33 
Simon Lajos: Nem hal meg a költő . 49 
Tarcsafalvi Albert: Imádság 1 

— — Gyöngyélet. — A falunak 
közepén 4 

— — Megyek 14 
— — A munka diadala 30 

O l d a l 
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8 

11 
8 
8 
8 
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10 
13 

9 
2—3 

14 

13 

7. Elbeszélések, életképek, rajzok. 
Lap-
szám Oldal 

B.: Virágok között 
Csulak Lajos: A Laezi pajtás öröme 
Erzsébet napján 
Fejér Anna: Künn a szabadban . . 
Füzesi Márton: Az O emlékének 
Gockler Lajos: Tarlózás 
Hajnóczi József dr.: A kéve kötve jó 
Kerékgyártó Elek: Emlékek . . . . 
K. Nagy Sándor: Az áruló cs /ngő . 
KoTlarik Kálmán: Vonások egy gyermek 

jellemrajzához . . . . 
Kozma László: A Liska fiúk . 
Körösi Henrik: Szegény leányok . 
Magyaryné-Nujrinyi Jolán: Megfigye 

lések 
Mészáros Gyula: Áldás poraidra . 
Móra István: Találkozás 
Mosdósy Imre: A gyerekszobából . 
Nagy József: Kép a múltból . . . 
Németh György: A gyilkos . . . . 
Németh Ignácz: Mária-szobor a szent 

kútnál 
— — A póstás kisasszony . . 

Nóvák Mihály: Vizsgálati jutalmazások 
Perényi Mülós: A keszegfalvi asszonyok 
Béztolli M.: Tantervháború és párt-

állások 
— — Szemlélődés 
— — A mi gyújtónk . . . . 
•— — Egyenlőség, testvériség . 
— — Beszámoló a vakáczióról . 

Szalóky Bániéi: A régi ,.jó" időkből 
Szalay Pál: Bajtársak csak előre . 

— -— A nyomor karácsonya . . 
Szőke István: Hogy fogott ki „mestram 

a németen 
— — Mesterválasztás . . . . 

Ujváry Béla: Petőfi 
Vaday József: A község vád alatt 

—• — Hogyan czivilizáltaUdvarnoky 
uram a falu népét . . 

Verner Jenő: Apostolkodás falun . 
Zádor Gyula: Az imádságos könyv 
Zsigmond Konrád: Az én szalmám 

2 8 1 0 
9 1 0 — 1 1 

4 6 9 — 1 0 
4 4 8 — 9 
34 1 0 — 1 1 
4 0 8 — 9 
47 8 - 1 1 
11 8 — 1 0 
2 6 1 0 — 1 1 

3 6 9 — 1 0 
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12 8 — 1 0 

4 2 9 — 1 0 
5 9 

3 9 9 — 1 1 
8 1 1 — 1 2 

2 9 8 — 9 
3 8 9 — 1 1 

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

18 10 
3 0 8 - 9 
3 4 1 1 — 1 3 
3 7 8 - 9 
4 4 1 2 — 1 3 
14 8 — 1 0 

6 1 1 — 1 2 
5 1 7 - 9 

15 11 — 1 3 
5 0 9 — 1 0 
51 7 
3 5 9 — 1 0 

4 1 11 
1 6 1 1 — 1 2 
1 0 1 0 - 1 1 

7 9 
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8. Hivatalos rész, minden számban. 

9. Tanitók tanácsadója. 
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 
29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51. és 52. számokban. 

10. Különfélék, minden számban. 

11. Egyesületi élet. 
1., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 
35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 

48., 49., 50., 51. és 52. számokban. 

12. Irodalom. 
1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 33., 35., 
36., 37., 38,, 39 , 40., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 50., 

51. és 52. számokban. 

13. Képek. 

Kálnay Nándor . . 
Rónai József . . . 
Dezső Lajos . . . 
Gyertyánffy István 
K. Molnár Viktor . 

szám 0 k l a l 

3 10 
13 10 
18 9 
22 8 
45 9 





XXXIII. évfolyam 1. szám. Budapest, 1900 január 4. 
7 > 

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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél nvn* 
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre külden.lő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és" egy hasáb u sora 1 korona. Ezek a díjak i3 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG. KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISK0L4-TÉB 

Kéziratokat nem ad.u.ixli: vissza. 

Uj év, új t ö r e k v ^ f ? 
(U.) E sorokat még a pafi^atló évben 

írjuk, de a mikorra meg,jötének, Jsten 
jóságos kegyelméből m&t^új évet, sőt 
új évszázadot számlálunk magyar 
tanítók a Gondviselésbe veí'et't1' bizalom-
mal lépnek be az új évbe: az "imént 
elmúltra nincs okuk panaszkodni, a 
most kezdődőben nincs okuk nem bízni. 

A a í X . I»2 ; juac l utolfló éve rok teKra-
tetben örvendetes volt a magyar taní-
tóságra nézve, mely hosszas keresés 
után végre megtalálta önmagát és 
egyesült egy lélekemelő eszmében: az 
együttérzés és a kartársi szeretet nagy 
eszméjében. 

Es az Eszme hódított! 
Először meghódította magát a taní-

tóságot, azután meghódította nemeslelkű 
'ministerünket, a ki a tanítók iránt érzett 
szeretetét átvitte az egész magyar 
kormányra, mely készséggel vett föl 
az állam költségvetésébe a tanítók 
törekvéseinek támogatására oly nagy 
összeget, a milyenről ma egy éve még 
a vezetők közt is csak az „ábrándozok" 
álmodoztak. Ez „ábrándozok" közé tar-
tozott első helyen Péterfy Sándor, a 
kinek méltó ünnepléséről lapunk más 
helyén szólunk s a kinek a magyar 
tanítóság örök hálával tartozik. 

De hódított és hódítani fog az Eszme 
a társadalomban is s reméljük, hogy 

hatóságok, egyesületek, társulatok és 
egyesek is segédkezet fognak nyújtani 
a magyar tanítóságnak ideális czéljai 
eléréséhez. 

Az az év, mely a Tanítók Házát meg-
valósulni látta, reánk, magyar tanítókra, 
a szerencse-évek közé számítható. Pa-
naszra tehát éppen nincs okunk s a 
XIX. század reánk nézve nem is vég-
ződhető! t v ]pb. v««5-"» -őKKívn. 

De, mint fönnebb mondottuk, a most 
kezdődő évben sincs okunk nem bízni. 
A közoktatásügy élén ugyanaz a lelkes 
férfiú áll, a ki ugyané helyen és ugyané 
napon már két ízben szólt a magyar 
tanítósághoz, atyai szívének igaz szere-
tetével reménykedésre, kitartásra és 
munkára buzdítva azt. Az 0 szívből 
jöt t és szívekig hatott szavainak nagy 
súlya volt és nagy része abban, hogy 
a magyar tanítóság önérzetre ébredett 
és eddig még soha sem tapasztalt 
egyetértéssel sorakozott egy zászló alá. 
A vezér iránt való föltétlen bizalom 
íölemelőlegi, lelkesítőleg hatot t a had-
seregre s /ma már alig van magyar 
tanító, a 'ki ne volna büszke az ő 
tanító voltára. 

Jól esik azt látnunk és bizalommal 
tölti el szívünket, hogy nagy seregünk 
élén még mindig ugyanaz a lánglelkű 
vezér áll. Azt az új évet, a mely 
Wlassics ministert látja a közoktatás-

Lapnnk 1-ső számához két melléklet van csatolva. 

l a r 

Cqjprtyanffy-j 

rtar 
íúzeumt 

tára: 
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ügyek élén, a magyar tanítóság mindig 
bizalommal és lelkesedéssel fogja üdvö-
zölni. 

Bizalommal eltelve az új évszázad 
új éve i ránt fog tehá t a magyar taní-
tóság új törekvései megvalósításához. 

Sorrendileg első törekvésünk: nagy 
alkotásunknak, a Tanítók Házánalt fej-
lesztése és anyagilag biztos alapokra 
fektetése. Elmondottuk egy előbbi szá-
munkban ugyanezen a helyen, hogy 
sok még i t t a teendő; rámutat tunk 
arra a segédforrásra, a melyet főiskolai 
intern átusaink számára meg kellene 
nyitnunk. Most, ismételten fölszólítjuk 
úgy az Eötvös-alap orsz. tanítóegye-
sületet, valamint a M. T. Orsz. Bizott-
ságát: foglalkozzanak ezzel az eszmével. 

Egy másik törekvésünk az ú j év-
század új évében az legyen, hogy 
kövessünk el minden tőlünk te lhe tő t a 
gondjainkra bizott iskolák intenzív fej-
lesztésére. Nézzünk csak e tekintetben 
is vezérünkre, a ki bámulatos tevékeny-
séget fejt ki ez irányban s mindent 
elkövet, hogy az iskolának és a tanító-
nak megadja a módot arra, hogy 
az intenzív oktatás, nemzetünk mű-
velődésének megerősítésére, megvaló-
suljon. Támogassa lelkesen, legjobb 
tudása és minden tehetsége szerint 
minden magyar taní tó e nagy mun-
kájában a ministert, a ki minden 
egyes esetben maga kéri a taní-
tók közreműködését. Mint az imént 
is az osztatlan iskola tanítástervének a 
kérdésében. Vitassák meg, érleljék meg 
kartársaink ezt a kérdést jól, hogy ennek 
a helyes megoldásából is áldás háromol-
jék oktatásügyünkre. Irányadó körökben 
e fontos ügyet illetőleg nincs elfogultság 
s mi hiszszük, hogy „győzni fog a jobb." 

Általában, törekedjék minden magyar 
tanító arra, hogy egész lelkét belevigye 
annak a szent ügynek a szolgálatába, 
a melyre az isteni szeretet őt rendelte. 
Legyen minden magyar tanítónak fő 
törekvése az, hogy jó tanítóvá lehessen! 

Szép törekvése a magyar tanítónak 
az is (a miről már több ízben volt szó 
lapunkban), hogy a földmívelési minis-
ter t gazdasági intelligenczia megalkotá-
sára irányzott törekvéseiben támogassa, 
hogy a népet oktassa, fölvilágosítsa, 
vezesse. A földmívelési minister úr 
— tőle magától tudjuk ezt — kész a 
taní tókat ez irányban támogatni ; meg-
küldi nekik kiadványait — a legújabbat 
is, a melyről lapunk m. é. 51. számá-
ban emlékeztünk meg s a melynek 
megjelenését jelezni fogjuk — s csak 
azt kivánja cserébe, hogy a mit a 
taní tó maga tud vagy elsajátít, azt 
közölje a földmívelő néppel, a melylyel, 
mint igazi néptanító, sűrűbben foglal-
kozzék, mint eddig. Szép és nagy föl-
adat ez és vajha kartársaink mind föl-
emelkednének e nagy föladat magas-
latára ! 

Tanulni, művelődni, az új kor köve-
telményeinek minden tekintetben meg-
felelni : ez legyen minden magyar tanító 
fő törekvése az ú j évszázad hajnalán. 
A siker nem fog elmaradni. Művelt, 
kötelességét híven, lelkesedéssel telje-
sítő tanítói ka r t észre fog venni törvény-
hozás, kormány és társadalom. 

Mint a hogy észrevették az egy esz-
mében egyesült tanítóságot. 

Adja az Ég, hogy a XX. század 
magyar tanítósága gyarapodjék egyet-
értésben, műveltségben, tanultságban, 
a népre való hatásában és — elismer-
tetésben ! 

= Az orsz. tanítói nyugdíj- és gyám-
alapról szóló jelentést Wlassics minister a 
képviselőház deczemberi utolsó ülésén terjesz-
tette be. A jelentés szerint — mely tanúsá-
got tesz arról a meleg jóindulatról, a mely-
lyel IVTassics minister a tanügyi instituczió-
kat gondozza — az Országos Tanítói Nyug-
díjintézetbe fölvett tagok száma 19.797; az 
iskolafentartói díjak 22.587 tanítói és óvói 
állomás után rovattak ki, vagyis minden 100 
tanítói állomáson alkalmazott tanító közül 88 
a nyugdíjintézetnek tagja. Az országos tanítói 
és gyámintézet terhére 1898. év végéig 7199 
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nyugdíjas és segélyezett, illetve gyámolított 
tag részére utalványozott járandóságok évi 
összege 1,032.804 frt 8 krt tesz ki. Az 1891. 
évi XLIII. t.-czikk 9. §-a értelmében nyert 
felhatalmazásnál fogva a teljesen szülőtlen és 
vagyontalan árváknak árvaházakban leendő 
elhelyezéséről és neveltetéséről akként gon-
doskodtak, hogy Kolozsvárott az ottani állami 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban 54.104 frt 
28 kr költséggel 60 leány és Debreczen váro-
sában 91.691 frt 85 kr költséggel 80 leány-
s 80 fiú-árva részére árvaházak állíttattak föl, 
Hódmezővásárhelyen pedig az ottani állami 
óvóképző-intézetben 20 árva helyezhető el. 
Minthogy ezen árvaházak a jelentkező árvák 
befogadására elégteleneknek bizonyultak, a 
minister szükségesnek látta Kecslceméten a 
város ajánlatának figyelembevételével, 120 
leány és ugyanannyi fiú részére új árvaházat 
létesíteni, mely a kereskedelemügyi ministerium 
által fölülvizsgált költségvetés szerint 258.160 
frt 25 kr költséggel az orsz. tanítói alapból 
épült. Szükségesnek mutatkozik még a kolozs-
vári leányárvaháznak a képezdétől való elvá-
lasztása és önálló épületben önálló árvaházzá 
való átalakítása, mire nézve a kezdő lépéseket 
a minister már megtette, Az eddig fennállott 
árvaházakban az 1898—99. tanévben összesen 
242 árva volt elhelyezve. Az árvák teljes 
ellátására és a személyzet díjazására összesen 
49.065 frt 08 krt fordítottak. A debrecseni 
árvaházban elhelyezést talált összesen 179 árva, 
101 fiú és 78 leány. Ezek közül iskolába járt 
165, különböző iparosoknál mesterséget tanult 
14 árva. Nemzetiség szerint volt közöttük ma-
gyar 126, német 4, szerb 2, tót 15, ruthén 8, 
oláh 24. A kolozsvári árvaházban 53 árva-
leányról gondoskodtak. Nemzetiség szerint 
magyar 39, német 10, román 1, ruthén 2, 
tót 1. Iskolába járt közülük 50. Hódmező-
vásárhelyen tíz tanítói árva kapott az állami 
óvóképző-intézetben korának megfelelő okta-
tást és nevelést. Mint a jelentésből kiderül, 
valamennyi intézetben nagy gondot fordítottak 
a nevelés vallásos voltára, a növendékek haza-
fias érzelmeinek fejlesztésére és testi ellátására. 

Döntés előtt. 
(Az ú j tanításterv kérdéséhez.) 

A lapok közleményeiből köztudomású, hogy 
az orsz. közoktatási tanács a tanításterv javas-
latát a beküldött tanítótestületi, tanfelügyelői 
észrevételek letárgyalása után — mondhatjuk — 
eredeti szövegében fogadta el s terjesztette föl, 
mint szakvéleményt a közokt. kormányhoz. 

A tanítók közvéleménye a javaslatról az volt, 

hogy annak -— sok fogyatékossága van. A 
„Magyar Tanítók Országos Bizottsága^ - ban, 
karunk egyetemét képviselő szervben, általános 
volt az az itélet, hogy a tantervet úgy, a mint 
van, nem lehet az iskolában érvényre emelni. 
Hiszem, hogy ezzel összeillett a tanfelügyelők • 
jelentése is. 

A közokt. tanács nem hajlott meg a beér-
kezett indokolások előtt. (Miért küldötte hát 
munkálatát — bírálatra ?) 

Habár így is történt, jó reményben vagyunk 
affelől, hogy az új tanterv végleges megálla-
pításánál a kormány a tanítói közvélemény, a 
szaksajtó Ítélkezését figyelmen kívül hagyni 
— nem fogja. E föltevés indít a tizenkettedik 
órában való fölszólalásra. Azt gondolom, nem 
lesz időszerűtlen újólag is elmondani a tanító-
ság óhajtását. 

A közvélemény kielégítése egyebekben az 
utasítás keretéhez tartozván, a legaktuálisabb 
kérdés: mi nem tanítható él a tantervjav § -
latban fölvett anyagból a hatosztályú el. isko-
lában ? 

Jelen sorok csupán ennek kimutatását czéloz-
ván, veszem azt tárgyankint külön-külön. 

1. A hittan anyaga állapíttassák meg. 
2. Nyelvtan. Mellőztessék a mellérendelt 

mondatokban levő kapcsolt — ellentétes — 
következtető viszony; a hangsúly, a szórend, 
helyes magyarság, stilisztikai elemek (próza, 
vers), Írásművek szerkezete, mert ez valóságos 
grammatizálás — az élő nyelv tanításának a 
rovására. Az ezek kihagyásával megmaradt, 
V. Vl-ik osztálynak kijelölt anyag azon osztá-
lyok közt osztassék meg. 

3. Mennyiségtan. Legyen kihagyva a) szám-
tanból: a nyereségnek, veszteségnek %-ban való 
kiszámítása, (birtokrendszer, örökösödés, adó-
kivetés, az ország gazdasági életének adatai); 
b) mértanból: a köbszámítás. E dolgok 
mind a gazdasági ismétlő-iskolába valók. 
Kihagyásukkal a beosztás így alakulna: az 
V. osztály számanyagából a kamatszámítás 
egészen átmenne a VI-ikba, az Y-ik osztály a 
mértanból csak az előfogalmakkal jönne tisztába. 

4. Földrajz. Töröltessék: Ausztria részletes 
leirása, Magyarország gazdasági földrajza (föld-
mívelés, ipar, kereskedelem, közlekedési eszkö-
zök, kivitel, behozatal), Magyarország gazda-
sági összeköttetése Ausztriával és más orszá-
gokkal, Európa és az idegen világrészek, különös 
tekintettel a gyarmatokra. Ausztria földrajzi 
szempontból reánk nézve egyforma Európa 
többi országaival, azokkal egyidejűleg és egyenlő 
terjedelemben tanítandó; a többi felsoroltak 
meg mint szakirányú dolgok — a gazdasági 
ismétlő-iskolába valók. A megmaradt tananyag 
beosztása lenne: IH. osztály: a vármegye; 

1* 
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IV-ik részére: Magyarország; V-iknek: Európa 
és a többi világrészek; Vl-ik számára: csilla-
gászati földrajz. 

5. Polgári jogok és kötelességekből a kataszter 
és telekkönyv, mezőrendőri, ipartörvény, köz-
egészségügy, élelmiszerek hamisítására vonat-
kozó intézkedések, cselédtörvény, a munkások-
ról, munkaadókról szóló törvény, állami anya-
könyv, az ország bevétele és kiadása, költség-
vetés, egyesületi és sajtószabadság egytől-egyig 
föl vannak véve a gazdasági ismétlő-iskola ke-
retébe; oda is valók. 

6. Természetrajz. A terv e része — esetleg — 
a legnagyobb túlterhelésnek lehet okozója, mert 
semmi tényleges anyagot nem sorolván föl, a 
könyvírók felfogásának, kényök-kedvöknek igen 
tág tér van hagyva. Takszative föl kell tün-
tetni, hogv az állatok, növények és ásványok 
közül, mely rendek, osztályok, csoportok és 
azok itt is, ott is hány egyeddel vétessenek 
föl és minő szempontok szerint tárgyaltassa-
nak ; szabályoztassék a helyi körülményre való 
kiterjedés mértéke is. Ez mind megtörténhetik 
az utasításban. 

7. Természettan. Miért szerepelnek itt e té-
telek : a levegő alkotórészei: oxigén és hydro-
gen (a levegő hatása az egészségre, légzési sza-
bályok, a légzőszervek meghűléséből származó 
betegségek), a hydrogén elégése, a víz és 
alkotórészei (a túlságos hideg víz hatása), a 
tüzelőanyagok égésének és a légzésnek főter-
mékei, a szénsav és vízgőz (romlott, szennye-
zett levegő, a szellőztetés fontossága), tökéletlen 
égés (a széngázzal mérgezetteknek nyújtandó 
első segítség), a fémek rozsdásodása (rozsdás 
eszközökkel való megsebzés, fémedényektől 
eredő mérgezés), a kőzetek elmállása, a szerves 
anyagok rothadása (a talajlég, óvatosság az 
árnyékszékek, a csatornák, kútak, kripták meg-
nyitása alkalmával), a szeszes és savanyú erje-
dés (a szeszes italok hatása a test szervezetére, 
a pálinka romboló hatása az egészségre), a 
növények táplálkozása (az állati és növényi 
országból vett fontosabb szerekről, étkezési 
szabályok, mértékletesség). Hisz ezek, nemde, 
a gazdasági ismétlő-iskola tárgyai ? 

8. Ének. I t t a kivitelben éŝ  nem a terjede-
lemben van a túlhalmozás. Enektant fogunk 
tanítani, nem énekelni. A mi a szoros érte-
lembe vett elméletre tartozik, egytől-egyig kiha-
gyandó. Kotta-olvasás és nem szerkesztéstan le-
het a hangjegyről való éneklés czélja. 

9. Rajz. Nem ide valók: az árnyékolás, 
síkdiszítmények szerkesztése, átmetszetek elké-
szítése, helyszínrajz, ecset- és festékhasználat. 
A 11 éves gyermeknek sem értelme, sem kéz-
ügyessége nem képes ezekre. Elég az V-ik 

osztály anyagáig fölvettek: ez osztasse'k be az 
I-ső osztálytól fogva. 

10. A kézügyességi oktatás ne terjeszkedjék 
ki : a) a fiúknál a fürész, vonó, faragókés, 
reszelő, véső és gyalu segítségével készíthető 
munkákra; b) a lányoknál a női ing, szoknya, 
férfi-alsónadrág szabására és varrására. Sem 
hely, sem idő, sem gyermeki képesség nincs 
ezekre; a lányoknak meg ugyanez a gazdasági 
ismétlő-iskolában van előírva. A tantervben ezek 
kihagyásával megmaradt anyag elvégzéséül, 
helyes lesz, ha a kézügyesség és kézimunka-
tanítás a rajz-oktatással karöltve halad, annak 
mintegy szemléleti részét képezi. 

11. A gazdasági és házi ismeretek. Ez, mint 
különálló tárgy — teljesen törlendő. A fölvett 
tananyag úgyis az ismétlő-iskolára van utalva. 
Az utasításban jeleztessék: a) az I., II. oszt. 
beszéd-értelem-gyakorlat alapján, b) nemcsak 
a III., IV., de az V., VI. osztályok is olvas-
mány folytán nyerik — az eló'fogalmakat. 
(Itt csak erről lehet szó — elméletben.J A gaz-
dasági oktatás e fokon a gazdasági ismétlő-
iskolai növendékek területén azokkal karöltve v 
a nekik való segédkezésben, az ismétlősök 
gyakorlati fogásainak ellesésében álljon. Ezért 
helyes, hogy a mindennapos gyermekek is az 
1-ső osztálytól kezdve az iskola kertjében 
testi erejüknek megfelelő munkára fölhasznál-
tatnak. 

A fönnebb elősorolt, kihagyásra szánt tudni-
valókat korántsem tartom olyanoknak, me-
lyek népiskoláinkban egyáltalában nem taní-
tandók, hanem, mint több helyt jeleztem isv 
azokat a hat-osztályú iskola kiegészítő részét 
tevő gazdasági ismétlő-iskolába, vagy az ezek-
kel egyenrangú alsófokú ipariskolába valók-
nak, vagy részint már oda föl is vetteknek 
vélem. Én úgy látom, hogy a tantervjavaslat 
legkevésbbé sem volt tekintettel a mult évekbeu 
alakult és most már sikeresen működő ismétlő-
iskola tantervére. A közokt, tanács a hat-osz-
tályú el. iskolát bevégzett egésznek vette: azért 
kellett az V , VI. osztályokat oly erősen meg-
terhelnie. így került több oly dolog az új 
tantervbe, mely amannak, t. i. az ismétlő-isko-
lának tanítandói közé — már mint új anyag 
megjelölve van. A két tantervnek öszliangzatba-
hozásával lesz a népiskola tananyaga beosztá-
sának kérdése helyesen megoldva. A figyelem-
nek e térre való terelése volt czikkem f'ő 
feladata. 

Törekvésem arra is irányult, hogy megjelöl-
jem: miknek kihagyásával lesz a tantervja-
vaslat olyanná, milyenné azt e lap 48-ik szá-
mában megjelent közleményem j) pontja alatt 
kívántam. T. i. „ne legyen az sem minimális, 
sem maximális, hanem egy idealizált jó nép-
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iskola munkájából elvont. Tisztuljon meg a 
tudományosságra való hajlandóságtól, oly czifra-
ságoktól, melyek az alaki képzésért vannak 
csupán és akadályok az értelmi nevelésnél," 
hogy nyerjünk ezáltal egy oly tanítás-tervet, 
melyet úgy osztott, mint osztatlan iskoláink 
megnyugvással fogadhassanak. 

A tanításterv terjedelme s a fölvett anyag 
beosztása mindenesetre befolyással van az egy-
séges tanterv kimondása iránt való határozatra 
nézve is. Az osztatlan iskola tanterve kérdésében 
vitázok figyelmét — ez irányban váló vélemény — 
nyilvánításra is vagyok bátor fölhívni, arra 
is kérem, tartsák véleményeiket függőben dol-
gozatom második részének, a kivitel mikéntje 
kifejtésének, közzétételéig. 

(Újpest) •Tóssa Dániel. 

Az Eötvös-alap közgyűlése. 
Kultur-történeti nap lesz hazánkra nézve 

1899 decz. hó 28-ika. A terebélyes fává fej-
lődött Eötvös-alap országos tanítói egyesület 
újra-alakuló közgyűlése s a megteremtőnek, 
Péterfy S.-nak, ünneplése teszi azzá. 

A közgyűlés. 
Az alakuló közgyűlés az Akadémia gyiilés-

termében impozáns részvét mellett folyt le. 
Ott voltak: a kormány részéről Zsilinszky M. 
államtitkár, Tóth József kir. tanfelügyelő, a 
fővárosi tanítóság szine-java, 26 vidéki tanító-
testület küldöttsége, a Tanítók Háza lakói, 
„a mi fiaink". 

A gyűlést Göőz József dr. vezette. Meg-
nyitójában jelzi, hogy éppen e hóban van 
24 éve az egyesület első alapszabálya jóvá-
hagyásának s örömmel eltelten szemlélhetjük 
— úgymond — a fokozatos haladást, mely 
a mai gyűlés főbb pontjai: az új alapszabály 
és a Tanítók Háza szervezete jóváhagyásának 
örvendetes tudomásul vételéig juttatott; az 
ülést a beszéd közben érkezett államtitkár és 
a mai nap hőse: Péterfy S. éltetésével nyitja 
meg. (Éljenzés és taps-vihar.) 

bejelenti elnök, hogy az augusztusi gyűlés 
által elfogadott alapszabály jóváhagyási zára-
dékkal ellátva, a kormánytól leérkezett; föl-
olvastatja a kormány idevágó észrevételeit. 
A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi s 
az alapszabály 10.000 példányban való kinyo-
matását helyesli. A kinek rá szüksége van, 
forduljon a titkárhoz levelezőlapon. 

Nagy örömöt okozott a „Tanítók Házai 
Szervezetének Szabályzata" jóváhagyásáról 
szóló bejelentés is. E szabályzatból világlik 
ki egész határozottsággal a nagy mü czélja, 
kormányzása és fentartásának mikéntje. Főbb 

tételei: a kormány Budapesten és Kolozsvárt 
fölépíti, beruházza és fentartja a Tanítók Háza 
épületét. Az internátusi élet terheinek vise-
lése a tanítóságé. Igazgatja a két intézetet 
egy Budapesten székelő igazgató-tanács és 
vezeti mindegyik élén álló 5—5 tagú fel-
ügyelő-bizottság ; a benlakók fölvételét eszközli 
az osztó-bizottság, az intézet tényleges vezetője 
a gondnok. 

Az év gazdag történelmét lapunk olvasói 
a gondosan összeállított s lendülettel megírt 
titkári jelentésben veszik; e helyen is fölhív-
juk arra becses figyelmüket. 

Nagy lelkesültséget keltett a bács-bodrog-
megyeiek levele; tizezerkétszázötven koronát 
küldöttek üdvözletkép és bejelentették a má-
sodik 10.000-nek összegyűjtésére irányuló 
szándékukat. (Éljenek.) 

Góbel János György székes-fehérvári polg. 
isk. igazgató ívén a „Fehérmegye? Alt. Tanító-
testület" kebeléből hatvannyolcz 50 koronás, 
harminczöt évi 3 koronát fizető tag lett 
bejelentve. Éljen a gyűjtő, éljenek a fehér-
megyeiek ! hangzott mindenfelől. 

Most a „Tanítók Háza" gondnoka, Józsa 
Mihály, tette meg tájékoztató jelentését. Az 
érdekes adatokból álljanak itt a következők: 
Az ötvenkét benlakóból: a) tanulmány szerint: 
jogász 13; bölcsész 15; technikus 6 ; rajz-
tanárjelölt 5 ; orvostanhallgató 5; állatorvos-
tanhallgató 2 ; polgári isk. tanítójelölt 2 ; 
kereskedelmi akadémián tanul 1; iparművé-
szeti isk. hallgató 1 ; foipariskolai tanuló 1 ; 
üveg-technikus 1. b) Vallás szerint: róm. 
katli. 23, ág. hitv. evang. 16; ev. reformá-
tus 6 ; izraelita 4; görög katholikus 8. c) Apja 
foglalkozása szerint: elemi iskolai tanító 45; 
(felekezeti szolgálatban 27, állami szolgálat-
ban 18); polgári és felső kereskedelmi tanító 
6; kisdedóvó 1. d) Fizetés szerint: havi 
4 frtot fizet 30; ingyenes 22. e) Szabad-asz-
talt élvez 32; nem élvez 20. f ) Illetőség 
szerint: 24 megyéből valók. 

A „Tanítók Házá"-ban van 11 háló-, 3 munka-
szoba és egy társalgó-terem. Megalakult az 
önképzőkör, ének- és zenekar; jár az ifjúságnak 
14 különböző irányú lap s meg van vetve 
alapja az ifjúsági könyvtárnak. A gondnok 
szavai szerint a Házat a szeretet hozta létre, 
az is fogja föntartani: benne is lakik a sze-
retet; a családias együttélés honol ott és az 
lesz „Ház"-unk jó szelleme továbbra is. Az 
első ilynemű jelentés leírhatatlan örömöt vará-
zsolt az arczokra. 

Következett a pénztárosi jelentés. Főbb adatai: 
pénzkészlet 433 írt 48 k r ; értékpapirkészlet 
71.505 frt 28 kr; pesti h. I. takarékpénztár-
nál 5.997 frt 58 kr; m. kir. posta-takarék-
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pénztárnál 825 frt 65 kr; udvarhelymegyei 
takarékpénztárnál 817 fr t ; székely-udvarhelyi 
seg. népbanknál 183 ír t ; szentkirály-utczai 
ház értéke 104.000 frt ; házberendezés értéke 
10.219 frt 29 kr. Tartozás: Pesti m. kir. bank 
követelése 27.397 frt 34 k r ; Incze-család 
37.602 frt 06 kr ; földhitelintézet 30.000 f r t ; 
három hitelezőnek 9.500 f r t ; tőkésített alap 
követelése 47.834 frt 90 k r ; Tanítók Háza 
alapjának 48.045 frt 73 kr; rendelkezési alap-
nak 3.100 frt 65 kr. Tehát 193.981 frt 28 kr. 
vagyonból leszámítva 95.000 frt tényleges 
terhet, tiszta vagyon kilenczvennyolczezer Icilencz-
száznyolczvanegiy frt huszonnyolca kr. 

Elnöki előterjesztés folytán egyhangúlag 
hozattak a következő határozatok: 

1. Péterfy Sándor elévülhetetlen s szóval ki 
nem fejezhető érdemei elistneréseül s nevének 
és emlékének a jövő kor előtt való fönmaradása 
és buzdító például állítása végett a Tanítók 
Ilúzá-ban az I-ső szobát Péterfy Sándor nevéről 
nevezik el. Ebbe joga lesz két tanulót fölvé-
telre neki kijelölni; a Péterfy életnagyságú 
arczképét, melyet a tanítóság már megfeste-
tett, a „T. / / ."-a dísztermében helyezik el. 
(Péterfy természetesen — szokott módja sze-
rint — tiltakozott ez ellen, de hiába!) 2. Molnár 
Aladár nevét egy másik szoba elnevezésével 
örökítik meg. Helyesen, a nyugdíjtörvény nagy 
megalkotója — hálára érdemes. 3. Kálnay 
Nándor nyugalmazott tanító nevéről hívják a 
III-ik szobát, 4000 koronával szerzett erre 
jogot. 4. Lesz Czirfusz Ferencz-szoba a bács-
bodrogmegyeiek-; 5. Berzeviczy Albert-szoba 
a sárosmegyeiek-; 6. Szathmáry György-szoloa 
a csongrádiak alapító levele értelmében. 7. A 
„Tanítók Háza" megválasztott gondnoka, Józsa 
Mihálynak, egyelőre, tekintettel a kezdetleges 
viszonyokra, a közgyűlés díját a következők-
ben állapítja meg: fűtéssel és világítással 
egybekötött szabad lakáson kívül évi 400 f r t 
s az eltelt 1899. évre 100 frt . 

Háláját mutatta, ki a közgyűlés, midőn 
Wlassics Gyula és Eötvös Lóránt báró őnagy-
méltóságaikat tiszteletbéli elnökökké választotta. 

Tiszteletbeli tagokká választattak: Beöthy 
Zs., Csejke Győző, Falk Zsigmond, Faller 
Ferencz, dr. Göőz József, Klauzál Gábor, Lakits 
Vendel, Péterfy Sándor, Schiceiger Márton, 
Ujváry Béla, Vajdafy Gusztáv. 

A közgyűlés dr. Axaméthy Lajos ministeri 
tanácsost, a népoktatásügy vezetőjét, ki 
november hó 16-án töltötte be 30 éves köz-
szolgálatát, ki a népnevelés s az ennek egyik 
részét képező tanítói önsegélyezés ügyében 
s magának a „Tanítók Házá"-nak létrehozá-
sában is fontos szolgálatokat tett, jubileuma 
alkalmából tíztagú küldöttséggel üdvözli. 

A következő pontot a tisztikar és az 
Eötvös-alap bizottságainak megalakítása ké-
pezte. A közfelkiáltással történt választás 
eredménye: 

1. Tisztikar: Elnök: Péterfy Sándor. Másod-
elnökök : Lakits Vendel és Ujváry Béla. Tit-
kár: Peres Sándor. Másodtitkár: Kapy Rezső. 
Jegyzők: Bur&irs Ernő és Józsa Dániel. Pénz-
táros : Schmidt Albin. Ellenőr : Kurz Sámuel. 
Számvizsgáló bizottság: Bogyó Samu, Iíozma-
nith Vilmos és Volenszky Gyula. Jogtanácsos: 
Csengey Gyula. 
2. ,Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő országos 

bizottság. A rendes tagok sorából: Almási 
János, Böngérfy János, Cserhalmi Ferencz, 
Dorogsághy Dénesné, Ember János, Farkas 
Elek, Gergely Jakab, Gerley Szever, Hajnal 
Adolf, Hajós Mihály, Koncsek Lajos, Kramer 
Gusztáv, Lád Károly, Lázárné Kasztner Janka, 
Lindner Károly, Magdics Károly, Minké Béla, 
Moussong Géza, Móra István, Nagy László, 
Nádas Sándor, Sánta__ Lajos, Sajó Sándor, 
Somlyai József, Stern Ábrahám, Schön József, 
Szőke István, Sztankó Béla, Trajtler Károly,. 
Walter Károly. Az alapító és pártoló tagok 
sorából: Dr. Csiky Kálmán, Dökker Ferencz, 
Förster Konrád, Stettner Alajos, Schnell József, 
Schneller Alajos, Tillmann Lajos, Wodianer 
Arthur, Wolfner József, Zilahy Gyula. A rend-
kívüli tagok sorából 20 tagot a jövő évi 
augusztusi havi közgyűlés választ. 

Póttagok. A rendes tagok sorából: Alex 
Albert, Agotai Béla, Bardócz Pál, Csáky Elek, 
Csukássy Fülöp, Farkas József, Fodor József, 
Garay Antal, Hangi József, Kiss Béla, Lin-
czenpolcz János, Magyar József, Nagy Lajos, 
Pastinszky István, Ronxhányi Sándor, Stolmár 
László, Sturcz György, Székely Károly, Tóth 
József, Várady Amadé. A rendkívüli tagok 
sorából 10 tagot a jövő évi augusztusi havi 
közgyűlés választ. 

3. Az n Eötvös-alap" jótéteményeit kiosztó 
országos bizottság. A rendes tagok sorából: 
Alszeghy János, Nagy-Szombat; Bárány Gyular 
Csurgó; Baaden Károly, Nagy-Becskerek; 
Belle László, Székely-Keresztur; Benedek 
Vincze, Győr; Benedek Mihály, Segesvár; 
Bocsek György, Trencsén; Bod Péter, Nagy-
Szeben; Bokor Alajos, Arad; Dobó Adolf, 
Igló; Gosztonyi József, Újpest; Hidvégi Benő, 
Miskolcz; Kemény Gábor, Balassa-Gyarmat; 
Kósa Sándor, D.-Szt-Márton; Kozma László, 
Debreczen; Kropácsi István, Szakolcza; Láng 
Mihály, Eperjes; Máthé József, Maros-Vásár-
hely; Molnár Ferencz, Bezdán; Nagv Lajos, 
Orosháza; Németh Lajos, Békés-Csaba; Ne-
mecskay István, Szeged ; Pallós Albert, Kolozs-
vár; Pazár István, Nyíregyháza; Réz Mihályt 
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Nagy-Várad; Sárkány Gábor, Munkács; Sudy 
K. János, Kassa; Schneider István, Pécs; 
Szalay Sándor, Nagy-Kanizsa; Szirbek József, 
Székes-Fehérvár. A rendkívüli tagok sorából 
30 tagot a jövő évi augusztusi havi közgyű-
lés választ. 

Póttagok A rendes tagok sorából: Bányai 
Jakab, Nagy-Becskerek; Balló László, Kézdi-
Vásárhely; Bedö Dénes, O-Radna ; Bíró József, 
Keszthely; Dobó Sándor, H.-Böszörmény; 
Gockler Lajos, Nagy-Becskerek; Hoffmann 
Mór, Nagy Kanizsa; Major János, Esztergom; 
Merényi Kálmán, Kaposvár; Pásthy Károly, 
Kecskemét; Reiter Ferencz, Temesvár; Schmid 
Boldizsár, Pécs-Bányatelep; Szalóky Dániel, 
Csokonya; Takács László, Ungvár; Ujlaky 
Géza, Győr. A rendkívüli tagok sorából 15 
tagot a jövő évi augusztusi havi közgyűlés 
választ. 

4. A „Tanítók Házai"-nak igazgató-tanácsa. 
Budapestről: Groó Vilmos, dr. Göőz József, 

György Aladár, Komáromy Lajos, Sretvizer 
Lajos. 

Kolozsvárról: Boros Sándor, Fazakas József, 
Kozma Ferencz, Pallos Albert, Sólyom János. 

Póttagok: Bírd Gyula, Szőke István, Orbók 
Mór, Schön József. 

* 

Péterfy ünneplése. 
Mindenki szíve örömmel telten repesett, 

midőn a prófétaarczú „Oregu — jó Péterfy 
Nándor az üdvözletek sorát elfogadni meg-
jelent. Az üdvözlő beszédeket sajnálatomra 
csak egyes vonásaiban adhatván, elismerjük 
képünk fogyatékosságát Egészítse ki azt kar-
társaink — meleg szíve. Az „Eötvös-alap" 
maga kezdette meg a fölvonulást. Göőz dr. 
elnök beszélt. „A Te munkád az egész alap. 
Lásd fejlődni tovább soká — igen soká!" 

Ezután Zdlinszky Mihály államtitkár üd-
vözölte meleg hangon, remek beszédben 
Péterfyt. Mikor Péterfy Sándor érdemeiről 
van szó, — mondá — nemcsak az Eötvös-
alapnak van joga őt ünnepelni. Kell, hogy 
ünnepelje őt mindenki, a ki Magyarország 
kultúrája iránt érdeklődik ; ünnepli őt a mi-
nisterium s annak minden egyes tagja a leg-
elsőtől a legutolsóig. 0 sem nyomhatja el 
örömét a fölött, hogy a tanítóság ünnepli 
egyik nagy társát, azt a férfiút, a ki tesz, 
fárad akkor, a mikor nyugodhatnék; a ki lel-
kesít, a mikor közönyös maradhatna; a ki sze-
rény, a mikor biiszke lehetne. Ez nem minden-
napi jelenség s a hunyó században }ól esik 

látni valakit, a ki nem önmagának dolgozik, 
lianem mátoknak, nem is a jelennek, hanem 
a jövőnek. Áldjon meg az Isten jó egészséggel, 
kitartó lélekkel, hogy légy sokáig öröme a 
tanítóságnak, az ifjúságnak s dísze a magyar 
hazának. 

Péterfy Sándor meghatott válasza után, 
melynek végén 0 Felségét, a királyt éltette, 
sorba jöttek a tisztelgő küldöttségek. 

Moussong Géza 1420 fővárosi tanító nevé-
ben beszélt és adott át egy gyönyörű dísz-
albumot Péter/v/nek s bejelentette, hogy az 
albumra gyűjtött pénz fölöslegéből a fővárosi 
tanítók, mivel tudják, „hogy a legnagyobb örö-
met akkor szerzik meg Péterfyuek, ha segí-
tenek letörölni a könyeket" — 200 korona 
alapítványt tesznek Péterfy nevére. 

Ezután Lakits Vendel üdvözölte az ünne-
peltet az Orsz. Bizottság nevében, az az ér-
demes Lakits Vendel, a ki 25 éve hűséges 
fegyvertársa Péterfynek. A tanítóképző tanárok 
küldöttsége nevében dr. Kovács János szólt; 
„a tanítóképző tanárok egyesületének" meg-
alkotója, Te! - mondá — megkönnyítetted 
munkánkat tanítványaink előtt: büszkén, büsz-
keséget keltve hirdetjük, hogy a tanítóság a 
szegénységben is szolidaritást vállalt és dia-
dalt aratott. 

A polgári iskolai egyesület küldöttségét 
Lúd Károly elnök vezette s üdvözölte ékes 
szavakban a tanítók atyját. Kozma LászlJ az 
állami tanítók küldöttségének élén röviden és 
talpraesetten így szólt: „Minden állami tanító 
kiáltja : szeretünk, követünk, hosszas, boldog 
éltedért imádkozunk." 

Az Orsz. Kisdednevelök Egyesülete nevében 
Peres Sándor, az Orsz. Izr. Tanítóegyesület 
részéről Léderer Ábrahám, a Budapesti Alt. 
Tanítóegyesület nevében Szőke István, a Nép-
nevelők Budapesti Egyesülete képviseletében 
Kurcz Sámuel, a Budai Tanítóegyesület kül-
döttsége nevében Koncsek Lajos üdvözölte az 
ünnepeltet. Az Erzsébet-nőiskola hármas tagú 
küldöttséget küldött (L.-né Kasztner Janka, 
S.-néőfctómallona, Komáromy Lajos); a küldött-
ség szónoka Komáromy Lajos igazgató volt. 

Következett az ünnep egyik legmeghatóbb 
mozzanata: a Tanítók Háza lakóinak küldött-
sége. Steinmetz János üdvözölte az ő jótevő-
jüket s egy üdvözlő verset olvasott föl ; idéz-
zük belőle a következő sorokat: 

Ok vannak előtted. Jóllehet csak képen, 
(Albumot nyújt át.) 

De örvendő szemük, lelkűknek a mása; 
Hálaadó szívvel jöttek eln-begni: 
„Leszen gyümölcs a fán, melynek van virága." 
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A vidéki tanítóegyesületek nevében üdvö-
zölték Péterfyt: Schenk Jakab (A „Délmagyar-
országi Tanítóegyesület" a hervadbatlan koszo-
rúhoz egy levelet jött tűzni.) 

Dobó Adolf (A „Szepesmegyei Alt. Tanító-
testület" meggyőződése: „nincs szó, mely mél-
tányolná, emberi hatalom, mely megfizetni 
tudná - a Te munkád.") Jóssá Mihály 
(.,Brassómegyé"-ben a tanítógyermek Péterfy 
névvel kel, azzal jár és fekszik.) 

Maros-Tordam. tanítóságát Ujváry Béla kép-
viselte s így szólt: „Ha az az áldás, a mit 
Péterfy 25 éve maga körül áraszt, mind vissza-
szállna Rá, összeroskadna alatta: de fentartaná 
a tanítóság igaz szeretete és örök hálája." 

Láng Mihály (Sárosmegye tudja, Isten mi-
bennünk, legnagyobb mértékben szállott Te beléd 
s általunk — a népbe!) 

Varga István veterán tanító volt az utolsó 
üdvözlő. Két őszszakállu, de még mindig 
eleven vérű bajtárs ölelte — egymást. Szóhoz 
dehogy juthattak. Melyik beszélt volna?! Ölelve, 
csókolva egymást, végre Péterfy szólalt meg: 
Ifjak, úgy szeressétek egymást, mint mi és az 
ármány sem vehet rajtunk hatalmat. 

Az üdvözlésekre Péterfy kiilön-külön felelt. 
Nagyon sajnáljuk, hogy nincs terünk a nemes 
gondolatok megörökítésére. A sikert áthárí-
tani igyekezett a kormányra, az annak élén 
álló I Vlassics ministerre és államtitkárára, a 
tanítóságra, a Néptanítók Lapjára és Lakits 
Vendelre. Mindenki vegye jutalmát munkájá-
nak — úgymond — és adjunk hálát Isten-
nek. A munka nagy, a legalkotmányosabb 
király szeme felénk fordult; Isten velünk van! 
Éljen a király! 

* 

A díszebéd. 
Éppen 100-an voltunk. Wlassics ministert 

dr. Axaméthy Lajos min. tanácsos képviselte. 
A felköszöntők a harmadik fogásnál indultak 
meg. Axaméthy dr. a királyt éltette, Göőz 
József 11 'lassies ministert, Eötvös József b. 
méltó utódját; Ujváry Béla Péter fyt egy-
szerűen, az öreghez illően: „Jó Péterfy 
Sándor — áldjon meg az Isten!1' Péterfy — 
br. Eötvös Józsefnét a szeretetben gazda" ~ o 
nagyasszonyt köszöntötte föl. 

Poharat emeltek még Axaméthy dr. minis-
teri és Halász Ferencz oszt.-tanácsos, Tóth 
József, Verédy K., Groó Vilmos, Lakits, Ujváry 
Béla, Józsa Mihály, György Aladár, Göőz J. dr. 
stb. stb. egészségére. Leghatásosabb köszöntő 
volt a Révai Testvérek czég nevében elmon-
dott. Ezer koronát ajánlott föl Révai Mór a 
„Tanítók Házá"-ra. Felolvasták az iinnep és 
díszebéd alatt érkezett táviratokat. (50). 

Emeljük ki a Gönczy Egyesületét: 100 frtot 
adott; Simon Károly 5 írttal váltotta meg az 
üdvözletet. 

Az ünnepség d. u. 5 órakor ért végett. 

Az Eötvös-alap a ni. év II. felében. 
(Lakits Vendel titkári jelentése.) 

Nagyobb buzgósággal, fényesebb sikerrel 
még aligha működött tanítótestület, mint az 
„Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület" gyűjtő- és 
kezelő-bizottsága ebben az esztendőben. Mon-
danunk sem kellene, tudja — azt hiszem — 
az ország minden tanítója. Ennek az eszten-
dőnek második felében értük el azt, a miért 
sok éven át küzdöttünk, a mi forró vágya, 
legfőbb kívánsága volt a magyar haza minden 
számottevő tanítójának. 

Kartársi szeretetre, összetartásra, egyet-
értésre buzdítottuk egymást sokszor. Es szavunk 
nem volt a pusztában kiáltó szava. Hála 
legyen ezért a mindenható Istennek, ki meg-
hallgatta könyörgésiinket, fölvilágosította az 
elméket és a jónak követésére indította a 
szíveket. A magyar haza tanítóinak java-sava 
megértette a hozzá intézett buzdító szavakat, 
hallgatott fölhívásunkra, melyben cselekvésre 
kértük a testvéreket. 

Mire buzdítottuk egymást? Arra, hogy 
építsük föl a magyar tanítóság egyetértésé-
nek a szimbólumát, a Tanítók Házát. Es ma 
már fényes betűk hirdetik Budapesten a VIII. 
ker., Szentkirályi-utcza 47. sz. házán, hogy 
íme itt van, megnyílt a „Ferencz József 
Tanítók Háza", melyben 52 magyar nép-
tanítónak a budapesti tudomány-egyetemen, 
vagy más fő- és szakiskolákon jelesen tanuló 
fiai nyernek meleg otthont. 

Kinek köszönhetjük ezt? Első sorban ma-
gunknak, hogy megértettük egymást és össze-
tartottunk. Másodsorban a magyar közok-
tatásügyi kormány fenkölt lelkű vezérének, 
dr. 11 'lassies Gyula minister úrnak, a ki nemes 
szívének egész melegével karolta föl ügyün-
ket, megnyerte számunkra minister-társainak 
kegyét s felénk fordította dicsőségesen ural-
kodó jóságos királyunk legmagasabb figyelmét. 

Azt hiszem, nem is volt nehéz az említett 
magas tényezők egyikét sem megnyerni; mert 
mindegyik tudta, hogy a „Tanítók Háza" 
egyik dísze lehet szeretett hazánk székes-
fővárosának. mely figyelmezteti a következő 
ezredév nemzedékeit, hogy fönmaradásunk 
föltétele, nemzeti nagyságunk újrateremtője 
nem a kard, hanem a kultúra. 

Nem szóltam még arról, a kiről már előbb 
lehetett volna megemlékeznem. Nem szóltam, 
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mert tanító vagyok, kihez a szerénység illik 
és nem szóltam előbb, mert néptanítóról 
kellett volna megemlékeznem: arról, a kit 
évtizedek óta atyánknak, testvérünknek és 
vezérünknek szoktunk nevezni. Magyarország 
minden tanítója tudja, érzi, hogy ez a férfiú 
Péterfy Sándor. 

Nem akarok sokat mondani róla, mert nem 
fogynék ki belőle. Nem mondom el, a mit 
tudok róla, mert iigy is tudja azt minden 
magyar néptanító. Három évtizede mult, hogy 
hűséges fegyverhordozója vagyok. Látom és 
csudálom nagy tehetségét, nagy munkaerejét 
és a magyar tanítóság iránt érzett meleg 
szeretetét. Eszme-gazdagsága, munkaereje és 
munkaképessége kevés embernek van annyi, 
a mennyit Péterfy Sándornak adott az Isten. 

Hogy mit tett ő fiatalkora óta a hazai nép-
oktatásügy és a tanítóságért, azt mi székes-
fővárosi tanítók tudjuk legjobban; a vidéki 
kartársak inkább érzik és élvezik az ő fárad-
hatatlan munkásságának a gyümölcseit. Eze-
rekre megy azoknak a szegény tanítóknak, 
tanítói özvegyeknek és árváknak a száma, a 
kik az ő szívjóságából táplálkoztak már s a 
kiknek a nélkülözés okozta könyeit az ő 
nemes szívének a melege szárította föl. 

Immár 25 éve annak, hogy az „Eötvös-
alap" létesítését indítványozta, annak alapját 
a maga 200 forintjával megvetette, ékes 
szavának varázserejével hiveket szerzett a 
nemes eszmének és azóta bölcsen kormányozta 
a hazai tanítóságnak ezt a legjótékonyabb 
intézményét maiglan. 

A legnagyobb buzgalommal a folyó év 
második felében látott a munkához. Fárad-
ságát fényes siker koronázta. Igaz, hogy 
nem egymaga végzett mindent, nem is végez-
hetett. Segítségére voltak: Göőz József dr., 
György Aladár, Ujváry Béla és a tanítók 
közül sokan, a kik szívvel-lélekkel, teljes 
erejökkel támogatták a nagyérdemű vezért. 
Szóval, tollal és tettel buzdították a csügge-
dőket és a siker kivivása érdekében éjet 
nappallá téve fáradoztak a népoktatásügy 
előbbre vi telén és a tanítóság anyagi helyzeté-
nek a javításán. 

Gyűlés volt majdnem minden héten, a közbe-
eső napokat is a szent ügy előmozdítására 
fordították. A „Tanítók Háza" már julius 
hava 23-án megvétetett. Arany betűkkel lesz 
megörökítve ez a nap a magyar népoktatás-
ügy történetében. Fölterjesztésben érte-ítettük 
erről a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minister urat, kinek a „Ház" vásár-
lására vonatkozó ideiglenes szerződést is meg-
küldöttük. Minister úr ő nagyméltósága „a 
magasztos czél érdekében igen örvendetes 
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cselekedet"-nek minősítette a „Ház" vásár-
lását és azt tudomásul venni méltóztatott. 
Egyben köszönetét fejezte ki a minister lír az 
elnöknek és mindazoknak, kik az elnököt, 
Péterfy Sándort, buzgólkodásában támogatták, 
neki segítségére voltak. 

Augusztus hó 19-én tartott nagygyűlésünk 
is örömmel vette tudomásul a házvételt és 
elhatározta, hogy az erre vonatkozó végleges 
szerződés mielőbb megköttessék, a mi 104 ezer 
forint vételárban még azon a napon meg 
is történt. Örömmel vette tudomásul a gyűlés 
a minister úr ama kegyes intézkedését is, 
hogy köszönetét nyilvánította a budapesti 
szállodások és vendéglős urak közül azoknak, 
kik a vidéki tanítóknak a budapesti tudomány-
egyetemeken vagy más fő- és szakiskolákon 
jelesen tanuló fiait a mult iskolai évben is 
ingyen déli étkezésben részesíteni szívesek 
voltak. 

Megkerestük a székesfőváros tek. hatóságát 
az iránt, hogv a „Tanítók Háza" föntartásá-
nak költségeire — a már régebben adott, de 
általunk el nem fogadott telek értékének 
megfelelő — alapítványt tenni kegyeskedjék. 
Kegyelettel adózott „Eötvös-alap" országos 
jótékonyegyesületünk hazánk nagy költője, a 
halhatatlan Petőfi Sándor emlékének s a folyó 
évi julius hó 1-én tartott országos ünnepélyen 
a „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
ságáéval egyetértőleg, hazánk e nagy fiának 
segesvári szobrára a magyar tanítóság nevé-
ben — Ujváry Béla tagtársunk által — díszes 
koszorút tett; a budapesti ünnepségen pedig 
Somlyay József vezetése mellett 15 tagú kül-
döttséggel vettünk részt. 

Elhatározván, hogy a Tanítók Házát folyó 
évi november hó 19 én, felejthetetlen jó 
királyasszonyunk védőszentjének névünnepén 
nyitjuk meg s adjuk át rendeltetésének, szük-
ségessé vált, hogy a Háznak gondnokot válasz-
szunk. Erre a fontos állásra — a legnagyobb 
körültekintéssel — Józsa Mihályt, a közok-
tatásügyi mimsteriumba szolgálattételre beszó-
lított kir. segédtanfelügyelőt választotta meg 
az augusztus hó 19-én tartott közgyűlés. 

Az „Eötvös-alap" alapszabályainak a meg-
változott viszonyokhoz képest való átdolgozá-
sával előbb Péterfy Sándor, később a gyújtő-
és kezelő-bizottság foglalkozott: megállapo-
dását a közgyűlés elfogadta s a mindenre 
kiterjedő alapszabályokat jóváhagyás végett 
a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
fölterjesztette. 

Dr. Wlas&ies Gyula minister úr a tanítóság 
ügye iránt való mehg érdeklődését s irántunk 
érzett szeretetét azzal is tetézte, hogy augusztus 
havi közgyűlésünkön képviseltette magát s 
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helyettesítésével Kacskovics Mihály ministeri 
osztálytanácsos urat bízta meg, ki megjelenvén 
közöttünk, lelkes beszédével biztosította a 
közgyűlést, hogy valamint a kegyelmes úr, 
azonképen az ő hűséges munkatársai, a vallás-
és közoktatásügyi ministerium összes tiszt-
viselői is a legjobb akarattal és teljes elis-
meréssel vannak eltelve a hazai tanítóság 
nemzetnevelő apostoli buzgólkodása iránt. 

A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága" és az „Eötvös-alap" orsz. tanítóiegye-
sület gyűjtő- és kezelő - bizottsága együttes 
gyűlést is tartottak. Bejelentetett ezen a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minister 
úr 72.757 sz. a. kelt leirata, melyben tudatja 
velünk, hogy a „Tanítók Háza" megvételéről 
szóló adás-vevési szerződést jóváhagyta; 
továbbá, hogy a „Ház" megvásárlása és az 
intézetnek államköltségen való szervezése és 
kiépítése tárgyában csak az 1900. évi költség-
előirányzat törvényerőre emelkedése után fog 
nyilatkozni. 

Olvastatott a pestmegyei kir. tanfelügyelő, 
Tóth József kir. tanácsos úr átirata, melyben 
a minister űr megbízásából arról értesíti orsz. 
egyesületünket, miszerint az 0 Felségéhez 
intézett s legalázatosabb jobbágyi hűségünket 
is kifejező folyamodványunkat, melyben arra 
kértük 0 Felségét: engedje meg, hogy a 
„Tanítók Házá"-t dicső nevéről nevezhessük, 
Ö Felsége kabinetirodájához a minister úr 
pártolólag teqesztette föl. A gyűlés lelkes 
éljenzéssel fogadta az értesítést s e fölött 
érzett örömének hálaföliratban fog kifejezést 
adni, egyszersmind hasonló eljárásra kéri föl 
a hazai tanítóegyesületeket is. 

A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága" „Hivatalos Értesítője" útján megke-
restük a hazai tanítóegyesületeket, hogy az 
„Országos Bizottság" Szent István-napi köz-
gyűlésén elfogadott s a Néptanítók Lapjában 
is közzétett, 6 pontból álló kérelem értelmében 
indítsanak mozgalmat a „Tanítók Háza" fön-
tartására szükséges jövedelmek biztosítása iránt. 
Annál is inkább szükséges ez, mivel a „Taní-
tók Háza" átalakítási és berendezési költsége 
hétezer forintnál is többe került, mit csak 
úgy fedezhetünk, ha a tagsági díjak s egyéb 
járulékok pontosan küldetnek be az „Eötvös-
alap" pénztárába. Kérelmünknek meg is volt 
a kivánt eredménye. Schmidt Albin buzgó és 
lelkiismeretes pénztárnokunk rövid idő múlva 
azt jelenthette, hogy a Tanítók Házára 8, az 
Eötvös-alapra 2 ezer forint folyt be folyó évi 
november havában. 

Az iránt is intézkedés történt, hogy a 
részes-jegyek szelvényei mielőbb rendelkezésre 
álljanak. Ezek elkészítésére Bogyó Samu úr, 

a budapesti kereskedelmi akadémia jeles 
tanára vállalkozott; a lehető legolcsóbb kinyo-
matására pedig Fáik Zsigmond lovag úr. 
Mindkét jóakarónknak köszönetet szavaztunk. 

Báró Eötvös Loránd úr ő nagyméltósága, 
nekünk igaz jóakarónk, ügyünknek mindenkor 
pártfogója és előmozdítója, hogy az eddiginél 
is nagyobb mértékben fejezze ki irántunk való 
nagybecsű szeretetét, boldogalt atyjának, a 
halhatatlan Eötvös József bárónak összes iro-
dalmi müveit volt kegyes átengedni nekünk 
a „Tanítók Háza" javára. Ezt a fejedelmi 
adományt, mely körülbelül 40 ezer forintot 
jövedelmez majd a Tanítók Házára, a gyűjtő-
és kezelő-bizottság hála-fel iratban köszönte 
meg ő nagyméltóságának és mélyen tisztelt 
családjának. Eötvös József báró e müveinek 
kiadására nézve a jónevü „Révai Testvérek 
irodalmi részvénytársaság "-gal kötöttünk szer-
ződést. 

Hogy a birtokunkba jutott nagybecsű müvek 
minél szélesebb körben terjedjenek el s minél 
többet jövedelmezzenek a „Tanítók Háza" 
javára, a lelkes magyar tanítóság erkölcsi 
támogatására is nagy szükségünk van s ezért 
arra kérjük kartársainkat: vegyék kezökbe a 
gyűjtő-ívet s kopogtassanak be mindenkihez, 
a kinek Isten módot adott, hogy a magyar 
irodalmat s a magyar kultúrát anyagi támo-
gatásban is részesíthesse. 

Eötvös József báró örökbecsű műveinek 
terjesztése végett bizottságot alakítottunk, 
melynek díszelnökei: Vaszary Kolos herczeg-
primás, Szélt Kálmán magyar ministerelnök, 
gróf Károlyi Tibor, a főrendiház elnöke; a 
bizottság elnökei pedig: Wlassics Gyula, 
Jókai Mór és Beöthy Zsolt. Ezeken kívül még 
sokan Ígérték meg nemzetünk nagyjai közül 
ebben a hazafias és kulturális ügyben való 
szíves támogatásukat. 

Hogy Eötvös munkái iránt a közönség 
érdeklődését minél szélesebb körben fölkeltsük: 
Jókai Mór koszorús költőnk elnöklete alatt 
ünnepies gyűlést tartottunk f. é. november hó 
13-án az újvárosház közgyűlési dísztermében, 
melyen a székesfőváros előkelő közönsége 
nagyszámban volt képviselve s élvezettel hall-
gatta a költő-király remek szavait, melyekkel 
Eötvös munkáit és a Tanítók Házát ajánlotta 
a nagyközönség pártfogásába. 

A „Tanítók Háza" berendezésére is bizott-
ságot küldöttünk ki, mely munkáját elvégez-
vén. jelentést tett, miszerint semmi sem áll 
útjában annak, hogy a „Tanítók Háza" f. é. 
november hó 19-én megnyittassék. E végből 
a felvétel iránti folyamodványok benyújtási 
határidejét november 10-ben állapítottuk meg, 
egyszersmind elhatároztuk, hogy a „Tanítok 
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Háza" ünnepélyes megnyitására dr. Wlassics 
Gyula minister úr ő nagyméltóságát és a köz-
oktatásügyi ministerium főbb tisztviselőit kül-
döttségileg hívjuk meg, a mi meg is történt. 

Jól tudván azt, bogy a „Tanítók Háza" 
nemcsak tanítói intézmény, hanem hazafias, 
nemzeti- kulturális feladatot is teljesít jövő 
eszközeivel és közös tulajdonává lehet a 
magyar társadalom különböző rétegeinek: 
Péterfy S. indítványára megkerestük gyűjtő-
ívekkel a hazai iparkamarákat, az ipartestüle-
teket, gyárosokat, az iskolaszékek és gondnok-
ságok útján a kisebb iparosokat is, hogy a 
„Tanítók Háza" és az „Eötvös-alap" támoga-
tásához kegyes adományaikkal járulni szíves-
kedjenek. Elhatároztuk továbbá, miszerint 4 
és 20 filléres szelvény-füzeteket nyomatunk és 
küldünk szét, hogy ez által is szaporítsuk az 
„Eötvös-alap" jövedelmét. A „Tanítók Háza" 
javára ajánlotta föl Újvári/ Béla igen tisztelt 
tagtársunk, a „Néptanítók Lapja" érdemes 
szerkesztője, a „Magyar Tanítók Naptára"1 

jövedelmének egy részét, minden eladott pél-
dány után 4 fillért. Miért is a gyűjtő- és Icezelő-
bizottság ezt a' reánk nézve becses tartalmú 
Naptárt a hazai tanítóság figyelmébe megszer-
zés végett igen melegen ajánlja. 

A „Könyves Kálmán" irodalmi és könyv-
kereskedési részvény-társaság 2000 drb (egy-
forintos) „Koronázási Emlékkönyv" czímü 
munkát adott értékesítés végett orsz. egyesü-
letünknek, miért neki is köszönetet szavaztunk. 

A Tanítók Házában lakó ifjúság testi épsé-
gének és egészségének megóvása szempont-
jából orvosra is szükség lévén, a bizottság 
erre, évi 150 frt tiszteletdíj mellett, dr Wein-
hardt János klinikai segédorvos urat kérte föl. 

A Tanítók Házába való fölvétel iránti folya-
modványok benyújtásának határideje letelvén, 
a gyűjtő- és kezelő-bizottság, az alapszabá-
lyok szigorú szemmeltartása mellett, intézkedett 
a folyamodók ügyében s felvett a Tanítók 
Házába, részint díjtalanul, részint havi 4 frt 
fizetéssel 48 iíjút, kik a budapesti tudomány-
egyetem vagy más fő- és szakiskolák hall-
gatói. 

Végre elérkezett a várva-várt boldog nap: 
a Tanítók Házának felavatása és megnyitása, 
f. é. november 19-ike. A Házon nemzeti zászló 
hirdette ezt az örömteljes napot. A Szent-
királyi-utcza 47. sz. házának elejét, udvarát és 
belső helyiségeit már 9 órakor nagy és díszes 
közönség foglalta el. Ott voltak a székesfő-
város tanítói nagyszámmal, vidékről is töb-
ben és a közoktatásügyi ministerium főbb 
tisztviselői. 

ígérete szerint pontban 10 órakor érkezett 
meg titkára kíséretében dr. Wlassics Gyula 

minister úr ő exczellencziája, kit a jelenvoltak 
lelkes éljenzéssel fogadtak. Elfoglalván helyét 
a szépen berendezett, O Fölsége a király, 
továbbá Wlassics Gyula minister úr és báró 
Eötvös József arczképeivel ékesített díszterem-
ben, a budai „Paedagogium" ifjúságának sza-
batosan előadott énekével vette kezdetét a 
magasztos ünnepély. A Hymnus elhangzása 
után dr. Göőz József, az „Eötvös-alap orsz. 
tanítói egyesület" érdemes alelnöke, a ,Taní-
tók Háza" ideiglenes igazgató-tanácsának elnöke, 
lelkes szavakban üdvözölte a minister urat s 
kérte a „Tanítók Háza" felavatására. 

Wlassics Gyula minister úr ő nagyméltó-
sága legnagyobb örömének adott kifejezést, 
hogy a Tanítók Házát immár megnyithatja. 
„A legsajgóbb fájdalmat a keserű könyet 
törli le e Ház és sok igazi tehetséget ment 
meg — úgymond — a magyar tudomány szá-
mára." 0 Fölsége apostoli királyunktól nyert 
felhatalmazás alapján tudtára adja a hazai 
tanítóságnak, hogy O Fölsége ragyogó, nagy 
történelmi nevét adja e Háznak, mely a mai 
naptól kezdve fölséges királyunk nevét visel-
heti. Erre fölolvassa a legmagasabb királyi 
kéziratot. 

A lelkes éljenzés és taps után, mely kegyel-
mes ministerünk remek beszédét kisérte, Móra 
István jeles kartársunk szavalta el „Avató" 
czímü gyönyörű költeményét rendkívül nagy 
hatással. A megnyitás ünnepe a budai „Pae-
dagogium" ifjúsági daloskörének szép éneké-
vel ért véget. A minister úr ezután a „Ház" 
berendezését, a 13 helyiséget tekintette meg s 
a látottak fölött teljes megelégedésének adva 
kifejezést, távozott. 

A sok örvendetes esemény közepette szo-
morúság is érte a mult nyár folyamán „Eötvös-
alap" országos tanítói egyesületünket. Elvesz-
tettük egyik legjobb, legkedvesebb barátunkat, 
egyesületünknek kezdettől fogva egyik jólte-
vőjét, 12 éven át volt buzgó és lelkiismeretes 
titkárát, Luttenberger Ágostont, a ki szívjósá-
gával, nagy műveltségével egyik kimagasló 
dísze volt a magyar tanítói karnak. Emlékét 
megörökítettük jegyzőkönyvünkben, őrizni fog-
juk sziveinkben, egyszersmind elhatároztuk, 
hogy a budapesti ág. evang. iskola tanítótes-
tületével egyetértőleg, melynek tagja volt, a 
kerepesi-úti temetőben a megboldogult párat-
lan szerénységének megfelelő sírkövet állítunk 
közadakozásból s az e czélra begyülendő ösz-
szegnek megmaradó részét az Eötvös-alaphoz 
csatoljuk „Luttenberger Ágost alapítvány" 
czímen. 

Mélyen érzett háláját kivánta leróni agyűjtő-
és kezelő-bizottság ez évi november havában, 
a midőn a magyarországi tanítók nevében 
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•dr. Wlassics Gyula minister úr ő nagyméltó-
ságánál testületileg tisztelgett, kogv megkö-
szönje irántunk tanúsított azon jóságát, hogy 
0 Fölse'ge't a „Tanítók Háza" ügyében infor-
málta s a ministertanácsban kieszközölte a 
félmillió forintnak az állami költségvetésbe 
való fölvételét a „Tanítók Háza" javára. Meg-
köszönte ugyan ekkor ő nagyméltóságának azt 
a kegyességét is, hogy a szegény tanítói özve-
gyek és árvák között kiosztásra kerülő össze-
get 1500 forinttal volt szives szaporítani s ez 
által abba a szerencsés helyzetbe juttatott 
bennünket, hogy ez évi augusztushavi nagy-
gyűlésünkön 4151) forintot fordíthattunk jó-
téteményekre. 

Alapszabályaink jóváhagyása után elérkezett-
nek látta a gyűjtő- és kezelő-bizottság, hogy 
az ,.Eötvös-alap" országos tanítói segélyegye-
sület a megváltozott viszonyokhoz képest újra 
alakuljon, új tisztikart válaszszon, a gyűjtő- és 
kezelő-bizottságot, valamint a jótéteményeket 
kiosztó országos bizottságot és a „Tanítók 
Háza" igazgató-tanácsát és felügyelő-bizottsá-
gát is megválaszsza. E végből a közgyűlés 
megtartásának napjául deczember '28-kát, a 
mai napot jelölte meg, s kandidáló b i z o t t s á -
got küldött ki kebeléből Groó Vilmos kir. 
tanácsos tanfelügyelő úr elnöklete alatt Gergélyi 
Jakab és Lindner Károly személyében. 

Péter fy Sándor, a ki annyi örömet szerzett 
nekünk, a ki annyi jót tett mindnyájunkkal, 
egy-két perezre meg is szomorított bennünket: 
november hó 20-án hozzánk intézett levelében 
lemondott az elnökségről. „Erezvén, — így ír 
levelében — hogy az „Eötvös-alap" ügyeinek 
vezetésével járó teendők elvégzésére és az ezen 
teendők elvégzése közben fölmerült izgalmak 
elviselésére ma már nem vagyok elég erős, ne-
hogy gyöngeségemmel és gyarlóságommal a 
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hatalmas fejlődésnek indult szent ügynek bármi 
módon ártalmára válhassak, az „Eötvös-alap" 
országos tanítói egyesület elnökségéről ezennel 
lemondok s az ügyek további vezetésére elnök-
társamat, dr. Göőz József urat fölkértem". 

Képzelhető a lehangoltság, melylyel ennek 
a levélnek a fölolvasását hallgattuk; de csak-
hamar kitört mindnyájunkból a szeretet, a 
hála és lelkesedés szava s azt kiáltottuk: 
„nem fogadjuk el a lemondást!" Fölmentettük 
ugyan egyelőre Péterfy Sándort a nagyobb 
fáradságot kivánó munka alól, hogy a kiállott 
izgalmakat és fáradságot kipihenje; de az 
elnöki széken, míg él, csak öt kivánjuk látni. 
S hogy ez minél hosszabb időre terjedjen, 
mindnyájunk szivének legforróbb kívánsága. 

Végre megállapítottuk a mai közgyűlés 
tárgysorozatát s azt a módot, melylyel Péterfy 
Sándor önzetlen és sikeres munkálkodását, 

melyet az „Eötvös-alap" és „Tanítók Háza" 
érdekében eddig kifejtett, csak némikép is 
honorálhatjuk, a tanítóság háláját kifejezhetjük. 
Erre nézve dr. Göőz József tagtársunk fog a 
mai közgyűlésen indítványt tenni. 

Foglalkozott a gyűjtő- és kezelő-bizottság a 
„Tanítók Háza" szabályzatának megállapításával 
iss külön-külön fejezetbe foglalta: milyen legyen 
a T. H. igazgatása ? Mi a teendője az igazgató-
tanácsnak és a felügyelő-bizottságnak ? Meg-
állapította a gondnok jog- és hatáskörét. Ez 
a „Szabályzat", mely az „Eötvös-alap" alap-
szabályainak kiegészítő részét képezi, jóváhagyás 
végett a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrhoz terjesztetett föl. 

A már jóváhagyott alapszabályok megkül-
dettek a „Magyarországi Tanítók Országos Bi-
zottságáéhoz csatlakozott tanítóegyesületeknek, 
illetve azok képviselőinek s mindazoknak, a kik 
kérték. 

A hazai tanítóságnak az „Eötvös-alap" és 
a „Tanítók Háza" iránt való lelkesedését leg-
inkább azokban a tanítóegyesületekben láttuk, 
a melyek ezekkel a nagyfontosságú intézmé-
nyekkel a mult nyár és ősz folyamán foglal-
koztak. Ezt bizonyítja az a számtalan levél, 
megkeresés is, mely ez ügyben az „Eötvös-
alap" elnökségéhez érkezett. Ennek bizonysá-
gául csak a következőket említem föl. Részint 
az elnökséghez érkezett bejelentésekből, részint 
az egyesületi és tantestületi közgyűlésekről 
szóló s a szaklapokban, főképen a Néptanítók 
Lapjában megjelent tudósításokból látjuk, 
hogy: Ígértek s részben be is fizettek a leg-
újabb időkben álapítványképen 116 ezer 900 
koronát, részes-jegy czímén 16 ezer 800 koro-
nát, évi tagsági díj czímén 793 koronát; össze-
sen 134 ezer 493 koronát. 

A legnagyobb alapítványt tevő egyesületek 
és tantestületek eddigelé — tudomásunk sze-
rint — a következők: ÍOOO—ÍOOO korona 
alapítványt igért s részben be is fizetett: a 
szarvasi helyi tantestület; az alsófehérmegyei 
általános tanítóegyesület: a debreczeni ev. ref. 
egyházmegyei tanítótestület; a borsodmegyei ált. 
tanítóegyesület; az őrségi ev. ref. tanítótestület; 
az „Anker" biztosítótársaság. 2000—2000 
koronát: a sárosmegyei ált. tanítóegyesület; a 
a sárosmegyei siroki járáskör: az unginegyei 
szobránczi járáskör; a pozsonymegyei tanítótes-
tület ; a nógrádmegyei tanítótestület (2800 kor.) ; 
a délmagyarországi tanítóegyesület (Schenk 
Jakab-alapítvány); az ungmegyei ált. néptanító-
egyesület ; a szepesi tanítóegyesület; a trencsén-
megyei ált. tanítóegyesület; az udvar hely megyei 
tanítóegyesület; a pécsváradvidéki tanítóegyesü-
let ; a marostordamegyei ált. tanítóegyesület. 
ÍOOO—ÍOOO koronát: a polg. isk. orsz. tanító-
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egyesület; a zalamegyei ált. tanítótestület; a fe-
hérmegyei tanítótestület; az abaujtomamegyei 
tanítótestület; a szabolcsmegyei ált. tanítótes-
tület ; a zólyommegyei ált. tanítóegyesület; a 
somogymegyei tanítóegyesület; a nyitrainegyei 
tanítóegyesület; végül Kálnay Nándor székes-
fővárosi nyugdíjazott vezető-tanító, jelenleg 
nógrádmegyei csesztvei földbirtokos és a „Köny-
ves Kálmán" irodalmi és könyvkereskedési 
részvénytársaság. 6 '000 koronát : csongrád-
megyei ált. tanítóegyesület és a kolozsmegyei 
tankerületi ált. tanítóegyesület. 7200 koro-
nát : a nógrádmegyei tanítótestület. Ezeken 
kívül számosan kötelezték magukat az 50 ko-
ronás részes-jegy megvételére s arra, hogy 
3 korona évi tagsági díj mellett rendes tag-
jaivá lesznek az Eötvös-alapnak. 

Ilyen eredménye lett a magyar tanítók lel-
kesedésének, összetartásának felesztendő alatt. 
Kinek a szíve nem örülne ezen a párját rit-
kító fényes eredményen ? ! Adja Isten, hogy ne 
szalmaláng legyen ez a felbuzdulás, hanem 
örökké tartó veszta-láng s terjedjen évről-évre 
mindaddig, míg egy testté olvad a hazai taní-
tóság, mindnyájunknak díszére, boldogítására. 

Ezzel az örvendetes jelentésemmel befejez-
tem titkári működésemet. Majdnem 10 évig 
viseltem ezt a hivatalt az „Eötvös-alap" orszá-
gos tanítói egyesületben kartársaim megtisztelő 
bizalmából. Sokszor éreztem szomorúságot ez 
idő alatt szívemben a kartársak nagy többségé-
nek huzamos időn át tartott közönyössége, 
egymással való nemtörődése miatt; de most, 
a mikor ettől a bizalmi állástól végképen meg-
válók, mégis boldognak érzem magamat, hogy 
ahhoz a nagy alkotáshoz, melyet a nagyin, kor-
mány, a társadalom egy része és a magyar 
tanítóság java-sava bozott létre, egy porszem-
mel én is hozzájárulhattam. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X A foeszterczenaszód megyei általános 

tanítóegyesület beszterczei fiókköre Beszterczén 
tartotta meg őszi rendes gyűlését. Mihály 
Gábor beszterczei áll. isk. tanító az I-ső osz-
tály lyal az írva-olvasásból tartott tanítást. Be-
mutatta a fonomimikai alapon való tanítási 
módszert. A különféle hivatalos jelentések után 
Nóvák Ferencz borgóprundi áll. isk. igazgató 
értekezett „A földrajz tanításának anyaga és 
fölosztási módja" cz. tételről. A tavaszi gyű-
lésre kidolgozandó tételek közül: „ A költői 
müvek tárgyalásával kapcsolatban a nemzet 
legkiválóbb irói közül kiket ismertessünk meg 
a népiskola növendékeivel és mi módon?" cz. 
tétel kidolgozását Gáspár Ármin borgóbesz-
terczei áll. isk. tanító; a „Miképpen lehet a 

növendékeket illedelmességre szoktatni?" cz. 
tételt pedig Nagyné-Bauman Hemiin beszterczei 
áll. isk tanítónő vállalta el. 

R Az országos polgári iskolai egyesület 
decz 27-én Lád Károly elnöklése alatt választ-
mányi ülést tartott. Az elnök bejelentette, hogy 
a polgári iskolák reformjának ügye némi kése-
delmet szenved, de a tervezet ma már az ille-
tékes helyen van. Az elintézést megsürgetik. 
Ezután Vólenszky Gyula titkár tette meg je-
lentését, melyet tudomásul vettek s jóváhagy-
ták a szerkesztői és pénztári jelentést is. Két 
javaslatot tárgyalt ezután a választmány. Az 
elsőnek, mely a polgári iskolák felügyeletéről 
szól, Perjéssy László (Szeged) volt az előadója. 
Javaslata az, hogy az új polgári iskolai törvény 
tanulmányi tekintetben külön önálló szakfelügye-
letet biztosítson anyagi kérdésekben ; az állami 
jellegű polgári iskolák az állami középiskolák-
kal egyenlő elbánás alá essenek, más jellegű 
polgári iskolák pedig az iskolafentartók által 
kizárólag e czélra alakított felügyelő-bizottsá-
gok hatáskörébe tartozzanak. A szervezési 
munkálatot húsvétkor fogják tárgyalni, elvileg 
azonban már ma is hozzájárultak. A második 
előadó Krammer József (Kismárton) volt, a ki 
az állami és államilag segélyezett polgári isko-
lai igazgatók és tanítók fizetésiigyérol érte-
kezett. Javaslata az, hogy a polg. iskolai 
rendes tanítók soroztassanak a X. és IX. 
fizetési osztályokba, a polg. iskolai igazgatók 
pedig a IX. és VIII. fizetési osztályokba. 
A javaslatot húsvétkor fogják átnyújtani a 
ministernek. Végül elhatározták, hogy a választ-
mány föl fogja hívni a vidéki egyesületeket, 
támogassák alapítványokkal a Tanítóit Házát, 
egyesek pedig igyekezzenek az Eötvös-alap 
tagjaivá lenni. 

= Szegény gyermekek karácsonyfája. 
Lévay Henrik báróné mint minden évben, 
úgy eziíttal is tanújelét adta Karácsony alkal-
mából nemesszivűségének: a táplányi uradalom 
r. k. felekezeti iskolájának összes tanköteleseit, 
mintegy 68 tanulót, látott el téli ruházat-
tal s több másféle szebbnél szebb ajándékokkal. 

= Az ungvárniegyei néptanítóegyesület 
nagykaposi járáskörének Gálocson tartott gyű-
lésén 19-en léptek be az Eötvös-alap évdíjas 
tagjai sorába. Örömmel látjuk, hogy az Eötvös-
alap évdíjas tagjai szaporodnak. A kinek 
részesjegy vásárlására nem telik, sohse töpren-
kedjék sokáig: lépjen be évdíjas tagnak! Ha 
az Eötvös-alapnak tízezer ilyen rendes tagja 
volna, nagy dicséretére válnék a magyar taní-
tóságnak és nagy megerősödésére a Tanítók 
Iíázát föntartó egyesületnek. Evi 3 korona min-
den magyar tanítótól telik, csak akarnia kell! 
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Imádság. 
Imádkozunk ma, újabb századunknak 
Messzi jövőbe nyíló hajnalán, 
Szilaj, hullámos habjain a múltnak 
Csöndes szigetre eljutunk talán. 
Uram, te szállj a bérczre-völgyre le 
S ha térdeink a porba hullanak, 
Mig nincs megáldva minden porszeme, 
Kárpátnak bérczét addig el ne liagyd! 

Hódoljanak előtted mind a népek, 
Uram, vessződet föl ne fogd soha, 
Kárpáttetőnk legyen királyi széked, 
Alföldi rónánk lábad zsámolya. 
A századoknak mult keserve int 
S honalkotó Árpádunk szelleme, 
Hogy izmosítsuk szivünk s karjaink — 
Segélj, segélj rá népek Istene! 

Az Adriának kék vize, a tenger 
Ne háborogjon, Uram, ints neki, 
S mert ellened is föllázadni nem mer, 
Majd színeinket vigan lengeti. 
Boldog, hatalmas légyen itt a nép 
S nyelvében, szivben egyaránt magyar, 
Uj ezredévre vésse rá nevét 
A lángoló ész és a büszke kar. 

S ha lesz csak egy — a kit megejt az óra -
A szent rögökhez hütelen, gálád, 
Legyen belőle világ bujdosója, 
Ne rázza le az országút porát. 
Ki hű s igaz, munkás szive s keze, 
Verejtékei gyöngygyé váljanak. 
Add, nemzetek hatalmas Istene: 
Boldog magyarra süssön itt a nap ! 

Míg meg nem áldod bérezünk, rónaságunk, 
Hol fenyvesünk zúg s majd kalász virul, 
Fohászba szívvél mind éledbe szállunk: 
Ne lépj le addig Kárpát ormirúl! 
Neveld hazánknak i f j ú sarjait, 
Ó, áldd meg, áldd jövőnknek zálogát, 
Te vagy Reményünk és sajkánk a Hit: 
Vezess még dicsőbb századokba át! 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

1 It 0 1 ) A !i 0 M. 
Pásthy Károly kecskeméti igazgató meg-

írta Kecskemét város közoktatásügyének tör-
ténetét s kiadta Kecskemét városa 146 
oldalra terjedő kötetben ily czím alatt: Kecske-
mét lújzoktatásiigye a múltban és jelenben. A 
gondosan megírt munka hü tükre a kecskeméti 
oktatásügy múltjának és jelen állapotának. 
Minket közelebbről ez utóbbi érdekelvén, 
adjuk itt az összefoglalást: 1. A kecskeméti 
összes iskolák épületeinek értéke 559.732 f r t ; 
2. a tanítói földek értéke 9500 f r t ; 3. az 
iskolákban felhalmozott tanszerek, könyvtárak 
és egyéb fölszerelések értéke (1897/98-ban) 
128.054 fr t ; 4. az összes iskolák 1897/98. évi 
föntartása 225.412 frtba került. Ehhez az 
összeghez járult (az apróbb jövedelmi for-
rásokat elmellőzve): a) Kecskemét város pénz-
tára 107.108 frttal; b) az állam 44.888 írttal; 
c) a tandíjak 23.819 frttal; d) a különféle 
alapítványok kamatai 17.013 frttal (a reform, 
főgymnasium alapítványai és vagyona kamatjai 
11.516 frt, a kegyes tanítórendi alapítványok 
kamataiból 5215 frt, reáliskolai alapítványok 
kamataiból 282 frt); e) a helybeli egyház-
községek 24.499 frttal (ref. egyliáz 13.978 frt, 
róm. kath. egyház 9391 frt, izraelita egyház 
420 frt, ágost. egyház 410 frt) ; f ) a duna-
melléki reform, egyházkerület 3684 frttal; 
g) a Jótékony Nőegylet 857 frttal. Minthogy 
pedig az alapítványok és tandíjak jelentékeny 
része is kecskeméti eredetű, bátran állíthatjuk, 
hogy Kecskemét város és polgárai iskoláik 
föntartására évenkint 175.000 frtot fordítanak. 
Ez ősszeg szép bizonyítvány arról, hogy 
Kecskemét polgársága a közművelődési intéz-
ményeket becsüli és szereti. 

Radó Vilmos az ifjúsági irodalom e hiva-
tott müvelője Szekér Alajos e század elején 
megjelent „Magyar Robinson" czímű munkája 
alapj án egy értékes ifjúsági munkát írt „ Ujváry 
Miklós, a magyar Robinson"' czím alatt. 
Érdekes előadás, szép stilus, tiszta, magyar 
nyelv jellemzik ezt a kitűnő 'munkát, melyet 
melegen ajánlunk különösen az ifjúsági könyv-
tárosok figyelmébe. Radó Vilmos munkáját 
az Athenaeum adta ki, gyönyörű kiállításban, 
nagyon szépen illusztrálva. Nagyon alkalmas 
ez a szép könyv vizsgálati ajándéknak is. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min is te r : 
Köszönetét nyilvánította: az aranyosmaróthi 

népbank választmányának azért, hogy a népbank 
a helybeli áll. el. népiskolai és közs. polg. leány-
isk. szegény tanulók, továbbáa szegény óvoda-
kötelesek felruházására 160 frtot adományozott. 

Kinevezte: Domonics Mihály oki. tanítót a 
puszkavolyai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Léhotzky Vilmos oki. tanítót a tarnói áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Bodnár György oki. 
tanítót az alsókalocsai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá: Flóra Péter és Faál Róza oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a felsőrónai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Nagy Albert, 
Ulreich János, Spangel Mihály, Nemes Géza, 
Viésinger Károly, Schrancz Szilárd, Siró .lános 
és Báth Laura dobsinai közs. el. nép isk. 
tanítókat, ill. tanítónőt a dobsinai áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká ill. tanítónővé; Heim 
János, Kertész József, Kelemen Mihály, Kocsis 
István és Schwarcz Elza oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a varjasi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónővé; Gráspár Eszter oki. 
tanítónőt a felsősófalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Ludányi Béla oki. tanítót a szol-
noki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Papp 
János oki. tanítót a körösmező-lazescsinai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hanel Béla oki. 
tanítót az ittvarnoki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Begenhold József, Gerhard Jakab, 
Schuck Mihály, Haag Eleonóra és Scheid 
Kristóf újbessenyői közs. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőt az újbessenyői áll. el. népiskolához 
r. tanítókká, illetve tanítónővé; Hoffmann 
Keresztély, Kamer János, Molnár József, 
Scherter Antal, Weisz Károly, Blies János, 
Sztojkovits Zsigmond, Konstanünovits Velko, 
Karakasevits Vladimir, Tomics Dusán, Mar-
janovits Tódor, Vuics Sándor, Petkovits Sebő, 
Markovits Miksa, Martinovits Iván, Putwik 
Dragomir, Beck Mátyás, Bandi Ferencz, Lam-
brecht Péter, Istvánfi (Stefanyáh) János, Varjú 
Menő, özv. Pavlovits-CsoraA.Mária és And)-eics 
Júlia pancsovai közs. el. iskolai tanítókat, 
illetve tanítónőket a pancsovai áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, illetve tanítónőkké, 
továbbá ugyanezen iskolához Csáklovits Danicza, 
Kirjakovits-Nikolajevits Alexandra, Letics Vuko-
száva, Markovits szül. Mihajlovits Leposzáva 
és Radulyiné szül. Bazilovits Paulát kézimunka-
tanítónőkké ; Hegedűs Lajos oki. tanítót a 
sonkolyosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Fgely Hermin oki. tanítónőt az izai áll. el. 
iskolához r. tanítónővé; Nagy Júlia és Gobi 
Mária oki. tanítónőket a szolnoki áll. el. nép-
iskolához r. tanítónőkké; Bodali Pál oki. 

tanítót a komollói áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Boódor Róza oki. tanítónőt a kecs-
keméti áll. s. közs. polg. leányiskolával kap-
csolatos el. leányisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Papp Ágoston körösmező-
lazescsinai állami elemi iskolai tanítót az 
izai állami elemi iskolához jelen minőségé-
ben ; Kláin Sándor ürmösi áll. el. iskolai 
tanítót a makkosjánosii áll. el. iskolához eddigi 
minőségében; Harmat Jenő entradámi áll. 
el. isk. tanítót a petrovai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Futó Lajos sz.-ilosvai áll. 
el. isk. tanítót a szolnocskai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Wlád János petrovai és 
Fábián Teréz f.-szálláspataki áll. el. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőt az alsóvisói áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Hetényi Bódog, 
fehértemplomi áll. el. isk. tanítót a miskolczi 
vasúttelepi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Barkó Béla dobsinai áll. polg. isk. segédtanítót 
jelenlegi minőségében az újpesti áll. polg. 
íiú-isk.-hoz. 

Arégkielégítést engedélyezett: Budusán 
János románfalvi munkaképtelen g. kath. 
tanító részére 150 frtot egyszersmindenkorra; 
Ecker Irén csukárpakai munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek 200 frtot egyszersminden-
korra; György Alajos zentai munkaképtelen 
közs. tarítónak 565 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Sálamon Fe-
renezné, szül. Petőfi Janka tordai munkakép-
telennek talált áll. el. isk. tanítónő részére 
évi 680 koronát; Gyurtsik Márton székes-
fehérvári közs. isk. munkaképtelen vezető 
tanítónak évi 1180 koronát: Volkay János 
vinnabankai munkaképtelennek talált gör. kath. 
tanító részére évi 210 frtot; Miklósy Ferencz 
gercselyi munkaképtelen áll. el. tanítónak évi 
520 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Botha István vajdakamarási volt ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Borsos Ágnesnek évi 
150 frtot; Kun János álmosdi kisdedóvó 
özvegye, szül. Géczy Erzsébet részére évi 
250 frt; Tesziing Mátyás emesztházai volt 
közs. tanító özvegye, szül. Mbetz Szidónia 
részére évi 237 frt 50 krt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö Felsége személye körüli minister 

egy népiskolában. Ritka vendége volt a 
napokban a Sopronmegyében levő „ ligvándi 
népiskolának. Széchenyi Manó gróf, O Felsége 
személye körüli minister látogatásával tisztelte 
meg e községnek szép virágzású iskoláját. 
A kiváló vendég ez alkalommal is fényes jelét 
adta vallásos érzületének és a tanügy iránt 



24 
NÉPTANÍTÓK LAP.JA. 1. SZÁM. 

való meleg érdeklődésének az által, hogy a 
hosszantartó imádságot és az ez után követ-
kező tanítást a legnagyobb figyelemmel hall-
gatta végig. Az ima után beszéd- és értelem-
gyakorlat következett magyarul. A horvát 
ajkú növendékeknek a magyar nyelvben való 
jártassága annyira megnyerte a minister tet-
szését, hogy szép összeget adott át Blázovich 
Pál plébános úrnak a szorgalmas tanulók meg-
jutalmazására. Mielőtt a tantermet elhagyta, 
vallásosságra, hazaszeretetre és szorgalomra 
buzdította az ifjúságot. Távozásakor a leg-" 
nagyobb elismeréssel adózott az iskola buzgó, 
különben is jelesnek ismert vezetőjének, Sze-
denik Mihály néptanítónak, a kinek a szép 
sikerhez számos tanító gratulált. 

— Köszönet. Mindazoknak, a kik az új 
év alkalmából lapunk f. szerkesztőjének és a 
szerkesztőségnek jó kivánataikat kifejezték, ez 
úton mondunk köszönetet. Áldja meg az Isten, 
mind a két kezével, a magyar tanítóság minden 
egyes tagját! 

— Lapunk mai számából, a közlendők 
nagy halmaza miatt, számos közleményt kel-
lett a jövő számra halasztanunk, ezek közt a 
Tanácsadót is. Szives türelmet kérünk. 

— A Magyarországi Tanítók Avvaliázá-
nak karácsonyfa-ünnepélye deczember 24-én 
délelőtt folyt le igen szépszámú közönség 
jelenlétében. Ott voltak Tóth József tanfel-
ügyelő, árvaházi egyesületi elnök, dr. Kiss Áron, 
a Paedagogium igazgatója s mások. Az ün-
nepélyt az igen szépen földíszített teremben, 
melynek közepén az ajándékoktól, czukros-
ságoktól megrakott karácsonyfa állott, Röhn 
József paedagógiumi tanár és árvaatya nyitotta 
meg, ki örömmel jelenté, hogy az ország 
minden részébe szétküldött kérő-levelek szép 
eredményre vezettek, a mennyiben a begyült 
pénzösszeg jelenleg a 2000 frtot meghaladja, 
a fővárosi kereskedők által küldött különféle 
ajándékokon kívül. Ezt az árvagyermekek szép 
karénekei és szavalatai követték. Az ünnepélyt 
Tóth József elnök igen meleghangú beszéde 
zárta be, melyben Isten áldását kérte mind-
azokra, kik az árvák részére adakoztak; külö-
nösen megköszönte azt a fáradozást és buzgól-
kodást, melyet Röhn József tanár és neje 
kifejtenek. Az igazán lélekemelő ünnepélyt a 
közönség a legnagyobb megelégedéssel és a 
legjobb kedélyhangulatban hagyta el. 

— A gazdasági ismétlő-iskolák Pest-
Pilis- Solt-Kiskunvármegyében. Pest-Pilis-
Solt-Kiskunvármegyében eddig 136 gazdasági 
ismétlő-iskola szerveztetett. Ezek közül községi 
jellegű 68, állami elemi iskolával kapcsolatos 8 
és felekezeti jellegű 60. Ezen iskolákban mű-
ködő tanítók tiszteletdíjára 17.526 korona 

fordíttatik, mely összegből 15.240 korona a 
politikai, 1300 korona hitközségi pénztárból 
nyer födözetet. Az államsegély 986 korona. 
Örvendetes jelenség, hogy a gazdasági ismétlő-
iskolák létesítése a vármegye följáró ismétlő-
tanköteleseinek számát több mint 2000-vel 
gyarapította. Az 1898/99. tanévben ugyanis 
8734 járt föl, a folyó tanévben pedig — dec-z. 
hónapig — 10.909 iratkozott be. A pestpilis-
soltkiskunvármegyei gazdasági ismétlő iskolák-
ban a fősúlyt a földmívelés, gyümölcs- és 
szőllőtermelésre fektetik; több helyen azonban 
a kertészet, állattenyésztés és méhészet is 
fölvétetett. (ez.) 

— Tánczinulatságok a Tanítók Háza 
javára. Kolozsvárott nagyszabásií tánczmulat-
ságot szándékoznak rendezni a Tanítók Háza 
javára február 10-én. A rendezés élén Kolozs-
vár előkelőségei állanak. A tánczmulatság 
hang verse nvny el lesz összekötve. Kolozsvárit 
általában nem csak a tanítóság, de a társa-
dalom is melegen érdeklődik a Tanítók Háza 
iránt. A középiskolai tanárok kolozsvári köre 
határozatilag foglalt állást a Tanítók Háza 
szép és jótékony eszméje mellett, a kolozsvári 
társadalomnak pedig számos tagja írt alá 
50 koronás részvényt. Szvacsina Géza polgár-
mester a város részéről Ígérte meg, hogy a 
telekvásárlás kérdésében az ügy támogatói 
közé áll. — A szobránczi járás tanítói köre 
a Tanítók Háza javára január hó 9-én rendez 
Szobránczon az olvasókör helyiségében tombo-
lával egybekötött zártkörű tánczmulatságot. 
Követésre ajánljuk az egész országban: táncz-
mulatságokkal, hangversenyekkel, iskolai ünne-
pekkel szép tőkét teremthetünk a Tanítók 
Háza javára. Vidéki kartársaink, a kik már 
eddig is csodákat műveltek, mozgassanak meg 
minden követ a mi házaink alapja érdekében! 
Sokan vagyunk s mivel sok kicsi nagyot 
eredményez, ha akarjuk, sokat is tehetünk. 

— Halálozások. Magassy József, székesfővá-
rosi osztálytanító, életének 29-ik, önfeláldozó mű-
ködésének 9-ik évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt. — Barla-Szabó Endre ev. ref. tanító 
Somogy-Csurgón elhunyt. — Agáczi Lajos róni. 
kath. tanító Hódmező-Vásárhelyen, élete 56-ik, 
tanítói működésének 37-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékökre ! 

Tarta lom : Új év, új törekvések. (U.) — Az 
orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalapról. — Döntés 
előtt. Jóssá Dániel. — Az Eötvös-alap közgyűlése. — 
Az Eötvös-alap a m. év II. felében.— Egyesületi 
élet. — S z ü n ó r a : Imádság. Tarcsafalvi Albert. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, II. KElt., OSTROM UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéisiratolcat nem aciu-iik vissza. 
r 

Uj állami népiskolák. 
(II.) A Néptanítók Lapja mult é \ i 8. 

és 9. számában kimerítően ismertettük 
Wlassics ministem ek az ezer új (iEami 
népiskola fölállítására vonatkozó terve-
zetét ; ugyanakkor közöltük a teivbe-
vett ezer állami népiskolának az 1 ö98. 
évben szervezett első sorozatára vonat-
kozó részletes kimutatást, a mely szerint 
azon évben 134 községben, ezek közül 
57 tiszta magyar lakosságú és 77 vegyes 
avagy nemzetiségi községben összesen 
161 állami elemi népiskola szerveztetett, 
összesen 411 tanítói állomással. 

A mult 1899. évben tovább folyt a 
közoktatási ministerium VI. a. ügy-
osztályában a szervezések nagy munkája, 
híven szem előtt tartva ministerünk-
nek közbelyesléssel fogadott kultúrpoli-
tikáját, a melynek czélja a magyar 
faj művelődési súlyának biztosítása, 
ezzel párhuzamosan a nemzetiségi ifjú-
ság magyar hazafias irányú nevelése. 

Az 1899. évben létrejött állami 
iskolai szervezéseket alább kimerítően 
fogjuk ismertetni; de mielőtt ezt ten-
nők, olvasóinkat bizonyára érdekelni 
fogja, ha közöljük előbb azon adatokat, 
a melyek fényesen igazolják, milyen 
nagyarányú föllendülést vett állami 
népoktatásunk az utóbbi öt év alatt. 

1895. évben az állami elemi nép-
iskolákba összen 104.674 tanköteles 

j á r t ; — 1896-ban 121.511; — 1897. 
évben 148.906; — 1898.évben 173.776 ; 
— a most folyó 1899/900 ik tanévben 
beiratkozott összesen 193.318 tankö-
teles; — minthogy azonban több állami 
elemi népiskola csak 1900. év január 
hó 1-én nyilt meg, ezekkel az állami 
iskolai növendékek létszáma a kétszáz-
ezret biztosan túlhaladja és így öt év 
alaii an állami iskolai növendékei, létszáma 
megkétszereződött. 

Rendkívül érdekes adatok állanak 
rendelkezésünkre az állami iskolai növen-
dékek anyanyelvi megoszlása felől. 
1896-ban jár t ugyanis az állami elemi 
népiskolákba 64.982 magyar, 17.707 
német, 11.945 oláh, 16.687 tót, 1228 
szerb, 1766 horvát, 4278 rutén és 
2918 egyéb anyanyelvű tanköteles; — 
a f. 1899/900-ik tanévben pedig já r 
105.074 magyar, 28.142 német, 19.288 
oláh, 27.635 tót, 1873 szerb, .3407 
horvát, 5404 rutén es 2495 egyéb 
anyanyelvű tanköteles, mindezek termé-
szetesen kizárólag magyar tannyelvű 
oktatásban részesülnek. Úgy a magyar, 
mint a nemzetiségi anyanyelvű állami 
iskolai növendékek létszámának nagy-
arányú emelkedése fényesen igazolja 
Wlassics minister kultúrpolitikáját, a 
melynek végczélja: a magyar nemzeti 
állam konszolidácziója. 

Az egyes vármegyék állami iskolai 
Lapunk 2-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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növendékeinek folyó tanévi létszámát 
érdekesnek tar t juk azon okból közölni, 
mivel ezen adatok részben hőmérői az 
illető törvény katóságot ban az állami 
népoktatás iránti érdeklődésnek. Legtöbb 
tanköteles j á r az állami iskolákba Pest-
Pilis-Solt-Kiskunvármegyében 15.225, 
azután Torontálban 9060, Beregben 
8370, Háromszékben 7581, Nyitrában 
7158, Hunyadban 6790,Temesben 6750, 
Szolnok-Dobokában 5816, Udvarhelyben 
5764, Szilágyban 5579, Kolozsban 5178, 
Zalában 5157, Hevesben 4932, Csong-
rádban 4757, Torda-Aranyosban 4903, 
Zemplénben 4390, Trencsénben 4615, 
Alsó Fehérben 4005, Biharban 4022, 
Máramarosban 4128 stb. Egyáltalán 
nincs még állami iskola: Esztergom-, 
Hajdú- és Komárommegyében, Baranyá-
ban is csupán egy van 26 növen-
dékkel. 

Az 1899. évben foganatosított ál-
lami iskolai szervezések közül külö-
nösen figyelemre méltók a máramaros-
vármegyeiek. Ezen vármegyében van 
tudvalevőleg a legkedvezőtlenebb isko-
lázási arány, a mennyiben ott a tanköte-
leseknek csupán 43 százaléka jár isko-
lába. Főleg ezen körülmény indította 
a ministert, hogy az égető bajon állami 
népiskolák szervezése által segítsen. A 
községek végtelen szegénysége miatt 
ezen iskolákat tisztán államköltségen 
kellett felállítani. Az építkezésekre a 
ministertanács 192 ezer koronát szava-
zott meg, a melyből 24 tanterem és 
ugyanannyi tanítói lakás építtetett. A 
máramarosi ruthén községek nagy öröm-
mel fogadták a magyar állami iskolá-
ka t ; a hazafias gör. kath. lelkészi kar 
a legnagyobb elismerésre méltó módon 
támogatja a kormány kulturális törek-
véseit s így bizton remélhető, hogy a 
máramarosi állami népiskolák a haza-
fias népművelődés terjesztésének igen 
becses tényezői lesznek. 

Az alföldi, tiszta magyar vidéken 
létrejött államosítások közül különösen 

kiemeljük a csongrádvármegyei szerve-
zéseket. Ezen vármegye népoktatásügye 
sok kivánni valót hagyott fönn, nem-
csak azért, mivel a tanköteleseknek 
nagy aránya egyáltalán nem iskolázott, 
hanem még azért is, mivel az iskolák 
sok tekintetben távol álltak a népok-
tatási törvény által kivánt színvonal-
tól. 1897. évben Kiskun-Dorozsma, 
Horgos, Szegvár és Sándorfalva, 1899. 
évben Kis-Telek, Algyő, Tömörkény, 
Csány és Mindszent községek népokta-
tásügye államosíttatott, még pedig az 
érdekelt községek jelentékeny anyagi 
hozzájárulásával. Most van folyamatban 
Szeged és Hódmező-Vásárhely tanyai 
oktatásügyének és Szentes város nép-
oktatásának államosítása. Rövid idő 
alatt tehát Szeged és H.-M.-Vásárliely 
városok kivételével Csongrád vármegye 
egész népoktatásügye állami kezelés 
alá kerül és már az eddigi tapasztala-
tok után is kétségtelen, hogy ezen tiszta 
magyar vármegye népoktatásügye minta-
szerűvé fejlődik. 

Az 1899. évi szervezések közül ki-
emeljük még a torontálvármegyeiket, 
a hol ismét 12 község népoktatásügye 
államosíttatott, ezek között Pancsova, 
a délvidék ezen legfontosabb pontj clj cl 
hol immár a kisdedóvodáktól föl vala-
mennyi tanintézet állami jellegű és 
magyar tannyelvű. Egyáltalán úgy To-
rontál-, mint Temesvármegyében az 
állami népoktatás iránti meleg érdek-
lődés olyannyira örvendetes módon 
nyilvánul, hogy néhány év múlva a 
Tisza-Maros szöge a magyar állam ér-
dekeinek teljesen megfelelő népoktatás-
sal fog bírni. 

A dunántúli államosítások közül leg-
jelentékenyebb a nagykanizsai, a hol a 
napokban 35 tanerővel nyilt meg az 
állami elemi népiskola. A nagykanizsai 
állami népiskola mellett, a már előbb 
szervezett zalaegerszegi és kaposvári 
állami népiskola egy-egy erős védő-
bástyája a Drávamenti magyarságnak. 
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Immár a székesfőváros területén is 
közelebb megnyílik az első állami elemi 
népiskola, a mennyiben az államvasu-
tak it teni iskolájának államosítása be-
fejezett tény. Ezen, úgy kül-, mint bei-
életében jól szervezett állami iskolánál 
minden föltétel megvan ahhoz, hogy 
mintaszerűvé fejlődjék s így már ezen 
szempontból is üdvös hatást gyakorolhat. 

= A közoktatásügyi költségvetést a kép-
viselőház pénzügyi bizottsága f. hó 3-iki ülé-
sén tárgyalta. A pénzügyi bizottság tagjai 
egytől-egyig, még az ellenzékiek is, nagy elis-
meréssel nyilatkoztak Wlassies minister kultúr-
politikájáról és ministeri működéséről. Emmer 
Kornél kívánatosnak mondotta, hogy a minis-
ter addig maradjon tárczája élén, a míg ter-
veit az utolsó betűig meg nem valósította. 
Berzeviczy Albert, ellenkező véleménynyilvání-
tással szemben, kimutatta, hogy teljesen meg-
egyezik a törvénynyel, a mit a minister a tanító-
képesítés terén tett. Ha azonban a törvény 
reformjáról lenne szó, úgy a maga részéről is 
a tanítók képesítésének az állam jogkörébe való 
vonása irányában óhajtja annak keresztülvite-
lét. A kisdedóvókat illetőleg, ajánlja a minis-
ternek, hogy, a mennyire a pénzügyi helyzet 
engedi, gyorsabban hajtassék végre a törvény. 
Wlassies minister először is köszönetet mon-
dott a lefolyt magas színvonalú vitáért, a 
melyet a közoktatásügyi kormány mindenesetre 
figyelembe fog venni, mert a vita folyamán 
sok oly eszme merült föl, a melyet a köz-
oktatásügyi kormány is érvényesíthetőnek tart. 
Harmincz év óta tapasztalja, hogy öntudatos 
magyar kultúrpolitika az 1867. évi XII-ik 
törvényczik alapján követhető. Annak az állí-
tásnak nincs semmi alapja, hogy Bécsben 
visszatartanák kezünket. Nagy baj volna, hogy 
ha idegen nyelveket iskoláinkban nem taníta-
nánk és nézete szerint műveltségünk rovására 
történnék, ha nem tanítanók éppen a német 
nyelvet. Nemzetiségi politikánk megfelel a 
törvénynek. Ettől nem lehet eltérni, de az 
államellenes irányzatnál a legnagyobb erélylyel 
kell eljárni. Adatokkal mutatja ki ezután a 
szóló, hogy mennyi történt az utóbbi években 
az állami népoktatás terén. A jogi oktatás 
reformja ügyében kijelenti, hogy most készül 
a törvényjavaslat, a melynek alapgondolatáról 
a Házban már bővebben nyilatkozott. Beszéde 
végén kérte a költségvetés elfogadását. A pénz-
ügyi bizottság a költségvetést úgy általános-
ságban, mint részleteiben elfogadta. — A Ma-
gyar Nemzet a következő sorokban méltatja a 

minister működését és a pénzügyi bizottság 
tárgyalását: „A minister személye iránt érzett 
általános rokonszenv fényes hangversenyében 
a szabadelvű tábor egyik tagja járt elől jó 
példával: Emmer Kornél. Hozzájárul ehhez va-
lamennyi ellenzéki szónok, beleértve a közjogi 
érvek éles kardjával vagdalkozó Ivomjáthyt is. 
A vita előkelő hangja, nagy súlylyal bíró érvei, 
preludiumul szolgáltak a közoktatásügyi mi-
nister fényes beszédéhez. Fényes volt e beszéd, 
nem külső szónoki hatásánál, vagy belső orá-
tori szépségeinél fogva. Fényes volt a benne 
foglalt kijelentésekért. A meggyőződés hevéért, 
a mely rajta átütött. A magyar kultúra lán-
goló szereteteért, a mely minden sorából ki-
áradt. Ama nagy és magasztos czélokért, a 
melyek Wlassies politikáját irányítják. S főleg 
azért a bravúros, férfias, határozott védelemért, 
a melyben a magyar kultúrát az államjogi 
gravámenek bástyáiból reátörő támadással 
szemben megvédelmezte. A szónokok egytől-
egyig olyannak óhajtották a in agyár kultúrát, 
a mely faji és nemzeti érdekeinknek álljon 
föltétlen szolgálatában. Hogy Wlas&ics ezt 
az általános fölfogást osztja, az csak ter-
mészetes. Hiszen éppen ő volt clZj cl ki el-
fogadta és érvényesítette a nemzeti politika 
azon új tételét, mely állami ezéljaink örök 
időkre való biztosításának eszközeül a magyar-
ság faji erőinek teljes kibontását tartja. Ez az 
új, töretlen ut szakítás a régi téves nézetekkel. 
S Wlassies Gyulának dicsősége, hogy politi-
kájával ezen az alapon rendezkedett be. A kul-
túrpolitika e nagy homlokváltozásának üdvös 
eredményei mihamarább jelentkezni fognak. 
Ez a, hogy úgy mondjuk, intenzív kultúrgaz-
dálkodás növeli a szinmagyarság ellenállási 
képességét. Fölfegyverzi fajunkat a tudásnak, 
a szellemnek, a czivilizácziónak minden eszkö-
zével. S a ki ezer év óta első volt a harezban, 
a kormányzás és uralkodás s az államfentar-
tás művészetében, kultúrailag is uralkodóvá 
teszi a magyarságot a nemzetiségek fölött. 
A közoktatásügyi minister nemzeti irányát el-
ért eredmények határkövei jelzik. Alatta az 
állami népiskolák száma megkétszereződött. 
Az állami tanerők s az állami népoktatás 
ezéljaira szolgáló összeg pedig háromszor 
akkora, mint azelőtt volt." 

A magyar nyelv tanításáról. 
A tanítás tervének küszöbén levő revíziója 

alkalmából még 1897-ben a Néptanítók Lapja 
18—19. és 21-ik számában értekeztem a 
magyar nyelv tanításáról. Közleményeimnek 
czélja az volt, hogy hazánk nemzetiségi viszo-
nyainak tekintetbe vételével általános szem-

2 * 
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pontokból véleményt mondjak s vitát indítsak 
a magyar nyelvnek nem magyar iskoláinkban 
való tanításáról, hogy az így fölszinre került 
nézetek tájékoztatóul szolgálhassanak a nem 
magyar iskolák tantervének elkészítésénél. 
Közleményeimben tekintetbe vettem a magyar 
nyelv tanításáról szóló törvényt s annak szelle-
mében készítendő tantervet s azért főleg a 
tanítás általános menetéről s arról értekeztem, 
hogy az anyanyelv szerepét hogyan veszi át 
a magyar nyelv s hogyan hódítja meg s biz-
tosítja hazafias czéljai számára a nem magyar 
anyától született gyermeknek szivét és nyelvét 
az okosan, józanul és higgadtan működő ta-
nító ? Nem volt czélom, sem feladatom rész-
letes módszerről beszélni s azért tudatosan s 
akarva mellőztem közleményeimben azokban 
a szerencsésebb viszonyok között levő iskolák-
ban követendő eljárást, a melyekben a tanító 
a kisdedóvoda helyes működéséből, vagy egyéb 
előnyökből kifolyólag, jobb kilátások mellett 
kezdheti meg a magyar nyelv tanítását. Te-
kintetbe kellett vennem értekezésem megírá-
sakor azt a sajnos, de igaz körülményt, hogy 
a magyar nyelv tanítása dolgában a nemzeti-
ségek érzékenykedése, folyton a törvényre 
való hivatkozása, a felekezetek autonómiája és 
egyéb akadályok miatt hazánk nem magyar 
ajkú iskoláinak legnagyobb részében még 
mindig, csakis a kezdet nehézségével kell 
tanítóinknak megküzdeniök s hogy ezen okok-
ból kifolyólag még mindig nem nagy azoknak 
az iskoláknak a száma, a melyekben a tanító 
hazafiúi lelkesedésének s tanítói arravalóságá-
nak egész erejével teljesíthetné e téren köte-
lességét úgy, a mint ő szeretné s a mint ő 
tudná. 

Közleményeim viszhangra találtak, az eszme-
csere megindult s több mint két éven át folyt 
e lapok hasábjain. Sok tanulságos és érdekes 
közlemény látott napvilágot. T. tanítótársaim 
közül legtöbben az általam fölvetett általános 
szempontokat csak érintették felszólalásaikban 
s inkább egyéni részletes módszerüket írták 
le s azért a vitatkozás nem a tanítás terve 
körül forgott, hanem inkább a magyar nyelv 
tanításának részletes módja körül. Mégis nagy 
haszonnal jártak az e tárgyban írt közlemé-
nyek, mert mi, nem magyar ajkú vidéken mű-
ködő tanítók, tájékozást nyertünk más és más 
nemzetiségi vidéken működő kartársaink isko-
lájának és községének nyelvbeli viszonyairól, 
küzdelmeiről és tanítói eljárásáról. 
x Jelen közleményeimnek az a czélja, hogy 
t. tanítótársaimmal együtt még egyszer átte-
kintsem a magyar nyelv tanításáról két év 
óta megjelent közleményeket, fölújítsam és 
összefoglaljam a fölszinre került érdemleges 

nézeteket, megjegyzéseket fűzzek hozzájuk,, 
levonjam belőlük a főbb elveket, melyek tanul-
ságul szolgálván, tájékoztassanak, esetleg irá-
nyítsanak bennünket további munkánkban. 

Vegyük sorra a megjelent közleményeket. 
jBalla Balázs (Népt. Lapja 1897. évi 24. sz.) 

szerint minden jellegű népiskolában kizárólag 
magyar nyelven kell, hogy tanítsunk az első 
osztálytól kezdve fölfelé minden osztályban. 
Balla B. tanulóival nemzetiségi nyelvükön soha 
sem érintkezett, mert a vidék nyelvét maga 
sem érti. 0 a nemzetiségekkel szemben radi-
kális kúrát akar, alaposat, semmit sem törődve 
a nemzetiségek érzékenykedésével. Szerinte a 
beszéd- és értelemgyakorlatok, írás, olvasás, 
minden tantárgy kizárólag magyar legyen, leg-
fölebb azt engedi meg, hogy az V. és VI. osz-
tályban a nem magyar ajkúak nyelvén való 
irást és olvasást magyar nyelven megtaníthas-
suk. Milyen legyen tehát a nem magyar ajkú 
iskolák tanterve ? Balla B. szerint olyan, mint 
a törzsgyökeres magyar népiskoláké! 

Őszintén örülnék s velem mindenki, a kinek 
a nemzetiségek teljes beolvasztása szivén fek-
szik, ha Balla B. szándékát a gyakorlatban oly 
könnyen ki lehetne vinni, mint azt leírni. 
Hogy miért nem lehet általánosítani ezt az 
óhajt, azt bőven kifejtettem a Népt. Lapja 
1898. évi 45-ik számában. A módszert illető-
leg, Balla B. nagyon ügyesen és helyesen vá-
lasztotta meg a magyar nyelvre való tanítás 
elején a „síppal" való eljárást. Jobb és sze-
rencsésebb példát nem hozhatott volna föl. De 
próbáljon meg valaki más, mondjuk: minden 
cselekvést hasonló alkalmas példával bemutatni 
az anyanyelv segítsége nélkül! Ez nem fog 
neki sikerülni! 

Koncz Henrik (a Népt. Lapja 1897. évi 25. sz.) 
azt ajánlja, hogy a nem magyar ajkú állami 
iskolákban kizárólag magyar nyélven történjék 
a tanítás, a felekezetiben pedig kezdjük meg 
az első osztályban a magyar nyelv tanítását,, 
beszéljünk kizárólag magyarul a tanulóval, az 
anyanyelv megtanulására pedig szánjunk a ma-
gasabb osztályokban kellő időt. 

Ez éppen megfordítottja volna a természetes 
eljárásnak. Helyes K. H.-nek ama óhaja, hogy 
minél többet beszéljünk a gyermekekkel ma-
gyarul, ha azt akarjuk, hogy a gyermek a 
magyar nyelvet beszélje is. Csakhogy ezt nem 
tehetjük mindenütt tanításközben, hanem csak 
óraközökben s játékok alatt. 

Iloszlozsnik János (Népt. Lapja 1899. évf. 
20. sz.) a magyar nyelv tanítására nézve az ö 
bányatelepi iskoláját veszi normálnak, a mely-
ben a tanulók többféle tájnyelven: tótul, csehül, 
németül, románul és magyarul beszélnek s ezen 
az alapon a saját viszonyai szerint szól a tárgy-
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hoz. Ő szintén kizárólag magyar nyélven kí-
vánja tanulóit tanítani. (A hol annyi nyelvű 
tanuló van, ott nem is lehet másként.) Magá-
tól értetődik — úgymond — hogy rendszeres 
nézleti oktatásról szó sem lehet az első osztályú 
idegen ajkú gyermekeknél, hanem az időt 
beszélgetésre fordítjuk. (Ez clZ, ä mitől félni 
lehet!) 

Iszlay István (Népt. Lapja 1897. évi 29. szá-
mában) a népiskolai tanítónak szerepét a ma-
gyar nyelv tanítása dolgában bonne-okéval ha-
sonlítja össze. Azt mondja, hogy a gazdagabb 
•családok német, angol, franczia nevelőket, ta-
nítókat, cselédeket tartanak. Régi kipróbált 
módszer ez, mondja Iszlay és mindig ered-
ménynyel jár. 0 egyes-egyedül magyar nyelven 
akarja tanítani a tanulókat beszélni, írni, ol-
vasni. Szerinte a tanulók anyanyelvére s a nép 
nyelvére semmi szüksége sincs a tanítónak. 
A többféle nyelven való tanítást hátrányosnak 
mondja s megjegyzi, hogy az anyanyelvet a 
szülői körben is lehet gyakorolni. Mégis később 
kisegítőül megengedi az anyanyelv használatát 
s a lelkészeket (hitoktatókat) tartja arra alkal-
mazandóknak, hogy a nemzetiségi nyelvet ta-
nítsák. Iszlay fölemlíti, hogy olyan iskolában 
működik, a melybe román, német, tót ajkií 
tanulók járnak. 

Iszlay az ő viszonyai szerint bírálja el a 
magyar nyelv tanításának ügyét. A kinek az 
iskolájában annyiféle anyanyelvű tanuló van, 
mint az övében, az — igen természetesen — 
nem fog a tóttal tótul, a románnal románul, 
a némettel németül beszélni, hanem egy közös 
nyelvet keres és az csakis a magyar lehet s 
így valamennyivel magyarul fog beszélni. 
Iszlay viszonyai kivételesek; tehát egy általá-
nos módszer szempontjainak elbírálásánál nem 
vehetők figyelembe. Helyes az a megjegyzése, 
hogy a nyelv alapos megtanulásához társal-
gás kell és hogy szemléltetés nélkül nem ta-
níthatunk értelmet. Csakhogy nézetem szerint, 
ez a társalgás a tanítás későbbi idejében kö-
vetkezik be. 

Benő Béni (a Népt. Lapja 1897. évi 40. sz.) 
Iszlay czikkére válaszol. Ügyesen mutatja be 
a bonne-ok és a nem magyar ajkú iskolákban 
működő tanítók közötti különbséget, mert míg a 
bonne éjjel-nappal, a tanulóval van s csak akkor 
nem társalog vele, a mikor alszik, addig a 
tanítónak egy osztatlan iskolában a magyar 
nyelven való társalgásra csak alig 50 pereznyi 
ideje esik naponkint. Kimutatja, hogy Nagyág 
(Iszlay működési helye) lakosságának tetemes 
része magyar és kisdedóvoda is van benne. 
Kizárólag jelek által nem lehet érintkezni a 
tanulókkal oly könnyen, mint azt Iszlay leírja. 

Meggyőzően mutatja ki, hogy mily neliéz ahhoz 
az ujonez tantdóhoz férkőzni, ha nem az ő 
nyélvén szólunk hozzá s mily nehéz magunkat 
vele megértetni és a szülővel gyermekéről be-
szélgetni az anyanyelv tudása nélkül. 

M. i. (Népt. Lapja 1897. évi 37. számában) 
elismeri, hogy az anyanyelv használata nélkül 
a magyar nyelv tanításában eredményhez nem 
juthatunk, azért midőn segítségül veszs.zük a 
nemzetiségek nyelvét, eleget foglalkoztunk az 
anyanyelvvel, tehát csak magyar nyélven tanít-
sunk! Kívánja, hogy a nem magyar ajkú isko-
lák mind osztottak legyenek és 60 tanulónál 
többet egy tanító ne taníthasson s hogy minél 
több más nemzetiségű tanító neveltessék az 
állami tanítóképző-intézetekben. M. i.-nek az a 
kívánsága, hogy a nem magyar ajkú iskolák 
mind osztottak legyenek s hogy egy tanító 
legfölebb 60 tanulót tanítson, igen megszívle-
lendő. Ha ez mindenütt kivihető volna, óriási 
léptekkel lehetne haladni a kitűzött czél felé, 
mert egy osztatlan iskolában 120—160 nem 
magyar ajkú tanulót még a legnagyobb igye-
kezettel s a legnagyobb ügyességgel sem képes 
a tanító magyar nyelv tekintetében odáig vinni, 
mint kevesebb ügyesség és kevesebb szorga-
lom mellett az a tanító, a kinek osztott az 
iskolája és csak 60 tanulót tanít. 

A mit a nemzetiségi tanítók képzéséről 
mond, arra a következő megjegyzéseim vannak : 
26 évi tapasztalatom bizonyítja, hogy, hacsak 
a magyar nyelv tanításáról volna szó, a nem-
zetiségi vidékeken legjobban felelne meg az a 
magyar anyanyelvű tanító, a ki a nemzetiségek 
nyelvét megtanulta. Ez természetes! De ne 
felejtsük el, hogy nagy segítségére vannak az 
ügynek és nagy horderejű munkát végeznek 
azok a tanítótársaink, a kiknek a nemzetiségi 
nép nyelve az anyanyelvük, mert a nemzetisé-
gek az ő vérükből való tanító iránt nagyobb 
bizalommal viseltetnek és az ő földijüket szi-
vesebben követik, mint azt, a ki sem az ö 
nyelvükön nem tud beszélni, sem pedig az ő 
szokásaikat nem ismeri. Ez is természetes! Mi 
Csáktornyán már 1879. óta tanítjuk meg a nem 
magyar ajkú nép nyelvére magyar anyanyelvű 
tanítónövendékeinket s helyezzük el azokban a 
községekben, a melyekben a nép nem idegen-
kedik tőlük és kívánja őket. Sok ilyen horvát 
és vend község van nálunk. Viszont, a mely 
községek kikötik, hogy a leendő tanítójuk tel-
jesen búja az ő nyelvüket s vidéktikbeli szü-
letésű legyen, az ilyen helyekre horvát vagy 
vend anyanyelvű volt növendékeinket küldjük. 

Teljes elismeréssel kell adóznom a mi mura-
közi horvát, valamint a vend vidéken született 
tanítóinknak, mert ezek valóban vetekednek a 
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hazaszeretet dolgában akármelyik törzsgyökeres 
magyar anyanyelvű tanítótársukkal. S bizo-
nyára elég ilyen tanítót találunk a német, 
oláh, tót, ruthén, szerb anyanyelvű tanítótár-
saink között is. 

Szalay Pál volt tanítványom (a Népt. L. 
1897. évi 41. sz.) a M. i. „Anyanyelv" ezímű 
közleményéhez fűz megjegyzéseket. A nyelv 
tanítását a beszéd-értelemgyakorlatok alapján, 
sok szemléltetés által véli leghamarább elérni. 
Az anyanyelv szerepét a legszűkebb határok 
közé óhajtja szorítani. Az óvodát tartja 
— igen helyesen — a magyar beszéd alapjának 
a lerakására a legjobbnak! Igaz az, a mit 
mond, hogy a míg minden idegen ajkú köz-
ségben magyar óvoda nem létesül, addig a 
legfeláldozóbb apostolkodás sem fogja a czélt 
egészen megvalósítani. A hol nem lehet óvo-
dát felállítani, az olyan helyen az első osztály 
tananyagának elvégzésére 2 évet kivan for-
dítani. A nem magyar ajkú iskolákba magyar 
születésű tanítók alkalmaztatását, jó, újjászer-
vezett ismétlő-iskolák és népkönyvtár felállítá-
sát óhajtja. 

Józsa Mihály (a Néptanítók Lapja 1898. 
évi 13-ik számában) nagyon helyesen pálczát 
tör a magyar nyelvnek nyelvtan szerint való 
tanítása és a fordító rendszer fölött, mely 
módokkal csak látszólagos, némi kis eredményt 
lehet elérni. Felhívja a tanítóságot a direkt 
módszer tanulmányozására és alkalmazására. 
Fődolognak tartja, hogy a magyar nyelv taní-
tásában minden ténykedésünk közvetetten szem-
léltetésre legyen alapítva. Minden, a mi szóba 
jő, legyen az tárgy, tulajdonság vagy cselek-
vés, legyen bemutatva és ismertetve. Szüksé-
gesnek tartja, hogy az egyes osztályok szá-
mára gondosan összeállított szemléltető-gyűjte-
mény legyen kéznél. Figyelemre méltó Józsa 
közleményében annak a leirása, hogy az anya 
beszéde által miként kelti föl gyermekében a 
képzeteket, fogalmakat és hogyan köti össze 
ezeket a nyelvbeli kifejezéssel? A J. M. által 
leírt tanmódszer anyagát a gyermek környe-
zetében (szülői ház, iskola, templom, utcza) 
játszótársai közt lefolyó élete szolgáltatja. 

Bedő Dénes (Népt. L. 1898. évi 14-ik sz.) 
írja, hogy saját, sok évi tapasztalatai nyomán 
arra a meggyőződésre jutott, hogy semmiről 
sem beszélt magyar nyelven tanulóinak, a mit 
nem állt módjában szemléltetni, A tanév elején 
az iskolai bútorokkal, taneszközökkel, az em-
beri test részeivel s i. t. az iskolában föllelhető 
tárgyakkal csakhamar készen volt. Ezek után 
rendre bevitte a konyhának, szobának minden 
néven nevezendő bútorát, eszközét, ágyneműt, 
evőeszközt s végre a gazdákhoz és iparosok-
hoz fordult, azok eszközeit vette kölcsön s 

vitte az iskolába s azokat szemléltetve beszél-
getett róluk. Az első hónapban csak a tár-
gyak neveit tanította, később az ismert tár-
gyakról kisebb mondatokat alkotva, a negye-
dik hónapban tanítványai már kezdették meg-
érteni a tanító magyar beszédét. Bedő Dénes 
föltétlenül szükségesnek tartja, hogy min-
den iskolánál, a hol a tanulók nem magyar 
anyanyelvűek, oly iskolai szemléltető eszköz-
raktár állíttassék föl, melyben minden néven 
nevezendő házi, gazdasági, ipari s a t . eszköz, 
tárgy lehetőleg mind természetes nagyságban 
meglegyen.Bedő tanszerraktára287drb tárgyból 
áll, melyek közül 244 drb természetes nagyság 
ban, 43 drb kisebbített nagyságban van meg. 
Bedő D. nagy gondot fordított az ábécz-és könyv-
ben olvasott szóknak s mondatoknak szemlél-
tetés által való megértésére. 

Beményik Lajos (Népt. L. 1899. év 2-ik 
számában) 10 évi tapasztalatai alapján mellőzi 
a szabályemlézést, a szótározást és a fordítást. 
Tarútványait ügy tekinti, mintha valamennyi 
törzsgyökeres magyar szülők gyermeke lenne. 
Azon a napon, mikor iskolába lép, a magyaron 
kívül más szót nem hall tőle. (Ezt Eperjesen 
meg lehet tenni, mert föltehető, hogy tanítvá-
nyainak legnagyobb része a szülői háztól, vagy 
az óvodából hozott magával az iskolába annyi 
magyar szót, a mennyivel a tanító magyar 
nyelven kezdheti meg a tanítást.) Iskolájában 
a tanítás anyagát 3 szemléléskörbe osztja. 
Az első szemléléskör első fokozatán az anyai 
utánzás érvényesül, vagyis a tanulókat egy-, 
legfölebb kéttagú szók kiejtésére szoktatja a 
tanító. Beemlézteti az iskolai tárgyak neveit, 
ezután Ítéletet alkottat róluk szín, szám, anyag 
s rendeltetésükre való tekintetből. A többi 
szemléltetési kör anyagát az udvar, ember, 
cseléd, természet és mesék alkotják. A többi 
osztályokban az anyagot a tankönyvek szol-
gáltatják, a szemléltetésre itt is nagy gondot 
fordít. A nyelvérzék fejlesztése tekintetéből 
tiszta, szabatos és hibátlan beszédet kiván. 
A tanulót arra szoktatja, hogy a mit hall, 
olvas, azt megértse s a mit megértett, azt 
helyesen el is tudja mondani, leírni. Szigorűan 
ügyel arra, hogy a tanulók az utczán, játszás, 
közben csak magyarul beszéljenek egymás; 
között. A hittant is magyarul tanítja. Remé-
nyik igen helyeselhető tanítói eljárását meg-
könnyíti az, hogy — szerinte — a szülők 
maguk is kivánják, hogy gyermekeik magyarul 
tanuljanak. Vajha mindenütt úgy volna, akkor-
hamar megegyezésre jutnánk módszer tekinte-
tében ! 

(Második közlemény a jövő számban.) 

(üsáltornya.) 31 arrjifai Józ.sef. 
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Kell-e külön tanterv az osztatlan 
népiskolának ? 

i. 
Midőn, körülbelül három éve mult, az elemi 

népiskolák tantervének revíziója foglalkoztatta 
az ezen ügyben legilletékesebb tényezőt, a 
magyar tanítóságot, elsősorban azon kérdés 
merült föl, vájjon egy tanterv dolgoztassék-e 
ki, mely mindkét (az osztatlan és osztott) 
iskolának egyaránt a minimális vagy maxi-
mális tananyagot jelölné ki; vagy tekintettel 
a két iskola munkaereje és munkaideje között 
tényleg létező nagy eltérésre: külön tanítás-
terv szabja-e ki a végzendő munkát az osztott 
iskolának is, az osztatlannak is ? S bár voltak 
ellenvetések, az ezen kérdésekhez szólók 
többsége az utóbbira felelt „igen"-nel; meg 
is indult e lap munkatársainak hosszú czikk-
sorozata: egyik az osztatlan, másik az osztott 
iskolák tanítástervéről értekezett. Most újra 
az a kérdés, hogy egy vagy két tanításterv 
készíttessék-e ? 

Én úgy tudom, hogy az osztatlan népisko-
lák tanítói voltak azok, a kik új tanítástervet 
leginkább kívántak. Mert — mint annak 
idején (1897. évfolyam 22. sz.) e helyen is 
mondám — tekintettel ama körülményre, 
hogy az osztott iskola, lévén a legtöbb eset-
ben városi iskola, kevés kivétellel már többé-
kevésbbé művelt tanulókat kap, kiknek maguk-
kal hozott intelligencziájuk is fölér azzal a 
pozitiv eredménynyel, melyet az osztatlan 
iskola csak idővel produkálhat; és egyebek 
(főként ez egyebek!) miatt is az osztott isko-
lák tanítóinak semmi, vagy csak igen csekély 
okuk lehetett a régi tanításterv miatt való 
békétlenkedésre. De nem is csaptak valami 
nagy zajt. (Ha jól emlékszem, az osztatlan 
népiskolák tanítástervéről, mint hozzászólás, 
legalább huszonöt-harmincz közlemény jelent 
meg, míg az osztottéról Brózsik Pál nagyági 
igazgatón és rajtam kívül csak ketten írtak.) 
Új tanterv készítését czélzó fölszólalásaikkal 
is saját érdeküket csak közvetve akarták 
szolgálni: főtörekvésük az volt, hogy falusi 
kartársaik sorsán lendítsenek s merem állí-
tani, hogy ők megelégedtek volna az a fajta 
revideálással is, ha — mondjuk — ismét a 
régi tanítástervet adták volna ki — finomabb 
papiroson. 

Nem így az osztatlan népiskolák tanítói! 
Ok, ha csakugyan egy általános tanterv 
lenne, elmondhatnák: „adtál Uram esőt, nincs 
köszönet benne." 

Es igazuk is lenne, mert örökigazság 
marad az, hogy több ember többre képes, 
mint egy ember s ennél csak az igazabb 

(ugyan lehet-e az „ igaz "-t fokragozni ?), hogy 
egy embertől nem is kívánható, hogy ugyan-
annyi idő alatt ugyanannyi munkát végezzen, 
mint pl. négy ember. 

De eltekintve ettől és még a sok-sok ehhez 
hasonló októl, a melyeknek mindegyike az 
osztatlan népiskolák részére külön tanításterv 
készítésének szükségessége mellett argumentál, 
fölületes körültekintés után is rájövünk, 
hogy még erkölcsi és gyakorlati tekintetekből 
is föltétlenül szükséges, hogy az osztatlan nép-
iskolák külön tantervet kapjanak. 

Vizsgálódjunk tehát! 
Eddigelé, míg a közös tanítástery inten-

czióit kellett (volna!) végrehajtani osztott és 
nem osztott iskolában egyaránt, hogyan ope-
ráltak az osztatlan népiskolák tanítói P Korri-
gálta a tanítástervet mindegyik a saját belátása, 
egyéni nézetei, vagy éppen tetszése szerint: 
az egyik ennyit, a másik annyit vélt a tan-
tervből az osztatlan iskolára nézve képtelen-
ségnek, a mely szerint aztán redukálta a 
benne írt anyag terjedelmét is és lett az 
„a hány ház, annyi szokás" szerint, a hány 
iskola (tanító), annyi tanterv. A felsőbb ható-
ság pedig tényleg belátván, hogy a tananyag-
nak a tanítástervben előírt terjedelemben való 
feldolgozhatásához szükséges erő meghaladja az 
osztatlan iskolának egyéb befolyások által is 
meggyengített fizikai erejét: a legtöbb esetben 
helybenhagyta a tanítónak e tekintetben köve-
tett — nem ritkán lelkiismeretlen — eljárását. 

Kérdem most: hol volt akkor az annyira 
kivánt egyöntetűség ? Hol lesz az ezután is, 
ha közös tanítástervet bocsátanak ki ? Sehol! 
Sehol bizony, mert az osztott iskolák részére 
már elkészült s általunk is ismert új és a 
régi tanításterv között korántsem oly nagy 
az eltérés, mely szerint nyugodtak lehetnénk 
arra nézve, hogy ezután az osztatlan iskolák 
tanítói is tanterv szerint dolgozhatnak — milli-
méteres pontossággal. (Ez nem is szükséges. 
Szerk.) Készíttessék tehát két tanításterv, 
mert mindig jobb a kétöntetüség, mint 
a tizenegyezerkilenczszázötvenháromöntetüség. 
Osztatlan iskola van 11953. 

Ez gyakorlati szempontból történt megvi-
lágítása a méltányos kivánság nyomós okainak. 

Nézetem szerint ugyanis, a tanításterv 
éppen olyan törvényerejű intézkedés, mint 
akármelyik jogi paragrafus, a melyen pedig 
legkisebb változtatást sem tehet senki emberfia 
és szószerint való értelmében kell eljárnia 
mindenkinek. Ne kergessük tehát a közös 
tanításterv által az osztatlan iskolai tanítót 
az infrakczió bűnébe, mert hogyan tanítson 
az törvénytiszteletre, a ki maga is — szük-
ségből bár! — törvényszegő. De különben is 
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a hivatásának magaslatán álló, lelkiismeretes 
tanító sokkal szivesebben dolgozik egy olyan 
tanításterv nyomán, a mely utolsó betüje'ig 
érvényesülhet. Örvend az eredménynek, a mely 
egy nem maga, hanem előírás által kiszabott 
munka elvégzése iránt kifejtett fáradozásának 
hamisítatlan, nemes terméke. Azon tanítóknak, 
„a kiknek tudásuk a népiskolai tanterv 
keretéig sem terjed" (hát ilyenek is léteznek ? 
lehetetlen !) és az iudolenseknek pedig, legyünk 
egészen nyugodtak (nyugodt lehet Józsa 
Dániel is!), egyetlen álmatlan éjszakát sem _ 
okoz azon gondolat, bogy külön, vagy álta-
lános tanítástervet kell-e be (nem) tartamok. 

A külön tanításterv mitsem von le az osz-
tatlan iskolák auktoritásából, valamint a közös 
tanterv sem emeli azon színvonalra, melyen 
az osztott iskolák állanak. Hogy a felsőbb 
tanintézetek •—• bár sem az osztott, sem az 
osztatlan iskola nem lehet uszályhordozója 
egyiknek sem — szivesebben látják majd 
(hiszen eddig is szivesebben látták) az osztott 
iskolásokat, minket legkevésbbé se aggaszszon, 
mert az osztatlan iskolából vajmi kevesen 
mennek középiskolába, a mennyiben az a szülő, 
a ki gyermekét tovább tanítani szándékszik, 
úgyis városi osztott iskolába adja gyermekét. 

Végre megjegyzem, hogy az osztott iskola 
csak a legalább négy tanítóval bíró iskolánál 
kezdődik, mert még a háromtanítós iskola is 
csak kedvezőbb körülmények között élő osztatlan 
iskola, melynek tanítói, ha a nekik szóló tanítás-
terv határánál meg nem állanak, csak saját 
személyük és jó hírnevének előnyére cselekszenek. 

(Budapest.) Jurassa Endre. 

II. 
A „Magyar Paedagógiai Társaság" f. évi okt. 

21-én tartott gyűlésén foglalkozott e kérdéssel 
s majdnem egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy 
az osztatlan elemi iskolák részére külön tanterv 
nem szükséges. Hogy ez a véleménye meny-
nyire életrevaló s mennyire válhatik a magyar 
nemzeti népnevelés előnyére, azt a követ-
kezmények igazolhatják csak. 

En — mielőtt a kérdéshez hozzászólnék — 
először is a népiskola czéljával foglalkozom, 
a mely szerintem nem lehet más, mint az, 
hogy növendékeinek vallás-erkölcsi és hazafias 
irányú nevelése mellett, megadja mindazon 
ismereteket, melyekre ezeknek, mint leendő 
honpolgároknak, szükségük van. Es ez a cze'l 
nem lehet más, hanem ugyanaz az osztatlan, 
a részben, vag)' egészben osztott iskoláknál. 
S ha a czél egy, kérdem: lehetnek-e mások a 
czél szolgálatában álló eszközök is ? Szerintem : 
nem. Tapasztalás bizonyítja ugyanis, hogy 
— a hol népoktatási törvényeinknek az isko-

láztatásra vonatkozó részét végrehajtották, a 
hol megvolt a 10 hónapi iskoláztatás; a hol 
a növendék nem 10, de 6 éves korában jött 
föl iskolába; a hol a tanító nem volt kénysze-
rítve 100—120 gyermeket tanítani egy terem-
ben hat osztályban; a hol a tanító a tisztes-
séges megélhetésre kevés fizetése mellett nem 
volt utalva arra, hogy mellékkeresetek után 
nézzen családja exisztencziájának biztosítása 
szempontjából, hanem ezt az idejét önképzésre 
fordíthatta — ott az osztatlan iskola is meg-
felelt czéljának úgy a nevelés, mint oktatás 
terén eddig is. És a mint volt ez a múltban, 
úgy még jobban lehet a jövőben is, a midőn 
tanítóképzésünk mégis magasabb fokon áll; a 
midőn a tanítók fizetése mégis csak javult 
valamennyire — csak az előbb föltüntetett tan-
ügyi mizériák legyenek megszüntetve. 

Azért nem lehetek egy véleményen azokkal, 
a kik az osztatlan iskolák részére külön tan-
tervet óhajtanak, mert hiszen akkor az iskolák 
többféleségéhez képest több tantervre lenne 
szükségünk, a mi pedig az iskolák széttagolt-
ságát vonná maga után. A mennyivel több 
ideje van az osztott iskola tanítójának saját 
osztályára, annyival megkönnyíti az osztatlan 
iskola tanítójának működését az osztályok és 
tantárgyak helyes csoportosítása és az a kö-
rülmény, hogy a felsőbb osztályokban tanított 
tananyagból az alsóbb osztálybeli figyelmes nö-
vendék igen sokszor sajátít el valamit. 

De nézzük meg csak az osztott iskolák ré-
szére kidolgozott s a Népt. Lapja m. é. 18., 
19. és 20. számában is közölt tanítástervezetet 
s bíráljuk azt el az egytanítós elemi iskola 
szempontjából. Nem hiszem, hogy lenne hazai 
tanítóságunknak csak kevés °/o-a is, a ki lelki-
ismereti furdalás nélkül el merné mondani, 
hogy azt nem lehet elvégezni az osztatlan 
iskolában is. (Az általános czél elérhető, de a 
tananyag egészen aligha dolgozható föl. Szerk.) 

Mindenesetre szükséges dolog, hogy a taní-
tói állás olyan legyen, hogy a tanító büszkén 
mondhassa el, hogy az iskola — én vagyok; mert 
csak ez esetben fognak a legjobb tanterv és 
a legjobb kézikönyvek is népoktatásunk javára 
szolgálni. 

(Sárospatak.J Hu bay Bertalan. 

— Tanfelügyelöségek. A vallás- és közok-
tatásügyi minister Halmágyi Ferencz közp. 
szolgálattételre berendelt kir. tanfelügyelőt 
Alsó-Fehérvármegyébe, dr. Szabó Mihály alsó-
fehérvármegyei kir. tanfelügyelőt Torontálvár-
megyébe helyezte át, Szentpétery Endre kolozs-
vármegyei kir. segédtanfelügyelőt pedig a 
beregvármeiryei tankerület önálló vezetésére 
kirendelte. 



Péterfy-albuni. 
A magyar tanító a liála erényével meg 

lévén áldva, sohasem szolgáltat okot arra — 
ritka kivételeket nem számítva — hogy a 
hálátlanság vádjával illettessék. 

Mi sem természetesebb azért, mint ha oly 
ritka alkalmat, mint a milyen a Ferencz 
József Tanítók Háza megnyitása, megragad 
arra, hogy hálájának némi tanújelét adja 
azon férfiú iránt, kinek elvitázhatatlan ragyogó 
érdeme a Tanítók Háza fönnállása. 

Az ország minden részéből fölhangzottak 
a kitört hálanyilatkozatok, a tanítóság leste, 
várta az alkalmat, hogy jó Péterfy Sándort 
szíve érzelme szerint igaz melegséggel üdvö-
zölhesse. 

Arról a magasztos ritka ünnepélyről, mely 
a m. év végén Budapesten a tudomány csar-
nokában lefolyt, a Néptanítók Lapja már 
beszámolt; én csak arra kivánok kiterjesz-
kedni, hogy mily részt vett belőle magának 
a budapesti tanítóság. 

Alig hogy az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-
bizottsága kitűzte az egyesület közgyűlésével 
kapcsolatosan tartandó jubileumi ünnepélyt, 
a budapesti tanítóság is, mely közvetlenül 
kisérhette figyelemmel Péterfy Sándor fárad-
hatatlan munkásságát, elhatározta, hogy lát-
ható jellel fogja kifejezni háláját ama nagy 
férfiú iránt, kit méltán nevezhetünk a tanító-
ság atyjának! 

Rövidke fölszólítás ment szét a budapesti nép-
oktatási intézetekhez, hogy a minden iskola 
számára külön-külön készíttetett albumlapra 
írja alá ki-ki sajátkezűleg nevét, mely album-
lapok azután egybekötve s üdvözlő irattal 
ellátva, volnának az ünnepélyen átadandók. 
egyrészt a tisztelet és hála kifej ezéseül, más-
részt, hogy az utókor előtt is bizonyságot 
tegyen Péterfy érdemeinek méltatásáról. 

Tekintettel pedig arra, hogy az album 
előállíttatásának költségét csakis a budapesti 
tanítóság viselheti, elhatároztatott, hogy min-
denki egy csekély összeggel ahhoz hozzájárul. 

Ritka egyetértéssel s örömmel fogadtatott 
e terv s ime a budapesti tanítósághoz méltó 
díszes album már Péterfy ereklyéi között 
foglalhat helyet. 

Az album világosbarna bőrből készült, 
díszes csattal és sarokdiszítésekkel s négv 

bronzlábon áll. Felső lapján arany-nyomásból 
olvasható: „Budapesti tanítók Péterfy Sándor-
nak a Ferencz József Tanítók Háza alapitása 
és megnyitása emlékeid." 

Belsejében 110 elefántcsont-kartonból készült 
42/ío cm. nagyságú lapokat tartalmaz, melyek 
mindegyike barnaszínű csinos kerettel s az 
illető iskola czímével vannak ellátva. Ezeken 
a lapokon vannak kettős és hármas hasábban 
a tanítók, tanitónők s tanárok névaláírásai. 
Az első öt kartonlapon a Tanítók Háza képe 
látható színes alapnyomással. melyen végig 
megy a díszes iniczialékkal ellátott üdvözlő 
szöveg. Ugyanilyen egyik lapon olvasható 
Móra Istvánnak a Tanítók Háza megnyitásán 
elszavalt , Avató"-ja. 

A kartonlapokon 1460 áláirás van elemi 
és polgári iskolákból, valamint a tanítókép-
zőkből. Sőt helyet foglal közöttünk Zsilinszky 
államtitkár úr is, ki a jubileum alkalmával 
örökítette meg nevét körünkben. 

Ezt az albumot nyújtották át a budapesti 
népoktatási intézetek Péterfvnek a következő 
beszéd kíséretében: 

Nagyságos kir. Tanácsos Ur! Szeretve tisz-
telt nagyérdemű vezérünk! 

1460 főből álló tábor nevében üdvözöljük 
a vezért, a várnak dicső bevétele alkalmából. 

Hosszas küzdelem, fáradhatatlan munkásság, 
lankadatlan kitartás és szíved mélyében gyö-
keredző szeretet szüleménye az a vár, melyet 
dicső ministerünk múlt hó 19-én megnyitott: 
a Tanítók Háza! 

Elévülhetetlen érdemeid a tanítóság szívé-
ben mindenkor élni fognak, azokat ugyan 
semmiféle más úton módon nem kell meg-
örökítenünk. 

Az a száz meg száz tanítócsalád, kiknek 
könyüit fölszárította a te szívj óságod, szívé-
ben telve van a hálával és szeretettel irántad 
azon jótéteményekért, melyeket az általad 
alapított s hivatását nemesen betöltő Eötvös-
alap nyújtott s nyújt szakadatlanul. 

Az ország szívében, Budapest fő- és szék-
városában működő tanítók s tanárok köz-
vetetten tanúi voltak csüggedetlen tevékenysé-
gednek, rajongó szívjóságodnak s kitartó 
lángbuzgalmadnak; azért örömmel ragadták 
meg a jelen kinálkozó alkalmat arra, hogy 
téged, nagyérdemű vezérünk, egyik már-már 
elérhetetlennek látszó eszményképed — a 
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Tanítók Háza — megvalósítása alkalmából 
szívok teljes melegével üdvözöljenek. 

Budapest fő- és székváros területén levő 
népoktatási intézetek munkásai hozták ma 
üdvözlésüket, nem választván el őket sem 
jelleg, sem fokozat. It t vannak az összes 
népoktatási intézetek, úgy a községi, mint 
állami, felekezeti s magán tanintézetek. 

Sajátkezű aláírásukkal teszik magukévá 
költő-kartársuknak ez albumban megörökített 
szózatát, mely így szól: „A száztornyú város 
kevély palotái között a mely oly szerényen 
húzódik meg, az a Ház a mi szemünknek a 
legkülönb, a mi szivünknek a legdrágább, 
mert a mi házunk, a mi várunk: a Tanítók 
Háza az, melyet, ha százszor tagadnád is: a 
te szereteted álmodott meg, a te akaratod 
épített föl, a te bölcseséged rendezett be. 

Légy üdvöz! 
Ha a te zengő szózatod a mi csüggeteg 

leikeinknek szárnyat nem ád; ha a te aka-
ratod a sziveinket meg nem aczélozza; ha 
te is elutasíthatatlan nem zörgetsz az ország 
kincstartóinak ajtaján és szívén: nincs ez a Ház ! 

Légy üdvöz! 
De ne légy azért immár most amaz ősz Simeon, 

ki elbocsáttatni kiván; ne légy, mint a győzedel-
mes vezér, a ki félreáll, mielőtt diadalma ered-
ményeit biztosította volna: a te nagy szereteted-
nek fegyverét, a te erős akaratodnak vértjét, 
a te igaz bölcseségednek pajzsát ne tedd le, 
hogy sikeredet a diplomaták el ne alkudják, 
magára hagyott seregednek szellemét viszály 
ne fertőzze s az elfoglalt vár sánczait titkos 
ellenség alá ne aknázza. 

Maradj ! Mi közkatonák vagyunk csak: 
nevelj közöttünk vezérnek valókat, kik elta-
nulják a te bölcseségedet, a te kitartásodat. 

Maradj, míg lelked a lelkünkkel nem lel-
kezik, vérünkké nem válik! 

Légy üdvöz! Maradj velünk! 
Követőid a múltban, hiveid a jövőben:" 

(Névaláírások.) 
Nagyérdemű vezérünk! Fogadd a szeretet-

nek e csekély zálogát oly szívesen, mint a 
mily szívből fakadó őszinte tiszteletből és 
szeretetből azt neked Budapest tanítói ezen-
nel átnyújtják. 

De tudván, hogy szívednek misem esik 
jobban mint az, ha az Eötvös-alap minél 
több segélyt nyújthat, örömmel közöljük veled, 
nagyrabecsült szeretett vezérünk, hogy Buda-
pest tanítói a szeretet filléreivel oly mértékben 
járultak az album előállíttatásának költségei-
hez, hogy a fölöslegből 200 koronát ajánl-
hatunk föl az Eötvös-alapnak oly kéréssel, 
hogy az a te nagy neved alatt kezelt alapít-
ványhoz csatoltassék. 

Isten éltessen! Isten vezéreljen s tartsa 
meg nemesen dobogó szivedet az ország 
tanítósága javára igen-igen soká! 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy bár a 
megállapodás szerint csak aláírásokat gyűj-
töttünk, minthogy egy üdvözlő szövegben 
óhajtottunk érzelmeinknek kifejezést adni: 
két tantestület nem állhatta meg, hogy saját 
lapját a következő kedves üdvözlésekkel ne 
lássa el. 

így az egyik: Hajlékot teremtél nekünk, 
kik eddig hajléktalanok valánk; nemes szíved 
szerető jósága őrködik e szerény hajlékban, 
hogy gondtalanul készülhessenek benne törekvő 
fiaink a hasznos életpályákra. 

Nagy és dicső a műved, áldott jó apos-
tolunk, a mily nagy és magasztos az eszmer 
a mely azt lelkednek sugalmazta ! . . . 

Álljon és virágozzék ez a te alkotásod 
időtlen-időkig s teljék benne gyönyörűséged, 
a míg csak dobogni fog nemes jó szíved! . . . 
A magyar tanítóság örökké áldani fogja érte 
emlékedet! 

A másik, egy leányiskola, ezt mondja : 
A nemesszívű emberbarátnak, a jótékonyság 

fáradhatatlan apostolának a magyar tanítóság 
bölcs vezetőjének, hálás elismerésük jeléül.... 

Végül nem hagyhatom említetlenül azt 
sem, hogy az album kiállíttatása, mely a 
megjelentek osztatlan elismerésében részesült: 
minden vonásában a lligler-féle papírgyár jó 
ízléséről tanúskodik. 

(Budapest.) Moussony Géza. 

IRODALOM. 
A Franklin-társulat k'adásában megjelen-

tek : A magyar nemzet története. Jókai Mór 
kitűnő munkájának ötödik kiadása. Gondos 
munka gyümölcse ez az V. kiadás, mert a 
kiadók szorgosan összeválogatták mindazokat 
az illusztrácziókat, a melyekre hazai festő-
művészeink történeti képei után szert tehet-
tek. Első helyen ezúttal is ott vannak a 
Geiger-féle még mindig pótolhatatlan történeti 
rajzok Árpád koráról, de mellettök ezúttal 
először foglaltak helyet: Than Mór, Lötz 
Károly, Székely Bertalan, Vizkelety Béla, 
Feszty Árpád, Kovács Mihály, László Fülöp, 
Orlai Soma, Liezen-Mayer Sándor, Gyárfás 
Jenő, Wagner Sándor históriai festményeik 
után készült rajzok, a kikhez hozzájok sora-
koznak a külföldiek közül: Knackfuss, Checa, 
Rafael, Naue Gyula. Gatteri G. J., Piloty 
Károly, Matejkó és Dőre' Gusztáv. Ez a munka 
nem históriai szakmunka, hanem fényes tör-
ténelmünknek ragyogóan megírt apotheozisa„ 
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melyet el kell olvasnia minden serdülő ifjúnak, 
leánynak egyaránt. Ara fűzve 2 frt 50 kr; 
vászonkötésben 3 frt 50 kr. — A Bégi Magyar 
Könyvtár új füzetei a következők: 17. füzet: 
Fazekas Mihály versei, kiadta dr. Tóth Rezső. 
Ara 1 frt. — 18. füzet: Gesta Bomanorum. 
Kiadta Katona Lajos. Ara 2 frt. — 19. füzet: 
Faludi Ferencz, Téli Éjtszakák. Kiadta Bupp 
Kornél. Ara 80 kr. 

Tanítók zsebnaptára. Az a régi jónevü zseb-
naptár, a mely most huszonötödik évfolyamába 
lépett, a szokásod pontossággal kikerült a 
nyomdából. A Koncsek Lajos, székesfővárosi 
tanító szerkesztette naptári »au a rendes nap-
tári részen, valamint a jegyzéknaplón kívül 
sok a szöveg. Van irodalmi része, a melyben 
Endrődi Sándor, Hajós Mihály, Szabó Dezső, 
Szőts András, Romhányi Sándor és Szomjas 
István mondanak el érdekes dolgokat. A má-
sodik rész a tájékoztató, a mely tanügyi dol-
gokat és intézményeket ismertet. Ezután a 
hasznos tudnivalók következnek s a minden 
tanítónak ajánlhat > naptárt gondosan össze-
állított czímtár zárja be. Ez a naptár 1 frt 
20 krért (ajánlott küldéssel 1 frt 35 krért) 
szerezhető meg a könyvárusoknál. 

Megjelentek: Az én imáim. 2. javított kia-
dása a b. Barkóczyné-Dómök Antónia (f. 
leányisk. igazgatónő) kitűnő imakönyvének 
protestáns leányok és fiatal hölgyek számára. 
Ara: vászonkötésben 1 fr t ; bőrkötésben 1 frt 
'60 kr; ehagrin-bőrkötésben 2 frt 50 kr. Ká-
kái Lajos (Budapest) kiadása. — A Stampfel-
féle (Pozsony és Budapest) Tudományos zseb-
könyvtárban megjelentek: Magyar büntetőjog. 
irta dr. Atzél Béla. A bűn vádi perrendtartás. 
Ugyanattól a szerzőtől. (Ára mindegyiknek 
1 k. 20 f.) — Gazdasági előadások a földmívelő 
nép részére. Irta Persenszky Károly szerencsi 
tanító. Kiadta a földmívelési ministerium. 
(Megkapható ugyanott.) — Szülőföldismerte-
tés. Kecskemét th. város és Pest-Pilis-Solt-
Kiskun víírm egye földrajza. (Vezérkönyv.) Minta-
leczkékben. irta: Tormássy Sándor kecskeméti 
tanító. Ara 1 frt. Kapható a szerzőnél. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m in is te r : 

Köszönetét nyilvánította: Buzitska Henrik 
bécsi lakosnak, a ki a Medves községhez 
tartozó Ruzitska-telepen szervezendő áll. el. 
isk. czéljaira egy megfelelő 10.000 frt értékű 
házat kerttel és 10 hold földet adományozott 
és az épület bel,sc) fölszerelésére és tanszerek-

kel ellátására 2000—2500 frtot felajánlott; 
a MAV piskitelepi fogyasztási szövetkezetének, 
a miért az ottani áll. el. iskolai szegény 'tanu-
lók javára ismétetlen 160 koronát adott; 
Horváth Mártonné, szül. Boxer Jolán somo-
gyomi áll. el. iskolánál alkalmazott tanítónő-
nek, ki a nevezett iskola részére egy 130 
forint értékű harmóniumot ajándékozott. 

Kinevezte: Venczel Rezső, Szabó István, 
Almási (Amtmann) János, Bánckovichné-Nyakas 
Viktória, Bánekovich János, Dolmányos Ferencz, 
Erdősiné-Nóvák Lujza, Erdősi Bálint, Farkas 
Vilma, Gergye Sándor, Hórényi Pál, Kaán 
Irma, Kovácsvé-Csillag Ilona, Kovács Miklós, 
Kotlemé-Pataki Vilma, Lisztner József, Man-
tuanó Gizella, Mantuanó Janka, Mágot Józsa, 
Orbán István, Poredusné-Szalwnyi Irma, Pore-
dus Antal, Beiner Mária, Szalayné-Juk Etel, 
Szalay Dénes, Szalay Sándor, Váryné-Szakonyi 
Józsa, Váry József, Vlasiis József, Némethné-
Fiilöp Krisztina, Szabó Gizella, Tibolt Boldi-
zsár, özv. Wágnerné-Pankovits Lujza okleveles 
tanítókat, ill. tanítónőket a nagykanizsai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Steiiur János, Both Jakab, Sztodola Pál, 
Lemle Rezső és Pratschner Vilmos oki. taní-
tókat a franzfeldi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítókká; Kropácsy Margit oki. tanítónőt a 
szakolczai állami elemi népiskolához rendes 
tanítónővé; Fiiszár Sándor okleveles tanítót 
a szentbibori állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá; Huny ár Károly, Schwartz János, 
Wenner Ferencz és Kellner Leonie nagy-
teremiai községi elemi isk. tanítókat, illetve 
tanítónőt a nagyteremiai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká, ill. tanítónővé; Marin János oki. 
tanítót a voldorti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Nemes Júlia oki. tanítónőt a nagygalambfalvi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Szentes 
Albert oki. tahítót a magyardécsei áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Gockler Zsigmond, 
IIarg as István és Bányai Jolán oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt a torontálerzsébetlaki áll. el. 
népiskolákoz r. tanítókká, illetve tanítónővé: 
Rigó Mihály és Vitos Antal oki. tanítókat 
a tömörkényi áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Fenyvessi Béla oki. tanítót a deszki áll. eL 
népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sipos István köbölkuti áll. el. 
isk. tanítót a magyar gyerőmonostori áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Juhász Lajos 
körösrévi áll. el. isk. tanítót a lesi, és Gulácsy 
Endre sonkolyosi áll. el. isk. tanítót a körös-
révi áll el. isk.-hoz jelen minőségükben; Kal-
lát Adolf alsócsalogányi áll. el. isk. tanítót a 
gőrhegyi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében: 
llosvai Lajos ó-soóvei áll. el. isk. tanítót a 
körösfői áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 
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Végleg megerősítette: Pálfi Péter borsod-
vármegyei segédtanfelügyelőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Tamaskovics Fe-
rencz bátorfalusi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak évi 640 koronát; Wirtschafter Bernát 
dunaszerdahelyi munkaképtelennek talált izr. 
el. isk. tanító részére évi 430 frtot; Zélcány 
Tivadar szécskereszturi gör. szert. kath. tanító 
részére évi 300 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Fleserin János toporcsai gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Rosea Máriának évi 175 
forintot; Bots Dénes kézdipolyáni róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Imets Teréznek és 
3 kiskorú árvájápak évi 227 frt 25 krt; néh. 
Kocsis Imre rékasi r. kath. tanító özv., szül. 
Pluhacsek Emíliának és 3 kiskorú árvájának 
összesen 337 fi-t 50 krt; néh. Magdinecz 
János fakóbükki g. kath. tanító özv., szül. 
Manajló Melániának és Teodor nevű kiskorú 
árvájának együtt évi 245 frtot; Kocsis Mihály 
volt siklósi r. kath. tanító özv., szül. Istolcovics 
Máriának és 4 kiskorú árvájának évi 400 frtot; 
Steczka János vánesfalvai g. kath. volt tanító 
özv., szül. Keresztény Emmának és 3 kiskorú 
árvájának évi 274 frt 50 krt; néh. Popovics 
István höltövényi g. kel. tanító özv., szül. 
Simtion Ilonának évi 173 irtot; néh. Naz-
draveczlcy József volt trebusafeje'rpataki gör. 
kath. tanító özv., szül. Fléger Juliánná és 
Gyula, József, Juliánná és János nevű kis-
korú árvái részére évi 258 frt 32 krt; Balogh 
István királynépi volt áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Cziczman Zsuzsánna részére évi 275 
forintot; néh. Keleti (Knzmanics) Zsigmond 
volt katafai tanító özvegye, szül. Rigó Mária 
részére évi 225 frtot: néh. Sax Pál hegyes-
halmi ág. hitv. ev. volt nyug. tanító özvegye, 
szül. Ifaclcy Emma részére évi 230 frtot; 
Fürst Győző nyitrai izr. el. iskolai volt tanító 
özvegye, szül. Weisz Berta részére évi 328 
forintot; néh. Lévay Lajos debreczeni ev. ref. 
tanító özvegye, szül. Nagy Juliánná részére 
évi 345 frtot; Szádváry Bazil vorocsói gör. 
szert. kath. tanító özvegye, szül. Szócska 
Erzsébet részére évi 175 frt 50 krt, Erzsébet 
és Margit nevű kiskorú árvái részére pedig 
fejenkint 29 frt 25 krt; néh. Gecse Ferencz 
miskolczi közs. volt tanító özvegye, szül. 
Sárkány Charitás részére évi 310 frtot; 
Beödy Ferencz loósi róm. kath. volt tanító 
özv.. szül. Lábos Jozefin részére évi 150 frtot. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. Ml. Arad. Az 1876. évi XXVIII. t.-cz. s a 

köz-igazg. bizottsági s községi utasítás 1., 2. 
§§-ai alapján az iskola tanítója köteles a mu-

lasztási kimutatást kéthetenkint pontosan el-
készíteni, az iskolaszéki vagy gondnoksági el-
nöknek átadni, ki azt aláírja s a községi elöl-
járósághoz átteszi. így szól a törvény és uta-
sítás. Nem hihető, hogy Arad város rendőri 
kapitánya nem ismerné aí 1868. évi XXXVIII. 
törvényt s azt mondaná, hogy ez „Aradme-
gyének nem szól." —• (J. Gj . Háta. Ha a kir. 
tanf. úrnak nincs ellene kifogása, a szerkesz-
tőségnek nincs. — T. L. Buzsák és másoknak. 
A Tanítók Háza javára részesjegyeket aláirók 
névsorát a Magyar Tanítók Naptárában fog-
juk, annak idejében, közzétenni (még pedig a 
teljes névsort, az egész országból;) lapunkban, 
legnagyobb sajnálatunkra, nem lehet, mert 
amúgy is szűkre mért terünkből sokat venne 
el. A beküldött összegeket a pénztáros úr kü-
lönben is mindenkinek nyugtatványozza. — 
Sz. J . Hogy 10—20 gyermeket kell-e tanítani, 
ha a téli időszakban nem jöhetett el több 
gyermek az iskolába, arra rendelet nincs, nem 
is kell. Köteles tanítani annyi gyermeket, a 
hány megjelent az iskolában. Ha újat nem 
tanít is, legalább ismétel velők. — T. L. Szt-
István. Hogy az iskolaszéki tag azt az iskolát 
látogassa, ez nemcsak joga, hanem kötelessége 
is. — E. V. Alvincz-Borberek. 1. Legjobb 
külön naplóba írni a mindennapos, és külön 
naplóba az ismétlő-iskolai tanulókat. 2. Az 
„ismétlő-e P" kérdés nem az iskolára, hanem 
az osztályra vonatkozik. — Török P. Az elemi 
iskolai igazolatlan mulasztásokért behajtott 
büntetéspénzeket az 1868. évi XXXVUI. t.-cz. 
4-ik £-a szerint az iskolapénztár javára kell 
fordítani. Ugyanezen törvény végrehajtására 
vonatkozó Utasítás (kiadatott 1876. évben, a 
közoktatásügyi ministerium 20.311. számú 
rend.) 2-ik g-a szintén azt rendeli, hogy a 
közs. elöljáróság az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
4-ik §-a alapján a büntetésből származó bírságot 
szigorúan hajtsa be és az így összegyűlt pénzt 
az iskola pénztárába szolgáltassa be. Ezek 

szerint a h i iskolai büntetéspénzeket 
nem fordíthatták — nem volt szabad fordí-
taniok — a városi tisztviselők nyugdíjalap-
jára; mert azok az iskolai szükségletek, fede-
zésére szolgálnak egyik alapul. — Kasza 
József. Részünkről semmi törvénytelenséget 
nem látunk abban, hogy M. Károly Aradon 
a közöshadseregbelieknél — hová 3 évre 
sorozták — most is szolgál, jóllehet okleveles 
tanító. Ennek okát az ön levelében közölt 
adatok alapján abban találjuk, hogy M. K. 
csak második évét végezte a tanítóképzőnek, 
midőn sorozás alá került. Később megengedték 
ugyan neki — kedvezményül — tanulmányai 
teljes bevégzését s így képesítő vizsgálata 
letételét is; ebből azonban csak az a haszna' 
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hogy a katonaságtól 3-ik év multán elbocsát-
tatván — nem kell képezdei félbeszakított 
tanulással bajlódni, hanem oklevele alapján 
azonnal rendes tanítói állásért folyamodhatik. 
Rá nézve az lett volna a legnagyobb nyereség, 
ha sorozás idején már okleveles tanító lett volna. 
Ki kell szolgálnia a 3 évet. — H. I . T. Kántori 
díjazásának nyugdíja igényéhez való csatolását 
a jelenlegi törvények és rendeletek értelmében 
nem tartjuk lehetségesnek. Ha most, midőn 
orgonát csináltattak, önt 45 évi szolgálat után 
a kántori teendőtől fölmentették, ez csak 
öreg korára való tekintetből történt; de nem 
azért, hogy az eddigi kántori jövedelem 
— kántorkodás nélkül — ezentúl a tanítói 
jövedelemhez csatoltassék, mint állandóan 
biztosított fizetés. Már pedig csak a tanítói 
állással járó s állandóan biztosított fizetést 
lehet nyugdíjigény alapjául beszámítani, nem 
személyi ideiglenes kedvezéseket. — Cs. J . 
Nyugdíjazásakor megszabják: mely alapból 
mennyit kap. Ezen semmi előleges vélemény 
nem segít. 1879. év előtti időből eső szolgá-
latok után csak az iskolaföntartóra róható 
ki nyugdíjhoz való hozzájárulási arány. —-
H. L. Legalább 2 tisztességes, padozott szoba, 
konyha, kamra illeti meg lakásul a rendes 
tanítót. Ön is igényt tarthat erre. A más 
felekezeti gyermekeket is köteles ön tanítani, 
ha az iskolaföntartó hatóság szedi is azoktól a 
tanításdíjat. Kivételnek akkor volna helye, ha 
erre nézve díjlevelében intézkedés található. — 
Cs. Mihály. Fizesse meg mind az 50 forint 
korpótlék után kivetett nyugdíjjárulékot, habár 
az 50 frtból 11 frtot a hitközségtől. 39 frtot 
az államtól segélyképen kap. Ha a hitközség 
nem fizeti a reá eső 11 frtot, folyamodjék 
eme hátralék behajtásáért szokott módon. — 
Szathniáry J . A Rábaszabályozás adója ügyé-
ben utalunk lapunknak a vízszabályozásról 
irott czikkünkre. Az ott közölt adatokat 
fölhasználhatja. — Hauser F. Ha sérelmes-
nek találja, fölebbezze meg. Előbb azonban 
a községi jegyzőnél szerezze meg az infor-
mácziót, melyik § alapján rótták ki reá a 
kérdéses összeget. — Czimbolinecz János. 
Ontöl, ki 4 év óta N.-K . . . . n lakik, a helyi 
elöljáróság, a képviselőtestület 12 frt „tele-
pedési dijat" követel. Jogos-e ez vagy 
sem ? Erre nézve útbaigazításunk az, hogy 
ezt a határozatot megfölebbezheti a köz-
igazgatást bizottsághoz, mely ily esetekben 
másodfokon hivatott határozni. Hivatkozzék 
a belügyminister úr 1886. évi 56.110. számú 
rendeletére, mely szerint a községek csakis a 
községi kötélékbe való fölvételt köthetik valamely 
díjhoz; de ezenkívül letelepedés, lakás és 
tartózkodás czímen semmi díj nem szedhető. 

Utaljon továbbá a belügyminister úr 1887. 
évi 30.347. számú határozatára, mely szerint 
„az 1886. évi XXII. t.-cz. 14. §-a községeket 
csak a községi kötelékbe való fölvétel után jogo-
sítja föl mérsékelt díj szedésére, a település 
után azonban díjszedést nem engedélyez" . . . 
Ez utóbbira nézve megjegyezzük, hogy a 
községekről szóló (1886. évi XXII. t.-cz.) 
törvény 14-ik §-ában arról van szó, hogy a 
községek szabályrendelet útján megállapított 
mérsékelt díjat követelhetnek a községi köte-
lékbe való fölvételért, melynek folytán az 
illető (a 13. § szerint) rendes községi taggá 
válik s a községi tagok jogaiban részesül. — 
N. F. Ébenfáivá. Mi eddig arról semmit 
sem hallottunk, hogy a kormány a párisi világ-
kiállításra tanítókat is küldene ki. De ha meg-
tenné is, sem esnék választása a tanítókép-
zőből most kikerülő, tapasztalatlan ifjakra. — 
H. Ii. Kis-Sáró. Ha nem talált anyakönyvet, 
nem állíthat ki bizonyítványt sem 20 év előtt 
iskolába járt tanuló részére. — K. F. Csak 
kihirdetett állásokra fogadják el a kérvényt, 
még pedig az illetékes kir. tanfelügyelőség útján 
kell fölterjeszteni. A főszolgabíró hitelesít-
heti. — M. K. Turia. Azt a közleményt mi 
tényleg a ministeriumból kaptuk s hogy mégis 
megleletezték, arról az illető ügyosztály, a 
melynek intencziói ellenére történt, sem tehet. 
Folyamodjanak az elengedésért a pénzügy-
igazgatósághoz, lapunk illető közleményére 
való hivatkozással bizonyítva, hogy jólúszemű-
leg jártak el s hogy nem volt szándékukban 
a kincstárt megkárosítani. A büntetést el fog-
ják engedni. — Z. T . . . . r . Korpótlékra vo-
natkozó kérvényének elutasítása jogosan történt, 
mivel a kérdéses 5 évnek egy részét uradalmi 
iskolánál töltötte, már pedig az 1893. évi 
XXYI. t.-cz., mely az ötödéves korpótlékok 
rendezésével is foglalkozik, az uradalmi isko-
lában működőkre nincs kiterjesztve. — Dob-
rovits M. A tanítógyülésekre vonatkozó napi-
díj alapja — azokra nézve, a kiket illet — 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 147-ik §-ában 
keresendő. Ennek következtében bocsátott ki a 
közokt. min. a gyűléseken megjelenők napi-
díjaira nézve rendeleteket, melyek azonban 
nem teszik kötelességévé minden iskolafentartó-
nak, hogy napidíjakat adjon. — Erdélyi K. 
Igen, tegyen reá bélyeget. — Soltész I. Az 
olyan, tanítónak kiküldött „képezdész" is tar-
tozik jövedelme után adót fizetni, a kinek nem 
évi 300 frt, hanem csak havi 25 frt fizetése 
volt és mindössze 7 hónapig működött. Buda-
pesten pl. azokra is kivetik az adót, kik nem 
kinevezett polg. isk. tanítók, hanem csak 
hetenkint néhány órára terjedő tanításra nyer-
nek megbízást „óradíjas" czímen. — Schlag-
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hammer K. Igazolt betegség miatt hosszabb 
időre, pl. 8—9 hónapig tartó szabadságra 
menő tanító csak méltányossági szempontból 
menthető föl attól, hogy a helyettes díjazásá-
hoz hozzájáruljon. A szabadságra bocsátással 
egyidejűleg intézkedni szoktak arra nézve is, 
hogy az illető szabadságolt tanító fizetéséből 
mennyit vonjanak le a helyettesítési költsé-
gekre. — C s . . . r P . . . ö. Nyugdíjba helyezett 
igazgató-tanító nem tarthatja meg emellett az 
„igazgatási" teendőket. Ha esetleg valamely 
rendkívüli esetről volna szó, akkor ideiglenesen 
a felsőbb hatóság nyújthatna ily kedvezményt. — 
Pálff'y Elek. Az illető felekezeti iskola-
hatóságnak kell igazolni tudnia, hogy mely 
§ alapján vet ki iskolai adót az ott földbirto-
kos, de más községben lakó s más hitfele-
kezethez tartozó egyénre. Az adóztató s nem 
az adózandó igazolja tehát a kivetés jogossá-
gát. A kérdéses esetben első sorban azt kell 
vizsgálni: nem kegyúri terhekkel megrótt föld-
birtok vásárlásáról van-e szó ? A mennyiben 
igazságtalannak látszik a kivetés, meg lehet 
fölebbezni. — Tóth Imre. Ö . . . község B s-
vármegyében — mint írja — 8—10.000 la-
kosú s ott most önök „részvényen, nyereség 
kizárásával akarnának a jövő évben polgári 
leányiskolát nyitni." Erre nézve útbaigazításunk 
az, hogy a jelen esetben községi polg. leány-
iskola nvitását kellene sürgetni a kir. tanf. 
útján az" 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 67-ik §-a 
értelmében, mely szerint „ Nagyobb köz-
ségek, melyeknek anyagi ereje engedi, kötele-
sek polgári iskolákat állítani és tartani fenn, 
a község lakosai számára felekezeti különbség 
nélkül..." Már 5000 lakosú község is kötelez-
hető felsőbb népiskola, vagy ha anyagi ereje 
engedi, polg. iskola feláillítására a népokt. törv. 
49. §-a alapján. Mi nem felsőbb népiskola, 
hanem polgári isk. nyitását ajánljuk. Fordul-
janak a kir. tanf. úrhoz, a ki az egyesületi 
iskolák nyitásához hivatalból hozzászól. — W. 
R. Véleményünk szerint 1896., 97.. 98. évben 
kiállított nyugtatványokra korona értékű bélye-
gek nem használhatók A dolog rendje szerint az 
ilyeneket meg kell „leletezni". Az iskolai szám-
adások „okmányolt"-ak legyenek, hogy hiva-
talos kifejezéssel éljünk. Ha az illető szám-
adásra köteles egyén — ki azóta vagyon 
hátrahagyása nélkül halt el — nem tett annak 
idején a nyugtatványokra bélyeget, a pénzügyi 
hatóság gondja lesz: miként hajtsa be a le-
letezés alapján kirótt birságot. — Erdekeit . 
Ha nővére oly súlyos beteg, hogy fölgyógyu-
lása nem várható egy év után sem, a nyug-
díjazás kényszerétől nem szabadulhat. Jelen 
esetben — úgy látjuk — nincsenek tájékozva 
az eljárás felől; forduljanak tehát sürgősen a 

kir. tanfelügyelő úrhoz. Levele alapján nem tart-
juk kizártnak azt az esetet, hogy az illető ta-
nítótjogai csorbításának veszedelme fenyegeti. — 
Zalai. Tóth József kir. tanfelügyelő úr lakása: 
VIII., Szentkirályi-utcza 3. — M. (iöntésháza. 
Ön azt közli velünk, hogy a lapunk m. é. 
50. számában megjelent a „foglalkozás" czímü 
hirdetés félrevezetése a tanítóságnak és hogy 
tartalmát, mit a hirdető egy koronáért árul, 
a tanítók nagyi-észt praxisból is tudják. Mivel 
a hirdetések egyáltalán nem tar-
toznak a szerkesztőségre s azoknak köz-
lésére vagy nem közlésére mi semmiképen sem 
folyunk be, a fönnebbi sorokban közöljük rö-
viden levele tartalmát, hogy figyelmeztessük az 
említett körülményre olvasóinkat, a kik egyéb-
iránt már jól tudják, hogy az efféle nagyhangií 
hirdetésekről mit kell tartaniok. Mi, szerkesztő-
ség, csak azért vagyunk felelősek, a mi a fe-
lelős szerkesztő neve előtt van a lapban; a 
többiekhez semmi közünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap ministeri biztosává a 

vallás- és közoktatásügyi minister gróf Teleky 
Sándor országgyűlési képviselőt nevezte ki. 
A budapesti Ferencé József Tanítók Háza 
és a szervezendő kolozsvári Tanítók Háza 
ügyeinek vezetésére hivatott igazgató-tanács 
tagjaivá pedig kinevezte és „a Tanítók Házai 
szervezeti szabályai által megszabott teendők-
nek hazafias buzgalommal leendő végzésére 
fölkérte:" Halász Ferencz és dr. Fináczy 
Ernő osztálytanácsosokat, Cseike Győzőt, Tóth 
József kir. tanfelügyelőt és Ujváry Bélát, a 
Néptanítók Lapja szerkesztőjét. 

— A délaí'rikai harcztéren a búrok még 
mindig vitézül tartják magukat s az angolok 
semmire sem mennek velők. A biírok táma-
dólag nem lépnek föl, hanem ha az angolok 
támadnak, azt rendesen győzelemmel vissza-
verik. Az angolok ujabb erősítéseket küldenek 
a csatatérre, a hová nemsokára az új főve-
zér: Roberts lord és vezérkari főnöke: Kitchener 
is megérkeznek. Ez utóbbi szerint a háború 
egy évig is eltarthat és Angliának legalább 
250 ezer embert kell mozgósítania. Szép kilá-
tások ! A római pápa azonban lépéseket tett 
a békeközvetítésre. 

— A művészeti ügyosztály vezetőjét K. 
Lippich Eleket O Fölsége osztálytanácsossá 
nevezte ki. Az új osztálytanácsos, a kinek az 
irodalom terén is jó neve van, eddig is oda-
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adással szolgálta 11 lassies minister művészeti 
programmját s ezután még inkább munkál-
kodhatik annak a szép czélnak az elérésén, a 
melyet a minister több ízben hangsúlyozott, 
hogy t. i. a művészetnek a köztudatba kell 
átmennie, még pedig az iskolák útján. Az új 
osztálytanácsos működésétől sokat várnak úgy 
a művészi, mint az iskolaügyi körök. 

— Egyesületek az Eötvös alapért. A 
baranyasellyei Kaszinó-Egyesület legutóbbi köz-
gyűlésén elhatározta, hogy br. Eötvös József 
munkáit nem rendeli meg, minthogy azok 
már megvannak könyvtárában, de a jótékony-
ságban sem akar elmaradni, így 10 forint 
adományt szavaz meg a nevezett egyesület 
pénztára javára. (Csakhogy az, a miről most 
szó van, Eötvös munkáinak végleges és teljes 
kiadása! Ebben olyan munkák is napvilágot 
fognak látni, a melyek nyomtatásban még nem 
jelentek meg. Ezt a körülményt ajánljuk úgy 
a baranyasellyei kaszinó, mint általában az 
olvasókörök szíves figyelmébe. Szerk.) A "ba-
ranyasellyei olvasókör pedig Bodonyi Nándor 
tanító indítványára elhatározta, hogy ez év 
folyamán műkedvelői előadást rendez, melynek 
jövedelme szintén az „Eötvös-alap" javára 
fordíttatik. 

— Új képezdei tanfolyam. Maspes Gyula 
minister a mult évi költségvetésben 800 frtot 
vett föl két fiatal tanító számára, kik a buda-
pesti Klotild-szeretetházban a szeretetházi és 
árvaházi nevelésben magukat gyakorolják. 
A tanfolyam egy évre terjed; annak befejezése 
után a tanfolyam felügyelő-bizottsága a minis-
ter nevében a végzett ifjaknak szeretetházi és 
árvaházi nevelői oklevelet ad. A felügyelő-
bizottság dr. Axaméthy Lajos ministeri taná-
csos elnöklete alatt most tartotta első ülését, 
melyen a tanfolyam szervezését állapították meg. 

— Az Eötvös-alap érdemes elnökéhez: 
J'éterfy Sándor kir. tanácsoshoz lapunk f. szer-
kesztője a következő levelet intézte: „Tisztelt 
Karátom! Bármily nagy kitüntetésnek és meg-
tiszteltetésnek tartom is azt, hogy az Eötvös-
alap, érdemetlenül, másodelnökévé választott 
(a miért ezennel hálás köszönetet mondok), 
mégis, magánkörülményeim miatt, e megtisz-
telő választást el nem fogadhatom. Kérlek, 
tisztelt Barátom, jelentsd be e lemondásomat 
a gyűlésen s légy meggyőződve úgy Te, mint 
biztosítsd e felől az egyesületet is, hogy úgy 
az Eötvös-alapnak, valamint a Tanítók Háza 
ügyének továbbra is buzgó munkása leszek s 
tollal a sajtóban, valamint szóval a vidéki 

tanítógyüléseken ezután is hirdetni fogom az 
igét. Rám mindig számíthat az egyesület és 
számíthatsz Te, a kinek vagyok igaz híved, 
a magyar tanítóságnak pedig készséges szol-
gája: Budapest, 1900 január 1. Ujo try Béla, 
a Néptanítók Lapja f. szerkesztője." 

Tanítók Háza. A borsodnádasdi vas-
gyári „Tiszti Kaszinó" ez évi közgyűlésén 
Gergely János gyári tanító indítványára 50 
koronát szavazott meg a Tanítók Házára s 
ez összeget évi költségvetésébe beállította, 
könyvtára számára pedig megrendeli b. Eötvös 
József összes müveit. — A titéli áll. iskolák 
tantestülete f. hó 13-án Titelen tánczczal 
egybekötött hangversenyt rendez a Tanítók 
Háza javára. Országszerte követésre ajánljuk ! 

— Egy megjutalmazott tanító. Jól eső 
érzettel fogadta a tanügyi közvélemény Seges-
vártt és az egész Nagy-Küküllővármegyében a 
földmívelésügyi m. kir. ministernek ama dicsé-
retre nem szoruló tettét, hogy egyes tanítókat 
a gyümölcsfatenyésztés körül szerzett érde-
meiért pénzjutalomban is részesít. Annál 
melegebb fogadtatásban részesült Gsulak Lajos, 
segesvári állami elefrii népiskolai tanítónak a 
földmívelésügyi m. kir. minister úr által „a 
munkás néppel való helyes irányú foglalkozásá-
nak jutalmául" adományozott 50 frt jutalom-
díj, mely a napokban érkezett le a vármegye 
főispánjához karácsonyi ajándékul 11.509 elnöki 
szám alatt azon utasítással, hogy ezt nevezett 
tanítónak adja át. Csulak Lajos neve nem 
ismeretlen a Néptanítók Lapja olvasói előtt 
és a magyar irodalomban sem. 14 évig volt 
falusi tanító, mely idő alatt a népéletből 
merített és ellesett mozzanatokat dolgozott föl 
tárczában, elbeszélésben, sőt akkor, mikor 
hire-hamva sem volt a mostani népoktató-
fölolvasásoknak, nem egy esetben olvasott föl 
a falu népének az őt megillető nyelvezeten 
és ismeretkörben hasznos és tanulságos tárgy-
ról. 9 év óta működik városon, a hol nincs 
társadalmi mozzanat, melyet tollával, mint 
jegyző, titkár, ne szolgálna. A segesvári 
magyar polgári kör megalakításában egyik 
legtevékenyebb munkás volt s ma is annak 
buzgó titkára. A „ Nagy-Kükullő" vármegyei 
érdekeket képviselő lapnak egyik főmunkatársa 
és megalapítója; a vármegyei tanítóegyesületnek 
szóval és tollal egyik legmunkásabb tagja és 
ékes tollú titkára; az „Emke nagykükiillővár-
megyei válásztmányának1- lelkes tollvivője és 
a „Székely történetek" czímü munkájával tanú-
bizonyságot tett arról, hogy a munkás néppel 
való foglalkozása helyes irányú volt, mert e 
munka minden betűje annak az Istenadta 
népnek életéből van ellesve és a történeti 
hűségnek megfelelőleg papírra vetve. Ezeket 
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Csulak Lajosról elmondani annál inkább szük-
ségesnek tartottuk, hogy ebből is lelkesedést 
merítsenek azon kartársaink, a kik a néppel 
szeretnek foglalkozni s a kik fáradozásuk 
jutalmát a nép művelődésében látják, (s.) 

— A Tanítók Házáért. A lelkesedés lángja, 
mely az ország szivéből, a szék- és fővárosi 
kartársak részéről a Tanítók Húsa érdekében 
fellobogott, szétcsapott szép hazánk minden 
részébe. Baranyát sem hagyta érintetlenül. 
Az alig 40 tagot számláló pécsváradvidéki 
tanítóegyesület megszavazott 500 koronát, 
mely összeget 5 év alatt egyenlő részletek-
ben fizeti le. A folyó évre az elnök már nyert föl-
hatalmazást az első részletnek megfizetésére. 
A baranyamegyei tantestület, a pécsi tanító-
egyesület és a pécsvidéki tanítónők egyesülete 
az utóbbi időkben karöltve törekszenek a 
nemes ügyhöz méltó munkásság kifejtésével 
oly alapot teremteni, mely e megye régi hír-
nevének megfeleljen. E czélból megalakult a 
három egyesületből a Ferencz József Tanítók 
Háza baranyamegyei gyüjtőbizottsága, melynek 
élén a közszeretetben álló királyi tanácsos 
tanfelügyelő, Salamon József áll. E bizottság 
permanens és hetenkint tanácskozik és mun-
kálkodik a 4000 korona alapítvány megterem-
tésén. Eddig megjelölte minden tagnak teen-
dőjét a gyűjtés körül és megállapította a 
gyűjtés módozatait. Elhatározta, hogy a tanév 
folyamán a népiskolák növendékeivel egy 
nagyobbszerü ünnepélyt rendez énekkel, sza-
valatokkal és élőképek bemutatásával. Az eddig 
jegyzett 19 részvényt a Tanítók Házára csak 
kezdetnek tekinti és azon van, hogy a megyé-
ben a kartársak és a népnevelés barátai között 
minél többet helyezhessen el. A bizottság 
munkássága a legszebb reményekre jogosít; 
mert tagjai között látjuk a tanítók legagi-
lisabb tagjait, mint Schneider István, Reberics 
Imre, Klingenberg Jakab stb. kipróbált erőket 
és ezek mellett, kiket első sorban kellett volna 
említenem, a pécsi tanítónők fáradságot nem 
ismerő és az ügyért szent lelkesedéssel hevülő 
egész testületét Futima Sarolta polgári iskolai 
és Ehnn Emilia és Pókász Amália tanítónőkkel 
élén. Minden jel arra enged következtetni, 
hogy a baranyamegyei tanítóság nemcsak 
megértette a Tanítók Házával szemben levő 
kötelességét, hanem akaija és tudja is érde-
kében erőit érvényesíteni. Ügy legyen! 

— Oltóviasz. Alulirott ezennel értesítem e 
b. lap t. olvasóit, miszerint a földmívelésügyi 
m. kir. minister úr ő nagyméltósága m. évi 
nov. 21-én 64.452/V1II-3. sz. magas leiratával 
megengedni méltóztatott, hogy a saját készítésű 
oltóviaszom néhány állami intézetben kipróbál-
tassák. Egy doboz hidegen folyó oltóviasz 

1000 oltáshoz való. Kitűnően használható 
gyümölcsfa-, rózsa- és szőllőoltásnál, valamint 
a fák nyesésekor is. A szőllő-oltásnál szükséges 
a kenést száraz homokkal vagy fahamuval is 
behinteni, hogy egymáshoz ne tapadjon. E 
kenőcs óvja a raffiát a rothadástól és így a 
megeredési százalék jóval nagyobb. Ha agyag-
gal kenünk, annak az a hátránya, hogy a ve-
nyigéről elszárad s a raffiát magával húzza, 
ha pedig nedvesen tartatik, a raffia időnap 
előtt elrothad és így nincs, a mi összetartsa 
az oltást, talajnedvesség s levegő jut a metsz-
lapok közé. Ez az oka a kevés megeredési 
százaléknak. Az oltóviasz 90% spirituszszal 
higítható. Kezelése igen előnyös, takaró- és 
burkolóképessége kitűnő, a fa szöveteit leg-
kevésbbé sem támadja meg, a legvékonyabb 
kenés is — fapadosságánál fogva — légmentesen 
zár s a seb szépen gyógyul alatta. Túrkeve. 
Varga Sándor, kertésztanító. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Makkai Kálmán (Sáronberke) részes-
jegyének első részlete fejében 5 fr t ; Szollár 
Pál (Nagy-Szimás) évi tagsági díja fejében 
1 frt 50 kr. 2. Tanítók Házára: Szabó János 
(Nagy-Füged) gyűjtése 2 f r t ; (ehhez járultak: 
Viczes Endre 50 kr; Lestál Miklós 50 kr; 
Fridrich Dezső 50 kr; Szabó János 50 kr = 
2 frt.); Pr at scher János (bélyegekben) 10 kr; 
Kardos Ödön (Kis-Mácséd) 2 frt; kajdúböször-
ményi ev. ref. tanítótestület (a Péterfy-ünnep 
üdvözlő sürgönyének megváltása fejében) 2 fr t ; 
németlipcsei evang. népiskola ('növendékek tót 
szini előadása jövedelmének egy része, beküldte 
Beniács János, ev. tanító) 5 frt; Kolozsvári 
Izsó 10 kr. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak (VII., Wesselényi-u. 44.), a kihez az ily 
adakozások küldendők. 

— Találkozó czéljából néhány volt osztály-
társam felszólítására kérem azon volt tanuló-
társaimat, kik a csiksomlyói képezdében a 
III. osztályt az 1891/92. tanévben végezték, 
valamint azokat, kik az 1892/93. tanévben 
velem képesítésre állottak, hogy legkésőbb 
f. év márcz. hó l-ig jelen tartózkodási helyü-
ket velem tudassák. Ázután bővebb értesítés 
megy. Budapesten (V. ker., Csáky-utcza 7. sz.), 
1900. január 2. Huszár Zoltán. 

T a r t a l o m : Üj állami népiskolák. (11.) — A közok-
tatásügyi költségvetés. — A magyar nyelv tanításá-
ról. Margitai József. — Kell-e külön tanterv az 
osztatlan népiskolának? I. Jurassa Endre. II. Huhay 
Bertalan. — S z ü n ó r a : Péterfy-album. Moussony 
Géza. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIII. évfolyam 3. szám. Budapest, 1900 január 18. 

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 elölj ár ósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. " . 

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

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

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

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

r 

Uj állami népiskolák. 
(H.) Miben keresendő az oka az 

állami népoktatás nagy arányú, örven-
detes fejlődésének? Egyes-egyedül azon 
bölcs kultúrpolitikában, a melyet Wlas-
sics minister kitűzött s a melynek 
czélja: a vallás-erkölcsi alapon nyugvó 
magyar nemzeti népnevelés intenzív kiter-
jesztése. 

E nagyszabású akcziónál minden erő-
szakosság ki van zárva, mert ilyet a 
minister meg nem enged s meg nem 
tűr. Csak oly községekben történik 
államosítás, a hol ezt az érdekeltség 
maga kéri s e czélra a tőle telhető 
hozzájárulást biztosítja; az ily község 
becsüli az állami iskolát s szeretettel 
érdeklődik iránta. 

Több izben hangsúlyoztuk, milyen 
nagy gond van fordítva az állami nép-
iskolákban a vallás - erkölcsi oktatásra. 
Igazolja ezt nemcsak az, hogy a hit-
oktatásért az állam kellő tiszteletdíjakat 
engedélyez s e czímen a közoktatási 
tárcza már évi háromszásezer koronát 
fizet; hanem igazolja a ministernek 
többrendbeli intézkedése, a mely az 
állami iskolai növendékek vallási gya-
korlataira s az állami tanítóknak neve-
lői közremunkálására vonatkozik. Mind-
ezen intézkedések üdvös, ténybeli hatá-
sát látják, tapasztalják az érdekelt 
szülék; ezért nincs semmi hatása azon 

föl-föltünő támadásnak, a melyet bizo-
nyos körök az állami népoktatás ellen 
intéznek. 

Még azon örvendetes jelenségre kell 
ráutalnunk, hogy a nemzetiségek köré-
ben is mind inkább té r t hódít a magyar 
állami népoktatás. Ezt Wlassics minis-
ternek azon bölcs intézkedésére kell 
visszavezetnünk, hogy olyan nemzetiségi 
községekben, a hol a község nemzetiségi 
iskolájának fölhagyásával maga kéri az 
állami iskolát, a minister megengedi, 
hogy a 3-ik osztálytól kezdve, vagyis 
a mikor a gyermekek a magyar irást 
és olvasást már megtanulták, s a magyar 
beszédben is jártasságot nyertek, a 
magyar tannyelv teljes épségben hagyá-
sával az anyanyelvbeli irás és olvasás, 
heti 2—3 órában, mint rendkívüli tan-
tárgy taníttassák. 

Ennek a bölcs politikának az ered-
ménye, hogy p. o. Pancsován az ottani 
községi szerb és német iskolák ma már 
magyar tannyelvű állami népiskolák. 

Érdekesnek tar t juk fölemlíteni, hogy 
az 1899. évben államosított iskolák 
közül 26 volt előbb felekezeti jellegű, 
a melyek kizárólag az illető egyházmegyei 
főhatóság beleegyezésével államosíttat-
tak, tehát erőszakos államosításról ezek-
nél sem lehet szó. 

Hogy a községek szivesen meghozzák 
az állami iskolák érdekében áldozatai-

Lapunk 3-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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kat, kitűnik a következő adatokból is: 
az 1899. évben 113 községben létesült 
állami iskola s ez a 113 község ösz-
szesen 123.449 korona évi átalány-
összeget fizet a közoktatásügyi tárcza 
javára; ezen kívül a legtöbb község 
fizeti még az 5%-os iskolai adót s 
gondoskodik az iskolák dologi szükség-
letei s valamennyi község gondoskodik 
az iskolaépületek állandó jó karban 
tartása felől s fizeti a 24 koronás évi 
tam'tói nyugdíjjárulékot minden tanítói 
állás után. A legtöbb község gondos-
kodik a gazdasági ismétlő-iskola gya-
korlati tanítási czéljaira szükséges terü-
letről és fölszerelésről is. 

Mivel mi ezt az ügyet fontosnak 
tartjuk, legközelebbi számunkban közölni 
fogjuk az 1899. óv folyamán szervezett 
állami népiskolákról a részletes kimu-
tatást is. 

A magyar nyelv tanításáról. 
Pálmay József (Népt. Lapja 1898. évi 33. 

sz.) a játékot tartja igen. alkalmasnak a ma-
gyarul való beszélésnek a megtanítására. Azért 
azt ajánlja, hogy a tanító minél gyakrabban 
vegyen részt a gyermekek játékában. Ezt meg-
előzőleg ajánlja, hogy a tanítás első két heté-
ben a nem magyar ajkú gyermekeket olyan 
magyar szókra tanítsuk meg, a melyek a ta-
nuló anyanyelvével egyenlők, vagy legalább 
nagyon hasonlók. Ezenkívül egytől tízig a 
magyar számokat kívánja taníttatni már az első 
héten. 

A tanulók anyanyelvével azonos, vagy az 
azokhoz hasonló szókat inkább az ábéezés-
könyvben használnám, mint a tanítás első he-
tében a beszéd-értelemgyakorlatoktól külön, 
erre szánt időben. Én a horvát és vend vidéki 
iskolák számára írt magyar ábéczés-könyvem-
ben mintegy 300 ilyen szót gyűjtöttem össze 
s meg vagyok győződve, hogy úgy a tanítónak 
a munkáját, mint az eredmény elérését nagyon 
megkönnyítettem általuk. A számoknak már 
az első héten magyarul való beemlézése nem 
jár haszonnal, de módszerellenes is, mert az 
első héten még nem haladunk 10-ig. 

P. J. leír néhány játékot. Különösen a vásár-
játékot ajánlom nem magyar ajkú iskoláink-
ban működő tanítótársaim figyelmébe. Ebben 
a játékban előforduló szók és mondatok oly 

könnyűek, sz emiélte tésök pedig oly egyszerű, 
hogy a gyermekek minden nehézség nélkül 
megjegyzik maguknak úgy a magyar kifejezé-
seket, mint a játékot. 

A játékot a magyar nyelv szolgálatában igen 
fontos eszköznek tartom, mert itt van alkalma 
a tanulónak a népiskolai rendszeres tanításon 
szerzett magyar nyelvképességét szabadon is 
alkalmazni. Hasznos szolgálatára lehetnek a 
kezdőknek a magasabb osztálybeli magyarul 
beszélő tanulók és azok, a kiknek magyar az 
anyanyelvük. Ilyen egy, kettő mindig akad az 
osztályban, kiknek hagyjuk meg, hogy mindig 
magyarul beszéljenek társaikkal. A tanító is 
ragadja meg az alkalmat, hogy minél többször 
lehessen jelen a gyermekek játékán, mert az ő 
jelenlétében kevésbbé fogják a tanulók az anya-
nyelvet használni s mert ő magyar nyelv gya-
korlása szempontjából is irányíthatja a gyer-
mekek játékát. Kényszereszközök alkalmazása 
nélkül arra törekedjünk, bogy a tanulók ne 
csak az iskola udvarán, de azon kívül is játé-
kaik közben magyarul beszéljenek egymással. 
Tanítsuk meg őket olyan játékokra, melyeknek 
versei, mondókái, szólásai magyarok, a vidéken 
dívó játékok verseit, mondókáit, szólásait pedig 
fordítsuk le magyar nyelvre, hogy a tanulók 
ne legyenek kénytelenek ismert játékuk miatt 
az anyanyelvet használni. Csakhogy a játékot 
ne sorozzuk a rendes iskolai foglalkozások közé. 
A játék ne legyen a magyar nyelvre való ta-
nítás rendszeres módja, hanem annak egyik 
kisegítő eszköze. 

Szollár Pál (Népt. Lapja 1898. évi 33. sz.) 
leírja, hogy ő nem értvén a tanulók anyanyel-
vét, órarend és tanterv (?!) nélkül tanította 
meg gyermekeit a magyar nyelvre. Két hóna-
pig játszott és dalolt velük magyarul. Deczem-
berben már annyira megtanultak a tanulók 
magyarul, hogy az írva-olvasás tanításához 
foghatott. Sz. P. erős meggyőződése, hogy 
„mindaddig, míg a tanítók a gombamódra 
megjelenő útmutatók után utaznak, czélt nem 
érnek." 0 tanítókul mindenütt a nép nyelvét 
nem értő tanítókat tartja kívánatosnak alkal-
mazni. Nagyon röviden végez módszerével. 
Nem írja, hogy hát tulaj donképen mit beszél-
getett a tanulókkal deczemberig, ha sem az 
órarendre, sem a tantervre, sem a módszeres 
utasításokra nem volt tekintettel? 

A mit Sz. P. a módszertani útmutató köny-
vekről mond, azokra az a megjegyezni valóm 
van, hogy a módszertani könyveket nem azért 
írják, hogy a tanító szórói-szóra, betüről-betüre 
azok szerint haladjon tanításában, mert a gon-
dolkodni tudó tanítót nem lehet tanítói eljárá-
sában egy mintaleczke korlátjai közé szorítani. 
Eszméket, elveket, irányt, vezérfonalat van 
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hivatva adni a módszertani útmutató könyv s 
korántsem akarja a tanító eljárását béklyó közé 
szorítani. Minden tanító 1—2 évi gyakorlat 
és mások tanításának megfigyelése után a 
képzőintézetben elsajátított módszertani sarka-
latos törvényeken alapuló egyéni módszerre 
tesz szert, melylyel a legbiztosabban, leg-
könnyebben és leghamarább ér czélt. De 
viszont, éppen mivel a tanítás módja is halad, 
még a legjobb és legügyesebb tanító, a leg-
kiválóbb didaktikus is hátramarad, ha nem 
olvas módszertani könyveket és nem figyeli 
meg másoknak a módszerét. Az útmutató köny-
vekről tehát nem lehet kicsinylőleg beszélni. 

Zolich Károly (a Népt. Lapja 1898. évi 
39. sz.) „Tanulmányunk" czím alatt lelkes sza-
vakkal mond el általános irányelveket a ma-
gyar nyelvtanításról, melyek közül a módszer 
tanulmányozásáról föntebb írt soraim megerő-
sítéseül ide iktatom Zolich közleményének záró-
szavait : „ A magyar nyelv tanításának módsze-
l é t a tanítónak folytonosan tanulmányoznia 
kell. E tanulmányozás közben örömmel fogja 
látni, hogy tanulmányozásával a legszebb tudo-
mányt műveli, azt, mely hivatva van megálla-
pítani a módot, miként kell a nemzeti művelt-
séget a magyar nyelv tanítása által ä Z Z ä Bi 
becses közkincscsé tenni, mely hazánk összes 
lakóit erős és nagy nemzetté van hivatva egye-
síteni !" 

Láng Mihály (a Népt. Lapja 1898. évi 18. 
számában) Gramma és társainak idevágó mun-
káját bírálván, azt igyekszik bebizonyítani, 
hogy a magyar nyelv tanításának módjáról 
eddig írt közlemények és munkák nem halad-
tak helyes úton, mert a direkt módszer szel-
leme és lényege megköveteli, hogy a nem 
magyar ajkú iskolákban a tanítás első pilla-
natától fogva kizárólag magyar nyelven tör-
ténjék az oktatás. L. M. nemcsak játék közben, 
hanem a rendes tanítás ideje alatt is a szabad 
beszélgetést tartja a legalkalmasabbnak a ma-
gyar nyelv megtanulására. Egyedül Balla gya-
korlati eljárását tartja helyesnek s úgy látszik, 
Balla B. által ismertetett módszer benyomása 
alatt igéri, hogy a valódi direkt módszer szel-
lemében könyvet fog írni. Néhány leczkét is 
közöl a Népt. Lapja 1898. évi 25. és 29. szá-
maiban melyekről volt szerencsém a Népt. 
Lapja 1899/ évi 16. és 17-ik számaiban mód-
szertani szempontból nézetemet elmondani. 

Láng M. az általa vallott módszer felől el-
mondott nézeteimre kemény szavakban vála-
szolt a Népt. Lapja 1899. évi 23. és 24-ik 
számaiban. Sőt egyik volt tanítványomra is 
hivatkozik, a ki tőle kér tanácsot, hogy hogyan 
kell p. o. a kertet ismertetni a nem magyar 
ajkú iskolában, mert ő — úgymond — miná-

lunk azt nem tanulta meg s hogy képzőinté-
zetünkben tanult módszerrel nem tud boldo-
gulni. Láng M. nagyobb nyomaték kedvéért 
kitalál egy rossz módszert, annak néhány oda-
vágó mondatát muraközi horvát nyelvre lefor-
díttatja és úgy mutatja be, mint az én mód-
szeremet. \Ez a ráfogás és az ellenem irányí-
tott fegyver visszafelé sült el, mert úgy Paksy 
gyakorló-iskolai tanító úr, mint Fekete Géza 
volt tanítványom (a Népt. Lapja 1899. évi 
26. és 30. számában) kézzelfoghatóan bebizo-
nyították, hogy a Láng úr által leírt és nekem 
tulajdonított rossz módszert mi sohasem hasz-
náltuk s hogy ama rossz módszernek a felta-
lálója Láng Mihály úr. 

A midőn gratulálok Láng úrnak ahhoz a 
szövetséghez, melyet egy volt tanítványommal 
ellenem kötött, azt jegyzem meg, hogy nemzet-
közi felfogás szerint a czivilizált hadakozó 
felek között, még ha tollal harczolnak is, nin-
csenek megengedve azok a fegyverek, melye-
ket Láng úr ellenem használt; értem a ráfo-
gásokat, a szavak szántszándékos elmagyará-
zását, az idézetek elferdítését és egyéb sze-
mélyeskedést. Láng úrnak a Népt. Lapja 1899. 
évi 23. és 24-ik számaiban ellenem intézett 
személyeskedéseit válasz nélkül hagyom, mert 
sokkal magasztosabbnak tartom az ügyet, 
sokkal inkább tisztelem e helyet s annak 
olvasóközönségét, mintsem hogy Láng urat 
kövessem a személyeskedés terén. A minek 
válaszomban személyeskedő természetű íze van, 
az is csak jogos önvédelemből került oda. 

Sok tanítóegyesületünk is foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. Majdnem minden magyar ajkú 
vidéken működő tanítóegyesület gyűléseinek 
tárgysorozata közé fölvette ezt a fontos kér-
dést. Egyik ilyen, másik olyan módszerrel véli 
elérni a czélt. Tagadhatatlan, hogy mindegyiket 
a legnemesebb szándék vezérli. Minden egyes 
gyűlésen elhangzott eszmék részleteiről nincs 
tudomásunk, azért mindegyikhez nem szólha-
tunk hozzá. Két gyűlésen elhangzott szavak 
azonban föltűntek, mert az arany középút 
helyett mindegyik túlzásba viszi a dolgot. 

Az egyik tanítóköri gyűlésen az értekező 
egyéb túlzásai között azt adta elő, hogy o 
megbünteti tanulóit, ha anyanyelvükön meré-
szeinek egymásközt beszélni. Nem gondolta 
meg ez a tanítótársunk, hogy túlbuzgóságával 
mennyit árthat az ügynek ? Vegyük fontolóra 
e kérdésnél, hogy akkor ébredett a magyar 
nemzet öntudatra, a mikor elnyomták, s hogy 
akkor jöttünk nemzeti nyelvünk hátramara-
dottságának tudatára, a mikor erőnek erejével 
el akartak bennünket németesíteni. Áll ez 
nemcsak a magyarra, hanem más ajkú népre 
is. Azért tehát csak okosan és türelemmel! 

3 
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A mosonymegyei kartársaknak határozatára 
(Népt. Lapja 1899. évi 25. szám) meg viszont 
az a megjegyzésem, hogy az óvatosságot kár 
oly messzire vinni, hogy „a körülményekhez 
képest iparkodni fognak a magyar beszéd körül 
buzgalmat fejteni ki és esetleg egy-egy tan-
tárgyat magyarul is tanítani." Véleményem 
szerint buzgalmat a magyar nyelv tanítása 
körül nemcsak a ' körülményekhez képest kell 
kifejteni, hanem minden körülmények között 
azon kell lenni, hogy a magyar nyelv az ő 
helyét elfoglalja az iskolában és a községben, 
mert ez az ö joga s aztán nemcsak esetleg (!) 
egy-egy, hanem a magasabb osztályokban már 
minden körülmények között minden tantárgyat 
magyarul kell tanítani. 

Ennyiben volt szerencsém e lapok hasábjain 
megjelent nézeteket fölújítani s itt-ott meg-
jegyzéseimet azokra megtenni. S most foglal-
juk össze a fölszínre került eszméket, vonjuk 
le belőlük a tanulságot, állapítsuk meg a tájé-
koztató és irányadó elveket, hogy ki-ki a 
maga iskolája viszonyaihoz képest figyelembe 
vehesse és alkalmazhassa azokat további haza-
fias munkálkodásánál. 

Abban mindnyájan megegyezünk, hogy a 
száraz fordítások, az életnélküli szó- és mon-
dattanulás, a tanuló által nem értett mondó-
kák és versek beeinlézése, a nyelvtani szabályok 
bemagolása által munkánk lélekölő, az ered-
mény pedig kétes értékű lesz. Öntsünk tehát 
életet tanításunkba, a szemléltetés eszközeit 
használjuk föl jól, szoktassuk és gyakoroljuk 
tanítványainkat gondolataiknak magyar nyelven 
való kifejezésére! Különösen a tanítás első fo-
kán kell vigyáznunk, hogy helytelen módsze-
reinkkel a zsenge tanuló kedvét el ne vegyük 
a magyar nyelv tanulásától. A tanításnak ezen 
a fokán jól készítsük el a siker meleg ágyát, 
hogy benne a magyar nyelv tudásának álta-
lunk elvetett magja kikeljen, további munkál-
kodásunk által pedig erős fává nőjjön és jó 
gyümölcsöt teremjen. 

Nem magyar ajkú iskolában működő kar-
társaink közleményeiből arról győződtünk meg, 
hogy a kivitel módozataira nézve két fővéle-
mény áll egymással szemben. Az egyik a sza-
bad beszélgetés által, a másik pedig a tan-
tervnek figyelembe vételével, illetőleg a beszéd-
s értelemgyakorlatok anyagának rendszeres és 
pedagógiailag helyes földolgozása által vél czélt 
érni. 

A szabad beszélgetés hivei a tanítás első pilla-
natától kezdve magyar nyelven szólnak a nem 
magyar ajkú tanulóhoz; úgy tekintik a tanuló-
sereget, mintha az mind született magyar anya-
nyelvű volna s azért soha semmi szín alatt egy 
szót a tanuló anyanyelvén ki nem mondanak. 

Hogy mégis valamikép megértethessék magukat 
magyar nyelven: kénytelenek ujjaikkal muto-
gatni, kezeikkel gesztikulálni, arezuk izmait, 
szemüket, lábukat, vállukat mozgásba hoznia 
futni, ugrani, repülni, fütyülni s a t., az álla-
tok hangját, mozgását, cselekedetét utánozni 
s a t., szóval természetellenes szemléltetési 
eszközökhöz fordulni. A kik pedig e módszer 
hivei közül nem viszik túlzásba a szemléltetést, 
azok csak beszélnek és beszélnek a tanuló előtt, 
reájuk nézve teljesen idegen nyelven s nem 
törődnek azzal, hogy a szegény gyermeksereg 
megérti-e őket, vagy sem ? Ezek úgy véleked-
nek, hogy majd csak valamikép ráragad a ta-
nulóra a magyar szó. 

A szabad beszélgetés hivei abban a nézet-
ben vannak, hogy ha egy kisegítő szót hasz-
nálnának a tanuló anyanyelvén, akkor halálos-
bűnt követnének el a „direkt módszer" ellen. 
Némelyik e gárda hivei közül annyira megy 
az ő direkt módszerével, hogy mellőzi a mi-
nisteri tantervet, az órarendet, a módszeres 
utasításokat; ezzel a tanítói eljárásával, azL 
ötletszerű szabad beszélgetéssel a tanításban 
a szabadosság útját nyitja meg s az által, hogy 
módszerével a nem magyar ajkú iskolákat 
túlbuzgóságában akaratlanul is tanterven kívül 
helyezi: valóságos ex-lex állapotott teremt az 
iskolában. Vájjon az ilyen iskolákban mily 
irányban folyjék a szabad beszélgetés ? Mi 
legyen a beszélgetés anyaga ? Milyen szók-
kal és mondatokkal fejezzük ki gondolatain-
kat ? Mi által véljük ellenőrizni a tanítás 
eredményét ? Hogyan tudjuk meg, hogy 
tanulóink közül ki értette meg szabad beszél-
getésünket? — Eme kérdések fölött jó lesz 
elmélkedniök a szabad beszélgetés híveinek!.' 

A szabad beszélgetés hivei a beszéd-értelem-
gyakorlatokat, irást, olvasást, számolást stb. 
már a tanítás első fokán kizárólag magyar 
nyelven óhajtják tanítani. Ennek az iskolának 
a hivei kiválnak a népiskolai tanítás termé-
szetességéből, annak általános elveiből, mene-
téből, tervéből és alakjából; eltérnek a népis-
kola feladatától s nem a tanulónak minden-
oldalú kiképzését tartják szem előtt, hanem 
egy czélt: a magyar nyelvet. Ezt az irányt 
bátran elnevezhetjük pedagógiai szeczesszió-
nak. A szeczesszió annyit jelent, hogy kivá-
lás a rendszerből, eltérés a szabályoktól. 
A képzőművészeti szeczesszió új országútja a 
művészetnek. Ezt az új irányt szabályokba 
foglalni nem lehet; minden művésznek jogá-
ban áll a maga egyénisége szerint fölfognia 
a szeczessziót. Hogy van-e a szeczessziónak 
jogosultsága és jövője a képzőművészetben, 
ahhoz nem szólok, mert nem értek hozzá. 
De azt érzem, hogy nekem jobban tetszik egy, 
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a, természet után festett tájkép, a valóságot 
megközelítő életkép, egy élethű alak, virág 
s a t., mint a szeczessziósoktól kikerült kép-
zeletbeli, a valóságban nem létező szfinx, ere-
deti formájából kiforgatott levél, virág s a t .  
A pedagógiában is jobban tetszik nekem, a 
módszertan szabályainak megfelelő és a tan-
terv keretében mozgó, mint a tanítás törvé-
nyeit semmibe sem vevő, szabados tanítói el-
járás, mely által a gyermek lelkében értelem-
beli és nyelvbeli káoszt, valóságos pedagógiai 
szfinxet hozok létre. A pedagógiai szeczesszió-
nisták a direkt módszer túlságba vitt alkal-
mazása által a pedagógiában természetellene-
sen dolgoznak s kiválnak a módszertan sza-
bályaiból, eltérnek attól, a mi az iskolai tö-
meges tanításnál a legtermészetesebb, t. i. a 
rendszeres tanítástól. 

A szabad beszélgetés hívei folyton azt han-
goztatják, hogy az ő módszerük az anya mód-
szeréhez áll legközelebb. Meglehet, hogy így 
van, csakhogy az iskolai tanításnál nem lehet 
szószerint venni, hogy: „miként az anya ta-
nítja gyermekét beszélni, azon a módon kell 
a nem magyar ajkú gyermeket is tanítani," 
mert a tanító nem anya, az iskolásgyermek 
meg nem szopós csecsemő! Más viszonyok közt 
él és fejlődik a csecsemő és más viszonyok 
közt a beszélni tudó iskolásgyermek. Ezt ne 
hagyjuk számításon kívül, a mikor arról be-
szélünk, hogy mily módon tanítsuk meg azt 
~a sereg gyermeket a magyar beszédre, a mely 
még soha egy magyar szót sem hallott. A ki 
az anya módszerét mereven követi az iskolá-
ban, az nem az iskolásgyermek természetének, 
korának és a népiskola feladatának megfelelő 
módon tanít, tehát annak a tanítása a népis-
kola szempontjából természetellenes lesz. 

Ujabb időben néhányan pedagógusaink kö-
zül azonosítani óhajtják a népiskolai tanítást 
az óvodai foglalkozással s az óvóképzést a 
tanítóképzéssel. Ez a kísérlet a gyakorlatban 
nem fog beválni (példa reá a pozsonyi tanító-
képző-intézet, a mely beszüntette az óvónő-
képzést) s mint muló tünemény, le fog tűnni 
a pedagógiának semmi erőltetést és termé-
szetellenességet nem tűrő egéről. Az iskolának 
kárára van, ha tanítója óvodát csinál az is-
kolából s az óvodának kárára van, ha az 
óvónő iskolát csinál az óvodából. Eltévesztett 
dolog a szabad beszélgetés híveinek a mód-
szerét hazánk nem magyar ajkú iskoláiban 
-általánosítani. E lapok hasábjain úgy kultúr-
politikai, mint pedagógiai szempontból már 
elég bőven kifejtettem ennek az iránynak a 
veszedelmét és helytelen voltát. Azért egyet-
len egy nem magyar ajkú iskolában sem en-
gedném meg a szabad beszélgetés szerinti ta-

nítást és a tanítás tervétől való eltérést. 
Az anyanyelv mellőzését pedig kivételesen 
csak azokban az iskolákban tartom megenged-
hetőnek, a melyekben: 

1. a tanító nem ismeri a nép nyelvét. 
Ebben az esetben nincs más mód, mint addig 
erőlködni, kinlódni, míg csak meg nem sejtik 
a gyermekek a tanító óhaját, vagy meg nem 
éi-tik őt. Hogy sok időbe, nagy fáradságba 
és rengeteg időpazarlásba kei-ül a tanításnak 
ez a lélekölő módja, azt mindenki elgondol-
hatja, a ki egy olyan iskolában képzeli magát, 
a melyben a tanulók a tanítót, a tanító a 
tanulókat nem érti. Egy kis szótározás segít-
het valamit az ilyen viszonyok közé került 
tanító nem irigylendő helyzetén. 2. A mely 
iskolákban többféle anyanyelvű tanuló van. 
Ebben az esetben nem fogja a tanító a taní-
tást annyi nyelven vezetni, a hányféle anya-
nyelvű tanulója van, hanem magyar nyelven. 
Ebben az esetben is majd csak a szótárra, 
vagy valamelyik magyarul értő és más nyel-
vet is beszélő tanulóra szorul a tanító, ha 
boldogulni akar. De ebben a két esetben 
sem tartom megengedhetőnek a szabad beszél-
getés, hanem a rendszeres beszéd- és értelem-
gyakorlatok szerinti tanítást, mint ezt több 
t. kartársunknak e lapok hasábjain ismertetett 
eljárásából láttuk. 

Az anyanyelv mellőzhető (de nem teljesen) 
azokban az iskolákban, a melyeknek tanulói 
az iskolába való beiratás előtt olyan óvodába 
jártak, a melyben magyar nyelvben való fog-
lalkozás, társalgás, játszás által annyira vitték 
a kisdedek, hogy annyira, mennyire megértik 
az óvónő magyar beszédjét. Ebben az esetben 
természetes, hogy nem fogunk velük az isko-
lában újra anyanyelvükön beszélni, hanem 
magyar nyelven s anyanyelvüket csak akkor 
használjuk, ha nem értenek meg valamit. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Csáktornya.) Margitai József. 

Nehéz helyzet. 
— J _ . e v é l a. s s s e r k e s z t ő l i ö z . — 

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 4 §-a kötelezi 
az iskolaföntartót, hogy a tanító készpénzfize-
tését havonkint, vagy évnegyedenkint kiszol-
gáltassa. 

Ha nem készpénz a tanító fizetése — hanem 
termény — (buza, üszögös; árpa, léhaszemű; 
tengeri, minél több egérrágta csutkával stb.) 
mint ezt a fönt idézett törv. 3. §-a megengedi, 
akkor az 5. § értelme szerint köteles az is-
kolafentartó az előre megállapított mennyiség-
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ben és előre megállapított időben, legkésőbb 
november hó végéig, a tanító közbejötte nélkül 
kiszolgáltatni azt. 

Eddig a törvény, itt következik az eredmény; 
nem ugyan a törvényből kimagyarázható, de 
a jelen közigazgatási viszonyok mellett a végre-
liajtatlan törvénytől egyenesen várható. Más-
felől szomorúan kiáltó bizonyság a mellett, 
hogy a vidéki (falusi) tanítóság milyen üldö-
zéseknek van kitéve az iskolafentartó tagok 
részéről, ha a tételes törvényre hivatkozik, 
vagy éppen és szükségszerűen annak minden-
kit egyetemlegesen kötelező szavai szerint jár 
el, mert nem kivánja a „jó békességet" az 
éhenhalás, vagy mondjuk nyomorgás árán. 

Az eset, melyről igen t. szerk. urat értesí-
tem, mely eset köztudomásszerüleg nem első, 
valószínűleg a fennálló viszonyok mellett nem 
is az utolsó lesz, a következő: 

Balogh István anarcsi (Szabolcsmegye) ta-
nító csekély fizetésének hátralékát „hajtotta" 
az anarcsi biró, ki egy személyben kurátor is. 

Volt olyan is, a ki fizetett; több olyan, a 
ki zálogot adott. A kurátor-biró a kézi zálog-
tárgyakat a tanító lakásán halmozta föl. Hogy 
megengedte B. I. a zálogtárgyaknak lakásán 
lett fölhalmozását, ne ítéljük el. Oka: a 
nagy család; kiáltó szegénység; a közelgő 
karácsony, mikor még az én házmesterem is 
kalácsot süt; s főként az a triviális birói ki-
jelentés, hogy „ellenesetben menjen az Isten-
hez panaszra." 

A megzálogolt egyháztagok egyike, — gon-
dolom a hátralék előleges kamatjaként, — szent 
karácsony éjszakáján, mikor a „Jézus minden-
kinek egyaránt megszületett," a bő hátralék 
miatt szűkölködő tanító házát sárral bemá-
zolta s ugyanazzal ezt a szót kente föl: „zálog." 

Karácsony reggelén, a kereszténység öröm-
ünnepén, templomba ment a falu, a tanító csa-
ládja pedig nem mert „kibújni." —• A kinek 
szeme volt a látásra, látta 

A tanítói lakást egy fal választja el az is-
kolateremtői. 

A kurátor-biró karácsony-este a falu legé-
nyeivel az iskolateremben bálozni kivánt. 

A pap nem engedte, mert az egyháztanács 
előtt megfelelő kérelem nem állott, a tanító, 
ki ugyancsak erre hivatkozott, tiltakozott ünne-
pének végleges megrontása ellen. 

Erre a vitéz biró nekiment a bezárt iskola-
ajtónak és sarkával addig rugdosta, míg be 
nem szakadt; kielégítésül és magyarázatképen 
ezt adva a tanítónak: „maga (!) nem közigaz-
gatási közeg" s azzal duhaj legények élén, 
bandaszó mellett bevette a tantermet, mulat-
ván kivilágos-kiviradtig. A tanító népes csa-
ládjával, fenn virrasztván, volt módja hallani 

a „ fa lu urának* a renitensre tett, szótáron, 
kívül álló, ékes megjegyzéseit. 

Kellemetlen reminiszczencziákat fölidézni nem 
akarok; mindössze néhány kérdésbe szorítom 
össze különben joggal elég nagyra terjedhető 
méltatlankodásomat s fölvetem a kérdést, 
vájjon: 

' l . Az 1893. XXVI. t.-cz. 3., 5-ik §-a nem 
elévült-e már most 6 év után ? Nincsen-e itt 
az ideje, hogy a tanító bármily kis faluban-
szolgálja is a népnevelés ügyét, fölszabadíttas-
sék terménybelieknek fizetésid történendő elfoga-
dásától. 

A tanulatlan s így azért goromba birók és 
kurátorok kegyelmének szükséges és czélszerű-e 
továbbra is kitenni a tanítót, a kit mint 
embert véd ugyan a törvény, de mint tanítót 
nem tud megvédeni? (? Szerk.) 

Az anarcsi tanító bejelentette a fönt emlí-
tett undorító dolgot a kisvárdai járásbíróság-
nak, a mely vagy kisüti a tettest, vagy nem 
s ha igen, megbünteti, de vájjon azt a nimbuszt, 
mely a tanítványok szemében a tanítót szük-
ségképen övezte, visszaadja-e a birói itélet 
büntető határozata? Nem kell-e ehhez egy-
pár generáczió elmúlását okozó idő ? S ez idő 
alatt hol keresendő a nevelői hatás ? Anarcson ? 

Nem áll-e érdekében közoktatásügyi magas 
kormányzatunknak, hogy az ehhez hasonló, 
bizony-bizony sokszor előforduló esetektől 
megmentse az állami tanítókon kívül azokat a 
felekezeti tanítókat is, kiknek még ma nem 
az állam, nem a község, nem a felekezet pénz-
tára adj a készpénz fizetésüket, hanem a törvény 
ellenére úgy kénytelenek összeszedni, mint 
a vad madár, attól a kocsistól, dohányostól, 
szegény zsellér embertől, kik szivesen vennék, 
ha adnának nekik, kik fizetni azonban csak 
úgy tudnak és úgy szoktak, mint az az anar-
csi jeles. 

A ki ismeri e mizériákat tapasztalatból, a 
többször idézett 3-ik §-t nem látja-e törlendő-
nek s kimondandónak, hogy a tanító (természe-
tesen bármely jellegű iskolánál működők) fize-
tése készpénzfizetés lehet csak? 

E főkérdés mellett egy másik — szintén 
főkérdés — hámozódik ki az anarcsi esetből. 

Az iskola tudvalevőleg középület, mint. 
ilyen mindenkié és senkié. 

A magánlakot minden sértéstől védi a tör-
vény, de van-e olyan $ a törvénykönyvben, 
mely az iskolát, illetőleg tantermet meg-
védi az inzultusoktól ? 

Helyhatósági szabályrendeleteket ismerek;: 
ilyenek vannak elvétve itt-ott, de törvény, 
mely még az anarcsi biró előtt is birna némi 
súlylyal ? 

Miért ne lehetne kimondani azt törvényben, 
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hogy az ország bármely (alsó és felső) okta-
tási intézetében a tanítási termekkel, bármi-
kor és bárhol saját felelősségére, az illető igaz-
gató, vagy tanító, vagy felügyelő rendelkezik, 
kinek jogkörébe való illetéktelen avagy éppen 
erőszakos, durva beavatkozás egyenlő súlylyal 
esik a mérleg serpenyőjébe a magánlak sértő 
cselekedetével ? 

S míg ilyen törvényünk nem lesz, nem 
lehetne-e addig is pl. ministeri rendelettel azt 
kimondani ? 

Tudjuk, mert van annyi szeretetünk és bi-
zalmunk 117assies minister úr iránt, hogy az 
ilyes kérdéseket nem tartja illetéktelen be-
avatkozásnak; másfelől meg bízunk az ő nagy 
műveltségével együtt járó finom érzékében, 
hogy távolról is átérzi és felfogja annak 
a kényszerült, kellemetlen, sőt, mint láttuk, 
undorító pressziónak a súlyát, melyet mi köz-
vetlen közelről hordunk, — szégyenkezve, 
szemlesütve. 

(Debreezcn.) Csurka István. 

Az osztatlan iskola tanításterve.* 
Már a mult alkalommal jeleztem, hogy az 

egységes tanterv keresztülvitelének megoklásj, 
módját — a „helyi tanterv"-ben látom. Ez 
alkalommal bővebben kívánok foglalkozni a 
„helyi tanterv" szükséges voltával, fontosságával 
és kiviteli módozatával. 

Tagadhatatlan, hogy nagy különbséget talá-
lunk, ha az iskolák különböző viszonyait 
tekintjük. A vidék földrajzi fekvése, éghajlata, 
időjárása, gazdasági viszonyai, a nép életmódja, 
vagyoni állapota, a gyermekek testi-lelki fej-
lettsége, az iskola tanulói egy, vagy vegyes 
nyelve, mind befolyásolják a tanítás anyagát; 
az osztottság különböző fokát (1, 2, 3, 4, 5 
tanítós) is figyelembe kell venni. Ezenkívül 
magának a tantervnek némely tárgya, pld. föld-
rajz, természetrajz, kézügyesség, kézimunka, 
gazdaság- kertészet állandóan a helyi körülmé-
nyek figyelembevételére utalnak s egyenesen a 
helyi egyedek ismeretére alapítják a tovább 
haladást. Fontos a „helyi tanterv" az iskolába 
járó gyermekek életpályájának, de elkerülhe-
tetlen a munka-szünidők beosztása szempontjá-
ból is. 

A tantervhez adandó utasításnak tehát — 
e kérdéssel kell elsősorban foglalkoznia. Azon-
ban az nem lehet az „utasítás" feladata, hogy 
a tantervet részletesen az egyes iskolákhoz vi-
szonyítsa. Kivánni is merő képtelenség! E fel-

* A. „Népnevelők Budapesti Egyesülete" pedagógiai 
szakosztályának folyó évi január hó 13-diki gyű-
lésén tartott fölolvasásból. 

adat a mult izben jeleztem tényezőkre vár. 
Készítsék el a megyei ált. tanítótestületek, 
részletezzék az illető járáskörök és ennek 
munkáját ismét viszonyítsa a helyi hatóság 
s mindezen megállapodásokat ellenőrizze, 
hagyja jóvá a kir. tanfelügyelő. Szükséges 
azonban már az „utasítás"-ba befoglalni a 
helyi tanterv készítésének főbb szempontjait. 

A hatóságilag megállapított „helyi tanterv" 
kivitelében osztatlan iskoláinkban segítségül 
lesznek: 

a) A tantárgyak csoportosítása. A tanterv 
szellemét, a népiskola czélját az utasításnak 
kézzelfoghatóan, félremagyarázhatatlanul ki 
kell mutatnia, ha a tantárgy-csoportosítást 
öntudatossá akarjuk tenni, ami pedig nemcsak 
időnyerés, hanem az értelmi képzéssel kar-
öltve járó eredmény végett is fontos. Meg kell 
értetni a tanítósággal, hogy a népiskola fő-
feladata — az érzületi nevelés; főbb tárgyai: 
az írás, olvasás, számolás. Ezek képezzék tehát 
a tanítás gerinczét. Önként következik ebből, 
hogy az I—II. osztálynál a besz.-ért.-gyakorlat, 
a III—IV. osztálynál az olvasókönyv a tanítás 
központja s az V—VI. osztályokban nevelés-
oktatásunk befej ezéseül az embernek a társa-
dalom számára való kiképzése nyomulván 
előtérbe: itt egyik eszköz az alkotmánytant 
felölelő történélem, a másik az egészségtant a 
természettannal, a természetrajzot a földrajz 
keretében magában foglaló olvasókönyv. Ezek 
alapján maga-magát magyarázza, hogy írási 
órán olvasás, nyelvtan karöltve járnak; olva-
sáskor az előbbiek mellett tárgyi ismeretet is 
nyujtunk; számtani feladványaink keretében 
földrajz, természetrajz ismétlődjék; szóval 
annyira hozzuk közel a tárgyakat egymáshoz, 
hogy csak a tanítás gerinczéből tűnjék ki: 
miféle tárgyat is tanítunk ? 

b) Osztály-összevonás. Tanítói körökben is — 
igen gyakran — elég laikus észrevételeket 
hallunk erről. Igen sokan úgy vélik: az I — II., 
a III—IV. és továbbá az V—VI. osztály együtt 
taníttatnának. Hisz így csupán három osztály-
ból állana az osztatlan iskola! A kérdés ter-
mészete pedig azt kívánja, hogy mindegyik 
osztálynak el kell végeznie a tantervben részére 
kijelölt anyagot. Az osztály-összevonás csak 
bizonyos tárgyaknál és azoknak is meghatáro-
zott tananyaga körében történhetik sikerrel és 
csak akkép, hogy ekkor a felső osztály ismétli 
az alsóbb osztálynak azon órán tanítandókat. 
Helytelen alsó osztályt felsőbb hallgatására 
rendelni; nem megfelelő és káros időfecsérlés 
viszont a felsőbbet is az alsóbbnak oly tárgya 
ismétlésére kényszeríteni, melyet ezen felső 
osztály már jól tud. 

Össze lehet vonni az I. osztályhoz a Il-ikat 
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némely besz.-ért.-gyakorlati, vagy 20-as szám-
körben történő számolási órán; lehet e kettő-
nek egyszerre szám-, vagy nyelvtani-dolgozatot 
tollbamondani. A Ill-ik osztály számtani, 
nyelvtani anyagát a IV-ik legtöbb órán ismé-
telheti, sőt a földrajzi részben is amazzal 
erősödhetik; e két osztálynak ismét egy idő-
ben lehet tollbamondani. A Vl-ik már leg-
több tárgyból együtt ismételhet az V-ikkel. 

Az ének (hallás után), a rajz, a torna, a 
gazdaság, a kézügyesítés, a női munka oly tár-
gyak, melyekben valamennyi osztályt egyszerre 
lehet foglalkoztatni. Igen természetesen a gyer-
mekek fejlettsége ekkor is szem előtt tartandó. 

c) A magánfoglalkozások helyes beosztása. 
E kérdés helyes megoldása — az osztatlan 
népiskola gordiusi csomója. Az okszerűség 
nélküli magánfoglalkozás mellett nemcsak az 
a baj, hogy a gyermek mitsem tanul, hanem 
az is, hogy a foglalkozásnélküli gyermek 
zavarja a tanítást, figyelmet zavar és fegyel-
met bont s lelkében megfogamzik a rend-
szertelenség, a dologtalanság; megszokja az 
ímmel-ámmal való foglalkozást. A magánfog-
lalkozások összevisszasága mellett van igazán 
hatszor annyi munkája az osztatlan iskola 
tanítójának! Pedig bizonyos, hogy a csendes 
foglalkozás igen nagy nevelő hatással van. 
Kiadásánál a következőket kell szemügyre 
venni. Ne haladja túl a gyermek ismeretkörét, 
de viszont ne legyen az osztály közép-átlagá-
nak képességéhez mérten — túlkönnyü; ter-
jedelme legyen illő a kiszabott időhöz; kivi-
telével a tanítás ne zavartassék; serkentse a 
gyermek tud vágyát s az elvégzés sikere lehes-
sen hatással munkadedvére ; fokozza tevékeny-
ségét és végül a tanító által felülbírálható is 
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legyen. A magánfoglalkozások okszerűségének 
fokozására igen óhajtandónak tartom, hogy 
ott, hol t.-képző van, gyűlések alkalmával 
mindig a gyakorló-iskola tanítója tartsa a 
nyilvános tanítást. Ne képezze az bírálat 
tárgyát, de meghallgatására elmenni minden 
tanító köteleztessék. A hol pedig tanítóképző 
nincs, az egyesület elnöke válaszszon és kéljen 
föl erre a czélra alkalmas tanítót, kinek e tiszt 
elvégzéseért tiszteletdíj járjon. 

Mivel az osztatlan iskolában a tantárgyak 
csoportosítása, az osztályok összevonása s a 
magánfoglalkozások okszerűsége az óraterven 
sarkallik, többoldalú megfigyelés kell annak 
összeállítására. Azért indokoltnak vélem a 
IY-ik egyetemes tanítói gyűlés határozatát 
fölújítani: készíttessen az állam osztatlan isko-
láinknak óra- és munkatervet. Mindkettő út-
mutató, ez utóbbi pedig zsinórmérték is lenne 
iskoláinkban. 

d) Tan- és Íróeszközök megválasztása. Az 

eddigiekből látható, hogy én a tankönyveknek 
lehetőségig való korlátozása mellett vagyok. 
Osztatlan iskoláinkban — úgy tartom — az 
fogja a sikert leginkább biztosítani, ha a 
tanítás kútforrása a tanító tüdője lesz. Segéd-
eszközök : a jól szerkesztett olvasókönyv; mód-
szeres utasítások ; vezérkönyvek, oly tárgyak-
ból, melyek olvasókönyv alapján nem tanít-
hatók. Ilyenek: irva-olvasás, besz.-ért.-gyakorlat, 
számolás, mértan, testgyakorlás, gazdaság, 
kézimunka és ének. Kézikönyv csak a törté-
nelemből adassék. Különösen azért is kell 
óvnunk osztatlan iskoláinkat a kézikönyvtől, 
mert tapasztalhatjuk, hogy a tankönyvirók 
túltömik, a birálók ezt nem kifogásolják, sőt 
nem egyszer látunk engedélyezve oly tanköny-
vet is, mely a tanterv keretén túl jár. 

Osztatlan iskoláinkban a reáliáknak olvasó-
könyv alapján való tanítása mellett egyhangúlag 
állást foglalt a IV. egyetemes tanítói gyűlés 
is s kimondotta — igen helyesen — azt is, 
hogy a többi (fönnebb elősorolt) tárgyakról 
legyenek módszeres utasítások megíratva és 
kiadva. Csatoljuk még ezen bölcs határozathoz 
a következő kívánságokat: mindenik osztály 
olvasókönyvéhez is legyen használati utasítás 
adassék egyik-egyik osztálynak számtani pél-
datár, nemzeti motívumokat figyelembevevő 
s a kézimunka szolgálatában álló rajzminta-
gyűjtemény és a történelem fontosságának 
méltánylása végett — történelmi kézikönyv. 

ej A kisegítő tanulók alkalmazása. A felett 
nincs mit vitatkozni, hogy alkalmas módok 
és eszközök találása nélkül az osztatlan iskola 
tanítója a jobb körülmények között levő 
osztott iskolával a versenyt föl nem veheti. 
Mellőzhetetlen módnak találom a kisegítő tanu-
lók alkalmazását. Tanítványaink között találunk 
többet olyat, kik egyes munkáinkban sikerrel 
segítnek. A rátermettek feltalálása, kiképzése 
okkal-móddal sikerül is. Ilynemű „segédtanítók" 
nélkül az osztatlan iskola aligha fog boldo-
gulni. Ezek ügyelnek föl a magánfoglalkozások 
alatt osztályaikra; kiadják az iró- és rajz-
eszközöket; fölkérdik az osztályuk némely 
feladványát; akárhányszor Írásbeli dolgozatot 
ki is javítanak; a tanító keze alá adj ák a 
szemléltetési eszközöket ; szünet alatt segéd-
keznek a jövő tanóra előkészítésében; elöl-
járók példájokkal a nevelésben, szorgalmuk-
kal az oktatásban. Büszkék is e tisztükre 
egész életökben. Kívánatos, hogy az utasítás 
rájok is felhívja a tanítók figyelmét. Mutassa 
meg, mikép képezzék ki, mikre használják, 
és szabja meg az alkalmazás hatáskörét is, 
nehogy túlkapás származzék általuk. 

f ) A szemléltetés fokozása. Általánosan 
egyetértünk abban, hogy a tanítás annál 
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könnyebb, a megtanultak annál maradandób-
bak, minél természetesebbek a szemléltetés esz-
közei. Osztatlan iskoláinknak a természetes 
szemléltetésre jóval több terük van. Ezen 
•előnyt föl is kell használniok. 

A siker végett az „utasítás"-ban a követ-
kezőket óhajtanám: 1. a mi természetben be-
mutatható, ne helyettesítsük; 2. életre kell 
hívni és szabályozni kell az iskolai kirándu-
lásokat ; 3. legyen az iskolának állat-, növény-
-és ásványgyűjteménye megfelelő utasításokkal; 
4. a gazdasági isin.-iskola területén termeltek 
a természetes szemléltetésnél fölhasználtassa-
nak és ott egy tábla éppen a szemléltetésnél 
alkalmazandó növények termelésére rendeltes-
sék ; 5. bocsájtassék rendelkezésére osztatlan 
iskoláinknak a jó iskola fogalmához kötött 
mesterséges szemléltetési eszközök jegyzéke 
s készíttessék hozzájok használati utasítás, 
történjék rendelkezés gondozásukra nézve; 
(i. írja körül, hogy a hanggal, taglejtéssel, a 
gyermekek csoportosításával is mit és hogyan 
kell s lehet szemléltetni; 7. tétessék kötele-
zővé a rajzolással való tanítás. 

g) A szünidők megfelelő beosztása. A vallás-
és közokt. kormány nem régen kibővítette az 
1876. évi idevágó ministeri intézkedést. Váro-
sainkban —: hihető — be is tartható lesz ez 
úgy; ámde a falusi iskolák ama rendeletnek 
semmikép sem tehetnek eleget. Bármit mondjunk, 
a megélhetés a tudománynál is fontosabb! 
Van idő, midőn a nép sehogysem nélkülözheti 
gyermekét. Tízéves fia annyit vagy még 
többet ér, mint 20 -25 éves idegen. Némely 
időben pár hét alatt értékesebb a gyermek, 
mint máskor két hónap folytán. Es ebben az 
iskola nem lehet ellenlábas a szülővel. A 
hadilábonállás csak az iskola kárára történnék. 
Osztatlan iskoláinknak föltétlenül kétféle vaká-
czióra van szükségük; ünnepi- és dologi szün-
napokra. Ezek pedig akkép osztandók be, 
hogy azért a nyolczhónapi tanítási idő, 
mely nélkül a tananyagot elvégezni nem lehet, 
betartható legyen. 

A dologi szünnapokat klimánk különböző-
ségénél s az időjárás nagy változandóságához 
viszonyodó gazdasági munkálatok idejének 
hullámzása miatt országosan (egyöntetűen) 
megállapítani nem lehet. Helyes megoldása a 
„helyi tanterve-vei egyidejűleg és módon volna 
eszközölhető. 

Adjanak jogot a tanítónak dologi szünna-
pokként közbe-közbe egy, vagy kétheti vaká-
cziót adni. Természetesen ennek megfelelően 
a vizsgálat napja továbbtolatnék. Ha az 
V—VI. osztály rendszeres beállítása kötelezővé 
vált: töröltessék az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
53-ik fi-sa, mely megengedi, kogy a 10 éven 
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felüli gyermekeknek az iskolaszék a szünidőn 
kívül a legnagyobb munkaidőben még két-
havi szünidőt adhat csak, vasárnapi iskolába-
járásra kötelezvén őket. Terjeszsze ki az 
„utasítás" a tanító jogkörét arra is, hogy a 
napi tanórák kezdetét az évszakokhoz viszo-
nyítva elébb, illetve hátrább tehesse. Mert falun 
pl. az állatjait gondozó apa télen 8 órakor 
alig küldi gyermekét iskolába már csak a 
reggelizésre való tekintetből is; míg azt, a ki 
tavaszszal (májustól) reggel 8 órakor kezd 
munkához, rest jelzővel illeti. Azonkívül a 
gyermekeknek a szülők munkájában való se-
gédkezhetése s a higiénia szem előtt tartása 
is indokolják ezt. 

Néhány mellékkörülményen kívül éu az 
elősoroltakban látom a biztosítékot arra, hogy 
osztatlan iskoláinkban az általam kijelöltek 
kihagyásával megállapítandó tantervet — 
bevégezzék. 

(Újpest.) Józsa Dániel. 

— Intermit us fölállításán fáradozik a tren-
csénmegyei ált. tanítótestület, élén az ügybuzgó 
és fáradhatatlan Bocsek György elnökkel. Telket 
a város ad s az építéshez szükséges tégla és 
fa is részben meg van már. Haladunk: lassan, 
de biztosan! A ministertől az egyesület — a 
munkácsiak mintájára — évi hozzájárulást fog 
kérni. A trencsénmegyei tanítótestület már ez 
évben is 6 tanító gimnáziumi tanuló-fiát része-
síti ellátásban s karácsonykor 5 tanító gyer-
mekét teljes ruhaneművel ajándékozott meg. 
Részünkről nagy rokonszenvvel kisérjük a tren-
cséni internátus ügyét, mert azon a végponton 
fölötte szükségesnek tartjuk azt. A trencsén-
megyei tanítóegyesületről lévén szó, megemlít-
jük, hogy az ottani gazdasági egyesület föl-
szólítására 6 tanító tart a népnek gazdasági 
előadásokat. Bocsek György elnök maga 14 he-
lyen tart ily népszerű előadást. Trencsén városa 
iskoláinak államosítását kérte s az már folya-
matban is van. 

= A Tanítók Háza javára a tövisi tanítók 
f. hó 7-én tánczmulatsággal egybekötött mű-
kedvelői előadást rendeztek. A tiszta jövede-
lem 90 korona és 30 fillér volt. „Nagyon 
örülünk, írja nekünk Fábián Károly igazgató-
tanító, hogy mi is, habár ilyen csekély összeg-
gel is, hozzájárulhatunk a Tanítók Háza nemes 
eszméjének a megvalósításához és szerény kö-
rünkben igyekszünk, hogy e tettünket minél 
előbb e<nT másik is kövesse." 
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Itáliiay Nándor. • 
Egy évtizeddel ezelőtt Budapesten a taní-

tóknak majdnem minden gyűlésén állandóan 
találkoztunk egyik kartársunkkal. Komoly, 
higgadt magatartása, a közügyek iránt való 
élénk érdeklődése, a takarékosságra és vagyon-
gyűjtésre irányuló nagy buzgalma typikus 
alakká avatta őt közöttünk. Nem volt a 
fővárosban egyetlenegy tanító, ki ne ismerte 
volna. Régibb kartársai tisztelték, beesülték 
érdemeiért; az újabb taní-
tói nemzedék eleinte külö-
nösnek találta ezt az örökké 
tevékeny embert. Folyvást 
takarékosságra intő fölszó-
lalásáért elnevezték a Nép-
nevelők Egyesülete Zsedé-
nyijének. 

Ma, midőn eme typikus 
alak falusi magányából, 
a hol nyugalomban él, 
ismét közénk lép s meg-
takarított filléreiből 4000 
koronát ajánl föl a Taní-
tók Hámban egy szoba-
alapítványul: nincs tanító, 
ki kalapot ne emelne e 
derék jellem, ez igazi test-
vérünk, Kálnay Nándor 
előtt. 

Egy tanító egymaga egy 
szobát tanítótársai gyer-
mekei részére a Tanítók 
Házában! Vájjon képesek 
vagyunk-e eme nemes cse-
lekedet erkölcsi súly át meg-
mérni ? Kifejezhetjük - e 
pénzértékben e tett igaz értékét? Több 
ez nekünk annál a 100 — 200.000 forintnál, 
melyet szerencsés körülmények közt fölgyü-
lemlett milliók tulajdonosa végrendeletileg 
jótékony czélokra hagyományoz, mert Kálnay 
Nándor 4000 koronájának minden kis fillérjét-
a testvéri szeretet aranyozza meg. 

Lássátok, ezért takarékoskodott a mi Zse-
dényink! Nem önmagáért kuporgatta filléreit, 
hanem miértünk, a tanítók nagy csdádjáért. 

Pedig ez még korántsem meríti ki irántunk 
gyakorolt jótékonyságát. 1888-ban midőn már 

Kálnay Nándor . 

20 évet töltött Budapesten tanítói hivatalban,, 
ez évfordulót jótéteményeinek egész sorozatá-
val ünnepelte. Ekkor adott az Eötvös-alapnak 
800 Irtot, az országos tanítói árvaházra 100, 
a kőbányaligeti elemi iskolának tanulók jutal-
mazására 100, a csesztvei rom. kath. elemi 
iskolának szegénytanulók tanszerei bevásár-
lására 100, a csesztvei evang. elemi iskolának 
hasonló czélra 50, a lévai rom. kath. elemi 
iskolának 100, a budapesti tanítók segélyegye-
sületének 100, a budapesti tantestületnek 50, 

a Népnevelők Budapesti 
Egyesületének 50, a tanító-
nők Mária Dorothea-egye-
sületének 50, a Budapesti 
(budai) Tanítóegyesületnek 
50 forintot stb. 

íme a mi Zsedényink 
szivének gazdagsága! 

Későbbi években is áldo-
zott a jótékonyság oltá-
rán. Egy székesfővárosi 
tanító gyermekének adott 
100, majd 50 frtot, a 
kőbánya-ligeti ipariskolá-
nak 100, a Tanítók Házára 
1896-ban millenniumi em-
lékül 50 frtot, a nógrád-
megyei tanítóegyesületnek 
alapító tagsági díjat, majd 
pályakérdésre jutalmat stb. 
Kifogyhatatlan volt jóté-
konysága, melyre a koronát 
a Tanítók Háza javára 
tett szoba-alapítványával 
tette föl. Ez utóbbi ese-
mény alkalmából az Eöt-
vös-alap mult hó 28-án tar-

tott közgyűlése elhatározta,hogy Kálnaynak,kit 
már korábban tiszteletbeli tagjai sorába iktatott, 
örök érdemei elismeréseid a Ferencz József 
Tanítók Háza egyik szobáját Kálnay-szobának 
nevezi el, melyben első sorban budapesti, 
másodsorban nógrád- vagy barsmegyei tanító 
egyetemen vagy más főiskolán tanuló fiait 
helyezi el, megadva az alapítványtevőnek azt 
a jogot, hogy évenkint ő jelöljön ki 2 — 2 
iijut, halála után pedig az ő intenczióinak 
tiszteletben tartásával az Eötvös-alap jóté-
teményeit kiosztó Országos Bizottság fog eme 
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helyek betöltése felöl intézkedni. így örökí-
tette meg nevét Kálnay Nándor a tanítóság 
hálás emlékezetében. Bizony méltó reá, hogy 
arczképét olvasóinknak bemutassuk. 

Kálnay Nándor az egyesületi és irodalmi 
téren is nagy munkásságot fejtett ki. Evekig 
volt a Népnevelők Budapesti Egyesületének 
könyvtárosa, majd választmányi tagja, a peda-
gógiai szakosztály alelnöke, jótékonyczélú 
báljai, majálisai egyik rendezője. Mindig 
szigorúan ügyelt reá, hogy a jótékonyczélú 
mulatságok kiadása mentől kevesebb, de 
bevétele annál nagyobb legyen. Ezért elve 
volt, hogy a közoktatásügyi minister, bál-
anyák és más vendégek meghívására gyalog 
kell menni, nem konflison vagy plane fiakkeron, 
mert költségvetési, számvizsgáló bizottsági 
kiküldetéseknél a választás rendszerint ő reá 
esett első sorban. Gyakorta tartott értekezést a 
Népnevelők Egyesületében, a VIII. ker. tanítói 
körben, a Stáczió- (Baross-) utczai községi 
elemi iskola tantestülete havi tanácskozmányán. 
Számos könyvvel támogatta a Népnevelők 
Egyesülete könyvtárát, melyet az ő indít-
ványa folytán mások is nagyban gyarapítottak. 
Könyvtárt alapított a VIII. ker. Huayadi-
utczai községi elemi iskolában, meghonosította 
az iskolai takarékpénztárt s ez utóbbi buzgó 
működéséért 3 izben tüntette ki az Országos 
Gazdasági Egyesület. A nógrádmegyei tanító-
egyesületben is tartott értekezést. 

Önálló művei: a) Évi jelentések a VIII. 
ker. tanítói kör működéséről, b) Az étrendi 
gyógymódnak rövid ismertetése, c) Az iskolai 
takarékpénztárakról, d) Csesztve község tör-
ténete és leírása, e) Csesztve község tanügyi 
története, f ) Aforizmák. Kéziratban van meg 
30 évre vonatkozó emlékirata. 

Életét elvek szerint irányozta. Aforizmái 
szellemében teljesítette emberi és tanítói köte-
lességét. Iparkodott önmagát művelni, tar-
társaira nemes példával hatni az iskolában, 
szakegyesületekben és a nagy társadalomban. 

1842. évi május 23-án, Léván, Barsmegyé-
ben született, hol atyja róm. kath. tanító volt. 
6-ik évét töltötte be, midőn édesanyja s 
17-ik évét, midőn édesatyja elhunyt. Eme 
családi csapások után önerejére volt utalva s 
az élet küzdelmeiben jelszavául választá, hogy 
„csali as as ember boldogulhat, a ki erkölcsös, 
müveit, szorgalmas, józan, egészséges és taka-
rékos". Az elemi iskolát és az algimnáziumot 
Léván, a gimnáziumi V—VI. osztályt Eszter-
gomban végezte. Miután öten maradtak test-
vérek s ennyinek iskoláztatása sokba került, 
önmagáról az által kivánt gondoskodni, hogy 
a Ferenczrendiek szerzetébe lépett. Egészségi 
okokból azonban a szerzetet 4 hónap múlván 

odahagyni volt kénytelen. Később az eszter-
gomi tanítóképző-intézetbe lépett s ott nyert 
tanítói oklevelet és a mellé Scitovszky prímás-
tól pénzbeli jutalmat. Nemes gondolkozására 
nagy befolyással volt nevelősködése. Egy 
szünidőt Bolgár Gábor volt hontmegyei alispán 
gyermekei mellett töltött mint korrepetitor s 
innét kelecsényi és sztregovai Madách Károly, 
volt nógrádi alispán és földbirtokos Manó és 
László nevű fiaihoz Csesztvére ment nevelőül. 
Egyik tanítványa: Madách Manó, jelenleg 
vallás- és közokt. min. tanácsos, másik, László-
pedig belügyministeri osztálytanácsos. Négy 
év alatt a nevezett tanítványaival elvégez-
tette az elemi iskola I—IV-ik és a gimnázium 
I—II. osztályát. E működése mellett egyszers-
mind kántortanító is volt. Madáchék család-
tagul tekintették s meghívás folytán később, 
midőn már pesti tanító volt — 18 szünidőt 
töltött náluk. I t t ismerkedett meg Madách 
Imrével, az Ember tragédiája költőjével, ki 
gyakran megfordult öcscse, Károly házánál s 
a kiről Kálnay bővebben megemlékezett 
Csesztve község története czímű művében. 
Csesztvét, melynek róm. kath. népiskolája 
megmagyarosítását ő kezdte meg hivatalbeli 
elődjével együtt, 1867-ben hagyta el Kálnay. 
Innen Pozsonyba ment, hol a német nyelvet, 
hegedülést tanulta, résztvett a rajz-tanfolyamon 
s hospitált az elemi iskolában. Innen (1868. 
évi augusztus 20-án) pályázott pesti tanító-
ságra, letéve az akkor még szokásos pályázati 
szó- és Írásbeli vizsgálatot. Mivel több tanítót 
választottak, mint a hány hely éppen betöl-
tendő lett volna, Kálnayt Kriegler József 
apát s a pesti elemi iskolák igazgatója, töb-
bekkel együtt várakozásra utalta, míg hely nem 
üresedik. Ily helyzetben kapott Kálnay meg-
hívást bátyjától Lévára, ki ott tanító volt, 
de súlyos betegsége miatt hivatali funkcziót 
nem teljesíthetett. 8 hónapig helyettesíté 
bátyját, csupán élelemért, mert a jövedelem 
nagyrésze patikára meg doktorra kellett. 
Bátyja elhalván, helyébe ideiglenes tanítóvá 
kinevezték; de ugyanakkor Krieglertől is 
érkezett hozzá fölszólítás, hogy pesti állo-
mását siessen elfoglalni. Bátyja árváinak ügyét 
— mint gyám — rendbe hozva, 1869. évi 
május havában Pestre jött Kálnay s attól 
fogva folyvást itt működött előbb ideiglenes, 
később osztálytanítói, majd vezetőtanítói minő-
ségben 1892-ig, midőn szem- és lábbaja miatt 
nyugdíjba ment s azóta csesztvei (Nógrádm.) 
birtokán gazdálkodik. 

Budapesti tanítóskodása idején számos tanító-
és közművelődési vagy jótékony egyesületnek 
lett alapító tag ja ; így pl. a Népnevelők 
Egyesületének, a Budapesti (budai) Tanite-
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egyesületnek, Orsz. Paedagógiai Társaságnak, 
a Budapesti Tanítók Segélyegyesületének stb., 
mintegy 15--20 egyesületnek. Még fönmaradó 
szabad idejét önképzésre í'ordítá. Résztvett a 
tornatanfolyamon, tanult gyorsírást, franczia 
nyelvet, könyvvitelt. Belemélyedt a nevelési 
és módszertani müvek tanulmányozásába. 

íme egy munkásságban és emberszeretet-
ben gazdag élet vázlatos rajza! Érdemes ily 
egyén, arra, hogy róla február 2-án tartandó 
emlékünnepeken, a késő tanító-nemzedék, mint 
egyik nagy jőltevőnkről, követendő példáid' meg-
emlékezzék. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Egykoronás IYtdfi-kindás. 
Az idei karácsonyi könyvpiacz legkiválóbb 

újdonsága kétségkívül Petőfi Sándor összes 
költeményeinek megjelenése volt. Két hatalmas 
kötetben, fiatal magyar művészek képzeletének 
díszében, jelenik meg a nagy költő összes 
költeményeivel, hogy gyönyörködtesse a szemet 
is az az ékes külső, melybe öltöztették. Mel-
lette, szerényen meghúzódva, szétment ország-
szerte egyszerű egykoronás kiadásban is, hogy 
bekopogtasson a kunyhóba, a nép közé, 
helyet foglaljon a fonóban, a mestergerendán, 
liadd legyen igazán a magyar nép bibliája. 
Erről az egykoronás kiadásról mi már meg-
emlékeztünk. 

Ezúttal azokból a levelekből idézünk néhá-
nyat, a melyeket e nagyfontosságú kiadása 
alkalmából az Athenaeum kapott. 

Ministerünk ezeket a tartalmas sorokat írta: 
A magyar nemzeti kultúra várfalai még 

távolról sem készültek el teljesen. A lei Petőfi 
verseit hozzáférhetővé teszi a legszegényebb 
kunyhók lakóinak is: az soha el nem porló 
köveket hord a magyar közművelődés bástyáinak 
építéséhez. Wlassics Gyula. 

Jókai Mór, Petőfinek fényes társa a zseniali-
tásban, a Petőfi-Társaság elnöke, így lelkesedik 

Petőfi legnépszerűbb láadása. 
Az Athenaeum kiadásában most jelent meg 

Petőfi összes munkáinak népies kiadása egy 
kötetben, teljes 800 lapon. Ara 1 korona. 

Ugyanakkor egy díszkiadását is közönség 
elé hozta az Athenaeum, remek képekkel föl-
díszítve. Ez a kiadás az ünnepeké, amaz az 
örök mindenkoré. Ez szolgálhat ajándékul a 
gazdagoknak, az egyleteknek, amaz a nép 
százezreinek. Ez a szalonok ékessége, amaz a 
kunyhók vigasztalója. 

Most már a napszámos kenyeres-tarisznyá-
jában is helyet foglalhat az egész Petőfi. 

Sok nagy dicsőség érte korán előrement 

költőtársamat; magam is segítettem az emlék-
ünnepeit hangosabbá tenni; nem irigylettem 
a pompáját, a fényét; — hanem ezt az egy-
koronás kiadását, ezt tudom irigyleni. 

És én nekem halálom után ötven eszten-
deig kell a fejfám körül bolyonganom, (ha 
addig el nem korhad az), a míg azt láthatom, 
hogy az én munkáim is odakerülnek a nap-
számos kenyeres-tarisznyájába (ha addig el 
nem felejtetnek). 

Vadnay Károly az alábbi érdekes reminisz-
czencziát beszéli el: 

Nincs költő, ki jobban megérdemelné, hogy 
igazán a népé legyen, mint Petőfi, ki tünemé-
nyes rövid életében állandóan s lelke mélyé-
ből hevült a népért s végül a nép szabadságáért 
halt meg. 

0 még akkor is, az 1848-iki kiskunsági 
képviselő-választáson, midőn a fölbujtottak 
hálátlanul bántak vele, keserű kifakadásai 
közepett magát a népet oltalmába vette, 
mondván: „Azt ne kárhoztassuk, tudja is ő, 
hogy legigazabb fiának fizetett roszszal!" 

Tüzes lelkének bizonyára egyik legédes-
dedebb álma volt, hogy egykor tán az ő 
verses könyve is ott lesz a falusi mesterge-
rendákon a biblia mellett. 

Legyen Isten áldása: a siker teljessége az 
„Athenaeum" nemes, üdvös vállalatán, melylyel 
bámulatosan olcsó kiadás útján törekszik a 
költő feukölt álmát teljesülésre juttatni. 

Hogy a nép megérti s meg is tudja becsülni 
e minden izében nemzeti lírikusunkat, arra 
én az 1849-iki „szörnyű idő"-bői is mondha-
tok bizonyító példát. 

Midőn már az észak-keleti szoroson betört 
orosz haddal gyűlt meg a bajunk, én egy mezőföldi 
fiatal honvéd-legénynek, ki szeretett dalolni és 
ponyva-históriákat olvasni,felolvastam a „Csata-
dal" - t : „Trombita harsog, dob pereg," melyet 
külön lapra nyomtatva küldtek táborokba, 
kiosztás végett. Föltüzelte a fiatal honvédet, 
de a végén fölsóhajtott: „Csak volna belőle 
nekem is egy!" Midőn néhány nap múlva, 
nehéz előőrsi csetepatéban a legény derekasan 
viselte magát, jutalmul odadtam neki a „Csata-
dalt"-t. Mindennap elolvasta nem egyszer. 

Mikor a bánffyliunyadi veszedelem orosz 
hadi gyűrűjéből kirontottunk, sietve Zsibóra, 
néhány nap múlva fegyverlerakásunk szomorú 
színhelyére, a mezőföldi legény szomorú arcz-
czal állt elém. 

— Hadnagy uram! Ennek a kutyanapnak 
én is megadtam az árát. Oda a tarisznyám, 
melynek vásott szíja a tolongásban elszakadt. 
Észre sem vettem, mert sarkunban járt a 
kozák! 

— Mi volt benne ? 
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— Sok minden: kés, kanál, bicsak, fahéj-
pohár, kendő, pipa, dohány, gyufa, kendő, 
paprika. 

— Ez bizony összevéve sem sok kár. Több 
vesz el most a mi országunkban. Úgy lehet, 
maga az ország is! 

— Hát én magam sem törődném a többi-
vel. De volt a tarisznyában egyéb is. 

— Micsoda? 
— A vers, melyet én holtomig fogok 

sajnálni. 
A mi népünk egészséges fiai akkor is meg-

becsülték a költői szépet, ha egyszer megér-
tették. Pedig akkor még falun nem voltak 
olvasó-körök s a néptanítók maguk sem for-
gatták poétáink könyveit. Hát még most, 
midőn falun is van elég értelmes ember, ki 
csak oly könnyű szerrel értetheti meg Petőfit 
a néppel, mint egykor én a honvéd-legénynyel. 

A vagyonosak pedig nem adhatnak üdvö-
sebb karácsonyi ajándékot a népnek, mint ez 
olcsó Petőfi-kiadást, mert azzal a költő erős 
magyar érzését, faji öntudatát, hazaszeretetét 
és tiszta erkölcseit öntik a magyar nép lelkébe. 

Rajta kell hát lenni, hogy Petőfi a szó 
igaz értelmében a népé legyen. 

Berzeviczy Albert, v. b. t. t., közoktatás-
ügyi volt államtitkár meleghangú levele így 
hangzik: Köszönettel vettem a Petőfi összes 
költeményeiből rendezett egykoronás-kiadásnak 
megküldött példányát s örömmel üdvözlöm az 
„ Athenaeum "-nak ezt a vállalkozását, mely kivi-
telében is tökéletesen sikerült. 

Azok között az eszmék között, a melyek a 
Petőfi halála évében a Petőfi emléke és szel-
lemének méltó és állandó megörökítésére nézve 
fölmerültek, egyet sem tartok oly jogosultnak 
és oly helyesnek, mint azt, a mely czélul 
tűzi ki a Petőfi műveinek a lehető legolcsóbb 
kiadások által betű szerint az egész magyar 
nép között való elterjesztését. E czél felé egy 
hatalmas lépessel közeledtünk az Athenaeum 
új kiadásával. Adja Isten, hogy mielőbb 
elérjük — egészen! Őszinte tisztelőjük: Berze-
viczy Albert. 

Endrődi Sándor a következő prózában írt 
verset küldötte: 

Az „Athenaeum" egykoronás Petőfi-kiadá-
sának művelődéstörténeti fontossága van. 
Petőfi eddig nem volt az egész nemzeté. Csak 
most lesz azzá. Most lép igazán halhatatlansága 
küszöbére s kezdi meg diadalmas útját a 
jövendők felé. Belép minden kunyhóba s gaz-
dagsággal borítja el a szegénységet. Kincsek-
hez juthat a koldus is könnyű szerrel. Ez az 
olcsó könyv a legdrágább tartalmat teszi 
közkincscsé. íme, a szabadság és hazaszeretet 
bibliája, a férfias és nemes érzések evangé-

lioma! Olvassátok! Mentől szélesebb körben 
válik ismertté, annál nemesebb s férfiasabb 
lesz a nép is s annál dicsőségesebb a nemzet. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min is ter : 
Köszönetét nyilvánította: Boér Béláné 

úrnőnek mint az abrudbányai „szegény gyer-
mekeket felruházó egyesület" elnökének, ki 
ezen minőségében már több év óta az ottani 
állami iskolába járó szegény gyermekeket me-
leg ruházattal látja el s e czélra 6 év alatt 
mintegy 1200 frtot adományozott. 

Kinevezte: Kamiss Béla oki. tanítót a som-
keréki áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Welsch 
János oki. tanítót a partosi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Balogh Mária Erzsébet oki. 
tanítónőt a jászómindszenti áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; Mátyás Illés oki. tanítót a 
gridi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Lukas-
sievits Mariska oki. tanítónőt a nagybocskói 
áll. el. iskolához r. tanítónővé; Horváth Sándor 
közs. el. népiskolai tanítót a magyarszent-
mihályi áll. el. népiskolához r. tanítóvá: Smeral 
Fanny oki. tanítónőt a mosoni áll. el. népis-
kolához r. tanítónővé; Halmos Lajos, Radosné-
Létmányi Mária, Várkonyi Béla, Gaálné-
Kresztics Gizella, Sarróné-Iiekvenyi Mária, 
Gaál Antal, Lind Gyula és Jahn Elvira oki. 
tanítókat, ill. tanítónőket a törökbecsei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Molnár 
Gábor, Németh Imre, Grubits Imre, Hadanich 

Jenő és Hengye Klementin oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a gombosi (bogojevavai) áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, ill. tanítóvő; Tápay 
Lujza és Hoffmann Frida oki. tanítónőket a 
csömörpusztaszentmihályi áll. el. népiskolához 
r. tanítónőkké. 

Áthelyezte: Eperjessy József szászújősi áll. 
isk. tanítót a nagvilondai áll. el. iskolához je-
len minőségében; Spergely Teréz hatvani áll. 
el. isk. tanítónőt a nagylaki áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Fábián Teréz alsóvisói és 
özv. Kubanékné-Kubies Berta f.-szálláspataki 
áll. el. isk. tanítónőket jelen minőségükben 
kölcsönösen; Bachráty István morvaőri és 
Vrabely Mihályné, szül. Dzsunya Paula bács-
kereszturi áll. el. isk. tanítót, illetve tanítnőt 
a rákoskeresztúri „Munkás-otthon" telepen 
szervezett áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Jóváhagyta: a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" módosított alapszabályait 
1900. évi január hó 8-án 97.395/99. sz. a. 
kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Máthé Jánosné, 
szül. Teslák Ágnes vargyasi munkaképtelennek 
talált áll. el. isk. tanítónő- részére évi 620 kor. 
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Segélj-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
méhai Breois Ferencz vecseházi volt közs. ta-
nító özv., szül. Lányi Hedvig részére évi 
271 frt 50 krt: Hritz Bálint svábóczi volt 
róni. kath. tanító özv., szül. Mr ás Mária 
részére évi 150 fr tot ; néhai Kovács Gábor 
nagyszalontai ev. ref. volt tanító özv., szül. 
Török Ida és Eszter nevű kiskorú árvája ré-
szére együtt évi 344 frt 16 krt; néh. Csámer 
István szepesolaszi közs. tanító özv., szül. 
Sághy Mária részére évi 289 frt 50 krt ; néhai 
Veress György bikácsi gör. kel. tanító özv., 
szül. Danes Zsófia és 4 kiskorú árvája részére 
együtt évi 250 frtot; Lumezer Alajos rókuszi 
róm. kath. volt tanító özv., szül. Boharcsik 
Zsuzsánna részére évi 192 frtot; néhai Aros 
János muzsnai nyug. volt áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Demeter Viktória részére évi 400 
koronát; Fekete Károly kisgörgényi volt ev. 
ref. tanító özvegye, szül. Nemes Polixéna 3 
kiskorú árvája részére együtt 276 fr tot ; néh. 
Mocznay Mihály erdőmegi ág. hitv. ev. volt 
tanító özv., szül. Koleszár Emilia részére évi 
150 frtot; néhai Szabados Károly vaspöri volt 
tanító özv., szül. Tüske Amália részére évi 
150 frtot; néhai Boda Jakab versendi volt 
róm. kath. tanító özv., szül. Teppert Margit 
és József nevű kiskorú árvája részére évi 
262 frt 50 krt; néhai Szabó Sándor gyaraki 
róm. kath. tanító Aranka nevű árvája részére 
évi 51 frt 41 krt; néhai Gró'ner Ádám szu-
csányi ág. ev. tanító özv., szül. Blaskovics 
Amália és két árvája részére együtt 353 frt 
33 krt; Strausz Adolf felsőkismartonhegyi volt 
róm. kath. tanító özv., szül. Fennesz Zsuzsánna 
részére évi 332 frt 40 krt és 4 árvája részére 
együtt 221 frt 60 krt; Utalea István oláh-
szentgyörgyi volt gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Mihók Gasia részére évi 175 fr tot ; Pey-
ronies György érdi volt közs. isk. tanító özv., 
szül. Hartman Mária részére évi 274 frtot; 
Strbik Rafael felsőhámori róm. kath. volt ta-
nító özv., szül. Scliitovszky Irma és 4 kiskorú 
árvája részére évi 361 frt 64 krt. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A Magyar Tanítók Kaszinója évi köz-

gyűlését dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, 
ministeri tanácsos elnöklete alatt tartotta meg. 
Beválasztottak 33 igazgató-tanácsos és 25 
felügyelő-bizottsági tagot. Az igazgatóság évi 
jelentését Bardácz Pál titkár olvasta föl, 
valamint előterjesztette a zárszámadást és az 
1900. évi költségelőirányzatot, mely 21.869 
korona bevétellel és 1068 kor. készpénz-marad-
váuy megállapításával elfogadtatott. A kaszinó 
fölszerelési értéke 17.070 korona. Az 1899. évben 

adakozások összege 17.208 korona volt. A 
vagyonmérleg 29.097 koronát tüntet föl. 
Az 1899. évben belépett a tanítók kaszinójába 
összesen 118 új tag. A közgyűlést dr. Verédy 
Károly székesfővárosi tanfelügyelő, a kaszinó 
elnökigazgatója nyitotta meg és zárta be. A 
díszlakomából Wlassics ministert, Heinrich 
ministeri tanácsost és Rózsavölgyi alpolgár-
mester tiszteletbeli tagot lelkes hangon táv-
iratilag üdvözölték. A kaszinó tíz ívre terjedő 
jelentéséből, melyet Bardócz Pál egyesületi 
titkár állított össze a kaszinó ötéves műkö-
déséről, adjuk a következőket: A tagok lét-
száma ez idő szerint kerekszámban 3000, 
ebből úgy 500 a fővárosra esik. A tagok 
száma 1895 óta többrendbeli hullámzást tüntet 
föl, de a lefolyt év, annak daczára, hogy a 
rossz fizetők ezúttal töröltettek, először na-
gyobb számban, tartós emelkedést tüntet föl, 
mert a belépett tagok száma 118-czal emelke-
dett. A lefolyt évben létesült pedagógiai 
könyvtár már 3000 kötettel rendelkezik. 

r t A zólyonunegyei ált. tanítóegyesület 
beszterczebányai járásköre őszi körgy ülését 
Beszterczebányán tartotta meg. E körgyülést 
megelőzőleg tartotta az „ Eötvös-alap gyűjtő-
bizottsága" is gyűlését, melyen a pénztárnok 
megválasztásán kívül a gyűjtési módozatok 
fölött folyt a tanácskozás s munkaköre meg-
állapíttatván az elnök fölkérte a tagokat, hogy 
fáradságot nem kiméivé, azon legyenek, miként 
a 400 korona mielőbb kiegészíttessék 1000 
koronára. A körgyülésnek hét kiemelkedő 
pontja volt. Az elnök ugyanis megnyitó beszé-
dében megemlékezett Petrasevich Endre kir. 
tanfelügyelő 30 éves szolgálatáról s hogy 
nagyobbszabású ünnepélylyel össze nem 
kötöttük, csak szeretett tanfelügyelőnk óhajára 
történt; de nem mulaszthatjuk el, hogy e 
helyen is ne kívánjunk szeretett vezérünknek 
erőt, kitartást és hosszú életet. A másik 
epizód pedig dr. Répássy Mátyás alispánnak 
tiszteletbeli tagságának oklevele átadása volt, 
melyet Steinhübel János k. p. elnök lendületes 
beszéd kíséretében nyújtott át az alispánnak. A 
kitüntetett megköszönte a bizalmat s igéri, 

ö O ' 
hogy épp ez okból kétszeres erővel igyekszik 
a kitüntetést megérdemelni s jóleső tudatul 
szolgál neki a tanítók elismerése. Ezután 
Groó G. Lajos a körgyülést megnyitotta s a 
jegyzőkönyv hitelesítése után Kilma János 
gimnáziumi tanár olvasta föl: „Mit kiván a 
középiskola a népiskolától" czímü tételét. A 
szerző kikel a még sok helyett dívó magol-
tatás ellen és hogy a gyermeket nem tekintjük 
tanításunk központjául, de sok esetben a külső-
ségekért tanítunk. Elősorolja az egyes tárgyak-
ból, mily előkésziiltséget kiván a középisk. a föl-
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T e t e t n i kivánó tanulótól. Erre mintegy válaszul 
•szolgált: „Mit nyújthat a felvidéki népiskola 
a középiskolának" czímű tétel. Szerzője, Stein-
hübel János, a tapasztalatok alapján mutatja 
ki, mit adhat a felvidéki népiskola. Párhuzamot 
von a tiszta magyar ajkú község iskolája és 
a nemzettségi vidékek iskolája közt. Kimutatja, 
mik az akadályok, melyek a felvidéki népis-
kolákat működésükben bénítják ; nem is szólva 
az agitátorokról. Felhozza a nyelvi nehézséget, 
melynek ellensúlyozására a tiszta magyar-
nyelvű előadást hangsúlyozza. Yégül tételének 
megfelelve, elősorolja az egyes tárgyakból, mily 
készültséggel bocsáthatja el az iskola tanulóit. 
E két felolvasásra Podhradszky Lajos válaszolt. 
A felolvasókat élénk „éljen" jutalmazta s a 
jegyzőkönyvi köszöneten kívül a munkák 
kinyomatását határozta el a közgyűlés. Majd 
az „Eötvös-alap" új alapszabályainak ismerte-
tése és a Tanítók Háza került napirendre, 
melyre elhatároztatott, hogy a már adomá-
nyozott összeg növelését minden tag előmoz-
dítani törekszik. Több folyó ügy és indítvány 
letárgyalása után a közgyűlés véget ért, 
melyet a kir. tanfelügyelő tiszteletére lakoma 
követett, fűszerezve számos sikerült felköszön-
tővel. (U. Gy.) 

£ A maroskeriileti róm. kath. tanító-
egyesület vándorgyűlését Bőőben tartotta 
meg a tagok buzgó részvétével. Borsos M. 
elnök rövid, demagvasan megírt megnyitójában 
benső kegyelettel emlékezett meg néhai tiszte-
letbeli elnökünkről, Kovács Ferencz pápai 
prelátusról. Pál Lajos Marti Györgynek szak-
értelemmel megírt „Jellemfejlesztés" czímű 
tanulságos értekezését olvasta föl. Máté 
Józsefnek „Székely Tanügy" czímén indítandó 
lapját meleg rokonszenvvel fogadták s az 
egyesület pénztárából egy példányban meg-
rendelték. Az indítványok során Ferenczi 
Sándor a fuvar és napidíjak megadatása ügyében 
indítványozza, kerestessék meg a püspök úr 
ezek kieszközöltetése végett. 

TANÍTÓK tanácsadója. 
Szíves tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett levelező-lapot mellékel leveléhez. 
Czikkek beküldői, ha választ kívánnak, szin-
tén mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kézira-
tot, mint a lap homlokán is olvasható, nem 
adunk vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadó-
hivataltól kell kérni; a szerkesztőség nem 
foglalkozik a lap küldésével. Előfizetési és 
hirdetési díjakat a kiadóhivatalba kell kül-
deni ; ugyancsak a kiadóhivatalba küldendők a 
hirdetési szövegek is, mert különben késedelem 

állhat be a hirdetés közlésében. A kiadóhivatal 
czíme (I. kerület Vár, Iskola-tér 3. szám.) 
világosan kiirandó a levélre. A szerkesztőség-
hez érkező előfizetési és hirdetési díjakat mi 
küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit kérünk 
az itt Írottaknak pontos megtartására. — 

H. B. Ittvarnok. 1. Ingyen aligha, de talán 
kaphat jutányos árban; forduljon a földmíve-
lési ministeriumhoz. 2. Kérje meg őket, ha 
nem adják meg, pörösködni nem lehet. — 
Becsvöigyi. Az iskolaszéki elnöknek előzete-
sen tudnia kell róla. De intézzék el békésen 
a dolgot. Pax! — B. L. Acs. Joga van fize-
tését élőleges részletekben kérni. A másikra 
nézve a választási jegyzőkönyv ismerete nélkül 
nem mondhatunk véleményt. — M. 0. Ha a 
már működő tanító időközben átlép a polg. 
képzőbe, tanítói működését ezzel megszakítja 
s így az előző éveknek nyugdíjigénye alapjául 
való beszámítására nem tarthat igényt. Leg-
fölebb talán kegy útján lehetne valami ked-
vezményt elérni, ha igen méltánylandó körül-
ményről volna szó. — A József. P . 1. Miután 
a tüzelőanyagra nézve is helybenhagyta a hit-
község és a főszolgabíró is hitelesítette az ön 
díjlevelét, ennélfogva ragaszkodjék ehhez s az 
50 frtot továbbra is követelje és ha nem 
akarnák kiszolgáltatni, fizetéscsonkítás miatt 
tegyen panaszt. 2. Az iskola fűtésére adott 
anyagból semmi sem illeti meg a tanítót, 
hacsak külön határozat nincs reá. 3. A fizetés 
irányadó. — B. 0. A közs. tanítók gyűlési díjaira 
nézve figyelmébe ajánljuk a következőket: 
Az 1896.'évi okt. 31-én 85.040. sz. belügy-
min. rendelet — melyet a közokt. min. 1896. 
évi 62.844. sz. rendelettel közöltek — fölhívta 
a vármegyék közönségét, hogy a községeket 
megfelelően utasítsák arra, hogy tanítói gyű-
lések alkalmával a fuvardíjat és személyenkint 
legalább 1—1 frt napidíjat pontosan szolgál-
tassák ki. Eme költségeket a községi költség-
vetésben évenkint rendesen elő kell irányozni 
s ha a község ezt önként meg nem adná, 
akkor eme díjak a községi iskolák pénztárai 
terhére szolgáltatandók ki. — Zs. I . Deliblát. 
Szíveskedjék a kir. tanfelügyelő úrtól megkér-
dezni; mi nem ismerjük az ottani viszonyo-
kat. — Hlido. M. községben. Folyamodjanak 
államsegélyért s szereljék föl a kérvényt mind-
azzal, a mi kérelmüket támogatja. Talán a f. 
isk. évre is megadják. Ha államsegélyt nem 
kapnak, a községtől is kérheti tiszteletdíját. A 
Vezérfonalat kérje a földmívelési ministerium-
tól. — Honéczy Pál. Az 1896. évi 48.869. 
sz. rend. kiadott utasítás (az 1891. XVIII. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában) szerint az adóhivata-
lok az ibkolafentartókat kötelesek fölhívni a 
15 kros hátralék befizetésére. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gazdasági Tanító. E czím alatt Almássy 

Ferencz székesfehérvári tanító a gazdasági 
ismétlő-iskolák számára életrevaló, szükséges 
lapot szerkeszt. E lap a gazdasági ismétlő-
iskolák ügyét lelkesedéssel szolgálja, azoknak 
a szervezésben, tananyag földolgozásában igen 
ügyes, praktikus tanácsokat ad, így úgyszólván 
nélkülözhetetlenné vált a gazdasági ismétlő-
iskolákban s azért ez iskolák tanítóinak, veze-
tőségeinek melegen ajánljuk. Mivel sok gya-
korlati gazdasági kérdést is ölel föl, intelligens 
gazdáink is haszonnal olvassák. A lap január-
tól a Il-ik évfolyamba lépett és előfizetési 
ára: 6 korona, de tanítók egész évre 4 korona, 
félévre 2 koronáért kapják. Az előfizetések 
fönti czím alatt Székes-Fehérvárra (Malom-
utcza 5.) küldhetők. 

— Nyilatkozat. Az 1898. év végén 100 frtot 
ajánltam föl annak, a ki arab számgépemnél 
akárhonnét jobbat mulat föl. (Néptanítók Lapja 
50. sz.) Senki sem pályázott ez összegre, bár 
reméltem,- hogy lesz, a ki, ha nem is a maga, 
de valamely közczél számára törekszik azt 
elnyerni. Alkalom volt reá, mert több népes 
egyesületi gyűlésen jelen voltam. Indirekt hozzá-
járulásnak tekintem ezt a szakértelem azon 
kijelentéséhez: hogy ez határozottan a legjobb 
számgép; s így most nem tekinthető hiú 
reklámnak régi szándékom alábbi nyilvánítása. 
Nem akartam, hogy külső, bár jó czél, hanem 
hogy csak számgépem tökéletes volta, tehát 
közvetlenül a tanügy előmozdítása legyen az 
indok annak beszerzésére. Ezennel tehát nyil-
vánosan kötelezem magam: a XX. század 
első tizedén át minden nálam megrendelt 
számgép árából 1 koronát adni a „Tanítók 
Házára" akár Budapesten, akár másutt, a mint 
a megrendelő kivánja és e végre ezentúl hasz-
nálati utasítás és szaldírozott számlán kívül 
cheque-lapot is mellékelek a számgéphez, me-
lyékkel időnkint nyilvánosan fogok beszámolni. 
Mindazáltal megújítom és továbbra is föntar-
tom a 200 koronás pályázatot és szívből kí-
vánom, hogy vagy ez, vagy helyette minél 
nagyobb jutalék essék a kitűzött czélra; mert 
mindkét eset a számtanítás élőmozdítására is 
szolgál. Dr. Ében Mihály, Zsámbokon (gödöllei 
járás). — Az arab számgépet, melyről a szak-
körök országszerte kedvezően nyilatkoznak, 
melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe. 

— A Tanítók Háza javára a kolozsmegyei 
ált. tanítótestület mezőörményesvidéki kör 
tagjai 1899 deczember hó 27-én Septéren az 
állami iskola helységében kosaras tánczestélyt 
rendeztek, mely alkalommal a tiszta jöve-
delem 87 (azaz nyolczvanhét) korona volt. — 

O.-Brettye és vidéke tanítói kara mult év 
deczember 26-án szintén tartott erre a czélra 
műkedvelői előadással egybekötött tánczmulat-
ságot, mely mindenben teljesen sikerült. Osz-
szes bevétel 140 korona 80 fillér volt, mely-
ből levonva a 74 korona 54 fillér kiadást, a 
tiszta jövedelem 66 korona 26 fillér. A tiszta 
jövedelmet az „Eötvös-alap" pénztárosához már 
elküldték. Fölülfizettek: Szilvássy Aladár 8 kor.; 
özv. Akontz Alajosné, Herczeg Elemér 4—4 kor.; 
Agárdy Vilmos, Albert Elek, ifj. Buda Géza, 
Csongrády Gizella, Elekes Viktor, Fülöp Gyula, 
Szentmiklóssy Andor 2—2 kor.; Grünbaum N., 
Korodán György, Pfeiffer Anna, N. N. 
1—1 kor.; Jonatk János 80 fill. Jegyeiket 
megváltották: Balázs Ferencz 3 kor.; Tóth 
Ferencz 3 kor; Csiky Klára, Elekes N. 2—2 
korona. Weiskopf Simon szíves volt a jóté-
kony czél érdekében a termet és a világítást 
díjtalanul adni. Fogadják mind a tanítóság 
köszönetét. — Január 13-án a mezőberényi 
tanítótestület tart a Tanítók Háza javára 
zene- és szinielőadást. Örvendünk, hogy kar-
társaink megértették a mi szózatunkat! Buz-
gólkodásukhoz teljes sikert kívánunk — ország-
szerte ! 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Darab Lajos (tiszteletdíjából) 4 kor.; 
zsombolyai tantestület (beküldte Grech János) 
10 kor.; Kolozsvári Izsó (bélyegben) 20 fill. 
2. Eötvös-alapra: Oberritter Alajos 30 fill. El-
küldtük Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— A Szathmáry-alapra a lapunk m. évi 
44. számában megjelent kimutatás óta ada-
koztak : Cseh Imre 20 kr; Nika György 10 kr; 
Mihutz Ágost 10 kr ; Földes Miklós 10 kr; 
Gáspár Albert 10 kr; K. L. M. 5 kr; Herczeg 
Károly 10 kr; Szepesi Jakab 15 kr; Nitschíl 
5 kr ; Kidcsár Imre 5 kr: László Lukács 
(Ilyefalva) gyűjtése 5 frt 65 kr. — A Szath-
máry-alapra f. hó január 10-ig, a mely napon 
a számadásokat lezártam, összesen befolyt 
2739 frt 47 kr. (5478 kor. 04 Jill.) 
Budapest, 1900 január 10-én. Ujváry Béla, 
mint a Szathmáry-alap pénztárosa. 

— Halálozás. Barabás János ny. ev. ref. 
tanító életének 89-ik évében, f. hó 8-án 
Marosvásárhelytt végelgyengülésben elhunyt. 
46 évig volt tanító. Áldás legyen emlékén! 

T a r t a l o m : Új állami népiskolák. (H.) — A ma-
gyar nyelv tanításáról. Margitai József. — Nehéz 
helyzet. Csurka István — Az osztatlan iskola tanítás-
terve. Józsa Dániel, — S z ü n ó r a : Kálnay Nándor. 
(Képpel.) Dr. Oöőz József. — Egykoronás Petőfi-
kiadás. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Héla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egjetemi 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 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktal 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgl 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen] 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését] 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozo^ 
községi elöljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanít 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy evre 10 korona, félévre 5 korona, 
nejflBPdévre 2 korona őü fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 

előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
Tdó hivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG: ' KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEß., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aclixnlc v i s s z a -

Új állami népiskolák. 
(JEL) Az ezer állatni népiskola szer-

vezésénél, a hol csak a viszonyok 
engedik, mindenütt érvényesül Wlassics 
ministernek a képviselőházban nagy 
helyesléssel fogadott azon kijelentése, 
hogy az állami ^iskolákban lehetőleg 
az ingyen oktatást, vagyis a teljes 
tandíj mentességei*'» kivánj a biztosítani. 
A ministernek ezen törekvése a meny-
nyire jogosult az általános tankö-
telezettséggel szemben, s a mennyire 
demokratikus szempontból csak föltét-
lenül helyeselni lehet; éppen annyira 
indokolt azon okból, mert a községek 
egyéb tekintetben az állami iskolai 
szervezéseknél a tőlök telhető anyagi 
hozzájárulást készséggel biztosítják. 

Csakis az 50 fillér fölvételi díjak 
biztosíttatnak a szervezéseknél, de oly 
kikötéssel, hogy ezen díjak kizárólag az 
ifjúsági és tanítói szakkönyvtárak léte-
sítésére fordíttassanak. It t megemlítjük, 
hogy ezen fölvételi díjak már a het-
venes évek elején ilyen czélra rendel-
te t tek; később azonban, a kedvezőtlen 
pénzügyi viszonyok beálltával, a föl-
vételi díjak is az állami iskolák dologi 
szükségleteire fordíttattak. Most a minis-
ter azon tervvel foglalkozik, hogy az 
összes állami iskolákban a fölvételi 
díjak legnagyobb része ismét eredeti 
rendeltetésére t. i. könyvtári czélokra 

Lapunk 4-ik számához egy melléklet van csatolva 

fordíttassák s e végből az ifj. könyv-
tárak szervezési kérdése beható tár-
gyalás alatt áll. Milyen nagy jelentő-
sége lesz annak népművelődési és irodalmi 
szempontból, hogy a jövőben az állami 
iskolákban évenkint 40 — 50 ezer kor. 
fog könyvtári czélokra fordíttatni, azt 
fölösleges bővebben fejtegetni. I t t csak 
alkalomszerűen utalunk Wlassics minis-
ter ezen nagy horderejű akcziójara. 

Az ezer új állami népiskola első két-
évi (1S98., 1899.) sorozatából csak egy 
vagy éppen egy sem ju to t t a követ-
kező tankerületekre: Árva-, Baranya-, 
Borsod-, Esztergom-, Fejér-, Fogaras-, 
Győr-, Hajdu-, Hont-, Kis-Kükülő-, Komá-
rom-, Liptó-, Maros Torda-, Nógrád-, 
Pozsony-, Szabolcs-, Szatmár-, Szeben-, 
Szepes-, Tolna-, Ugocsa-, Veszprém- és 
ZóIvomvármegyék. Vájjon ezen tanke-
rületek mindenikében annyira rendben 
van-e a népoktatás, hogy azokban az 
állam támogatására nincsen szükség, — 
ezt most nem kutat juk; — csak azért 
említjük meg ezen tankerületeket, mert, 
hogy az állami iskolák egyenletes ós 
az állam érdekei szempontjából szük-
séges elhelyezésében bizonyos arány-
talanság.észlelhető, — ennek oka a köz-
oktatási kormányzaton kívül keresendő. 

És most az alábbi kimutatásban közöl-
jük az 1899. évi állami iskolai szerve-
zéseket. 
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Ti magyar vegyes 

A 
tanítói 
állo-
más 

száma 
igen nem korona 

Abaúj-Torna. 
1 
2 
3 
4 
5 

Abaúj-Szántó . . 
n n • 

Szádellő . . . . 
Pethő-Szinye . . 
Somodi . . . . 

Alsó-Fehér. 

igen 
» 
n 

n 
» 

fiú 
leány 
vegyes » 

n 

5 
5 
1 
2 
3 

igen 
n 

n 

V 

n 

1832 

386 
744 

1900 1/1. 
1900 1 1. 

1899 IX/1. 
1900 1/1. 
1900 1/1. 

6 
7 

Magyar-Bükkös . 
Buzás-Bocsárd . . 

Arad. 

igen 
igen 

vegyes 
n 

2 
2 

igen 
» • 

332 
380 

1900 1/1. 
1900 1/1. 

8 Mikalaka . . . . 

Bars. 

• igen vegyes 2 nem 
• 1900 1/1. 

9 

10 

Gyertyánfa-
Elemesmart . . 

Bajka . . . . . 

B.-Bodrogli. 

igen 
igen vegyes 1 

1 
igen 

» 
• 

• 

Iskolátlan 1900 1/1. 
Iskolátlan 1900 1/1. 

11 

12 
13 

Apatin melletti 
telepes község . 

(Bogoieva) Gombos 
n 

Bereg. 

igen 

)J • 

vegyes 
fiú 

leány 

2 
3 
2 

igen 
» 
n • 

2472 
1900 1/1. 

Tel. közs. 1900 L'l. 
1900 1/1. 

14 
15 

Polena 
Gát 

B.-Naszód. 

igen 
igen vegyes 

» 

1 
2 

igen 
» • • 

Iskolátlan 1899 X/l. 
1900 IX/1. 

1 6 

17 
18 
19 

Zselyk 
Szálva 
Anyics 
Vale-Mare . . . 

Békés. 

igen 
igen » 

» 

vegyes 
V 

n 

n 

2 
2 
1 
1 

igen 
» 
n 
» 

• 

• 

1900 1/1. 
Eomán nyelv tanítása 

megengedve. — 1900 1/1. 
Faipari telep. 1900 IX/I. 
Faipari telep. 1900 I/l . 

2 0 
2 1 

Nagy-Szénás . . 
Doboz 

Bihar. 

igen 
7) 

* vegyes 
n 

2 
1 

igen 
n 

* 1128 1899 IX/1. 
Iskolátlan 1900 1/1. 

2 2 

23 
Almamező . . . 
Czéczke . . . . 

Csanád. 

• 

igen vegyes » 1 
1 

igen 
n 

• 224 Iskolátlan 1899X1/1. 
Iskolátlan 1899 IX/1. 

24 
25 
26 
27 

Kevermes . . . . 
jj . . . . 

Kis-Iratos . . . 
n n . . . 

igen 

» 
r> 

• 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

3 
3 
2 
2 

igen » 

n 

» 

• 

3486 

1772 

1900 IX/1. 
1900 IX/1. 

Tel. közs. 1900 IX/1. 
Tel. közs. 1900 IX/1. 
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«2 magyar vegyes 

A 
tanítói 
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más 
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Csik. 
28 Kászon- Jakabfalu 

Csongrád. 

igen • vegyes 2 igen • • 
1900 IX 1. 

29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Kistelek . . . . 
„ . . . . 

Algvő 
?> 

Tömörkény . . . 
- . . . 

Csány 
n . . . . . 

Mindszent . . . 
íj . . . 

Gömör. 

igen 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

4 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
7 
6 

igen 
11 
11 
11 
11 
n 
ii 
ii 
ii 
ii 

5120 

760 

2200 

1440 

6050 

) Áll. segélyezett 
községi iskola 

) 1900 I / l . 
) Telepes község 
| 1900 I / l . 

| Áll. segélyezett 
, községi iskola 
) 1900 I / l . 

39 
40 
41 
42 

Nagv-Rőcze . . . 
» j> . . . 

Dobsina . . . . 
n . . . . 

Győr. 

• 

igen 
n 
ii 
ii 

fiú 
leánv 

fiú' 
leány 

2 
2 
4 
4 

igen 
11 
)1 
11 

• 

2000 

12.000 
12.000 

1900 I / l . 
1900 I / l . 
1900 I / l . 
1900 I / l . 

43 G-yömörő . . . . • igen vegyes 2 igen • 720 1900 IX/1. 

44 
45 

Háromszék. 
Komolló . . . . 
Maksa 

Huny ad. 

igen 
n 

vegyes 
» 

1 
2 

igen 
n 

• 500 Áll. segélyezett közs. 
iskola. — 1900 I / l . 

1 9 0 0 I / l . 

46 Brád 

K.-Kükiillő. 

igen fiú 2 igen • 500 1899 XI/1. 

47 Maros-Ugra . . . 

Kolozs. 

• igen vegyes 2 igen • 600 1899 XII/1. 

48 
49 
50 
51 

Körösfő . . . . 
Nagy-Almás . . 
Magyar-Bikái . . 
M.-bry.-Monostor . 

igen 

igen 
igen 

igen 

vegyes 
11 
H 
r> 

2 
2 
2 
1 

igen 
11 
V 
11 

• 

184 
200 

1900 I / l . 
1900 I / l . 
1900 I / l . 
1900 I / l . 

5 2 

5 3 
5 4 

Kr.-Szörény. 
Bethlenháza . . . 
Gavosdia . . . . 
Román-Bogsán 

M.-Torda. 
• 

igen 

» 
11 

vegyes 
» 

» 

2 
1 
1 

igen 

JÍ 
» 

• 

600 

Áll. segélyezett községi 
iskola. Telepes község. 

1900 I / l . 
1899 IX/1. 
1899 X/l. 

5 5 Palota-Bva . . . igen vegyes 1 nem Telep. 1899 X/l. 
4* 
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Máramaros. 
56 Alsó-Vissió . . . igen vegyes 2 nem 300 1900 I 1. 
57 Huszt-Németfalu 

vegyes 

telep . . . . 33 » 1 igen 1899 IX/1. 
58 Trebusa-F.-Patak n » 2 33 * 1899 XI 1. 
59 Karacscmyfalva » » 2 33 1899 XI/1. 
60 Taraezköz . . . 33 n 1 r> • 1899 XI 15. 
61 Kövesliget . . . 33 » 2 » * 1899 XII/1. 
62 Mihálka . . . . 33 » 1 33 • 1899 XII 1. 
63 Talaborfalva . . 33 

2 
33 • 1899 XII 1. 

64 Irholcz 33 » 2 
3) ' 1900 I 1. 

65 Yisk 33 fiú 2 33 1900 l / l . 
66 n leány 2 33 1900 l / l . 
67 Iza » vegyes 2 

33 1900 I 1. 
68 Alsó-Kalocsa . . J i n 1 33 1900 I 1. 
69 Felső-Róna . . . n n 2 33 1900 í/1. 

Nyitra. 
70 Kis-Czétény . . . • igen vegyes 1 nem 386 1899 IX 1. 

Pozsony. 
71 Nebojcza . . . . igen vegyes 1 igen 200 Iskolátlan 1899 IX/1.. 

Sáros. 
72 Tót- ós Magyar-

Raszlavicza . . . igen vegyes 2 igen 200 1899 IX 1. 
73 Krivány . . . . n fiú 1 33 • 

Áll. segélyezett közs. 
iskola. — 1900 VI. 

74 Boroszló . . . . - n vegyes 1 33 120 Iskolátlanl900 IX/1. 

Somogy. 
75 Szőllős-Kis-Lak . igen • vegyes 1 igen . 508 1900 IX 1. 

Sopron. 
76 Hársfalva . . . . igen vegyes 1 igen Iskolátlan 1899X1/1. 
77 Rétfalu . . . . » » 3 33 1600 1900 I 1. 

Szatmár. 1 

78 Nagy-Ecsed . . . igen fiú 4 igen 1000 1900 IX 1. 
79 n » . . . 33 • l eány 4 33 

Szilágy. 
80 Benedekfalva . . igen vegyes 1 igen Iskolátlan 1900 I ' l . 
81 Szilágy-Balla . . igen » 2 n 404 1900. 

Sz.-Doboka. 
82 Szurdok . . . . igen vegyes 1 igen 1899 IX 1. 
83 M.-Décse . . . . igen 33 2 ÍJ • 1900 l / l . 
84 Yicze igen 33 2 » • Tel. közs. 1900 II/l . 
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85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 

93 

A község neve 

Teines. 
N.-Semlak . . 
N.-S/redistye . 
Dézsárfalva . . 
Munár . . . . 
Medve községhez 

tart. Ruzicska tel 
Uj-Bessenyő 

Kis-Szt-Péter . 

T.-Ara íi jos. 

Ó-Torda . . . 

Torontál. 

94 N.-Teremia . . 
95 n 11 ' 
,96 Almás . . . . 
97 a . . . . 
98 Deszk . . . . 
99 •Francafeld . . 

100 ji • ' 
•101 Lázárföld . . . 
102 T.-Erzsébetlak . 
103 a a 
104 X.-Szerb-Csanád 
105 11 T » 
106 Török-Becse 
107 V 11 
108 Ittvarnok . . . 
109 Pancsóva . . . 
110 » . . . 
111 M.-S/,.-Mihály . 
112 Szerb-Párdány . 

113 
114 
115 

116 

117 
118 

Trencsén. 
Dobra . . . 
Tr.-Teplicz . 
Trencsén . . 

Turócz. 
Tarn <5 . . . 

Udvarhely. 

Szederjes . . 
Fiátfalvu . . 

A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyea 

igen 

igen 

igen 

igen 

I 
Az 

iskola 
neme 

vegyes 

fiú 
leány 
vegyes 

fiú 

fiú 
leány 

fiú' 
leány 
vegyes 

fiú 
leány 
vegyes 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

fiú 
leány 
vegyes 

fiú 
leány 
vegyes 

vegyes 
J5 

fiú 

vegyes 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
5 
4 
1 

14 
14 

1 
2 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

A község 
által 
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évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

574 
640 

826 
2400 

506 

1400 

5518 

1899 1X/1. 
1900. 

1899 IX 1. 
1900 m . 

1900 I 1. 
Ali. segélyezet t községi 

iskola. — lv-00 1/1. 

1900 IX 1. 

1899 IX/1. 

3626 ) Német nyelv tanítás 
jmegeng. — 1900 1/1. 

4268 j Német és román 4268 f nyelv tan. megeng. 
! 1900 1/1. 

1900 1/1. 
3768 1900 1 1. 

1900 Hl. 
2158 1900. 
. Tel. közs. 1899 XI ' l . 

Tel. közs. 1899X1/1. 
2400 1900 1 1. 

1900 1/1. 
8000 1900 1/1. 

1900 1 1. 
560 1900 1/1. 

28.000 1 Szerb és német . i nyelv megengedve. 
1156 ) 1900 1/1. 
1480 1900 IX/1. 

322 

Iskolátlan 1899IX/1. 
Ali. segélyezet t közép-

iskola. — 189!) IX/1. 
1900 IX/1. 

1899 IX 1. 

1899 IX 1. 
Áll. m gél vezett felsőbb 

iskula — 1 !)(•() 1/1. 
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119 Alsó-Tófalva . 
120 Kis-Galambfalva 
121 Dálya . . . . 

Ung. 

122 Tarnócz . . . 
123 Orechova . . . 
124- Darócz . . . . 

A'as. 

125 Vidorlak . . . 
126 Seregháza . . 
127 Korong . . . 
128 Görbegy . . . 
129 Szt-Bibor . . 
130 Mura-Szentes és 

Mura-Csermely 

Zala. 
131 Melincz . . . 
132 
133 

134 

135 
136 

Nagy-Kanizsa 
» n • 

Zemplén. 
Bodrog-Szerdahely 

Pest. 
Budapest . . . . 

igen vegyes 3 igen 460 
1 # 
1 n n 1 » 

igen vegyes 1 igen . igen n 1 nem 
» » 2 • n 

igen vegyes 1 nem \ 
1 . n í 

JJ » 1 n 
1 j) I 
1 » » r> 

• » » 1 • » 
) 

igen vegyes 2 igen 372 
igen . fiú 18 5? * 36.000 igen 

• leány 17 n 36.000 

igen • vegyes 2 igen 724 

fiú 4 igen 13.000 
. leány 3 » • • 

1899 IX/1. 
1900 IX/1. 
1900 IX 1. 

1900 I 1. 
Iskolátlan 1900 IX/1. 

1900 1/1. 

Iskola'tlan 
1899 IX 1. 

Iskolátlan 
1900 1/1. 

1899 IX 1. 
1900 I I. 
1900 I 1. 

1900 I 1. 

Állam, iskola 
1900 I 1. 

Ö s s z e g e z é s . 
1899. évben összesen 113 községben 

szerveztetett állami elemi népiskola, 
ezek közül: 

a) tiszta magyar lakosságú 40 község; 
b) vegyes, részben tiszta nemzetiségi 

73 község; 
c) eddig iskolával (tanítással) nem 

bíró 18 község; 
d) a községek közül 11 telepes község; 
e) szerveztetett ezen községekben 

összesen 136 iskola, még pedig 27 fiú, 
23 leány és 86 vegyes elemi nép-
iskola; az utóbbiak közül 44 egytanítós 
osztatlan népiskola; 

f ) rendszeresí te te t t ezen iskoláknál 
összesen 339 tanítói (tanítónői) ál lás; 

g) a 136 iskola közül 112-nek tör-
vényszerű elhelyezését az illető közsé-
gek biztosították; 12 iskolát (Mára-
marosban) a kincstár épí t te t ; 12 iskolát, 
bérházban kellett elhelyezni; 

h) 9 államosított iskola államsegélyes, 
községi, egy államsegélyes felekezeti 
iskola volt ; 

i) a 136 állami iskola közül tényleg 
megnyilt 1899. évben 34, — 1900. év 
folyamán nyilik meg 102 állami iskola.. 



4:. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

A magyar nyelv tanításáról. 
(Befejező közlemény.) 

A második táborhoz tartoznak a tanítás 
terve szerinti beszéd- s értelemgyakorlatok ki-
vei. Ehhez a táborhoz tartozó kartársaink a 
nem magyar ajkú iskoláinkban működő 
tanítók zömét képezik. Hazánk nem magyar 
ajkú iskoláinak túlnyomó részében ugyanis 
olyan tanítók működnek, a kik a nép nyelvét 
vagy egészen jól beszélik, vagy legalább 
annyira jártasak abban, hogy az első osztály 
beszéd- s értelemgyakorlatok anyagának taní-
tását minden fennakadás nélkül el tudják kez-
deni. Lássuk, miként vezetik a tanítást a tan-
tervet szem előtt tartó tanítótársaink ? 

Az iskolába beiratkozó kezdő tanulókat 
anyanyelvükön fogadják, a kérdéseket anya-
nyelvükön intézik hozzájuk. A beiratáskor 
szülőik előtt megígérik nekik, hogy ha szor-
galmasak lesznek, a magyar nyelvre is meg-
tanítják őket. Ezek a kartársaink ki akarják 
kerülni azt, hogy a tanuló és szülője kény-
szert lásson a magyar nyelv tanításában. Ez 
a helyes eljárás! Láttassuk be nem magyar 
ajkú polgártársainkkal, hogy az ő szerencsé-
jük az, ha az iskola és a tanító alkalmat 
nyújt nekik a magyar nyelv megtanulására. 
A magasabb osztálybeli tanulóhoz úgy beira-
táskor, mint a tanítás alatt magyar nyelven 
szól a tanító, hisz a második osztálybeli ta-
nuló már megérti a magyar szót. Az iskolai 
rendtartási vezényszókat magyarul vezényli. 
A nagyobb tanulók már ismerik a vezény-
szók jelentését. A kezdők eleinte tétovázni 
fognak a vezényszó hallásakor, de a tanító 
anyanyelvükön is hangoztatja előttük egyszer, 
kétszer a magyar vezényszó nevét, a mi által 
tudni fogják, hogy mit kell cselekedniük erre 
s mit arra a vezényszóra? 

A tanítás további folyamán megtanulják az 
iskolai tárgyaknak, azok részeinek, számának, 
színének, alakjának, egyéb tulajdonságainak, 
helyzetének, helyének, anyagának, készítőjének, 
használatának, hasznának a magyar nevét. 

A tanító fölmutatja a tárgyat s megmondja 
annak a magyar nevét, a tanulókkal ut< kimon-
datja s annyiszor hangoztatja karban s egyesek 
által, míg valamennyien helyesen ki tudják az 
előttük ismeretlen szót mondani. A tanító to-
vábbá megmutatja és magyarul megnevezi a 
tárgy szinét, mondatot alkot vele (p. o. az 
asztal zöldszinü, vagy az asztalnak zöld szine 
van, vagy az asztalnak a szine zöld.) Fölmu-
tat több ugyanolyan szinü tárgyat s magya-
rul föltett kérdésére magyarul feleltet a tanulók-
kal. így ismerteti meg őket a többi szinek 
magyar nevével. 

Ezen a módon tanulják meg a tárgyak kü-
lönféle alakjának, terjedelmének, anyagának, 
készítőjének, használatának s a t . magyar ne-
vét. A tanítás kezdetén a czél: az iskolában 
levő legegyszerűbb tárgyaknak (iskolai bútor, 
taneszközök, tanterem részei), azok színének, 
alakjának s a t . magyar nevével való meg-
ismertetése és azok magyar neveinek be-
gyakorlása. 

Az egyes tárgyaknak magyar nyelven való 
önálló leirása a tanítás második fokán törté-
nik. Ezen a fokon sorba veszik azokat a tár-
gyakat, a melyek az iskolában találhatók és 
bemutathatok s mindegyiket külön, önállóan 
tárgyalják: ú. m. az iskolai bútorokat, tan-
eszközöket, a tanszoba részeit, az emberi tes-
tet, a ruházatot, az iskolai életet. A tanítás 
későbbi folyamán az iskolaházat, a tanítói 
lakást, a benne található tárgyakat, bútorokat, 
edényeket, ágyneműt, ételt, italt, a családi 
életet, a mellékhelyiségeket, az iskolai udvart, 
a melléképületeket, a háziállatokat, az iskolai 
kertet, az udvaron és a kertben található fákat, 
cserjéket, virágokat, veteményt, zöldséget, a 
kerti és gazdasági eszközöket s a t. s a t. 
magyar nyelven ismertetik s magyar nyelven 
beszélgetnek róluk. 

Már az iskolai bútorok, taneszközök és 
tanterem helyesen eltárgyalt anyaga révén oly 
szókészletre tesz szert a tanuló, hogy megérti 
a tanítónak a gyermek fölfogásához és szó-
bőségéhez mért egyszerűbb magyar kifejezéseit 
s a tanuló maga is ki fogja gondolatait apró 
magyar mondatokban fejezni. Az iskolai élet, 
emberi test, ruházat, udvar, háziállatok és kert 
ismertetése pedig már oly terjedelmes anyagot 
szolgáltatnak a beszélgetésre s annyi magyar 
tárgynév, tulaj donságnév, cselekvésszó birto-
kába jutnak a tanulók, hogy a tanítás további 
folyamán csak itt-ott lesz szükség az anya-
nyelvi kifejezésre, a melynek helyét lassankint 
teljesen elfoglalja a magyar beszéd 

A beszéd- s értelemgyakorlatok többi anya-
gának földolgozása úgyszólván már teljesen 
úgy történik, mint a magyar ajkú iskolában 
s csak abban az esetben szorul a tanító az 
anyanyelvre, ha valamely fogalmat, kifejezést 
nem képes szemléltetni. 

A tanításnak ebben a legtermészetesebb 
menetében kezdi tehát a tanító anyanyelven 
a tanítást, folytatja s bevégzi magyar nyelven. 
A fősúlyt a tanításban ezen módszer által a 
magyar beszédre fektetjük, a nélkül, hogy ta-
nításunk akár a nép előtt, akár pedagógiai 
szempontból az erőszaknak még csak a látsza-
tát is magán viselné. 

Nagv segítségére vannak a beszéd- s érte-
lemgyakorlatok szerint való tanításnak az 
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ábczés- és olvasókönyvek, melyeknek olvas-
mányai a beszéd- s értelemgyakorlatok anya-
gát felölelik. A tanultak megerősítésére szolgál, 
ha a tanuló nyomtatva is látja azt, a mit élő-
szóval megtanult. A beszéd- s értelemgyakor-
latok anyagának megfelelő s a tanulók által 
megértett versikék beemlézése, játék és kirán-
dulások ítlkalmával, valamint óraközökben a 
tanítónak a tanulókhoz intézett magyar beszél-
getése, tanórák alatt a magasabb osztályokkal 
magyar nyelven való foglalkozása s a nagyobb 
tanulóknak egymással magyar nyelven való-tár-
salgása a kezdő tanulóknak is nagy hasznára 
fog lenni. 

Az iskolai tárgyaknak önálló, leirásszerü tár-
gyalása már majdnem kizárólag magyar nyel-
ven a következőkép történik: 

A tanító szemlélteti a már ismert tárgyat 
s annak nevére, színére, alakjára s a t . vo-
natkozó következő kérdéseket intézi a tanu-
lóhoz: Mi ez? Mije van a ? Hány 

van ? Milyen szine van a ? Milyen 
alakj a van a ? Milyen helyzetben van 
a ? Milyen még a ? Hol van a ?. 
Miből van a ? Ki készíti a ? Mire 
használjuk a ? Mit csinálok én a ? 
Mit csinálsz te a ? Mit csinál ő a ? 
Mit csinálunk mi a ? Mit csináltok ti 
a ? Mit csinálnak ők a ? (Később 
a múltra és a jövőre vonatkozó hasonló kér-
déseket tesz.) A tanulók látható örömmel ma-
gyarul fognak minden kérdésünkre felelni, hisz 
ők már külön-külön tanultak az iskolai tár-
gyakról s már megismerkedtek a tárgyak 
magyar nevével, azok színével, alakjával s a t. 

A tanulók előtt még teljesen ismeretlen tár-
gyak önálló ismertetésénél a következő tan-
menetet használja a nem magyar ajkú iskolá-
ban működő tanító: 

A tanító 1. fölmutatja az ismertetendő tár-
gyat, megmondja annak magyar nevét, után-
mondatja a tanuló által s begyakwoltatja az 
ismeretlen új szót karban s egyesek által több-
ször hangoztatva. 

2. Szemlélteti a tárgy részeit, tulajdonságát, 
cselekvést, számát, anyagát s a t., mindegyiket 
külön-külön s ugyanakkor megmondja magya-
rul a tárgy részének, tulajdonságának, haszná-
latának, hasznának s a t . magyar nevét, után-
mondatja azt s végül begyakoroltatja az új szót. 

3. A tárgy részeinek, színének, alakjának 
s a t. ismertetése után ismétlésül még egyszer 
a megismert tárgy részeire, színére s a t . vo-
natkozó kérdéseket intéz a tanulókhoz, ezután 
a tanulók előtt önállóan leírja a tárgyon ta-
lálható jegyeket, szint, alakot s a t. s végül 
a tanulók által is önállóan elmondatja (leíratja) 
magyarul a megismert tárgyat. 

Ezen a módon megy végig a tanító a be-
széd- és értelemgyakorlatok összes anyagán. 
Ha a tanító az ismertetett tárgyon valamit 
nem szemléltethetne teljesen s a tanulók nem 
értenék meg a magyar szó jelentését, halkab-
ban, odavetőleg anyanyelven is megmondja 
nekik az illető szó jelentését. Csak az első 
tárgy ismertetése lesz nehéz, a többinél közös 
jegyekre talál a tanuló, a melyekről gondola-
tait már ki tudja fejezni. P. o. ha a tanulók 
az asztalra vonatkozó gondolataikat ki tudják 
fejezni, akkor a többi bútor ismertetése alig 
fog fáradságba kerülni, mert a többi bútornak 
az asztallal sok közös jegye van (anyag, szin, 
alak, készítő s a t.). 

így van ez a taneszközökön, tanszereken 
kívül p. o. a háziállatok ismertetésénél, me-
lyeknek testrészeiben, ruházatukban, táplálko-
zásukban, hasznukban s a t . sok közös jegyre 
és már oly sok ismert magyar szóra akad a 
nem magyar ajkú tanuló, hogy a tanítás ké-
sőbbi folyamán már a tanítás szabadabban 
mozoghat s gyorsabb tempóban haladhat. 

A tanításnak CZ cu módja felel meg az újabb 
időben oly sokat emlegetett direkt módszer 
népiskolai feladatának s nem a Láng M. által 
ismertetett módszer, a melylvel a kisdedóvoda, 
a nevelőnő és a bonne tagadhatatlanul sikert 
fog elérni, de nem a népiskola, melynek kere-
tébe ez a módszer csakis rendszeres iskolai 
tanításon kívül volna beleilleszthető. 

Az általam ismertetett módszernek a hívei 
a beszéd- s értelemgyakorlatok anyagának a 
helyes szemléltetésére alapítják módszerüket. 
Magyarul semmi olyat nem mondanak a ta-
nulónak, a mit be nem tudnak neki mutatni. 
Némelyik közülök a szemléltetéshez szükséges 
tanszerekből egész raktárt állít össze, melyek-
kel a tanítást minden nehézség és fennakadás 
nélkül végezheti. 

Ennek a módszernek a szabad beszélgetés 
fölött az az előnye van, hogy a tanító képes 
általa a tanulók egész seregét foglalkoztatni. 
Az eljárás öntudatosabh, következetes és nem 
ötletszerű; a tanító elrendezheti a tanítás 
anyagát, a módszer nem mesterkélt s az iskolai 
tömeges tanításra azért is alkalmas, mert 
számon kérheti a tanulótól a tanultakat s bár-
mikor ellenőrizheti az eredményt. Ezzel a mód-
szerrel a tanulók anyanyelvét némileg is értő 
tanító még nagyobb sikert fog elérni, mert a 
tárgyak oly tulajdonságának s cselekvésének, 
vagy az elvont fogalmaknak magyar jelentését, 
a melyeket nem lehet hiven és meggyőzően 
szemléltetni, egy-egy, az anyanyelven odavetett 
szó segítségével megértheti. P. o. ,gondolko-
dom." „akarok," „búsulok," „szeretek," „vi-
gadok" és sok más száz és száz szó értelmét 
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semmiféle szemléltetéssel sem lehet a nem 
magyar ajkú gyermekekkel megértetni. Arra 
pedig nem ér rá a tömeges, iskolai tanítás 
menete várni, míg a tanuló sok idő eltelté-
vel magától rájön ez illető magyar szó jelen-
tésére. Ez a módszer jobban megfelel a ter-
mészetes módszer követelményeinek, mint a 
versikék özönére és a szabad beszélgetésre 
alapított, mesterkélt és túlhajtott szabados mód-
szer, a mi tulajdonkép — mint mondám — 
az iskolai helyes módszerből való kiválás, 
vagyis szeczesszió a didaktikában. 

Szeretném látni, hogy miként boldogulnak 
a szabad beszélgetés hivei az elvont fogalmak 
s p. o. a fönt elősorolt szók megértetésével 
az anyanyelv használata nélkül ? mert az 
elvont fogalmak megismertetésénél nem hasz-
nálhatják azt a tanítói eljárást, melyet a pe-
dagógia egy tiszta magyar ajkú iskolában 
megkíván, t. i. kis elbeszélés vagy példa által 
értetni meg p. o. a hála, a tisztelet, a jóság 
fogalmát! Avagy talán úgy akarják szemlél-
tetni p. o. a gondolkodom fogalmát, hogy a 
tenyerükbe hajtják fejüket? az akarok szónál 
az öklükkel az asztalra ütnek ? a búsulok szó-
nál a búsuló juhász poziturájába helyezik 
magukat ? a szeretek szónál a tanító s tanít-
vány kölcsönösen egymás nyakába dőlnek '?... . 
mert a szemléltetésnek más külső formája 
nincs, a belső szemléltetés módját pedig ná-
luk még nem lehet alkalmazni, mert még 
nem értenek meg bennünket magyarul. 

S ezzel közleményeimnek a végére értem. 
A mit írtam, azt a tárgy iránti szeretetből, 
részint Láng M. támadásaival szemben önvé-
dekezésből írtam s a mit nem magyar ajkú 
vidéken működő lanítótársaimnak figyelmébe 
ajánlottam, azt sok éven át magam is kipró-
báltam. Volt elég alkalmam megfigyelni a 
különféle módszereket, kipróbálni azokat s 
választani közülök. Gyermekkoromat nem 
magyar ajkú vidéken éltem át. Az elemi isko-
lában tanuló- és játszótársaim horvát fiúk 
voltak. Gyermekkoromban láttam a szülői 
háznál azokat a küzdelmeket s hazafias törek-
véseket, melyekkel Muraköznek az anyaor-
szágtól való elcsatolása idejében a muraközi 
magyarság a bebörtönözés veszedelme között 
is igyekezett a muraközi népet az elillyrese-
déstől megóvni. Később magam is, tanítótár-
saimmal együtt még majdnem egy évtizeddel 
a magyar nyelv tanítása törvényének életbe-
léptetése előtt résztvettem azokban a küz-
delmekben, melyekkel a délszláv törekvések-
nek útját állottuk, a magyar nyelv tanításá-
nak útját egyengettük s a hazafias érzést és 
nyelvet a határszéli, nem magyar ajkú nép-
nél könvvekkel. hírlappal, naptárokkal, a tár-

sadalomban és az iskolában egyaránt terjesz-
tettük. Jól tudom tehát, hogy minő feladat-
tal áll szemközt a nemzetiségi vidéken mű-
ködő tanító, ismerem az akadályokat s tudom 
méltányolni és becsülni azok küzdelmeit és 
fáradozásait. 

Huszonhat éven át mindig állandóan nem 
magyar ajkú iskolában és vidéken működtem. 
Voltam faluhelyen és városban tanító; ma-
gam vezettem osztatlan iskolát, a melyben 
120 horvát ajkú tanulóval volt dolgom; ta-
nítottam egy olyan osztott népiskola minden 
osztályában (hol összevontan, hol külön), a 
melybe egy-két magyar tamiló kivételével 
csupa horvát és német tanuló járt. A tanító-
képző-intézetben húsz év óta tanítom a ma-
gyar nyelv tanításának a módját. Hat ízben 
vezettem a nagyszünidőben magyarnyelvi 
póttanfolyamokat, melyeken horvát, vend és 
német ajkú tanítótársaimat tanítottam a ma-
gyar nyelvre és annak tanításmódjára. Mint 
képzőintézeti igazgató 10 év óta veszek részt 
a gyakorló-iskolában a tanítási gyakorlatok 
vezetésében, hol tanítónövendékeink a szomszéd 
falvak tiszta horvát ajkú tanulóival foglal-
koznak. Húsz év óta magam, a kir. tanfel-
ügyelővel, főispánnal, főszolgabíróval eljárok 
volt növendékeim iskolájába, megnézem mun-
kájukat, megfigyelem, hogy miként válik be 
a képezdében elsajátított módszer? magam is 
sok új fogást tanulok volt tanítványaimnak 
egyéni módszerétől és értékesítem azokat 
módszertani óráimon. Volt tanítványaim gyak-
ran fölkeresnek, elmondják módszertani ese-
teiket a magyar nyelv tanításában, elpana-
szolják az akadályokat és nehézségeket, mely-
lyekkel falujokban és iskolájukban meg kell 
küzdeniök és kölcsönösen megvitatjuk a teen-
dőket s a t., s a t . — Ezeket csak azért 
írom le, hogy t. tanítótársaimat meggyőzzem 
arról, hogy az általam ajánlott módszer nem 
száraz elméleten, hanem saját, tanítványaim 
és tanítótársaim sok évi tapasztalatain alapszik. 

Nagyon jól tudom, hogy főleg nem ma-
gyar vidékeken működő tanítótársaimnak 
jobban tetszenék és értekezéseim általánosabb 
tetszéssel találkoznának, ha azt írnám, hogy 
ne törődjünk a nemzetiségek érzékenykedésé-
vel, hanem tűzzel-vassal magyarosítsunk és 
sem kultúrpolitikai, sem módszertani szem-
pontokból ne használjuk nem magyar ajkú 
iskoláinkban a nép nyelvét; ámde volna-e eb-
ből haszna a nagyfontosságú ügynek ? — Nem 
helyesebb-e lépésről-lépésre foglalni el s meg-
erősíteni jogos pozícziónkat, mint a nehéz-
ségeket és az elénk torlódó akadályokat sem-
mibe sem véve, vakon belevinni szent ügyün-
ket a bizonytalanságba és a veszedelembe ? 

ß 
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Jogos a hitem és reményem, hogy nincs 
messze az az idő, a midőn a nemzetiségi vi-
dékeken elhelyezett óvodák és népiskolák ta-
pintatos működése és alapvető munkája foly-
tán a nemzetiségeknek még a legtúlzottabb 
elemei is a honalapító magyar nemzet test-
véri szeretete, türelme, kitartása és kultúrá-
jának vonzó ereje előtt meghajolva, nemcsak 
szívesen befogadják, de törekedni is fognak 
első sorban saját érdekükben megtanulni a 
magyar nyelvet. Majd akkor beszéljünk arról, 
hogy a nem magyar ajkú népiskolák tanterve 
semmiben se különbözzék a magyar ajkú nép-
iskolák tantervétől s hogy azokban semmi, 
vagy minél kevesebb szerepe jusson az anya-
nyelvnek. Addig pedig, míg a viszonyok ily 
örvendetesen javulnak, csak egy lépéssel ha-
ladjunk előre a tantervben, s ez a lépés az 
legyen, hogy már az első osztályban tegyük 
kötelezővé a magyar nyelv tanítását s annak 
nagyobb teret biztosítsunk az új tantervben, 
mint a milyen a mostaniban van. Tanulóinkat 
pedig addig is igyekezzünk ne csak tanítani, 
hanem meg is tanítani a magyar nyelvre! 

Végül még egyet. Minden ügynek hasznára 
van, ha azt minden oldalról megvilágítjuk és 
megvitatjuk. így vagyunk a magyar nyelv ta-
nításával is. De bármely ügynek mindig ká-
rára van, ha személyes motívumokat keverünk 
vitánkba. Hisz nekünk nemzetiségi vidéken 
működő tanítóknak munkáját úgy is megnehe-
zíti a nép féltékenykedése és sok helyen ellen-
szenve, elég gondot okoz annak a kérdésnek a " O O 
a megoldása, hogy miként nyerjük meg a nemze-
tiségek szivét és akaratát a magyar érzésnek és 
magyar nyelvnek ? Ne nehezítsük meg tehát ha-
zafias küzdelmeinket s ne vegyük el egymás-
nak kedvét azáltal, hogy vitánkba személyes-
kedéseket keverünk. Ha valahol, úgy a sző-
nyegen forgó kérdésnél nagy szükség van az 
ügynek tárgyilagos megvitatására. Argumen-
tumokat kérünk tehát és nem személyeske-
dést ! Tiszteljük egymás nézetét, ha a mieink-
kel ellenkezik is és békés megegyezéssel hoz-
zuk dűlőre nagy horderejű ügyünket! Azzal 
búcsúzom el e lap tisztelt olvasóközönségétől, 
hogy viszontlátásra! a nem magyar ajkú is-
kolák részletes tanítástervének a megvita-
tásakor ! 

(CsáktornyáJ Maryitai József. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
népiskolának? 

A tanterv-kérdés hova-tovább érdekesebbé 
válik; elannyira, hogy ha két tanító össze-
kerül, el nem mulasztják egymást megkérdezni 
a nagy horderejű probléma felől. Tehát már 

nemcsak a lapok hasábjain, hanem jártunkban-
keltünkben is foglalkozunk a kérdéssel. Es ez 
igen becsülendő jelenség tanügyi életünkben. 

Az érdeklődést nem pusztán az idézte elő, 
hogy e kérdés 12.000 tanító és ugyanannyi 
népiskola egyformán közös ügye; hanem a köz-
oktatási kormánynak az a jól eső, mindnyá-
junkat megtisztelő és fölemelő rendelete, a 
melyben, magyarul szólva, az van kijelentve:: 
hogy odafönt nem akarnak rólunk nélkülünk 
határozni. Ezt is megértük hát. Hálásak is-
vagyunk érte. 

Mathematika segítségével is be akarták bizo-
nyítani, hogy egy tanító annyit bír végezni,, 
mint hat, mondván: „ha hat tanító egy év 
alatt 6 X 60, vagyis 360 gyermeket oktat,, 
kevesebb-e ez, mintha egy tanító egy év alatt 
60 gyermeket tanít?" 

Hát, kérem, bizony kevesebb az. Mert az 
osztott és osztatlan iskola tanterv-anyagának 
kiszabásánál nem azt kell kérdezni: melyik 
tanító hány gyermeket, hanem azt, hány osz-
tályt és hány tantárgyat tanít? (A tanítási 
időt —- ámbár különbözik, — rövidség okáért 
nem is számítom.) 

Ha tantárgy szerint teszszük föl a kérdést,, 
mindjárt kitűnik a tanítók munkája közti nagy 
különbség. 

Az egytanítós 6 osztályú iskolának — számba-
véve a hit és erkölcstant is, — mondjuk, van 
kereken 48 tantárgya. A hattanítós osztott 
iskolának is ugyanennyi. Már most a föntebbi 
mathematikai tétel így módosul: ha hat tanító 
egy év alatt 48 tantárgyat tanít, kevesebb-e 
ez, mintha egy tanító tanít 48 tantárgyat ? 
Azt hiszem igen; mert ez utóbbi hat ember 
munkáját végzi úgy, a hogy bírja; amott pe-
dig hatan végzik az egy emberre kiszabott 
munkát. 

Es az eredmény ? 
Az bizony visszás arányban áll, ilyen formán i 

kevesebb munka, több eredmény, több munka, 
kevesebb eredmény. 

Ha pedig több munkával sem érhető el a 
kevesebb munkával elért eredmény, nem értem, 
miért volna kötelező egyenlő anyagnak az el-
végezése, ha erővel nem rendelkezünk; mert 
egy erő mégsem hat erő. 

A dolog eddig úgy állt, hogy az osztatlan 
iskola tanítója a vakáczió alatt kipéczézte a 
tantervből, hogy melyik osztálynak mennyi 
anyagot fog nyújtani év végéig s a szerint 
haladt is, ha tőle nem függő akadályok meg 
nem gátolták. Már ha ez így volt, — pedig 
így volt, — akkor nem helyesebb-e ez isko-
lák számára külön tantervet készíteni ? Hisz. 
a meglevő idő és erő hiánya miatt úgy sent 
viszik keresztül. 
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Mert nem áll ám az a valóságban úgy, a 
mint a papiroson állítják, hogy a csöndes fog-
lalkoztatás eredménye ugyanaz, — sőt több -— 
mint ha a tanító személyesen foglalkozik az 
osztálylyal. 

A tanultak számonkérése is jelentékenyen 
fokozza a tanuló szorgalmát, a tárgy iránt 
való szeretetét, a gyermek vetélkedési kedvét 
stb., ha azt a tanító személyesen végezheti. 
Ez is az osztott iskolának válik előnyére, nem, 
mint állítják, az osztatlannak. 

Az az innen-onnan kapott kevés fogalom 
pedig, a mit az alsóbb osztályok a felsőbbek 
oktatásakor elhalásznak, elismerem, hogy az 
is valami, de az úgy kirepül a nyári nagy 
szünidő alatt a gyermek fejéből, mintha ott 
se lett volna. A minek értéke van, az az is-
métlés, a mikor a felsőbb osztály hallja az 
alsóbb oktatását; de ez nem eredményez is-
meretbővülést, hanem csak a már meglevő 
ismeretek állandóbbá tételét. 

A külön tanterv kérdésénél a gyakorló-is-
kolát sem vehetjük alapul, mert ott két-há-
rom kisegítő erő is van; továbbá a legtöbb 
gyermek mellett házi nevelő segédkezik; a 
szülék is műveltebbek, mint a falusi gyerme-
kek szülei és a tantervet a gyakorló-iskola 
mégsem viszi változtatás nélkül keresztül, mert 
van ám négyosztályú gyakorló-iskola is. Ez a 
gimnáziumra előkészítő iskola, nem a hatosz-
tályú népiskola. 

Szocziális oldalról birálva el a kérdést, ma-
gam is azt tartom, hogy a terhek egyenlő 
viselése egyenlő jogok élvezetére képesíti a 
teherviselő polgárokat; de ebből az ismere-
tes igazságból nem azt következtetem, hogy: 
tehát a kicsi falu tanítója is köteles 400 írtért 
6 X 400, vagyis 2400 forint értékű munkát 
végezni az egyenlő terhekben részesülő polgá-
rok javára; hanem igenis azt következtetem, 
hogy az ország, a melynek egyetemes boldo-
gulásáért viselik a polgárok aránylag egyenlő 
mértékben a terheket: gondoskodjék arról is, 
hogy a polgárok egyenlően osztozzanak a 
népnevelés áldásaiban. 

Hogy külön tanterv létesítése esetén megkü-
lönböztetik, sót mégis különböztethetik az osz-
tott és osztatlan iskola tanítóját, mert ez 
utóbbi kevesebbet tanít: ezt hinni és állítani 
nagy tévedés, mert, mint föntebb is bebizo-
nyítottam, az osztatlan iskola tanítója mindig 
többet tanít, mint az osztott iskola egy tanítója. 

Ne téveszszükössze ennél a kérdésnél az iskolát 
a tanítóval, mert olyan útvesztőbe kerülünk, a 
melyből sohasem bontakozhatunk ki. 

Az igazság az, hogy az osztott iskola 
többet ad, mert többet adhat mennyiségben, 
mint az osztatlan; eddig is úgy volt, ezután 

is úgy lesz; de ez annyira természetes dolog,, 
hogy ezen a tanító nem változtathat s ha 
nem így volna, nem jól volna. Ez is azt 
bizonyítja, hogy szükséges a külön tanterv. 

Panaszkodnak a felsőbb iskolák a nép-
iskolára. Mi jogon? Hiszen felvételi vizsgá-
latot tétethetnek és tétetnek is a gyermekkel. 
Mi kell oda? Tudjon a gyermek jól olvasni, 
írni, a négy alapmüvelettel számolni, legyen 
jó felfogási képessége. Ennyit csak ad a nép-
iskola, ha van a gyermeknek ép esze! Az 
irás olvasáson kívül minden tárgyat az elemem 
kezdenek tanítani a gimnáziumban is. Más 
ott a hiba kérem, t. i. az, hogy a tudni 
valókat nem kérik, a rendszer miatt nem is 
kérhetik számon mindennap a gyermektől 
(pedig a népiskolában ehhez volt szokva) s 
így aztán hanyaggá, lustává lesz, mikor még 
az alapot kellene leraknia s később aztán 
nincs mire építeni. 

Tessék csak gyakran megsarkantyúzni azt 
a falusi iskolából kikerült, jó bizonyítványos 
nebulót, majd válik abból is jeles tanuló. 
Az tehát, hogy most is panaszkodnak a fel-
sőbb iskolák, nem ok arra, hogy a külön tan-
terv eszméje elejtessék. 

. . . Az eddig elmondottakból kifolyólag 
a tanterv-kérdésben az én egyéni véleményem 
az, hogy: igenis kell az osztatlan népiskolák 
részére külön tanterv, melyben világosan 
kifejezésre jusson az a legkevesebb tananyag, 
a mennyit a törvény kívánalmainak megfelelő 
osztatlan iskola tanítójának feltétlenül el kell 
végeztetnie növendékeivel. így legalább, ha 
mindenütt nem is, de ezekben az iskolákban 
lesz egységes vezetés és haladás a kitűzött 
czél felé; lesz egységes elbírálás is. De nem 
lesz kapkodás, fölszínes munkálkodás, mert 
nem lehet amúgy Jetszik" módra válogatni a 
kiszabott tananyagban. 

A tanító pedig — mint ideális lelkületű 
ember — ha ideje engedi s anyagi viszonyai 
meg nem bénítják a neveléshez annyira szük-
séges derült kedélyét: azt a kevesebbre mért 
tananyagot a magyar népnevelésügyre nézve 
sokkal hasznosabban kibővítheti — és ki is 
bővíti, mint ha egy maximumos tantervet terí-
tenek elébe azzal a ki nem mondott, d» 
mégis érthető gondolattal, hogy válogasso* 
belőle tetszése szerint. 

A külön tantervet pedig nem olyannak 
gondolom, a melyben a tanításanyag csak 
rövid kivonata lenne a már kész osztota 
iskola tantervének, hanem olyannak, a mely 
a népiskolai nevelés-tanítás minden lényeges 
tudni valóját kitűzze elérési czélpontul; hogy 
az ilyen iskola adja meg a legszükségesebb' 
útravalót az életre azoknak, a kik tovább 
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nem folytathatják tanulói pályájokat s így 
biztos alapot nvujt azoknak is bőven, a kik 
felsőbb iskolákra szándékoznak menni. 

Tehát a lélekölő könyvnélkülözés, — az 
úgynevezett biflázás — végkép eltörlendő; 
az értelmet fejleszszük, ne az eszét terheljük; 
az életre neveljünk, ne a vizsgálatnak tanul-
tassunk. A szám- és méréstanon kívül minden 
tárgy olvasókönyv alapján, mint olvasmány-
tárgyalás kezelendő és tanítandó. Legtöbb 
idő és gond fordíttassák az olvasásra, Írásra, 
a magyar nyelvre (nem nyelvtanra), fogal-
mazásra (és sok ok miatt főképen erre), 
továbbá a számolásra és hazai történelemre 
(földrajz és szemléltető képek segítségével) 
végül mindenik vallásfelekezet részéről minden 
boldogságunk alapjára, a vallástanításra. 

Tehát az osztatlan iskola főtantárgyai len-
nének: 1. as irás, olvasás; 2. magyar nyelv 
és fogalmasás; 3. ssámolás és mérés; 4. hasai 
történélem és földrajz; 5. vallástan. 

A többi tantárgyakból csak az elkerül-
lietlenül szükséges dolgokat ölelné föl a tan-
terv s ennek alapján a készítendő olvasó-
könvv is. 

(Pap, Szabolcsin.J Seres Gáspár. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: özv. Lucsen-

baclier Istvánnénak, a ki Kis-Muzsla pusztán 
elemi iskolát és kisdedóvodát állított föl s 
azokat mintaszerűen fölszerelte és fentartásuk-
ról gondoskodott; as ungvári „Gyermekbarát-
Egyesületnek" mely minden évben 100 —120 
gyermeket mintegy évi 600 korona értékben 
lát el czipővel és meleg ruhával; Holbess 
József nyug. plébánosnak és lapszerkesztőnek, 
a ki a kispesti áll. el. isk. ifjúsági könyvtár 
létesítése czéljából 200 koronát adományozott. 

Kinevezte: Besercenu Miklós oki. tanítót 
a szokolováczi közs. el. iskolához r. tanítóvá; 
Zsndy Irma és Qaliszter Zsófia oki. tanítónő-
ket a perlaszi közs. el. iskolához r. tanító-
nőkké; Sterz Miklós és Gregus Gyula oki. 
tanítókat a bethlenházai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Benedek Kornélia oki. tanítónőt 
a klacsanói áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Székely Albert oki. tanítót az oláhdellői áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Fojtik Gusztáv 
oki. tanítót a vöröskői áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Bitay Gábor oki. tanítót a mező-
sr.ilvási áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Gal-
ter Erzsébet oki. tanítónőt a peteki áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Tóthné-Stojkovics 

Angyalka oki. tanítónőt az alibunári közs. el. 
iskolához r. tanítónővé; Clementis Ilona oki. 
tanítónőt az aranyosrákosi áll. el. iskolához 
r. tanítónővé; Antal Margit oki. tanítónőt a 
kisfaludi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Bodrogi Irén oki. tanítónőt a bácskereszturi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Zára Olga 
oki. tanítónőt a szegvári áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Kiss Irén aranyosrákosi áll. 
el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvai áll. el. 
iskolához jelen minőségébeu; Szász György 
kelecsényoblyószkai áll. el. isk. vándortanítót 
a bácsgyurgyevói áll. el iskolához jelen minő-
ségében; Harraeli Róza gyalári áll. el. isk. 
tanítónőt a tömörkényi áll. el. iskolához 
j elen minőségében; Haraszthy Saroltát a 
nákófalvi közs. iskolához szolgálattételre kiren-
delt áll. el. isk. tanítónőt az óléczi áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Bálint Lajos 
ördögkereszturi áll. el. isk. tanítót a kendi-
lónai áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Csissek János rovenszkói áll. el. isk. tanítót 
a sasvári áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Ganovssky Etelka tatrangi és Szórádyné-Bán 
Eliz zajzoni áll. el. iskolai tanítónőket jelen 
minőségükben kölcsönösen. 

Végleg megerősítette: Prebek Vilma temes-
kubini közs. isk. r. tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Neumann Ármin 
aradi munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 1040 koronát; Komáromy Pál 
bakóczai munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 500 koronát; Weyer István nyom-
jai közs. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 820 koronát; tílád Ferecz drávavásárhelyi 
róm. kath. tanító részére évi 600 koronát. 

Segély-, ill. gyárapénzt engedélyezett: 
néh. Ajvás Kristóf nagykikindai gör. kel. volt 
tanító özvegye, szül. Haris Emilia s egy 
kiskorú árvája részére együtt évi 713 korona 
6 fillért; néh. Budimovics Sebő révaújfalusi 
volt tanító özvegye, szül. Sztojkovics Emilia 
részére évi 604 korona 80 fillért; néh. Stock 
Henrik újverbászi ev. ref. tanító özvegye, 
szül. Kruttsehnitt Rozália részére évi 340 frt 
60 krt; néh. Babilon Gusztáv nyugdíjazott 
szilbási ág. ev. tanító özvegye, szül. Csermák 
Judit részére évi 110 f r to t ; néhai Boskó 
József volt ózdi r. kath, tanító özv., szül. 
Tóth Zsuzsannának 300 koronát, Ferencz, 
Mihály és László kiskorú árváinak együtt 
150 koronát; néh. Csombók Mihály kismaj-
tényi ev. ref. volt tanító özvegye, szül. Kondor 
Rózának évi 321 koronát; néh. Rágy ' Döme 
volt ripinyelozánszkai áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Torna Emiliának évi 450 koronát. 
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Gyöngyélet. 
Az én hazám liavas mezők alatt 
Völgy katlanába eldugott falu, 
Erdő-mezője hívogat, maraszt, 
Nem száll meg ott a költöző daru. 
De elmerengek én a kék hegyen, 
Ha új tavasz-ruliába Öltözött — 
Be gyöngy az élet édes Istenem 
A díszbe vont székely hegyek között. 
Miként a vad, ha nesztől megriadt, 
Jó Vargy ásunk csapongva száll tova, 
De meglapul az árnyas füz alatt, 
Nem éri el hegyek sarkantyúja. 
Csevegni véle szajkónk ott terem, 
Rigó mereng a gyűrt habok fölött — 
Be gyöngy az élet édes Istenem, 
A díszbe vont székely hegyek között. 

A völgy ölén vidám zsanába foly 
Kakuk szava s bogárka-czirpélés, 
Vadalmafán a küllő zakatol, 
Fióka M s a lárva oly kevés. 
Tojó galamb a fészkes ághegyen, 
Jó párja búg: majd ismét megjövök — 
Be gyöngy az élet édes Istenem 
A díszbe vont székely hegyek között. 
Bolyongok én az erdő rejtekén, 
A szövevényes, titkos utakon, 
Kakuk szavára — meddig élek én — 
Síró babám, a lelkem altatom. 
Hazug kakuk! e gondot így verem 
S időt remények száliból szövök — 
Be gyöngy az élet édes Istenem 
A díszbe cont székely hegyek között. 

Falunkba' benn az istenadta nép 
Daróczruhája a mit élt akar, 
Érted, hazám, ó hányszor volt a vért 
E büszke szív és hányszor volt a kar ? 
Csöppentett vére édesegy vélem 
S vetek ma közte, friss ugart török — 
Be gyöngy az élet édes Istenem 
A díszbe vont székely hegyek között! 

A falunak közepén . . . 
A falunak közepén van a házam, 
Vigan élünk a szüköcske lakúiban, 
Fejecskédet szorítgatom magamhoz, 
Ketten vagyunk a fészekben galambok, 

Csupa ketten galambok. 

Ha az egyik, valamelyik élsz ál1 na 
Messzire, a távolabbi határba, 
A honnan nem sírja vissza a bánat: 
Be meg szánnák nehéz sorsát párjának. 

S három kicsi fiának. 
(Varyyas.) Tarcsaj'alvi Albert. 

IRODALOM. 
„Székely hangok" czím alatt adta ki Taresa-

falvi Albert költő-kartársunk, lapunknak is. 
munkatársa, újabb (1897-től 1899. írt) költe-
ményeit. A 189 oldalra terjedő kötetben sok 
hangulatos és sok szép költemény van, melyek 
közül egynéhány a mi lapunkban jelent meg 
először. Tarcsafalvi Albertnek van érző szive, 
vannak gondolatai és ügyesen versel. Melegen 
ajánljuk a Székely hangokat megszerzésre 
mindazoknak, a kik a keresetlen lirai verseket 
kedvelik. Lapunk mai számában mutatóul 
közlünk a kötetből két költeményt: a Gyöngy-
élet és a Falunak közepén czímüeket. Tarcsa-
falvi Albert verskötetét Betegh Pál könyv-
kiadónál lehet megrendelni Székely-Udvarhelytt. 

Megjelentek: Magyar toasztok könyve. Uj 
tréfás köszöntésekkel bővített második kiadás. 
I r ta : Kátay A. 152 pohárköszöntő van benne 
s a kinek szüksége van az efféle „vezér-
fonalra", megrendelheti a szerzőnél: Budapest, 
IY. ker. Irányi-utcza 22, 8 ajtó. Ara 1 ko-
rona. — Dáma. A magyar történelem leg-
sötétebb korszaka: a mohácsi vész kel életre 
Baksay ez új könyvében. 0 maga nem nevezi 
sem regénynek, sem korrajznak, hanem törté-
neti körképnek, melynek háttere a nemzet 
gyászos pusztulása, előterében pedig két 
gyermek-iíjú megható története játszódik le. 
Kimnach László rajzolt a könyvhöz karak-
terisztikus illusztrácziókat. A Franklin Társulat 
igen díszesen állította ki és 1 frt 60 kron 
árulja. — Ugyancsak a Franklin Társulat 
adta ki a következő munkát: Ügyes-bajos 
ember könyve. Útbaigazítás minden bajban a 
mindennapi életben előforduló _ összes törvé-
nyek és rendeletek nyomán. I r t a : K. Nagy 
Sándor, pestvidéki kir. törvényszéki biró. (Falusi 
Könyvtár 46. sz.). Ára 50 kr. Hasznos és. 
tartalmát tekintve úttörő munka. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. Elek. Miután a III., IV., V., VI. osztály 

vezetésére van megválasztva, f. évi okt. 1-től 
fogva pedig a nyugdíjazott tanító I., II. osztálya 
vezetésével is megbízták s ott írószereket is saját 
költségén vásárolt: kérje az iskolaszéket, hogy 
a) gondoskodjék az I., II. oszt. tanítói állás 
pályázatra bocsátásáról s b) addig, míg en-
nek betöltése nem eszközölhető, adjon önnek 
méltányos helyettesítési díjat. — Cs. J. A me-
gyék a már fönnálló törvények alapján kiró-
ható pótadókon kívül 3°/o adót vethetnek ki 
közművelődési, közigazgatási, közlekedési stb. 
czélokra. Véleményünk szerint önre Va telek 
földje alapján vethetnek ki pótadót. — L. 
J. Az ön esetére fölvilágosítást talál a Magyar 
Tanítók Naptára „Tanácsadójában." — M. 
Tamás. A kanonika vizitácziónak a temetési 
énekekre való kiterjedése tárgyában egyház-
megyéjük valamelyik régibb kántortanítója 
vagy maga az esperes adhat leghelyesebb föl-
világosítást. — H . j István. A levelében 
mondottak alapján kérheti nyugdíjigénye he-
lyesbítését; különösen hangsúlyozhatja, hogy 
az egyház maga visszatérítette az állítólagos 
„kántori" díj czímén lefogott összeget. — 
St. A. Kerka-Kutas. A Magyar Tanítók Nap-
tára még mindig kapható az Athenaeumnál 
(VII., Kerepesi-út 54.) 40 kre'rt. — Y. Á. 
Tisza-Roff. A korpótlékról szóló nyugtatvány 
is bélyegköteles. — R. K. Nagyon köszönjük, 
de csikkekkel bőven el vagyunk látva. — Cs. J. 
iJ}'. Zamárdi. A karczgabonával való fizetés 
eltörlése dolgában mi már ismételten fölemel-
tük szavunkat (lapunk mult számában is olvas-
hatott erről) s így levelét, melynek tartalma 
egyébiránt megegyezik a mi nézeteinkkel is, 
fölöslegesnek tartjuk kiadni, annyival is inkább, 
mivel semmi újat sem tartalmaz. Ha rajtunk 
állana, mi már rég megszüntettük volna a 
fizetésnek ezt a módját. Csakhogy mélyen 
gyökerezik ám ez az anakronizmus! •— L. J. 
Szarvas. Már számtalanszor megüzentük, hogy 
a lap küldése nem, a szerkesztőség, hanem a 
kiadóhivatal dolga. Elmaradt lappéldányokért 
tehát egyenesen oda (I. Vár., Iskola-tér 3. szám) 
kell fordulni. Azt is megírtuk már többször, 
hogy elmaradt lappéldányokat legalább 10 na-
pon belül kell reklamálni. On p. most az 
1899. évi 3. számot is kéri, de kérdés, hogy 
vannak-e még abból a számból példányok? 
Kivételesen áttettük a kiadóhivatalhoz. — H. 
1. Kötelessége bejelenteni. 2. Nem hagyhatja 
ott az iskolát. 3. Nem vehet magának szün-
napot, kérni kell. 4. Száraz fát kötelesek adni. 
5. Jelentse be, hogy 5 fok melegben nem 
maradhat sem gyermek, sem tanító az isko-

lában. 6. Iskolaszéki tag nem egzaminálhat. 
7. Az állam adja a segélyt. 8. Arát mi nem 
tudjuk. — B. Oy. P. Miután „hiványában" 
lakásról szó sincsen, ne csodálkozzék rajta, 
hogy 500 frt készpénz fizetéséből csak 450 
frtot állapítottak meg nyugdíjigény alapjául. 
Ily esetekben a közokt. min. 1894. évi január 
3-án 62.876/93. sz. a. kelt körrendelete szerint 
lakbér czímén — a helyi viszonyoknak megfe-
lelő és hatósági bizonylattal támogatott — ösz-
szeg levonásának van helye. E levonás a fize-
tés 25a/o-áig emelkedhetik. Ebből láthatja, 
hogy a levelében kifejezett keserűség meg-
okolatlan. Egyházi hatóságától kérhet ugyan 
még külön lakbért is, de az a mai felfogás 
szerint nem köteles megadni 500 frt fizetés 
mellett. — Találkozóra vonatkozó fölhíváso-
kat, mivel az 10—15 ember magánügye, sok 
oldalról igénybevett lapunkban nem közölhe-
tünk. — M. M. g. k. lelkész Lasztoniér. 
A tanszerek engedélyezése, illetőleg szétküldése 
most van folyamatban. — Urbán A. Az ille-
tékes ügyosztályban serényen munkálkodnak 
a nyugdíjigény helyesbítése ügyének földolgo-
zásán. Legyen türelemmel: el fogják intézni; 
nem kell újra folyamodnia. — Sz. A. Székely-
híd. Az iskolai helyi felügyelet gyakorlása 
tárgyában az iskolaszéki tagok számára kiadott 
„Utasítás" 62., 63. és 64. §§-ai rendelkeznek. 
Ezeket nem sorolhatjuk föl itt. Megrendelheti 
az egyetemi nyomdában (Budapest, I. ker., 
Iskola-tér 3.). sz. Az iskolaszéki tag meghall-
gatja a tanítást a kiszabott órarend keretén 
belül; de nem vizsgálhat, nem egzaminálhat, 
főképen ha nem szakember. — Papp S. Nyug-
díjazott tanító nyugdíja mellett tanítói fizetést 
nem húzhat. Rendkívüli esetben kaphat rá 
engedélyt, hogy ideig-óráig ismét tanítson, 
pl. míg új tanítót kapnak a pályázatok alap-
ján, erre az időre azonban nyugdíját nem ve-
heti föl, hanem az illető állomás tanítói jöve-
delmét kaphatja. — Petrovics I. 400 frt 
fizetés után 4 frt IV. oszt. kereseti adót kell 
fizetnie az 1875. évi XXIX. t.-cz. 26. §-a alap-
ján. — N. L. K . . . vár. Tulajdonkép nem 
szabad díjat szedni a közs. iskolában a hit-
oktatásért. Az illető hitfelekezet ebbeli kiadá-
sát (a hitoktatói fizetést) saját forrásából fedezi. 
Hogy aztán mily kultúradót ró hitfeleire, az az ő 
dolga, ha egyáltalában joga van megadóztatni hí-
veit. — H. P. A törvényszerű heti óraszám kere-
tében az elemi iskolai tanító az ismétlő-iskolá-
ban is köteles — díjtalan — tanítani, ha csak 
ez utóbbi munkájáért külön díjazást nem 
ígértek a pályázati hirdetménynyel vagy más-
féle meghívással. — It. Oy. Ő. B. Polg. ^ isk. 
képesítés ügyében forduljon dr. Kiss Áron 
igazgató úrhoz a Paedagogiumba. (Budapest, 
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1. ker., Győri-út) — Pr. J. A betegápolási 
vagy kórházi adó új adónem. Fizetjük. — 0. 
Az 1875. évi XXII. t.-cz. 2. §-a 7-ik pontjá-
ban fölsorolt jótékonysági intézetek, kisded-
óvodák stb. ingó vagyona az illetékegyenérték-
től mentes. Hivatkozhatik lapunkra. — B. J. 
Jelentse föl az esetet az iskolaföntartó ható-
ságnak és annak határozatához alkalmazkodjék. 
Igaza van önnek, hogy megszöktetett ismétlő-
iskolás leányt nem fogadhat be iskolájába. — 
K . . . J Nándor. Igen, az ön, mint fel. ta-
nító illetményeit magában foglaló okirat az egy-
házi főhatóság jóváhagyásával is ellátandó. — 
F. Bálint. 1. Évközben az állást elhagynia 
csak kölcsönös megegyezés folytán lehet. 
2. A protestánsok zsinati törvényeit a király 
is jóváhagyta s így azok a protestánsokra 
éppen oly kötelezők, mintha országos törvények 
volnának; országos törvénybe tehát nem üt-
közhetnek. — F. M. 1. Az elhalasztás miatt az 
összeg után késedelmi kamatot rónak reá. 
2. Nem okvetetlenül következik, hogy fel. isk. 
föloszlása esetén a tanítót állami iskolához 
kinevezzék. — Sch. János. 1. Dr. Verédy K. 
„Paed. Encyclopaediá"-ját az Athenaeumnál 
(Budapest, VII., Kerepesi-út 54.) rendelheti 
meg. 2. Fizetésének csak állomása elfoglalá-
sától esedékes részletét követelheti. — H. P. 
A 15 krt a tandíjjal együtt kell beszedni. .— 
E. D. Lakbérátalánya díjlevele szerint szabat-
ván meg, csak az iskolaföntartó méltányossága 
folytán emelhető magasabbra; de hatósági 
kényszerítésnek itt nincs helye. Mikor állását 
elfoglalta 400 frt fizetés és 50 frt lakbérjöve-
delemmel, díjlevele bizonyára megfelelt a tör-
vényes, föltételeknek s így ön azt akczeptálta, 
meg kell tehát vele elégednie. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza, miután 

a delegácziók tárgyalásai véget értek, f. hó 
18-án kezdette meg ismét munkálkodását. 
Mindjárt az első nap elfogadták az ujoncz-
jutalék mennyiségének megállapításáról szóló 
törvényjavaslatot, 19-én meg az ujonczok meg-
ajánlásáról szóló javaslatot szavazták meg. 
A tárgyalások eléggé simán folynak. A kép-
viselőház folyosóján az utóbbi napokban ugyan 
ministerí változásokról szóló hirek voltak el-
terjedve, de ezek teljesen alaptalanoknak bi-
zonyultak. 

— Űj királyi tanácsos. A király dr. Ter-
gina Gyula csongrádvármegyei kir. tanfel-
ügyelőnek, ezen minőségben szerzett érdemei 
elismeréseül, a kir. tanácsosi czímet adományozta. 

— A Magyar Pedagógiai Társaság f. hó 
20-án tartotta évi nagygyűlését Hegedűs István 

elnöklete alatt. Az elnök megnyitójában a 
század fordulását, a XIX. század eszmei áram-
latait jellemezvén, fölmutatja a pedagógia 
terén is fölmerült óriási ellentéteket. A nagy 
tetszést keltett megnyitó beszéd után dr. 
Verédy Károly kir. tanfelügyelő tartotta meg 
emlékbeszédét Zichy Antal tiszteleti tag fölött. 
Utána Kovács János titkár terjedelmes jelen-
tésében konstatálja, hogy az iskolai körök bi-
zalma a társaság iránt mindinkább növeke-
dőben van. A társaság tárgyalásaiban a főhe-
lyet a mult évben a polgári iskola reformjának, 
az osztatlan népiskola külön tantervének és 
a középiskolai tanárképzésnek a kérdése fog-
lalta el. Jelenti továbbá, hogy Négyessy László 
a „Magyar Paedagogia" szerkesztésétől vissza-
lépett. A közgyűlés működéséért köszönetet 
szavazott és a szerkesztéssel a jövő évi válasz-
tásig a titkárt bízta meg. A pénztáros jelen-
tése szerint a társaság tagjainak száma ez idő 
szerint 720. 

— Negyvenéves tanítói jubileum. Bogyó 
Sándor abonyi igazgató-tanító 40 évi fáradsá-
gos munka után nyugalomba vonult. A köz-
szeretetben és tiszteletben álló öreg tanító e 
40 éven keresztül 2—3 év kivételével folyto-
nosan leánynövendékeket nevelt és oktatott. 
Sikeres működését több ízben jutalmazták 
erkölcsileg és anyagilag Peitler Antal, Schusz-
ter Konstantin váczi püspökök s Trefort mi- 
nister is. Most, nyugalomba vonulásakor az 
abonyi nők, a kik között mintegy 3—4 ezer 
tanítványa (leány, asszony) van, értékes aján-
dékkal kedveskednek volt tanítójuknak. 

— Válasz Margitai .T. úrnak. Margitai J. 
úr a „Néptanítók Lapja" 3. számának 3. ol-
dalán azt mondja, hogy én egy volt tanítvá-
nyával szövetséget kötöttem ellene. E ráfo-
gása ellen a leghatározottabban tiltakozom. 
N. N. tanítványa írt nekem, hogy küldjek 
neki egy foglalkozási tervezetet a „kertről." 
Hogy ez az N. N. kollega Margitainak tanít-
ványa volt, nem tudtam, míg levelét el nem 
olvastam. A tervezetet elküldtem neki. Azóta 
hirét sem hallottam. Hát ez szövetségkötés ? 
Ha egy tanítótársam tőlem foglalkozási ter-
vezetet kér, megtagadjam-e, ha Margitai úr-
nak vagy bárkinek is volt tanitványa ? Egyéb-
iránt nemcsak ez az egy tanítványa írt, hanem 
sokan. Én nem tudtam, míg leveleiket czik-
kelyem hatása alatt meg nem írták s el nem 
olvastam, hogy ők Margitai úr tanítványai 
voltak. E leveleket elolvastam, eltettem, de 
egyetlenegynek sem válaszoltam. íme, Margi-
tai úr, ezt tettem. Ha alaptalanul meg nem 
vádol, elhallgattam volna azt, hogy sok tanít-
ványa (egy egész csomó levél van itt nálam) 
gratulált közleményeimhez. Hogy ez így tör-
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tént, arról nem tehetek. Én őket sohasem 
láttam, velők sem közvetve, sem közvetlenül 
nem érintkeztem s így ráfogása nem talál. 
Lány Mihály. 

— ÍJj térképtartó. Fábián Károly szegedi 
tanító új iskolai térképtartót szerkesztett, mely-
nek előállítása sem kerül sokba. A térkép-
tartó a falhoz erősíttetik jó magasan, esetleg 
a falra akasztott vagy falhoz erősített nagy 
tábla fölé. A tartónak a faltól elálló két karja 
van, melyekre egyszerre több térkép kifüggeszt-
hető egymás fölé. A használatba veendő tér-
képet függöny módjára egy zsinegen a többi 
közül a kellő, alacsonyabb vonalba lebocsát-
juk, esetleg felhúzzuk és a másik, szükséges 
térképet bocsátjuk le. Az egyszer felakasz-
tott térképet soha sem kell helyéről leakasz-
tani, sem pedig összegöngyölíteni s így ke-
vésbé rongálódik. 

— Tánczinulatságok a Tanítók Háza 
javára. A szobránczi járás tanítói f. hó 9-én 
Szobránczon a Tanítók H'iza javára tombolá-
val egybekötött tánczmulatságot rendeztek, 
melynek tiszta jövedelméül Grigássy Károly 
járásköri elnök, a kinek oroszlán-része van a 
sikerben, 186 korona 5í fillért küldött be 
hozzánk; áttettük Schmidt Albin pénztáros 
úrhoz. „Azzal az óhajjal adtam postára, írja 
Grigássy K. ka'társunk, a 186 korona 54 fil-
lért, bárha az ország minden tanítótestülete, 
egyesülete a tirsadálom belevonásával ren-
dezne ily mulatságot. Sok kicsiből lesz nagy!" 
Itt igazítjuk helyre azt a tévedést, mely 
lapunk f. é. 1. számába becsúszott s mely 
szerint a szobrán czi járáskör 2000 koronát 
szavazott volna meg a Tanítók Háza javára. 
Ilyen határozatot a nem népes járáskör nem 
hozott. — A gagyvendégi állami elemi nép-
iskolában a néptanítók a Tanítók Háza javára 
f. hó 28-án jótékonyczélú batyubált rendez-
nek. — A zentai tanítói járáskör, a főgim-
náziumi tanári karral egyetértőleg, a Ferencz 
József Tanítók Háza, fele részben pedig a 
főgimnázium segélyző egyesülete javára, folyó 
évi február hó 3-án tánczczal egybekötött 
hangversenyt rendez. — A halasi községi 
tanítótestület folyó hó 6-án rendezett hang-
versenyt a Tanítók Háza javára, melynek 
tiszta jövedelme 464 korona 71 fillér volt. A 
tanítótestület ezt az öszeget a „Halasi gaz-
dasági bankban" helyezte el s mint nekünk 
irják, „ha egy jókora összegre fölszaporíthatja, 
akkor fogja rendeltetési helyére küldeni. Osz-
szes tehetségeinkkel — írja Tóth Imre kar-
társunk — oda fogunk törekedni, hogy e 
magasztos intézményt kellő anyagi támogatás-
ban részesíthessük". Éljenek a halasi kar-
társak ! 

— A Tanítók Házára nálunk befolyt: 
homonuai kaszinóegyesület adománya (bek. 
Kováts József igazgató) 20 k.; a tövisi tanító-
testület (a lapunk m. számában jelzett táncz-
mulatság tiszta jövedelme fejében) 90 k. 30 f.;. 
Búzás János (czikke tiszteletdíjából) 4 k.; 
Popovics Sándor gyűjtése (az ugocsamegyei 
ált. tanítóegyesület f. hó 4-iki gyűlésén) 15 k. 
30 f. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak, 
a kihez (VII., Wesselényi-u. 42.) az ily ada-
kozások küldendők. — Popovics Sándor kar-
társunk ez alkalommal a következőket írja 

'nekünk: „Ezt az összeget az ugocsam. ált. 
tanítóegyesületnek f. hó 4-én Nagy-Szőllősön 
tartott gyűlése után rendezett társasebéden 
voltam szerencsés a Tanítók Háza javára gyűj-
teni. Az adakozók általában tanítók és tanító-
nők voltak, kik készséggel adakoztak e nemes 
czélra. Ez összeghez járult Merza József ke-
reskedő is 1 koronával. Vajha minden eayes-
kartársam átérezné e nemes czélt és használna 
föl minden alkalmat a gyűjtésre, megismer-
tetvén a néppel is ezt az üdvös mozgalmat; a 
nép sem vonná meg, úgy hiszem, filléreit." — 
Befolyt továbbá a Tanítók / / .ka javára : Iíad-
házy György 1 k.; Zitta János áll. tanító gyűj-
tése a titeli Central-szállóban: 14 korona 
(ehhez járultak: Havas János 4 k.; Kalocsay 
Sándor 2 k.; Neráncsics Zákó 2 k.; Nagy 
Lajos 1 k . ; Xeihauser Ferencz 1 k.; Schreiner 
Gyula 2 k.; Jakonics János 2 k.; = 14 k.) 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozások. Tóth János medvei kán-
tortanító folyó hó 3-án elhunyt. A megbol-
dogult már 1851-ben tanító volt Vásáiúton, 
1863-ban került Medvére kántortanítónak s 
ott működött haláláig. Halála előtt 5 nappal 
még tanított a 67 éves tanító, a ki majdnem 
félszázadot töltött el a tanításügy szolgálatá-
ban. — Demeter Róbert kézdívásárhelyi nyűg. 
áll. isk. tanító f. hó 14-én 55 éves korában, 
szívszélhűdés következtében jobb létre szende-
rült. — Szabó Lajos, a biharpüspökii ev. ref. 
egyház 47 éven át volt, tanítója f. hó 12-én 
élte 68-ik évében elhunyt. —• Nagykéri Tóth 
Kálmán a rédei ev. ref. egyház 26 évig volt 
tanítója f. hó 18-án meghalt. Áldás legyen 

- emlékükön! 

Tartalom : Új állami népiskolák. (11.) — A ma-
gyar nyelv tanításáról. M'irc/itni József. — Kell-e 
külön tanterv az osztatlan népiskolának? Seres Gás-
pár. — Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : Gyöngyélet. — 
A falunak közepén . . . (Vers.) Tarcsafiüvi Albert. — 
Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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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 együt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
déit egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elöro küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

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

Új állami népiskolák. 
(Befejező közlemény.) 

(H.) Állami népoktatásunkról teljes 
képet adandó, közöljük az egyes tan-
kerületek állami elemi népiskoláinak és 
az azokban rendszeresített tanítói állá-
soknak mostani összes létszámát; meg-
jegyezvén, hogy az iskolai egységek 
megállapításánál az alábbi kimutatásban 
azon elv van szem előtt tartva, hogy 
az egy, két és három tanítói állással 
bíró állami iskola egy vegyes iskolának 
vétetet t ; ugyanegy községben két iskolai 
egység ott áll elő, a hol legalább négy 
tanerő van alkalmazva, a hol azután 
külön fiú- és külön leányiskola szerepel. 

Az alábbi összesített kimutatás sze-
rint van Magyarországon jelenleg összesen 
1577 állami elemi népiskola, a melyek 
közül 244 fiiskola, 257 leányiskola és 
1076 vegyes népiskola; ez utóbbiak 
közül 611 egytanítós, osztatlan elemi 
népiskola, vagyis az összes iskoláknak 
39 százaléka. E tekintetben szembetűnő 
az állami népiskolák intenzív fejlődése, 
mert például 1897/98-ban az állami 
iskoláknak még 56'82 százaléka volt 
egytanítós, osztatlan. A többi iskola-
jellegekhez viszonyítva pedig abszolút 
előnyben vannak az állami iskolák, mert 
ugyanazon tanévben a községi iskolák 
közül 59'99, a felekezetiek közül 74"23, 

a társulatiak közül 67-82, a magánisko-
lákközül meg éppen 80"56 százalék volt 
egytanítós, osztatlan népiskola. 

Az állam tehát, mint iskolaföntartó, 
e tekintetbeji is követendő példával 
jár elől. Már/egymaga azon körülmény, 
hogy az állami iskolák között legcse-
kélyebb az egytanítós, osztatlan elemi 
népiskolák száma, biztosítja az állami 
iskolákban a tanítási eredmény vezető 
színvonalát; de ennek így is kell lennie, 
mert különben az állami iskoláknak 
nem volna létjogosultságuk. 

Befejezésül közöljük az állami elemi 
népiskoláknál rendszeresített tanítói 
állások létszámának emelkedését a nép-
oktatási törvény életbelépésétől mostanig. 

1870. évtől 1878. évig szerveztetett 
összesen 136 tanítói állás; 1879—1884. 
években 336; — 1885 —1887. években 
2Ü6; — 1888—1891. években 175; — 
1892—1894. években 403; — 1895. 
évben 251; — 1896. évben 434; — 
1897. évben 430; — 1898. évben 
299; — LS99. évben 280; — ez évig 
bezárólag összesen 3000 tanítói állás 
szerveztetett; — a folyó 1900. évben 
megnyilt állami iskolákhoz kinevezett 
tanítókkal együtt az állami elemi iskolai 
tanítói létszám ez időszerint 3134. 

íme a kimutatás az állami elemi 
iskolák létszámáról: 

Lapunk 5-ik számához egy melléklet Tau csatolva. 
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Jt ' Alsó-Fehér . . 8 8 24 17 40 72 Jt 

Arad . . . . 5 6 24 18 35 57 
4 Árva . . . . 1 1 9 9 11 13 
5 Baranya . . . 2 2 2 2 
6 Bars . . . . 5 5 7 7 17 31 
7 Bács-Bodrog . 3 3 7 5 13 25 

. . 8 Bereg . . . . 7 7 38 25 52 123 
Jb B.-Naszód . . 4 4 16 9 24 44 
10 Békés . . . . 1 1 2 4 9 
11 Bihar . . . . 2 4 35 29 41 55 
12 Borsod . . . 5 4 5 7 

Brassó . . . . 10 10 6 26 63 
14 Csanád . . . 4 4 1 9 12 

Csik 1 1 6 3 8 10 
16 Csongrád . . . 9 9 24 21 42 121 
17 Esztergom . . . . 
18 Fehér . . . . 2 2 2 2 
19 Fogaras . . . 1 1 8 5 10 14 
20 Gömör-Kishont 5 K 

5 3 2 13 36 
21 Győr . . . . 1 . 3 4 9 
22 Hajdú . . . . B . # 
23 Háromszék . . 10 10 45 10 65 138 
24 Heves . . . . 7 5 6 2 18 72 
3 Hont . . . . 1 7 6 8 12 
-Üo Hunyad . . . 7 9 36 15 52 108 
27 J.-N.-K.-Szolnok 4 4 1 1 9 33 

•J» Kis-Küküllő 2 2 21 8 25 48 
•Jtí Kolozs . . . . 4 4 53 28 61 90 

3 0 Komárom . . . 2 2 4 
Krassó-Szörény 4 3 26 14 33 57 

3 2 Liptó . . . . 2 2 6 4 10 16 
M Maros-Torda . . 23 10 23 45 
3 4 Máramaros . . 6 6 41 19 53 101 
35 Moson . . . . 3 3 3 1 9 27 

Nagy-Küküllő . 5 5 16 8 26 59 
3 7 Nógrád . . . 2 2 4 1 8 17 
3 8 Nyitra . . . . 6 6 51 38 63 94 
3 9 P.-P.-S.-K.-Kun 14 24 15 7 53 207 
4 0 Pozsony . . . . 9 4 9 13 
41 Sáros . . . . 5 5 16 9 26 55 
42 Somogy . . . 1 1 7 4 9 25 
43 Sopron . . . 1 1 8 5 10 12 
44 Szabolcs . . . 1 1 3 2 5 11 
4 5 Szatmár . . . 4 4 12 1 20 44 
-4f> Szolnok-Doboka 3 3 56 36 62 86 
471 Szeben . . . 2 2 1 5 20 
48 Szepes . . . . 4 2 4 6 
49 Szilágy . . . 7 7 31 20 45 87 
so Temes . . . . 10 12 31 16 54 96 
51 Tolna . . . . 2 1 2 3 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 II

 

Á tankerület 
megnevezése 

A z 

-3 

iskola 
neme 

1 co 
>*> 2L d ^ -=3 1 IP 
o 1 ® i—i > 

m 

£ 'S 
CO 

6T H 

=a a 
•eő 

W M o> f- M CO 
o O 
N "ÉG < 

A 
tanítói 
állások 
összes 
száma 

& Torda-Ar anyós 8 9 29 12 46 87 
53 Torontál . . . 16 16 32 15 64 140 
•54 Trencsén . . . 3 2 43 31 48 60 
55 Turócz . . . 1 1 17 12 19 32 
5» Udvarhely . . 5 5 27 2 37 76 
57 Ung . . - . 2 2 41 27 45 66 
58 Ugocsa . . . 2 2 15 9 19 31 
59 Vas 1 1 36 25 38 51 
60 Veszprém . . 1 1 1 1 3 5 
61 Zala . . . . 9 9 22 7 40 114 
62 Zemplén . . . (7 í 7 18 12 32 65 
63 Zólyom . . . 4 4 15 14 23 46 
64 Budapest fő- és 

székváros . . 1 1 2 1 4 10 
65 Fiume . . . . 2 2 4 21 

A gazdasági közvélemény és a 
tanítók. 

Egyik csodálatos tünete a magyar 
közéletnek, hogy a míg egyrészről készség-
gel elismeri mindenki, hogy még jó ideig 
az ország boldogulását mezőgazdálko-
dása szerzi meg, másrészről közgazda-
sági közvélemény nincs az országban. 
Vagy állíthatná-e valaki, hogy nálunk 
a gazdasági törekvések i rán t van álta-
lános érdeklődés s mindazon tényezők, 
melyek a közvélemény megnyilatkoz-
tatóinak joggal tartatnak : gyülekezetek, 
önkormányzati szerek, sajtó stb., — 
egy-egy gazdasági kérdést a közérdek-
lődésig megmozgatni bírnak? Távol áll 
e sorok Írójától az a szándék, hogy 
egy szűk térre szorított czikkelyben a 
dolog mélyére tekintsen és társadalmi 
vonatkozásait fürkészsze. De e sorok 
irója mint pedagógus nem zárkózhatik 
el mégsem annak kijelentése előtt, 
hogy a nemzetnek ez életbevágó nagy 
kérdése körül mutatkozó közöny némileg 
az iskola mulasztása is. 

Az állami berendezkedésnek szorgal-
mas munkája között azonban a köz-
életnek e közönyét is az iskola nevelő 
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tényezői kezdik fölrázni. A közoktatás-
ügy kormányzati sikerei között igen 
jelentékeny, hogy a társadalmi erőt moz-
gósítja és érdek-körén kívül eső ténye-
zőket is meg tud nyerni. Csak egyet 
említek. Ki hallotta ezelőtt azt, hogy 
közoktatásügyi és földművelésügyi minis-
ter összefogtak kulturföladatok végzé-
sére? És a két kormányzati ág vájjon 
gyakorolt-e eddig kölcsönhatást egy-
másra ? Nincs semmi tárgyi adatom 
arra, hogy általános népművelődési czélok 
lebegtek volna a földmívelésügyi kor-
mányzat előtt, most azonban azt látom, 
hogy nemcsak lebegnek, de czéltudatos 
tevékenység tárgyai is. A népművelődés 
jövendő történet Írójának föladata kifür-
készni. vájjon újabb társadalmi alaku-
lásunk, a belső állami berendezkedés 
sorszerint való munkája, avagy a köz-
oktatásügyi kormányzat vezetőjének 
lelkes, kultúrtevékenységre hivó szózata, 
ez a három külön-külön, vagy a három 
együtt, idézték-e elő az örvendetes tényt; 
előttünk azonban örömkeltően mutat-
kozik egy rendszeres kormányzati szel-
lem térfoglalása, mely átcsap idegen 
területekre, olyan tényezőket tud meg-
nyerni, melyek, a míg nép művelődésünk 
intenzív kifejlesztésének hatásos eszközei, 
a tanítóság anyagi helyzetének javítá-
sára is szolgálnak. 

Csak a minap volt alkalmunk a 
tanítóság figyelmét fölhívni a földmí-
velésügyi minister úrnak egy rendele-
tére, melyet a tanítóság iránt való 
jóakarata, szeretete mondatott tollba: 
a földmívelésügyi minister ugyanis a 
népies gazdasági ismeretek terjesztésére 
irányzott akcziójában elsősorban a 
tanítókat hívja meg közreműködőkül s 
nekik ezen tevékenységükért tisztes 
anyagi elismerést is megajánl. De 
folytathatjuk a földmívelésügyi kormány-
zat kultúrczéljainak ismertetését. Ne-
hogy a nép gazdasági iskoláztatása (a 
leghelyesebb út egészséges gazdasági 
közvélemény megteremtésére) megtörjön 

azon, hogy a néppel legközvetlenebbül 
élő néptanítók a szükséges gazdasági 
ismeretekkel nem rendelkeznek: Darányi 
földmívelésügyi minister úr, egyetértve 
Wlassies Gyula közoktatásügyi minister 
úrral, akként intézkedett, hogy ez idő-
szerint gazdasági szakközegei 22 tanító-
képzőben látják el a gazdaságtan okta-
tását. Erre nagy szükség volt. E sorok 
irója állami tanítóképzőben tudatlan, 
lelkiismeretlen kertészembertől tanulta 
volna a gazdálkodást. De a szomorú 
ember víg mesékkel traktált . S ennek 
az volt a következése, hogy e sorok 
irója a paraszt dolog iránt ostoba 
irtózással ment falusi tanítónak, végtelen 
kárára az ügynek. Ki volt a hibás? — 
döntsön az olvasó. 

Közoktatásügyi ministerünknek lelkes 
helyeslésével, a földmívelésügyi tárcza 
terhére ez ideig 2000 magyar néptanító 
végezte el a különböző gazdasági tan-
folyamokat, melyeken növény és állat-
tenyésztési szőllőszet, kei'tészetnek, tej-
gazdaságnak volt az idő külön-külön 
szentelve. 1 

Hogy pedig ezeknek a gazdasági 
tanfolyamokat végzett tanítóknak érdek-
lődését lekösse a minister: a kiadásá-
ban megjelenő összes szakműveket 
minden néptanító részére megküldi, 
most expediálták a Gazdasági Vezér-
fonal czímű becses könyvet. Egész kis 
könyvtár cLZ} cl mit minden tanító 
megkaphatott ós megkap ezentúl is, 
ha érdeklődik a dologért. A szőllőmí-
velési útmutató, valamint Molnár István 
jeles gyümölcsészeti munkája így terjedt 
el a tanítóság révén eddig egyenkint 
40.000 példányban. 

Vagy nem kultúrtevékenység-e s a 
gazdasági kérdések közvéleményének 
megteremtésére szolgáló, hogy a föld-
mívelésügyi minister e,zer népkönyvtárat 
küldött szét? Egy könyvtár 250 kötet-
ből áll, a legteljesebb figyelemmel arra, 
hogy becses, nagyértékű és mégis a 
magyar nép kezébe való könyvek adas-

5* 
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sanak, a közok ta tá sügy i minis ter „Jó 
könyvei "- tői kezdve szépirodalmi, t ö r t é -
ne lmi gazdasági művek szép sorát 
bekötve, osztályozva, készen és ajándékba 
k a p t á k a községek. Az akczió pedig 
folyik tovább. A hol a t a n í t ó a nép 
igaz j avá t fö l fogja , o t t ezeke t a könyv-
t á r a k a t bízvást fö l fog ják ál l í tani . Avagy 
kicsinylendő-e, hogy a t ava ly i népies 
gazdasági t a n f o l y a m o k n a k 500.000 hall-
ga tó ja volt s ezek közö t t 123.000, a 
gazdasági i smere tek m i n d e n ágá t fel-
ölelő könyve t osztot tak k i ? 

Örvendetes ada tok ezek, mer t meg-
tud juk belőlük, hogy a k u l t ú r a hódí tó 
ú t j a új és j e l en tékeny é r d e k k ö r t hódí-
t o t t meg. A közok ta tásügy i minis ter 
nagyszabású terveit , a t an í tók i r á n t 
való igaz sze re te té t így gyámol í t j a a 
kormányza t másik ága. Ebből a köl-
csönhatásból szükségkép következik, 
hogy a m a g y a r nép tan í tóság körében 
a gyakorlat i gazdasági i smere tek t e r -
jednek, ennek a t e s tü le tnek és a nép-
nek jó vol tára . 

S mindezekből pedig k ia lakul Magyar-
országon: a közgazdasági közvélemény. 
Úgy legyen! 

(Budapest.) V. L. 

Beszéd- és értelemgyakorlatok.* 
A beszéd- és értelemgyakorlatok helyes 

tanítása a legnehezebb föladatok közé tartozik. 
Nincs a népiskolai tantervnek oly tárgya, a 
melynek tanítása annyi fejtörést okozna a 
tanítónak, mint éppen a beszéd- és értelemgya-
korlatok tanítása. Eddigelé a Nagy László-féle 
vezérkönyv irányította a tanítókat. Csakhogy 
éppen az ellenkezőjét érték el annak a czélnak, 
a mit a tanterv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanítása elé tűz. 

A régi népiskolai tanterv szerint ugyanis e 
tantárgy tanításával az a czél, hogy az iskolába 
járni kezdő kis gyermekek a tanításra elő-
készíttessenek és a logikai rendben való sza-
batos beszélésre szoktattassanak. Az új tanterv 
már sokkal határozottabban írja körül a 
beszéd- és értelemgyakorlatok czélját: „Az 

* Mutató a „Népnevelők Könyvtárában" legköze-
lebb megjelenő „Pedagógiai Kalauz" czímü füzetből. 

ismeretszerzés, értelemfejlesztés, erkölcsneme-
sítés alapjainak megadása a beszéd- és-
értelemgyakorlatok czélja." 

A helyett tehát, hogy a tanterv szellemét 
megértve, a tanító öntudatosan vezetné a kis 
gyermekeket az előttük ismeretes tárgyak 
vizsgáitatásával a gondolkozásra, a megvizsgált 
tárgyakon szerzett tapasztalatok és ezek útján 
ébresztett gondolatok szó- és mondatbeli kife-
jezésére és végül ismereteinek rendben való 
elbeszéltetésére — a mint ezt a régi tantervhez 
fűzött utasítások igen okosan kívánják, — beta-
nultatnak a kis gyermekekkel Nagy László 
vezérkönyve szellemében — gépies módra 
száraz, semmitmondó, párbeszédes formába 
öntött üres fecsegéseket az iskola fölsze-
reléséről, a tábla, ablak, számológép részei-
ről és hogy e szivet és észt nemesítő dolgok 
valahogy el ne párologjanak a serdülő gyer-
mek agyából, befejezésül gyarló rímekbe szedett 
versikékben betaníttatják az iskola fölszere-
lését szajkó módra az 5—7 éves kis gyerme-
kekkel. Még tűrhető volna, ha a gyermekek 
tényleg maguk gondolkoznának mindarról, a 
miről a tanító velők beszélget és kis eszökhöz 
mérten adnának azokra feleletet. De mit ta-
pasztalunk ? Azt, hogy a tanítónak ilyetén 
megkonstruált kérdésére : „Ha az óraközökben 
kinyitjuk az ablakot, mi jön be az ablakon?" 
a tanuló rögtön rámondja, hogy levegő, mintha 
éppen csak ez a felelet illenék a kérdésre. 
Ugyanily gépies módon mondják el a tanulók 
az állatok részeit. Bármely állatról beszélget 
a tanító a tanulóval, első kérdése az, hogy 
miféle részei vannak az állatnak ? E kérdésre, 
mintha csak egy önműködő gépet húznának 
föl, minden gondolkodás nélkül rákezdi a kis 
gyermek : fe-je, nya-ka, tör-zse, lá-ba, far-ka. 
Nyilvánvaló, hogy az ily tanítási eljárás 
mellett a tanuló egyáltalában nem gondol-
kozik, hanem gépies módon betanulja a tanító 
által föltett kérdésre azt a feleletet, a mit a 
tanító a tanuló szájába rág. 

Újabban, a mióta Peres Sándor „Beszéd- és 
értelemgyakorlata" kezd lassankint tért foglalni, 
határozottan haladást észlelhetünk e tárgy 
tanítása körül; de általában kimondhatjuk, 
hogy jelenleg népiskoláinkban — tisztelet a 
a kivételeknek! — szánalomra méltó vergődés a 
beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása. 

Az a kérdés már most, hogy miféle taní-
tási eljárást kell követni, hogy az eredmény 
teljesen megfeleljen a népiskolai tanterv köve-
telte czélnak? Mielőtt e kérdésre felelnék,, 
vissza kell idéznem a tantárgyak egymásközti 
kölcsönös vonatkoztatásáról mondottakat. Ott 
megállapítottam, hogy a népiskolai oktatás 
középpontja az I. és H. osztályban a beszéd-
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és értelemgyakorlatok. Ezzel már ott akar-
tam jelezni azt, hogy a beszéd- és érte-
lemgyakorlatot nem tekintem külön tan-
tárgynak, hanem a népiskolai tanterv köve-
telményeinek megfelelőleg az ismeretszerzés, 
értelemfejlesztés és erkölcsnemesítés alapjainak 
megadására való kiváló — hogy úgy mond-
jam — módszernek; a mely, mint egy okos 
tanító igen helyesen jegyezte meg, minden 
osztályban és minden tantárgynál, a tanítás 
minden óráján, a tanító kezeügyében kell, 
hogy legyen, mert azon közvetíti a tudást és 
ismeretet.1 

Ebből következik, hogy a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításának anyaga első sorban 
az olvasmány. Minthogy azonban a népiskola 
első osztályának első felében még egyáltalában 
nem tudnak a tanulók olvasni, a helyett, 
hogy a tanító száraz, lélekölő beszélgetést 
folytatna a gyermekkel, mondjuk pl. a szülői 
házról (lakóház, lakás, család, szülők stb.) és 
a helyett, hogy ezekről tudományos ízű defini-
cziókat erőltetne a kis gyermekre: egy kis 
mesét mondjon el a a tanulóknak, melyben 
szülők, testvérek vagy rokonok és cselédek 
szerepelnek és az elmondott mese alap-
ján folytasson beszélgetést a szülői házról. 
Ugyancsak ezen a fokon czélszerű egyes kis 
versikék betanultatása, de csakis olyan versi-
kéké, a melyeket legelső íróink írtak és a 
melyek a kis gyermekek kedélyvilágához 
mértek. Ném baj, ha egy nagyobb költemény-
ből is kikapunk egy-egy ilyen mesterileg 
megírt strófát és ennek betanultatása előtt 
megbeszéljük a kis tanulókkal az abban fog-
laltakat. így pl. a tanterv szerint az I. osz-
tályban a házi állatokról is kell beszélgetni. 
A helyett tehát, hogv erőltetve fölsoroltatja a 
házi állatokat, játszva beszélgethet a tanító a 
gyermekekkel e témáról Arany J. „Családi 
kör1" cz. költeményének egy-egy strófája 
alapján. Mily szépen és mégis mily egyszerűen 
mondja Arany: „Udvaron fehérlik szőre egy 
tehénnek, A gazdaasszony csak az imént fejé 
meg; Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, 
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta." Ha 
ily versekkel tápláljuk a kis gyermek lel-
két, bizonyára maradandóbb kincset adunk 
neki, mintha a szántás-vetés eszközeit (eke, 
borona stb.) szedjük gyatra rímekbe és ezzel 
tömjük agyon fejlődő kis lelkét. 

Ha már annyira haladt a gyermek az olva-
sás- tanulásban, hogy egyes szavakat képes 
elolvasni, akkor ezekhez fűzhetjük a beszéd-
es értelemgyakorlatokat. Elolvassák pl. ezt a 
szót: templom; azonnal hozzáfűzhetjük a temp-
lom berendezését stb. Természetesen sohasem 
szabad defmieziókba bocsátkozni; untig elég 

a körülírás. Hallom az ellenvetést, hogy ily 
eljárás mellett nem jut idő a gépies olvasás 
elsajátítására. Pedig ezen a fokon minden időt 
erre kell fölhasználni. Hát helyesebb, ha 
elvesztegeti a tanító az időt semmit érő beszél-
getésekre, a melyhez az anyagot úgy szólván 
hajánál fogva rántja elő ? Azt az időt, a mit 
a beszéd- és értelemgyakorlatokra, mint külön 
tantárgyra fordítana, használja föl az olvasás 
elsajátítására. Sokkal könnyebben tanul meg 
a gyermek olvasni,, ha megérti a szót, a 
melyből olvas; mintha értelem nélkül mor-
zsolja le a szavakat. 

A második osztályban már teljesen az 
olvasmányból kell kiindulni. Nem baj az, 
hogy a gyermek itt még nehezen olvas. Ellen-
kezőleg, éppen azért szükséges egy-egy kis 
szünetet tartani az olvasásban és az olvasot-
takról beszélgetni. Nagyon természetes, hogy 
az így folytatott beszélgetéseknek nem szabad 
szertefolyniok; a tanítónak nagy lelkiismeretes-
séggel kell ezekre készülnie és minden beszél-
getést a tanulóval össze kell foglalnia, hogy 
maradandó nyomot hagyjon lelkében. 

Bár a tanterv csak az első és második 
osztályban írja elő a beszéd- és értelemgya-
korlatokat; a tanítónak minden osztályban 
lépten-nyomon kell e hatalmas tanítási mód-
szert igénybevennie. Hiszen akár a földrajz, 
akár a történet, akár a természettudományok 
tanításánál egyáltalában nélkülözhetetlen a 
beszéd- és értelemgyakorlatok használata. A 
tanítónak csakis ily tervszerűen folytatott 
beszélgetések alapján lehet a tanulókat arra 
szoktatnia, hogy jól tudjanak látni és megfigyelni. 

Itt jegyzem meg, hogy czélszerünek tarta-
nám, ha a tanítók a módszeres konferencziákou 
úgy, mint az olvasmányokat és a gyakorlato-
kat, a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagát 
is fölvennék jelentésükbe. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
elemi iskolának? 

i. 
Kell bizony! Jól átgondolt, jól kidolgozott 

külön tantervre van szüksége az osztatlan 
iskolának; megmondom, miért ? A tanítás 
egyöntetűségeért, a tanítási eredmény intenzívebbé 
tételéért, a tanterv keresztülvitelének könnyű 
ellenőrzése czéljából, a nép specziális érdekeiért 
és még sok másért! 

A külön tanterv ellenzőinek álláspontja 
első tekintetre tetszetősnek látszik s szinte 
vágyunk támad velük együtt kiáltani: le a 
külön tantervvel! mert sérti a tanítóságot 
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az a törekvés, hogy az osztatlan iskola 
tanítója más tanterv szerint dolgozzék, mint 
az osztotté. De csak első tekintetre; mert 
azon pillanatban rájövünk, hogy az a kon-
zervativizmus a föntebb megjelölt czélok, 
tehát az általános műveltség és népjólét 
emelkedése ellen irányul, a nélkül, hogy a 
tanítók munkáján könnyítene, tehát azoknak sem 
használ, a kiknek érdekében a tanügyi fejlődés 
előregördülő kerekét megakasztani törekszik. 

A tantervnek az a czélja — úgy-e bár, — 
hogy a tanítandó tananyag mértékét meg-
szabja. Az általános tanterv egy kifejezett 
jámbor óhajtás az osztatlan iskolában s nyu-
godt lelkiismerettel teszi félre a tanító s rá 
se mer gondolni arra, hogy az a sok óhajtás 
az iskolájában megtelepedett mostoha viszonyok 
között válóvá váljék. Mathematikai igazság 
az, hogy kevesebb tanerő, kevesebb idő 
alatt, kevesebb anyagot képes feldolgozni, 
mint megfordítva s hozzátehetjük: rosszabbul 
is, mert: a ki sokat markol, keveset fog. 

Az általános tanterv az osztatlan iskolában 
Csáky szalmája; a tanító, helyzetének körül-
ményei szerint, ezer kibúvót talál, ha kérdőre 
vonatik s a felelősséget a tantervre hárítja, 
mely az ő vidékük specziális viszonyaira 
nincs tekintettel; azt veszi ki belőle, a mi 
neki tetszik. Az még szerencse volna, ha ki 
tudná, vagy ki akarná választani a nélkülöz-
hetetlen anyagot, de legtöbbször felében, 
harmadában hagyja abban s a lelkiismerettel 
is oly kurtán végez, mint a tananyaggal. 

Itt az érzékenykedés nem használ; tisztelem 
mindenkinék a véleményét, de ki kell jelen-
tenem, hogy a tananyag feldolgozásánál 
— tisztelet a kivételeknek — nem a tan-
terv, nem is annak a szelleme, hanem a 
tankönyvek betűje az elérendő czél s ha 
csak a fölöttes hatóság meg nem szabja, 
minő kiadású könyveket köteles a tanító 
iskolájában használni, kiválasztja azokat, a 
melyekben legkevesebb a betü. Ezt bizo-
nyítom azzal a ténynyel, hogy az ilynemű 
tankönyvek nagy kelendőségnek örvendenek. 
Ki veszi meg azokat ? — a tanító, az osz-
tatlan iskola tanítója s ez érthető, mert 
valamilyen eredményt minden tanító el akar 
érni s mindenik úgy segít magán, a hogy 
tud. Erre az általános tanterv egyenesen 
ráutalja. De ezen munkája közben érzi a 
tanító, hogy tilosban jár s mindig tart a 
tettenéréstől s a baj elhárítására mindig van 
készen egypár védelme; más részről az 
ellenőrző hatóságnak is szemet kell hunynia, 
mert be kell ismernie, hogy a tantervet a 
maga egészében keresztülvinni lehetetlen 
az osztatlan iskolában. 

Föl kell tehát szabadítani az osztatlan 
iskola tanítóját a tilosba-járás kényszerétől 
s az ellenőrző hatóságnak lehetővé tenni a 
tanító pontos ellenőrzését. Ekkor a tanítónak 
nem szükséges, de lehetetlen is a tanterv 
mögé bújnia. Ezt csak a külön tantervvel 
lehet elérni. 

A tényt elvitatni nem lehet, már pedig 
tény, hogy a ma érvényben levő általános 
tanterv mellett is vannak kitűnő osztatlan 
iskoláink, de ez nem a tantervnek, hanem 
azon iskolák derék tanítóinak érdeme, kik 
nem a tanterv keresztülhajszolására, hanem 
a nyújtott ismeretek tökéletes elsajátítta-
tására fektetik a fősúlyt s a jövőben se az 
leszen a jó tanító, a kinek a tanterv lesz a 
czélja, hanem az, a ki arra törekszik, hogy 
növendékei mindazt igazán tudják, a mit 
tanított, a mire szükségük lesz. Ismertem 
községet, a hol a gyermekeknek a zsoltáros 
könyv volt az egyetlen tankönyvük; abból 
tanultak olvasni, írni, imádkozui, énekelni; 
megtanulták belőle az arabs és római számok-
kal való számolást s e község népe nemcsak 
vallásos, jó erkölcsű, de értelmes és jómódú 
is volt. Nem állítom, hogy a jó mód, jó 
erkölcs és értelmesség abból az egy könyv-
ből fakadt, de állítom, hogy jó tanítója 
volt annak a községnek, ha abból az egy 
könyvből minden szükségest és annyi sok 
szépet meg tudott tanítani. Ismertem azonban 
oly tanítókat is, a kik dicséretet is nyertek 
az ügybuzgóság czímén, pedig a tanfelügyelő 
látogatása alkalmával csak külsőségekkel s 
kölcsönkért tanulókkal brillíroztak. 

Hiszem, hogy a külön tanterv mellett is 
lesznek gyenge iskoláink — egy ideig, — 
de a gyengeség okát többé senkire és 
semmire hárítani nem lehetvén, okvetetlen 
megindul a tanítási eredmény színvonalának 
emelkedése, ezzel együtt emelkedni fog az 
általános műveltség, mert a mit tanulnak 
az iskolában, azt, mint az életre nélkülö-
hetetlen útravalót, tudni is fogják. 

Bármily ideális czél lebeg is szemeink 
előtt, tévesztett dolog azt akarni, hogy a 
műveltség elemi fokán álló minden magyar 
polgár mindent egyformán tudjon; sőt 
inkább az a gyakorlati érzék dominálja a 
tanterv-készítést, hogy mindenkinek csak a 
szükségest nyújtsa; tudja mindenki azt, a 
mire szüksége van első sorban s csak azután 
a többit, annyit, a mennyit társadalmi állása 
megkíván. 

Hiszem, hogv erre a czélra fog segíteni 
bennünket a külön tanterv, mert feltételezem, 
hogy eme szempontokat mérlegelni fogja 
s benne a szükséges és hasznos elve kifeje-
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zésre is jut, de külön voltukban is kerek 
egészet képeznek s mozaikszerűen illesz-
kednek az általános tantervhez, ennek min-
den részével teljes öszhangban lesznek. 

A külön tantervet azonban én nem az 
oktatásügyi tanácscsal, hanem a tanfelügyelők 
útmutatása mellett a megyei tanítótestüle-
tekkel készíttetném. Az oktatásügyi tanács 
készítse el az általános tantervet, ebből 
válaszsza ki magának pl. Máramaros-, Ugocsa-, 
Árva-, Csongrád- stb. megye tanító-testülete 
azon anyagot, a melyre a lakosságnak a 
megélhetés és általános műveltség szempont-
jából szüksége van, ezt aztán tanítsák meg 
úgy, hogy vérré váljék. 

A külön tantervre a különös viszonyok 
miatt van szükség; az osztott iskolák rendes 
viszonyokra vallanak, önként érthető, hogy 
ezekben az általános tanterv csorbítatlanul 
keresztülvihető. 

Biztosítani kell a tanítás eredményét a 
mostohább viszonyokkal küzdő vidékeken is, 
de nem kell lehetetlen dolgot kívánni a 
tanítótól; ne rakjunk reá fölösleges terhet s 
ne kényszerítsük arra, hogy ezen felesleges 
terhet a gyermekekre is rárakja, mert azt 
azok úgy is lehányják. 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

II. 

Valamelyik somogymegyei faluról beszéliki 
hogy mikor püspökük, ki meglátogatta őket, 
kérdezte, hogy miért nem harangoztak eléje, 
a biró azt válaszolta: annak 100 oka van. 
A legelső az, hogy harangjuk nincs. Itt a 
püspök megállította a bölcs birót, azt gon-
dolván, hogy a kinek harangja nincs, az nem 
harangoztathat. Pedig hát megkérdezhette 
volna a püspök: hát miért nincs harang, ha 
templom van. Erre, azt hiszem, a biró nem 
tudott volna rögtön kádencziát. 

Nekem is ez a fura eset jut eszembe, mint 
Búzás János csikajnádi kartársamnak, de a 
mint tetszik látni, én — habár nem vagyok 
püspök, — azt is kutatom, hogy miért nincs 
harang, mikor templom van? 

Hogy ne menjek tovább, az elemi iskolát 
templomhoz hasonlítom, melynek falai s te-
teje: a tanterv; harangja pedig: a részletes 
tananyag-fölosztás. 

Hány faluban van meg ez a harang ? Erre 
a kérdésre feleljen B. kartárs. Pedig a temp-
lom sokban meg van. Hát miért nem haran-
goztak az oláhfalusiak ? s miért nem volt 
harangjuk ? 

Ha megcsinálják a külön tantervet, akkor 
sem tesznek mást, mint templomot adnak a 
községnek harang nélkül, gondolván, hogy a 

harangot majd megszerzik maguk a jó oláh-
falusiak. 

Természetes, hogy a harangozó a templom-
ban nem lehet más. mint maga a tanító. De 
hát mit és mivel harangoz, ha nincs harangja 
s a hol nincs harang, minek oda harangozó ? 

A mint méltóztatik látni, én is azt mon-
dom, a mit B. kartárs, hogy tanterv és tan-
anyag két együvé tartozó s elválaszthatatlan 
dolog, hogy úgy mondjam, egy test, egy lélek, 
a melyben azonban semmi esetre sem a tan-
terv a lélek, hanem a tanításanyag s kivált 
az a tervszerű igazi — elméleti és kivált 
gyakorlati — tudással megszerkesztett (napokra 
és órákra szóló) részletes anyagfölosztás, me-
lyet minden tanító maga készít s melyet, azt 
hiszem, hiába keresünk Magyarország osztatlan 
iskoláinak 9/io részében. 

Én is tanítottam osztatlan iskolában, tizenöt 
év óta tanítok olyanban, a mely két részre 
van osztva, sőt három évig ez is osztatlan 
volt s így tán nekem is van némi jogczímem, 
hogy e kérdéshez hozzászólhassak. 
.. Azonos lehet az osztott népiskola tanterve 
az osztatlanéval s pedig 100 okból. (Azt 
hiszem a 101-ikre megfeleltem.) 

1. Ha az osztatlan iskolának B. szerint 308 
tanítási félnapja van, akkor — az I. osztály-
ról beszélek — ennek fele, vagyis 154 félnapon, 
sőt a mint majd bebizonyítom, töbször is, 
mindennap lehet írva-olvasás. A Grönczy-féle 
újonan átdolgozott ABC-ben van összesen 
90 leczke. Az hiszem úgy van beosztva, hogy 
minden órán elvégezhető egy-egy leczke, de 
én szívesen adok még 30 félnapot a hosszabb 
és nehezebb leczkékre s akkor még mindig 
marad 34 félnap az ismétlésre, sőt ha B. szá-
mítását veszem (186), akkor még 32-vel több 
marad, vagyis 66 félnap. Tekintve azt, hogy 
az írva-olvasási előgyakorlatokra egy hónapot, 
azaz 20 tanítási félnapot fordítottam, még 
mindig marad 46 félnapom, helyesebben fél-
órám az ismétlésre is; de minthogy torna-
terem a legtöbb osztatlan iskolánál nincs s 
így a tornatanítás (játék) a téli hónapokban 
(november—márczius) szünetel, az ügyes tanító 
az erre kitűzött heti egy órát is fölhasználja 
olvasásra és részben számolásra (és nem szám-
tanra), a mi megint legalább is 15—20 fél-
napot tesz. 

A mint ebből mindenki láthatja, elegendő 
ez az idő arra, hogy az ABC-t normális vi-
szonyok között az osztatlan iskola első osztá-
lyában is elvégezzük s fölösleges azt össze-
mérni az osztott iskoláéval, melynek ha tény-
leg több is látszólag az ideje, mégsem 
végezhet többet, még pedig azért, mert az 
osztatlan iskolának is ugyanannyi idő áll ren-
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delkezésére, mint az osztottnak. Miért? Egy-
szerűen azért, mert egy hang (betű) megtaní-
tásához ugyanannyi idő kell az osztott, mint 
az osztatlan iskolában s hogy ki végzi előbb 
be a napi leczkéjét, az nem az iskolától, 
hanem a tanító minemüségétől függ. Gyenge 
tanító, pláne ha nem is készül leczkéire, osz-
tott iskolában is 3/t óráig kinlódik azon, mit 
az osztatlan iskola értelmes és ügyes tanítója 
7t óra alatt elvégez. A tanító főfeladata a 
tanítás, t. i. megtanítása valamely dolognak és 
egészen más természetű munka annak jó be-
gyakorlása. 

I)e ez utóbbira is van az osztatlan iskola 
tanítójának annyi ideje, mint az osztotténak. 
Hogyan? Úgy, hogy minden írva-olvasási fél-
óra után egy fél órán át Íratja a tanult hang 
képét (utóbb szavakat és mondatokat is). 
A következő fél órán pedig csendesen olvas-
tatgatja ugyanazt a leczkét. Szóval, minden 
félórai tanítás után két félórai csendes fog-
lalkozás következzék. 

A gyakorlás történhetik benn az iskolában 
is (csendben), de én jő időben mindig kiküld-
tem udvarunkba egy nagyobb — értelmes és 
ügyes — jó viseletű fiúval egy-egy alsóbb 
osztályt, hogy a tanultakat hangosan (egyen-
kint és karban) gyakorolják. 

És az otthon való gyakorlásra tán több 
ideje van az osztott iskola növendékének, 
mint az osztatlanénak ? 

Ugyanígy van eẑ  a számolás-tánításnál s a 
többi tárgynál is. És itt nem az arányszám-
ban, hanem egyébben keresendő az ok, a mely 
miatt az osztatlan iskola állítólag kevesebbet 
végez, mint az osztott. Mondom, hogy csak 
állítólag, mert akárhány osztott iskolából kap-
tunk jeles bizonyítványnyal gyermeket, a ki 
sehogy sem állta ki az osztatlan iskola tanulói-
val a versenyt. 

Az pedig nagyon is áll, hogy az osztatlan 
iskola alsóbb osztályú növendékei hallás útján 
sokat tanulnak a •— nem a nagyobbaktól, 
hanem — tanítójuktól és pedig nemcsak a 
kirándulások s az iskolában történt szemlél-
tetések alkalmával, hanem magából az olva-
sásból (nem tekintve tárgyalást, szemléltetést) 
és a számlálásból is. Mit? Hát az olvasásból 
mintául szolgál a mintaolvasás, melyre töre-
kedni fognak, továbbá a hangsúly, a színezés, 
az Írásjelek betartása stb. A számolásból pe-
dig a példák elokoskodása, a mely a hatodik 
osztályban is ugyanaz, mint az elsőben, azután 
mind a négy alapművelet. Vagy tán 2 -j- 3 
(ha azt a negyedik osztálybeli Írásban adja 
össze) több a felsőbb osztályban, mint az al-
sóban? Azután ha 2 X 200-nál azt hallja a 
gyermek, hogy ugyanúgy számítjuk ki, mint 

a 2 X 2-öt, hát nem tanul ? így van ez a 
többi tárgynál is. Tanul bizony az alsóbb osz-
tálybeli a felsőbbekéből ott, a hol tanulhat. 

A nagyobb városokban az elemi iskolák 
nem lehetnek osztatlanok, mert egy-egy osz-
tályba 50—60, sőt 70 gyermek is jár s ne-
mely — pl. fővárosi — iskola-épületben két, 
három, sőt négy első osztály is van s a többi 
osztályból is vannak párhuzamosak, úgy hogy 
egy-egy iskolába 600—800, sőt 1000—1200 
gyermek is jár s itt még a Bell-Lancaster 
féle módszerrel sem boldogulhatna a tanító, 
nem is szólva arról, hogy akkora termeket 
nem lehetne kapni, a hová ezer gyermeket 
bezsúfolhatnának. 

A külön tanterv csakugyan nem alacso-
nyítja le az osztatlan iskolát és tanítóját az 
osztottéval szemben, a mennyiben semmiféle 
külső hatalom sem változtathatja meg azt az 
Ítéletet, melyet az emberek lassú és folytonos 
figyelés, tapasztalás által alkotnak. Nem is a 
lealacsonyodás a mi bajunk, hanem az, hogy 
nem birunk fölebb emelkedni s nem tudjuk 
megváltoztatni másoknak ítéletét. 

Azon pedig igen örülök s bizonyára sokan 
örülnek, hogy az osztott és osztatlan iskola 
VI. osztályát végzett tanulók között csak 
annyi lesz a különbség, mint azt B. írja. Mert, 
nem „tekintve a hangjegy-tanítást, a többi: 
részletezett statisztikai ismeretek (!) magasabb 
számműveletek (!) bővebb természet-ÍMdo-
mány (!!!) nem is népiskolába való dolog s 
így tényleg semmi különbség se lesz a két-
féle gyermek tudása között (a hangjegyből 
leendő tudás, nem tudás) s ha nincs és nem 
lesz különbség, akkor vájjon kell-e az osztat-
lan iskolának külön tanterv ? 

(Budapest.) Magyar József. 

= Tanítóképzők rendtartási szabályzata. 
A tanítóképző tanárok orsz. egyesületének 
választmánya Nagy László indítványára kívá-
natosnak mondta ki, hogy általában nemzeti 
tanügy-politikai okokból, különösen pedig a 
tanítóképzés egyetemes színvonalának, a nép-
iskolai tanítás benső értékének fejlesztése, a 
tanítói oklevél értékének emelése s a tanítói 
állás önállóságának megerősítése és fejlesztése 
érdekében, az elemi népiskolai tanítók állami 
országos vizsgáló-bizottságok előtt nyerjék ké-
pesítésüket s az államnak elemi iskolai 
tanítóképesítési kizárólagos joga országos 
törvényekkel határoztassék meg és szabá-
lyoztassék. 
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Áldás poraidra. 
(Február 2.) 

A boldogok békés hazájában aluszod csendes 
örök álmaid! Mi az élők hazájában téged nem 
tudunk feledni. Drága porhüvelyed enyészetnek 
indult, de szellemed élni fog örökké, a míg 
csak egy magyar néptanító lesz. 

Nem akarunk zavarni túlvilági nyugalmad-
ban, de lelkesedni, remélni tudunk életed 
minden perczéből. 

Mi voltál te ? . . . . A magyar pedagógia 
arany csillaga. — Mit tettél te? A magyar 
hazának megalkottad a népoktatási törvényt. 

Megboldogult szellem! 
E napon megújul az a lelki fájdalom, mit el-

költözésed fölött valójában érezünk, de az 
isteni végzésben keblünk megnyugszik, mert 
hiszen te is halandó valál; e napon szellemedet 
az elhunytak lelki hazájából a földre jönni 
esdjíik, hogy lelkesedésedet ültesd át a magyar 
néptanítók szivébe. 

Te vagy a földiek lelkét fölemelő meteor! 
Veled és általad él a magyar néptanítói kar. 
A te szellemed munkásságra tanít, mert te 
valál a legmunkásabb; lelkesedni tanít, mert 
államférfiúi bölcsességeddel megtermékenyí-
tetted a magyar földet. 

A te, utánzásra méltó tulajdonaid: „az 
eszme és érzés" — rögös pályánkon fáklya 
gyanánt mutatják a követendő útat. Alkotásra 
hivatott bölcs tehetséged hatáskörünk buzgó 
betöltésére ösztönöz. 

Gyöngéd érzelmű anyád: báró Lilien Anna, 
mintaképünk gyermekeink kiváló gonddal tör-
ténő ápolásához. 

Szalay László fölött tartott fenkölt szellemű 
emlékbeszéded kartársaink nemes és kötelesség-
szerű tiszteletére buzdít. Ifjúi ábrándos elmél-
kedéseid a további önképzésre lelkesítenek. 
Mintaképünk voltál életedben, ideálunk vagy 
az idők végtelenségében. 

Oh! mily kegyelettel szeretted Kölcseyt 

v r - ' " « 

s mi nem szeretnénk téged ? ! . . . . Szivünkbe 
vagy vésve, mélyen beedzve, mert a munkás-
ságra senki sem tanított úgy, mint földi életed. 
A népoktatás ügyét évek alatt századokkal 
akarád előbbre vinni s e terved sikerült is, 
mert a tanítók keblében élsz, a haza nem 
feled, nem is feledhet. 

Ideális lelked a magyar tanítókat is ideáli-
sokká tette. Nem azt nézzük, hogy mily 
nehéz feladatunk van, hanem azon versengünk, 
hogy melyikünk tehet a népnevelés szent 
ügyének méltóbb szolgálatot, mert erre taní-
tott a te lelkesedésed, a te ideálizmusod. 

Buzgalommal fáradoztál a felekezetek és 
az állam jogainak összeegyeztetésében, így 
útat mutattál arra, hogy hazánkban a fele-
kezeti vagy bármily tanító csak akkor lehet 
néptanító, ha előtte csak egyetlenegy czél 
lebeg, ez a czél pedig a te nemes eszméd: 
„a haza boldogitása." 

A közművelődés munkásai kivétel nélkül 
mély fájdalommal kiáltottak föl földi léted 
kimúlásakor, de épp ekkor tanulták meg, hogy 
mi mindnyájan egy czélért küzdünk s e czél, 
a te nemes lelked „ideáP'-ja. 

Nagy szellem! Ez az ideálod valósuljon 
meg: omoljanak le a válaszfalak; a magyar 
néptanítók között ne legyen széthúzó, erőket 
szétforgácsoló, különleges érdekeket hajhászó 
„ideál,1' — hanem a haza minden tanítója 
minden ízében hazafias, magyar, hivatala 
magaslatán álló néptanító legyen. 

Ez volt iránytűd, ezért küzdöttél, a mit 
megértvén a néptanítók, nemes lelkednek 
nagyobb hódolatot nem tehetünk, mint ha ki-
mondjuk, hogy a magyar néptanítók között 
minden szétválasztó fal ledült. 

E válaszfal ledöntésére br. Eötvös Jószef 
szelleme jöjj le és lépj be a népnevelés minden 
csarnokába! 

Áldás legyen emlékeden! 
(Székesfehérvár.) Mészáros Gi/ula. 

fej 
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Uránia. 
Fővárosunkban a czikkiink élére írt néven 

néhány hónapja egy tudományos színház áll 
fönn, mely már eddig is nagy szolgálatokat 
tett a tudományos ismeretek népszerűsítése 
dolgában. Az Uránia őszi (november 3-iki) 
megnyitásakor lapunkban már megemlékeztünk 
erről a hasznos és érdekes vállalatról s már 
akkor fölhívtuk a tudományos ismeretek iránt 
érdeklődők figyelmét ez új „színház" érdekes 
előadásaira. 

Azóta hónapok teltek el; hónapok, a melyek 
alatt az Uránia működését megfigyelhettük, 
sőt mondhatnók: ellenőrizhettük s a tapasz-
taltak után konstatálhatjuk, hogy ez a tudo-
mányos színház a legnagyobb mértékben meg-
érdemli a fővárosi müveit közönség, tanférfiak 
és iskolák figyelmét. 

Az Urániával — utóbbi ülésén — a főváros 
közoktatásügyi bizottsága is foglalkozott s 
egyhangúlag járult hozzá ahhoz az indítvány-
hoz, hogy minden fővárosi iskola évenkint 
legalább kétszer vigye el nagyobb növen-
dékeit az Uránia tanulságos előadásaira. Egy-
egy tanuló 25 krt fizet (a szegény sorsúak 
ingyen-jegyeket kapnak) s ezért oly épületes, 
elmét termékenyítő, szemet gyönyörködtető 
előadásokat látnak, a melyek fogékony leikök-
ben egész életökre kiható benyomást hagy-
hatnak hátra. 

Az Uránia előadásai nem egyebek, mint a 
lehető legtökéletesebb szemléltető oktatások a 
néprajz, földrajz, természettudományok, törté-
nelem stb. köréből, támogatva a modern 
színpadi teknika legbámulatosabb eszközeitől. 
Mint ilyen, az Uránia nagyon alkalmas tehát 
arra, hogy tanulságos előadásaira növendé-
keinket elvigyük s hogy mi, fővárosi tanítók, 
fölhasználjuk e tekintetben a kedvező alkalmat. 

Eddig az Uránia bemutatta az északi sar-
kért vívott küzdelmet, Transvaalt (melynek 
érdekes szövegét e lap főmunkatársa: György 
Aladár írta), Magyarországot és népét, a 
kalotaszegieket, a levegő csepf'olyóssá válását 
stb. Ezek az előadások egytől-egyig oly tanul-
ságosak és oly élvezetesek voltak, hogy a ki 
egyet látott közülök, a többit is látni kívánta. 
Az Uránia vetített képekkel és gyönyörűen 
megfestett díszletekkel, néma alakokkal szem-
léltet s a ki például látta a „Küzdelem az 
északi sarkért" czímű darabjának gyönyörű 
díszleteit és képeit, az tisztább fogalmakat 
szerzett magának az északi pólusról, mint ha 
3—4 szakmunkát olvasott volna el ugyanerről 
a tárgyról. 

Most pedig, újabban, a „Vas" czímű kultúr-
történelmi látványosságot mutatja be 3 fölvo-

násban. Ehhez a gyönyörű látványossághoz 
Edvi Illés Aladár írta a szöveget, jó és szép 
magyar nyelven. A vassal 7 élőképes dioráma 
és 156 szinpad nagyságú színes vetített kép, 
ezek közt számos mozgó fénykép, ismertet 
meg. Erre a tanulságos és gyönyörű látvá-
nyosságra hívom föl különösen fővárosi kartár-
saim figyelmét, fölszólítva őket,hogy valamenv-
nyien vigyék el ennek a kultűrtíirténelini lát-
ványosságnak a megtekintésére tanítványaikat. 

Az első fölvonás a nyers vasat mutatja be 
s megismerkedünk ebben, a czölöpítme'nyen 
elkezdve, az izlandi és a grönlandi tűzgerjesz-
téssel, a meteorvassal, tellurvassal, a mágnes 
vaskővel stb., a vas kohászatával, olvasztásá-
val, a vaskői, gyalári, rákosi bányákkal, a re-
siczai és likéri kohókkal, a László-tárnával, a 
krompachi gyárteleppel, a vörösvágási és 
hisnyóvizi vasgyárakkal, a lucziabányai pörkö-
lővel s gyönyörű, mozgalmas dioráma az ol-
vasztó megnyitása. 

A második fölvonás a vasfinomítást mutatja 
be. Megismerkedünk itt a következőkkel: 
prakfalvi vasgyár, régi franczia vasolvasztók, 
kinai kemencze, máv. asztalosmühelye, régi 
hámor, Szemkeresztbánya, hámori tó, diós-
győri gyár, hámorromok, gőzkalapács, hen-
germű, egyetemes hengerjárat, zólyomi lemez-
gyár, diósgyőri reverzáló gép, krompachi 
hengermű, nádasdi lemezgyár, salgótarjáni 
gyár, dróthúzás (régi eljárás), tarjáni dróthúzók, 
zólyombrezói gyár, borosjenői gyár, An ina. 

A harmadik fölvonás a vasmunkákat mu-
tatja be. 

Az Uránia úgy ezzel a nagyszabású látvá-
nyossággal, valamint az ezelőtt bemutatottakkal 
kitűnően megfelel kitűzött czéljának: a tudo-
mányos ismeretek szemléltető módon való nép-
szerűsítésének. Kívánatos, hogy a fővárosi 
művelt közönség és tanférfiak őszintén és 
igazán támogassák ezt a derék vállalatot! 

IRODALOM. 
A Népnevelők Könyvtárából, melyet Peres 

Sándor szerkeszt, most jelent meg a 3. füzet. 
Ebben Nayy-Britannia közoktatásügyét ismer-
teti Somogyi Géza. Alapos tanulmány után s 
Brenner, Cruik és Balfour müveinek fölhasz-
nálásával, Somogyi leírja, hogy alakult ki 
Nagy-Britannia közoktatásügyének mai szer-
vezete s milyen eredményeket ért el az ala-
kulás küzdelmeiben és mai stádiumában az 
angol iskolai tanítás és nevelés. Részletesen 
ismerteti a növendék-tanítók rendszerét, a ta-
nítói nyugdíjtörvényt s áttekint a brit közép-
és felső- oktatás történetén is. A 7 ívre terjedő 
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munka méltó társa és kiegészítője Felmért/ 
nagy föltűnést keltett müvének: Az angol 
iskolázás jelenének. A csinosan kiállított füzet 
ára 1 korona. A Lampel R. (Wodianer F. és 
fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadá-
sában jelent meg. 

A Kert czímü szaklap tulajdonosa közli 
velünk, bogy ezt a jól szerkesztett lapot (fe-
lelős szerkesztője Igali Szvetozár) új évtől 
kezdve a tanítóknak egész évre 4 korona 
kedvezmény - árban adja. Melegen ajánljuk 
kertészkedő kartársaink figyelmébe ezt a derék 
szaklapot. 

Baromfiak hizlalása.. Irta Hreblay Emil. 
állattenyésztési m. kir. felügyelő és a gödöl-^ 
lői áll. baromfitenyésztési telep vezetője. E mű, 
mely csak rövid nébány hete hagyta el a 
sajtót, nagy hézagot van hivatva betölteni a 
baromfi-hizlalás terén. Megmagyarázza e könyv 
ilgy a külföldi, mint a hazai hizlalási módokat, 
kiteijeszkedik a tyúk, kappan, csibe, pulyka, 
lúd, kacsa és galamb hizlalására. Tartalmazza 
azoknak hizlalási reczeptjeit, adagjait, a hizlalás 
időtartamát, a levágási módszert, koppasztást, 
csomagolást, értékesítést. Megtalálhatjaekönyv-
ben a szállító még a távolsági tariffákat is az 
5 kilós és annál magasabb súlyú csomagokra. A 
baromfihulladék, úgymint vér, belek és toll becse 
is meg van magyarázva e műben, holott eddig 
ezen hulladékok semmisnek tekintettek a 
hizlalók által. A mű 45 ábrával van illuszt-
rálva, a mely képek érdekesen magyarázzák a 
szövegben is elmondottakat. Megrendelhető a 
szerzőnél, ára 75 kr vászonkötésben. — 
Ugyancsak Hreblay Emilnek a Gazdasági 
baromfitenyésztésre vonatkozó általános tudni-
valók czímü munkája — 2 hónap alatt 5000 
példányban elkelvén — most második kiadás-
ban jelent meg. Tanítóknak a szerző fele áron, 
vagyis 50 fillérért küldi meg, a mi bélyegek-
ben is beküldhető hozzá Gödöllőre. A füzet 
tartalma: 1. Kormányintézkedések a baromfi-
köztenyésztés érdekében. 2. A hazai baromfiak 
nemesítésére ajánlott fajták és az állami 
baromfitenyésztő telepek. 3. A baromfiköz-
tenyésztés fejlesztésére fönnállott rendszer be-
szüntetése. 4. A hímnemű nemes baromfiak és 
tojások csere útján való kiosztása. 5. Baromfi-
állományunk hibái és a jövőben követendő 
tenyésztési eljárások. (5. A tenyésztésre alkal-
mas baromfitörzsek kiválasztása. 7. A baromfi-
keresztezés czélja és az átörökítés. 8. A rokon-
vérü tenyésztés és a vérfelfrissítés. 9. A sikeres 
baromfitenyésztés veszélyeztetői. 10. A baromfi-
termékek értékesítése és az értékesítő szövet-
kezetek megalakítása. Zárszó. 

Megjelentek: Büntető hatáskör és illetékesség. 
A legújabb törvények nyomán írta K. Nagy 
Sándor. Ára 50 krajczár. — Történelmi Könyv-
tár két új füzete. Mind a kettő Gaal Mózes-
től való. Az egyikben Petőfi Sándor életét 
(88. szám) beszéli mindenkinek érthető és 
élvezhető módon; a másikban Cortez Her-
nando hódító útját Mexikóba (86. szám). 
Egy-egy füzet 80 fillér. ;— Asszonyunk Szűz 
Mária. Mária-dalok. Énekhangra^ orgona-, 
harmonium-vagy zongorakísérettel. Irta: Kon-
tor Elek. A 11 oldalas zenemű díszes kiállí-
tásban jelent meg és kapható a szerzőnél 
(Budapest, Kerepesi-út 30.). Ara bérmentes 
szállítással 2 korona. — ídijll műdal. Ének-
hangra zongorakísérettel. Irta: Kontor Elek. 
Szávay Gyula „Idyll" czímü költeményére 
készült e dal. Ára 2 korona. — „Lakits 
induló" czím alatt Tuskán M. Gyula nagy-
köveresi tanítótól egy igen ügyes zeneszerzemény 
jelent meg, melyet Lakits Vendel úrnak, a 
„Tanítók Orsz. Bizottsága" elnökének ajánl. 
Minden egyes elárusított példányból 10 kr a 
Tanítók Háza alapjára íordíttatik. Kapható 
Tóth Béla könyv- és zenemükereskedésében 
Temesvártt. Ára postai szétküldéssel 75 kr. 
BMária Országa" czíinen jelenik meg novem-
hó 1-től IIoós János ismert dalszerző s 
temesvári tanítóképezdei zenetanár szerkesz-
tésében egy füzetes folyóirat, mely nemcsak 
a szakemberek, de a nagyközönség figyelmére 
is kiválóan méltó. A mit a magyar nép 
áhítata Szűz Mária kultuszában dalban terem-
tett, azt e kitűnő folyóirat mind felölelte 
munkaprogrammjába. Nemcsak a régi szá-
zadok fenmaradt Mária-énekeit, de az új és 
legújabb kor legjelesebb e nemű zeneirodalmi 
termékei is, orgona-, harmonium- vagy zon-
gorakísérettel, két énekhangra, benf'oglaltat-
nak. A „Mária Országa" dallamai két ének-
hangra vannak szerkesztve. A „Mária Országa" 
minden hónap 1-én jelenik meg, 8 éneket 
tartalmazva s így a 12 füzet közel 100 új 
énekkel gazdagítja egyházi zeneirodalmunkat. 
Előfizetési föltételek: egész évre (12 füzet) 
6 frt, félévre (fi füzet) 3 frt, egyes szám ára: 
60 kr. Az előfizetések a „Mária Országa" 
kiadóhivatalába : Temesvár - Gyárváros kül-
dendők. — A magyar kisdednevelés irodalma; 
írta Peres Sándor. Ez a kitűnő munka nagy 
alapossággal és teljesen kimeríti a tárgyát. 
Melegen ajánljuk a kisdedneveléssel foglalko-
zók figyelmébe. A kisdednevelők orsz. egye-
sülete adta ki s ára 1 frt. (225 oldal.) — Flóra. 
Irta és rajzokkal ellátta Türk Frigyes. Szépen 
írt, csinosan illusztrált, tanulságos könyv s 
ára 1 korona. Kiadta a Hevesmegyei Tanügy. 
(166 oldal.) — Négy orosz költő. Ezen a czi-



1 2 NÉPTANÍTÓK LAP.JA. 1. SZÁM. 

men jelent meg egy tizenkét íves, pompás 
kiállítású kötet, a melyben Szabó Endre Puskin, 
Lermontov, Nyekrászov és Tolsztoj kiváló 
orosz költök jobb költeményeit mutatja be a 
magyar olvasóközönségnek. Ara 3 korona. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Otter Géza fa-

cseti lakosnak, a ki a facseti áll. elemi iskola 
szegény tanulóinak fölruházására 283 korona 
és 40 fillérnyi összeget gyűjtött; a beregszászi 
és vidéki nöegyletnek, mert a beregszászi áll. 
el. isk. szegénysorsú növendékeinek 630 kor. 
értékben 105 pár lábbelit ajándékozott. 

Kinevezte: Molnár Elekné szül. Takács 
Mária oki. tanítónőt a gyalári áll. el. népisk.-
lioz r. tanítónővé; Pákay Ida oki. tanítónőt 
a kémeri áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Sebők 
Schönberger Vilmos oki. tanítót a magyar-
derzsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bodor 
Vazul oki. tanítót a munári áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Harasztiig Irén oki. tanítónőt 
a szigetűjfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Adamescu Trifon oki. tanítót a kuptóriai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Czapáry Endre és özv. 
Simon Miklósné szül. Trusza Berta oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a nagylucskai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Fehér Ignácz, Jó-
járt József és Gerzsán Emma oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt az algyői áll. el. népiskolához 
r. tanítókká, illetve tanítónővé. 

Áthelyezte: Nádosy Anna szigetűjfalusi áll. 
el. isk. tanítónőt a magyarköblösi áll. el. isk.-
lioz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Lúgosán Petrik 
furdiai munkaképtelennek talált gör. kel. ta-
nító részére évi 700 koronát; Szabó Dénes 
lesi áll. el. isk. munkaképtelennek talált tanító 
részére évi 640 koronát; Hochberger Adolf 
bossáczi munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 340 koronát; Létray János somodii 
közs. tanító részére évi 560 koronát; Gazdy 
László salgótarjáni munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanító részére évi 740 koronát; 
Heitler Joacliiin rohonczi munkaképtelennek 
talált izr. tanító részére évi 940 koronát; 
dr. Biazini Ferenczné szül. Meskó Gizella 
buziási munkaképtelennek talált áll. el. isk. 
tanítónő részére évi 500 koronát; Torma 
Antal m.-pécskai közs. munkaképtelennek ta-
lált tanító részére évi 520 koronát; Ara-
nyossy Lujza kassai közs. el. isk. munka-
képtelennek talált tanítónő részére évi 1760 
koronát; Zsurka Aurél apátii munkaképtelen-
nek talált gör. kel. tanító részére évi 360 ko-

ronát; Fekete György esztergomi róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1084 kort. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néh. Pausián Illés ököritói nyugdíjazva volt 
gör. kath. tanító özv., szül. Hengye Flórika és 
3 kiskorú árvája részére együtt évi 280 ko-
ronát ; néh. Almes Lajos pozbai ev. ref. el. 
isk. volt tanító özvv szül. Konkoli Erzsébet, 
valamint Mária és Árpád nevű kiskorú árvái 
részére összesen 414 korona 64 fillért; néh. 
Drágán Pál óruszovai nyugdíjazva volt gör. 
kel. tanító özv., szül. Pojjovics Éva részére évi 
230 koronát; néh. Csengery Pál berettői ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Hreslcó Annának 
660 koronát; néh. Borovics József hernád-
vécsei róm. kath. volt tanító özv., szül. Berta 
Zsuzsánnának 400 koronát, Erzsébet, Ilona 
és Borbála nevű kiskorú árváinak együtt 
120 koronát; néh. Firczák Illés puznyák-
falvi volt görög katholikus tanító özv., szül. 
PenyáJt Teréziának évi 414 koronát, 4 kiskorú 
árvájának 276 koronát; Schmidt József nagy-
récsei közs. isk. tanító özv., szül. Buváry Mária 
részére 300 koronát; Budai Ferencz toós-
nyáradi róm. kath. isk. tanító özv., szül. 
Damszlá Viktória és 2 kiskorú árvája részére 
évi 400 koronát; Szálay József bánfalvai ág. 
hitv. ev. volt tanító özv., szül. Kiss Vilma ré-
szére évi 585 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A Az ugocsaniegyei általános tanító-

egyesület Nagy-Szőllősön tartotta meg évi 
közgyűlését Spolarich János elnöklete alatt. 
A titkári jelentést Láng Viktor főjegyző ol-
vasta föl. Bárány Dezső ismertette a Ferencz 
József Tanítók Házát s lelkes szavakkal aján-
lotta a tagoknak az Eötvös-alap kötelékébe 
minél tömegesebb belépését. Szavainak volt 
is hatása, mert mintegy 20 tag lépett be az 
Eötvös-alap kötelékébe, még pedig nyolezan 
50 koronás részvénynyel 400 koronát, 12-en 
pedig évi 3 koronával összesen évi 36 korona 
járulékot írtak alá. A közgyűlés elfogadta a 
választmányi előterjesztést s az eddigi 200 
koronás alapítványon kívül még 400 koronás 
alapítványt szavazott meg. — Ezután Atzél 
László kir. tanfelügyelő lelkesítő beszéd kísé-
retében átadta Góczy István kökényesdi róm. 
kath. kántortanítónak a magyar földhitelinté-
zet által küldött elismerő oklevelet és 200 
korona jutalmat a gyümölcsfa-tenyésztés és 
faiskola-kezelés terén szerzett érdemeiért. 
Ajánlja egyúttal a vármegye összes tanítósá-
gának, hogy faiskolák fölállítását szorgalmaz-
zák s annak buzgó kezelői legyenek. — Len-
gyel Mihály polg. isk. tanító tanulságos sza-



5. SZÁM. 13 

bad előadást tartott a természettudomány kö-
réből. Matyi János az osztatlan népiskolai 
tantervre vonatkozó véleményezésre kiküldött 
bizottság nevében tett jelentése élénk eszme-
cserét idézett elő. így Piller József, Nagy 
Gábor, Popovics Sándor és Glodán Péter be-
ható hozzászólása után a közgyűlés többsége 
az egytanítós osztatlan népiskolák számára 
külön tantervet kiván s ezzel Piller József 
hat. javaslatát fogadta el. 

• A budapesti (budai) tanítóegyesület 
f. hó 25-én közgyűlést tartott, melyen Bárány 
Zsigmond felolvasás kapcsán azt az indítványt 
tette, hogy a fővárosi tápdíjas gyermekek 
felügyeletét a tanítóságra bizzák. Az indítvány 
tárgyalásra a választmány felé kerül. Czike 
Imre a könyvnélkülizésről tartott értekezést. 
A titkári és pénztárosi jelentések tudomásul 
vétele után tisztújítás volt. Elnök Koncsek 
Lajos, alelnök Nagy László, jegyző Bárány 
Zsigmond és Vaskó Bertalan, pénztáros Bácz 
József, ellenőr Patasics János lettek. 

TAXITOK TANÁCSADÓJA. 
R. M. T. Ha nyugdíjkönyvecskéjét elvesz-

tette, folyamodjék új könyvecske kiadásáért. — 
Az osztatlan népiskola tantervéről oly sok 
czikket kaptunk, hogy, ha egy álló esztendeig 
folyton csak ezt adnók, sem adhatnók ki vala-
mennyit. Közölni fogjuk azokat, a melyek egy 
vagy más tekintetben újat mondanak, akár 
pro, akár kontra. Az, hogy e rovatban nyilat-
kozzunk külön-külön az egyes czikkek közöl-
hetősége vagy nem közölhetősége felől: lehe-
tetlen. — L. K. Az igaz, hogy a „közlendők" 
közé tettük, de lehetetlen volt sort keríteni 
rá s most már elavult. Sajnáljuk, de egy-egy 
számban csak legfölebb 5—6 czikket közöl-
hetünk s van vagy 800 elfogadott czikkünk. 
Tessék a következtetést megvonni! A ki bekül-
dött czikkéhez nein mellékel lev.-lapot, azt 
nem is értesíthetjük kézirata sorsa felől. A 
kilátásba helyezett czikkeket nem kérjük. — 
K. F. Nagymarton. Önnek van igaza. 
A minister úrnak 1897. évi decz. 15-én 
70.680. sz. a. kelt rendeletét lapunk 1897. 
évi 52. számában közöltük. E szerint „az ál-
lami és községi elemi, felső nép- és polg. is-
kolákban a karácsonyi szünidő minden év de-
czember 24-étől a következő év január hava 
2-áig, a húsvéti szünidő pedig virágvasárnap-
tól húsvét utáni keddig tart bezárólag." — 
Tskolaszéki elnök. Sem törvény, sem minis-
teri rendelet nem szól róla. Ha a hitoktató 
ellenzi, nincs joga ott lenni; csak a látoga-
tásra jogosított iskolaszéki tagoknak. — H. 
J. Jánosfold. 1. Az külön osztályzat; nem a 

tudásra vonatkozik. 2. Budapest, I. ker., 
Győri-űt 9. sz. — L. Ignácz. 1. Jegyzőjük 
tévedésen alapuló iuformácziónak tartja, hogy 
a közokt. ministerium az ön ügyében III-ik 
osztályú kereseti adóra utalt nyugdíj- igé-
nye helyesbítéseért beadott kérvénye eluta-
sításakor. Szerintünk ez egészen helyesen történt. 
Világosítsa föl jegyzőjüket, hogy a tanítók 
átalánosságban a IV. oszt. kereseti adó alá 
tartoznak ugyan; de ez önre nem alkalmaz-
ható. Önnek mint nyilvános magán elemi nép-
iskola tulajdonosának nem IV-ik, hanem III-ik 
osztályú kereseti adót kell fizetnie. Az évi 
vagy havi fizetéssel egybe nem kötött szel-
lemi (értelmi) vagy művészi foglalkozást űzők 
(ügyvédek, mérnökök, orvosok, wa/7«wtanárok 
és tanítók s a t.) a III. oszt kereseti adófize-
tők rovatába tartoznak. 2. Elköltözés alkal-
mával vissza kell téríteni azt a tanítási díjat, 
melyért az illető még meg nem szolgált. — 
B. J. Nyárádtő., I). A. Fintaháza és má-
soknak. A fiz. kieg., ill. korpótlék-államsegély 
engedélyezéseért az új cziklusra újólag ugyan-
azon úton és módon kell folyamodni, mint 
első ízben. Ha még eddig nem folyamodtak, 
haladéktalanul adják be kérvényüket. — R. J. 
N.-Kálna. Lehet, fölmondással; ha csak a 
szerződésben az nem áll, hogy évközben nincs 
fölmondásnak helye. Ez esetben nem. — F. T. 
Raás. Az Eötvös-alapba való belépést Peres 
Sándor titkárnál (VI., Bajza-u. 27.) kell beje-
lenteni. — P. E. A közokt. min. úr 1890. 
évi 43.800. sz. körrendeletével döntött oly érte-
lemben, hogy — ha sem szerződéses kötelezettség, 
sem 1868. év előtti időből eredő gyakorlat nem 
állapítható meg, akkor a hitfelekezeti iskola 
költségei más f elekezethez tartozó községi lakosra 
vagy birtokosra ki nem vethetők. — Cs. A. 
Minthogy az 1886. évi XXII. t.-cz. 36. §-a 
a) pontja értelmében községi választó lehet 
minden 20 évet betöltött községi lakos, ki 
saját vagyonától vagy jövedelmétől az állami 
adót a községben már 2 év óta fizeti: ennél-
fogva igaza van főbirájuknak abban, hogy ön 
csak 2 évi helybeli tartózkodás után gyako-
rolhatja adóalapja biztosította virilis képviselő 
jogát. — K. János. A községi képviselők 
választására jogosítottak névjegyzéke elkészí-
tése módjával az 1886. évi XXII. t.-cz. 33-ik 
§-a foglalkozik. E törvény a néptanítók 
egyenes állami adójának kétszeres számítására 
ad jogot. Megjegyezzük, hogy tudomásunk 
szerint 1886. évben a belügymin. 21.486. sz. 
alatt rendeletet bocsátott ki, a melynek értel-
mében a legtöbb adót fizetők névjegyzéke 
összeállításánál az általános jövedelmi pótadót 
is be kell számítani. Egyéb törvényes minő-
sítések mellett községi képviselővé csak az 
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választható, a ki 24 éves és nagykorú. A fenteb-
biek kiegészítése végett jól megjegyzendőnek 
tartjuk, hogy kétszeres adószámítással a tanítók 
csak a községi képviselők közé juthatnak be; 
a megyebizottság tagjai közé pedig nem 
vehetők föl kétszeres adószámítás alapján. — 
Meződ. Iskolaszék. Községükben — levelök 
szerint — 4 év óta oly tanítók működtek, 
kik még nem voltak tagjai az orsz. tanítói 
nyugdíjalapnak. Azt kérdik: ily körülmények 
között kötelezve voltak-e eme 4 év alatt a 
tagkötelesektől a 15 kr járulékot beszedni 
s azt befizetni az adóhivatalba ? Nem 
voltak kötelesek beszedni; de jogukban állott 
szedni s azt ebben az esetben az iskola 
pénztára javára kellett értékesíteni. Ha az 
adóhivatalba fizették be, folyamodjanak a 
visszatérítésért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Wlassics minister király Ő Fölségétől 

hosszabb szabadságidőt kapott és január 25-én 
este, megrongált egészsége helyreállítása végett, 
délvidékre utazott. Őszintén óhajtjuk és óhajtja 
velünk együtt az egész magyar tanítóság, 
hogy ministerünk teljesen meggyógyulva téijen 
vissza Meránból és foglalja el újra azt a mű-
ködési kört. a melyben oly sok fényes alko-
tással tette nevét mindenkorra maradandóvá. 
A közoktatásügyi költségvetés a minister úr 
elutazása miatt sorban az utolsó lesz ezúttal. 
Addig Wlassics ministert mindenben az állam-
titkár fogja helyettesíteni s ő tartja meg 
helyette a kihallgatásokat is. A január 25-iki 
kihallgatást már Zsilinszky államtitkár rá-
tartotta meg. 11 lassies minister elutazása al-
kalmából újra megindultak a ministerválságról 
szóló, már több ízben megczáfolt híresztelések, 
de természetesen ezúttal is teljesen alaptalanul. 

— Yilág folyása a külföldön. A délafrikai 
harcztérről az angolokra nézve kedvezőtlen 
hirek érkeznek. A szabadságukért és független-
ségükért harczoló búrok ismét fényes győzel-
met arattak az angolokon az őrszemnek 
(Spionskop) nevezett magaslaton, a melyet a 
búrok erős küzdelem után visszavettek az an-
goloktól. Az angol kormány újabb áldozatokat 
kér a nemzettől: hadi költségekre 250 millió 
koronát. Mikorra e sorok sajtó alá kerülnek, 
az angol parlament újra megnyílik s az angol 
kormányt előreláthatólag kérdőre fogják vonni, 
a miért ezt az igazságtalan háborút megkez-
dette és ügyetlenül vezette. A legokosabb 

volna az, ha az angolok megkezdenék a béke-
alkudozásokat. — A kinai császárt meggyil-
kolták s ez is nagy vereség az angol diplo-
mácziára, a mennyiben a meggyilkolt, fiatal 
császár Angliával rokonszenvezett. Most orosz 
és franczia befolyás fog érvényesülni a pekingi 
udvarban. — Ausztriában az ú j : K'árber-m\-
nisterium újra fölvette a pártok kibékítésének 
elejtett fonalát. Óhajtandó, hogy e törekvése-
ket siker koronázza! 

— Állami iskolák az új telepeken. Aföld-
inívelésügyi ministeriumban a telepítési ügy-
ben nagyfontosságú szaktanácskozmányt tar-
tottak. Ezen a szaktanácskozmányon a kul-
tusz ministert Halász Ferencz oszt.-tanácsos 
képviselte, a ki nagy figyelemmel hallgatott 
beszédben jelentette ki, hogy a közoktatás-
ügyi minister teljes tudatában van a telepíté-
sek által megoldani kivánt nagy föladatoknak 
és a szükséges költségeknek a törvényhozás 
által való megszavazása esetén minden telepes-
községben állami jellegű kisdedóvót s állami 
elemi népiskolát fog létesíteni. A telepes-köz-
ségek vallási viszonyai szerint töltik be megfelelő 
tanítói állásokkal. Ellátják a hitoktatást is és 
gazdasági ismétlő-iskolát is létesítenek. A föld-
mívelésügyi ministertől a közoktatásügyi kor-
mány csak az épületek költségei s a gazda-
sági ismétlő-iskola részére szükséges terület 
biztosítása iránt kér gondoskodást. 

— Az alloldi államosítás lánczolata most 
Kecskemétig jutott el. Mint a „Magyar Nem-
zet" értesül, a város folyamodott a kultusz-
ministeriumhoz, hogy összes tanyai iskoláit 
vegye át s hajlandó a legmesszebbmenő áldo-
zat meghozására is. Egyszersmind a belterü-
leten egy 12 osztályos állami iskola feállítá-
sát kérik, mert a mostani városi iskolák nem 
tudnak a közönség kulturális igényeinek ele-
get tenni. t 

— A csángó tanítók segítése. A főváros 
a bukovinai csángó tanítók segítésére 1897-ben 
20.000 koronás alapítványt tett. A közgyűlés 
határozatára most válaszolt a kultuszminister. 
A minister megjegyzi, hogy mivel az alapít-
ványból külföldi tanítókat is segíteni akar-
nak, a nemzetközi udvariasság szempont-
jából tárgyalt az osztrák kultuszministerrel. 
Az osztrák kultuszminister azt válaszolta, 
hogy a tanítók fizetését a törvényhozás 
állapítja meg s a fizetés összegét helyi 
forrásból merítik. Nagyon aggodalmas követ-
kezményei lehetnének, ha az osztrák kor-
mány megengedné, hogy a tanítóknak idegen 
hatóságok juttassanak járandóságot. Ezek 
alapján az osztrák minister sajnálattal bár, 
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a jutalom kiadását nem engedte meg. 
A kultuszminister azt mondja, liogy az osztrák 
minister álláspontja ellen nem tehet kifogást 
s abban meg kell nyugodni, mert a főváros 
az osztrák közoktatás ügyeibe sem direkt, 
sem indirekt módon nem avatkozhatik. 
Azért sem szólhat az osztrák minister állás-
pontja ellen, mert a magyar törvényhozásnak 
is a magyar iskolákra vonatkozólag ez az 
álláspontja. Ettől az elvtől veszedelmes volna 
eltérni, mert akkor osztrák hatóságok, testü-
letek vagy magánosok is tehetnének a 
magyarországi nemzetiségi iskolák részére 
alapítványt. Ezek alapján a ministerelnökkel 
egyetértve kijelenti a kultuszminister, hogy 
a viszonosság elvénél fogva a magyar kor-
mány az alapítván yköz vetítést az osztrák 
kultuszminister elutasító álláspontjával szem-
ben nem vállalhatja el. 

— Emléket Brassainak. A Brassai-emlék 
bizottsága közelebbi gyűlésén örömmel győ-
ződött meg, hogy a néhai nagy tudós Brassai 
Sámuel emléke iránt az érdeklődés és az 
áldozatkészség nem lankad. Az intéző bizottság 
deczember 31-én tartott gyűlésében konsta-
tálta, hogy a november és deczember havi 
gyűjtés eredménye 318 frt 50 kr = 637 kor. 
volt. Január 28-án a bizottság közgyűlést 
tartott, melyben a Brassai-emlék ügyében 
történt mozgalomról jelentést tett. Eddig be-
jött a síremlék kötltségeire 2176 frt 53 kr. 
A kiadások 108 frt 20 krt tesznek ki s így 
a siremlékalap állaga ma 2068 frt 33 kr. 
Ez még nem elegendő s azért kérjük t. ol-
vasóinkat, hogy Brassai Sámuel emlékére 
adakozni szíveskedjenek. Ha mindegyikünk 
csak néhány fillérrel járul hozzá a nagy 
magyar tanító emlékéhez, a magyar tanítóság 
már akkor is tetemesen gyarapíthatja az eddig 
összegyűlt alapot. A kinek tehát néhány fölös-
leges fillérje van, küldje el Merza Lajos úrnak, 
a Brassai-emlék biz. pénztárosának a czímére 
Kolozsvárra. Tegyük meg kötelességünket a 
mindannyiunk tanítójával szemben! 

- Eötvös-ünnep. Az Eötvös-alap február 
2-iki ünnepén (d. u. 5 órakor a Tud. Akadé-
miában) a díszbeszédet Lázárné-Kasztner 
Janka, az „Erzsébet nőiskola" igazgatója, 
fogja tartani s költeményt Minké Béla szaval. 
Az ünnepély után az Eötvös-alap közgyűlést 
tart. 

— Tanítók Háza-gyufa. Egy gyufagyáros 
azt az ajánlatot tette az Eötvös-alap orsz. 

tanítóegyesületnek, hogy a Tanítók Háza 
javára gyufákat gyártat és hoz forgalomba. 
A gyűjtő és kezelő bizottság január 27-iki 
ülésében elfogadta az ajánlatot. Ezentúl tehát 
nem csak tánczolunk, hanem pipára is a 
Tanítók Háza javára gyújtunk majd. A jóté-
kony czél érdekében fölszólítjuk t. kartársain-
kat, hogy kérjenek mindenütt Tanítók Háza-
gyufát ! 

— Kétszáztizenkilencz tanuló egy taní-
tóra. Az Osztrák-Magyar Allamvasút-Társaság 
iskoláiban alkalmazott tanítók elpanaszolják 
a kultuszministerhez írt kérvényükben, hogy 
a társaság uradalmához tartozó Stájerlak, 
Anina, Resiczabánya községekben 100—200 
között van a tanulók száma egy-egy osztály-
ban, a pálma azonban egy stájerlaki iskoláé, 
melynek egy vegyes osztályában 219 fiú- és 
leánygyermeket kell egy tanítónak tanítania. 
Ezek bizony tűrhetetlen állapotok! 

— Kitüntetett tanító. A földmívelésügyi 
minister Bernóid Lajos szolnoki tanítónak 
400 korona jutalmat adott faiskola sikeres 
kezelése ért. 

— 40 éves tanítói jubileum. Fényes ju-
bileumra készül Vasvármegye tanítósága. Nayy 
Károly csákányi r. kath. kántor tanító tölti 
be 40 éves tanítói működését, életének 65-ik 
évét. Egy kiérdemült, de öregségében még 
mindig ifjúi lelkesedéssel lángoló, szeretett, 
tisztelt kartársról van szó. Ifjúi hangulatában 
a 40 évi terhes munka közepett megtartotta 
hivatása iránti kiapadhatatlan lelkesedése, kar-
társak iránti szeretete, igazi hű hite, örök 
ideálizmusa. Kerülte az ünnepeltetést, de most 
nem mellőzheti. Egyszerű, őszinte tanító-bácsi 
volt. Tanítói működése soha sem hibázott, 
társadalmi tevékenysége tapintatos, hatékony, 
lojális politikai buzgólkodása, példás, érint-
hetetlenjelleme társadalmi szövetkezetek egyik 
vezérlő tényezőjévé tették, népszerűsége több 
állásra emelte, mindenkitől tiszteltté, becsültté 
tette. Ugy ismerte mindenki, mint a köteles-
ségtudás, a pontosság példányképét. Iskolája 
egyike volt a legkitűnőbb osztályoknak, mely-
ben ő lankadatlan szorgalommal, buzgalommal 
működött. Kartársai iránt szeretettel és be-
csülettel, fölebbvalói iránt, engedelmes tiszte-
lettel viseltetett. A törvénytiszteletben példát 
adott másoknak, a társadalomban tiszteletet 
szerzett a tanítói névnek. Becsülettel meg-
állotta helyét a munka mezején és a társa-
dalomban egyaránt. Öntudatos, higgadt tö-
rekvéssel, de soha nem csökkenő ideálizmussal 
csüngött pályáján. Lelke fiatal maradt a 40 
éves munkában és ma is, ifjúságával, üdesé-
gével, ügybuzgalmával lelkesíti kartársait, kik 
a szeretet tömjénével övezik körül. Sajnos, 
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hogy e derék öreg nyugalomba késziü. De 
tanítói föladatának ügybuzgó betöltése mellett 
a kántori teendőket is teljesítette és pedig 
pontosan, hűen, mint a legbuzgóbb katholikus 
hivő, jó példát mutatván ebben is, mint minden 
cselekedetében. A jó Isten 13 gyermekkel 
áldotta meg, kik közül 6 él, 3 fiú, 3 leány, 
mind önállók. Mind a 3 fia tanító; igazi sze-
retettel csüngött és csüng nején és gyerme-
kein. Azt kivánjuk, hogy azt a jól megérdem-
lett kis nyugdíját sokáig élvezze. 

— A tanügyi sajtó köréből. Székely 
Tanügy czímen Marosvásárhelytt havonkint 
kétszer megjelenő folyóirat indult meg, mely-
nek czélja ,a székelyföldi tan- és nevelésügyi 
viszonyok javítása". Felelős szerkesztője Máiké 
József, a maros-tordamegyei ált. tanító-
testület érdemes elnöke. Eddig megjelent 
számai nagyon ügyesen vannak szerkesztve 
és jól megírva. Előfizetési ára egész évre 4 
korona. Székely kartársainknak fölkarolásra 
ajánljuk. — Az egri „Népiskolai Tanügy" 
szerkesztését és kiadását Kalovits Alajos vette 
át, a kinek a szerkesztésben társa Rovó Lajos. 
Ara egész évre 8 korona. — A „Magyar 
Pestalozzi'1 kiadását és szerkesztését Dánielné-
Lamács Lujza vette át; főszerkesztője Havas 
Gyula dr., nyug. kir. tanfelügyelő. 

— Elismerés egy tanítónőnek. A hód-
mezővásárhelyi rom. kath. népiskola egyik 
érdemes tanítónője Simkó-Kamocsay Francziska 
40 éve, hogy a legszebb sikerekkel működik 
a tanítói pályán. Ez alkalomból fölöttes egy-
házi hatóságától: a váczi káptalantól kará-
csonyra elismerő levelet és a Neszveda-alapból 
40 korona jutalmat kapott. 

— A magyar tanítók turista-egyesülete 
évi közgyűlését február hó 3-án d. u. V27 óra-
kor, a Magyar Tanítók Kaszinójában (József-
körűt 8) tartja. 

— Tánczmu latságok a Tanítók Háza ja-
vára. Szerednve és vidékének úri közönsége 
f. évi február hó 4-én Csertészen, a gör. kath. 
iskola helyiségeiben a Tanítók Háza javára 
zártkörű batyu-hált rendez. — A csanádmegyei 
tanítóegyesület folyó évi február hó 3-án a 
Tanítók Háza és az Erzsébet-alap javára föl-
olvasással egybekötött zártkörű tánczvigalmat 
rendez. Fölolvasást Móra István tart. — A szol-
nokdobokamegyei tanítóegyesület bethleni fiók-
köre febr. hó 10-én szombaton Bethlenben a 
magyar olvasó- és társalgóegylet helyiségében 
a Tanítók Háza javára zártkörű tánczestélyt 
rendez. Védnökökök: Id. báró Bornemissza 
Károly Szolnok-Dobokavármegye főispánja, 
gróf Bethlen Pál Besztercze-Naszódvármegye 
főispánja, Simó Béla kir. tanácsos, tan-
felügyelő. 

— Szepesiek buzgólkodása. Szepes-Bélán 
a polg. kaszinóban Neupauer Mihály közs. 
isk. tanító Sylveszter estéjén „Báró Eötvös 
József és müvei" ezímű fölolvasást tartott, 
mely alkalommal az „Eötvös-alap" részére 
34 korona gyűlt össze. Ehhez adakoztak: 
Trattner József pénzügyi biztos 2 k., Mayer 
Ármin takarékp. könyvelő 2 k., Fehér Mór 
bérlő 2 k., Lefkovics Armin vendéglős 2 k., 
Ambrózy Albert tisztviselő 1 k., Krieger 
Ái-min kereskedő 1 k., Müller József állat-
orvos 1 k., Mayer Lajos közs. tanító 1 k., 
Chamilla Miklós körjegyző 2 k., Both Frigyes 
városi kapitány 1 k., Ludvigh János tanító 
1 k., Molnár Béla mozdonyvezető 1 k., Gretz-
macher Árpád kereskedő 1 k., dr. Greisiger 
Mihály városi orvos 1 k., Kleinherger S. 
borovieskagyáros 2 k., Thaisz János lakatos 
1 k., Klein Róbert városi jegyző 2k., Chamilla 
vasúti tisztviselő 1 k., Kleinberger Henrik 
1 k., Klein Arthur 1 k., Chamilla M. tiszt-
viselő 1 k., dr. Gabriel Frigyes 1 k., Koromzay 
György keményítőgyáros 2 k., Asszonyi Adolf 
közs. tanító 1 k., Neupauer M. közs. tanító 2 k. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Grigássy Károly köri elnök (a szob-
ránczi járás tanítói köre által f. hó 9-én 
rendezett tánczmulatság tiszta jövedelméül) 
189 k.; Sztriss Lipót korondi tanító (a nö-
vendékei altal előadott karácsonyi pásztorjáték 
tiszta jövedelmének egy része fejében) 7 
kor.; Hadek Gyula 1 kor.; Badnai Nándor 
2 kor. Eötvös-alapra: Badnai Nándor (50 ko-
ronás részesjegye első részlete fejében) 10 kor. 
Elküldtük Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII. Wesselényi-u. 42. sz.) 

— Halálozás. Schultz Károly polg. iskolai 
tanító f. hó 20-án, életének 53-ik, tanítói 
működésének 28-ik évében elhunyt Nagy-
Kanizsán. — Kuzmiák Péter bácskeresztűri 
nyug. tanító f. hó 13-án meghalt. A meg-
boldogult 8 i évet élt s 54-et töltött a 
tanítói pályán. Az elnyomatás éveiben is 
buzgón tanította a magyar nyelvet rutén 
iskolában. A latin nyelvet alaposan értette 
és beszélte is. 1892 óta nyugdíjban élt. 
Áldás legyen emiékökön! 

T a r t a l o m : Új állami népiskolák. f/I.J — A gaz-
dasági közvélemény és a tanítók. V. L. — Beszed-
és értelemgyakorlatot. Körösi Henrik. — Kell-e 
külön tanterv az osztatlan elemi iskolának ? I. Mé-
száros Sándor. — II. Mnyynr József. — S z i i n ó r a : 
Áldás poraidra. Mészáros Gyula. — Uránia. Cr.) — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a ni. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t o k l a p j a . 
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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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések'árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, f i á d é n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d i jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEß., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., 1SK0LA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a • I t i i j . l t v i s s z a . 

Szeretetliázi nevelők kiképzése. 
Wlassics Gyula közoktatásügyi minis-

ter számos reformalkotáaaihoz most 
egy újat csatolt, midőn |a budapesti 
Klotild-szeretetházzal kapcsolatban meg-
alkotta a szeretetházi nevelőket képző 
tanfolyamot, melynek föladata, hogy 
fiatal okleveles tanítóknak, kik maguk-
ban erre hajlandóságot éreznek, alkal-
mat nyújtson, hogy az árvaházakban, 
szeretetházakban és más rokon czélú 
benlakással ellátott intézetekben szük-
séges gyakorlati ismereteket elsajátítsák. 

Az első magyarországi szeretetház 
alapítója, az áldott emlékezetű Molnár 
Aladár, már gondolt arra, hogy a ben-
lakással szükségkép összefüggő gyakor-
lati nevelésre a túlnyomólag tanítással 
foglalkozó tanítóképző - intézetek nem 
képezhetik a növendékeket és ezért 
Balaton-Füreden szeretetházi nevelőket 
képző intézetet is létesített. Ebből az 
intézetből került ki Wéber Ede veze-
tése mellett a magyarországi árva^ázak-
ban és szeretetházakban működő igaz-
gatóknak egy egész kiváló gárdája. De 
a képezde anyagi erő hiánya miatt 
igen rövid ideig állott fönn és már 
közel egy emberöltővel ezebj^megszünt. 

Evek múlva Trefort 
ter létesített nevelőnőkéi 
akkor Zirzen Janka 
állott állami tanítónő 

Lapnn 

n mmis-
ézetet az 

ése alatt 
t mellett. 

Ennek föladata azonban a külföldi 
nevelőnők iránt tanúsított nagy előítélet 
ellensúlyozása volt és ennek következté-
ben a nevelőnői pályára készülő leányo-
kat sokkal gondosabban tanították az 
idegen nyelvekre és zongorára, mint hogy 
elegendő idejük maradt volna a ben-
lakás nevelői eszközeinek elsajátítására. 
Az intézet a budai tanítónőképzővel 
kapcsolatban ma is fönnáll, de kétség-
telenül nagy reformokra szorul. 

Ezeknek az előzményeknek tekintetbe-
vételével határozta el magát Wlassics 
Gyula minister, hogy addig is, míg az 
internátusi nevelők és nevelőnők kikép-
zésére külön intézeteket lehetne alkotni, 
póttanfolyamot rendez és e czélból a 
fővárosban levő jóhiinevű Ivlotild-szere-
tetház-egyesület intézeténél két, egyen-
kint 400 — 400 forinttal javadalmazott, 
ösztöndíj állást rendszeresített a költség-
vetésben oly fiatal okleveles tanítók 
részére, kik szeretetházakban és árva-
házakban akarnak állandóan működni. 

Szeretetház az országban jelenleg 
csak 14 van, de árvaházaink száma 
már is megközelíti a 100-at és újabban 
ismét több ily emberbaráti intézet föl-
állítását tervezik. Kevesen tudják már, 
hogy a szeretetházak elnevezése alat t 
tulaj donkép a „javítóintézetek" eszméje 
van elrejtve és hogy ezeknek az inté-
zeteknek eredeti föladatuk volna az 

k számához két melléklet van csatolva. 
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erkölcsileg elzüllésnek induló vagy tel-
jesen magukra hagyott szegény gyer-
mekek megmentése. A gyakorlatban 
meglehetősen el is mosódott ez a meg-
különböztető jelleg a szeretetliázak és 
árvaházak között; ma nincs árvaház, 
mely teljesen elhagyatott és erkölcsi 
elveszésnek indult gyermekeket ne venne 
föl és viszont nincs szeretetház, mely-
ből kizárnák a jó magaviseletű gyer-
mekeket. A szeretetházak nevelésének 
alapelvét pedig, hogy a gyermekeket 
családokra osztva egy - egy árvaatya 
egyéni felügyeletben részesítse, elfo-
gadta az árvaház is, mint ideált és 
hogy hazánkban az állami javítóinté-
zeteken kívül aránylag kevés helyen 
honosodott meg ez a módszer, annak 
oka nem pedagógiai nézeteltérés, hanem 
kizárólag az anyagi eszközök hiánya, 
mivel a gyermekeket családokra osz-
tani és minden 15 — 20 gyermek szá-
mára külön nevelőket tartani nagyobb-
részt közadakozásból élő árvaházaink 
nem képesek. 

Nincs semmi ok ennélfogva, hogy a 
szeretetházi nevelők kiképzése hasznára 
ne legyen, sőt teljesen elkülöníttessék 
az árvaházak nevelőinek kiképzésétől. 
Ellenkezőleg, még más internátussal 
bíró gyermeknelő intézetek (gyermek-
menhelyek, konviktusok stb.) vezetői is 
ugyan ily nevelésben részesíthetők és 
ezért ez a tanfolyam, különösen ha 
nők részére is állíttatik föl egy másik, 
legalább 150 intézet szükségletének van 
hivatva eleget tenni. És így kétségtelen, 
hogy ez a két ösztöndíjas állás csak 
kezdet, melyből később önálló intézet-
nek kell kifejlődnie. 

Mert kétségtelen, hogy a benlakás 
vezetőjének sokat kell tanulnia előze-
tesen is és egyátalán nem helyes dolog, 
hogy jelenlegi árvaházaink nevelői ezt 
jóformán kizárólag gyakorlatból,részben 
a reájuk bizott gyermekek rovására 
tanulják meg. Ne mondja senki, hogy 
teljesen elegendő e czélra a gyermekek 

szeretete és a lelkiismeretesség. Igen 
jó, ha tapasztalt és ha a gyermekek 
lelki életét ismerő férfiak már korán 
figyelmeztetik a fiatal tanítót, hogyan 
ismerheti meg a reábízott kicsinyek 
gondolkozásmódját, hogyan szerezhet 
nekik örömöt a nélkül, hogy a köte-
lességérzet fejlesztését bármikép elha-
nyagolná, hogyan nyerheti meg rokon-
szenvüket a kellő rend és pontosság 
szigorú megkövetelése mellett és hogyan 
vezetheti őket fokonkint nagyobb önálló-
ságra és a valódi élet ismeretére. 

A Klotild-szeretetházban működő két 
ifjú mindegyikének 20 — 20 gyermek 
áll atyai gondja alatt. Velők van egész 
nap, velük étkezik, hál, tanul és játszik. 
Minden egyes gyermekről köteles az igaz-
gató útmutatása szerint naplót vezetni, 
melybe még testi fejlődésük adatait is 
följegyzi, megfigyeli különös hajlamaikat 
és azok szerint igyekszik foglalkozásu-
kat és játékaikat irányítani. Ezenkívül 
mindenik ösztöndíjas résztvesz az irodai 
könyvvezetésben és levelezésben, vala-
mint a háztartási számadások kezelésé-
ben, hogy az internátus külső ügyében 
is járatos legyen és végül szabad órái-
ban a felügyelő-bizottság utasításai 
nyomán tanulmányozza a szeretetházak, 
árvaházak és javító-intézetek irodalmát, 
a házi nevelés és gyermeklélektan elveit, 
a hazai árva- és szegény-ügyre vonat-
kozó intézkedéseket, egyes tárgyakról 
módszeres értekezéseket ír, szakmun-
kákat kivonatoz, résztvesz az intézet 
tanítói karának értekezletein, midőn 
különösen a gyermekek nevelésében 
szerzett tapasztalataikat vitatják meg 
és végül a felügyelő-bizottság tagjainak 
jelenlétében egyes fontosabb nevelési 
kérdésekről vitaestéket is tartanak. 

A felügyelő-bizottság, melynek élén 
dr. Axaméthy Lajos ministeri tanácsos, 
a népoktatási osztály nagyérdemű veze-
tője áll, folytonosan figyelemmel kiséri 
az ösztöndíjasok munkáját, melynek 
közvetlen vezetését Magyar József igaz-
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ga tó vá l l a l t a el és m o s t készíti a rész-
letes t a n m e n e t e t és egyút ta l a z t a 
szabá lyza to t is, me lynek alapján a t a n é v 
végén az ösz töndí jasok szakszerű bizo-
ny í tvány t nye rhe tnek . Tervben van 
különben, hogy a je lesebb ösztöndí ja-
sokat ese t leg még a második t a n é v r e 
is b e n t a r t j á k az intézetben, a midőn 
az i lyenek a szegény nevelést részle-
tesebben t anu lmányozha tnák , a gye rme-
kekkel köru tazás t t ennének és eset leg 
maguk is meg l á toga tnának egypár hazai 
és külföldi nevezetesebb intézetet . 

Az a m a g tehát , me lye t min is te rünk 
a szere te tház nevelői t anfo lyam meg-
a lkotásáva l e lvetet t , minden jel szer in t 
egykor te rebé lyes f á v á növi ki m a g á t 
és emberba rá t i t an in téze te ink , me lyek-
ről eddig j ó f o r m á n csak jólelkű m a g á -
nosok gondoskodtak , fö lv i rágzásuknak 
ú j korszaká t fogják biztosan r e m é n y -
leni ezen ú j i n t ézmény megszilárdulása 
u tán . 

(Budapest.) Grilöryy Aladár. 

Eötvös-ünnep. 
Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület ez év 

február 2-án is megtartotta Eötvös-ünnepét 
a Tud. Akadémia emeleti termében, a szokott-
nál is nagyobb közönség jelenlétében. Jelen 
voltak: báró Eötvös Loránd, a közoktatásügyi 
ministerium képviseletében Molnár Viktor 
min. tauácsos, Halász Ferencz oszt.-tanácsos 
és gróf Teleky Sándor, az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza ministeri biztosa stb. 

Berzeviczy Albert dr. v. b. t. t. volt a 
díszelnök, a ki ezúttal is megragadta az 
alkalmat, hogy a tanítóság törekvéseinek 
támogatásából részt kérjen és Magyarország 
első közoktatásügyi ministere emlékezetének 
a tanítósággal egyetemben áldozzon. Áldozzon 
a nagy költőnek, embernek és a nagy állam-
férfiúnak, ki „örökké él eszméiben, müveiben 
és példája által." 

Az ünnepi szónok: Lázárné-Kasztner Janka 
(az Erzsébet-nőiskola igazgatója) báró Eötvös 
Józsefét mint költőt, bölcselőt és államférfiút 
méltatta. Eszményies lelkesedéssel domborította 
ki a halhatatlan férfiú jellemét. „Báró Eötvös 
József megjelenésének gondviselésszerű jelentő-
séget kell tulajdonítanunk, mondá. Eszményies 
tiszta gondolkozása, hazafias lelkesedése, korán 

megtisztult erkölcsi világnézlete, valamint niélv 
vallásossága és emberszeretete magasan fölé 
emelte annak a társadalomnak, melynek egyik 
előkelő vezérévé szegődött, hogv azt a modern ö O-
értelemben vett reformok segítségével átala-
kítsa." 

Azután ecsetelte Eötvös küzdelmét, melylyel 
Magyarország újjáalakulásáért harczolt. Mél-
tatta mint költőt, a hatást, mit müveinek 
megalkotásában rá édesanyjának fenkölt szel-
leme gyakorolt és méltatta, mint a magyar 
népoktatás első és halhatatlan bajnokát. Az 
Eötvös-alapról való megemlékezéssel zajos, 
megújuló tapsok közt fejezte be emlék-
beszédét, mely úgy formára, mint tartalomra 
egyike volt az Eötvös-ünnepélyeken elhangzott 
legszebb emlékbeszédeknek. 

Utána Minké Béla kartársunk adta elő 
szintén tapsokkal jutalmazott ünnepi költe-
ményét. („Szünóra" rovatunkban közöljük.) 

A Paedagogium ifjúsága ezúttal is közre-
működött az ünnepélyen, a Hymnus és a 
Szózat szabatos eléneklésével. 

Alig hangzottak el az elnöknek az ünnepélyt 
berekesztő szavai, Péterfy Sándor elnöklésével 
kezdetét vette az Eötvös-alap közyyiilése. 

Elnök mindenekelőtt az új kormánybiztost, 
gróf Teleky Sándort üdvözölte s indítványozta, 
hogy Wlassics közokt. ministert a közgyűlés 
táviratilag üdvözölje, kérvén a Mindenhatót, 
hogy mielőbb a legteljesebb egészségben 
üdvözölhessük itthon, áldásos munkakörében. 
Egyben jelezte, hogy a mai közgyűlés főtárgya 
a számvizsgáló-bizottság jelentése és a költség-
vetés megállapítása lesz. 

A számvizsgáló-bizottság jelentése szerint 
a pénztári könyvek szorgos átvizsgálása után 
találtatott 1899 deezember 31-én: I. Vagyon: 
Készpénzben 137 frt 28 kr. Értékpapírokban 
71.505 frt 28 kr. Hazai takp. 9219 frt 49 kr. 
Magy. kir. póstatakp. 330 frt 99 kr. Udvar-
helyi tkp. 856 frt 83 kr. Szék.-Kereszturi 
tkp. 191 frt 97 kr. Ferencz József T. Háza 
átalakítással és berendezéssel 115.184 frt 57 kr. 
Összesen 197.426 frt 41 kr. 

II. Teher: Tőkésítési alap 47.936 frt 88 kr. 
Tanítók Háza 49.420 frt 59 kr. Rendelk. 
alap. 2995 irt 16 kr. 20 koronás rj. 80 frt. 
50 koronás rj. 887 forint 50 kr. Incze-
család (tőlük vettük a T. Házát) 38.425 frt 
27 kr. P. m. keresk. bank II. 27.397 frt 34 kr. 
Földhit.-intézet 30.283 frt 67 kr. Összesen 
197.426 frt 41 kr. 

A számvizsgálást a f. év január hó 21-én 
a tisztikar jelenlétében Bogyó Samu számvizs-
gáló biz. elnök, Bozmanith Vilmos számv. 
biz. tag és Kurcz Sámuel ellenőr teljesítették. 

A költségvetés az 1900. év első felére szól 
5* 
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és így hangzik. I. Eötvös-alap. a) Bevétel: 
1. 1899. évi maradvány 3956 kor. 2. lA évi 
tagsági díjakból 594 kor. 3. Az „Eötvös-alap" 
V2 évi kamatja 1880 kor. 4. Államsegélyből 
4000 kor. 5. V2 évi adományokból 800 kor. 
6. Szabadasztalok értéke 21000 kor. Össze-
sen : 32.230 kor. — b) Kiadás: 1. Tanítók 
Házára 500 kor. 2. Ösztöndíjakra a lekötött 
alapítványokból kiosztandó 1580 kor. 3. Ösztön-
díjakra és segélyekre a remélhető államsegély-
ből 3500 kor. 4. A rendelkezési alapból ösz-
töndíjakra és segélyekre 1400 kor. 5. Posta-
költségekre Va évre 600 kor. 6. Nyomdai és 
egyéb költségek V2 évre 2000 kor. 7. Sze-
mélyi kiadások V2 évre 1450 kor. 8. Vegyes 
kiadások V2 évre 200 kor. 9. Szabadasztalok 
értéke 21.000 kor. Összesen: 32.230 kor. 

II. Ferencz József Tanítók Háza. a) Bevétel: 
1. Áthozatal 1899-ről 500 kor. 2. Tanítók 
Háza vagyonának V2 évi kamatja 1680 kor. 
a) A csongrádmegyei tanítóegyesület szoba-
alapítványának; b) bácsbodrogmegyei közs. 
tanítók egyesülete szobaalapítványának és 
c) a zalamegyei ált. tanítótestület szobaala-
pítványának V2—V2 évi kamatja 280 kor. 
3. Tanítók Háza javára a részesjegyek kamat-
jának negyedrésze 200 kor. 4. A rendes tagok 
V» évi tagsági díjainak felerésze 594 kor. 
5. Az 50 koronás részesjegyekből visszatérülő 
összegek 320 kor. 6. Adományok 2000 kor. 
7. Az internátusbeli ifjak lakbérdíjából 1200 
kor. 8. Lakbérből 1842 kor. 9. 20'ifjú ingye-
nes lakásának értéke 960 kor. 10. Természet-
beli adományok értéke 120 kor. Összesen: 
9696 kor. b) Kiadás: 1. Személyiek: 1. Gond-
nok tiszteletdíja félévre 400 kor. 2. Házmester 
fizetése félévre 400 kor. 3. Szolga fizetése 
400 kor. 4. Fűtő díjazása 5 hóra 250 kor 
2. Dologiak: 5. Adó félévre 1849 kor. 42 fill. 
6. Fűtőanyag 960 kor. 7. Világítás 56 láng 
és azok jókarban tartása 530 kor. 8. Vízdíj 
félévre 150 kor. 9. Altalános tisztogatásra 
félévre 220 kor. 10. Apróbb javításokra 100 
kor. 11. Fürdésre 52 személyre 132 kor. 80 fill. 
12. Könyvtárra és szépirodalmi lapokra fél-
évre 200 kor. 13. Orvosi tiszteletdíj félévre 
150 kor. 14. Irodai átalány félévre 50 kor. 
Rendelkezési összeg 3903 kor. 78 fill. Össze-
sen : 9696 kor. 

A második félévi költségvetést az augusz-
tusi közgyűlés fogja megállapítani. Hiszszük, 
hogy a mit adományok czímén irányoztunk 
elő a költségvetésben, az a magyar tanítóság 
buzgólkodásából az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza pénztárába be is folyik. 

A pénztárnok jelentése, hogy január folya-
mán közel 9000 kor. folyt be a pénztárba és 
ebből 1000 kor. az Eötvös-alap javára esik, 

tanúsítja, hogy kartársaink között a gyűjtés 
buzgalma örvendetes módon emelkedőben van, 
és hogy az Eötvös-alap és Tanítók Háza föl-
virágoztatása felé válvetett munkássággal kö-
zeledünk. 

Nagy örömmel vette tudomásul a közgyű-
lés a Tanítók Háza gondnokának jelentését 
is a Tanítók Háza lakóiról és belső életéről. 

Kihirdette még a közgyűlés az „Eötvös-
alap" 1900. évi pályázatát a kiosztásra ke-
rülő ösztöndíjakra és segélyekre nézve, vala-
mint a Tanítók Házába való fölvétel tár-
gyában. (Közölni fogjuk.) 

Ujváry Bélának az alelnöki tisztről való 
lemondását nem fogadta el a közgyűlés; vala-
mint nem fogadta el korábban a gyűjtő és 
kezelő országos bizottság sem. Végül Pallos 
Albert lemondása folytán Elek Gyula válasz-
tatott be az igazgatótanácsba. 

= Neliéz helyzet. Lapunk f. é. 3. számá-
ban ily czím alatt Csnrka Istvánnak a szer-
kesztőhöz intézett levelét közöltük, melyre az 
anarcsi közs. biró (Cs. I. czikkében nem lévén 
megnevezve, most sem nevezzük meg öt) ter-
jedelmes választ küldött hozzánk. A válasznak 
egész terjedelmében való közlésére nem levén 
terünk, az „audiatur et altera pars" elvénél 
fogva, közöljük annak főbb részeit. Az anarcsi 
biró úr elismeri, hogy a tanító háza falát a 
kloaka sarával bemocskolták, „de hogy az a 
zálogolás miatt történt volna, nem felel meg 
a valóságnak;" az állítólagos „zálog" szó nem 
volt a falon olvasható. Azt mondja a biró úr, 
hogy évekkel ezelőtt is bekenték a tanító 
háza falát, „pedig akkor nem volt zálogolás." 
(Egy megtörtént helytelenség nem szolgálhat 
egy újabb helytelenség mentségéül. Szerk.) 
Azt is tagadja az anarcsi közs. biró, hogy 
karácsony napján a tanító és családja a 
szégyen miatt „nem mert kibújni," mert a 
faluban látták a tanítót is, családját is. Arra, 
hogy mi vezette őt abban, hogy „mint kurá-
tor-biró a falu legényeivel karácsony este az 
iskolaterembe bálozni menjen," szórói-szóra 
ezeket írja az anarcsi biró: „Hát kérem ez 
úgy történt, hogy miután mi — anarcsi ref. 
egyház, mi tűrés tagadás benne — az anya-
giakban nem igen bővelkedünk, szegények 
vagyunk s ugyan körül kell néznünk, hogy 
honnan s miből , vegyünk p. o. az iskolás-
gyermekeknek csak egy ölecske fát is: tehát 
megbeszéltem a dolgot lelkészemmel s még 
vagy 2—3 presbyterrel, hogy tartunk karácsony 
második estéjén iskolabált, s ha bejön — mint 
szokott — csak 7—8 frt tiszta jövedelem is, 
milv jó lesz az nekünk szükségeinknek ha 



(i. SZÁM. 

csak részben való födözésére is. íme, ez a 
czél vezetett engem a »falu legényeivel bálozni!" 
Azt pedig, hogy az az iskolabál — már csak 
azért is, mert hiszen még Cs. I. úr szerint is 
vitás kérdés az, hogy kié is hát az iskola? 
meg aztán azért is, hogy mindig az iskolában 
szokott megtartatni —- most is az iskolában 
tartassák meg: egészen természetesnek talál-
tam, és ezt — megfelelő módon — B. I. 
tanító úrnak is tudomására juttattam. Mikor 
aztán eljött az ideje, hogy az a szerencsétlen 
bál megkezdődjék: az iskola-ajtó zárva volt, 
máskor sem éjjel, sem nappal soha sincs 
zárva. Igen szépen kértem, kérleltem B. I. 
tanító urat, legyen szíves kinyitni az ajtót, 
hiszen tudhatja, hogy az iskolabálok eddig is 
mindig az iskolában tartattak meg, s aztán 
vegye gondolóra azt is, hogy már eddig 12 frt 
a költség, hát ki téríti ezt meg, ha a bál meg nem 
tartathatik ? Es miután minden kérésem, 
rimánkodásom haszontalannak bizonyult és 
B. I. tanító úr az ajtót kinyitni nem akarta, sőt 
feleségével együtt „szótáron kívül álló" kifejezé-
sekkel — melyeket nem is idézhetek — illetett, 
akkor — elismerem, hogy nem egészen helyesen 
cselekedtem — berúgtam az iskola ajtaját." Az 
anarcsi bíró végül kijelenti, hogy ő minden-
kor tisztelettel hajol meg és kalapot emel 
a „valódi tanító előtt," s tudja, hogy a jó 
tanítót mi illeti meg, de „tanító és tanító 
közt nagy, óriási a különbség s nem mind 
tanító az, a kit így neveznek." (Ezzel ezt az 
ügyet, melyből olvasóink most már levonhat-
ják a tanulságokat, lapunkban végleg befeje-
zettnek nyilatkoztatjuk ki. Szerkesztő.) 

A gazdasági ismétlő-iskolák termé-
szetes kialakulása. 

A gazdasági ismétlő-iskolák intézménye 
egyike a legérdekesebb iskolaügyi alkotásoknak. 

Nem a részleteken kezdődött, hanem az 
általános eszmén. 

Más intézmények előállanak a helyi szük-
séglethez képest s az induktív részletekből 
lesz meg az általános fogalma. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknak először az 
általános fogalma született meg s ez az O O 
általános fogalom deduktive kezd széttago-
lódui s így alakulnak meg a részletek. Ez az 
egyik oka. hogy a gazdasági ismétlő-iskola-
ügy egyikévé vált a legérdekesebb tanügyi 
újításoknak. 

Alkalmam volt minden irányban megfigyelni 
ezt az intézményt, mert a békésvárosi iskola-
szék — a hol én akkor működtem - - ezelőtt 
12 évvel gondolt rá a gazdasági ismétlő-

iskolaügyre s ezzel annyira komolyan foglal-
kozott, hogy engem háromkötetes mű készí-
tésével bízott meg s ezzel feladatommá tette 
az ügynek minden irányú tanulmányozását. 

A mint a ministeriumból megindult a 
mozgalom, én félbeszakítottam a helyi érdekű 
munkálatot s vártam a ministeri tantervet. 

Ez a tanterv, mely Halász Ferencz müve, 
-— az az általános eszme, a melyre czikkem 
első soraiban czéloztam. 

Olyan mű ez, a melynél általában jobbat 
még évtizedek múlva sem alkothat senki, 
hanem módjában fog állani a gyakorlati 
embereknek, hogy eszméikkel ezen általános 
tanterv részleteinek kifejtéséhez hozzájárul-
janak. 

Es a figyelmes szemlélő már is látja, hogyan 
alakulnak ki a vidékek és helyi szükségletek 
szerinti gazdasági ismétlő-iskolák. 

Először megjelent a nagy alföld és a felső 
Duna kis alföldén a komárom-, győr- és 
nyitravidéki területek mezőgazdasági ismétlő-
iskolája. 

Ez a nagy vidék az általános gazdasági 
ismétlő-iskolában igényeit teljesen kielégítve 
láthatja, mert a megalkotott ministeri tan-
terv az általános alföldi gazdálkodás igényeit 
kivánta első sorban kielégíteni. 

A mint azonban ez a nagy, általános igény, 
mely a nagy és kis alföld s a dunántúli 
vidék jelentékeny részének, a magyar őster-
melő elemnek szükségletét kivánja szolgálni, 
érvényesül: megjelennek a magyar gazdál-
kodás más ágai is. 

Első sorban előáll a magyar bortermelő 
vidékek érdeke, mely szőllőmunkások kikép-
zését sürgeti s kivánja, hogy az ő gazdasági 
ismétlő-iskoláit a szőllőmívelés és gyümölcs-
tenyésztés ismeretei dominálják. Ezen szükség-
érzet hatása alatt állott például a nagyváradi 
községi iskolaszék, mikor szőllőmívelési jellegű 
gazdasági ismétlő-iskola létesítését határozta el. o O 

Előállanak aztán az állattenyésztő vidékek, 
a magyar hegyvidékek érdekei is és specziális 
jellegű állattenyésztési, legelőgazdasági tej-
termelési, tejgazdasági jellegű ismétlő-iskolák 
létesítését kívánják. 

A bányavidékek sem fognak elmaradni és 
a bányamívelési ismereteket óhajtani fogják 
behozni gazdasági ismétlő-iskoláikba. 

Ki fognak ezek mellett még alakulni a 
kézmunkára képző gazdasági ismétlő-iskolák 
érdekei is, tehát a famunka- és kőfaragó-
iskolák, a melyek azért nem tudtak eddig 
általános népszerűségre szert tenni, mert 
művészeket akartak képezni. 

A kézmunkák ismétlő-iskolája fog jóravaló 
közmunkásokat adni ezen iparágaknak. 
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Ilyformán a gazdasági ismétlő-iskola minden 
irányban azt a missziót fogja teljesíteni, hogy 
a gyakorlati alsórendű munkásokat adja. 

Eddigelé még minden gazdasági szak-
intézetünknek az a baja, hogy diplomás 
embereket gyárt, a kiknek igényei nagyok 
s mindjárt egy szakból akarnának megélni. 
A gazdasági ismétlő-iskola feladata, bogy 
a diplomára nem aspiráló és mégis kellő 
gyakorlati és elméleti ismeretekkel bíró 
gazdasági munkáselemet létrehozza. 

Arra van szükségünk, hogy a ki a kapa 
nyelét megfogja: értse meg az anyaföld 
igényeit, munkaképességét és használatát. 
Árra van szükségünk, hogy a ki a szőllőt 
nyitja: meg is tudja azt okosan metszeni. 
Arra van szükségünk, hogy a ki a tinókat 
legelteti: értsen valamit az állattenyésztéshez 
és a fajok értékesítéséhez. 

Meg kell értenünk a gazdasági ismétlő-
iskolának az egész vonalon munkásképző 
misszióját. 

így fogjuk csakis elérni azt, hogy gazdasági 
ismétlő-iskolánk fajok szerint kialakul. Ezen 
fajokat nem fogják éles határfalak elválasz-
tani, mert az általános eszmének, az általános 
gazdasági képzésnek az egészen uralkodnia 
kell, hanem a jellegek a helyi szükségletek 
szerint fognak kialakulni, és pedig először is 
azokon a helyeken, a hol a gyakorlati szük-
ségletet helyesen ^ felfogni képes tanügyi 
férfiak működnek. Ertem úgy az iskolaszéket, 
mint a tanítót. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknak vidéki és 
helyi szükségletek szerint való kialakulása 
már nemcsak az érzett szükségek közé, hanem 
a folyamatban levő proczeszusok közé tartozik. 

Ezt a kialakulást helyesen irányítani a 
legfontosabb feladat, mert ettől függ a gazda-
sági ismétlő-iskola gyakorlati haszna és nép-
szerűsége. 

Ebben a gyakorlati kialakításban legyíir.k 
egymásnak éber megfigyelői és támogatói, 
mert a részletekre nézve egyen vidékek és 
községek érdekei éppen úgy közösek lehetnek, 
mint az általánosságban. A bortermő hegy-
vidékek gazdasági ismétlő-iskolái például éppen 
annyira egyforma igényűek lehetnek, mint 
a különböző községek tejgazdasági jellegű 
iskolái. 

Fődolog, hogy a gyakorlati igények föl-
ismerése után a gyakorlati közönséges szük-
ségletnél megmaradjunk és túlontúl fontos-
kodók ne legyünk, mert a szakszerűség itt 
inkább öl, mint elevenít. 

(NágyvárüdJ Vaday József. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának í 

i. 

Nem akarok a kérdés történetével bővebben 
foglalkozni, csak jelzem, hogy az 1868. évi 
38. t.-cz. alapján készült tanterv egységes 
volt, és nem vált be, mert a gyakorlatban 
lehetetlen volt megvalósítani. Mióta a tanterv-
revizió kérdése napirenden van, a tanítóság 
zöme a mellett foglalt állást, hogy az osztat-
lan iskolának külön tanterv kell. Csak újabb 
időben merült föl tekintélyes és neves tanfér-
fiak részéről azon, egyesek által már régebben 
hangoztatott elv, hogy a népiskola tantervét 
úgy kell reformálni, hogy az egységes marad-
hasson.* Igen lényeges elvi dologról lévén szó, 
tisztelettel hajlok meg kinek-kinek véleménye 
és meggyőződése előtt. Hangsúlyoznom kell 
azonban, hogy eddig nagyobbrészt olyanok 
törtek lándzsát az egységes tanterv mellett, 
a kik az osztatlan népiskola számtalan aka-
dályait gyakorlatból eléggé alaposan nem isme-
rik. Én az egységes tantervet igen szép, de 
ideális gondolatnak tekintem és szivem vérzik, 
lelkem fáj, hogy e gyönyörű ideális elv zászlója 
alá nem esküdhetem, egyszerűen azért, 
mert a mi viszonyaink még nem érettek meg 
arra, hogy azt a gyakorlatban keresztül 
lehetne vinni vagy czólszerű volna keresztül-
vinni és nem szeretném, ha tantervünkkel 
ugyanazon hibába esnénk, mint 1868-ban. 

Hol vannak osztatlan iskolák ? Ugy-e bár 
többnyire a falvakban? 11.952 az osztatlan 
iskolák száma, a'hová az összes tankötelesek-
nek körülbelül fele jár. Oly tekintélyes számok, 
hogy megérdemlik, hogy a legalaposabb meg-
gondolás tárgyává tegyük az osztatlan iskola 
érdekét és ne tegyük ki újabb, esetleg 
évtizedekre szóló, kísérletezésnek, a melyről a 
gyakorlat már kimutatta, hogy nem vezetett 
czélra. Az ezen iskolákból kikerültek majdnem 
mind egyenesen a gyakorlati életbe lépnek. 
Mi ezeknek a gyakorlati szükséglete ? Az, 
hogy írni, olvasni, számolni megtanuljanak, 
de ezt aztán alaposan és a lehetőség határai 
közt mindnyájan. Ez legyen a czél, a melynek 
kivitelét alább jelzem. Minister urunk elve az 
intenzív és nem az extenzív fejlesztés; ha a 
kilátásba helyezett tanterv lesz az irányadó 
az osztatlan iakolában is, akkor a minister 
úr intenczióját kellőkép nem szolgálhatjuk. 
Én az elvnek nem áldoznám föl a lényeget 

* Mi azt hiszszük, hogy a kik az „egységes tan-
terv" szükséges voltát hangoztatták, ezt inkább a 
felekezeti, állami és községi iskolákra vonatkozólag 
sürgették. Lehet, hogy tévedünk. Szerk. 
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és az eszköz kedvéért nem tenném koczkára 
a czélt. Erős bicska kell a népnek, mely 
gyakorlati czéljainak megfelel és nem csillogó 
kényes tollkés, melylyel bánni sem tud, meg 
is vághatja magát. Én is sajnálom, hogy az 
osztatlan iskola nem lesz egyenrangú az 
osztottál — mint ezt egy kartárs állítja — 
de mit nekem a czifra köntös, ha télen nem 
véd a hidegtől, nyáron meg túlságosan izzadok 
benne. Azt is fölemlítette valaki, hogy a 
közönség majd különbséget tesz a falusi és 
városi iskolák tanítója közt. Hát uram fia! 
ezt a különbséget nem a tanterv okozza, 
hanem maga az élet. A tanítóképzés egységes 
marad, a tanító műveltségének nem fog ártani 
a tanterv és valamint jelenleg igen sok falusi 
tanítót ismerek, a kik vezérszerepet töltenek 
be kartársaik között, úgy nem féltem a jövőt, 
hogy az a falusi tanítók hátrányára megvál-
toznék. Azt sem fogadhatom el kifogásul, 
hogy az osztatlan iskola külön tanterv mellett 
nem készíthet elő a középiskolákra, mert 
nem áll az, de ha állna is, 1—2 tanuló miatt 
az egész iskola sikerét koczkára tenni nem 
szabad, nem lehet. Ha maradna is esetleg 
csekély különbség, azt a tanuló magán úton 
is pótolhatná, melyért az illető szülő, ha 
vagyoni viszonyai engedik, szívesen megfizetné 
a mérsékelt tiszteletdíjat. Rendesen csak a 
jobbmódú iskoláztatja tovább gyermekét: ha 
pedig akadna egy igazáu tehetséges szegény 
tanuló, föltételezek minden kartársamról annyi 
önzetlenséget, hogy szívesen előkészítené az 
illető tanulót Isten nevében ingyen is. Külön-
ben e tekintetben nem tévedek, ha állítom, 
hogy az eddigi helyzet maradna meg több-
nyire továbbra is. 

Az osztatlan iskolának többek által említett 
előnyét én is elismerem; csakhogy azt a cse-
kély előnyt a számtalan nyomós hátrány 
mellett nem volnék hajlandó áldozatul oda-
dobni egy szépen hangzó elvnek; mert mégis 
csak a gyakorlati élet az irányadó és én ennek 
szolgálatába szegődtetném az előnyt. Tanítsunk 
alaposan, de ne a feledésnek Hogy ezt tehes-
sük, ne fecséreljük a drága időt olyanokra, 
melyekre a falusi embernek soha szüksége 
nincsen, hanem számoljunk szigorúan a gya-
korlati élet követelményeivel. Az új tanterv 
legyen e mellett reális, a mely ne csak a papiron 
maradjon, de megvtlósítható legyen. A ki 
sokat markol, keveset fog; ha megint sokat 
veszünk a tantervbe, legfölebb kapkodásra 
adna alkalmat, az alapos munka helyett. Még 
ha az összes akadályok, mint a túltömöttség, 
kedvezőtlen iskolalátogatási viszonyok, nyelvi 
akadályok, a melyekkel a legtöbb osztatlan 
iskola megküzdeni kénytelen, megszűnnének is, 

a mire pedig a közel jövőben kevés kilátás 
van, még akkor sem tudnék nyugodt lelki-
ismerettel az egységes tanterv mellett harczolni, 
mert czéltévesztettnek tekintem. 

Álláspontomnak rövid vázolása után, röviden 
jelezni kivánom azokat az irányelveket, melyek 
meggyőződésem szerint követendők az osztat-
lan iskola tantervének összeállításánál. Közel 
két évtized gyakorlati működése van mögöttem, 
ezen időből 8 év osztatlan iskolára esik. 
Működésem alatt alkalmam volt mindazon 
viszonyokat a gyakorlatból tanulmányozni, a 
melyekre egy népiskolai tanítónak egyáltalán 
alkalma lehet. így a gyakorlatból tudom, mi 
lehetséges, mi nem, mit tart meg a tanuló az 
élet számára és mivel kínoztuk meg a tanulót 
is, magunkat is más hasznos és szükséges 
dolognak a rovására. Ezek alapján ajánlom 

1. A beszéd- és értelemgyakorlat mint külön 
tantárgy töröltessék az osztatlan iskola tan-
tervéből. A mi ennek körében tanítandó, azt 
a falusi gyermek többnyire ismeri közvetlen 
tapasztalatból; ha még nem ismeri, e hiányt 
csakhamar pótolja. Á mit pedig közvetlen 
tapasztalatból nem tanulhat meg, azt pótoljuk 
az ABC-és, illetőleg olvasókönyv alapján. 
Fordítsuk az így megmaradt időt az olvasás 
gyakorlására; úgy legalább nem kell tanács-
koznunk azon, vájjon az első osztályban csak 
a kis betűket vegyük-e, hanem befejezzük az 
összes betűk ismertetését, sőt a készséges 
olvasás gyakorlására is elég idő marad, a 
második osztályban pedig szert tehetnek a 
tanulók a folyékony olvasásra. 

2. Nyelvtanból szorosan csak annnyi tanít-
tassák, a mennyi a helyesírás elsajátítására 
okvetlenül szükséges. Egyetlen egy tárgy ta-
nításánál sem követünk el oly nagy kinzást 
és bünt, mint ennél. Ismertettük a mondatokat, 
mondat- és beszédrészeket, ragoztattunk, ele-
meztettünk és az eredmény ? A tanulók zöme 
nem tudta a nyelvtant; a helyesirás és fogal-
mazás eredményéről pedig jobb nem is szólni. 
Hogy mi volt ennek a sok nyelvtanozásnak 
czél ja, véges eszemmel fölfogni sem birom. 
Tényleg tele akartuk tömni nyelvtani tudo-
mánynyal, a melyet néhány hónap, legjobb 
esetben 1 — 2 év múlva az iskola elhagyása 
után úgy elfelejt a tanuló, mintha sohasem 
tanult volna. A ki szavaimban kételkedik, 
elemeztessen próbaképen néhány ifjúval vagy 
hajadonnal, még ha az illetők az iskola szeme-
fényei is voltak. De hány művelt emberrel 
találkozunk, kik a magasabb iskolák egész o O 
skáláját végigjárták és nem tudnának helye-
sen elemezni. Fordítsuk az eddig elfecsérelt 
időt ezután a helyesirás elsajátítása czéljából 
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tollbamondásra, fogalmazásra. Erre szükség 
van az életben, de nem is felejti el, mert 
többé-kevésbbé mindegyik gyakorolja, ha kike-
rült is az iskolából. 

3. A közönséges törtekből csak a fogalom-
nyújtást tartom szükségesnek, melynek alapján 
a tanuló tudja, liogy hány fillér a koronának 
felé, harmada stb. Ellenben a közönséges tör-
tekkel való müveletek betanítására fordított 
idő kárbaveszett tékozlás, mert a pénznek és 
különböző mértékeknek mai tizes rendszere 
mellett erre a falusi embernek soha sincs 
szüksége, de még a kereskedő sem használja. 
De ha szüksége volna is, az iskolából való 
kilépés után még hamarabb ugyanazon ered-
ményrejut, mint a nyelvtani elemzés: elfelejti. 
A ki nem hiszi, tegyen kísérletet és számos 
tapasztalatomat igazolni fogja. A megmaradó 
időt fordítsuk a fejszámolásra, alkalmazott 
feladatok megfejtésére, a tizedes törtek alapos 
begyakorlására, a mikre eddig nem jutván elég-
séges idő, az okvetlen hasznos, czélszerű és 
szükséges rövidülést szenvedett a fölösleges 
miatt. Itt meg kell említenem egy kartársam-
nak e lapok hasábjain nem rég kifejtett azon 
téves állítását, mintha a közönséges törtekkel 
való müveletek tanítása előtt a tizedes törteket 
tanítani nem lehetne. En úgy vagyok meg-
győződve, hogy a legtöbb kartárs előtt ez 
meghaladott álláspont, hogy az egész számok-
kal való műveletek elvégzése és a törtnek 
fogalomnyujtása után a tizedes törteket tanít-
ják, mert a tizedes tört a tizes számrendszer-
nek természetes folytatása lévén, okszerű ve-
zetés mellett alig van valami új tanítani való. 

4. A felsőbb osztályokban tanítandó külön 
tantárgyak (földrajz, történet stb.) tananyagát 
a minimumra redukálnám és csak azt venném 
föl, a mi a falusi ember életviszonyaihoz ok-
vetlenül kell. Egyébként a szükséges tudni-
valók még az olvasókönyvek alapján is ki-
egészíthetők. 

5. Az olvasást a 2—3., továbbá a 4—5—6. 
osztályokat összevonva, egy olvasókönyvből ta-
nítanám. 

6. Még arra is kellene törekedni, hogy a 
megtakarított időt a gyöngébbek gyámolítására 
fordítsuk. Ne maradjon egy se, vagy lehetőleg 
csak igen kevés, a ki írni, olvasni, számolni 
legalább tűrhetően meg nem tanult. 

Meggyőződésem szerint ez volna az osztat-
lan iskola intenzív fejlesztésének az eljárási 
módja, melylyel a gyakorlati élet követelmé-
nyeinek is megfelelünk és figyelembe vesz-
sziik fejletlen viszonyainkat. 

(Bez/lán.) Nagy József. 

II. 
Az 1868-ik évben készült tantervre leg-

inkább a falusi és tanyai tanítóknak volt a 
legtöbb panaszuk. Es jogosan! . . . Ha figye-
lembe vessszük azt, hogy a falusi és tanyai 
iskolák 8, illetve 7 hónapi tanideje csak a 
papíroson van meg és pedig az alább fölsoro-
landó körülmények miatt, senki sem mond-
hatja rólam, hogy olyasmit állítottam, a mi 
nem igaz. Lássuk hát ezeket a bizonyító okokat. 

A behatásoknak — a törvény értelmében — 
faluhelyeken és tanyákon, legalább szeptember 
15-ikén, illetőleg szeptember 30-ikán okvetlenül 
meg kell kezdődniök. Meg is kezdődnek azok, 
de eltartanak október közepéig, mert a fiúk 
a lovakkal a legelőre járnak, a leányok pedig 
malaczokat és libákat őriznek. Kész mindenik 
szülő megfizetni a büntetés-pénzt, csak a cse-
meték minél tovább otthon maradhassanak. 
Hisz többet ér a munkájuk, mint a kiszabott 
bírság! . . . A tanítás, körülbelül október 20-ika 
felé kezdetét venné, ha hirtelen, miként a 
szélvész, közbe nem jönne a kukoricza-törés, 
krumpli- és répaszedés, az őszi alávaló szántás, 
téli fütelék szedés és egyéb betakarítások 
stb., stb. A tanulókat, míg ezek a dolgok 
tartanak, okvetlenül föl kell az iskolába járás 
alól menteni, mert így hozza magával a hu-
manitás, a helyi viszonyokhoz való alkalmaz-
kodás kérdése. De másrészt kedvező parag-
rafusok is vannak az ilyen alkalmi esetekre 
s mondhatom, hogy az iskolaszéki elnökségek 
és gondnokságok ugyancsak élnek ezekkel a 
kedvező paragrafusokkal az érdekeltek nagy 
örömére. Egyébként sokan engedélyt sem 
kérnek az iskolából való kimaradhatásra. mert 
egy félhavi elmaradásért csak megdorgálás 
jár ; egy egész havi mulasztásért 50 kr, másfél-
haviért 1 frt. Ez pedig potomság: ki-ki szi-
ves-örömest l e f ize t i . . . . November felé a 
rendes tanítás valóban kezdetét veszi és folyik 
márcziusig. Ekkor megkezdődnek a tavaszi 
munkálatok; kelnek a kis libák. Nézni kell 
csak, hány tanuló van ilyenkor a falusi isko-
lákban? Április hó 10—16-ika feléig ismét csak 
tény; az oktatás. Azután gőzerővel menne 

CT _ O 
május elejéig, ha naponkint nem kopogtatna 
be hozzánk 20—30 szülő, kikérendő: Jancsit, 
Pestát. Zsuskát, mert hát azoknak ételt kell ki-
vinniük a földeken dolgozó apjuk, a cselédek 
számára. Május 15—20-ika körül a tanévet 
múlhatatlanul be kell a falusi tanítónak fejeznie, 
mert még karhatalom igénybevételével sem 
jönnének föl tanítványai . . . Ha mindeme 
hátráltató momentumokhoz hozzászámítja 
még a gyakran előforduló vasár- és ünnep-
napokat, családias jellegű kérezkedéseket: 
ú. m. a lakodalmakat, disznóöléseket, beteg-
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ségeket stb., még a laikus is tisztában lebet 
vele, hogy faluhelyen a megszabott nyolcz 
hónapból alig esik 4—5 hónap a rendszeres 
tanításra. 

A tanyai és uradalmi iskolák többe'-kevésbbé 
egyeznek — a tanidöre nézve — a falusi 
iskolákkal, azonban ezeknél az utak járha-
tatlansága, a szakadatlan cselédváltozás még 
tűrhetetlenebbé teszik a helyzetet. Tessék most 
már eleget tenni a tanterv intenczióinak! 

Bizony egy cseppet sem irigylendő a falusi 
tanító helyzete annak daczára sem, hogy ennyi 
üres ideje látszik lenni. Szeptember 15-ikén 
a katedrára ül mindenikünk, mert a törvény 
így rendeli és vergődünk kínos bizonytalan-
ságban május 15-ikéig. 

Nem nagyítottam semmit. Lehetőleg úgy ad-
tam elő a dolgot a mint s a hogy tényleg van. 

Latba vetve minden körülményt, két tan-
tervre van szükségünk, ű. m. maximális és 
minimális tantervre. A maximális tanterv szol-
gálja a városi osztott és osztatlan, a falusi 
osztott isicolák érdekeit. A minimális tanterv 
pedig legyen a falusi és tanyai osztatlan isko-
láké. Az országos közoktatásügyi tanács által 
az osztott iskolák számára most kidolgozott 
tanterv-javaslatot egészben és részeiben jónak 
tartom, legyen hát ez a maximális tanterv. 
A minimális tanterv kérdésére nézve több 
éven át és négyféle iskolánál szerzett tapasz-
talataimra támaszkodva, a következőket java-
solhatom : 

Az 1-ső és 11-ik osztály eddigi tananyaga 
érintetlenül maradhat, mert nem sok; másrészt 
eme két osztályba járó tanulók — az otthoni 
segédkezésre képtelenek levén —• rendesen 
látogathatják az iskolát még faluhelyeken is. 
A III—Vl-ik osztályban a legfőbb tantárgyak 
szintén maradhatnak abban a terjedelemben, 
melyben eddig voltak, azonban a reáliákat, 
mint tantárgyakat végleg törülni kellene s 
helyettük mindenik osztály számára egy-
egy jól összeállított reálolvasókönyv volna 
adandó, melyekben a földrajzi, történelmi, 
természetrajzi, természettani, mértani stb. 
ismeretekből, legfőkép a honi karakter 
jutna érvényre, illetve ama tudnivalók, me-
lyekre a hétköznapi életben szükség van. 
Tehát a falusi és tanyai osztatlan iskolák 
III—Vl-ik osztályainak tanítás-tárgyai lennének: 
hittan, olvasás, írás, számtan, nyelvtan (kis-
nvelvtan) és ének. Az olvasás természe-
tesen. a föntebb vázolt elvek szerint készült, 
reálolvasókönyvekből történnék. 

Egy ilyen méretű tanterv szépen beilleszt-
hető abba a keretbe, illetve tanidőbe, melyet 
e sorok elején körülírtam és teljes határozott-

hogv a falusi és tanyai osz-
j S w T 

V X V I » , 

sággal állítom. 

tatlan iskoláink legalábbis 50%-al kielégítőbb 
eredményt mutatnának majd föl, mint a minőt 
eddig fölmutattak. Arra a megjegyzésre talán, 
hogy ekként a falusi és tanyai osztatlan nép-
iskolák tanulói le volnának szorítva a tovább 
való haladás útjáról, csak annyit, hogy ez 
szóba sem jöhet. Eme népiskolákból legfölebb 
2—5 százalék — de már ez igen nagy kon-
tingens volna — megy fölsőbb iskolákba; 
ezek is vagy intelligens emberek gyermekei, 
vagy jobbmódú gazdákéi, kik legtöbbnyire 
magán úton készíttetik elő őket. De nézzük 
az érem másik oldalát! 

Minthogy a tanidő végtelenül rövid, a falusi 
és tanyai osztatlan népiskolák tanítói akként 
segítenek magukon, hogy a tananyagot ala-
posan megnyirbálj< ík. Szükség törvényt ront! 
Ezért senki el nem Ítélheti őket. A mescrö-
vidítési műtétnél a legtöbbet szenvednek a 
reális tantárgyak, abból az igenis egyszerű 
okból, hogv ezeknél vannak fontosabb taní-
tástárgyak is, melyek egészen keresztűlviendők. 
Nos, hát már csupán ez a körülmény is fé-
nyesen igazolja, hogy a reális tantárgyak 
konczentrálására égető szükség van, annál is 
inkább, mert az úgynevezett gondolomszerü 
nyirb.Ugatások, a leggyakrabban a kevésbbé 
szükséges tételek javára történnek. A huza-
mosabb idő óta gyakorló tanítók legnagyobb 
része, igaz, megfordítva cselekszik, ámde a 
kezdő tanítók százai, — míg bele nem okul-
nak — úgy járnak el. 

Az osztatlan falusi és tanyai iskolák óra-
rendjén is változtatni kell. 

Az alább megjelölendő időkben, az I-ső és 
Il-ik osztály különválasztandó a III—Vl-ik osz-
tálytól olvkép, hogy amazok mindennap dél-
utánján 2 órától 4 óráig, emezek a délelőtti 
három, illetve négy tanítási órán át tanulnának; 
és pedig: szeptember 15-től november hó 
l- ig; márczius 1-től május hó 15-éig, reggel 
7 órától, illetőleg 6 órától kezdve, délelőtti 
10 óráig. Azt szinte fölösleges azután meg-
említenem, hogy a november—februári (téli) 
cziklus alatt az eddigi gyakorlat volna irány-
adó. Ilyen beosztás mellett elég tétetnék — azt 
hiszem — még a legkényesebb igényeknek is. 

(Erdőtelek) Veverán Lajos. 

— A népiskolai szemléltető képek ki-
állítása f. hó közepén nyilik meg. A kiállítást 
az országos képtár helyiségében rendezik, 
melynek kormánybiztosa vállalta magára a 
képek kiállításának rendezését. A beérkezett 
képek igen érdekes és szép példái a külföldi 

1 (J l f t l ! írt! 

hasonló vállalatoknak s a kiállítás remélhetőleg 
tanulságos lesz úgy a művészekre, mint í 
pedagógusokra. 

fel - 5 7 
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Báró Eötvös József emlékezete. 
Ti égre nyúló bérezel', ti szálló fellegéit, 
Ti hömpölygő folyók, ti csacska csermelyek, 
Ti susogó erdők, ti kristályos tavak, 
És ti lég urai, szárnyaló madarak, — 
Sóvár kérdésemre feleljetek nékem: 
Hol van az ő lelke: lenn vagy fenn az égben? 

S ha tudjátok hol van és ha felelnétek: 
Remegő szivembe ha most benéznétek, 
Jól tudnátok már azt, hogy mily szókra várok, 
Mi válasz az, miért a lelkem sovárog. 
Es én elmondanám, hangos szóved itten, 
Hogy hangoznék vissza igaz, hő szivekben. 

Hol van ő s a szive s annak oly sok vágya, 
Mely határt nem ismert mélység s magasságra ? 
... Szive főiekén volt egy-egy vágy a: gyöngyszem-, 
Es ha onnan kiszállt: édes gyönyörökben 
Más szivébe szállott és azt elragadta 
S szivekből szivekbe úgy jutott, szárnyalva. 

És a szivek vágyát a magasba vitte, 
Lemondva a földről és tanítva hitre, 
Hitre, mely szeretet lángjaitól éled 
S melytől magasztosul ez a földi élet. 
... Mely ha nincs: semmi sincs. Vagy a mi van gazság 
S keresztre feszített Krisztus az igazság. 

Hol van az ő lellce ? Az ő szive hol van ? . . . 
... Nem látjátok-e itt a kigyúlt arezokban, 
Dobogó szivetek fennen érzésében 
Nem ver-e ott szive lángoló érzésben? 
Nem azért állnak-e e visszhangzó falak, 
Hogy szive s lelkének ők is hódoljanak? 

Mi volt az ő lelke, mi volt az ő szive? . . . 
Nevelés temploma és ide járt hive 
.1 tudásvágyásnak, a tisztei érzésnél'. 
Vásári zsivajtól menekvő békének 
S kutatva kereste itt a boldogságot, 
Miért küzdve küzdött és epedve vágyott. 

Mi volt az ő lelke, mi volt az ő szive? 
Magyar honszerelem: mely tanít a hitre: 
Hogy a szivünk, lelkünk és karunk hatalma 
Erőssé művelve juttat diadalra. 
És, hogy az iskola küszöbe szent, áldott, 
Az teremti meg a nemzeti nagyságot. 

Mi volt. az ő szive, mi volt az ő lelke? 
Az emberiségnek világító eszme. 
Eszme, mely hirdeti, hogy e földön minden 
Egyesül jön egyben s ez az egy: az Isten. 
S bárkinek bárhol él, bárhol van hazája: 
Isten-szeretetben egy legyen világa. 

Mi volt az ő szive, mi volt az ő lelke? . . . 
Az Isten lelkének földre szállott tette, 
.1 ki az alkotást alkotva cserélte, 
A jobbért a jót vagy gyöngét nem kímélte 
S nagy lelke lángjával, hő szive javával 
A mit tett, alkotott: emberére rávaU. 

Mi volt ő minékünk, magyar tanítóknak ? 
Része itt e földön égi Allcotónknak, 
Kit lelkünk felfogott millió részekbe' 
S mindnyájunk lelkével egygyé olvadt lelke. 
És minden gondolat melege, sugara: 
Szent javakat hint a nemzetre, hazára. 

Mi volt ő minékünk? — áldások forrása. 
Mi volt a magyarnak? — szive, lelke lángja. 
Mi lesz jövendőben? — szent, örökláng, nagyság, 
Kitől a jó árad és pusztul a gazság. 
S a mi volt, a mi lesz: legyen ég áldása! 
Es e haza üdvét szent, nagy lelke lássa, 
A mint széthat fénye az egész világra! 

Minké Béla. 
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Bajtársak, csak előre! 
Tizenöt esztendeje annak, hogy egy májusi 

reggelen a „Marseillaise" gyújtó akkordjai ver-
ték föl a drávamenti Kursanecz erdő csendjét. 

Egy kis lelkes csapat haladt azon keresztül. 
Ifjak, kik hősök s az újkor honfoglalói 
leendenek. Elén a csapatnak trikolór színű 
zászlót lengetett a hajnali szellő. 

A kelő nap biborfényü sugarai keresztül-
szúrod tek a fák ágai között: a tölgyfák húsos, üde-
zöld leveleit cserebogarak röpködték körül, 
s az útszélen nyiló gyöngyvirág hara :gján 
harmatcseppek csillogtak. 

A kis lelkes csapat vezére Samu József 
volt, a mi áldott lelkű igazgatónk. Ifjúság, 
tavasz, napsugár, madárdal stb. mind egy 
költői ege'szszé olvadtak, melynek hatása alatt 
az „öreg" is ifjúi hévvel lépkedett mellettünk. 

Mi meg gondtalanul, pajzánul — mint a 
lepkét üző gyermek — örültünk a füben-
fában és önmagunkban duzzadó életnek, azt 
hi vén, hogy örökké ilv napsugaras lesz az. 

A százados tölgyfák alatt nemsokára egy 
karcsú obeliszk tünt föl, a hős és költő Zrinyi 
Miklósnak emlékoszlopa. 

Nagy emlékek ihlették meg lelkünket, 
midőn pajzán jókedvünk az obeliszk láttára 
megszűnt s némán, kalaplevéve állottuk azt 
körül. Búgva, zokogva hangzott el ajkainkról 
„Hazádnak rendületlenül." S midőn az Iván-
csicza meredek ormai utolsónak visszazúgták: 
„. . . Itt élned, halnod kell," minden szem 
Samu bácsi felé irányult, kinek arczán az 
átszellemülés fénye ragyogott. 

„— Kedves ifjak! Eljöttünk a rettent-
hetetlen hadvezér és ideális lelkületű költő 
emlékéhez, hogy nagy emlékein fölbuzdulva, 
hazát szeretni és hivatásunk iránt igazi lelke-
sedést tanuljunk. Egy perezre elkomorul 
ugyan lelkünk, mert e hely az ő tragikus 
halálára emlékeztet. De ne ejtsünk e miatt 
zok-szót, hisz a gyönge panasz-jaj nem illik 
az ő nagy álmaihoz, s mert halála csak hal-
hatatlanságának lett kútforrása. 

Mint tanító-mester, mint pedagógus, a sors 
különös kegyelmének tartom, hogy a mult 
ily nagy történelmi emlékeinek hatása alatt 
önöket is harczra, küzdelemre lelkesíthetem. 

Talán a magyarok Istene akarta úgy, hogy 
ott az ősi várban, hol egykor a nagy költő 
poétikus hangulatban merengett, hol a nagv 
hadvezér törökverő terveit a török „áfium 
ellen való orvosságot" főzte, ott most önök 
edzik és gyarapítják erejüket, hogy a jövendő 
nagy kultúrai harczban résztvehessenek. Igen ! 
harczban, mely azonban már nem az ököljog, 
hanem a szellem, a műveltség harcza lesz! 

Es talán nagyobb lesz e küzdelem, mint a 
középkor véres csatái, talán önökre nézve 
még öldöklőbb lesz ez a béke-háború. Nem 
lesz raugemelkedés, nem elismerés, sőt talán 
még a municzió is hiányozni fog. 

Egyedüli buzdítójuk és legtartalmasabb 
fegyverük a hazaszeretet Veszta-lángja lesz 
keblükben, mely lánggal kell hogy másokat 
gyújtsanak, s mely lángot én itt e helyen az 
önök lelkében hatalmasan föllobogni látom. 

Itt, a hős vére által megszentelt helyen 
fohászkodom a magyarok istenéhez, hogy a 
lángoló hazaszeretetet —• meiy a hős hadvezér 
lelkét hevítette — költöztesse át az önök 
lelkébe is s azt a duzzadó tetterőt, mely 
karjait a harczokra megaczélozta, adja meg 
önöknek is, mert lelkesedésre, erőre és kitar-
tásra önöknek fölöttébb szükségük lesz. 

Minek fessem rózsás súnekkel a pályát, 
melyre lépni fognak ? Csak hiú reményeket, 
vágyakat keltenék s kellemetlen csalódásoknak 
lennék okozója. 

Vegyenek e hősről és költőről példát. 
Eletében minden tette a haza javát czélozta, 

s mégis úton-útfélen ellenségei támadtak, kik 
tört vetettek számára, míg mártírhalált nem 
szenvedett. De ő talán azért megelégedéssel o o 
s azzal a tudattal szállt sírjába, hogy köte-
lességét, mint ritka jó hazafi, teljesítette. 
Tetteinek áldásthozó gyümölcsét csak mi, az 
utódok láthatjuk. 

így lesz majd önökkel is. Küzdeni, har-
czolni fognak egy nagy eszményért, a nyelvé-
ben egységes Magyarországért. Talán ellen-
ségek támadnak, kik tőrt fognak űtjokba 
vetni, egyik-másik ki fog dőlni a sorból, de 
azért a többi ne csüggedjen, ne veszítse bátor-
ságát, mert minden ilyen halál maga a meg-
dicsőülés lesz. 

És mikor az akadályok torlaszokká fognak 
emelkedni, akkor szállja meg az önök lelkét 
a hős Zrinyi Miklósnak rettenthetetlen bátor-
sága. S tegyenek úgy, mint a hős katona, ki 
haldokolvaisaztsusogja: „bajtársak, csak előre !" 

A győzelem biztos, a czél el lesz érve. 
Talán soknak el kell esnie a harczban, de a 
kik a gárdából még megmaradnak, a kik a 
győzelmi lobogót kitűzni fogják, azok kegye-
lettel fognak elesett bajtársaikra emléke/ni. 

Én csak egy szebb nap hajnalának pirka-
dását látom, a fénylő nap már nem fogja 
fényét reám vethetni. 

Itt e szent helyen fogadják meg önök ősz 
mesterüknek — kitől a fegyver forgatást tanul-
ják — hogy a nyelvében egységes Magyar-
ország eszményének lelkes bajnokai lesznek; 
esküdjenek a zászló alá s Ígérjék meg, hogy 
kitartanak mellette mindhalálig." 
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Ezeket mondta az ősz mester. 
A nap keresztülmosolygott a fák lombjai 

között s fejünk fölött a magasban pacsirta 
énekelt. 

Mi pedig álltunk ott s némán föltekintve az 
égre, emeltük föl esküre kezünket. S aztán 
újra viszhangozta az erdő a Szózat akkord-
jait . . . 

A gárda pedig tör előre. Sokan kidőltek a 
torából, elestek a harczban, de az ne rettent-
sen bennünket. „Bajtársak, csak előre!" 

A szebb nap, melyet az ősz mester látnoki 
hévvel megjósolt, már szórja reánk melegítő 
és éltető sugarait. 

(Nacyy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

Ij óra-tervezet. 
Hír szerint a párisi kiállítás alkalmával 

ar idő-mérteket is a tízes rendszerre fogják 
átalakítani. Ugy hiszem mindenki, tehát mi 
magyarok is hozzászólhatunk ez ügyhöz. Ez 
bátorít szerény nézetem kifejtésére. 

Időmértékül természetes, de túlnagy egység 
a nap; e mellett tehát okvetlen egy gyakor-
lati segédegységet is kell megállapítanunk. 
Látjuk ez eljárást a pénznél, hol korona a 
törvényes alapegység, de segédegységül an-
nak századrésze, a fillér szolgál. 

így lehetne a napot éjféltől éjfélig 100 
időmértékre osztani, óra elnevezéssel. Egy 
nap tehát száz órából állna; minden óra 
ismét 100 centire osztatnék. E szerint az 
óra-műszeren, mint eddig, 2 mutató járna. 
Egyik a nap- vagy óramutató éjféltől éjfélig 
egyszer, a másik a centi mutató (C-vel a 
végén) százszor. 

A napmutató a nap járását követné, az 
mj órán belül a régi óraszámokat (kétszer 
12-őt) is jelezné, sőt 2 köríven a nap keltét 
és nyugtát minden hó közepén. 

Egy új óra 
megfelelne a 
régi negyed-
nek, nagy elő-
nyére a munka-

beosztásnak, 
főleg az isko-
lákban, hol né-
mely tárgyra 

képtelen a 
gyermek hosz- ' 
szasan figyelni. 
Nem mondom 
ezzel, hogy az 

előadás is minden új órával változnék. 
1 régi perez közel 7 centi-órát tenne, 

ennélfogva 1 centi nem egészen 9, de több 

mint 8 mp. (nagyjából 9-edfél mp.); az időt 
sokkal tüzetesebben határozná meg a percznél. 

Természetes, hogy az eddigi mpercz-körlap 
mintájára milliórákat, sőt azok részeit (felét, 
negyedét) is lehetne jelezni; a millióra igen 
kevéssel rövidebb a mpercznél. 

A régi és új időmérték közt a szoros 
váltószámok ezek: 

régi és új óra közt . . 4'16, 
perez és centióra közt . 6-94, 
mpercz és milli közt . . 1*1574, 

melyekre azonban a kétszer 12 régi óra 
melléklése folytán csak számtani feladványok-
nál lenne szükség; a közéletben soha. 

De hogyan üssön ezen óra ? Semmi sem 
egyszerűbb. Üt tizest és egyest Külön, és 
pedig előbb a tizest, pl. 25 órakor (reggeli 
(5 óra) 2 nagy, 5 kis ütés; 10, 20, 30 . . . óra-
kor csak 1, 2, 3 . . . nagy ütés; éjfélkor 10 
nagy ütés, éj fél után 1, 2, 3 . . . 9 órakor 1, 
2, 3 . . . 9 kis ütés. Az ütések a mostani 
negyedórákra, tehát szokott időközökre es-
nének. 

Tudom, hogy az akczió reakeziót szül, 
minden újításnak van elvi ellenzője is; 
minél nagyobb, annál több; de vigasztal az, 
hogy előbb-utóbb győz a jobb. 

Lehetne a napot 25 órára is felosztani, 
minden órát 4 negyedre s így 100 negyed 
tenne egy 1 napot. Ilyen óra nagyon közel 
állna a mostanihoz, melyből 24 tesz egy na-
pot ; de világos a következetesség, mely abban 
áll, hogy a tizes rendszerbe illő egység nem 
egész, hanem negyedrész egység. Leglolebb 
átmenetül szolgálhatna a maradiak kedvéért, 
mert könnyű lenne hosszabb-rövidebi) idő 
múlva a negyedet új órának kikiáltani. 

A napnak tehát 10 órára kétszer 20 való 
osztása rosszabb az előbbinél; se hideg, se 
meleg, nem elégítheti ki a reformra törek-
vést, de az ellenzéknek sem lehet Ínyére; nem 
is említve azt, hogy az új órarendszernek 
egyik elengedhetlen kelléke az egész napi 
egységes számsor leend. 

Mindenki tudja, mily kellemetlen az óra 
mellett a napszak jelzése, 11 óra 35 perc reggel, 
este; délelőtt, délután. Az új tervezet szerint 
49 óra 99 centi még délelőtt, 50 óra dél, 
50 óra 1 centi már délután. Eddig is hasz-
nálunk 4 számjelt — a napszakon kívül — 
az időjelzésre; viszont az újnál sem kell 
több 4 számjelnél: mert 99 óra 99 centi után 
a 0-val írható éjiéi következik; azután pedig 
0 óra 1 centi stb. vagy egyszerűen 0'01, 
0'09, 0-10 centi óra. Azért semmi ok sincs 
elszörnyüködni a százórán; szóval is, írásban 
is rövidebb lesz az időjelzés a mostaninál, és 
a mi fő, sokkal tüzetesebb. 
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Hagyjunk tehát fel minden félszeg tervvel; 
legjobb a gyökeres reform, itt is áll az, hogy 
a fösvény (a reformban) kétszer fizet, illetőleg 
kétszer fárad !* 
(Zsámbók). Dr. Ében Mihály. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: herczeg Pálffy 

Miklós és neje, szül. Zichy Margit grófnőnek, 
a kik Malaczkán nagy áldozatkészséggel saját 
költségükön egy óvodával kapcsolatos r. kath. 
felekezeti leányiskolát tartanak fönn; Telhisz 
János aradmegyei földbirtokosnak és a Telbisz-
családnak azon alkalomból, hogy a német-
csanádi 537. sz. telekjegyzökönyvben foglalt 
nagyértékű, ingatlanságaikat a Német- és 
Szerb-Csanád összeépült községekben léte-
sítendő áll. óvoda czéljaira a m. kir. állam-
kincstárnak adományozták; dr. Tóth Lászlónak, 
a ki elemi iskolai énekoktatók jutalmazására 
240 koronát adományozott. 

Kinevezte: Kozma István oki. tanítót az 
ercsenyei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kormos János oki. tanítót a szolnoki (szandai) 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Gorzó Dénes, 
Müller Antal, Mártonffy Géza, Gorzóné-Debre-
czeni Xavér Francziska, Neugebauer Margit, 
Pécher Auguszta, UTbrich Eugenia oki. taní-
tókat, ill. tanítónőket a m. kir. államvasutak 
budapesti északi főműhelye mellett szervezett 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Rainer Mária oki. tanítónőt a lajosfalvai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Hipp Alicze oki. 
tanítónőt a temesmoraviczai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Kisgyörgy Berta oki. tanítónőt 
a vargyasi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Potomé-Ketney Anna ercsenyei 
áll. el. isk. tanítónőt a rudolfsgnádi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Szabó Emma 
temesmoraviczai áll. el. isk. tanítónőt a hatvani 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Kerezsán 
Gusztáv cseleji áll. el. isk. tanítót a szinyéri 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Formády 
János csehfalvai áll. el. isk. tanítót a fehér-
templomi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Bogovich Anna rudolfsgnádi áll. el. isk. taní-
tónőt a gercselyi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Blaschke Alajos medvéskarámi áll. 
el. isk. tanítót a verbóczi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Derzsi Domokos alsó- és felső-
szentmihályfalvi áll. el. isk. tanítót az űjtordai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

* Kiadtuk ezt a ezikket, mivel eredeti gondolatot 
tartalmaz, de, részünkről, nem teszsziik magunkévá 
az indítványt. Szerk. 

Végkielégítést engedélyezett: G-yökheggi 
Mária balátpusztai községi tanítónő részére 
800 koronát. 

Nyugdíjat utalványozott: Lörincz Károly 
belvárdi munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 600 koronát; Füller István lengyelfalvi 
munkaképtelen róm. kath. tanító részére évi 
640 koronát; Markovics Lyubomir leszkoviczai 
közs. tanító részére évi 600 koronát; Abelesz 
Jónás szeredi munkaképtelennek talált izr. el. 
isk. tanító részére évi 1020 koronát; Farkas 
János nagyécsi szolgálatképtelen r. kath. 
tanítónak évi 480 koronát; Michels Frigyes 
németczernyai r. kath. felek, tanítónak évi 
1200 koronát; Zalka László munkaképtelen 
kápolnai r. kath. el. isk. tanítónak évi 480 
koronát; Szilvási Sándor mezőtűri r. kath. 
tanítónak évi 1000 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Obetkó Frigyes nyug. alsófehérkúti ág. ev. 
tanító özv., szül. Petrovics Zsuzsánna részért» 
évi 300 koronát; néh. Kutor János nagybajomi 
nyug. volt r. kath. tanító özvegye, szül. Tuly 
Emiliának évi 300 koronát; néh. Juhász János 
berzétei ev. ref. tanító Gizella nevű árvájának 
évi. 111 kor 93 fill. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néhai Kornfeld József volt beremendi róm. 
kath. tanító Anna nevű kiskorú árvájának a 
kecskemétibe; néhai Marikovszky Lajos volt 
sárospolyánkai ev. ref. tanító Ilona nevű árvá-
jának a kolozsváriba; néh. Juhász János berzétei 
ev. ref. tanító Aladár és Margit nevű árvájá-
nak a hódmezővásárhelyi ill. a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Államsegély fölvétele, kifizetése, elszá-

molása. 
A tanítói fizetések kiegészítésére, valamint 

a korpótlék födözésére engedélyezett állam-
segély fölvétele, kifizetése és elszámolása körül 
oly sok szabálytalanságot, járatlanságot tapasz-
taltam, hogy czélszerünek látom az alábbiakat 
tudomás és miheztartás végett közölni. Ha 
volt is már erről szó, de közlésének úja bb 
szükségét a tapasztalat indokolja. 

A tanítói fizetések kiegészítésére engedélye-
zett államsegélyek további intézkedésig vannak 
folyósítva az illetékes adóhivataloknál, az il-
lető iskolaszéki elnök veheti föl a kir. tan-
felügyelőség által láttamozott, bélyegtelen, hi-
vatalos nyugtára minden év január havában az 
egész összeget egyszerre, koronában számítva. 

A korpótlék födözésére engedélyezett állam-
segély évekre van utalványozva s az 2 rész-
letben január és julius havában vehető föl az 
adóhivatalból. 

» 
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A nyugták január és julius elején küldhe-
tők be a kir. tanfelügyelőséghez láttamozás 
végett, korona értékben kiállítva, az iskola-
széki elnök írja alá mint fölvevő. A nyugták-
ban az összeg betűvel és szóval is kiirandó, 
hivatkozás történjék a ministeri számra, meg-
említendő az idő, a melyről az összeg fölvé-
tetik, a nyugta félív papírra írandó, vagyis 
szabályszerűen állítandó ki. Mindezeknek a 
megemlítése tán fölöslegesnek látszik, de 
— tapasztalat mondja — nem az. Megtörtént, 
hogy már deczember közepén küldözték a 
nyugtákat láttamozni, szabálytalanul voltak 
kiállítva, az iskolaszéki elnök csak mint 
előttemező írta alá, a visszaküldözgete's, sok 
irka-firka a tanfelügyelőség rengeteg munkáját 
csak szaporította, a pénz fölvétele is késedel-
met szenvedett, a tanító húzta a rövidebbet. 

Az államsegélyek kifizetése. Az iskolaszék 
elnöke a tanítói fizetés kiegészítésére engedé-
lyezett államsegélyt január hóban fölvévén, 
abból az elmúlt hónapokra járó összeget a 
tanítónak bélyeges nyugtatványra egyszerre 
kifizeti, a többit pedig — valamint a korpót-
lék födözésére engedélyezett és fölvett állam-
segélyt is — csak havonkint előre adja át 
bélyeges nyugtatóra a tanítónak. Ismétlem, hogy 
havonkint élőre, mert jöhet közbe előre nem 
látott eset, a tanító eltávozik, meghal, a mely 
időtől az államsegély számadási térítmény 
czímén ellennyngtatvány mellett az adóhiva-
talba visszafizetendő, mely összegért az iskola-
fentartó - iskolaszéki elnök anyagi felelősséggel 
tartozik. Ezen ellennyugtatvány a tanévi szá-
madáshoz csatolandó. 

Az államsegélyek elszámolása. A tanítói fize-
tés kiegészítésére fölvett államsegélyről egy-
szerre kell elszámolni október havában minden 
évben rendesen. Számadási kimutatás és a 
tanító bélyeges nyugtája, nyugtái az egész 
összegről jelentés kíséretében a járási főszolga-
bíró útján a megyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendő be és nem a kir. tan felügyelőséghez, 
az csak munkaszaporítást okozna, mert annak 
jelentéssel szintén a közigazgatási-bizottsághoz 
kellene áttenni. Előfordult oly eset is, hogy 
minden hóban vagy félévben fölvett állam-
segélyről küldték be a nyugtát elszámolás 
végett. Ez helytelen dolog. A korpótlék födö-
zésére fölvett államsegély helyes fölhasználásá-
nak igazolása végett az illető tanítónak az 
előző évi államsegély fölvételét igazoló sza-
bályszerű bélyeges nyugtáját — nyugtáit — 
évenkint legkésőbb január hó végéig kell fönti 
úton, módon és helyre beküldeni az egész 
100 koronáról egyszerre és nem havonkint 
sem félévenkint, ez csak fölösleges munkasza-
porítás lenne. 

Végül az államsegélyek névhez és helyhez 
vannak kötve. Mihelyt egy tanító eltávozik, 
azonnal bejelentendő a közigazgatási bizott-
ságnak, pontosan jelezvén az eltávozás napját, 
mely naptól korpótléka ott meg-zünt. Ha a 
tanító meghal, elhalálozása napjának kitünte-
tésével szintén azonnal bejelentendő a közigaz-
gatási bizottsághoz. 

Mihelyt új tanítót választottak, vagyis az 
állomásnak okleveles egyénnel való szabályszerű 
betöltése után az alkalmazott tanító díjlevelét, 
képesítését igazoló okmányait, összes szolgá-
lati bizonyítványait megszakítás nélküli idő-
rendben, a választás napjának megjelölése, 
továbbá annak világos kijelentése mellett, 
hogy a megválasztott tanító állását tényleg 
mely napon foglalta el, a már engedélyezett 
államsegélynek az új tanító részére — ne-
vére — leendő folyósítása végett a közigaz-
gatási bizottságnak mielőbb be kell mutatni. 

Ezek az államsegélyek kezelése körüli eljá-
rások, melynek minden pontja szigorúan be-
tartandó. 

(Nagy- Váriul.) Nagy Béla, 
fcir. tani". tolluok. 

B. J . Miután belügyministeri rendelet értel-
mében 1900. évi január hó 1-től fogva 
a koronaérték kötelező használata érvénybe 
lépett, az iskolai év pedig 1899. szept. 1-től 
1900. évi aug. 31-ig tart: ebből következik, 
hogy a folyó isk. évi számadásokat már korona-
értékben kell kezelni. Semmi hátrány sem szár-
mazhatik abból, hogy az iparosok 1899. évi 
decz. végéig számláik és nyugtatványaikban 
frtot és krt írtak, jan. 1-től fogva pedig 
koronát és fillért írnak. Véleményünk szerint 
úgy kell összeegyeztetni a dolgot, hogy a szám-
adásban a frtos nyugták értékét is korona 
értékben kell már föltüntetni a többivel való 
egyöntetűség szempontjából. A mellékelt nyugta 
frtra vonatkozó szövege igázítatlanul marad. — 
K. E. Az iskola kertjét ön saját pénzén vásárolt 
oltványokkal fás-ította be. A hasznát is ön 
látta. Máshová helyeztetvén, jog szerint nem 
követelhet kárpótlást a csemetékért, mert a 
fa a földhöz tartozónak tekintendő s így a 
kié a föld, azé a fa is. Méltányosság alapján 
azonban megpróbálhatja, hogv kérje, térítsék 
meg legalább készkiadásait, kivált ha akkorra 

O o _ 
kellett átköltözködnie, midőn a fák mái-
teljesen termők lettek. — B. J . Mint '29 évi 
szolgálat után munkaképtelenné vált tanító — 
saját állítása szerint — mindössze 150 frt 
végkielégítést kapott. Ez csak akként történ-
hetett, hogy bár 29 évi szolgálati időre hivat-
kozhatik, az orsz. tan. nyugdíjalapba későn 
vették föl. Törvény szerint lehetetlen 29 évi 
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l>e,számítható szolgálat után 150 frt véy;-o O 
kielégítést adni. Bizonyosan saját érdeke ellen 
mulasztást követett el, melyet levelében nem 
említ. A törvényt ismernie kell s abból ön-
maga is tudhatja, mi illetheti meg önt jog 
szerint s bizonyára azt is tudja, hogy ha 
netalán tévedés fordulna elő, azt kellő meg-
okolás alapján a közokt. ministeriumhoz való 
felfolyamodással helyre lehet igazíttatni. — 
P. P. Krácsfalu. Forduljon a kir. tanfel-
ügyelő úrhoz, az ö föladata ily dolgokban 
intézkedni. — 0. M. M. Csak 400 frtig egé-O O 
szítik ki a fizetést. — H. .1. és K. L. Az osz-
tatlan is*kola tantervi kérdéséről a szó szoros 
értelmében el vagyunk árasztva közlendőkkel. 
Tehát nem, kérjük! — M. V. Olyan ministeri 
rendelet nincs, mely attól tenné függővé az 
V—VI. osztályok fölállítását, hogy a tanít-
ványok száma sok-e vagy kevés. — M. / . 
Dévává uya. A szerkesztőség nem érzi magát 
hivatva arra, hogy a közigazgatási bizottság 
végzését fölülbírálja. — L. I. F.-Dörgicse. 
Igen, a ministeriumban megvizsgálják az egész 
ügyet. — Többeknek. Önök „megütköznek" 
azon, hogy a korpótlék-államsegélyt nem V* 
évi, hanem havi részletekben fizetik ki. Ezen 
nincs semmi „megütközni" való, mert a kor-
pótlék : fizetés, az állam pedig a tanítóit (és 
általában tisztviselőit) han részletekben fizeti. 
A kik arról panaszkodnak, hogy a havi 8 kor. 
33 fillér „elkallódik," azoknak azt tanácsoljuk, 
hogy tegyék be a korpótlékot rendesen a 
postatakarékpénztárba s a fél év végén együtt 
lesz az 50 korona, sőt némi kamatot is kap-
nak. — D. I, Megírtuk már, hogy a kará-
csonyi szünidő deczember 24-től január 2-ig 
(bezárólag) tart az állami, államilag segélyezett 
és községi iskolákban. A felekezeti iskolákra 
ez a ministeri rendelet nem vonatkozik, de 
azért a felekezeti iskolák is intézkedhetnek 
ily értelemben. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

1-én (csütörtökön) kezdte meg az 1900. évi 
költségvetés tárgyalását. Ugyanezen az ülésen 
Széli Kálmán ministerelnök válaszolt a brassói 
iskolák román szubvencziója dolgában. A vá-
lasznak, melyet még az ellenzék egy része is 
tudomásul vett, lényege a következő: A román 
kormány kijelentette, hogy a segélyt beszün-
teti és költségvetéséből törli. Ezzel szemben 
letesz 900.000 frankot a magyar állampénz-
tárba, az összeg kamatait a magyar kultusz-
minister fogja kiutalványozni a brassói isko-
láknak a felügyeleti jog gyakorlása mellett 
az egész vonalon. A román kormány kísérletet 

tett, hogy a tranzakcziót a román metropolita 
útján hajtassa végre, de kormányunk ebbe bele 
nem egyezett. A képviselőház perczekig tartó 
éljenzéssel fogadta a ministerelnök e kijelen-
tését. 

— Eötvös-ünnep a Tanítók Házában. 
Február 2-án d. e. mindnyájunk örömére szol-
gáló ünnep folyt le a Ferencz József Tanítók 
Házában. A „mi fiaink" ünnepelték a halha-
tatlan Eötvös József emlékét. Alig néhány 
hete, hogy megalakították az irodalmi önkép-
zés komoly munkájának szánt körüket: a 
Tanítók Háza Eötvös-körét, s febr. 2-án már 
a komoly készültség komoly jeleivel tartot-
ták azt keresztvízre. A szép ünnepen megje-
lentek : báró Eötvös Loránd, ott voltak a 
ministerium képviseletében: Axaméthy minis-
teri tanácsos, Halász és Kuliszeky oszt.-taná-
csosok: Tóth József tanfelügyelő, egy nyíregy-
házai érdemes öreg kartársunk, többen a 
fővárosiak közül, az Eötvös-alap tisztikara. 
Féterfy Sándorral az élén. Az ifjúság szép 
éneke után az új irodalmi kör fiatal elnöke : 
Hajas Béla (Alsó-Bükről, Sopron megyéből) 
nyitotta meg az ünnepséget; az ünnepi szónok-
latot lendületesen és tartalmasan Schreiber Lajos 
joghallgató tartotta; Folkmann Jenő joghall-
gató (Zólyommegyéből) Váradi Antal alkalmi 
költeményét szavalta. Elismeréssel dicsérjük 
Józsa Mihályt, a derék gondnokot, a kinek 
szeme atyai szeretettel őrködik a Tanítók 
Háza fiatalságának jóvoltán. És elismeréssel 
dicsérjük a Tanítók Házának első lakóit, a 
kik a Tanítók Háza későbbi nemzedékeinek, 
a mai nap tanúsága szerint is, komoly törek-
vésű, jó példaadóik lesznek. 

— Tudományokat népszerűsítő egyesület. 
A Molnár Viktor min. tanácsos által alapított 
Uránia magyar tudományos egyesület a ma-
gyar tudós világ támogatásával fölhivást bo-
csátott ki a nagyközönséghez, melyben föl-
szólítja, hogy lépjen be az egyesület tagjai 
közé. Az új egyesület, a mely tisztán a tudo-
mányok népszerűsítése czéljából alakult, csak 
annyiban függ össze az Uránia színházzal, 
hogy ha a színház az egyesület czéljainak 
megfelel, akkor fölhasználja a színházat is a 
tudományok népszerűsítésére. Az egyesület két-
hetenkínt megjelenő közlönyt ad ki, kiállítá-
sokat rendez és minden eszközt fölhasznál a 
tudomány és művészet népszerűsítésére. Az 
egyesület tagjai évenkint 10 korona tagdíjat 
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fizetnek és ezért ingyen kapják az egyesület 
közlönyét és egyéb kiadványait, látogatják a 
kiállításokat és olcsóbban kapják az Uránia 
színház jegyeit. 

— Az Eötvös-alap országos tanítóegyesület 
febr. 2-iki közgyűlése a következő sürgönyt 
küldte Wlassics ministemek: Nagyméltóságú 
Urunk! Hódolatteljes tisztelettel alulírottak, 
mint az Eötvös-alapot gondozó egyesület köz-
gyűlésének képviselői és megbízottjai, nagy-
méltóságú urunknak Istentől minden jót kí-
vánva, a magyarországi tanítósággal egyetem-
ben forró imában azért esedezünk a minden-
ható Isten szine előtt, vezérelje kegyelmes 
urunkat minél előbb teljesen jó egészséggel 
hozzánk vissza! Hódolatteljes tisztelettel az 
Eötvös-Alap nevében Budapesten, 1900 febr. 
hó 2-án. Örökre hálás és hü szolgái: Péterfy 
Sándor, elnök. Kapy Rezső, másodtitkár. 

— A szatmári«egyei gazdasági ismétlö-
iskolák. Szatmármegyében szép szánni gazda-
sági ismétlő-iskola szerveztetett. Számuk már 
54. Ezek közül 13 állami elemi iskolával kap-
csolatos, 25 községi és 6 felekezeti jellegű. 
Ezen iskolákban összesen 83 tanító tanít s 
összesen 3686 tanuló tanul. — Fentartásukhoz 
a községek 11.466 koronával, a közoktatásügyi 
tárcza pedig 3190 korona államsegélylyel 
járul. A gyakorlati tanítás czéljaira összesen 
36 hold, 355 -öl terület áll rendelke-
zésre, melyeknek legnagyobb része bekerítve, 
kellően fölszerelve s mintaszerűen rendezve 
van. A szatmármegyei gazdasági ismétlő-
iskolák között különösen a fényi tünt ki. 
Ezen gazdasági ismétlő-iskolában a tanulók a 
gyakorlati tudnivalókban annyi jártasságot 
szereztek, hogy a tanult szőllőojtásokkal számba-
vehető összegű keresményre tettek szert. 
Nevezett iskola tanítóját sikeres tanításáért a 
„Széchenyi-Társulat" 50 korona jutalomdíjjal 
tüntette ki. E társulat különben a kir. tan-
felügyelő megkeresésére kilátásba helyezte, 
hogy a vármegye gazdasági ismétlő-iskoláit 
anyagilag támogatni fogja, mert ezen intézmény 
támogatja a társulat azon czélját, hogy: 
„legyen a hazának minden lakosa a magyar 
államiság hive és tudjon magyarul." (—ez.—) 

— A népoktatás a párisi kiállításon. 
A magyar népoktatás bemutatása czéljából 
összeállított gyűjtemény elkészült és immár 
Párisba el is küldetett. A népoktatást nem 
individualiter, hanem intézményileg, egész 
szervezetében öleli föl a bemutatásra szolgáló 
anyag, melynek minden egyes darabja hazai 
gyártmány. A statisztikai hivatal nagyon ér-
dekes grafikai táblákban retrospektiv szemlél-
tető-képeket is készített, melyek a magyar 
népoktatás fejlődését világítják meg. 

— Ipariskolai rajztanfolyam Újpesten. 
A vallás- és közoktatásügyi minister megen-
gedte, hogy az újpesti iparos-tanoncziskolák-
ban működő és képesítéssel nem bíró, valamint 
a többi újpesti állami tanítók részére is ipar-
ra jz-tanf oly am szerveztessék. Ez a rajz-tan-
folyam Újpestnek csak dicséretére válik, mert 
világosan bizonyítja azt is, hogy Újpest községe 
mennyire szivén viseli az iparostanonezok 
oktatását és szakkiképzését. A rajztanfolyam 
ünnepélyes megnyitása f. év február 2-án 
d. u. 4 órakor a polgári leányiskolában tör-
tént meg. A tanfolyam vezetése Mády Lajos 
igazgatóra, Németh Gyula és Bauer Soma polg. 
isk. rajztanítókra mint szakvezetőkre bízatott. 

— A szentesi iskolák valószínűleg már a 
jövő iskolai évben államosítva lesznek. Dr. Ter-
gina Gyula kir. tanácsos, tanfelügyelő már 
megtette a kellő lépéseket Szentes város pol-
gári leányiskolájának és tanyai községi nép-
iskoláinak államosítása érdekében. 

— Tánc/mulatságok a Tanítók Háza 
javára. Az ózdi tiszti dal- és zenekör f. hó 
10-én az ózdi tiszti kaszinó összes helyiségei-
ben a r.-m.-s.-t.-i tanítói testület által 
a Ferencz József Tanítók Házá-ban létesí-
tendő alapítvány javára tánczczal egybekötött 
hangversenyt rendez — A barcsi olvasókör a 
Ferencz József Tanítók Háza javára f. hó 11-
én saját termeiben felolvasással- és zeneestély-
lyel egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez. 

— Adakozások. 'Nálunk befolyt: 1. Tanítóit 
Házára: Banltos Izidora (bélyegekben) 2 kor.; 
Ladányi László (a szobránczi járási szolga-
bíró úr által neki átadott bírságpénz fejében) 
2 kor. 80 fillér. — 2. Eötvös-alapra: Busz-
Itay Pál ev. ref. tanító (Nyomár) 50 kor. 
(részesjegy.) Atküldtük Schmidt Albin pénz-
táros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 42. sz.) 

— Halálozás. Bömisch Ede nyug. polgári 
iskolai tanító életének 72. évében, az iglói 
ág. hitv. ev. elemi nép- és polgári leányisko-
lánál töltött 37 évi buzgó, sikeres tanítói 
működése után f. é. január hó 30-án, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Áldás legyen em-
lékén ! 

Tartalom : Szeretetházi nevelők kiképzése. Gyikgij 
Aladár. — Eötvös-ünnep. B. E. — Nehéz helyzet. — 
A gazdasági ismétlő-iskolák természetes kialakulása. 
Vaday József. — Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának? I. Nagy József. — II. Veverán Lajos. — 
Népiskolai szemléltető képek kiállítása. — Szttn-
Óra : Báró Eötvös József emlékezete. Minké Béla. — 
Bajtársak, csak előre ! Szälay Pál. — Új óra-tervezet. 
Dr. Ében Mihály. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 19U0. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I 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 elöljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZEIIKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH.. ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem. aclmilc vissza. 

A beiskolázás és az iskolaimtlasz-
tások. 

A népoktatásügyi törvény egyetlen 
rendelkezésének végrehajtása sem ütkö-
zik annyi nehézségbe, mint a beiskolá-
zásnak és az iskolamiúasztásoknak ellen-
őrzése. 

Nézzük ennek okait közelebbről. 
Az 1808. évi XXXVIII. t.-cz. első öt 

§-a foglalkozik részben a tankötelezett-
ség kimondásával, részben pedig az 
iskolamulasztások megtorlásával. Az idé-
zett törvény 1. §-a világosan kimondja, 
hogy minden szülő vagy gyám, ideértve 
azokat is, a kiknek házában gyer-
mekek, mint mester tanítványok vagy 
háziszolgák tartatnak, kötelesek gyerme-
keiket nyilvános iskolába járatni élet-
idejük 6-odik évének betöltésétől egész 
a 1 2-edik, illetőleg 15-ödik évük betöl-
téséig. 

Minden kétséget kizárólag kimondja 
tehát a törvény, hogy a családfő mind-
azon gyermekeknek nyilvános iskolába 
járásáról gondoskodni tartozik, a kik 
házánál tartózkodnak, életük 6-odik 
évét betöltötték s 15-ödik évüket még 
el nem érték. Hogy ezek saját gyer-
mekei-e, gyámoltjai-e vagy tanonczai, 
esetleg szolgái, erre a törvény tekin-
tettel nincs s az általános tankötele-
zettség elvénél fogva nem is lehet. 

Ezt a körülményt a tanköteleseket 
összeiró politikai hatósági közegek nem 
igen respektálják s a legtöbb esetben 
csak azokig veszik föl az összeirásba, 
a kiknek iskolába járását föltételezik. 

Minthogy.*! pedig a beiskolázásnak 
alapját a pontos és megbízható össze-
írás képezi, efrélyes kormányrendeletekre, 
ezeknek gondos ellenőrzésére lenre 
szükség, hogy az összeirás tényleg az 
1892. évi 53.239. számú vallás- és 
közoktatásügyi ministeri rendeletben 
foglaltak megtartásával eszközöltessék. 
Kívánatos lenne, hogy a tankötelesek 
összeirási kimutatása, mielőtt a kir. 
tanfelügyelőhöz, illetőleg a közigazgatási 
bizottsághoz beterjesztetnék, áttekintés, 
esetleg módosítás végett a községben 
levő tanítók bevonásával az iskolaszékek-
nek adatnék ki ; esetleg a községházá-
nál is bizonyos időre közszemlére lenne 
kiteendő, hogy netán kimaradt tankö-
telesek pótlólag bevezethetők legyenek. 

A járási főszolgabirák pedig arra 
lennének kötelezendők, hogy az össze-
irás helyességét egyes községekben 
személyesen ellenőrizzék. 

Végre is a tanév kezdetére meg-
állapíttatik a tanköteleseknek névsora. 
Következnek a beiratások. 

A gyakorlati élet tanúsága azt mu-
tat ja, hogy a tanköteleseknek egy 
bizonyos %-a a behatásokra kitűzött 

Lupánk 7-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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záros határidő alatt nem jelentkezik. 
Az összeírt tanköteleseknek egyik része 
tehát az iskolába beiratkozott, a másik 
része pedig nem. 

Az 1868. évi 1. törvényczikk 4. §-a, 
továbbá a községek számára kiadott 
Utasítás 2. §-a, végre a községi iskola-
székek számára kiadott Utasítás 30. §-a 
egyértelműleg úgy intézkednek, hogy 
az iskolába nem járó tankötelesek szülői-
vel szemben a törvény 4. §-ában elő-
sorolt fokozatos büntetés alkalmazandó. 

Sem törvényeink, sem pedig azok-
nak végrehajtására kiadott Utasításaink 
nem tesznek különbséget az iskolába 
beiratkozott nem járó és az iskolába be 
sem iratkozott nem járók között. 

Ez a beiskolázás és iskolamulasztások 
ellenőrzésének egyik lényeges akadálya. 

Ott, a hol a községben csak egy 
tanító működik, ott a helyzet gyorsab-
ban tisztul. Ott azonban, a hol több 
iskola van, ezt a körülményt gondosan 
meg kell különböztetni. 

Mi történik a gyakorlatban? 
Sok helyen a tankötelesek összeirási 

kimutatása alapján eszközlik a beirást; 
anélkül, hogy a tanuló tényleg beírásra 
jelentkezett volna, Más helyeken csak 
azokat iktatják be a felvételi naplóba, 
a kik tényleg megjelentek, beiratkoztak 
és iskolába járnak. 

Minthogy pedig részben a törvény 
rendelkezései szerint, részben pedig az 
1895. évi 45.254. számú ministeri ren-
delettel kiadott minta szerint az egész 
országban megalkotott iskolamulasztási 
szabályzatnak megfelelőleg a tanítók 
az iskolát igazolatlanul mulasztókat 
minden hónap 1-én és 15-én kimutatni 
kötelesek — megtörténik, hogy iskola-
mulasztókul lesznek kimutatva azok is, 
a kik az iskolába be sem iratkoztak, 
tehát nem is mulaszthattak. 

Véleményem szerint, a beiskolázásra 
vonatkozó intézkedéseket gondosan el kellene 
választani az iskolamulasztásoktól-

Az 186S. évi 38. t.-czikk végrehaj-
tása tárgyában a községek, illetve a 
községi iskolaszékek számára kiadott 
Utasítások 2-odik, illetőleg 30. §-aiban 
foglaltak figyelembevételével kimon-
dandó lenne, hogy a beiratásokra 
kitűzött idő elteltével, a tankötelesek 
összeirási kimutatása alapján megálla-
pítandó azoknak névszerinti kimutatása, 
a kik iskolába nem járnak. Ezen kimu-
tatás 2 példányban állíttatik ki; ezek-
nek egyike a kir. tanfelügyelőhöz ter-
jesztetik be, a másik példány pedig 
további eljárás végett a községi elöl-
járóságnál marad. 

Ettől kezdve a még be nem isko-
lázottak ügye a kir. tanfelügyelő és 
az elöljáróság elé tartozik s a tanító 
meg iskolaszék fölmentetnének a beis-
kolázással járó gondok alól. S ez ter-
mészetes is. 

A községi elöljáróság további föla-
data lenne a még be nem iskolázott 
tankötelesek szüleit törvényes köteles-
ségük teljesítésére figyelmeztetni, ille-
tőleg már is tanúsított mulasztásaikért 
meginteni. A mennyiben pedig a szülők 
vagy gazdák a megintés után 3 nap 
alat t gyermekeiket be nem iskoláznák, 
őket az elsőfokú büntetésben, minden 
következő 3 nap elteltével pedig a 
fokozatos bírságban marasztalnák el. 
A mennyiben pedig ennek kellő foga-
nata nem lenne s a szülő még a leg-
magasabb bírság kiszabása után sem 
iskolázná be gyermekét a népoktatási 
törvény 4. §-ának megfelelőleg, az 
illető tanköteles részére gyámot ren-
delne ki. 

A kir. tanfelügyelő az elöljáróság 
összes intézkedéseiről a beiratásokra 
kitűzött naptól számított 15 nap alatt 
értesítendő volna. Intézkedéseit a beér-
kezett jelentések minősége szerint 
tenné meg. 

Ily módon eleje lenne véve annak 
az anomaliának, hogy a ma fönnálló 
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gyakorlat alapján 3 koronáért, 2 hónapig 
otthon lehet tartani a tanköteleseket. 

A bei ra tások eszközlésére ugyanis 
r endsze r iu t szeptember h ó n a k első he te 
van kitűzve. A rendes iskolázás és ezzel 
kapcso la tban a mulasz tásoknak jegyzése 
szep tember h ó 15-én veszi kezdetét . 
A t au í tó t e h á t első mulasz tás i k imuta-
t á s á t október hó 1-én a d j a á t az iskola-
szék ú t j á n az e löl járóságnak, a ki, a most 
fenná l ló szabályzatok szerint , a tankö-
te lesek szüleit meginti. Október hó 15-én 
másodízben lesznek a mulasz tások kimu-
t a t v a , ezeket az elöl járóság 1 ko rona bír-
sággal súj t ja . Végre november hó 1-én 
harmadízben kerü lnek az elöl járóság-
hoz, a ki m á r mos t 2 — 2 koronával 
b ü n t e t i a m é g iskolába n e m j á rók 
szülőit . 

I ly módon november hó közepe is 
e lérkezik és 3 korona m e g egy meg-
in tés á rán ké t t e l j e s hónapig lehe t a t an -
köte les távol az iskolától. 

Ez sem m a r a d h a t így. 
Mindaddig azonban, míg népok ta tá s i 

tö rvénye ink a lapos revízió alá nem 
kerülnek, legalább a beiskolázás és az 
iskolamulasztások körüli e l j á rás t kell elvá-
lasz tanunk, a mi a mos t é rvényben 
levő tö rvénye ink keretében, rendele t i leg 
is é le tbe lép te the tő volna. És er re még 
azé r t is szükség van, m e r t ezzel az 
iskolának, a t an í t óknak munká j á t , a 
k imu ta t á sokka l j á r ó kel lemet lenségei t 
is h a nem is szün te tnők meg, de leg-
a lább apasz tanók. Természetes is, hogy 
az a szülő, a ki kellő időben, szabály-
szerű módon b e í r a t t a gye rmeké t , gondos-
kodik arról is, hogy az pon tosan lá to-
gassa az iskolát és igazola t lanul ne 
mulaszszon. Tény, hogy eddig is nem 
a n n y i r a az igazolat lanul mulasz tókkal , 
m i n t inkább azokkal volt dolgunk, a 
kik iskolába t u l a j d o n k é p e n nem is 
j á r t a k . 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Turócz-Szent-Márton.) Berecz Gyula. 

Tanító, mint a közegészségügy «re. 
E czímet olvasva, mintha hallanám innen-

onnan: no, ez újabb teendőt, újabb terhet fe-
dezett föl s azt akarja a tanítóság nyakába 
sózni, mert még mindig nem elég, ha a tanító 
földész, kertész, méhész, faiskola-felügyelő, 
háziipar-terjesztő, könyvtár-kezelő, dalárda-
vezető, humánus egyesületek létrehozója és élet-
bentartója; továbbá kosárfonó, állattenyésztő 
és állatvédő. Ezekhez s még tudja az Isten 
mi minden mellékfoglalkozáshoz egy újabb 
foglalkozást adni a tanítóságnak, valóban 
igen sok. 

Azt tagadni nem lehet, hogy a tanítóságtól 
bizony végtelen sok mellékfoglalkozást vár 
meg a társadalom. Ezt nemcsak, hogy nem 
látjuk, de félünk, nehogy a sok mellékes fog-
lalkozás végzése, a mely bizony sok munkát, 
még több időt vesz igénybe, hátrányára legyen 
a tanító mégis csak egyedüli, igazi foglalkozá-
sának : a tanításnak. 

Mert hát egy ember, csak egy ember! 
De ha a főfoglalkozás mellett kell valami 

mellékfoglalkozást is végeznie a tanítónak 
— mint a hogy kell is — akkor olyat vé-
gezzen, mely szoros kapcsolatban áll a nép-
tanítói állással. Mert tessék elhinni — csak le-
gyünk őszinték — nagyon, de nagyon sok min-
dent végezünk olyat, mi nemcsak hogy nem tar-
tozik a tanítói álláshoz, de sok esetben azzal nem 
is egyeztethető össze. Példát ezekre fölhoznom, 
azt hiszem, nem szükséges. 

Az ilyen, a tanítói álláshoz nem tartozó 
mellékfoglalkozásokat ha elhagyjuk, akkor jut 
időnk annak végzésére, mely állásunkkal szo-
ros kapcsolatban áll s a melynek végzése nem-
csak emberbaráti — de hazafiúi kötelessé-
günk is! 

És mi legyen a tanítóságnak állásához illő, 
kötelességszerű foglalkozása ? 

Legyen a tanító községében a közegészség-
ügynek lelkiismeretes, szigorú őre'. 

Hiszen a közegészségügy rendezéséről szóló 
1876. évi XIV. t.-cz. 39. és 40-ik g-ai is ide 
czéloznak, midőn ezeket rendelik: „Mindazok, 
kik foglalkozásuknál fogva gyakrabban jönnek 
azon helyzetbe, hogy balesetekben segédkeze-
nyujthatnak, a segélynyújtás lényegesebb eszt 
közlésében oktatandók." 

A közegészségügyet illetőleg, mint a tör-
vényből látható, elég jól van intézkedve, de 
sajnos ezen intézkedések még mindig papiroson 
vannak csak s azokból vajmi e'des-kevés van 
végrehajtva. Hiszen inindezideig mentőegyesü-
let az egész országban, legalább tudtommal, 
mindössze csak kettő van ú. m.: Budapesten 
és Kolozsvártt. 
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Legyen azonban a közegészségügyről minden 
városban szervezendő mentőegyesület által 
gondoskodva: akkor is ki legyen a mentő ott, 
liol mentőegyesület nem szervezhető ? Ki le-
gyen a közegészségügynek, de legkivált a 
gyermekvédelemnek szigorú őre ? Ki legyen a 
segélynyújtó ott, hol nines kéznél orvos ? 

Más — szerény véleményem szerint — nem 
lehet: csak a tanító! 0 neki lehet jogczíme 
arra, hogy kellő értelmiségénél, állásának te-
kintélyénél, humánus érzésénél fogva teljes 
bizalommal forduljanak hozzá segélyre szorult 
embertársai, hogy az első segélyben részesítse 
őket! Nagyon természetesen tudnia kell a ta-
nítónak a segélynyújtás lényegesebb eszközeit. 

Ezt kell a tanítósággal megismertetni. Addig 
is, míg a tanítóképzőkben az egészségtan ta-
nítása ez irányba is kiterjedne — szükséges-
nek, elodázhatatlan szükségesnek tartom a 
már működésben levő, első sorban faluhelyen 
működő tanítók részére közegészségügyi tan-
folyamok rendezését. 

Mert ha megokoltak a manapság elrendelt 
nagyszámú tanfolyamok, úgy elsősorban ez 
lenne a legmegokoltabb közöttük. 

Azt hiszem, bizonyításra nem szorul, hogy 
mennyire szegényes körülmények, viszonyok 
vannak hazánkban a gyermek védelmét s ál-
talában a közegészségügyet tekintve. Sajnos, 
de igaz, hogy hazánk áll a gyermekhalan-
dóság tekintetében legelöl Európában. 

Ezen minden úton-módon segíteni kell! 
Szerény véleményem szerint a közegészség-

ügyön a néptanítóság végtelen nagyot tudna 
lendíteni! 

De hogy ezt tehesse, arra nézve három do-
log szükséges, ú. m: 

először: rendezzen az állam a néptanítóság 
részére közegészségügyi tanfolyamokat. 

Másodszor: lássa el a tanítóságot a köz-
egészségügyet könnyen tárgyaló, megérthető 
Vezérkönyvvel. Ezt külön iratni nem kell, mert 
ott van a dr. Oláh Gyula „Az ember és az 
egészség" czímű kitűnő munkája, melyet a 
ministerium az egyes iskoláknak megszerzésre 
meg is rendelt. Csakhogy kevés az az is-
kola, a hol megszerezhetik a fedezet_ hiánya 
miatt. Éppen azért küldje meg a minister 
minden iskolája részére legalább egy pél-
dányban. 

Harmadszor: ha tudnak rendezni ipari, ke-
reskedői,- közgazdasági,- állattenyésztési,- gyü-
mölcsészeti,- méhészeti stb. felolvasásokat, nem 
lenne-e éppen olyan megokolt közegészségügyi 
félolvasások rendezése a legnagyobb községtől 
a legkisebb községig? 

Még csak egyet! Nagyon szeretném, ha a 
megyei tanítótestületek gyűléseiken többször 

foglalkoznának közegészségügyi kérdésekkel, 
mint tette azt a kolozsmegyei tanítótestület 
a mult egyesületi évben, midőn „Gyermek 
egészségügy s a népiskola" czímen csekélysé-
gem, „Iskola s a fertőző betegségek" czímen 
dr. Genersieh Gusztáv olvastak föl a köri és 
a közgyűléseken. 

Különben, úgy hiszem, sikerülni fog olyan 
közös megállapodásra jutnunk, mely hazánk 
közegészségügyén általunk — a néptanítóság 
által — nagyot lendítene ! 

Mert hogy valamit tennünk kell, azt mind-
nyájan látjuk, tudjuk, érezzük! 

(Kolozsvár.) Elete Gyula. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
Az osztatlan iskola tanítója szerint kell; 

mert 1. a sok jó törvény csak a papiroson 
van meg, végrehajtva nincs s nem is lesz még 
sok évig. 

Ott van első sorban a mulasztási kimutatások 
pontos kiadása. Azt hiszem, hogy minden ifjú 
tanító, ideálisan fogva föl hivatását, a mint 
kilép az életbe, a mulasztásokat a legponto-
sabban kiadja, jól tudva azt, hogy az újabb 
tanítási rendszer szerint csak úgy lehet teljes 
eredmény, ha lehetőleg minden napon jelen 
van a növendék. S mi történik ? A birságolás 
után hamarosan következik a szülők támadása, 
kérdőre vonása, miknek lecsillapítása végett 
hiába hivatkozik kötelességérzetére, gyerme-
keik jövőjére. Szemükben az ily tanító „vesze-
kedő", a ki ellen mindent elkövetnek, hogy 
megijedjen. És czélt érnek, mert ha a tanító 
meg nem ijed is, de elcsügged. Mert el lehet 
képzelni, hogy az ily „sértett" szülő milyen 
közmunkát teljesít vagy milyen gabonát visz 
a tanítónak ! Igaz ugyan, hogy üdvös törvény 
állapítja meg, hogy a tanító semminemű fize-
tést ne szedjen, hanem az iskolaföntartó; 
törvény mondja ki, hogy a növendékek az 
iskola fűtésére fát ne hordjanak, hanem azt 
szerezze be az iskolaföntartó; de ha a tanító 
az ily üdvös intézkedéseknek érvényt akar 
szerezni, ha az iskola küléletében is rendet 
akar teremteni, fölforgatóvá lesz a „falu" sze-
mében, a kinek munkáját mindenki meghiusítja, 
de senki sem támogatja. Tényekre hivatkozom. 
Hány helyen vannak a bírságolt szülök a ta-
nítóra fölbőszítve azzal, hogy annak a tanító 
az oka, miért jelöli be a mulasztásokat. Falu-
helyen az iskolaszék nem abban látja föladatát, 
a miben van, hogy főleg az iskola küléletére 
vonatkozó üdvös törvények teljesítése által 
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segítse a tanító munkáját, hanem abban, 
a mihez nem ért, hogy módszertani utasítá-
sokkal áll elő. S ha a tanító kötelességmu-
lasztó, fegyelmit indítanak ellene; de ha az 
iskolaszék hanyag, ha a világos törvényeket is 
ignorálja, misem történik vele, pedig ott is 
igen helyén volna ám a fegyelmi. Jó lenne, 
ha a tanfelügyelőség isk. látogatáskor arról is 
vezetne rovatot, hogy végrehajtattak-e a tan. 
fiz. rendezésére stb. vonatkozó üdvös törvények. 
Kitűnnék, hogy ezer meg ezer tanítóra még 
napjainkban is pressziót gyakorolnak a „falu 
urai" s kénytelen a mulasztások előtt szemet 
hunyni a békesség kedvéért. Meg kell tehát 
elégednie a 8 hónapi szorgalomidővel, míg az 
osztott iskolák 10 hóval rendelkeznek. 

2. Kevesebb levén a szorgalomidő, összébb 
kell vonni a tananyagot is annyival inkább, 
mivel az osztatlan iskola tanítója hittant is 
tanít, a mi fontosságánál, elvontságánál és 
sokféleségénél fogva az idő Vi-ét igényli; ugyanis 
a hittani tananyag ezekből áll: bibi. történet, 
ima, ének, egyháztörténet, katekizmus, biblia-
ismertetés. Az osztott iskolában pedig külön 
hitoktató van. S hogy miként gondolja az az 
egyik értekező, hogy: „ az osztatlan iskola 
tanítója előtt a tanultak számonkérése nem 
okoz gondot," meg nem foghatom. Talán arra 
gondol, hogy a felsőbb osztálybeli kikérdezi 
az alsót; hiszen erre idő nincs s ha volna is, 
nem érne semmit. Idő nincs, mert a tanítás 
megkezdése előtt félórával jönnek föl a gyer-
mekek s azt evés-ivásra és kimenésre fordítják. 
Haszna sincs, mert én p. o. nemcsak azt aka-
rom tudni, hogy készültek-e növendékeim, 
hanem azt is, hogy értik-e a kifejezéseket, fo-
galmakat? Haszna nincs azért sem, mert a 
növendékek általi kikérdezés esetleg lekenye-
rezésre, hazudozásra stb. vezet, a mit meg-
előzni egyik legfontosabb nevelési elv. 

Kevesebb levén az idő, tisztába kell jönnünk 
azzal, hogy mennyi az az anyag, a mit az 
osztatlan iskolának is jól el kell és lehet végez-
tetni, még a gyengébb tanulókkal is. S itt az 
ideje, hogy az intéző körgk erre kiváló gondot 
fordítsanak, mert ebben rejlik ám oka mai 
tanításunk nem kielégítő eredményének. Az 
eddigi tanterv ezt nem vette figyelembe, illetve 
a felekezeti tanterv az országosba olyat is 
belediktált, a mi abban nem volt s lett belőle 
az, hogy oly anyaghalmazt rakott az osztatlan 
iskolára, a mit csak kétannyi idő alatt tudott 
volna jól íoldolgoztatni növendékeivel. S mi 
lett belőle? 

Mivel a tanító „fegy. elj- terhe alatt" köte-
les volt az összes anyagot elvégezni, szétfor-
gácsolta a drága időt; kapkodott ide-oda, 
majd az eszkimókhoz, majd a kafferekhez; 

hol a patagóniai röptelent rántotta elő, hol a 
„viasz vidorcsát" vagy a „vizi bukát," hogy 
csak úgy szédült a szegény gyermek feje a 
nagy akadémikus zamatú bölcseségtől. De ez 
még nem volt elég. Meg kellett ismernie a 
falusi gyermeknek a Kotopaxi hegyet és a 
Csukcsi félszigetet, mert másként földrengés, 
akarom mondani „égszakadás, földindulás, a 
fejemen egy koppanás" lett volna az osztatlan 
iskola tanítójára nézve, levén a vizsgáló-bizott-
ság puhatolózásának első pontja, hogy a tan-
terv teljes egészében keresztülvitetett-e ? 

Az nem is lehet kérdés, hogy kell-e az osz-
tatlan iskolának külön tanterv! 

Mi, osztatlan iskolai tanítók, teljesen tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy az eddigi tantervben 
kiszabott anyagot jól földolgozni nem vagyunk 
képesek az idő csekély volta miatt; éppen 
ezért óhajtjuk, hogy külön tantárgyként más 
ne szerepeljen, mint hittan, olvasás, szép-, 
helyesirás (a legszükségesebb nyelvtani isme-

, retekkel, hogy öntudatos legyen), számtan 
(némi földmérés), magyarok története, hazánk 
földrajza, gazdaságtan.' A többi, a mi kell, 
benne van az olvasókönyvben. Mert mi úgy 
tudjuk, hogy sokkal többet ér, ha mindent, 
a mit tanítunk, alaposan megértetünk növen-
dékeinkkel, elméjükbe, szivükbe véssük azokat, 
mintha lázas gyorsasággal czibáljuk elő a 
tantárgyakat s adunk növendékeinknek anyag-
halmazt, a mi fejükben káoszt képez, mivel 
megemészteni nem képesek. Mi úgy tudjuk, 
hogy a hittantanítás csak úgy üdvös, ha szív-
hez szóló magyarázatokkal, bibliai képekkel 
plántáljuk növendékeink szivébe a vallásosság 
magasztos érzését; hazánk története csak úgy 
vonzó, ha a tankönyv rövidke anyTagát a sze-
repelt nagy és kis jellemek festése s a nagy 
események lelkesült előadása által fűszerezzük 
s így építjük a hazafias érzületet; úgy tudjuk, 
hogy sokkal többet ér, ha növendékünk jól 
olvas, ír és számol, mikor elhagyja az iskolát 
mintha olvasás helyett bukdácsol, irás helyett 
kapar s e mellett homályosan emlékszik Kiu-
sziura is, valami barom féle méterre is, de 
tiszta fogalma semmiről sincs. Ha növendékünk 
tud jól olvasni, megszerezheti jó könyvekből 
mindazon ismereteket, a mikre még szüksége 
van, ellenkező esetben mindig iszonyodik a 
betűtől. Mi úgy tudjuk, hogy sokkal többet 
ér, ha a falusi gyermek jól megtanulja a házi-
állatok nevelését, a föld okszerű mívelését, 
mintha a bajlódik a „vizi bukdárral," a „kocsord 
igászszal" és más ef'éle csodabogárral, mikkel 
az életben aligha fog találkozni. 

Úgyde a fontos tárgyak ily alapos földolgo-
zásához idő kell s ezek lefoglalják mindazt az 
időt, a mivel rendelkezünk, de nem baj; hisz 
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mi nem a tudálékos politikus csizmadiáknak 
örülünk, milyeneket a „sokat markolás" nevel, 
hanem a jól kiköszörült, okos, nemes elmék-
nek és sziveknek, milyeneket az általam elő-
adott módon bocsáthatunk ki szárnyaink alól. 

Hiszszük azért, hogy az, a ki velünk már oly 
sok jót tett, készittet egy oly külön tantervet 
is, mely nemhogy akadályozná, hanem ellen-
kezőleg, elősegíti fárasztó, de nemes munkán-
kat. Erre már rég számítottunk, éppen azért 
nehezen várjuk. 

Bódizs Géza. 

II. 
Közoktatásügyi ministerünk ama elhatáro-

zása, hogy a tanítókhoz fölebbez az osztatlan 
népiskolák tantervének elkészítése tárgyában, 
oly magasztos, oly fölemelő, megtisztelő s 
szebb és jobb jövőt igérő, hogy a tanítóság 
méltóképen csak azzal tudja tanújelét adni 
és bebizonyítani arra való termettségét és 
érdemességét, ha tapasztalatait rendszerbe 
szedve, úgy gyűléseken, mint a sajtó terén 
teljesen megvilágítva, higgadtsággal és komoly-
sággal érdemileg tárgyalja. 

Mielőtt szó lett volna arról, hogy az osztott 
és osztatlan népiskolák haladhatnak-e egysé-
ges tanterv szerint, kifejezést adtam ugyan e 
lap hasábjain abbeli nézetemnek, hogy az 
osztatlan népiskolákat más, azaz redukált 
tantervvel ellátni nem lenne szerencsés gon-
dolat a tanügynek ma már örvendetes fejlő-
désére nézve, mert — mint minden akczió 
reakcziót szül, úgy az osztatlan népiskoláknak 
redukált tantervvel való ellátása is megszülné a 
maga természetes reakczióját: a visszafejlődést. 

Míg behatóbban nem foglalkozik valaki e 
kérdéssel, addig nagyon természetesnek tűnik 
föl előtte, hogy az osztatlan iskolának külön 
tanterve legyen. „Mert — mondja — hogy 
lehet kívánni tőlem, egy embertől, hogy egye-
dül, magamra hagyatva, senkitől semmi útba-
igazítást vagy fölvilágosítást, tanácsot nem 
kapva: ugyanannyi osztályt tanítsak és annyi 
anyagot végeztessek el növendékeimmel, mint 
a szomszéd nagy község vagy város hat 
tanítója." 

De ha nem a külső látszat után indulunk, 
ha nem azon a szemüvegen nézzük a tanügy 
terén gyors ütemben haladó, reánk nézve 
üdvös ós hasznos újításokat és alkotásokat, 
mint a hajdani „iskolamester" s fölébredünk 
abból a szunnyadó állapotból, mely sötétséget 
árasztott a világosság helyett: igazságot látunk 
a népiskolák tantervének egységesítésében. 

Téves nézet az, hogy a falusi embernek 
nem kell annyit tudnia, mint a városinak s 
még tévesebb azok állítása, kik szerint nem 

végeztethető el osztatlan népiskolákban az az 
anyag, a mi az osztott iskolákban. 

Hogy a falusi embernek éppen annyit és 
úgy kell tudnia mindent a maga hivatása és 
munkakörében, mint a városinak: ezt nem 
kell külön megokolnom s szomorú példákkal 
igazolnom, mert mindannyian nem egy esetet, 
hanem százat hozhatunk föl annak bizonyí-
tására, hogy miképen használják föl némely 
emberek személyi érdekeik és czéljaik kivite-
léhez vagy megvalósításához az együgyű, falusi 
ember tudatlanságát. Nekünk arra kell töre-
kednünk, hogy a szegény falusi pép épp oly 
szellemi kiképzésben részesüljön, mint a vele 
egysorsú városi; ne dobjuk őket s fáradságos 
munkával szerzett javaikat saját nagyobb 
kényelmünkért azok zsákmányiul; hanem 
részesítsük őket helyes nevelésben és oktatás-
ban, hogy tudjon élni a mai s még fokozódó 
nehéz viszonyok között; ne hallgasson ámítókra. 
ne legyen áldozata csalóknak, egyszóval tegyük 
értelmes, felvilágosodott emberekké! 

Hogy ugyanazon tanterv szerint lehet taní-
tani az osztatlan iskolákban, mint az osztot-
takban, röviden a következőkben mutatom be : 

Először is ne téveszszük szem elől, hogy 
olyan osztatlan népiskolákról van szó, melyek-
ben 60 tanköteles s legalább 8 havi tanításidő 
van, mivel az egységes tanterv csak ilyenekre 
fog vonatkozni. (Dehogy! Valamennyire. Szerk.) 

Az a község, a hol 60 tanköteles van, leg-
f'ölebb 400—500 lelket számlál: egy ily 
községben a tanító minden egyes tanítványa 
szüleit, nagyszüleit, testvéreit, rokonait, vagyoni 
állapotát, életmódját, szokásait, jóra vagy 
rosszra való hajlandóságát stb. ismeri. Osztott 
iskoláknál ez legtöbb esetben lehetetlen. 

Nevelési rendszerét érvényre juttathatja s 
neveltjeit állíthatja elő elveinek igazolására. 
Osztott iskolánál a nevelésről alig lehet szó; 
hisz alig ismeri meg növendékeit, már más. 
tanító keze alá bocsátja. Az osztott iskola 
inkább dressiroz, oktat; de nem nevel. (Már 
hogyne nevelne is ? Sze>-k.) 

Az osztatlan népiskola 60 növendéke, igaz, 
hogy 6 osztályban oszlik meg, de — ha az 
anyag gonddal osztatott be havi vagy heti 
részletekre, ha az osztály csoportosítása ügye-
sen eszközöltetett, ha a magánfoglalkozást 
nem sablonos szokásnak tekintjük, hanem 
annak gyakorlati hasznát ismeri a tanító s a 
földolgozott tananyaggal párhuzamban foglal-
koztatja növendékeit s minden egyes esetben 
számba is veszi: úgy lehetetlen, hogy az 
egységes tanterv szerint ne vezethessen minden 
megerőltetés nélkül hat osztályt, mint az 
osztott népiskolában 60 növendékkel egy 
osztályt, hol az év egy részét azzal kell eltöl-
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tenie, hogy növendékeit s azoknak egyéni 
tulajdonait és lelki világát ismerje meg. 

Az értelmes tanítói körökben teljesen kivi-
hetőnek tartják és ismerik az egységes tanterv 
szerinti tanítást, de előbb vagy ezzel egyszerre 
gyökeres reformokra van szükség. 

Egységes tanterv szerint haladhatunk: 
1. Ha a tankötelezettség 7 éves korban 

veszi kezdetét; azonban ha a gyermek ügy 
testileg, mint szellemileg ki van fejlődve s a 
szüle óhajtja: fölvehető 6 éves korban is. 
2. Ha fölállíttatnak a j árási tanfelügyelőségek 
s lesz ellenőrző, tanácsadó, útbaigazító és 
fölvilágosító. 3. Ha a képzőkben legalább 
négy közép- vagy polg. iskolai bizonyítvány-
nyal veszik föl a növendékeket és több gondot 
fordítanak a gyakorlati kiképzésre. 4. Ha a 
régi és a kor szellemével nem haladt tanítókat 
fiatalokkal helyettesitik. 5. Ha a gondnokságok 
és iskolaszékek hatáskörét csak az anyagiakra 
terjesztik ki. 6. Ha a tankönyveket a tanterv 
szelleme szerint alakítják át vagy egészen 
újakkal helyettesítik; mérsékelt áron adják 
s a szegények teljesen ingyen kapják. _ 7. Ha 
minden iskolánál szednek mérsékelt beiratási 
díjat, melyből az ifjúsági és testületi könyvtár 
lenne gyarapítandó. 8. Ha kimondatik az 
általános tandíjmentesség, vagy ha ez a jelen-
ben kivihetetlen: lejebb szállíttatik. 9. Ha az 
iskolák jó szemléltető eszközökkel láttatnak 
el. 10. Ha a tankötelezettség teljes szigorral 
végrehajtatik. 11. Ha minden tanító legalább 
600 frt minimális fizetésben részesül; különben 
rá van utalva mellékjövedelmek után járni s 
akkor akár egységes, akár külön tanterv lesz, 
mindegy: mert az éhező gyermeknek kenyér, 
a ruhátlannak pedig ruha kell. 12. Ha a 
tehetséges és szorgalmas tanítókra több figye-
lem fordíttatik, mint eddig: részesüljenek 
jutalmakban, előléptetésekben, vagy — ha 
községükben veszteség nélkül nem pótolhatók: 
szeniélypótlékban. 

így látom és tartom helyesen keresztül-
vihetőnek az egységes tanterv szerint való 
tanítást a népiskolákban s hiszem, hogyha 
nem mindenben is, de igen sok, vagy legtöbb 
esetben igazat adnak nekem azok, a kik 
elfogulatlanul Ítélnek, mert ismerem — habár 
a jelenben éppen nem működöm is osztatlan 
népiskolánál — mostani tarthatatlan szerveze-
tében az osztatlan népiskolát. 

(Tornya.) Veress Iiárol//. 

III. 
Mint osztatlan népiskola tanítója óhajtok e 

kérdéshez hozzászólni. 
Nézetem szerint az osztatlan népiskolának 

külön tanterv szükséges; mert némelyek állí-

tásának ellenére, rendes körülmények között 
lehetetlennek tartom, hogy az osztatlan nép-
iskola ugyanazt az anyagot oly terjedelemben 
lenne képes földolgozni, mint az osztott, 
vagy pláne, mint a hatszor osztott népiskola; 
vagyis, hogy hat ember munkáját egy ember 
képes volna elvégezni. Rendkívüli körülmé-
nyek között, mint pl. ha az osztott népiskola 
tanítója nem valami túlságosan erőlteti meg 
magát, az osztatlan iskola tanítója pedig 
emberfölötti erőmegfeszítéssel dolgozik, tán 
volna észrevehető e két iskolában fölmutatott 
eredmény között szembetűnő közeledés, sőt 
tán egyenértékű eredmény is, de ily rendkí-
vüli körülményekre építenünk nem lehet. 

Az eredményegyenlőség lehetetlenségét e 
kétrendbeli iskola közt a tapasztalat is 
eléggé igazolja. De nem azon okból — mint 
tévesen állíttatott — mintha az osztatlan nép-
iskola tanítói nagy részének a népiskolai tan-
terv keretéig sem érne a tudásuk; hiszen ek-
kor a tanképesítő vizsgáló-bizottságokat sor-
ban el kellene csapni. A képezdét nem végzett 
régi gárdára sem lehet ezt mondani, mivel 
azok közül manapság már vajmi kevés műkö-
dik, de meg annak idején ezek is tettek tan-
képesítő vizsgálatot. 

I t t az ok egészen másban és pedig a fizi-
kai lehe'etlenségben rejlik. Mert valamint egy 
és ugyanazon nagyságú földterületet egy 
munkás ugyanazon idő alatt hat munkáshoz 
hasonló ré-zletességgel nem képes megmunkálni, 
úgy a tanítás terén sem lehetséges ehhez ha-
sonlót megcselekedni. 

Ha tehát az osztatlan népiskolában úgy az 
anyag bősége, valamint a földolgozás rész-
letessége is külön elbirálás alá esik, akkor 
annak okvetlen külön tanterv is keh. 

E mellett azonban más okok is szólnak. 
Az osztatlan népiskolák zöme faluhelyen lé-
vén, tantervének az általános tudnivalókon 
kívül, azon tanítási anyagra kell fektetnie a 
fősúlyt, melyek a falusi viszonyok szükségletei-
nek leginkább megfelelnek. Ilyenek a gazda-
sági, kertészeti, szőllőszeti, méhészeti és selv-
mészeti ismeretek. Igaz, hogy ezek inkább az 
ismétlő-iskolába illenének, de okvetlen szük-
séges, hogy ezen tárgyak is a mindennapi is-
kolában gyökerezzenek, innét induljanak ki, 
hogy terebélyes fává növekedhessenek. Mert 
az ismétlő-iskolában új tárgyakat tanítani a szét-
szórt tanítási idő s a csekély óraszám s még 
más egyéb, eléggé fontos okok miatt, bi-
zony nem sok haszonnal j á r ; itt fődolog az 
eddig tanultak ismétlése. Ezen tárgyakat pe-
dig, mivel faluhelyen erre úgy is meg van 
adva az alkalom, inkább természetben, gya-
korlatilag czélszerű tanítani, a mi a hatszor 
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osztott s főként városi iskoláknál nem igen 
lehetséges. 

Sőt, ha az általános műveltséghez szüksé-
ges rengeteg munkaanyaggal, melynek nagy 
részétől utóvégre az osztatlan népiskola sem 
zárkózhatik el, sikeresen akarunk megküzdeni, 
akkor az eddigi emlékeltetési rendszerrel sza-
kítanunk kell s e helyett a reáliákat olvas-
mányok alakjában földolgozva kell nyujtanunk 
a növendékeknek. Ettől, szerintem, az eddi-
gieknél sokkal több siker és alaposabb ismeret 
várható. A hatszor osztott népiskolában a tan-
tárgyak ilynemű általános kezelését pedig nem 
lehetne helyénvalónak tartani, minélfogva e két 
iskola számára egy és ugyanazon átlagos tan-
terv nem volna megfelelő. 

Az osztatlan népiskolában a tantárgyak 
ilyetén kezelése mellett természetesen a nyil-
vános vizsgálatokat is be kellene szüntetni 
s azokat évzáró tinnepélylyel, vagy évzáró 
iskolai istenitisztelettel helyettesíteni, mert a 
köznép csak oly vizsgálati feleletekre ad vala-
mit, melyeket a növendékek karikacsapásként 
képesek lepergetni; a gondolkodás szülte, aka-
dozó feleleteknek, mint a minők az olvasmány-
tárgyalásoknál nyerhetők, a nép előtt, most 
még, vajmi kevés értéke van. 

Mindezeknél fogva én tehát az osztatlan 
népiskolának külön tantervet javasolnék és 
pedig olyat, mely az egyes tárgyakat a növen-
dékeknek olvasmány alakjában nyújtja, az is-
kolai év időtartamának megfelelő számban, az is-
métlések tekintetbe vételével, úgy, hogy az anyag 
az év végéig minden osztály illetve csoportban 
letárgyalható legyen. Az egyes tárgyak végén 
pedig jöhetne egy kis rövid összefoglalás, 
mely a növendékek részéről beemlékelendő 
lenne. Az emlézés gyakorlására, minthogy 
az osztatlan népiskolában a tanító a vallási 
tárgyakat is tanítja, az előbbenieken kívül 
jönnének, káté, bibliai mondatok s hazafias 
költemények betanulása. 

Ez a módszer felelne meg leginkábbb 20 évi 
tapasztalatom szerint, az idegen ajkú népisko-
lákban a magyar nyelv sikeres tanítása körül 
is, mint a mely az olvasmányok alapján köz-
vetlenül, gyakorlatilag történnék, annyi olvas-
mány alapos letárgyalásával, a mennyit az 
iskola magyar nyelvbeli előismerete megenged, 
így aztán megtalálhatná egy ily olvasókönyv-
ben a munkatért minden oly osztatlan nép-
iskola is, mely a magyar nyelv tudásában 
többé vagy kevésbbé haladt előre. 

Természetesen ily olvasókönyvekről aztán 
gondoskodni kellene. 

(Tolna-Hidefjkút) VoUjár József. 

= Tánczmulatságok a Tanítók Háza 
javára. A nyíregyházi tanítói járáskor a Fe-
rencz József Tanítók Háza •— részben önse-
gélyző-egyesülete alaptőkéjének gyarapítására 
Nyíregyházán az ág. hitv. ev. központi nép-
iskola dísztermében f. hó 25-én zártkörű batyu-
bált rendez. — Az erdővidéki tanítótest'ilet 
Baróthon tartandó vándorgyűlése alkalmából 
f. hó 15-én, részben a Ferencz József Tanítók 
Háza, részben a Székely Egyesület javára, 
tánczczal egybekötött hangversenyt rendez. — 
Január 28-án Laczkó János állami tanító 
Gragy-Vendégi ben batyubált rendezett a Taní-
tók Háza javára, melynek tiszta jövedelme-
ként 32 korona 24 fillért küldött be hoz-
zánk. Áttettük Schmidt Albin pénztáros úr-
hoz. Felülfizettek: László János csendőrőrsve-
zető 1 k.: Stetz Károly g. k. tanító 2 k. 40 f.; 
Magyar Ferencz r. k. tanító 1 k.; Baksy Pál 
ev. ref. tanító 1 k.; Nagy Gusztáv r. k. tanító 
1 k.; Zapotoczky Miklós g. k. tanító 1 k.; 
Dózsa József csendőrőrsvezető 1 k.; Lukács 
János csendőr 1 k.; Bányai János állami ta-
nító 1 k.; Tóth István ev. ref. tanító 1 k. 
60 f.; Puhala István r. k. tanít 2 k.; Laczkó 
János állami tanító 1 k. — F. hó 24-én a 
solti polgári olvasókör összes termeiben zárt-
körű tanító-bált rendeznek, melynek tiszta jö-
vedelmét a Tanítók Háza javára fordítják. 
Kendezőbizottsági elnök dr. Chólnoky Sándor. — 
A torontálvásárhelyi tantestület f. hó 3-án a 
Tanítók Háza javára zártkörű tánczvigalmat 
rendezett. A bevétel 132 korona, a kiadás 
86 kor. s a tiszta jövedelem 46 kor. volt. — 
A kászonalcsiki róm. kath. tanítótestület Csik-
Szent-Mártonban, az iskola helyiségében f. évi 
febr. hó 10-én a Tanítók Háza javára a csík-
szeredai zenekar közreműködésével szini elő-
adással egybekötött zártkörű tánczestélyt ren-
dezett. — A pacséri tanítótestület január hó 
28-án a Tanítók Háza javára bált rendezett 
melynek tiszta jövedelme 81 kor. 65 fillér volt. 
Fölülfizettek, részint adakoztak: Jankovich 
Géza 2 k.; Horváth Lajos 1 k.; Epstein László 
1 k.; Veiszberger Pista 1 k.; Ehrenfreund J. 
24 f.; Kohus János 40 f.; Simon János 40 f.; 
özv. Grünbaum Jakabné 4 k.; Császár Ödön 
60 f.; Obláth Lipót 2 k.; Ungár Pál 2 k.; 
Förcsi Lajos 1 k.; Kötő József 1 k.; Magyar 
Népkör 2 k.; Iparosok és Kereskedők Köre 2 k.; 
Ifjúsági Maqyar Népkör 2 k.; Polgári Kör 2 k.; 
Csik Z. 1 k. 20 f.; Lakos Sándor 2 k.; Szi-
lágyi Lajos 40 f.; Szász Miklós 2 k.; Hajdú 
Zsigmond, Kincses Sándor, Lakos Sándor ta-
nítók pedig az Eöl'oös-alap tagjai közé léptek 
s a 3—3 korona évi járulékot egyidejűleg be-
fizették. 
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Az én szalmáin. 
— Nem hiába áll a Jézuska a tanító iír isko-

lája mellett! — mondogatták egymás közt 
az iskolám előtti országúton járó-kelő parasz-
tok. A mint azonban az ott álló kereszthez 
értek, elhallgattak, leemelték kalapjukat és 
csak mikor már jól elhaladtak, folytatták 
tovább: 

— A mult nyáron is az iskola földjén ter-
mett a legszebb búza! 

— Hát még a vetemény! csakhogy meg-
nem szólalt, olyan gyönyörű volt! 

— Pedig nem nagy darab a tanító kertje! 
— Elég az egy pár cselédnek! 
A párbeszéd többi részét már nem hal-

lottam. 

De nem búzáról, veteményről, sem az iskolám 
kicsiny kertjéről, hanem az én szalmámról, 
vagy — ha szorosabb értelemben veszszük 
a dolgot — Csülök Péterről akarok most 
beszélni. 

. . . < )reg-szőllöhegyben van az iskolám, a 
tőlem négy-öt lépésnyire lakó szomszédom 
kunyhójával együtt, a kinek épp oly kerít-
tetlen a portája, mint az enyém. 

Egy téli éjszakán arra érzek föl, hogy a 
szomszéd kutyája az én telkemen ugat, majd 
meg az épületet körös-körül futva, éktelenül 
vonyít. 

A do log okát megtudandó, már készülőben ö O ' 
voltam kifelé, de feleségem kérő szava vissza-
tartóztatott : 

- Ne menj ki, megfázol. Nagyon hideg 
lehet odakint, az a szegény pára is azért 
vonyít! 

így hát benn maradtam. 
Alig hajnalodott, már is hangos beszédet 

hallok kintről. Majd megzörgetik az ablakomat 
s a szomszédom beszól: 

— Tanító úr! jöjjön ki, — hiba van! 
Míg öltözködtem, folyton a kutya - vonyí-

táson járt az eszein. 
A mint kilépek, hát látom, hogy többen 

állnak már az iskolám belső végénél, a padlás-
feljáró alatt pedig egy öreg ember fekszik — 
holtan. Mellette rongyos patracz hever, a 
falhoz meg rossz, rövides létra van támasztva. 

A tegnapi jeges-eső az épületnek 
részét érte és a falra fagyva^csúszóssá 

.«.»a*' 

azt s a padlásra való járás életveszélyessé vált. 
Az én tolvajom — minden bizonynyal — 

szalmát akart vinni. A létrája rövid lévén, 
azt kellett volna a padlás-ajtóig egy jókora 
lépéssel megtoldania, de lába a jeges falon 
megsiklott s azonközben esett le a másfél 
öles mélységbe, a hol azután nyakát szegte. 

A mi üt ottan vizsgálódtunk, beszélgettünk, 
egyre többen vetődtek be hozzánk s rövid 
idő múlva tisztán állt előttünk, hogy az 
illető nem más, mint Csülök Péter napszámos, 
kinek a közeli dűlőben van egy kis düle-
dező viskója, betevő-falatja azonban — munkát-
lansága folytán — nem igen akadt. Melegedni 
is csak úgy bírt, ha tüzrevalót — csent. 

A csőszök aztán liírt vittek az esetről a 
városba, — mint mondták: — a „törvénybe." 

A vizsgálat azután a fönt elmondottakat 
derítette ki. 

Szegény Csülök Péter! — mondogattam egyre 
— nemhogy olyan helyre ment volna lopni, 
hol az orra előtt, a lába alatt boglyaszáinra 
hever a szalma, oda nem kellett volna létrát 
czipelnie, de meg a nyaka sem tört volna. 
Avagy miért nem kért inkább a szerencsétlen, 
hiszen adtam volna egy-két patraczezal én is, 
a tehetősebbek meg többet. Hiszen azért 
adott az Isten azoknak a gazdagoknak sokat, 
hogy a szegénynek is juttassanak belőle. 

Ez eset után még nagyobb vallásos ihlettel, 
még mélyebben emelték le kalapjaikat — a 
feszület előtt — az országúton tovasiető 
emberek és csak midőn már jóval túlhaladtak 
a kereszten, szólaltak meg, de akkor is úgy 
félhangon mormolva egymásnak: 

— Nem hiába áll a Jézuska a tanító úr 
iskolája mellett! . . . 

(Kun-Félegyháza.) Zsiymond Konrád. 

IRODALOM. 
Századunk magyar irodalma képekben, Széche-

nyi föllépésétől a kiegyezésig. írta Endró'di 
Sándor. Érdekes és érdemes munka. Kevesebb 
az adat e könyvben, mint az eddigi iroda-
lomtörténetekben, de maga az iró, mint mű-
vész és ember, sokkal jobban kidomborodik 
előttünk. Korok, emberek fejlődése és psieholó-
giája világossá válik, alkotás és alkotó mint 
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szerves összefüggésben le'vök utalnak egymásra 
Egy-egy költői kép és hasonlat minden 
magyarázatnál jellemzőbb világosságot vet 
emberre és műre. És a hol a tudós fejtegetés 
csak fárasztana, ott könnyen segít túl bennün-
ket egy-egy szellemes, de találó ötlet. Iroda-
lomtörténet ez, mely gyönyörködi et és lebilin-
csel, mint a legérdekesebb regény, mely lel-
kesít, mint a leglángolóbb költemény, de a mel-
lett igazságokra tanít, mint a legalaposabb 
értekezés. Tudomány, melyet a szeretet hevít 
át, melyet a legzengzetesebb magyar nyelv 
ékessége tesz kecsessé és bájossá. Ifjúságnak 
való könyv, mert lelkesít, leányoknak, asszonyok-
nak való könyv, mert könnyed, elegáns és 
szép, és mindeneknek való könyv, mert igaz-
ságoknak hirdetője. És ha örvendünk meg-
jelenésének a magyar közönség szempontjá-
ból, kétszeresen örvendünk neki azért, mert a 
tavaszszal megnyitandó párisi kiállításon, fran-
czia nyelvre fordítva, úgyszólván az egész 
müveit világ számára hozzáférhetővé teszi az 
Athenaeum áldozatkészsége. Örvendünk neki, 
inert a ki ebből fogja megismerni újabb iro-
dalmunkat, a/, nemcsak tisztelni, de szeretni 
is fogja. A díszes kiállítású, vászonba kötött 
könyv ára 6 korona. 

Az ember és az egészség. E czímén az 
Athenaeum kiadásában közelebb egy hézag-
pótló szakmunka jelent meg, melynek szer-
zője dr. Oláh Gyula. — A mű első része is-
merteti az emberi szervezetet, annak boncz-
tani összefüggését s élettani működését; a 
második rész a hirtelen rosszullét, megbete-
gülés és baleset alkalmával szükséges segély-
nyújtás módjait, továbbá a gyermeknevelés, 
oktatás, valamint a betegápolás egészségügyi 
szabályait tárgyalja. A harmadik részben azon 
egészségi és közegészségügyi szabályokat, ta-
láljuk meg, miket az élet folyamán folyton 
szem előtt kell tartanunk azért, hogy a ma-
gunk és a hozzánk tartozók egészségét kellő-
képen megvédelmezhessük. — Tekintettel arra, 
hogy a szerző e műben felsorolt tárgyakat 
úgy dolgozta ki, hogy azt mindenki könnyen 
megértheti és az abban adott utasításokat 
szükség esetén minden nehézség nélkül kö-
vetheti, s minthogy továbbá e könyvben fog-
laltak alapján a népiskolai tanítók a segély-
nyújtás módját, továbbá az egészségi és köz-
egészségi szabályokat helyesen és alaposan 
taníthatják s könnyen felelhetnek meg a köz-
egészségügy rendelkezéséről szóló 1876. évi 
XIV. t.-czikk 42. §-a rendelkezéseinek, a fent 
nevezett szakmunkát a nm. vallás- és közok-
tatásügyi minister úr az iskolát fentartó 
hatóságoknak segédkönyvül beszerzésre aján-

lotta. — A föntebb elmondottak alapján 
haszonnal fogja azt olvasni bárki s azért 
nemcsak az iskolai könyvtárak részére, ha-
nem a családok számára is melegen ajánljuk. 
Megszerezhető bármely könyvárus útján; ára 
csinos vászonkötésben 7 korona. 

Erdőn mezőn. Természeti és vadászati ké-
pek. Irta Bársony István. Második kiadás. 
Ara 5 korona. Az Athenaeum Bársony István-
nak e nagy díszmunkáját kisebb és olcsóbb 
alakban is a közönség rendelkezésére bocsátja. 
A magyar mezőnek és erdőnek, a magyar 
haza egének és földének nem zengettek még 
ennél fenségesebb himnuszokat. A mi szint 
virágai mutatnak, a mi illatot szellői széthor-
danak, miud beune van e ragyogó képekben. 
A ki elolvassa Bársony ..Május"-át, e kötet 
egyik remekét, azt mámorossá teszi az a 
tűz, az a színpompa, az a magasan lobogó 
lelkesedés, mely belőle kiárad. 

A Magyar Könyvtár, a W odiáner-czégnek 
e nagy népszerűségre szert tett vállalata, ismét 
egy csomó új füzettel gyarapodott. A most 
megjelent számok közül a legérdekesebb tán 
a 158-dik, mint a mely Petőfi munkáinak föl-
szabadulása — ez év január l je - óta az 
első Petőfi-kiadás, a mely nem az eddigi 
kiadóknál lát napvilágot. A „M. K." Petőfi-
kiadása főkép az iskolákra való tekintettel 
készült: erre vall műfajok szerinti beosztása 
is, melyet Bánóczi József tervezett; erre valla-
nak az egyes füzetekhez készült bevezetések 
és jegyzetek is. Az említett 158. szám Petőfi 
Családi Verseit adja, tízinnyei Ferencz szer-
kesztésében. A tizenöt-krajczáros füzet finom 
papiron jelenik meg, négy igen sikerült képpel, 
melyek Telegdy László munkái. — Egy másik 
illusztrált füzet is napvilágot látott a „M. K." 
ez új sorozatúban: Rudyard Kipling hires 
„Dsungel-könyve." — Ugyancsak most jelent 
meg egy másik kiváló angol írónak, a fantasz-
tikus Wells-nek egyik legérdekesebb műve: 
„Az időgép" : értsd egy olyan gépen való 
utazás, melylyel az ember a múltba vagy a 
jövőbe repülhet, tetszés szerint. — A magyar 
irodalom régi klasszikusainak sorozatát is egy 
nagyfontosságú munkával folytatja most a 
„M. K." : Pázmány Péter ragyogó stilű Kempis-
fordításával. A Pázmány-féle Kempis a „M. K." 
sűrű nyomásában majdnem 19 ívet tölt meg; 
ára pedig, hármas füzet lévén, csak 45 kr. — 
Ugyancsak a régi magyar irodalomnak van 
szentelve a 148. sz. is: Kisfaludy K. válogatott 
víg elbeszélései, bevezetéssel ellátta Bánóczi 
József. Tollagi J nás és Sulyosdi Simon his-
tóriái, ez örök értékű példái a magyar humoros 
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genre-képnek, ez olcsó kiadásban bizonynyal 
igen kapósak lesznek. — Jó gondolat meg-
testesülése a 150. szám is, mely a legszebb 
magyar népdalok egy ügyes anthologiáját adja 
Kovács Antal szerkesztésében, valamint hogy 
nagy kelendőségre számíthat a 155—6. sz. is, 
mely az új esküdtbirósági intézmény folytán 
igazi vademecumja lesz minden esküdtnek: 
„Esküdtek és esküdtbirák könyve, szerkeszti: 
K. Nagy István pestvidéki törvényszéki biró." 
Ára a kettős füzetnek 30 kr. — A „M. K." 
eddig megjelent összes számáról szívesen küld 
teljes jegyzéket a Wodiáner-féle kiadóhivatal 
(Andrássy-út 21. sz.). 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a szegény tanuló-

kat segélyező dérai nőegyletnek, mert a dévai 
áll. el. leányiskola szegénysorsú tanulói részére 
280 korona értékű ruhát adományozott; Bálint 
Sándorné lírhölgy budapesti lakosnak, a ki a 
mult tanévben a maglódi-úti közs. el. isk. 
szegény tanulói részére 9763 adag ebédet 
adott; dr. Sámuel Lázár úr országgyűlési 
képviselőnek, a ki szilágyvármegyei iskolába 
járó összesen 234 gyermek részére a mult évi 
karácsonyünnep alkalmából mintegy 2000 kor. 
értékű ruhaneműt adományozott. 

Kinevezte: az 1891. évi 43. t.-czikk 9. §-a 
alapján Kecskeméten fölállított orsz. tanítói 
fiú- és leány-árvaháznál szervezett helyi fel-
ügyelő-bizottság elnökévé Kada Eleket, Kecs-
kemét t. h. j. f. város polgármesterét, tagjaivá 
pedig Hanusz István áll. főreáliskolai igaz-
gatót, Katona Mihály ev. ref. főgimnáziumi 
igazgatót, Pásthy Károly áll. segélyezett polg. 
leányiskolái igazgatót, Szabó József közs. iskola-
széki elnököt és Tóth György kegyesrendi 
főgimnáziumi igazgatót, továbbá Győr ffy 
Balázsné, Kada Elekné, Pataky Imréné, Kun 
Anna és Pogány Istvánné úrnőket a „Szerve-
ze t iben megállapított 5 év tartamára; Schopp 
Albert oki. tanítót a kiskundorozsmai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Wallentiny András 
oki. tanítót a zselyki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Stojka József oki. tanítót az iirmösi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szél István 
oki. tanítót a németéeskai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Zsidáv Ávrám old. tanítót az 
alsóteleki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bádai 
József oki. tanítót a rettegi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Jóváhagyta: a hontvármegyei ált. tanító-
egyesület alapszabályzatát 1899. évi 100.685. sz. 
alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Kelemen Ferencz 
sárvásári munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 620 koronát; Fojtik József vöröskői 
munkaképtelen áll. el. tanító részére évi 1020 
koronát; Reindl István árvanagyfalvi munka-
képtelen r. kath. tanítónak évi 260 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Groich Henrik gyönki ág. liitv. ev. volt tanító 
özv., szül. Grosch Krisztina részére évi 450 
koronát; Lövinger Mór sárvári izr. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Krausz Emilia részére évi 
550 koronát; Móricz Imre regenyei nyug. volt 
r. kath. tanító özv., szül. Böröcz Anna részére 
évi 458 koronát; néh. Bógner Jakab nyug. 
váczi izr. tanító özv., szül. Beckner Katalin 
részére évi 600 koronát; néh. Poricsák Sándor 
nagykátai nyug. r. kath. tanító Vilma nevű 
kiskorú árvája részére évi 125 koronát. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
B. S. Lakompak. A velünk közölt adatok-

ból következtetve, nem tartjuk valószinünek, 
hogy az állam átvegye. - - T. A. Tárkány. 
Az államtitkár úr csütörtök d. e. 10 órakor 
fogad (a hold-utczai ministerium épületében) s 
az nap d. e. kell a kihallgatásra jelentkezni. — 
B. F. Czene. Kérdezze meg iskolafentartó 
hatóságától. Mi nem tudhatjuk, mit biztosított 
javadalomképen a kántortanítónak. — B. A. 
Nagy-Körös. Budapesten a Velősy Lipót 
rajzmintáit használják. Megrendelheti a „Wó-
dianer F. és fiai könyvkereskedő" czégnél. 
(Budapest, Andrássy-út 21. sz.) A női kézi-
munka tanításához mintalapokat nem isme-
rünk. — L. F. Tolna. Az életének 12-ik 
évét betöltött, de (betegség vagy osztály-
ismétlés miatt) a népiskola 6 osztályát telje-
sen el nem végzett tanulót nemcsak fölvelieti, 
hanem föl is kell vennie, ha a szülő kívánja 
s az osztályban van hely számára. -— J. J. 
Tenke. Kérdésére a kir. tanfelügyelőség van 
hivatva választ adni. A 74 hold kert, vagy 
jöv. ellenértéke megilleti önt. — Tanító. 1. A 
segédlelkész csak mint főnökének helyettesí-
tője vehet részt az iskolaszék üléseiben. 2. Ha 
az iskolafentartó kívánja, téli vasárnapokon is 
köteles templomba vezetni tanítványait. 3. Az 
államsegélyt csak a tanító fizetésére fordít-
hatják. 4. Jobb kérni, mint »követelni" a 
lakbér fölemelését. — P. E. Aparév. 1. A 
mulasztók kiírása és bejelentése után 2 hónap 
múlva igazolást csak az elöljáróság fogadhat 
el. 2. Tanítványait még homeopathikus orvos-
sággal sem gyógyíthatja a tanító. — B. B. B. 
1. Felmondás nélkül nem áll jogában elhagyni 
állomását. 2. „Főtanító" czíme nem illeti 
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meg az oklevél nélküli tanítót, főképen okle-
veles tanítótársától nem követelheti azt. — 
B. T. Ha egy oki. tanító, ki csak polg. 
gimn. vagy reálisk. 4. oszt. bizonyítványt 
mutathat föl, polg. isk. VI. oszt. vizsgálatot 
akar tenni, a polg. isk. V—VI. osztályából 
összevont magánvizsgálatot tartozik tenni s 
erre a kir. tanf. útján kaphat engedélyt. — 
M. H. Zólyom-Brézó. Nem okvetetlenül szük-
séges; közvetlenül is be lehet adni. — Tóth 
J. Ha 5 évnél régebb idő óta tagja az illető 
az orsz. tan. nyugdíjalapnak s most testi vagy 
lelki gyöngeség miatt szolgálatra képtelen né 
vált, végkielégítési kaphat, még pedig a részére 
biztosított legnagyobb nyugdíj összegnek felét 
(50%-át) két éven át. Ha 5 évnél kevesebb 
volna beszámítható szolgálati ideje, akkor az 
1875. évi XXXII. t.-cz. 6. §-a alapján csak 
egyszersmindenkorra kapná végkielégítésül 
legnagyobb nyugdíjösszegének felét. — N. J. 
Fontos dolog a fegyelmi ügyben az is, hogy 
az illető tanító áliamsegélyes-e vagy nem ? 
Fegyelmi ügyekben a vizsgálatot kis- és nagy-
községekben a szolgabíró, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal bíró városban a 
polgármester teljesíti. E vizsgálat megindítá-
sáról az említett közegek kötelesek hivatalo-
san értesíteni a kir. tanfelügyelőt, a ki (esetleg 
megbízottja) jelen lehet a vizsgálatnál az 
1876. évben 20.311. sz. a 'kiadott közokt. 
min. rendelet értelmében. — Gallo István. 
A polg. isk. vizsg. szabályzat 10. ij-a szerint 
„önkéntesen osztádyt ismétlő tanuló — a ki a 
megismételni szándékolt osztályt a megelőző 
évben legalább elégséges eredménynyel végezte 
— az önkéntes osztályismétlés évében vizsgálatra 
nem bocsátható és áj érdemjegyet nem kaphat.* — 
Balázs János. Közokt. min. rendeletek (1879. 
évi 35.111. sz. a. kiadott utasítás, továbbá 
1882. évi 41.453. sz. r.) intézkednek az ön-
kéntes ragy kényszerített nyugdíjazás esetleg 
végkielégítés iránt benyújtott kérvények elinté-
zése módjáról. A nyugdíjba lépés vagy vég-
kielégítés jogosultságát, illetve szükségességét 
az illető törvényhatóság területén mindenkor egy 
bizottság állapítja meg, melyek elnöke a kir. tan-
felügyelő, tagjai pedig a közigazgatási bizottság-
részéről — lehetőleg ennek kebeléből 
állandóan kiküldött 2 tag, a megyei foorvos, 
esetleg valamelyik járásorvos. Ha nem állami 
vagy nem községi tanító szolgálatképtelensé-
gének és nyugdíjjogosultságának megvizs-
gálásáról van szó, akkor vegyes bizottság dönt, 
melynek felerészben az illető intézet főható-
sága, felerészben pedig a közokt. minister 
neveli tagjait. Ennek is elnöke a kir. tanfel-
ügyelő. Felekezeti tanító szolgálatképtelensége 
megállapítása előtt a kir. tanfelügyelők ideje-

korán közlik az illetékes egyházi főhatósággal 
a bizottsági eljárás helyét és idejét. Nincs 
szükség ily bizottsági eljárásra, ha valamely 
tanítót 40 évi beszámítható szolgálat után kell 
nyugdíjazni. Ily esetben a kir. tanf. egyszerűen 
előterjeszti a nyugdíjazandó tanító folyamod-
ványát az illetékes fórumon a jogos nyugdíj 
kiszabása és folyósítása végett. Az említettek-
ből látható, hogy a tanítói nyugdíjazásoknál, 
mindaddig, a míg az illető egyén kérvénye a 
közokt. ministeriumlioz nem kerül, a kir. 
tanfelügyelőnek van legnagyobb szerepe. — 
Gazdasági ismétlő-iskolai igazgató. Ada. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága, mint lapunk 
kiadója, azt üzeni, hogy „a gazdasági ismétlő-
iskolákat a Néptanítók Lapja díjtalanul nem 
illeti megennélfogva mi, szerkesztőség, nem 
is utalványozhattuk. 0. S. Soos-Szt-Márton. 
1. Pályázhatik bármelyik állami tanítói állásra 
és ki is nevezhetik. 2. Ha nem volt kikötve 
jegyzőkönyvileg az ellenkező, elhagyhatja év-
közben is. 3. Kérheti, de ha úgy fogadta el 
az állást, meg is tagadhatják. 4. Ha egyenes 
állami adót fizet, útadóval is megróható. — 
N. S. Bélmegyer. A földmívelésügyi minister 
segélyt nem, de köuyveket ad. Forduljon a 
község elöljárósága kérvénynyel hivatalos úton 
(főszolgabíró). — V. G. Bessén. 1. Még nem 
érkezett ide föl; alkalmasint a közigazgatási 
bizottságnál van. 2. Forduljon a közigazgatási 
bizottsághoz. 3. A korpótlék havi részletekben 
folyósítandó. — M. X. M. A kongresszusi 
naplóért csak újra Hajós Mihály úrhoz for-
duljon; ha három levelére nem válaszolt, talán 
válaszol majd a negyedikre. Nekünk semmi 
közünk az egész dologhoz. — K. 1. Peszér-
Adacs. A Néptanoda Pécsett jelenik meg; 
szerkesztője Schneider István. Az előfizetés a 
lap czímén Pécsre küldendő. — Cs. Helyesen 
cselekedett, hogv azt a fiút hazaküldötte az 
iskolából. — B. F. Kergyes. A gazdasági 
tanfolyamokat még nem hirdették ki. — B. V. 
Bálványos-Vára Íja. 1. Ez idő szerint 600 frt 
fizetésen fölül 50 frt első ötödéves pótlékra 
van igénye. 2. Az összes állami elemi iskolai 
tanítók fizetése az állami iskoláknál töltött 
szolgálati ibő arányában hivatalból fog rendez-
tetni. — A. B. Krakkó. A „közönségnek"(?) 
nincs joga ahhoz, hogy a vizsgálatokon a 
tanulókat kérdezhesse. (S ezt ön csakugyan 
nem tudta ?) — Cs. B. Többször megírtuk, 
hogy a róm. kath. felekezeti tanítók 1870-ik 
év előtti szolgálatuk után nyugdíjigényöket az 
iskolaföntartó egyházközséggel szemben érvé-
nyesíthetik. Azt is megmondtuk, hogy a kinek 
300 frton alul van a nyugdíjigény alapjául 
beszámítható fizetése, annak korpótléka csak 
akkor fogja nyugdíjigényét emelni, ha a kor-
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pótlék-összeg részben vagy egészen fölül lesz 
a 300 frtnyi beszámítható összegen. A kinek 
pedig már 900 korona beszámítható fizetése 
van, ha kisebb jövedelmű helyre megy, nyugdíj-
igényét leszállítják. — B. G. A 20—22 év 
előtti időre vonatkozó nyugdíjügyek rendezése 
lehető volt a közoktatásügyi minister úr egyik 
rendelete alapján; az erre vonatkozó terminus 
azonban már régebben lejárt. Nyugdíjigény 
alapjául elfogadott összegre az évi 2°/o-os járu-
lék mennyiségéből is lehet következtetni. — 
Kun Lajos. Nyugdíjigényét bizonyára azért 
emelték csak 25 írttal s nem az egész 50 frt 
korpótlékkal, mert korpótlékából csak 25 frt 
haladja túl a 300 frt nyugdíjminimumot. Lehe-
tetlen, hogy kántori illetmény czímen levontak 
volna díjlevele értékéből, ha ön kántori teen-
dőket is nem végezne. — Zala-Tárnok. 350 
forint után 8 frt évi díj nem vethető ki. mert 
a 2% csak 7 frt (14 korona). — T. J. Alkal-
mas iskolai tanszerek megbirálására az Orsz. 
Tanszermúzeum bizottsága van hivatva. For-
duljon levélben kérdezősködésével Miklós 
Gergely úrhoz a paedagogiumba. (Budapest, 
]. ker., Győri-út.) O szívességből — bizo-
nyára — válaszolni fog önnek a fölvetett 
kérdésben. Levele alapján mi úgy vélekedünk, 
hogy az ön említette dologra nézve inkább 
csak tanszerkereskedéssel vagy valamelyik 
jobbhírü papírkereskedő vei kellene érintkezésbe 
lépni. — Kacziáu Oy. Véleményünk szerint 
nem kötelezhető az egyházközség arra, hogy a 
tanítói és lelkészi szőllőterületek fölnjítási 
költségeit viselje. Okkal-móddal, szép szerével 
azonban rá lehet bírni az egyházközséget 
— már van rá több példa - hogy oly 
esetben, midőn a földmívelési ministerium 
ingyen vesszőt vagy oltványokat ad, az iskola-
f'öntartó hatóság is hozzájáruljon a fölnjítási 
munkák költségeinek viseléséhez. Ide első 
sorban jóakarat kell. Emellett érvelhetnek 
önök azzal, hogy a lelkészi vagy tanítói jöve-
delem nagy csonkulására vezet a szőllő pusz-
tulása, az egyházközségnek pedig erkölcsi 
kötelessége lelkészük, tanítójuk tőlük telhető 
ellátásáról gondoskodni. A rigolirozást egyházi 
közmunka czímen is végezhetik a hi vek oly 
időben,midőn saját mezei munkájuk szünetel. — 
Kr. F. Mucsi. Gyakrabban említettük, hogy 
nyugdíjintézethez nem tartozó tanító tanít-
ványaitól nem kell szedni a 15 kros járulékot. — 
B. Gyula. Ön deczember hónapban folya-
modott az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe s 
január 20-án írt levelében már panaszkodik, 
hogy még nem kapott választ. S már meg-
bánta, hogy folyamodott, mint mondja, majd a 
polgári iskolai tanítóképzőbe szándékozik 
menni. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy még 

talán a kir. tanfelügyelő útján visszavonhatja 
kérelmét. Persze ezt higgadtan meg kellene 
gondolnia, nehogy egy hónap múlva megint 
másra határozza el magát. — Természettani 
szemléltető. Levelező-lapon kérjen árjegy-
zéket a Lampel R. (Wodiáner F. és fiai) czég-
től: VI. ker., Andrássy-út 21. sz. — P. Sz. 
M. Nagy-Báród. Az óvodákra nem vonat-
kozik. Vasárnapokon adhatnak szünetet. — 
E . . . . Koriolán. Ebben az egyházi utasítás 
lehet irányadó. Azt gondoljuk, a kérdéses 
esetben, ha nincs ott román g. k. lelkész, 
tartozik párbért fizetni az orosz g. k. papnak, 
a kinek egyházi fünkczióját igénybeveszi. 
A tanítónak — ha ön a maga gyermekeit 
nem járatja az orosz g. k. tanítóhoz — nem 
tartozik párbért fizetni. — E. Ferencz. Anyilv. 
joggal bíró magán-iskola tanítója jogosan kér-
heti az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való föl-
vételt; de belépésre nem kötelezik. Korpót-
lékra nincs igénye. — V . . . y B . . . a. Az 
ezred-parancsnoksághoz a politikai hatóság 
útján folyamodhatik, hogy 2 havi szolgálatra 
már ebben az évben, a nagy szünidőre be-
hívják, ha önnek erre fontos okai vannak. — 
H. .T. A gimnázium VI-ik oszt. magánvizs-
gálat ügyében ahhoz a gimnázium igazgatójá-
hoz forduljon útbaigazításért, a hol a vizsgá-
latot letenni szándékozik. — —y. — a. Pécs. 
Ilyen dologban, az ügy alapos ismerete nélkül, 
egyoldalú informáczióra, mi soha sem szok-
tunk Ítéletet mondani. Szíveskedjék kérdéseivel 
a kir. tanfelügyelő úrhoz fordulni, annyival 
is inkább, mivel a tanfelügyelő — a tanító 
jogainak első védelmezője — ott helyben 
lakik. — Cs. K. Keresztes. Eötvös József br. 
összes munkáira még mindig lehet előfizetni, 
havi részletekben is Schmidt Albin úrnál, 
az Eötvös-alap pénztárosánál. (VII., ker. 
Wesselényi-utcza 42. szám,) — Többek-
nek. Az Eötvös-alap elnöke: Péterfy Sándor 
kir. tanácsos lakik: VII., Óvoda-utcza 4. sz.; 
a t i tkár: Peres Sándor igazgató, VI., Bajza-
utcza 27. sz.: az Orsz. Biz. elnöke: Lakits 
Vendel igazgató, VI., Ersek-utcza 3. sz. — 
P. V. Bács-Feketehegy. A korpótlékot, az 
adóhivatali levonások után, hiány nélkül kell a 
tanítónak megkapnia. — F. J. Csenger. K. 
A. Cserlenö. Még nem érkezett föl a minis-
teriumba. (Magánügyben czímzett levelező-lapot 
kell mellékelni.) — P. P. Báta. 1. Jó lesz új 
díjlevelet fölvennie. 2. Lapunkban már több 
ízben olvashati) volt, hogy milyen mellékletek 
szükségesek az államsegélyt kérő folyamod-
ványhoz. Most utoljára ismét közöljük; íme: 
az iskola szabályszerű költségvetése, a tanító 
eddigi díjlevelének eredeti példánya, a tanító 
oklevele, a községi elöljáróságnak a járási 
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főszolgabíró által láttamozott nyilatkozata a 
bitfelekezet szegénységéről, az illető iskolába 
járó tanköteles gyermekek számának hiteles, 
a községi elöljáróság által igazolt kimutatása. 
3. A kérvényre 1 korona, a mellékletekre 
(a mennyiben nem volna rajtuk bélyeg) 30— 
30 filléres bélyeg teendő. — J. M. Rippa. 
Jogosan nem követelheti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— O csássc. és ap. kir. Fölsége a leégett 

bisztraházi gör. kath. iskola, valamint lelkészi 
és tanítói lak építési czéljára 200 koronát 
méltóztatott magánpénztárából legkegyelme-
sebben engedélyezni. 

— A képviselőház f. hó 10-iki ülésén fe-
jezte be az 1900. évi költségvetés általános és 
f. hó 12-iki ülésén kezdte meg a részletes tár-
gyalást az ú. n. kisebb tárczákkal. — A kép-
viselőház Itíöz oktatásügyi bizottsága gróf Csáky 
Albin elnöklete alatt ülést tartott, melyen a 
közoktatásügyi ministerium részéről Zsilinszky 
államtitkár és Klauzál osztálytanácsos voltak 
jelen. Gróf Csáky Albin az ülést megnyitván, 
köszönetet mondott a bizottság elnökévé tör-
tént megválasztásáért, mire a bizottság tár-
gyalás alá vette a közoktatásügyi ministernek 
a tanítói nyugdíj- és gyámalap, továbbá az 
országos nyugdíj- és gyámintézet 1898. évi 
állapotáról szóló jelentéseit, a melyeket az 
előadó tüzetesen ismertetett. A bizottság be-
ható tanácskozás után, melyben az elnökön 
és Zsilinszky államtitkáron kívül Sághy Gyula, 
Molnár Antal, Kammerer Ernő, Nyegre László 
bizottsági tagok vettek részt, a ministeri elő-
terjesztések tudomásul vételének javaslatba 
hozását határozta el a Ház elé teijesztendő 
jelentésében, fölhíván a közoktatási kormány 
figyelmét annak kívánatos voltára hogy a 
tanítói nyugdíj- és gyámalap nagy mérvben föl-
szaporodott hátralékai lehetőleg apasztassanak, 
továbbá arra, hogy nem mutatkozik czélsze-
rűnek az, hogy a tanítói árvaházakban levő 
ifjak oly nagy számmal látogatják a közép-
iskolákat s óhajtandó lenne, hogy közülük 
minél többen iparosoknak képeztessenek. Föl-
merült a tanácskozás folyamán a tizenöt-
krajczáros nyugdíjjárulék eltörlésének eszméje 
is, a mire nézve megnyugvással vette tudo-
másul a bizottság a közoktatási minister kép-
viselőjének azt a kijelentését, hogy ha az eltörlés 
lehetséges lesz, megfelelő törvényjavaslatot fog 
a közoktatási kormány a Ház elé terjeszteni. 
(Ekkor is azonban két-három évig még fönn 
kellene tartani a 15 kros befizetéseket, hogy 
azokból teremtsük meg azt az alapot, a melyre, 
mint lapunk in. é. 48. számának első czikkében 

kifejtettük, a Tanítók Háza föntartására múl-
hatatlanul szükség van. Szerk.) Jelentésében 
kifejezi végül a bizottság azt az óhajtást is, 
hogy az egyes tanítói árvaházakról a ministeri 
jelentés kapcsán külön számadások terjesztes-
senek elő. 

— Világ folyása a külföldön. A délafrikai 
harcztérről az angolokra nézve lesújtó liirek 
érkeznek. A m. héten a már két ízben meg-
vert Buller tábornok harmadik kisérlete 
Ladysmith fölmentésére szintén meghiusult. 
Kétezerötszáz ember veszteséggel visszaverték 
s a Tugela-folyó déli partjára visszavonult. 
Macdonald, egy másik angol tábornok a nyu-
gati harcztéren szenvedett vereséget s vonult 
vissza Methuen lord modder-riveri táborába, 
a honnan elindult. Hanem azért, vagy épp 
ezért, az angolok még mindig nem hajlandók 
békekötésre s el vannak határozva arra, hogy 
a legnagyobb áldozatokkal is folytatják ezt 
az igazságtalan háborút. Csak még keserűbb 
meglepetések ne érjék a „büszke Albiont"! 
Egyptomban a lázadás jelei mutatkoznak, 
sőt benn az anyaországban is lázonganak az 
irek, Oroszország és Francziaország meg résen 
állnak. — Ausztriában folynak a békealkudo-
zások, de határozott eredményről, lapunk zár-
táig, nem értesültünk. Ausztria belügyi bajait 
most a kőszénbányászok sztrájkja is növeli. 

— A Néptanítók Lapja és a fő tanítók. 
Sok helyről kapunk panaszt az osztály- és 
segéd-tanítóktól, hogy a főtanítók egészen a 
maguk részére foglalják le lapunkat és nekik 
csak többszörös kérésre, sőt itt-ott arra sem 
adják át. Olyan esetről is értesültünk, hogy 
a „főtanító," nem tudván magyarul, nem 
olvashatja lapunkat, de azért a fiatal osztály-
tanítóknak sem adja át. Ez világos visszaélés, 
mert a Néptanítók Lapja, mely az iskola 
czímére jár, nem a kántor- vagy a főtanítóé, 
hanem az islcoláé s így az iskola minden egyes 
tanítójának (akár „fő," akár „segéd") egyenlő 
joga van ahhoz. A közoktatásügyi ministerium 
azért adja ki, nagy költséggel a Néptanítók 
Lapját, hogy azt minden magyarországi tanító 
olvassa; a ki tehát tanítótársainak lapunk 
olvasását megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, 
az visszaélést követ él s annak a nevét, ha ez 
a fölszólalásunk és tiltakozásunk nem használ, 
mi pellengérre fogjuk állítani. A kir. tanfel-
ügyelő urakat pedig komolyan kérjük, hogy 
az 1888. évi 48.198 számú ministeri rendelet 
értelmében eljárni szíveskedjenek s iskolaláto-
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gatásaik alkalmával ne csupán arról győződ-
jenek meg, hogy megőriztetik és beköttetik-e 
a Néptanítók Lapja, hanem hogy olvashatja-e 
azt a tanítótestület minden tagja? — Egye-
lőre csak ennyit. Szükség esetében többet is 
mondunk még erről a kellemetlen dologról. 

— A Magy. Tanítók Kaszinója és a tan-
terv. Folyó hó 10-én teljesen megtöltötték 
a M. T. K. dísztermét a főváros tannítói és 
tanítónői, hogy meghallgassák Sretvizer Lajos 
igazgatónak előadását az osztott et. népiskolai 
tantervről, tekintettel a székesfőváros viszonyaira. 
Verédy Károly dr. szf. tanfelügyelő s a kaszinó 
intéző igazgatója meleg szavakkal üdvözölte 
az előadót, a ki a közoktatási tanácsban is 
munkás részt vett a tanterv megalkotásánál. 
Sretvizer L. előadását nagy figyelemmel hall-
gatták. Mindenek előtt kiemelte volt az új 
tanterv igazi fényoldalát, s méltatta abban 
azokat a nemzeti nevelést szolgáló gazdag 
motívumokat, melyek hivatva lesznek, hogy 
a hagyományos királyhűséget, a hazaszeretetet, 
a fajszeretetet ápolják a zsenge tanuló ifjúság-
ban. Majd meg rátért az egyes tanítási tár-
gyaknál azokra a részekre, melyek a székes-
főváros viszonyaiból kifolyólag különös figyel-
met érdemelnek. Végül bebizonyította, hogy 
okvetetlenül szükség lesz a székesfőváros 
viszonyait figyelembe vevő részletes helyi tan-
tervet készíteni, mely hivatva lesz nagy lendü-
letet adni az ország fővárosa iskolaügyének. 
Az elkészítés módjára nézve a következő 
határozati javaslatot terjeszté az ülés elé: 
1. A M. T. /íT.-jának tanügyi bizottsága meg-
keresi a székesfővárosi tanácsot, hogy az osz-
tott el. népiskola új tanterve kibocsátása 
után azonnal készíttesse el a saját tanszemély-
zetével Budapest székesfőváros helyi viszonyai-
nak részletes tantervét. 2. Ezt megelőzőleg 
állapíttassa meg a tanács a közoktatásügyi 
bizottság útján azokat az irányadó elveket, 
melyeket a részletes helyi tanterv kidolgozá-
sánál okvetetlenül figyelembe kell venni. Az 
előadó indítványát elfogadták. Az élénk és 
érdekes vitában résztvettek: Verédy Károly 
tanfelügyelő, Jeny József, Hajnal Adolf, Schön 
József, Tanos Sándor, Trajtler Károly főv. 
igazgatók, továbbá Nagy Lázsió képezdei 
igazgató és Cserhalmi Ferencz főv. tanító. 

— Hagyaték a Ferencz József Tanítók 
Háza javára. A tanítóság nemeskeblű barátja, 
Rupp Zsigmond, budapesti kir. közjegyző, kihez 
Göőz József dr. azzal a kérelemmel járult, 
hogy úgy a maga hatáskörében, mint a köz-
jegyzői kamara útján hasson oda, hogy vég-
rendeleti jótékonyczélú hagyatékok szétosztá-

sánál a Tanítók Háza figyelembe vétessék — 
szép példáját adta a tanítói kar nemes törek-
vései iránt való fogékonyságának, midőn leg-
közelebb egy végrendeleti intézkedésével az 
Országos Magyar Iskolaegyesület részére 
2000, a Ferencz József Tanítók Háza javára 
pedig 1000 koronát bocsátott az említett czé-
lok szolgálatára. Lapunk szerkesztősége midőn 
eme nagylelkűségért Nyílhegyi Rupp Zsigmond 
kir. közjegyző úrnak 30.000 tanító nevében 
liálás köszönetet mond, egyszersmind figyelmébe 
ajánlja a kartársaknak, hogy ismeretségüket 
fölhasználva, forduljanak kérelemmel a többi 
kir. közjegyzőkhöz, hogy a Tanítók Házát jó-
tékonyczélú hagyatékok szétosztásánál figye-
lembe venni kegyeskedjenek. Az 1000 korona 
befizetéséről szóló nyugtatvány ekként szól: 
„Nyugtatvány 1000 koronáról, azaz egyezer 
koronáról, mely összeget, mint özv. Pfeiffer 
Mihályné szül. Herb Anna szobaalapítványa, 
a „Ferencz József Tanítók Háza javára" czí-
mü alapítványt nagys. Rupp Zsigmond kir. 
közjegyző úr szives intézkedése folytán dr. 
Göőz József úrtól az Eötvös-alap pénztárába 
átvettem azon föltétel alatt, hogy a szóban 
levő összeg addig kamatoztassák, míg 4000 
azaz uégvezer koronára nem növekszik, úgy, 
hogy ebből a tőkéből özv. Pfeifter Mihályné 
szül. Herb Anna szobaalapítványa czímen egy 
egyetemi jeles tanulónak a Ferencz József Ta-
nítók Házában való ellátása örök időre bizto-
sítva legyen az Eötvös-alap 1899. évi nov. 
11-én helybenhagyott alapszabályzata értelmé-
ben. Budapest, 1900. február 3. Azaz 1000 
korona. P. H. Schmidt Albin m. k., egyesületi 
pénztáros." 

— A Magyar Tanítók Turista-Egyesülete 
e hó 3-án tartotta IX. rendes közgyűlését, 
melyen jelen volt az egyesület védnöke: 
b. Eötvös Loránd és tiszteletbeli t ag j a : 
dr. Berzeviczy Albert is. A közgyűlésen az elnök 
örömmel jelezte, hogy az egyesületnek "hivei 
utóbbi években az egész hazából rohamosan 
növekednek. Űgy, hogy a közelben remélhe-
tőleg 1000 lesz a tagok száma. Moussong 
Géza ügyvivő-alelnök előterjesztéseiből kitűnt, 
hogy az egyesület nemcsak tagjait viszihazánkban 
a szélrózsa minden irányában tanulmány-
utakra, hanem nagy gondot fordít újabban 
az iskolai kirándulások meghonosítására is. 
Sőt ez évre az egyesület már nagyobb össze-
get vett föl azok anyagi segélyezésére is. Az 
egyesület, mint minden évben, a legutóbbiban 
is pályadíjat tűzött ki hazai földrajzi s nép-
ismei leirásokra, melyre igen szép pályaművek 
érkeztek be. A kiadásában megjelenő „Turista 
Közlöny" czímű képes folyóirat pedig már 
nagy terjedelemben jelenik meg s arra ez 
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ideig 8000 koronát fordítottak. Kurz Sámuel, 
mint a számvizsgáló-bizottság elnöke, jelenté 
ezután, hogy az egyesület a csekély tagsági 
díj s az azzal szemben nyújtott számos ked-
vezmény mellett is, anyagilag rendezett, mert 
2500 korona vagyona van. Ezenkívül 700 
korona értékű könyvtára van, melyhez Böser 
János tiszteletbeli tag a közgyűlés folyama 
alatt 200 korona értékű könyv-adománynyal 
járult. Eötvös Loránd b. elismerő és lelkesítő 
szavai után megejtették a választást. Elnök 
lett Verédy Károly dr., társelnök Telek János 
és Weimer Gyula József, ügyvivő-alelnök és 
szerkesztő Moussong Géza, titkár Kittig Lajos, 
jegyzők Drégely Dezső és Lissák Kálmán, 
pénztáros Gergely István, ellenőr Varga Pál, 
könyvtáros Vágó Aladár. A választmányba 
36 fővárosi és 24 vidéki tagot, 6—6 póttag-
gal választottak. 

—Nógrádmegyei Tanügy czímén dr. Pacséri 
Károly kir. tanfelügyelő megyéjét érdeklő, 
hasznos havi folyóiratot indított meg, mely-
lyel, mint beköszöntőjében maga mondja, a 
tanügyi adminisztráczió terén is jelentkező 
bürokratizmus elejét óhajtja venni. A bürokra-
tizmus onnan származik, hogy a községi 
elöljáróságok, az iskolai hatóságok és tanítók 
nem ismerik eléggé a tanügyi törvényeket, 
utasításokat, rendeleteket s innen ered a sok 
kérdezősködés, melyek a tanf. hivatal irodai 
teendőit nagyon szaporítják, s innen származik 
az, hogy a beérkező ügydarabok nincsenek 
rendesen szerkesztve vagy fölszerelve, miáltal 
sok közbevető intézkedés válik szükségessé. 
A tanügyi törvények, utasítások, rendeletek 
terén eme járatlanságot lesz hivatva a „N. T." 
első sorban megszüntetni, miáltal elejét veszi 
sok haszontalan irka-firkának. A Nógrád-
megyei Tanügy előfizetési ára egész évre 
csak 2 korona. A január 20-án megjelent 
1. szám tartalma: Beköszöntő. Az iskolai 
hatóságok irodai teendőiről. A megyei köz-
igazgatási bizottság 1900. évi január hó 15-én 
tartott ülésének tanügyi határozatairól. Sür-
gős és fontos felhívás a 15 kros nyugdíj-
járulékok tárgyában. A tanítók személy válto-
zására vonatkozó kimutatások beterjesztése. 
Tanítóváltozások. Államsegélyek. Végellátás 
és nyugdíj pótló államsegély. Halálozás. 

— Az Első Délvidéki Tanítói Takarék-
és Hitelszövetkezet f. hó 4-én tartotta köz-
gyűlését Temesvárit. A szövetkezetnek 1899 
végével 675 tagja volt 2210 üzletrészszel. A 
szövetkezet megalakulása óta részjegytörlesz-
téseit elhalálozás, családi és más ismeretlen 
okok folytán beszüntette 90 tag 264 üzlet-
részszel. Fjonan belépett 21 tag 72 üzlet-
részszel. Az üzletrészek törlesztéséből havon-

kint átlag befolyik 2200 korona. e'ven-
kint 26.520 korona. Az üzletrészek teljes tör-
lesztése után azaz 1903. évi április hó 30-án 
a szövetkezet előreláthatólag 132.000 korona 
alaptőke fölött fog rendelkezni. A mérlegszámla 
77.349 kor. 47 fillért tüntetett föl, a veszteség-
és nyereségszámla 5735 kor. 16 fillért. 

— Ösztöndíj. A Rozenich-féle ösztöndíjat, 
mely a borisfalvi Rozenichcsaládból, férfi- és 
női ágon sarjadzott tanuló ifjak továbbtanít-
tatására alapíttatott, most Szedenik Fülöp 
sopronperesztegi főtanító fia: Jenő, mint az 
alapítványt tevő közeli vérrokona, nyerte el. 

— A rimamurány-salgótarjáni vasmű-
részvénytársaság tanítói kara, mely, mint 
lapunk mult számában jeleztük, mulatságot 
is rendez a mi házunk javára, kérvényt nyúj-
tott be a társulat vezérigazgatóságához, mely-
ben a Ferencz József Tanítók Házában egy 
szabaalapítványra 6000 korona segélyt kér. 

— A csanádmegyei tanítóegyesület folyó 
hó 3-án Makón a Tanítók Háza javára hang-
versenynyel egybekötött tánczmulatságot ren-
dezett. A mulatság úgy szellemileg, mint 
anyagilag kiválóan sikerült. Lászlóné-Janda 
Ilma cs.-palotai tanítónő szavalt, Móra István 
fölolvasott, Marsclial Pál megyei főpénztári 
ellenőr énekelt. A bevétel meghaladja a 800 
koronát, melyből a tiszta jövedelem fele a 
Tanítók Házára megszavazott 2000 korona 
javára esik. 

— Gyűlések. A fogarasmegyei tantestület 
felső járásköre alakuló- és egyszersmind ren-
des köri gyűlését folyó hó 12-én Kuesuláta 
községében tartotta. — A gyergyói róm. katli. 
tanítóegyesület évharmatlos rendes közgyűlését 
f. hó 14-én Gyergyó-Ujfaluban tartotta. — 
Az erdővidéki tanítótestület f. hó 15-én Baróthon 
a róm. kath. népiskola helyiségében vándor-
gyűlést tart. 

— Halálozások. Wilhelm Frigyes nyugalma-
zott tanító folyó hó 2-án, életének 88-ik 
évében Hódmező-Vásárhelytt meghalt. —• 
Zlovzky Sándor nyűg, gör. kath. tanító, életé-
nek (í2-ik évében meghalt, Darván (Márama-
rosmegye). —• Erdély Károly nyugalmazott 
polg. isk. igazgató f. hó 8-án, 55 éves korá-
ban, Vörösberényben elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : A beiskolázások és az iskolamulasz-
tások. Berecz Gyula. —• Tanító, mint a közegészség 
őre. Elek Gyula. — Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? I. Bódizs Géza. — II. Veress Károly. — 
111. Polgár József. — S z ü n ó r a : Az én szalmám. 
Zsigmond Konrád. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

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

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

A beiskolázás és az iskolainulasz-
tások. 

Az iskolamulasztások szabályszerű 
kezelése a tanítónak, iskolaszéknek, elöl-
járóságnak s mindenekfölött a kir. tan-
felügyelőnek nem csak gondot okoz, 
de tetemes időt és munkát is vesz 
igénybe. 

Nagy kérdés, hogy a mai gyakorlat 
eredménye megfelel-e. a reáfordított 
munkának és időnek? 

Lássuk, mi a teendöj'ök az egyes 
tényezőknek. 

1. A tanító vezeti a mulasztási naplót, 
ebben megkülönbözteti az igazolt és 
igazolatlan mulasztásokat. Az utóbbiakat 
minden hónap 1-én és 15-én kiírj Bjj BjZ 
igazolatlanul mulasztók jegyzékét az 
iskolaszék elnökének átadja. Hogy azon-
ban pontosan kimutathassa, hogy mely 
növendéket hányadizben mutatott ki, 
a mi pedig igen fontos és lényeges 
kérdés, kénytelen a mulasztási naplótól 
függetlenül még egy külön jegyzéket 
is vezetni, a melyből tisztán kell 
látnia, hogy kit hányadizben mutat ki 
igazolatlan mulasztóul. 

A tanév végén összegezi a mulasz-
tásokat és a végöszegeket a mulasztási 
uapló megfelelő rovataiba bevezeti. 
Arról, hogy a mulasztások igazolásán 

kívül is mennyi dolga és kellemetlen-
sége van a tanítónak, nem is szólok! 

2. Az iskolaszék (gondnokság) bírás-
kodik első sorban a tanító és szülők 
között az iskolamulasztások igazolása 
tárgyában fölmerült kérdésekben. A 
tanítótól havonkint kétszer átveszi az 
iskolamulasztási kimutatásokat s azokat 
további eljárás végett az elöljáróság-
hoz átteszi. Figyelemmel kiséri, hogy 
az elöljáróság előírt kötelességét mi-
ként teljesíti; ha mulasztást tapasztal, 
erről a kir. tanfelügyelőnek jelentést 
tesz. A községi elöljáróságtól átveszi 
nyugta ellenében a behajtott iskola-
mulasztási bírságokat. Azokat a szülő-
ket, a kik a reájuk kirótt bírságot 
megfizetni képtelenek, az iskola körüli 
munkával foglalkoztatja, ennek teljesí-
téséről elismervényt állít ki. A behaj-
tot t bírságpénzeken a szegény tanulók 
számára tankönyveket, esetleg más 
hasznos dolgot vásárol; minderről 
elszámol. A mennyiben pedig valamely 
tanköteles a legmagasabb bírság kisza-
bása u tán sem járna iskolába, az is-
kolaszék g jám kirendelését kérelmezi 
a kir tanfelügyelőtől. 

3. A községi élőijár óság legelső föla-
data, hogy a községben levő valamennyi 
iskolát ellátja a mulasztások kimutatá-
sához szükséges nyomtatványokkal. Ha-
vonkint kétszer átveszi az igazolatlanul 

Lapunk S-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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mulasztók kimutatását. A szülőket meg-
idézi, az első izben kimutatot t mulasz-
tásokért meginti s fokozatosan 1, 2, 
4, 8 korona pénzbírságban elmarasz-
talja, esetleg foglal, végrehajt, nemleges 
zálogolási jegyzőkönyvet vesz föl, a 
mely esetben a fizetni képtelen szülő-
ket az iskola körüli közmunkára szorítja. 
A bírságokat behajtja ós az iskolaszék 
elnökének nyugta mellett átszolgáltatja. 
Eljárásának eredményét a mulasztási ki-
mutatáson, minden egyes növendéknél föl-
tünteti, a kimutatást aláírja, ehhez mellé-
keli az iskolaszék nyugtatványát a részére 
átszolgáltatott pénzbírságról, valamint 
annak elismer vényét az iskola körül tel-
jesített közmunkáról; ezen utóbbi eset-
ben a nemleges zálogolási jegyzőkönyv 
is mellékelendő, a mely bizonyítja, 
hogy az illető szülőtől a pénzbírság 
behajtható nem volt. Mindezen kimu-
tatásokat, nyugtatványokat, minden hó-
nap 10-éig, az előző hónapról a kör-
jegyzőhöz beterjeszti. Az elöljáróság 
feladata még az is, hogy a mennyiben 
a szülők a legmagasabb bírság kisza-
bása után sem járatnák gyermekeiket 
iskolába, a népoktatásügyi törvény 
4. §-ának megfelelőleg, a kir. tanfel-
ügyelő intézkedése folytán gyámot 
rendel ki az illető tanköteles gondo-
zására. 

4. A körjegyző. A hozzá beérkezett 
elöljáróság! jelentéseket az előző hónap-
ról egybegyűjti s ezeket a következő 
hónap 15-éig a kir. tanfelügyelőhöz 
beterjeszti. Természetes, hogy amennyi-
ben egyes községi elöljáróságok a mu-
lasztási kimutatások benyújtásával kése-
delmeskednének, ezeket a körjegyző 
megsürgeti s azon van, hogy a kitűzött 
határidőre a kimutatásokat a kir. tan-
felügyelőhöz beterjeszthesse. 

5. A kir. tanfelügyélő. Az iskolamu-
lasztások nyilvántartására hivatalában 
külön könyvet vezet, a melyben minden 
községnek és az abban levő minden 
iskolának külön rovata van. Október hó 

15-én kapja az első mulasztási kimuta-
tásokat, a melyekből látja, hogy min-
den iskolánál és minden községben 
mily mérvű igazolatlan mulasztás tör-
tént. Az elöljáróságoknak a kimutatá-
sokra vezetett megjegyzéseiből, a kisza-
bott bírságokból, végre a szintén beter-
jesztett iskolaszéki nyugtatványokból 
pedig azt állapítja meg, hogy az elöl-
járóság hogyan teljesítette törvényes 
kötelezettségét. 

A beterjesztett adatokat nyilvántar-
tásába bevezeti. A mennyiben pedig az 
elöljáróság eljárásával megelégedve nem 
lehetne, kifogásait közli s a hiányok 
pótlására záros határidőt tűz ki, a 
mit ismét határidőnaplójába kell beve-
zetnie. Minthogy pedig a körjegyzők a 
kimutatásokat csak nagynehezen képe-
sek az elöljáróságoktól beszerezni, így 
igen gyakori, hogy azoknak beterjesz-
tésére a kir. tanfelügyelő kénytelen a 
jegyzőket megsürgetni. Mindennapos az 
is, hogy az elöljáróságok, már csak a 
gyakori bíróváltozás miat t is, nincsenek 
kellőleg tájékozva teendőik felől; ezek-
nek kitanítása szintén a kir. tanfel-
ügyelőre marad s minthogy nem min-
dig lehet megvárni, míg a tanfelügyelő 
az illető községbe kimehet — a kita-
nítást Írásban kell eszközölni, a mi 
valóban tetemes munkával jár. Arról, 
hogy az elöljáróságokkal szemben a 
járási főssolgabiráknak igénybevétele 
mily gyakori s mennyi munkával jár, 
említést sem teszek, valamint azokról 
az esetekről sem, a melyek iskolamulasz-
tási ügyekből kifolyólag, mint utolsó 
fórumnál, a vármegyei közigazgatásii bizott-
ságnál játszódnak le. 

Ezekben nagyjából bemutattam mind-
azon tényezőknek munkakörét, a melyek 
az iskolamulasztások bejelentésére, iga-
zolására, bírságolására és ellenőrzésére 
vannak hivatva. 

Maga ezen szervezet, mely pedig az 
ország legtöbb vármegyéjében érvény-
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ben van, hiányos, sőt a szabályszerű 
ellenőrzést is lehetetlenné teszi. 

A gyakorlatban ugyanis a községi 
elöljáróságok a nekik végrehajtás végett 
kiadott mulasztási kimutatásokat nem 
intézik el, a mulasztásokat nem bírságol-
ják s minderről sem ajegyzőnek jelentést 
nem tesznek, sem pedig ily módon a 
jegyző sem terjeszthet be semmit a 
kir. tanfelügyelőhöz. Ennek az a követ-
kezménye, hogy a kir. tanfelügyélő 
állandó hadilábon áll a főszolgabírókkal, 
jegyzőkkel s elöljáróságokkal. A sür-
getéseknek se szere, se száma s mire 
végre a kimutatás a tanfelügyelő kezébe 
kerül, akkorára már minden intézke-
dés idejét multa. 

De a mi a legnagyobb baj, a kir. 
tanfelügyelő nincs tájékozva a felől, 
hogy többszörös sürgetésének nem az 
lesz-e a vége, bogy a megsürgetett 
községben tulaj donképen igazolatlan 
mulasztás nem is fordult elő. 

Mindezen a bajon lehet segíteni, 
még pedig az által, ha elrendeltetik, 
hogy a tanítók a mulasztási kimutatásokat 
2 egyenlő példányban kötelesek kiállítani. 
Ezeknek egyikét a törvény követelményei-
nek megfelelőleg az iskolaszéknek küldik 
meg további eljárás végett, a másikat 
pedig közvetlenül a kir. tanfelügyelőhöz 
terjesztik be. 

Ily módon a kir. tanfelügyelő azonnal 
értesül arról, hogy mely községben és 
mily mérvű igazolatlan mulasztások 
történtek. Tudja azt, hogy az elöljáró-
ságnak X. községben van-e teendője 
igazolatlan mulasztásokkal. Nyilván-
tartásába számszerint azonnal előírhatja, 
hogy a tanító részéről I. izben, II. Íz-
ben, III. izben stb. számszerint hány 
növendék lett kimutatva és így tudja, 
hogy X. község részéről hány megintés-
ről s mily összegű pénzbírságnak be-
hajtásáról kell számot kérnie. Tudja 
tehát, hogy X. községet miért sürgeti. 

Hogy pedig ez nem lehetetlen, bizo-

nyítja az a körülmény, hogy tankeiü-
letemben ez az eljárás már 2 év óta 
gyakorlatban van. A közigazgatási bizott-
ságnak ide vonatkozó határozatát tígy 
a tanítók, mint az iskolaszékek fele-
kezeti különbség nélkül kedvezően fo-
gadták s ma örömmel teljesítik, mert 
látják, bogy többmunkájoknak meg-
van a gyakorlati értéke: az elöljárósá-
gok mindenütt kényszerítve vannak 
törvényes kötelességeiket teljesíteni. 

(Turócz-Szenl-Márton.) Iierecs Gyula. 

Van-e szükség a gazdasági ismétlő-
iskolákra { 

Minden földmívelő állam mezőyrazdasáo-i O O 
előhaladásának legfontosabb tényezője az. 
hogy a mezőgazdasági szakoktatás benne az 
igényeknek megfelelően legyen szervezve. 
Helyes és az igényeknek megfelelő a szerve 
zés akkor, ha a legnagyobb birtokostól a 
legkisebbik mindenkinek mód adatik feltalálni 
azt a helyet, a hol a szükséges szakképzett-
séget megszerezheti. Sajnos, hogy ez irány-
elvek a közel mult időkig hazánban nem 
érvényesülhettek úgy, a mint kellett volna. 

Nézzük tehát, hogy a gazdasági szakokta-
tás terén való működés mennyiben felelt meg 
a múltban a hozzáfűzött reményeknek, meny-
nyiben elégítette ki a gyakorlat igényeit, 
van-e szükség a továbbfejlesztésre s ha igen, 
mily irányban kell azt eszközölni közgazdasá-
gunk föllendítésére ? 

Hazánkban 1 gazdasági akadémia, 4 tan-
intézet, 18 föld míves-iskola, 1 tangazdaság 
és néhány gazdasági irányú felső népiskola 
volt hivatva a mezőgazdasági szakképzést 
szolgálni. Az utóbbi inkább előkészítő iskola 
különböző pályákra, tehát csak részben szol-
gálja az említett czélt. A többi szakintézmények 
a gazdatisztek képzésével a közép és nagy 
birtoknak szolgálták és szolgálják ma is az 
érdekeit. Igaz ugyan, hogy a földmíves-iskolák 
czélja a kisbirtok kultiválása lett volna az 
értelmes parasztgazdák és előmunkások neve-
lésével, de ezt maga a szervezet hibázta el 
akkor, midőn növendékeit évi 200 frt tápdíj, 
tandíj s mellékes kiadások fedezésére utalta. 
Ez oly összeg, melyet kisgazdáink jövedelme 
két éven át nem bír fedezni. Tehát a földmíves-
iskola is kenyérkereső pálya lett, mint 
azt a földmívelésügyi minister úr 1897. évről 
szóló jelentése is mutatja, mely szerint 14 

8* 
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földmíves - iskolában 838 tanulóból csak 
171 volt földmívesé, melyeknek hasonfele sem 
megy a maga gazdaságába. Pedig a földmíves-
iskolák fentartása nem kis összegbe kerül 
az államkincstárnak. 

Avagy vegyük a tanintézeteket, melyek 
fentartása egyenkint belekerül az államnak éven-
kint 25—30—50 ezer forintjába, a minek 
fejében nyer átlag 300 végzett gazdát. És mit 
nyer ezekkel a magyar földbirtok? Azt, hogy 
hasonfelén marad minden a régi, apáinktól 
látták kezelésnél, mert a kisbirtokos nem 
képes tanult emberrel vezetni kis gazdaságát, 
sem önmaga tanulni. 

Igaz ugyan, hogy a szakképzett erők mező-
gazdaságunk általános súlyos helyzetének 
javítására, az egyes gazdaságokban létesített 
intenzív kultúra által nagy mértékben befoly-
tak. De kisgazdáink ezzel sem nyertek, ha 
látták is, mert az intenzív mezőgazdasági kul-
túra a gazda anyagi tehetségén kívül nagyobb 
szellemi képzettséget igényel, mint az egyszerű 
külterjes patriarkális gazdálkodás. Ehhez szel-
lemi tehetség, a gazdasági teknikai fogások 
ismerete és gyakorlatban való alkalmazása 
szükséges. Tehát oda kell törekedni, hogy a 
kisgazda érdekei is kielégítve legyenek. 

Régen rájöttek arra, hogy az ily egyoldalú 
irányzatnak meg kell dőlnie s éppen ezért 
reformálni kell a gazdasági szakoktatást. Már 
a „Gyakorlati Mezőgazda" 1892. évi folyamá-
ban, majd a „ Mezőgazdasági Szemlében" jelen-
tek meg egyes czikkek, melyek a népoktatás 
keretében a tanító-jelöltek és papnövendékek 
kiképzésével vélik megoldhatónak a fenti 
problémát. Itt találjuk föl először a gazdasági 
ismétlő-iskolák gyakorlati kivitele szükséges 
voltának hangoztatását. 

És hogy az eszme megvalósult, az vallás-
és közoktatásügyi ministerünknek köszönhető, 
a ki ezen intézmény messze kiható erejét 
fölfogta. 

Lássuk csak alapjában azt a kérdést, hogy 
vájjon van-e szükség a gazdasági ismeretek-
nek közgazdaságunk és nemzeti jólétünk szem-
pontjából a nép között való terjesztésére? 
Beszéljenek a hivatalos statisztika idevágó 
adatai, a melyek szerint a magyar szent-korona 
területén kétmillió 667.808 birtokos kezén 
negyvenhárom millió 477.175 katasztrális hol-
dat elfoglaló terület van kétmillió 486.256 
darabban. Tehát átlagban Magyarországon 
egy birtokosra esik átlag 16'38 kat. hold. 
Ezen földterület megoszlási aránya az egyes 
birtok-kategoriák aránya szerint pedig a kö-
vetkező : 

1. Az 5 holdig terjedő törpe 
birtok . 6,605.189 kat h. 

2. A paraszt-birtok 5 — 30 
holdig 8,421.800 , 

3. A közép kis birtok 30 — 200 
holdig 6,740.000 

4. A valódi közép birtok 
200=1000 holdig . . 6,660.000 ., 

5. Uradalom 1000 — 10.000 
holdig 14,240.000 

6. Latifundiumok 10.000 hol-
don felül 3,930.900 

Összesen: . . 46,597.889 kat. h. 
Százalékokban kifejezve: a törpe, paraszt 

és közép kisbirtok 46'6°/o-át, a valódi közép, 
a latifundium és uradalmi birtok 53'4%-át 
teszi ki a mívelés alatt álló területnek. 

Ez utóbbi három osztályt a birtok nagysága 
képessé teszi arra, hogy vagy maga tanuljon 
okszerűen gazdálkodni, vagv pedig megfelelő 
képzett erőkkel produkálja a termő erő kihasz-
nálása nélkül a lehető legnagyobb jövedelmet. 

Azonban az első három osztályba sorozot-
tak ezt nem tehetvén, gazdálkodnak úgy, a 
mint apáiktól látták, vagy pedig utánozzák a 
nagybirtokot, a mi legtöbbször még rosszabb 
az ősiségnél, mert szakértelem hiányában 
nem tudják a hasznot az okszerűvel párosítani 
s csak a kísérletezés emészti föl a jövedelmet. 

Pedig az igények mindig nőnek, a népesség 
szaporodik s az amúgy is kisdarab földek 
kisebbekre szakadoznak, a termő erő mindig 
csökken, a rizikó pedig roppant nagy, mert 
egy silány, fagyos vagy zivataros év százezrek 
kenyerét veheti el s a koldusbotot, vagy a 
szoczializmus vörös zászlóját adhatja az állam-
fentartó elem kezébe. E mellett kisért a 
földbirtok idegen kézre jutása, a bankok 
állandóan növekedő betáblázása s szemmel 
láthatólag szűkebb térre szorul a jólétnek 
örvendő magyarság. A hol egykor gazdag 
apák voltak, ma találhatók szegény unokák 
vagy Amerikába vándorlók. 

Tehát nemzetgazdasági szempontból is ok-
vetlen meg kell tartani a magyar földet a magyar 
kisbirtokosnak s a magyar kisbirtokost az állam-
nak, mert ők képezik a népesedésnél a milliókat, 
míg a nagybirtokosok alig néhány ezret 
tesznek ki. Jílgy kissé talán sötét a kép, de 
a ki Magyarországot beutazta, annak el kell 
ismernie állításom valódiságát. 

Kimutattam, hogy a földbirtoknak majdnem 
fele van a kisgazdák kezén. És ez az óriás 
terület fele jövedelmét sein nyújtja országos 
átlagban a jó közepes termésnek. S a közel 
mult időkig mégsem történt semmi a kis-
gazdák szakértelmének fejlesztése érdekében, 
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pedig mint földmívelésügyi ministerünk mondta 
a szegedi kiállításon, a magyar földnek két-
annyi népet is el kell tartania, mint a meny-
nyit eltart. El is tud tartani a mainál jobb 
létben, de csak akkor, ha okszerűen kezeltetik. 
Az okszerű kezelés pedig csak majd akkor 
lesz általános, ha a kisgazdáknak is alkalom 
és mód lesz arra nyújtva, hogy megtanulják, 
miként lehet ott két kalászt termelni, a hol 
idáig csak egy termett. Erre pedig a gazda-
sági ismétlő-iskolák vannak hivatva. 

Hogy a földmívelő nép gazdasági szakértelme 
fejlesztése nemcsak fajfentartási és nemzet-
gazdasági szempontból vált közszükségletté, 
hanem fináncziális szempontból is, azt bizo-
nyítja a földmívelésügyi minister úrnak a 
mult évben a törvényhozás elé terjesztett 
jelentése, mely szerint a „magyar búzatermés — 
eltekintve az elemi csapások okozta károktól — 
oly silány volt. hogy országos átlagban katasz-
trális holdankint alig érte el a 4—5 méter-
mázsát, míg más években a 7 métermázsa 
fölött szokott lenni, sőt 1885-ben a nvolczat 
is meghaladta." 

Íme a szakértelem hiánya, mely vagy rabló-
gazdaságot űz, vagy nem tudja az adott vi-
szonyok közt a rendelkezésére álló területet 
fölhasználni s így a talaj a fokonkinti kime-
rülésnek van kitéve. 

S mi ennek az eredménye ? Az, hogy leg-
fontosabb terményünk: a buza. — mint a 
hivatalos adatok bizonyítják, — mindig keve-
sebb és kevesebb. Nézzük csak a közel mult 
6 évet. Míg 1893-ban 43'7 millió métermázsa 
volt a búzatermésünk, addig 1897-ben már 
22'00 métermázsára szállott, a mi 21 "7 millió 
métermázsával kevesebb, melynek 8 forintos 
ár mellett az értéke egy évben is több mint 
173'6 millió forint veszteség az államra. És 
ez így van a rozszsal, árpával és a kukori-
czával is, mondhatni a nyolczvanas évek 
vége óta. 

De menjünk tovább. Lépjünk ki a gabona-
félék termelése köréből s nézzük mezőgazda-
ságunk egy másik ágát: a szőllőmívelést, mely 
szintén jelentékeny tényező a magyar nemzet 
jóléte mérlegén. Itt ismét szomorú képet 
látunk. 

Óriási értéket képvisel az a vagyon, mit 
szőllőinkben a fi loxera, peronospora, szőllő-
penész stb. okoztak. Tömérdek azon szőllőbirto-
kosok és szőllőmunkások száma, kiket a filloxera 
vagyonuktól, illetőleg legfőbb kereseti forrá-
suktól megfosztott. 

Tetemes azon kár, mely az államháztartás 
mérlegét ezen a téren is érinti az elpusztult 
szellőkben rejlő adóalap megsemmisülésével a 

bortermelés és a borfogyasztás csökkenése 
folytán. 

Tehát a szőllőpusztulás nemcsak a lakosság 
egy osztályát érte, hanem egész közgazdasági 
életünkre mindig nagyobb és nagyobb csapás-
sal nehezedik. 

A fílloxera-lepett községek száma 1897-ben 
2774 volt s ma már 3000-en fölül áll, holott 
az egész ország szőllőmívelé-sel foglalkozó 
községei száma 5770. A filloxera által elpusz-
tított szőllők területe a 400.000 katasztrális 
holdat meghaladja. Ekkora területen halt ki 
az élet, mely egykor szőllőtermelő gazdáink 
jólétét és megelégedését hirdette. 

Igaz ugyan, hogy az amerikai szőllők tele-
pítésével és a gyérítéssel az elpusztult nemzeti 
vagyon még visszaszerezhető volna az agrár-
kölcsönök útján, de a ki ismeri és tudja, mily 
szakértelmet kiván az amerikai szőllők iskolá-
zása, telepítése, kezelése, vagy a hazaiak 
széndiszulfiddal való fentartása. az azt fogja 
mondani, hogy mind erre a mi tanulatlan 
kisgazdánk képtelen. 

Hogy maga tanuljon ? Azt ugyanazon okból 
nem teheti, mint már a gazdasági szakokta-
tásnál láttuk. Avagy képzett vinczellért tart-
son 1—2 hold szőllőért, mely jó termés idején 
is a nagy családot alig tartotta el. Különben 
is az országban van 8 vinczellér-iskola, melyek-
ben 1890-től 1898-ig összesen 616 egyén 
nyert kiképzést, kiknek egy része elég anyagi 
erővél bír ahhoz, hogy saját gazdaságában 
értékesítse tudását, a fönmaradó pár száz 
ember nem olyan sok, hogy nyolez év alatt 
nagyobb szőllőbirtokosoknál ne nyert volna 
alkalmazást. Tehát a vinczellérek képzésével 
is úgy vagyunk, mint a gazdatisztekével, mert 
ez is érintetlenül hagyja a kisbirtokost.* 

Tehát itt ismét a gazdasági ismétlő-iskolák 
vannak hivatva a kisgazdák érdekeinek fölka-
rolásával szőlleink rekonstrukeziójára. Tagad-
hatatlanul tőlük lehet várni,, ha nem mindent 
is, de nagyon sokat. 

Azonban a gazdasági ismétlő-iskolák csak 
akkor lesznek képesek erőt önteni a zsibba-
dásnak indult tagokba, ha erre mód és alka-
lom adatik. 

Legtöbb gazdasági ismétlő-iskola előtt a o o 
kertészet kultiválása a főczél, pedig a baj ime 
nem ott van. A végtagokat gyógyítjuk akkor, 
midőn a törzs beteg. Nem mondom, szép és 
nemes ága a földmívelésnek a kertészet s mint 
ilyen a legintenzívebb kihasználása a terület-
nek, mert a lehető legnagyobb jövedelmet 

* Tanultam földmíves-iskolában, vinczellér-iskolá-
ban és tanintézetben, t e h á t nem csak a hivatalos 
adatokból, hanem saját tapasztalataimból is beszélek. 
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nyújtja és legnagyobb mértékben járulhat 
hozzá a kisgazda jövedelmének fokozásához. 
Azonban a természeti viszonyok úgy diktálják, 
hogy Magyarországon még mindig a mező-
gazdasági növénytermelésnek kell a főszerepet 
vinnie, mert Európában Hollandia és Belgium 
népessége az, mely a legkisebb területen kény-
telen föntartani magát, a mi csak a kertészet 
előtérbe nyomulásával lehetséges. Ellenben 
nálunk a terület nagy, a népesség hozzá 
aránylag kevés, a földbirtok tagosítatlan, a 
gazdálkodás nagyon is külterjes, a gazdasági 
szakértelem pedig nagy részben az ősiségen 
alapul. Ezért kellene minden gazdasági ismétlő-
iskolának a saját vidékéhez mérten egy-egy 
minta-parasztgazdaságnak lennie. Ha ez keresz-
tülvihető volna, akkor hazánk mezőgazdasági 
szakoktatása egyszer s mindenkorra meg lenne 
oldva. Ámde ez keresztülvihetetlen egyrészt a 
nagy tőkebefektetés, másrészt a megfelelő szak-
erők hiányában. 

Az azonban nem lehetetlen, hogy az ország 
minden járásában idővel egy-egy önálló gazda-
sági ismétlő-iskola létesíttessék növénytermelés 
és állattenyésztéssel kapcsolatosan. Ez legto-
vább tíz év alatt keresztülvihető lesz, ha min-
den évben 40 járás kerül szervezés alá. 

Föltéve, hogy minden egyes iskola 10— 
15—20 katasztrális hold területet kap, mely-
nek fölszerelése átlag 4000 forintba kerül, 
akkor negyven ily iskola évenkinti szervezési 
szükséglete kitesz 160 ezer forintot. Ezen 
összegnek felét az iskolát nyerő községek 
(akadna sok község, mely mindent megadna) 
fedeznék, a másik felét — 70—80 ezer frt — 
az államkincstár állana. 

És ez nem oly nagy összeg akkor, midőn 
— a mint fönnebb is kimutattam — csak egy-
magában a búzatermés egy év alatt több mint 
174 millió frt veszteséget tüntet föl. De hol 
van a bortermelés, melynek visszaesésével 
szintén milliók vesztek és vesznek el. 

Az ilyen járási központokban levő rendezett 
és szaktanítóval bíró iskola a szomszéd közsé-
gek tanítói előtt is állandó tanulmány tár-
gyául szolgálhatna. Ide vezethetnék időnkint 
a gyermeket és valóságban mutathatnák meg 
azt. hogy azon a földön, melyen az ő apja 
4—5 mázsát termel, — mit ha elér, jó ered-
ménynek tekint, — meg lehet termelni 8—12 
mázsát és lehet szép jószágot nevelni. És ha 
látná maga a kisgazda is, hogy czifra gépek 
nélkül, olyanszerü fölszereléssel mint ő, a ta-
nító kétszer akkora termést produkál, megtör-
nék önkénytelenül az apáktól látotthoz való 
ragaszkodás, mert minden Demosthénesnél 
szebben beszél a tett. 

A körülmények kényszerítik a társadalmat, 

hogy a kisgazda boldogulását elősegítse. Az 
a 21 millió hold birtok, melyet ők müveinek, 
megérdemli a megmunkálást. Nagy föladat 
előtt állnak az ismétlő-iskola gazdasági tanítói, 
mit ha megoldottak, döntő csatát nyertek, 
melynek babérain fog fölvirágozni állami éle-
tünk sarkalatos tétele: a magyar mezőgazda-
ság. Es végre a gazdasági ismétlő-iskola lesz 
az, mely a veszedelmes agrár-szoczializmust 
jobban megtöri, mint minden szurony és golyó. 

(Zála-Egerszeg.) Péterff'y József. 

Kell-e az osztatlan népiskolának 
külön tanterv i 

Mielőtt állást foglalnánk ebben a kérdésben, 
nézetem szerint vizsgálnunk kell a dolgot ab-
ból a szempontból: mily fokű ismeretkörre, 
mily mértékű műveltségre és kiképzésre van 
a népnek a mai viszonyok között szüksége, 
hogy megélhessen, boldogulhasson és helyét a 
népek versenyében becsülettel megállhassa. 
Mert ezen fordul meg minden. 

S ha ezt nézzük, lehetetlen más eredményre 
jutnunk, minthogy a népnek arra, a mit a mai 
tanterv felölel, magában foglal s előír, föltét-
lenül szüksége van; szüksége van az utolsó 
betűig. Azt redukálni, szűkebbre venni, annyi 
volna, mint a visszaesést szándékosan előmoz-
dítani. Hozzátenni, kibővíteni, igenis üdvös 
volna; de elvenni, elhagyni belőle, egyértelmű 
volna a nép műveltségi színvonalának leszál-
lításával, jólétének, előhaladásának megakadá-
lyozásával. 

Pedig a külön tanterv alatt senki sem gon-
dol egyebet s az nem is volna más, mint a 
mostaninak megnyirbálása, szűkebb keretek 
közé szorítása s így okvetlenül a fönt emlí-
tett káros következményekkel járna. 

Mert gondoljuk csak meg: ha a mai tanterv 
bölcs alkotói már ezelőtt 30 évvel szükséges-
nek látták mindazt fölvenni, a mi ott van; 
ha az akkori fölfogás kívánatosnak tartotta 
népünket oly tudással fölfegyverezni, oly mű-
veltséggel s ismeretekkel ellátni, mint azt az OO ' 
akkor hozott törvény czélozza s a tanterv ki-
fejezi, mennyivel nagyobb szüksége van arra 
ma, és lesz még hova-tovább. 

Valóban, ennél ma még kevesebbet adni, 
még ebből is elvenni, népünk boldogulásának, 
előhaladásának s így egész jövő állami létünk-
nek veszélyeztetése nélkül nem szabad. 

Én tehát már ez okoknál fogva is minden 
külön tantervet, mert tananvag-leszállítá«sal 
jár, ellenzek. 

De ellene szól a külön tantervnek: a két-
féle műveltséget nyújtó népiskolának a jog és 
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igazság is. Mert, miért részesüljön a népnek 
egy része, még pedig nagyobb része, mely 
falun lakik s mely éppen leginkább van rá-
szorulva a népiskolára, mert ez az ő egyedüli 
iskolája, mondom, miért részesüljön ö kisebb 
oktatásban, miért tanítsa őt ugyanazon fajta 
iskola kevesebbre, mint városi polgártársát? 
S e kétféle mértéket, e különbözetet, mely-
nek hátrányait ő egész életén és az élet annyi-
féle változatain kénytelen érezni, maga a tan-
terv szentesítse ? 

Végre nekünk tanítóknak meg sajátos érde-
künk, hogy ellene legyünk minden oly törek-
vésnek, mely iskoláink háromnegyedrészének 
munkáját kevesbíteni, föladatát alacsonyabbra 
szabni, nívóját leszállítani czélozza; mert ha 
kevesebbet kiván az állam az iskolától, ha 
kisebb igényeket támaszt iránta a társadalom, 
akkor csekélyebb ember lesz annak a tanítója 
is. Akkor kevésbé fontos lesz az állása s ki-
sebb az értéke is. S ha ez így volna a három-
negyedrésznél, bizony hatással volna az egészre. 

Nem kivánhatjuk, nem akarhatjuk tehát 
sem az állam, sem a nép, sem pedig a mi 
magunk érdekében a külön tantervet. 

Tény azonban, tagadhatatlanul igaz, hogy 
az egy tanítóval bíró osztatlan isltola az egy-
séges tantervvel meg nem birkózhatilc, tananya-
gát föl nem dolgozhatja. Sőt igaz még egyéb 
is. Harmincz évi tapasztalat megmutatta or-
szágnak-világnak, hogy az egytanítós osztat-
lan iskola az élet követelményeinek, a kor fo-
kozódó igényeinek egyáltalán nem képes meg-
felelni, a törvény intencziójának nem tud 
eleget tenni, a népiskolához fűzött általános 
czélt nem tudja elérni. 

Éppen ez adott okot a tanterv-revízióra s 
ez hozta fölszinre a külön tanterv eszméjét is. 

Csakhogy ezzel egyáltalán nem lesz segítve 
a bajon. Ezzel az iskola hatása, a nép műve-
lődése sem gyorsabb, sem nagyobb nem lesz. 
Sőt épp ellenkezőleg. A túlterhelést, mely 
a 6 osztályú osztatlan iskolában valóban óriási, 
elviselhetetlen, megszüntetné ugyan, ám a czélt, 
a mit az élet s a folyton előhaladó kor a nép-
iskola elé szab, nem segítne elérni; de sőt, 
mivel a tananyag leszállítással, kihagyásokkal 
járna, még akadályozná, törvényesen csökken-
tené. 

Ha tehát elfogadjuk azt, hogy a népnek 
úgy a maga, mint az állam érdekében szük-
sége van egy bizonyos műveltségre ; s ha el-
fogadjuk azt is, hogy e műveltség a mainál 
több igen. de kevesebb egy jottával sem lehet; ha 
más részről meglátjuk, hogy ezt az osztatlan is-
kola megadni képtelen, akkor ne úgy igyekez-
zünk segíteni a bajon, hogy tananyagából még 
elvegyünk, hogy föladatát még szűkebb határok 

közé szorítsuk, hanem úgy, hogy változtas-
sunk a körülményeken, javítsunk a viszonyo-
kon, hogy minden iskola képes legyen föl-
adatának megfelelni. Azaz: ne a nép szükséges 
kiművelődéséről mondjunk le az akadályokért, 
ne a czélt ejtsük el az eszközök tökéletlen-
sége miatt, hanem ellenkezőleg: az akadályo-
kat hárítsuk el a kivitel útjából, az eszközö-
ket javítsuk a czélért, vagyis: tegyük az osz-
tatlan iskolákat is osztottakká, legalább az 
államnál. 

Itt sietek megjegyezni, hogy ez nem is oly 
kivihetetlen, a minőnek az első tekintetre lát-
szik. Nem kell ehhez sem pénz, sem semmi 
egyébb, mint a meglevő helyzetnek, a kínál-
kozó alkalomnak fölhasználása. 

Nem kell ehhez csak egy ministeri rendelet, 
mely kimondja, hogy: mindenütt, minden 
állami iskolánál, a hol két tanerő működik, 
nem tekintve azt, hogy az egyik esetleg nő, 
az iskola osztotta teendő. 

így, ha csak részben osztott iskolák is vol-
nának. ha 6 osztály helyett kettő-három jutna 
egy tanítóra, már nagyot haladnánk. Egy kis 
igyekezettel, buzgósággal az egységes tanterv 
már így keresztül volna vihető. 

De hát most milyen rendszer dívik sok ál-
lami iskolánál? Olyan, hogy ha 2— 3, sőt négy 
tanító is működik egy iskolánál, azért minde-
nik külön-külön osztatlan iskolával küzködik. 
Ebből pedig, hogy mást ne említsek, előáll 
az az anomália, hogy az egyiknek van p. az 
ötödik osztályban kettő, a másiknak egy, a 
harmadiknak pedig szintén két szál tanulója 
s ezekkel mindeniknek külön-külön el kell 
rabolnia azt'a rengeteg időt a többi osztályoktól. 

S miért van ez így ? Hogy tanítónők ne 
tanítsanak fiúgyermekeket? Vagy hogy talán 
leánygyermekek ne járjanak fiukkal ? A mai 
korban s éppen a népiskolában ? holott fel-
sőbb iskolában is járnak együtt. Különben is 
hány ezer vegyes iskola van az országban s 
hány van az államnál is s nincs semmi baj. 
Miért volna ez baj a többi helyütt, ha be-
hoznák ? 

Én valóban soha legkisebb hátrányát sem 
tapasztaltam, pedig 20 éves működésemnek 
legnagyobb része különböző helyekre és vegyes 
iskolákra esik. A szülőktől sem hallottam soha 
és sehol legkisebb kifogást sem ellene. Való-
ban nincs is hátránya semmi; ellenben előnye 
igen sok van, mint azt kitűnő pedagógusok 
elégszer kimutatták s mint azt olyanok, a kik 
mindkétféle iskolánál működtek, tapasztalhat-
ták. Különben az esetleges skrupulózitás meg-
nyugtatására lehet úgy intézni a dolgot, hogy 
a nőtanítóra mindig a legalsó osztályok, a 
legkisebb gyermekek jussanak. 
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így, ha egyelőre csak az állami s községi is-
koláknál lenne is behozva az osztott iskolák 
rendszere, mennyivel apadna egyszerre az 
osztatlanok száma! S mert ennek kézzelfog-
ható eredménye csakhamar mutatkoznék, re-
mélni lehetne, hogy rövid idő alatt a feleke-
zetek is követnék. 

Sőt tovább megyek: a népoktatás emelése, 
a haza java érdekében az illetékes faktorok 
közmegegyezésével, esetleg rendeleti úton ki 
kellene mondani, hogy mindenütt, a hol több 
tanító van, működjenek azok bármily jellegű 
iskolánál, minden iskola osztottá teendő. 

Mily lendületet venne ilyformán egyszerre 
a népnevelés! Mily szemmel látható eredmény 
mutatkoznék csakhamar! Es mily kiszámítha-
tatlan előnynyel járna az is, hogy a leendő 
polgárok, a különféle vallású és nemzetiségű 
egyének már gyermekkorukban az iskolában 
összeszoknának, összebarátkoznának és meg-
szeretnék egymást. De nem csekély befolyással 
lenne ez a tanítói összetartozandóság és 
együttérzés fejlesztésére is. 

Es tálán valami komoly akadályba, leküzd-
hetetlen nehézségbe ütköznék ennek keresztül-
vitele ? Szerintem éppen nem. Hisz minden is-
kola megmaradna ugyanolyan jellegűnek, mint 
eddig. Megmaradna ugyanazon föntartó testület 
hatásköre alatt s megmaradna éppen azon jog-
viszonyban. 

Es ha ez életbelépne, miután ma már, hála 
Istennek, alig van olyan község, a hol legalább 
két tanító ne volna, egyszerre megszűnnék nép-
nevelésünk intenzív fejlődésének legnagyobb 
akadálya s a külön tanterv kérdése magától 
elesnék. 

(Nagy-Bocsló) Imlauev Vilmos. 

A szótagolásról és a szók elvá-
lasztásáról. 

Sok a panasz, hogy a gyermekek a szókat 
nem tudják helyesen elválasztani. Ennek a 
panasznak ott van különösen alapja, a hol a 
szóknak a helyes elválasztására csak a máso-
dik osztályban fordítanak időt és gondot és 
a hol a tanító a czélt majdnem kizárólag a 
nyelvtani szabályokra támaszkodva akarja 
elérni. A második osztályban ugyanis a tan-
terv és a nyelvtani gyakorlókönyvek alapján 
a gyermekek a szók elválasztására vonatko-
zólag a következő szabályokat tanulják: 
1. „Ha két magánhangzó közt egy mással-
hangzó van, ezt a mássalhangzót az elválasz-
tásnál az utóbbi magánhangzóhoz kell kap-
csolni. 2 Ha két magánhangzó közt két vagy 
három mássalhangzó van, az utóbbi magán-

hangzóhoz mindig csak egy mássalhangzót 
kell kapcsolni." Az ilyen szabályoknak a segít-
ségével azonban a szók helyes elválasztását 
csak akkor tanulják meg a gyermekek, ha 
az első osztályban a szók helyes tagolását 
már az olvasás alkalmával is megszokták. 

Az első osztályban a szók helyes tagolása, 
illetőleg a szótagolva olvasás egyedül és 
kizárólag a nyelvérzékre támaszkodik. Nem 
tanulnak, de nem is tanulhatnak itt a gyer-
mekek szabályt arra nézve, hogyan kell a 
szókat tagolva olvasni, hanem arra lesznek 
folytonosan szoktatva és abban lesznek gya-
korolva, hogy a szókat az olvasásnál is úgy 
tagolják, a mint azokat a közönséges beszéd-
ben tagolni szokták. A gyermekek beszéd-
közben helyesen szótagolnak, mert legkisebb 
koruktól fogva erre lettek öntudatlanul szok-
tatva ; arra kell tehát már az első osztályban 
öntudatosan törekedni, hogy az olvasás is, 
az irás is a nyelvérzékre legyen alapítva. Ha 
az első osztálynak a tanítója kellő súlyt 
fektet erre, akkor a második osztálynak a 
tanítója könnyen megértetheti és alkalmaz-
tathatja a gyermekekkel az elválasztásnak a 
fönnebb idézett szabályait. 

A nyelvérzékre alapított szótagolást és az 
elválasztást az első osztályban különösen a 
10—20. betűnek a tanításánál lehet és kell 
gyakorolni, mert ebben az időben a tanító 
főleg a kéttagú szók olvastatásával és Íratá-
sával foglalkozik. Ebben az időben ugyanis a 
gyermekek egyrészről elég gyakorlottak az 
egytagú szók olvasásában és Írásában; ebben 
az időben másrészről sok kéttagú szót lehet 
tíz-húsz betűvel összeállítani* a melyeket azután 
minden betűnél akként kell elrendezni, 
hogy egymás után következzenek azok a szók, 
a melyeket az olvasásnál egyformán kell szó-
tagolni és az Írásnál egyformán kell elválasz-
tani. A szókat így csoportosítva vagy maga 
a tanító írja föl az iskolatáblára, vagy pedig 
az egyenkint odahívott gyermekek a tanító 
előmondására. 

Ha az iskolában a leginkább elterjedt 
Gönczy-féle ábéczéskönyv van használatban, 
akkor például a 12., 17., 18. és 19. betűnél az 
olvasás és irás, valamint a szótagolás és 
elválasztás gyakorlására a következő gyakor-
latokat lehet összeállítani és felhasználni: 

l (12. betű) 
el, él, ül, ól, ló, le, lé, lom, len, léc, tol, túl, 

tél, cél, elv, olt, lenn, lent, mell, toll, volt, 
mult, tilt. 

1—2, e-lé, (íme, ürü). 
1—3, ó-lom, élet, étel, itél, emel, ürül. 
1—4, e-melt, itélt, (érint, érett, emitt). 
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2—2, te-li, téli, tiló, vele. 
2 — 3. le-vél, lever, levet, letér, liter, lemén, 

müvei, nevel, telel, terel, terül, rémül, remél, 
metél, virul, velem. 

2 — 4. mű-velt, lement, levert. 
2 — 2, ol-ló, élni, élve, ülni, ülve. 
3—3. ül-tet, éltet, említ, érlel, ellen, elvet, 

elvét, eltér, elmén, elver, eltűr. 
2 — 4, el-ment, elmúlt, eltűnt, eltilt. 
3—2, mél-tó, mellé, lenni, tolni. 
3 — 3. ter-mel, tétlen, (termet, tüntet, retten). 
3 — 4, mel-lett, romlott, (termett, rettent). 

z (17. betii). 
az. ez, íz. őz. űz. zúz, zab, zár, ráz, réz, váz, 

víz, néz, méz, máz, láz, ház, hoz, húz, biz, tíz, 
tüz. borz. 

1—3, é hez, érez, evez, emez, amaz, ezer, 
utaz, őriz. 

2—2, ze-ne, buza, haza, mező. 
2—3, za-var. zenél, zihál, zuhan, zamat, 

vezér, vezet, vitéz, nehéz, mázol, tüzel, tüzér, 
lemez, bozót, lazac, céloz. 

2 — 4, ho-zott, húzott, hizott, bizott, zománc, 
2—2, iz-zó, érző, őrző, (alma, illő, üllő, árva). 
2 — 3, ár-víz, áztat, élvez, ízlel, (oltár, állat. 

illat). 
3—2. zab-la, vézna, vérző, (holló, himlő, 

hátra, nátha, hinta). 
3—3, zel-ler. zörren, rezzen, nemzet, mat-

róz, biztat, hizlal. 
3—4, roz-zant (harminc, mellett, romlott). 

(I (IS. betli). 
ad, ád, de, dér, dél, dac, due, dal, dul, dül, 

düh, doh, dob, rud, lud, tud, vad, véd, vád, nád, 
híd, hód, áld, domb, dönt, dült, rend, nedv, 
mind, mond, térd, bárd, hold, hord, zord, zöld, 
drót. 

1—2, a-dó, oda, ide, idő. 
1 — 3, e-béd, árad, imád. 
2—2, da-ra, daru, dőre, duda, dülő, láda, 

redő, tüdő. 
2—3, da-rab, divat, dobol, dobál, daróc, 

dacol, rövid, veder, vidám, cudar, bodor, bö-
dön, madár, meder, marad. 

2—4, li-dérc, (haránt, hóbort, törött, tömött). 
2 — 2, er dő, (üllő, olló, alma, árva). 
2—3, ud-var, ordít, indít, indul, oldal, 

ébred, izzad. 
2—4, ed zett, izzadt. 
3—2, hor-dó, medve, dárda, dudva, durva, 

vidra, labda, bunda, bendő, borda, bodza. 
3 — 3, dur-ran, dörren, dobban, dermed, 

vándor, virrad, minden, mondat, mozdul, moz-
dít, buzdít, borzad, hervad, hirdet, hordoz, 
zöldül. 

3—4, dermedt, hervadt, rothadt. 

s (l'.K betű). 
ás, és, is, ős, só, sáv, sár. sor, sör, sir, sin, 

sün, sül, süt, seb, sem, som, sóz, sós, sás, sas, 
vas. vés. rés. nős. más, mos, les, bús, dús, 
hús. has. hűs, üst, üsd! sért. sült, sors. sánc, 
rest, test, vers, must, most. bors. hárs, társ. 

1—2. e-ső, ásó, (óra, erő, övé). 
1—3, i-nas. utas, üres, ülés, erős, eset, éles, 

éhes, édes, órás, adós. avas, ásít. 
1—4. e-züst, (alatt, előtt, alább, előbb, 

iránt, amott, emitt). 
2—2, si-ma, suba, sürü, saru, séta, savó, 

véső, vese, mese, mise. 
2 — 3, se-bes, sivít, simít, súrol, sétál, sodor, 

sátor, sáros, sötét, sörét, sömör, rétes, vetés, 
véres, vörös, város, vásár, vasal, visel, ménes, 
nenés, mesél, méhes, mohos, tövis, tudós, leves, 
lövés, bélés, béres, búbos, busul, bűnös, hires, 
hibás, hidas, hűvös, heves, havas, hasít, 
hasáb, hasad, hamis, hálás, deres, dobos, 
dohos, dühös. 

2—4, su-hint, süvölt, viselt, vásott, 
2—2, es-te, első, alsó, orsó. 
2—3, is-mer, ismét, izmos, elmés, emlős, 

érdes, éltes, orvos, olvas, odvas, ostor, ötvös, 
ürmös, álmos, áldás, állás. 

3—2. sem-mi. serte, süllő, sarló, sánta, 
rosta, timsó, túlsó, lassú, lusta, belső, borsó. 

3—3, hen-tes, sértés, sertés, restel, rostál, 
ráncos, vérmes, vallás, nedves, náthás, már-
tás, mustár, mester, máshol, termés, tartós, 
boltos, biztos, hitves, húsvét, durcás, borzas. 

3—4, tüs-tént. balsors, bűntárs. 
Vezérkönyvekben olvassuk és élőszóval is 

halljuk hangoztatni, hogy a tanítónak minden 
órára lelkiismeretesen készülnie kell. Az első 
osztálynak a tanítója akkor is teljesíti ebbeli 
kötelességét, mikor minden egyes betűre 
nézve összeállítja a megfelelő és a fönteb-
biekhez hasonló gyakorlatot. Az ábéczésköny-
vekben az olvasási gyakorlatok ugyanis nem 
így vannak összeállítva. Néha olyan szóra is 
akad, mint például a 18. betűnél: erdő; 
nincsen több d betíis szó, a melynek ehhez 
hasonló összetétele volna; keresni kell tehát 
az előbbi betűknél hozzá hasonló szókat. A 
fönnebbi gyakorlatokban az ilyen hézagpótló 
szókat zárójel közé tettem. Könnyebb átte-
kinthetés végett továbbá az egyes sorok ele-
jén számokkal is megjelöltem, hány betűből 
áll az illető szóknak az első és a második 
szótagja. 

Minden új betűnél az első órát az egytagú 
szók Íratására és olvastatására kell fordítani, 
hogy az illető betűt a gyermekeknek a szeme 
megszokja és a keze begyakorolhassa. A má-
sodik és a harmadik órában akként lehet 

I eljárni, hogy a gyermekek egyenkint a táblá-
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hoz jönnek és mindegyik gyermek egy-egy 
kéttagú szót ír az iskolatáblára, de ugyanazt 
a szót először elválasztójel nélkül, azután 
elválasztójellel írja le. Mielőtt azonban a 
gyermek írásba kezdene, tanácsos vele a 
leírandó szót tagolva kimondatni. A mit a 
kiszólított gyermek a táblára ír, azt a töb-
bieknek természetesen a tábláikra vagy az 
irkáikba kell írniok. Ha az iskolatábla tele 
van. az odaírt szókat a gyermekeknek ismét 
el kell olvasniok, még pedig minden gyer-
meknek egy szót, hogy minden órán lehető-
leg minden gyermek föl legyen szólítva. 
Ezenkívül olvasás alkalmával a gyöngébb 
tanulóknak minden egyes szónál meg lehet 
mondani, hány betűt olvassanak az első 
szótagba, ha a táblán vagy a könyvben olyan 
szóra kerül a sor, a melyben elválasztójel 
nincsen. 

A 20. betű után már háromtagú szókat is 
tanulhatnak írni és olvasni a gyermekek. Ha 
a kéttagú szók olvasásában és írásában, tehát 
szótsgolásában és elválasztásában is a kellő 
ügyességet megszerezték, akkor a három- és 
többtagú szóknak a tagolása és az elválasz-
tása nem jár számbavehető nehézséggel. 

(Karánsebes.) Pálmay József. 

A rutének érdekében nagyérdekű gyű-
lést tartott f. hó 12-én Munkácson az a bi-
zottság, mely a rutének megmentésére alakult. 
Ezt a derék és hazafias népet tudvalevőleg az 
uzsora a megsemmisülés szélére sodorta s most 
az állam és a társadalom összefogtak, hogy a 
ruténeket megmentsék. A gyűlésen, melyen a 
közoktatásügyi ministert Halász Ferencz min. 
osztálytanácsos képviselte, a mozgalom meg-
indítója : Firczák püspök elnökölt. A kormány, 
nevezetesen a földmívelésügyi minister, egy 
évvel ezelőtt ministeri kirendeltséget küldött 
a szolvvai járásba, hogy az ott kezdje meg a 
mentés míveletét. A ministeri megbízott: Egan 
Ede részletesen, hosszú beszédben számolt be 
az eddigi intézkedésekről. Elmondta, hogy a 
Schönborn-féle birtokrész kibérlésével 4300 
ember jutott olcsó földbérlethez, előbb egy, 
utóbb tizenegy évre. Az álattenyésztésben is 
nagyon támogatja a kormány Bereget és a 
szomszéd megyéket. Ezrével hozatja a legjobb 
üszőket és adja el részletfizetésre a népnek, 
előbb öt évre, utóbb négy évre. Eddig a szoly-
vai kirendeltség 1600 üszőt adott így el. A 
sertés-, juh-, sőt a lótenyésztést is támogatni 
fogja a minister. Hitelszövetkezetek alakításá-
val is igyekeznek a népet megmenteni s ezek 
a hitelszövetkezetek eddig beváltak. A szolvvai 
járásban létesített hitelszövetkezetek, addig, 

míg saját lábukra állhatnak, bizonyos ellenőrzés 
alatt állanak s ezért a ministeri kirendeltség 
hivatalból tagja a szövetkezet igazgatóságá-
nak s pénzt nem lehet kölcsönadni a minis-
teri kirendeltség aláirása nélkül. Nagyon kell 
vigyázni, hogy a hitelszövetkezetet tömeges 
belépéssel éppen azok ne kerítsék hatalmukba, 
a kik eddig a népet elnyomták s hogy azt 
a pénzt, a mit a szövetkezet kis kamatra ad, 
ne lehessen kiadni 25 — 30 perczentre — vagy 
többre. Önállóságra kell nevelni a népet s e 
nevelés tendencziája kezd beválni. A paraszt 
beválik a szövetkezet vezetőjéül. Eddig van 
a szolvvai járásban nyolcz szövetkezet és 
400 kölcsönkérő a gyűlés napjáig 45,000 ko-
ronát kapott kölcsön földvételre, marhavételre 
s ily czélokra. Elégtétellel említette meg a mi-
nisteri megbízott, liogy a közoktatási minister 
ebben az évben 28 állami iskolát állít e vidéken. 
De rossz lábon áll az igazságszolgáltatás. 

O O ö 
A ministeri megbízott nagy tetszéssel fo-
gadott beszéde után a mintegy 300 tagú 
gyűlés fölkérte a kormányt, hogy az akcziót 
terjeszsze ki a szomszéd járásokra és me-
gyékre is. — Halász Ferencz min. osztályta-
nácsos, a közoktatásügyi minister nevében 
kijelentette, hogy, mivel a rutén népen csak a 
közművelődés emelésével lehet segíteni, minis-
tere állami népiskolák szervezésére a legvégső 
határig hajlandó. Hangsúlyozta, hogy az 
állami népiskolákban is különös gondot fog-
nak fordítani a vallás-erkölcsi nevelésre. A 
közgyűlés napjának délutánján egy 30 tagú 
szűkebb bizottság állapította meg, hogy hová 
fogják állami népiskolák fölállítását kérelmezni. 
Örvendetes, hogy ezen az ülésen is — Firczák 
püspök elnökölt. 

= A Tanítók Háza igazgató - tanácsa 
Ujváry Béla elnöklete alatt (Péterfy Sándort 
gyöngélkedése akadályozta az elnöklésben) 
megtartotta alakuló gyűlését és elnökévé 
dr. tíöőz Józsefet, jegyzővé Peres Sándort 
választotta meg. Az igazgató-tanács tudomásul 
vette a Tanítók Háza félévi költségvetését, 
meghallgatta Józsa Mihály gondnok jelentését 
és megválasztotta a felügyelő - bizottságot, 
melynek tagjai lettek: Halász Ferencz min. 
osztálytanácsos, Tóth József kir. tanácsos, 
György Aladár, Cseike Győző és Sretvizer 
Lajos igazgató. A felügyelő-bizottság, mely a 
Tanítók Háza igazgatását gyakorolja, f. hó 
18-án szintén megalakult és elnökévé választ-
ván Halász Ferencz min. osztálytanácsost, 
elintézte a folyó ügyeket s nehányr új ben-
lakót vett föl a Tanítók Házába. 
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A /»* i temetőben. 
Zúzmarás fák alatt, hosszan egymás mellett, 
Kicsinyke sírhalmok, kicsi sírkeresztek. 
Mindenható Isten! 
Hány apa reménye, anya szemefénye 
Van e hantok alá örökre letéve: 
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . . negyven . . . 

Oh! hány ház üres lett, míg ezek megtÖltek, 
Óh! hány édes anyán nem pihen meg többet 
Szerető gyermekszem. 
— A kinek még maradt, annak mégis könnyű; 
De nekem, de nekem — és hullik a könnyű: 
líz . . . húsz . . . harmincz . . . negyven . . . 

— De nekem... de nekem — hangzik itt is, ott is, 
Hol nem volt több egynél, vagy ha három volt is, 
Mind a temetőben. 
Hiába virasztott annyi éjszakán át, 
Hallgatva szivének lázas dobogását: 
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . . negyven . . . 

Hiába . . . hiába! Dősz Heródes árnya 
Jár-kél öldökölve köztünk házról-liázra 
l'jpp mint Betlehemben. 
Es kondid a harang és búg a gyászének, 
Sok... sok angyal kell a menny, föld Istenének: 
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . . negyven . . . 

Gál István. 

A gyerekszobából. 
Gyerekszoba! Csodálatos ország az: négy 

fal, egy — nagyon ritkán két ablak, s egy-
két ajtó zárja körül, de nincs neki ha tá ra . . . 
mert ha mi öregek oda visszapillantunk, azt 
veszszük észre,... hogy egy hosszú, hosszú út 
vezet odáig vissza . . . és onnan mihozzánk 
pedig egy hosszú folyosó, mely egyenesen 
onnan indult ki , . . . csakhogy a mi alatt kiérünk 
belőle a nagy világ szabadjára, némely helyen 
sötét, nyirkos, ijesztő pinczebolttá szűkül, a 
melyen át félve, tapogatva, nehéz verejtéket 
izzadva jutottunk tovább, másutt rózsalugossá 
varázsolta át a szív édes álma, melynek hasa-
dékán a legszebb, legbűbájosabb holdvilágos 
ég csillagsugarai világítottak keresztül. 

A gyerekszoba az a kis kert, a hol a szív 
érzelmeinek apró kis palántáit ápolják, gon-
dozzák. 

Megvannak itt a későbbi ember alap-
érzehnei, gondolatvilága, küzdelmei, fortélyai 
kicsiben, szines buborékok alakjában, mik ha 
idejekorán szétpattannak, akkor a gyerek-
szoba sötét, nyirkos alagút lesz, a melyen át 
olyan nehéz az életbe kitalálni és ez az út 
rendesen elfeledteti az élet legédesebb, leg-
kedvesebb szakaszát. 

Ha időt fordítunk rá, a történelem komor 
szenvedélyeinek csiráját is meg lehet itt találni: 
megfejtését sok rejtélynek, a mi néha olyan 
nehéz. 

A történelem sok olyan uralkodót, zsar-
nokot ismer, a kik külön tisztviselőket tar-
tottak arra, hogy mielőtt ételeiket megízlelték, 
kötelesek voltak az ételeket egyenkint meg-
ízlelni, hogy ekkép biztosítsák magukat a 
megmérgezéstől. Ezeknek az uralkodóknak a ö ö 
józan eszére és bölcs előrelátására gondoltam 
én a minap a gyerekszobában. 

Egy rokonom — nebuló fiamnak kedves-
kedésből egy csomag szépen fölcziczomázott 
csokoládé-czigarettát hozott. A fiam nagyon 
jó néven vette ezt, annyira, hogy mikor a 
középső kislány azt kérdezte tőle, hogy „mért 
nem hozott Feri bácsi nekünk is csokoládé-
czigarettát ?" — nagy büszkén eregetve a 
csokoládé-szivar füstjét, foghegyről vetette 
oda bugának: — Mert a szivart csak férfiak-
nak rendelte az istenke! 

Ugyanezt mondta akkor is, mikor a kis 
lány arra kérte, hogy adjon Józsi neki is egy 
csokoládé- czigarettát. 

Ez ebben elmúlt. Történt azonban, hogy 
harmadnapon, mikor Józsi fiam az utolsó 
czigarettára rágyújtott, a kis Ella, — a kinek 
sehogysem ment a fejébe, hogy miért is van 
az, hogy a jó istenke a csokoládé-czigarettát 
csak a férfiak számára rendelte, vagy ha már 
így van is, és ezen az isteni végzésen változtatni 
nem lehet, mért nem férfi ő is, — nagyon 
esengően nézte Józsinak ezt a férfias mulat-
ságát. Es a kis pofácskáján annál jobban 
kifejezésre jutott ez az epedés, mivelhogy 
az a czukorka, a mit a Feri bácsi neki hozott, 
már egy huszonnégyórával előbb elfogyott. 

Józsi gyerek megérezte ezt a nagy epe-
kedést es kétfelé törte az isteni törvényt 
és a — csokoládé-czigarettát: és felét oda-
nyújtotta húgának. 

Elluskát szörnyen meglepte ez a nagylelkűség. 
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Mit gondoljon! ? Egy férfi így átlépi az 
isteni törvényt! ? Ez nem leket! Hisz ha 
tegnap nem kaphatott ő csokoládé-czigarettát, 
nem jár az ő neki ma sem? Vagy Józsi csak 
tréfál vele! Nem! az nem lehet csokoládé-
czigaretta, a mit most nyújt neki Józsi, mert 
ha az volna,... mivelhogy ez csak férfiaknak 
való, — nem adna most neki abból a Józsi! 
Nem ! Nem lehet! 

Józsi nyilván valami turpisságon töri a 
fe jé t . . . s meg akarja tréfálni, mint egykoron 
egy sárgolyócskával, a mire ráfogta, hogy 
bonbon és Elláeska mohón bekapta azt. 

De, hát visszautasítsa! Ezt az édes, tilos, 
titokzatos valamit, a mi csak Józsi-féle férfiak-
nak való! Hisz ezt se teheti meg! 

És már-már reszkető kezecskével nyúlt a 
fél esokoládé-czigaretta után. 

Aztán megvillant az arczocskája, mintha a 
világtörténelem valamelyik nagy alakjának 
szelleme szállt volna kicsi lelkébe: Józsi vállára 
tette balkezét, jobbkezében tartva a csokoládé-
szivarkát, Józsi ajkai felé vitte a fél szivart 
és elfojtott, de édes hangon így szólt: 

— Édes Józsikám, kérlek, harapj először 
te belőle egy falatot! 

És Józsi harapott belőle egy kis falatot. 
(Budapest.) Mosdóssy Imre. 

IRODALOM. 
A Lampel R. (Wodiáner P. és fiai) dr. Platz 

Bonifácztól, a szegedi tankerület kir. főigaz-
gatójától Utazás a természetben czím alatt új 
munkát bocsát közre, mely nemcsak érettebb 
iijuságunk, hanem egyáltalán a müveit közön-
ség számára tanulságos és érdekes olvasmányt 
nyújt. A modern tudományok legkülönbözőbb 
ágaira terjednek ki a kötetben foglalt közle-
mények, melyek mindenütt a tudomány szín-
vonalán állanak ugyan, de seholsem öltik föl 
az elvont nehézkességnek azon alakját, mely 
az olvasó lelkét fárasztja. A mü terjedelme 
tizenkét ív. A szöveget hetven díszes ábra 
ékesíti. Előfizetési ára 2 kor. 40 fill. Bolti ára 
3 korona lesz. — Ugyanezen czég kiadásában 
most jelent meg Várdai Szilárd mintarajzisko-
lai tanár következő munkája: Bajzminták 
közép-, polgári és ipariskolák, valamint tanító-
képzők számára és magánhasználatra. A Fali-
minták az elemi szabadkézi és ékítményi rajz-
oktatáskoz czímü műnek kisméretű bővített 
kiadása. Az egyes füzetek tartalma: A. füzet 
(1—26 lap). Egyszerű hajlított vonalakkal 
határolt idomok, stilizált levelek stb. Ara 
5 kor. 20 fill. B. füzet (1—17 lap). Közép-
kori sík-diszítmény-eleinek, szalagdíszek stb. 

Ara 3 kor. 60 fill. C. füzet (1 — 9 lap). Arabs 
és mór diszítmény-elemek, szalagdíszek stb. Ara 
2 kor. D. füzet (1—30) lap). Görög diszítmény-
elemek, szalagdíszek stb. Ára 6 kor. E. füzet 
(1—36 lap). Renaissance-diszítmény-elemek, 
szalagdíszek stb. Ara 7 kor. 20 fill. A teljes 
mü ára 24 korona. A munkához Dörre Tiva-
dar állami reálisk. tanár írt tartalmas előszót. 

Megjelentek: Szerelmesek könyve. Szerkesz-
tette Dura Máté. Az Athenaeum kiadása. Ára 
2 korona. — A Nagy Képes Világtörténet 
54. füzete, mely Julius Caesar pályájának al-
konyát írja le és 55—56. füzetei melyek 
Pompejiről szólnak. Egy-egy füzet ára 60 fillér. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, irod. 
int. rt. Budapest, VIII., üllői-út 18.) s min-
den hazai könyvkereskedés útján. — Bánat 
dalai. Énekhangra zongorakísérettel szerzé Szé-
kely Márton. Ára 1 kor. 50 fillér. — Két 
asszony. Baranczevics Sz. Kázmér orosz iró 
regénye. Fordította Szabó Endre. Ára a két 
kötetnek 4 korona. 

llréblay Emil állattenyésztési ni. kir. föl-
ügyelőtől megjelentek: Tyuktenyésztés. Minő 
tyúkokat kell a gazdaságban tenyészteni, hogy 
a tyuktenyésztésből jövedelmünk legyen? Ara 
2 korona. — Ez évben fognak megjelenni: 
Pulykatenyésztés. A szöveg közé nyomott sok 
szép képpel. Ára 1 korona 60 fillér. — Lud-
és kacsatenyésztés. Ára 2 korona. — A baromfi-
termékek konzerválása és értékesítése. Ára 1 kor. 
60 fillér. Megrendelhetők a szerzőnél Gödöllőn. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Borbély Lajos 

salgótarjáni bányavezér-igazgatónak, a ki a 
csokai községi isk. szegénysorsú tanulóinak 
fölruházására 200 koronát adományozott; a 
bártfai vöröskereszt fiókegyesületnek azon áldo-
zatkészségeért, melylyel az ottani áll. el. isk. 
szegénysorsú tanulóinak fölruházására 308 
koronát adományozott; a Magyar Tanítók 
Kaszinója czéljaira tett következő adományo-
kért: dr. Krausz Ede székesfőv. ügyvédnek 
11.200 korona értékű telekért, az Athenaeum 
könyvkiadó társulatnak 1600 korona értékű 
könyvért, a Wodiáner F. és Fia könyvkiadó 
czégnek 200 korona készpénz és 1018 korona 
értékű könyvért, a Franklin könyvkiadó tár-
sulatnak 970 korona értékű könyvért, Kogu-
tovicz Manó földrajzi műintézettulajdonosnak 
431 korona értékű tanszerekért, a Szent-
István-Társulatnak 330 korona ért. könyvért; 
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a rozsnyói nöegyletnek, mert a rozsnyói áll. 
el. iskola növendékei részére 340 korona ér-
tékű ruhát ajándékozott; a marosújvári sze-
génysorsú iskolásgyermekeltet segélyzőegyesületnek 
azon áldozatkészségeért, melylyel az ottani áll. 
el. iskolába járó tanulók közül 88 tanulót látott 
el téli ruházattal, összesen 840 korona értékben. 

Kinevezte: Stiofin Elizeus oki. tanítót a 
vaárai közs. el. iskolához tanítóvá ; Uherlcovich 
Sándor oki. tanítót a ghymesi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Soós Gyula oki. tanítót 
az ilosvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Aczél 
Trifon oki. tanítót a kornyarévai közs. el. 
iskolához r. tanítóvá; Jurcsó Albina oki. 
tanítónőt a györgyfalvi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Cservenka Győző oki. tanítót a 
morvaőri áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Jánod Pál oki. tanítót a köbölkuti áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Guggenberger Gyula 
oki. tahítót az ósoovai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Huszár Imre oki. tanítót a lugosi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Pervu Romu-
lus oki. tanítót a topleczi közs. el. iskolához 
r. tanítóvá: Marschall Yenczel, Marschall 
Mihály és Rohringer Irén oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a lázárföldi áll. el. népiskolához r. 
tanítókká, ill. tanítónővé; Kádár Lajos közs. 
el. isk. tanítót a laborfalvi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Juhász Nándor oki. tanítót 
a székói áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Mátlié János és Steiger Erzsébet oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a szilágyballai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Bogdán Albert 
és Mózes István ev. ref. tanítókat a maros-
ugrai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Jesztre-
bényi Gyula, Koscs János, Löblovits Izsák és 
Berzeviczy Margit oki. tanítókat, ill. tanítónőt 
a girálti áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Bell Péter és Schwarcz Ferencz 
oki. tanítókat a szerbpárdányi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká; Dz&unya Natália oki. tanítónőt 
a bácskereszturi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kuppán Ferencz oki. tanítót az alsócsalogányi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hortobágyi 
Jenő oki. tanítót a rovenszkói áll. .el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Lindenhand Lajos oki. 
tanítót a dobsinagölniczvölgyi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Pazuchanics János oki. 
tanítót a körösmezőszvidoveczi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Herboly Alajos oki. 
tanítót a drávavásárhelyi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Csíki Domokos oki. tanítót a 
lupény-brája-telepi áll. el. népisk.-hozr. tanítóvá; 
Barthos Emma oki. tanítónőt a ruttkai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Puza Ilona oki. 
tanítónőt a kisloukai áll. el. népisk.-hoz tanító-
nővé ; Máté János oki. tanítót a gaurényi 
áll. el. iskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Lcwandoivszky Jenő székói áll. 
el. isk. tanítót a sztrajnyáni áll. el. iskolához 
jelen minőségében; özv. Kapisinszkyné-Szva-
csina Mária szásznyiresi és Nyárády Anna 
széki áll. el. isk. tanítónőket jelen minőségük-
ben kölcsönösen; Schmögncr János tiszolczi 
áll. el. isk. tanítót a rozsnyói áll. el. iskolá-
hoz jelen minőségében; Szabó István lugosi 
áll. el. isk. tanítót a dicsőszentmártoni áll. 
el. iskolához jelen minőségében ; Czirják Irma 
györgyfalvi áll. el. isk. tanítónőt a magyar-
décsei áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Pianovszky Károly körösmezőszvidoveczi áll. 
el. isk. tanítót a kislonkai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Filimon János gaurényi 
áll. el. isk. tanítót a szálvai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Sztodola Pál franzfeldi 
áll. el. isk. tanítót a pancsovai áll. el. iskolá-
hoz jelen minőségében. 

Szolgálattételre kirendelte: Simon Etelka 
Ilona oki. tanítónőt áll. el. isk. tanítónővé 
kinevezve a nákófalvai közs. isk.-hoz. 

Ajánlotta: a Verner László szerkesztésében 
és a Franklin-Társulat kiadásában megjelent 
„Boldogháza" buzdító és oktató történet 
czimü müvet az ifjúsági és népkönyvtárakban 
való megszerzésre; az orsz. tanszermuzeumi 
bizottság indokolt javaslatára, Zigmundik János 
bazini közs. tanító telluriumát úgy czélszerű 
szerkezeténél, valamint felette olcsó áránál 
fogva, az áll. népoktatási tanintézeteknek. Kap-
ható 10 írtért, nagyobb példányban 15 írtért 
a nevezett tanítónál Bazinban (Pozsonymegye). 

Nyugdíjat utalványozott: Csorba Endre 
serkei munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére évi 740 koronát; Szupor Sarolta tolnai 
munkaképtelen r. kath. tanítónőnek évi 620 
koronát; Laczkó János sebői munkaképtelen 
ág. h. ev. el. isk. tanítónak évi 740 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Zsverin Endre volt sztárai r. kath. tanító 
özvegye, szül. Sznincsák Anna részére évi 
310 koronát, három kiskorú árvája részére 
pedig együtt 50 koronát; néh. Vida Dániel 
nyugd. bajai rom. kath. tanító özvegye, szül. 
Taug Magdolna részére évi 620 koronát; 
Weinberger József nagybittsei nyug. izr. tanító 
özvegye, szül. Schuszdek Regina részére évi 
260 koronát; néh. Alexa Ferencz szamos-
ujvári volt örm. kath. tanító özvegye, szül. 
Gajzágó Gizella és 4 kiskorú árvájának 
összesen 1053 korona 32 fillér; Mensa János 
váraljai nyug. volt gör. kath. tanító özvegye, 
szül. Vaszi Marinczának évi 210 korona; néh. 
Telepy József volt tokaji r. kath. tanító özv., 
szül. Rudasy Máriának 472 koronát, Gyula nevű 
kiskorú árvájának pedig 78 korona 66 fillér. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Cs. C.v. Ide még nem érkezett föl. (Magán-

ügyben ezhnzett levelező-lapot kell mellékelni!) — 
K. Oy. Nagy- Kamarás. Mind a két munkát meg-
rendelheti Lampel R. könyvkereskedésében (VI., 
Andrássy-út 21. sz.) — N. É. 1. Lefordítható, 
de azt, hogy fordítás, ki kell tüntetni; ha 
kellő módon hitelesítve van, hitelesnek tekin-
tendő. 2. Bélyegköteles. — Többeknek. Mái-
több ízben kijelentettük ugyan, de ismét kije-
lentjük, hogy a hirdetések nem a szerkesz-
tőségre. hanem a kiadóhivatalra tartoznak. 
A szerkesztőség felelőssége csak addig terjed, a 
hol a felelős szerkesztő neve kezdődik. A hir-
detések szövege sem a szerkesztőséghez, hanem 
az egyetemi nyomdába (1., Vár, Iskola-tér 3. sz) 
küldendő. N. J. Nagj-Margita. Az iskola-
fentartó hatóságtól fiigg: követel-e tandíjat, 
vagy — legalább a szegényeknek — elengedi-e 
azt. — Kálmán A. Beszámítható fizetésének 
80 Vo-ára lehet igénye nyugdíj czímen. Az állam-
nyujtotta korpótlék utalványozásánál egyidejűleg 
hivatalból át szokták tenni az aktát a nyugdíj-
osztályhoz a szükséges intézkedés végett. — 
1?. J. Abauj-Szolnok. Kezdő tanulót, ki az 
első félévben sehol sem járt iskolába, otthon 
sem tanult, nem köteles fölvenni most, mivel 
a többi rovására egy gyermekkel nem fog-
lalkozhatik az iskolában. — K. .T. D.-Kömlöd. 
1. A fölmívelési ministertől kell kérnie bélyeges 
kérvényen az iskolaszéknek. 2. Ha nincs kívüle 
más alkalmas, a ki a jegyzőkönyvet vezetni 
tudja, nem illik lemondania. — Többeknek. 
Lehetetlen, hogy a Hargitai-Láng-féle vitat-
kozásnak ennyire kimerített stádiumában még 
a „volt tanítványok" hozzászólásainak is teret 
engedjünk! Méltányoljuk hálájukat volt taní-
tóik iránt, de hol és mikor végződnék ez ? 
Lapunk csak 16 oldal! Est már a vitatkozó 
felek is érzik. — P. J. Alsó-Hidegpatak. 
1. Annyi szabadságot kaphat, a mennyit egész-
sége helyreállítására az orvosi bizonyítvány 
szükségesnek mond. Az iskolaföntartótól kell 
kérni. 2. Olyan fürdő nincs, de bármelyik 
fürdő ad kedvezményt a tanítónak, ha iskola-
föutartója ajánlatával fordul hozzá. — M. »T. 
Maros-Keresztúr. Sz. J. Felsö-Karaszló. Még 
nem érkezett föl, vagy legalább nevök alatt 
nem találjuk. Nézzék meg a közigazgatási 
bizottságnál. (Magánügyben, s ez az, csímzett 
levelező-lapot kell mellékelni!) — Cs. M. pusztai 
tanító. A Ferencz József Tanítók Házába 
csak egyetemen vagy fő- és szakiskolákon 
tanuló ifjak vehetők föl. Most különben is 
be vannak töltve a helyek. Tagja ön az Eötvös-
alapnak P — K. J. Horgos. Csak kérje; 
mint állami óvónőnek talán megadják; mi 

előre nem tudjuk, mert az államvasutak igaz-
gatóságával hivatalos összeköttetésben nem 
állunk. — Cs. J. Csetnek. Az illető gyufa-
gyárosnak, a ki a Tanítók Házé-gyufát gyártja, 
a czíme: JReisner Emánuel (Gyula, Békésm.). 
Most folynak az előkészületek, s annak idejében 
majd alaposan tájékoztatni fogjuk t. kartár-
sainkat, mert ha 28.000 magyar tanító kezébe 
veszi ezt a dolgot, évenkint ebből is szép hasz-
not láthat a Tanítók Háza. — K. Ií. Hévíz. 
Különös kérdés az, a mit ön hozzánk intéz! 
Hogy, „ha a kántortanítót a felesége, családi 
okok miatt, elhagyja," megmaradhat-e az il-
lető kántortanító az állásában ? A kérdésre, 
így föltéve, csak egy válasz van, hogy: meg. 
De talán vannak oly mellékkörülmények, a me-
lyeket ön elhallgatott s a melyek lényegesen 
módosítják as elbírálást? (Ön is azt kérdezi, 
mások is, „van-e erre törvény vagy rendelet," 
mintha az életnek minden apró-cseprő mozza-
natát „törvény vagy rendelet" szabályozná!) — 
J. J. O-Pécska. A Néptanítók Lapját ingyen 
csak oly módon lehet megkapni, a mint az a 
lap homlokán állandóan olvasható; egyszerű 
levélre vagy levelező-lapra soha! — Esedező. 
Forduljanak csak újra a kir. tanf. úrhoz, ő 
mindent meg fog mondani. Ha megszakításnak 
vennék, folyamodjék a beszámításért. Erre 
nézve is a kir. tanf. úrtól kérjen tanácsot; mi 
már számtalanszor elmondottuk az erre vonat-
kozókat. Azt a czímet nem tudjuk. Csak pá-
lyázatra bocsájtott állásra fogadják el a kér-
vényt. — H. B. Parabutz. Nem. — D. Gy. 
Dorozsma. Szerintünk az ismétlő-iskolai taní-
tást is akkor kell megkezdeni, a mikor a 
mindennapit. — K. Kérdezze meg a kir. tanf. 
úrtól. — Iskolaszéki elnökök és jegyzők 
szives figyelmébe. A pályázati hirdetések nem 
a szerkesztőséghez, hanem a kiadóhivatal-
hoz (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) küldendők. A 
díjakat is a kiadóhivatalhoz kell küldeni. Álta-
lában, a sserkesstőségnek semmi köze a hirde-
tésekhez s nálunk ugyan hiába panaszkodik 
— mint nagyon gyakran előfordul •— az-
iskolaszéki elnök úr, hogy beküldött hirde-
tése elkésve jelent meg, mi az ily leveleket 
a legnagyobb következetességgel és — több-
szöri kijelentésünkre támaszkodva — a leg-
nagyobb hidegvérrel a papírkosárba dobjuk. 
Ugy látszik, hogy különösen a plébános és a 
lelkész urak nem olvassák lapunkat. Mi azon-
ban erről sem tehetünk s a kárát sem mi lát-
juk. Elvégre is, valamikor csak meg kell ta-
nulniok, hogy szerkesztőség és kiadóhivatal 
nem egy és ugyanazon hivatal s hogy a szer-
kesztőség hatásköre csak addig terjed, a hol 
a fél. szerkesztő neve olvasható. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kiválj Ö Fölsége f. hó 15-töl magyar 

székesfővárosában tartózkodik s itt tartózko-
dása alatt általános kihallgatásokat is fog adni. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a m. héten a belügyi tárcza költségveté-
sével foglalkozott, mely alkalommal Széli 
Kálmán belügyminister Fiúméról mondott ha-
tásos beszédet. Ügy Fiúméban, valamint a 
hazai nemzetiségek körében nagyon békülékeny 
a hangulat, sőt Nagy-Váradon hazafias román 
liga is alakult. — A délafrikai hircztérről 
végre az angolokra nézve kedvező hír is érke-
zett: French tábornok bevonult az október 
eleje óta ostromlott és teljesen kiéheztetett 
Kimberleybe. A búiok Roberts angol fővezér 
túlnyomó hadereje elől az ország belseje felé 
húzódtak s úgy látszik, kedvezőbb helyen fog-
ják elfogadni a döntő ütközetet. A fok földi 
harcztérről azonban újabb augol vereségek 
liirét hozta a táviró: ott a búrok diadalmasan 
nyomulnak előre s könnyen elvághatják Roberts 
visszavonulási vonalát. 

— A Kisfa ludy-Társaság folyó hó 14-én 
tartotta tisztújító ülését. Elnöknek megválasz-
tották Beöthy Zsoltot, alelnöknek dr. Bcrzeviczy 
Albert v. b. t. tanáesost, titkárnak Vargha 
Gyulát, másodtitkárnak Kozma Andort. 

— A Paedagogiai Társaság f. hó 17-én 
ülést tartott, melyen Nagy László tanítóképző-
intézeti igazgató olvasott f'öl a Tanítói; Há-o o 
zárói. Érdekesen és rokonszenvesen ismertette 
e nagyszabású tanítói intézmény keletkezését 
és fontosságát, háláját fejezte ki a kormány 
és ministerünk nagylelkűségéért s föltétlen 
elismeréssel adózott azoknak, a kik a Tanítók 
Házát megvalósították, első sorban Péterfy 
Sándornak. Ugyanazon az ülésen Schőn József 
igazgató-tanító, ez a képzett és lelkes peda-
gógus „A művészet népiskoláinkban" czímen 
tartott érdekes, élvezetes és tanulságos fölol-
vasást, mely a társaság folyóiratában fog 
megjelenni. Végül dr. Kovács titkár Székely 
György tartalmas értekezését olvasta föl „Az 
érzelem fejlesztéséről". 

— A Magyar Tanítók Naptárának jöve-
delméből az Athenaeum irodalmi részvénytár-
saság 160 koronát küldött be Schmidt Albin 
pénztáros úrhoz, az Eötvös-alap pénztárosához. 
Ez eléggé mutatja, hogy t. kartársaink szépen 
fölkarolták a mi naptárunkat. Reméljük azon-
ban, hogy az 1901. évi naptár, mely a tanítói 
jogok és kötelességek valóságos kátéja lesz s 
melyben a tanító mindenben hü tanácsadót 

fog találni, még jobban elterjed majd t. kar-
társaink közt s így tanítóknak vidéki közép-
iskolákon tanuló fiai javára még több fog 
befolyni e réven az Eötvös-alap pénztárába, a 
hol ez a pénz külön kezeltetik, mint örven-
detes bizonysága a tanítói közszellem ébre-
désének és az összetartás erejének. Jó eleve 
fölhívjuk tehát t. kartársainkat, hogy a jövő 
évre ne vegyenek előre más naptárt, hanem 
tartsák fönn naptárra szánt filléreiket arra, 
mely vidéki középiskolákon tanuló fiaik javára 
jövedelmez s melyben egyszersmind az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza kimutatásai is meg 
fognak jelenni, az összes adakozók neveivel. 
A Magyar Tanítók Naptára szerkesztője azon 
lesz., hogy a.naptár előbb jelenjék meg, mint 
a mult évben, hogy így lehetséges legyen az 
őszi gyűléseken való tömeges elárusítása az 
egyesületek és a járáskörök elnökségei által. 
Annak idejében lapunk majd közölni fogja a 
kellő fölvilágosításokat. 

— Igazgatói jubileum. A sárospataki állami 
tanítóképezde f. évi márczius hóban ünnepli 
Dezső Lajos igazgató huszonötéves igazgatói 
jubileumát. A magyar tanügy és tanügyi iro-
dalom e kiváló munkásának iinnepeltetésére 
Palágyi Lajos tanár emléklapot szerkeszt. 

— A szepesi tanítóegyesület kebelében 
fönnálló Eötvös-alap szepesi helyi gyűjtő- és 
kezelő-bizottságának folyó hó 9-én Iglón 
kiválóan fontos gyűlése volt. Fontossá tette a 
pénztárosnak azon örvendetes jelentése, hogy 
a tanítóegyesület által létesítendő 2000 koronás 
alapítvány az Eötvös-alap részére együtt van. 
A bizottság erről a tanítóegyesület elnökségét 
értesíteni fogja, hogy az alapítvány létesíté-
sére a szükséges lépéseket megtegye. A bizott-
ság ezzel még czélját el nem érte, hanem 
folytatja a gyűjtést, hogy a Tanítók Háza 
szoba alapítványára a 4000 koronát minél 
hamarabb összehozza; e végből megkereste 
folyamodványában — aláírva Putsch Tóbiás 
elnök, Kertscher Ede pénztáros és Kintzler 
Árpád jegyző által — a Szepesség összes 
pénzintézeteit, hogy ezen czélra adakozzanak. 
Az adakozás már szépen folyik és a legszebb 
eredményt igéri. Hasonló kérvénynyel föl-
keresi a megye nőegyesületeit is. A községek 
tanítóit pedig megkeresi az iránt, hogy mű-
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kedvelői előadások rendezése által gyarapítsák 
a bizottság pénztárát. Remélik, liogy rövid 
idő alatt egvtitt lesz a szoba-alapítvánv ! (Derék 
szepesi kartársaink fogadják az Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület elnökségének hálás köszönetét.) 

— Alsófeliérmegye földrajzát írta meg 
Ertl Vendel alvinezborbereki állami iskolai 
igazgató tanító és ajánlotta föl kiadásra egy 
budapesti kiadónak. A kiadó czég (Singer és 
Wolfner) a munkáért kiadásonként 100 koronát 
ajánlott föl a szerzőnek, a mit viszont ez a 
Tanítók Háza javára adományozott. A föld-
rajzi kézikönyvet magát beküldése után ismer-
tetni fogjuk ; addig is előre fölhívjuk rá külö-
nösen alsófehérmegyei kartársaink figyelmét, 
Ertl Vendel kartársimknak pedig nagylelkű 
adományozásáért köszönetünket fejezzük ki. 

— Tánczmulatságok a Tanítók Háza 
javára. A kisteleki állami népiskola tanító-
testülete f. hó 10-én a „Tanítók Háza" javára 
tánczmulatságot rendezett. A tiszta jövedelem 
93 korona és 58 fillér, mely összeget Tomkó 
János igazgató beküldte hozzánk azzal a 
megjegyzéssel, hogy „nagyon örül a kisteleki 
tanítótestület, hogy ezen csekély összeggel 
járulhat „Tanítók Háza" nemes eszméjének a 
megvalósításához." Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak. — Kolozsvári kartársaink 
f. hó 10-én hangversenynyel összekötött táncz-
mulatságot rendeztek a Tanítók Háza javára, 
mely fényesen sikerült. A tiszta jövedelem 
1500—1600 korona. Erről a mulatságról ko-
lozsvári levelezőnk a többi között ezeket 
írja: .Nem is estély volt ez, hanem ünnep 
a szó legigazibb értelmében, még pedig a 
Tanítók Háza eszméjének győzelmi, fényes 
diadalünnepe! Ott volt egész Kolozsvár, sőt a 
vidék is. Ez az estély nem csak a kolozs-
megyei tanítóknak, hanem az ország tanítóságá-
nak győzedelmét hirdeti, ^ mely a Tanítók 
Házéiban testesült meg." Érdekes, hogy a 
katonatiszti kaszinó, mely ugyanazon este 
akart mulatságot rendezni, a Tanítók Háza 
mulatságára való tekintetből a maga mulat-
ságát elhalasztotta s az egész tisztikar, Pal-
kovics altábornagygyal élén, megjelent a tanítók 
mulatságán. A fényes sikerben oroszlánrésze van 
Pallos Albertnek, a kolozsmegyei tanítóegye-
sület érdemes elnökének. — A bánffyhunyadi áll. 
iskolák tantestülete a Tanítók Háza javára 
f. hó 27-én Bánffy-Hunyadon a Tigris szálloda 
nagy termében hangversenynyel és szinielő-
adással egybekötött zártkörű tánczestélyt ren-
dez. A műsor nagyon ügyesen van összeál-
lítva. — F. hó 3-ikán a marossolymosi állami 
iskolai gondnokság jótékonyczélú tánczmulat-
ságot rendezett, mely mulatság tiszta jövedel-

mének felét a Tanítók Háza javára szánta. 
A mulatság sikerében legnagyobb érdeme 
Nagy Gyula isk. gondnoknak van, továbbá 
Pavkovics Mileva tanítónőnek és Fekete Gyula 
tanítónak. A hangversenyen a dévai állami 
tan.-kép. ifjúsága működött közre. Köszönetet 
érdemel Boga Károly kép. igazgató, a ki az 
ifjúságnak vacsorát adatott és minden egyes 
növendékért befizetett. Tiszta jövedelem 41 
korona és 50 fillér volt. — Parajdon. ottani 
derék kartársaink, az áll. iskola tanítói folyó 
hó 10-én zártkörű tánczvigalmat rendeztek a 
Tanítók Háza javára, melynek tiszta jöve-
delme 113 korona volt. 

— Adakozások. Nálunk befolyt a Tanítók 
Házára: Nagy Ambrus, Panyola, 20 korona-
(Nagy Ambrus kartársunk a gazdasági előadáson 
megjelenteket „Mulattató estére" hívta meg, 
azon tanítványaival szavaltatott, maga fölol-
vasott s a csekély belépti díjakból 20 korona 
gyűlt be. Ajánljuk Nagy Ambrus kartársunk 
példáját követésre országszerte! így lesz 
sok kicsiből nagy s így vonjuk be a társada-
lom érdeklődését is a mi ügyeinkbe. Nagy 
Ambrus kartársunk a tavaszkor műkedvelői 
előadást is fog rendezni a Tanítók Háza ja-
vára. Áldja meg az Isten jó szivéért és buz-
gólkodásáért!) Mihálovits Erzsébet (Czibakháza) 
60 fiUér (bélyegekben). 

•— Gyűlés. A szombathelyi egyházm. róm. 
kath. tanítóegyesület jánosházai köre tavaszi 
ülését márczius 13-án Miskén tartja. 

— Kérelem. Tisztelettel kérem igen t. 
előfizetőim türelmét, mert „ Iskolaügyi dolgo-
zatok" czímű munkám 10—14 nap múlva 
kerül ki a sajtó alól, a mikor a szétküldés 
haladéktalanul meg fog történni. Budapesten, 
1900 február 18-án. Hazafias tisztelettel: 
Bardócz Pál. 

— Halálozás. Greguss Ilona túrterebesi 
(Ugocsam.) áll. el. iskolai tanítónő f. hó 6-án 
életének 27-ik, tanítónői működésének 8-ik 
évében hosszas szenvedés után jobblétre szen-
derült Szatmáron. — Fejérvári Antal, a nemtii 
bányatelep tanítója f. hó 13-án 35 éves korá-
ban, buzgó tanítóskodásának 14. évében hosszú 
szenvedés után meghalt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : A beiskolázás és az iskolamulasztások. 
Berecz Gyula. — Yan-e szükség a gazdasági ismétlő-
iskolákra ? Péterffy József. — Kell-e az osztatlan nép-
iskolának külön tanterv? Imlauer Vilmos. — A szó-
tagolásról és a szók elválasztásáról. Pálmay József. — 
Szünóra : A k i temetőben. (Vers.) Gál 
István. — A gyerekszobából. i)/os<?óss«/Imre. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsa-
dója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S 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 láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 

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

A Bácskából Sziléziába . . . 
Egy kis szavam van hozzátok, bácskai 

kollegák. 
Ennek a kis szónak hű czímet adtam, 

kifejezi a czikk tartalmát és megfelel 
a valóságnak is. 

A Bácskából Sziléziába 1 . . . Mi ez ? 
Valaki utazik, megy, jár, tanulmányoz, 
aztán visszajön és kiadja sziléziai úti-
rajzait vagy tanulmányait? 

Nem. 
Ezzel csak egy ember járná a maganótá-

já t s egy kis közönség követné szellemileg. 
Nem erről van szó! 
Furcsa és mégis veszedelmes dolog-

ról van szó! 
Nevetne az ember, ha sirásra nem 

állana a képe arra a hírre, hogy a bácskai 
nép Sziléziába készül kivándorolni. 

Beléüt aztán az ember fejébe az 
a gondolat, hogy kik akarnak a Bács-
kából Sziléziába menni ? Ráczok, szer-
bek, bolgárok vagy svábok? Hát akkor 
hadd menjenek. Az a tanulság belőle, 
hogy néhány évszázad alatt, míg e 
magyar földön éltek, — nem tudták meg-
ismerni a magyar földet. Nem értették 
meg, nem látták be, nem ismerték 
történelmileg a multat és jelent. Nem 
emlékeznek már arra, hogy miért jöt-
tek ide be ő-eik. Nem tudják ma már 
méltányolni azt a nagy okot, mely ide-
hajtotta elődeiket. 

Mert vaktában nem történik ám 
semmi. Oka v&ta a népek vándorlásának, 
még pedig t©i|nészetes oka. 

Azt hiszité^* kedves kartársaim, hogy 
a szászok bejöttek volna Erdély földére, 
ha itt jobb helyzetük nem kínálkozott 
volna 1 Oh, dehogy! Ott maradtak 
volna az ősi Sachsenben és más terü-
leteken. Hanem hát jó volt a szászok-
nak akkor bejönni és még jobb volt 
itt megmaradni, 'mer t levének belőlök 
meghájasodott polgárok zsiros kivált-
ságokkal, holott annak előtte valának 
szegény dolgozó legények, a kik szol-
gaságban, jobbágyságban és más efféle 
állapotban sinylettek ot t a külföldön 
és okosan tették, mikoron a szabad 
magyar hazába vándoroltak és nem 
kivánkoznak w u n n e n mai napig sem. 

No kedves ífentársaim, hát nem is a 
szászok, nem k svábok, nem is az 
emberséges bo já rok , horvátok avagy 
bunyeváczok kívánkoznak ki a derék 
Bácska vidékéről, a mely Magyarország 
tejjel-mézzel folyó tájai közé tartozik, 
hanem igenis a jó magyar nép készül 
innen kivándorolni Sziléziába. 

Hát erre már neheizébb a kádencziát 
megtalálni. Erre már csakugyan sirásra 
fordulhat az ember areza. inei4 nagyon 
keserves volna nevetni ezen a nevetsé-
ges dolgon. 

Szomorúan nevetséges, hogy Brez-
Lapunk 9-ik számához két melléklet van csatolva. 
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lauban legyen egy ügynökség, a mely 
magyar munkáscsaládokat telepít Szilé-
ziába. Elvállal nőtlen szolgalegényeket, 
hajadonokat, vagy egész családokat. 
Hát nem tragikomikus ez ? Hogy Bács-
kából menjen valaki Sziléziába, — szi-
léziai urak szolgájává! Elfacsarodik az 
ember szive, mikor ezt olvassa. 

Pedig nem tréfa ám. Nagyon, de 
nagyon komoly. 

Bácsmegyét,különösenKula,Kishegyes 
Moravicza, Mélykút vidékét megfertőz-
tette a kivándorlás láza. A láz baczil-
lusait a brezlaui ügynökség terjeszti 
röpiratokkal és ágensekkel. 

ígérnek leány munkásnak teljes ellá-
táson kívül 150 márka évi fizetést és 
40 márka mellékkeresetet. (Yajjon 
mit értenek ez alatt Brezlauban?) 

ígérnek családoknak 400 márka 
konvencziót, béresnek is 630 márka 
konvencziót. 

Ezt mind igérik Hogy mit fognak 
adni? Azt majd megmutatja a szomorú 
jövő, mert annak, a ki a Bácskából 
Sziléziába megy: csak szomorú jövője 
lehet. Rosszabb, mint Amerikában, 
mert Amerikában ha kutya az ember, 
de legalább pénzt kap még az ugatá-
sáért is, de Sziléziában ? Krumpli sincs 
annyi, mint Amerikában pénz! 

A napilapok a hatóságokat hívják 
föl a sziléziai reklámtelepítés meg-
akadályozására, de én alig hiszem, 
hogy ez elég legyen. 

A községbeli kartársak föladata föl-
világosítani a szegény magyar népet, 
hogy ilyen őrült, ostoba reklámnak ne 
higyjen. Hiszen ha valaha Sziléziában 
jobb világ lett volna: észrevették volna 
ezt a magyarok s Rákóczynak is mód-
jában lett volna elfogadni afféle szilé-
ziai herczegséget, — de azon a vidéken 
magyar embernek soha sem volt keresni 
valója, mert az az ország mindig sze-
gényebb volt Magyarország legszegé-
nyebb vidékénél is. 

Vakmerő csaló és veszedelmes ámító 

az, a ki a magyar embernek azt mondja, 
hogy egy krumplitermő Szilézia jobban 
tudja fizetni a magyar munkást, mint 
hazánk földe. 

Ezt magyarázzátok meg bácskai 
kollegák a bácskai magyar népnek. 

(Nagy-Várad.) Vaday József. 

Magyar minták a rajz és női 
kézimunka oktatásánál. 

A magyar köznép nemcsak tánczfelkitiltá-
sokban, köszöntökben, népdalokban és balla-
dákban tudja gondolatait kifejezni, hanem di-
szítményeiben is. 

A czifra mellrevalók, szűrök, asztalterítők, 
ingek, lepedők, párnasupok, jármak, ostornye-
lek, sulykok, guzsalyok, orsókarikák, furulyák, 
kulacsok, kapufélfák, tulipános ládák, népies 
himzések s más házi, kerti és gazdasági esz-
közök, melyekről már más alkalommal meg-
emlékeztem, mind-mind élő tanujelei annak, 
hogy népünknek a szép iránt nemcsak érzéke 
van, hanem azt kifejezésre is tudja juttatni. 

Lapozgatva a művészetek történetében, arra 
a meglepő és örvendetes tapasztalatra jutunk, 
hogy hazánk a népies diszítmények tekinte-
tében egy hajszállal sem áll hátrább, mint a 
müveit külföld, melylyel minduntalan ijeszt-
getjük magunkat. 

A magyar köznép Ízlését még nem ron-
totta meg semmi idegen befolyás. Diszítmé-
nyei eredetiek és tiszták, mint maga a forrás, 
a melyből erednek. 

Ha tehát az ornamentikában magyar Ízlés-
ről akarunk szólani, a népies diszítményeket 
figyelmen kívül hagyni nem lehet. 

Midőn ezelőtt 14—15 évvel Pentsy József 
barátommal a világhírű varrottasok (régi ma-
gyar himzésminták) összegyűjtése végett be-
utaztuk Kalotaszeget, ezt a minden oldalról 
idegen elemekkel körülzárt magyar szigetet, 
nemcsak azt tapasztaltuk, hogy mily kimerít-
hetetlen kincsbányánk van e vidéken a népies 
diszítményekben, hanem azt is, hogy a míg a 
köznép szorgoskodott ezeknek a létrehozásá-
ban s a már meglevőknek a megtartásában, 
addig a müveit magyar nők sem ültek össze-
dugott kézzel. 

Ezt bizonyítják ama ritkaszép munkák 
(oltárterítők, stóla-ruhák, kathedra-takarók, 
úrasztali kenyér- és kehely-takarók stb.), me-
lyeket templomainkban oly nagyszámban ta-
lálhatunk. 

A damosi templomban látható pl. tizenkét 
értékes (selyem-, ezüst- és arany-), himzés, me-
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Ivek közül az egyiket, miként a fölirat bizo-
nyítja, „ Rigó Ilona, Erzsébet és Judith hárman 
adták testvérek." A másikat „Újvárt/ litván 
hű párja, Máthé Kata ajándékozta." 

A magyarvalkói ev. ref. templom úrasztali 
térítői között van egy művészi kivitelű arany-
himzés 1769-ből, melyet a Valkai család utolsó 
férfiágának, Valkai Miklósnak a neje Eördögli 
Judith készített. E munkát különösen azért 
említem meg, mert az ú. n. „valkai formák" 
mind ebből származtak és fejlődtek, világos 
jeléül annak, hogy a magyar köznép nemcsak 
elleste úrnője munkáját, hanem a maga módja 
szerint utánozta is. 

Magyarókereke'n az ekklézsia ládájában szin-
tén számos, szebbnél szebb úrasztali terítőt őriz-
nek, melyeknek egyikét Zámbó Borbála (primőr 
család ivadéka) Szilágyi Mihályné készítette 
1741-ben s úgy kivitele, mint kompozicziója 
ügyes kezekről s fejlett ízlésről tanúskodik. A 
szóban levő terítő aranycsipkével van szegé-
lyezve. Szögletékítményei tulipánokból vannak 
szerkesztve, míg belső területét allegorikus 
képek töltik ki. Közepére a Szilágyi-család 
czímere van himezve. Az allegorikus képek 
közül a rohanó kos Szt Lukács apostolt, az 
angyalkép kiterjesztett szárnyakkal Szt Mátét, 
az oroszlánkép kétágú farkkal Szt Jánost s 
végre a saskeselyű Márk evangélistát ábrá-
zolja. Valamennyi alak feje köré aranyglória 
van himezve. E munka annyira megtetszett 
Zichy Jenő grófnak is, hogy a trónörökös 
könyve („Osztrák-Magyar monarchia írásban 
és képben") számára gyűjteményünkből elkérte. 

Ha az előszámlált s még elő nem számlál-
ható mühimzéseket közelebbről vizsgáljuk, úgy 
találjuk, hogy azok a történelmi stílusok ke-
retében és hatása alatt fejlődtek. 

Csalódnék azonban az, a ki azt hinné, hogy 
„nagyasszonyaink" az idegen stílusban szer-
kesztett mintákat gépiesen utánozták. Fön-
maradt emlékeink mind a mellett tanúskodnak, 
hogy ama mintákat egykorú úrnőink a saját 
ízlésükhöz idomították. így fejlődtek és jöttek 
létre ama „régi magyar minták," melyek, ha 
nem is jelölhetők „magyar stíl"-lel, annyi 
mégis kétségtelen, hogy e hímzéseknek magya-
rossága már első tekintetre szembeötlő. S ha 
egyéb nem, már ez az egy is elég arra, hogy 
gyűjtésüket programúiba vegyük. Pedig más, 
nyomós okok is szólanak e mellett. 

Pályatársaim előtt, úgy hiszem, nem szük-
ség bővebben fejtegetnem, hogy a renaissance 
stíl az ő kellemes guirlandjaival szintén régi, 
antik formákból, motívumokból keletkezett. 
S ki merné kétségbevonni, hogy e régi min-
ták nem járulhatnának egykor hozzá az önálló 
magyar stíl megalakulásához — legalább az 

ornamentikában ? — De, ha ez tán nem is 
következnék be, bekövetkeznék kétségkívül az, 
hogy ha e jelzett minták forgalomba hozat-
tatnának, új vérkeringést, üdébb és rokonszen-
vesebb kinézést adnának díszítő iparunknak, 
mely másnak a hijával mohón kezd kapkodni 
a müncheni festők összekülönbözésének fenye-
gető eredménye: a szeczesszió otromba kinö-
vései után. Mert hiában, az emberi természet 
újdonságok után vágyik. S nem lehet arra 
kárhoztatni, hogy örökösen a történelmi stílek 
kérődzésével elégítse ki vágyait. 

Tehát, ha gyűjtésről van szó, a népies for-
mák mellett nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk ama régi, mübecscsel bíró magyaros 
munkákat sem, melyekkel a müveit nők a 
múltban oly előszeretettel foglalkoztak és a 
melyek nemcsak a templomokban, hanem 
egyes családok ereklyéi között is bőven talál-
hatók. 

Az eddigiekben nagyrészt csak a himzés-
minták köréből említettem példákat. Ennek 
oka az, hogy én ezeknek a gyűjtésével foglal-
koztam tüzetesen. De félreértések kikerülése 
végett bátor vagyok azonnal megjegyezni, 
hogy nemcsak ezeknek a gyűjtése érdekében 
emelem föl gyenge szavamat, hanem minden 
magyaros forma, ékítmény és diszítmény ér-
dekében, melyet a magyar ipar (fém-, fa-, 
üveg-, agyag-, szövőipar stb.) a múltban létre-
hozott s czélunknak a rajz- és női kézimunka-
oktatásnál megfelel. 

Hogy mily módon gyűjtsük a jelzett dol-
gokat, erre nézve megjegyzem, hogy legczél-
szerűbb volna, ha a kivánt tárgyakat in na-
tura összevásárolnók s egy világraszóló mu-
zeumban elhelyeznők. Ehhez azonban óriási 
pénzösszeg kellene s még akkor sem érnők 
el az ideális czélt, mert, a mit említenem is fö-
lösleges, egyes családi ereklyékhez a világ 
minden kincsével sem férkőzhetnénk. Alig 
marad tehát más hátra, mint az, hogy a mű-
tárgyakról hü rajzokat készítsünk. S ez czé-
lunkra bőven elég. Hogy azonban eme rajzaink-
nak etnográfiái haszna és történelmi becse is 
legyen, jegyezzünk föl minden körülményt, 
mely rajzainknak érdekességet kölcsönöz: a 
modell tulajdonosának a nevét, az esetleg 
hozzáfüződő történelmi epizódot, mondát, le-
gendát stb. 

A kőrösfői ev. ref. egyház birtokábau van 
pl. egy régi keleti szőnyeg, melynek diszítmé-
nyei föltűnően hasonlítanak a kalotaszegi 
himzésminták egyik csoportjához. Ebből és 
még sok más körülményből azt lehet követ-
keztetni, hogy a kalotaszegi minták nem nyu-
gati (német), hanem keleti eredetűek. Ez a 
szőnyeg tehát már ezért is érdekes; de még 
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érdekesebb lesz azon népmonda által, hogy a 
menekülő Rákóczy György a fenesi vesztett 
csata után azon pihent s aztán hálából Kőrös-
főnek ajándékozta. 

Annak az egyszerű kalotaszegi mintának, 
melyet közönségesen „Ritka csillag"-nak ne-
vezünk, ma már nemcsak az kölcsönöz érde-
kességet, hogy körülbelül kétszázéves, hogy egy 
magyarbikali parasztasszony tulipántos ládájá-
nak a fenekéről került napvilágra s hogy a 
Gyarmathy Zsigáné gyűjteményéből rajzoltuk 
le, hanem az a szomorú emlék is, hogy ama 
végzetes napon haldokló Nagyasszonyunk feje 
oly párnácskán pihent, a mely a fönt jelzett 
„Ritka csillag"-gal volt diszítve. 

Az ily és hasonló följegyzések életet köl-
csönöznének rajzainknak s kedvet öntenének 
a tárgy iránt nemcsak a tanítóba, hanem a 
tanulóba is. 

Az ily rajzok és jegyzetek készítéséhez mái-
nem annyira pénzáldozatra, mint inkább ügy-
buzgóságra és jóakaratra van szükség. És 
annak a meggondolására, hogy minden rajz 
egy-egy liazai tárgynak vagy diszítménynek a 
megörökítése, melyet a rohanó czivilizáczió tán 
már a másik pillanatban megsemmisít. 

Minden egyes hazai műtárgy elvesztése, 
megsemmisülése, melyet magyar kéz, magyar 
szív és ész hozott létre, gyengíti a nemzeti 
öntudat és önbizalom erejét. S midőn látjuk, 
hogy a czivilizáczió megsemmisítéssel fenyeget 
mindent, a mit útjában talál, nem kiméivé az 
ősz hajszálakat sem: vájjon nem érezzük-e 
egyúttal a kor szavát, mely arra int, arra nógat, 
hogy vagyonunkat helyezzük biztonságba, mert 
a mit porba építünk, elfújja egy szellő, el egy 
lehellet is ? 

A mi hazánk nagyon kicsiny; nemzetünk is 
az. Ha tehát élni akarunk s megállani a tör-
ténelem Ítélőszéke előtt, mindenikünknek 
annyit kell dolgoznia, mint más országban 
tíznek. A mi a magyar tanítói kart illeti, 
azzal e tekintetben egészen tisztában lehet 
mindenki. A példák ezrei bizonyítják, hogy 
hagyományos lelkesültsége minden áldozatra 
kész, a hol arról van szó, hogy a hazafiasság-
nak szolgálatot tegyen. Ezt a kart idealizmusa 
mentette meg az elzülléstől. Erre az idealiz-
musra támaszkodom én is, midőn erőtelen 
szavamat fölemelem, hogy a rajz és női kézi-
muuka oktatásához szükséges minták egybe-
állításához kéz a kézben, váll a vállhoz vetve 
ezer évnek a leforgása után megtegyük az 
első döntő lépést. 

így eleve bizonyos levén abban, hogy vezér-
karunkra, az Országos Bizottságra nem hozunk 
szégyent, a mult alkalommal említetteken 
kívül bátor vagyok most még a következőket 

javasolni: Az Országos Bizottság a magyar 
díszítési elemek és formák országosan eszköz-
lendő egybegyűjtésére alakítson egy szükebb-
körü szakbizottságot, melynek tagjaivá oly or-
szágos szaktekintélyeket is meghí, a kik bál-
áz 0. B.-nak nem tagjai, de e hazafias mun-
kában közreműködésük kívánatos. 

E bizottság teendője lenne pl. az, hogy a 
jelzett díszítési elemek és formák összegyűj-
tésére vonatkozó terveket, utasításokat, fölhí-
vásokat elkészítené s megfelelő módon közölné 
az érdekelt tanítói karral. 

Ez a bizottság gondoskodnék aztán arról is, 
hogy az így egybegyűjtött anyagból szakszerű 
rendezés és tisztázás után a rajz és női kézi-
munka oktatásához szükséges minta-sorozatok 
haladéktalanid elkészíttessenek s azoknak álta-
lános és kötelező használatát a nagym. kor-
mánytól kieszközölje. 

(Újpest.) Szentgyörgyi Lajos. 

A leányok oktatása a gazdasági 
ismétlő-iskolában. 

A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
úmak 1896. évben 60.764. sz. a. a gazdasági 
ism.-iskolák számára kiadott szervezete és 
tanterve — igen helyesen — arról is intéz-
kedik, hogy a leánygyermekek is részesülje-
nek gazdasági, kertészeti oktatásban. Erre 
különösen a nép gyermekeinek, a falusi 
leányoknak van elengedhetetlen szükségök. 
De nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a gyermeknevelést, a háztartástant, vagyis 
a helyes irányú házvezetést úgy a földmívelő, 
mint az iparos és hivatalnok leányainak is el 
kell alaposan sajátítaniok. 

Sőt — szerintem — ezeket mindenek elé 
kell helyezni, mivel a szegény, földmíves 
asszony is, ha istenfélő, gondos, rendszerető 
és takarékos háztartásban, így gyermekeinek 
is mintaképe s munkásságával, rendszereteté-
vel megalapítója lehet családja boldogságának; 
mert érje bár a családot bármily veszély, 
csapás, híven osztozik férje bánatában s őt 
megnyugvásra inti, türelemre, kitartásra buz-
dítja. Az ilyen gazdasszony ott is pénzt takarít 
meg háztartásánál, a hol más, — a ki arra 
kellő időben kioktatva nem lett — tudatlan-
ságból, könnyelműen kiadást okoz. De meg 
jobban tud a iószágneveléshez, gondozáshoz; 
jobb érzéke lesz a zöldséges kert berendezé-
séhez, megmunkálásához s más külső dolgok-
ban is készséggel lesz segítségére a család-
főnek. 

Szerény nézetem szerint a leányoknak ilyen 
gazdasszonyokká való nevelése legnagyobb 
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részben a gazdasági ismétlő-iskola föladata. 
Az idejáró serdülő leányoknál fejlettebb az 
értelem, feltudják fogni, hogy mindazon dol-
gokat, melyeket itt hallanak, elsajátítanak, 
egész életükön át hasznukra fordíthatják. 

A leánynevelés fontosságát senki sem 
vonhatja kétségbe; én nem annyira tudomá-
nyos dolgokat, mint inkább nemes szivet, 
vallásos lelket és munkásságot szeretnék jut-
tatni minden leendő anyának, gazdasszonynak. 
Hasztalan tömjük tele — különösen földnrí-
velő — leányaink fejét Isten tudja mennyiféle 
tudományos dolgokkal, ha nem nevelünk, ha 
a szivet, lelket parlagon hagyjuk. 

Földmívelők leányainál — szerintem — 
nem kellene fölvenni semmi új dolgot a reál 
tárgyakból, csupán az elemi iskolában tanul-
takat ismételni. Kivételt képez az egészségtan, 
mely itt tüzetesen lenne tárgyalandó. Az elemi 
dolgokból szükséges: a folyékony olvasás, 
helyes irás, levelezés és a számtan, különösen 
a fejbeli. 

Szomorúan tapasztalom számtalanszor, meny-
nyire hátra van köznépünk a számolásban; 
ha pl. elad 3 pár csirkét 45 krjával, nem 
képes hamarjában kiszámítani, mennyi esik 
értök. Ebből az a tanulság, hogy minél több 
életbe vágó példát kell leánygyermekeinkkel 
is fejből megfejtetni; folyton adni-venni, hogy 
könnyedséggel számoljanak.. 

E korban, midőn a leányok gazd. ismétlő-
iskolába járnak, elengedhetetlennek vélem 
a hitoktatást, heti egy órán. A mely tanítás 
nem emléztetésből, hanem erkölcsi beszélgetés, 
bibliai történetek ismereteinek felújítása s a 
szertartások ismertetéséből állana. Mert tapasz-
talásból tudom, hogy köznépünk még az 
ünnepek jelentőségét sem ismeri. Ez külön-
ben a hitoktatók dolga. 

En a leánynevelést, tanítást, különösen a 
gazd. ismétlő-iskolában, — a hol csak lehet, 
legalább részben — óhajtanám tapasztalt, 
hivatása magaslatán álló tanítónőre bízni, ki 
azután — a szorosan vett gazdasági dolgokat 
kivéve — nevelve oktatná a serdülő leányo-
kat az ő anyai modorával, gazdasszonyi tudo-
mányával, kézimunkai ügyességével mindazokra, 
a miket az említett ministeri tanterv előír 
ugyan, de a melyek nagy részének előadásába 
nem tudja magát beletalálni a férfitanító. 

Ha a tantervet figyelemmel átnézzük, azon-
nal szemünkbe tűnik sok olyan dolog, mely-
nek tudása okvetlenül kell egy leánynak, egy 
leendő gazdasszonynak, de a melyet férfi nem 
tud, vagy ha tud is, nem veszik s nem is 
vehetik tőle oly áhítattal a leányok, mintha 
azt nekik egy tapasztalt gazdasszony, egy 
tanítónő adja elő. Ilyenek pl. a ruhanemüek 

tisztántartása, szappankészítés, a lúg, a mosás. 
A baromfitenyésztést is szivesebben vennék, 
ha azt nő, a ki azzal foglalkozni van hivatva, 
adná nekik elő. 

De meg ott van a háztartásba vágó czikkek 
ismertetése, magyarázása: a tej, tojás, só, 
czukor, hús, húsfélék, zsír, liszt, kenyér stb. 
Azt hiszem, mindenki beismeri állításomnak 
ama igazságát, hogy ezeknek foganatos taní-
tásához csak nő érthet. 

De vannak a háztartástannak — melynek 
egy gazd. ism.-iskol ában sem szabad mellőzve 
lennie — egyéb titkai, mint pl. a gyermek-
nevelés, a rendszeretet, tisztaság, takarékosság, 
szorgalom, ájtatosság; továbbá a lakás, konyha 
stb. berendezése, mikhez a nőnek jobban kell 
értenie, mint a férfinak. De meg itt már, a 
nagyobb leányoknál, egyes egyszerűbb ételek 
elkészítése, a disznóölés stb. is szóba jöhet. 

De nőtanító alkalmazását minden gazdasági 
ismétlő-iskolában, legkivált kézimunka-tanítás 
miatt, óhajtom. Erre minden leánynak föltét-
lenül szüksége van; annál inkább a szegé-
nyebb osztálynak, melynek nem telik minden 
kis csipkéért, kis főkötőért, keztyüért, avagv 
egyszerű ruhavarrásért, foltozásért pénzt kiadni, 
hanem ráérő idejében olcsó szerrel, felényi 
kiadással, maga megkészítheti szebben, jobban 
és tartósabban. Sőt sok ügyes, szorgalmas nő 
pénzt szerezhet kézimunkájával. 

Hogy a kézimunka-tanítás a háztartástan 
ismeretei mellett egyik kiegészítő részét ké-
pezi gazdasági ismétlő-iskolai oktatásunknak, 
azt hiszem, mindenki elismeri. Én, a ki két 
évtizeden keresztül működöm földmívelő nép 
között, ellestem, mire lenne szüksége leá-
nyainknak a kézimunkákból. Nem kell a nép 
gyermekeinek dísz-kézimunka, mely nagy 
kiadással jár és fényűzésre vezet, de kell a 
nekik megfelelő, szükséges és hasznos tárgyak 
elkészítésének tudása. 

Minthogy a ministeri tantervben a kézi-
munka-tanítás nincsen részletezve, azt hiszem, 
nem végzek fölösleges munkát, ha itt leirom 
a gazd. ismétlő-iskola három évében végzendő 
tananyagot, tekintettel köznépünk szükségleteire. 

I. év. Kötés • Harisnya, keztyü ujjakkal, egv 
ujjal, ujj nélkül (karvédő), férfinyakkendő, 
karmantyú. (Iparos leányok sált is köthetnek.) 
llorgolás: Csipkék, párnabetétek. 

II. év. llorgolás: Kis réklik, fejkötők, 
paplan, téli kendők és abroszok liorgolása. 
SUngelés: Egyszerűbb kivitelben (zsebkendőkre, 
alsókra). Foltozás: Férfi és női felső- s alsó-
ruhák foltozása. (A tanulók a foltozni valót, 
legyen az kabát, nadrág, ing, lábravaló stb. 
magukkal vihetik a tanterembe, s ott a tanító-
nő felügyelete mellett javíthatják ki azokat. 
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Ez által anyjukon is segítenek, a nép pedig 
belátva ennek életre kiható fontosságát: szi-
vesebben küldi leányát is iskolába.) 

III. év. Varrás: A mi egy földmívelő csa-
ládnál szükséges, egyszerűbb ruhanemüek 
kiszabása és megvarrása, mint pl. ing, lábra-
való, női felöltő, szoknya, kötények; továbbá 
ágyhuzatok szabása és varrása a már előző 
évben készített horgolt betétek beillesztésével. 

(Dorosma.) Makay István. 

Kell-e kiilön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
En is azon kezdem, a min mások, hogy t. i. 

huszonöt-éves tanító vagyok, mely idő lefor-
gása alatt két évig tanítottam teljesen osztat-
lan, vegyes iskolában, tizennyolcz évig négy-
osztályúban, öt évig meg osztottban. Figye-
lemmel olvastam át a „Néptanítók Lapjá"-nak 
m. évi 18., 19. és 20. számaiban közzétett, 
osztott iskolai tantervjavaslatot s az reá sze-
rény véleményem, hogy az abban körvonalozott 
tanítási anyag, a művészeti és kézügyesség 
öregbítésére szolgáló — nagyon is bőre sza-
bott — tárgyakat kivéve, normális körülmények 
között, per longum et latum, az osztatlan 
iskolában is elvégezhető. 

Az említett két csoportbeli, tanítási anyagok 
kvantuma pedig mérsékelhető, a nélkül, hogy 
a népiskola kitűzött czéljának elérése biz-
tosítva ne lenne. 

Es miért merem én ezt a priori, ilyen 
kategoricze állítani ? Azért, mert több, hazabeli 
tantervet ismerek. Köztük, mondhatom, a 
tiszántúli ev. reform, egyházkerületi népiskolai 
tanterv talán a legtöbbet kivánó. A vallástani 
tananyagon kívül is, kicsi híján, van olyan 
keretű, mint a most készült állami népiskolai 
s mégis ismerek akárhány néptanítót, a ki 
elég lelkes, okos és ügyes ennek a nagy 
kaliberű tantervnek, ha nem betűszerinti 
értelemben is, de lényegileg a par excellence 
osztatlan iskolában kifogástalanul megfelelni. 
Ne feledjük pedig, hogy a vallástanítással a 
szorgalmi időnek úgyszólván egy harmada 
telik el. Hát a hol a vallást nem a tanító 
tanítja! . . 

Mikor még osztatlan iskolai tanító voltam, 
úgy vélekedtem, hogy az osztálytanítók mun-
kája csak álom. Hogyne! Évente 992 tanórán 
oktatni közvetetlenül egyetlen osztályt! Hiszen 
ott a legutolsó gyermek is preceptor lehet, a 
szamárpadban is filozófusok ülhetnek. S mióta 
benne vagyok, tapasztalom, hogy itt is van 
salak. Hiába, csudákat itt sem lehet művelni. 

Talán még unja is a gyermek azt az örökös 
hajtást! Igen, mert szüntelen a tanító szeme 
előtt van, minden tanórán figyelnie, dolgoznia 
kell, vagy akarja, vagy sem. Mennyire másként 
van ez az osztatlan iskolában! Ott több a 
változatosság, a pihenés-számba menő magán-
foglalkozás. 

Talán észre is vette a t. olvasó, hogy a 
kétféle iskola között párhuzamot akarok vonni. 
Hát legyen. Tegyük mérlegbe mind a kettőt 
s mérjük meg. 

Nézzük előbb az osztott iskolát. Ez az 
újabb kor szülötte, a tanügy embereinek 
ideálja, mely mindazon lelki fegyverekkel 
bőven ellátja a tanulót, melyekkel majd az 
élet csatáját diadalmasan végig küzdheti. 
Pedig sokszor nem is annyira nagy hordere-
jének, mint inkább azon körülménynek köszöni 
létét, mert nagy az egyívású tanulók száma, 
külön osztály kell nekik. 

Igen, mert olyan helyen, hol a tanulók 
összes létszáma 60 — 80, bármennyire tudo-
mánykedvelő és módos legyen is a nép, bizony 
nem látunk osztott népiskolát. 

Nohát az osztott iskola — me'g a laikus is 
láthatja — tagadhatatlanul igen nagy súlylyal 
esik a mérlegbe, mélyen lenyomja a serpenyőt, 
úgy, hogy szinte félve, reménytelenül teszi az 
ember a másik serpenyőbe az osztatlan iskolát. 
Gyenge legénynek látszik ez amahoz képest. 

Valóban — ijesztő kétséggel kellene meg-
ráznia honfiúi kebleinket ama, nyilvánvaló 
ténynek, hogy hazánk 16.765 népiskolájából 
11.952 osztatlan iskola. 

De vigasztaljon meg minket az a tudat, 
hogy hiszen ma már ritka az oklevélnélküli 
néptanító. Nem kontárok, tanult mesterek 
dolgoznak az iskolákban. A kötelességöket 
eddigelé talán kissé elhanyagolni szeretőket 
pedig fenkölt gondolkozású kultuszministerünk 
hatalmasan sarokba szorította az államsegélylyel 
és korpótlékkal. .Eri nem is féltem az osztatlan 
iskolákat, még ha ez a tanterv — a mi vajmi 
kívánatos volna — az egész hazára kötelezővé 
lenne is téve. Ha eddig — bár lassú tempó-
ban — előre haladt népioktatásügyünk szekere, 
hát ezután, mikor államsegély és korpótlék 
kenik a tengelyét! . . . 

Az osztatlan iskola súlyban (értsd: ismeret-
nyújtás és nevelés) nem hatodrésze az osztott-
nak, hanem hol négy-, hol öthatodát teszi; 
egyenértékűnek éppen nem mondom vele, 
mert képtelenséget nem szeretek állítani, noha 
lehet rá itt-ott eset; attól függ, kik vannak 
az osztott iskolában és ki van emitt és minő 
körülmények között? Hiszen, kérem, az átlagos 
magyar paraszt, a ki a tudósok szerint, a 
földkerekséglegjózanabbgondolkodású köznépe. 
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a ki tudás és erkölcsi érték tekintetében ma 
sem áll, a többi köznéppel összehasonlítva, az 
európai, normális nivón alul: honnan került 
ki legnagyobb részben, ha nem az alföldi, a 
túl a dunai osztatlan népiskolából ? 

Világos dolog, hogy az osztott iskola többre 
képes, mert több az ideje. Hanem, a mi a 
jellemképzést, vallásosságra való nevelést illeti, 
már itt meg az osztatlan iskolának nyújtanám 
a babért. A tanító hat éven át tanítja, neveli 
ugyanazt a gyermeket, ennyi idő alatt alkalma 
van teljesen kiismerni mindenik tanítványának 
lelki világát; saját karakterének, tudásának, 
kedélyének, szóval: egész valójának bélyegét 
rányomhatja azokra, úgy, hogy megismerni a 
tanítványt tanítójáról és viszont. Ennélfogva 
tervszerű, folytonos nevelés tekintetében az 
osztatlan iskola többet nyom a latban a 
másiknál. Már pedig az embernél nemcsak a 
tudás mennyisége, hanem az etikai érték is 
ponderál. Sőt e nélkül amaz mit sem ér. 

Bár tudom, hogy hazánk 11.952 osztatlan 
iskolája talán a XX-ik század végéig sem lesz 
egytől-egyig teljesen osztottá, mert hiszen a 
statisztika szerint, a legkedvezőbb körülmények 
között sem fog egy 800 lelket számláló kis 
község (a minő nálunk igen sok van), jelen-
tékeny odatelepülés nélkül, egy emberöltő 
alatt megkétszereződni, tehát a mi időnkben 
az osztatlan iskola lesz számban túlnyomó: 
mégis azt mondom, hogy falun, városon legyen 
egy tanterv, mindössze is annyit látnék jónak, 
hogy az egy tantervben Iii jelöltetnék a tanítási 
anyag minimuma* azért, nehogy valaha, vala-
hol laikus vagy rosszakaratú iskola-vizsgáló 
valamelyik tanítótól, a tanítást gátló, legmos-
tohább körülmények daczára is, abszurdumot 
követelhessen. 

De megteszi az osztatlan iskola a magáét; 
a tanítási anyag velejét, esszencziáját a szó 
valódi értelmében átönti a tanulókba. Kérdem: 
hol érvényesül inkább ez a pedagógiai elv: 
„az ismétlés anyja a tudásnak", mint az 
osztatlan iskolában? Meg ezek az elvek: „lassan, 
de biztosan", „kevesebbet, de jól". Hát az 
nem előnye-e az osztatlan iskolának, hogy 
benne az alsóbb osztályok sokat tanulhatnak 
látás és hallás után a felsőbb osztályoktól ? 

Azt mondta ugyan erre nézve Búzás János 
kolléga a Néptanítók Lapjának mult évi 50. 
számában, hogy az első osztály a felsőbb 
osztályok olvasásából vagy számtanából semmit 
sem foghat. Igaz, eleinte csak a vágyat 
ébresztheti föl bennök, hogy hejh, csak minél 
előbb mi is úgy tudnánk olvasni és számolni! 

* Ez már közel áll az osztatlan iskolai tantervhez. 
Szerk. 

És már ez is valami. De mikor már előhalad-
tak az olvasásban, számvetésben, tanulnak a 
második osztálytól, ez meg a harmadiktól és 
így, tovább. 

Es éppen ez a jó oldala az osztatlan nép-
iskolának. Ezért nem igaz, hogy mivel 4 ,-öd 
részszel kevesebb időt fordíthat, mondjuk, 
naponta, egy osztály közvetetten tanítására, az 
eredmény is ehhez aránylik. Hát a Bell-Lan-
kaster-féle tanítási rendszer mire való ? ! Arra, 
hogy, miután már a kezdő iskolások kezdenek 
olvasni, egy nagyobb gyermek felügyelete alatt, 
ha akarom naponkint kétszer is megolvastat-
hatom őket. Nem 186 félórát olvashatnak és 
írhatnak egy iskolai év alatt, hanem akár 
hatszázat, vagy ezeret is. Van segédtanító, a 
mennyi kell. Hát tavaszszal és nyáron, mikor 
a gyermekeket ki lehet küldeni az árnyas 
iskolaudvarra tanulni! A tanító vagy künn, 
vagy benn tanít egy vagy két osztályt. Ha 
benn tanít, a többi osztály künn tanul, vagy 
egy nagyobb gyermek tanítja a kisebbeket, a 
mint az neki meghagyatott. Ha künn tanít, 
akkor egy része az osztályoknak benn foglal-
kozik. A tanító kívülről ügyel a bentlevőkre, 
belölről a künnlevőkre. Ezt tegye meg az 
osztott iskola! Az osztatlan iskolában a gyer-
meknek van ideje, teszem azt, a köuyvnélküliek 
megtanulására; az osztott iskolában nincs 
ideje tanulni, minden percze le van foglalva. 

Azt is Búzás János kolléga mondja, hogy 
ha az osztatlan iskola, földolgozván az isme-
retek velejét, átlag az osztott iskolák sikerét 
biztosítja: miért nem biznak minden fővárosi 
tanítóra egy 6 osztályú iskolát ? Hát azt 
hiszem, ennek is sok oka lehet. Már föntebb 
is megindokoltam, miért jobb, a hol t. i. mód 
van hozzá, az osztott iskola; még annyit 
mondok, hogy az osztott iskolát, a gyermekek 
benne egyidejűek levén, sokkal könnyebb fegyel-
mezni, azután meg kényelmesebb tanítóra, 
iskolavizsgálóra nézve. 

Az osztatlan iskolát vezetni is, vizsgálni is 
nehezebb ; sokan meggyanúsítják, hogy csekély 
a munkaképessége, kevés ismeretet nyújt, 
pedig iskola az, csak rendesen jáijanak bele, 
a szükségesekkel föl legyen szerelve és lelkes 
ember legyen a tanítója, mely kellékek nélkül 
bizony az osztott iskola sem sokat ér. 

(Balmáz-Újváros.) Szabó Kálmán. 

ír. 
Hogy a fölvetett kérdésre megfelelhessünk, 

első dolog, hogy a népiskola minden oldalú 
czéljával tisztában legyünk. 

Az elmélet embere azt mondja, mennyi jót és 
szépet tehet egy tanító osztatlan iskolájában az 
egységes tanterv mellett, ha akar s hivatalát 
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hivatásszerű lelkesedéssel tölti he. S nem jut 
eszébe. az az egyszerű tény, hogy a gyermek 
osztatlan iskolában is csak gyermek, csekély 
értelmi és hzikai erővel bíró; hogy elébb ér-
telmi és érzelmi erőit kell a velők való minél 
több, mondhatjuk folytonos közvetlen foglal-
kozással kifejteni, az akaratot, önérzetet, ön-
tevékenységetfölkelteni, ha oda akarunk hatni, 
hogy azok később erőik öntudatára jutva, 
igyekvő, munkaszerető, nemes czélok felé tö-
rekvő, önerejükben bízó egyénekké váljanak. 
Nem jut eszébe, hogy korán sincs elég téve 
a nevelve-oktatás elvének azzal, ha a túlhal-
mozott anyag folytán a tanítandó tárgyakat 
csak mint holt anyagot gyömöszöljük a gyer-
mekbe, túlterhelve, minden oldalú alapos is-
meret helyett hiányos, nemesebb hév nélküli 
féltudással látva el őt, a mi sem a munka 
megkedveltetésére, sem jövő elhatározására, 
sem értelmére, sem magaviseletére üdvös be-
folyással soha sincs; sem egészségi, sem peda-
gógiai okokból nem felel meg a czélnak. 

Tegyük föl, hogy az osztatlan iskola vala-
mennyi növendéke lángész, akkor is: vájjon 
a növényzet buja fejlődése, a bőtermés csupán 
a mag jóságától és az időjárás kedvező vol-
tától függ-e egyedül s nem gondos kertész 
tudományától, lelkiismeretes munkájától, ügyes-
ségétől is? Már pedig hány gyermek jön föl, 
különösen faluhelyen, az iskolába lángész he-
lyett szószegényen, igen csekély lelki tehet-
séggel, a tanulási kedv teljes hiányával? S 
mennyit kell tenni, hatni, befolyásolni, szóval 
közvetlen foglalkozni vele, hogy a tanulás-
kedvét fölébreszszük, fogyatkozásait fedezges-
sük s fokozatosan pótoljuk; mennyit ismétel-
tetnünk, hogy valamikép belerögzítsük, meg-
szerettessük a tudást, élveztetní tudjuk a 
a szellemi gyönyöröket, örömmé tegyük szá-
mára a munkát, fokozhassuk szorgalmát. S 
kérdem: honnan merít egy osztatlan iskola 
tanítója időt oly sokoldalú elfoglaltatásának 
e nemű közvetlen eleget tevésére is túlhal mo-
sott tanterv mellett? 

Aztán a népiskola czélja — azt mondjuk — 
az általános műveltség terjesztésén kívül 
Isten-, haza-, és emberszeretetre nevelni, nemzeti 
irányban vezetni, szóval: nevelve oktatni. Kér-
dem: elérhető-e ez is, ha az osztatlan iskolá-
nak nem adunk külön tantervet? Alig, mert 
hogy egy tanító, osztatlan iskolában, egy osz-
tálylyal annyit foglalkozhassék, s ugyanazt az 
anyagot, a mindenoldalú kívánalmaknak meg-
felelően világítva meg, végezhesse oly tökéle-
tesen be, közvetlen foglalkozások nélkül, mint 
két, három, avagy hat tanító: tárgyilagosan 
ítélkező gyakorlati ember — hiszem — elvi-
tatni sem próbálja. Magánfoglalkozások ? 

Hisz annyi csoportnál már a magán-foglalko-
zások annyiféle átvizsgálása is óriási időt vesz 
igénybe s mégis csak amolyan félig közvetlen 
dolog; vagy tán fölületesen végezzünk vele ? 
Hisz akkor fölszinességre, hebehurgyaságra 
szoktatjuk a gyermeket és a magáníoglalko-
zások hitelességét is megingatjuk általa; sok 
esetben nem alapos a dolgozat s ha a tévedőt 
nem tereljük helyes útra, akkor a magánfog-
lalkozások nem értelemképző, de megtévesztő, 
nem ismeretszerző, de ismeretrontó hatásúak. 
Osztályok összevonása? Tagadhatatlanul jó s 
alkalmazni is föltétlenül szükséges; ámde csín-
ján s csak ott, a hol a közlendő anyag az 
alsóbb osztályok értelmi fokát túl nem haladja 
s viszont, ha a közlendő anyag a felsőbb osz-
tályoknak nem csupán elfogása esetleg sokkal 
hasznosabb magánfoglalkozástól. 

De menjünk tovább. Ministerünk — igen 
helyesen — kiadta a jelszót: iskolai oktatá-
sunkat oly irányba vigyük át, hogy általa a 
müérzék is fejlesztessék, tehát fektessünk 
súlyt a művészeti képzésre is. 

Vegyük föl azért röviden ez oldaláról is a 
tárgyat. Miért szereti a gyermek annyira a 
költeményeket ? Bizonyára nem egyébért, mint-
hogy azokból új, válogatott, az ő ismeretkörén 
kívül eső, de műérzékére kellemesen ható ki-
tételeket olvas. 

Eklatáns példája ez annak, hogy a nyelv-
tan nem csupán arra való, hogy abból száraz 
szabályokat magoltassunk, gyakorlatokkal ma-
gánfoglalkoztassunk belső, művészi érzék s 
érdek-keltés nélkül, de arra is, hogy minél 
behatóbb, több közvetlen foglalkozás útján 
beszédünket, szólásmódunkat fejtsük, finomít-
suk, csiszoljuk általa. 

A földrajz tanításánál, midőn tárgyaljuk a 
szebb földrajzi fekvéseket, területeket, ismer-
tetjük a hegyek, havasok, tengerek, al- és 
felföldek sajátságait, szépségeit, eléjük vará-
zsoljuk a világ-oczeánt a maga tengeri viha-
raival, a rajta evező hajóval, a jégmezőket, 
glecscsereket; avagy a természetrajzból a kü-
lönböző állatfajokat, a maguk jellemző tulaj-
donságával, elmondva, bemutatva mindazt, a 
mi a gyermek figyelmét leköti, műérzékét fej-
leszti; a történelemből az egyes nagyobb tör-
ténelmi alakok jellemzése, nagyságának föltün-
tetése, a korszakot alkotó események részle-
tezése, az egyptomiak, rómaiak, görögök, álta-
lában az ókori népek a maguk bámulatrakeltő 
alkotásaikkal, a közép- és újkor a maga nagy-
szerű vívmányaival s mindezek, a hol csak 
lehet, jól sikerült képekben is bemutatva: 
nemde minél több közvetlen foglalkozást igé-
nyelnek ? 

A számtan, rajz, írás tanításánál, dolgozatok 
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föladásánál, ha arra törekszünk, hogy a gyer-
mek ne csak megfejtse a föladott témát, de le-
hetőleg tetszetősen, müízléssel, csínnal írja is 
le, a részleteket helyesen oszsza be: nemde 
minél több időt kell a közvetlen foglalkozásra 
fordítani ? S kérdem, hogyan tegye mindezeket 
egy osztatlan iskola tanítója, midőn hat osz-
tálya mellett alig jut valamicske idő az egy-
egy osztálylyal való közvetlen foglalkozásra, 
ha egységes tanterv szem előtt tartása mellett 
azt is közös nevezőre vétellel, kóta begyakor-
lással stb. oly száraz dolgokkal kell elölnie, minek 
kedély- és szívképző hatása, gyakorlati haszna, 
műérzékfejtő befolyása vajmi kevés? 

Túlhajtott rnagánfoglalkoztatással, derüre-
borura való osztályösszevonással, Bel-Lan-
caster szerint nagyobb tanulók felügyelete 
mellett, túlkapással átvitt minden oldalú ne-
velve-oktatást, művészi érzékre szoktatást el-
képzelni sem tudok. Már pedig, ha egységes 
tanterv lesz az irányadó osztatlan iskoláink-
ban : hogy az eltanítandó anyaghalmaz sab-
lonszerű átvitellel, felszínes, hiányos tudást 
provokálva bár, átvitessék, a lélek- és élet-
nélküli kipkedés-kapkodás, egy vagy más úton 
való túlzásba jutás alighanem napirenden lesz. 

Gondoljuk el most, hogy azt az osztatlan 
iskolában működő tanítót még nemzetiségi, 
tehát nyelvi nehézségek is gátolják lelkiisme-
retes munkájában, hogyan végezze azt az egy-
séges anyagot úgy, hogy abban szembetűnő 
hézag, káros fogyatkozás ne legyen s hegyibe : 
a nemzeti egység szolgálatában állván, a nem-
zet nyelvének ápolása mellett a hazaszeretet 
szent érzelmeit, az emberszeretet magasztos 
eszméjét, a művészeti érzék lehető tőkéletes-
bítését átültesse, belerögzítse a gyermeki lé-
lekbe ? Szóval: ha általában elfogadott peda-
gógiai zsinórmértékünk a „keveset, de jól," 
nehogy beváljék: „a ki sokat akar markolni, 
keveset szorít" — adassék meg az egytaní-
tós iskola részére a külön tanterv, ekkor nem 
lesz kilenczvenkilencz út az idvezülhetésre, 
hogy mégis a századikon se juthassunk a kellő 
czélhoz, de lesz kettő, a melyen magát kiis-
merni bárki könnyen tudja, s nem lesz rá 
ekkor eset, hogy a sok fától nem tudhatván 
megtalálni az erdőt: utat tévesztve czéltalanul 
bolyongjon. 

(Kihéd.J Osz János. 

III. 
Figyelemmel olvastam az osztatlan iskolák 

tantervéről irott czikkeket és azokat két rendbe 
osztom. Az első rendbe foglaltak a külön 
tanterv mellett nyilatkoznak és pedig nagyon 
helyesen. Ezen czikkek irói, úgy látszik, ala-
posan ismerik az osztatlan iskolát. Meglátszik, 

V . 

liogy ilyen iskolánál működnek. Szerény véle-
ményem szerint pedig kell, hogy ezek véle-
ménye a mérlegen súlyosabb legyen, mint 
azoké, a kik, jóllehet kitűnő tanférfiak, de 
csak madártávlatból ismerik az osztatlan nép-
iskolát. 

Tanítottam osztott és osztatlan iskolánál és 
éppen ezért kivánok hozzászólni a kérdéshez. 

Az egy tanítós osztatlan iskola tanítója semmi 
körülmények között sem képes az osztott iskola 
tananyagát elvégezni. Már pedig ha képtelen 
annyit elvégezni, mint az osztott iskola: kell, 
hogy killön tanterve legyen. 

Az osztatlan iskola: szükséges rossz és 
semmi egyéb. Ember János azon állítása, bogy 
az osztatlan iskolának egynémely tekintetben 
jelentékeny előnyei vannak az osztott fölött, 
teljesen tarthatatlan; mert a mit a legfon-
tosabbnak tart : a nevelésben való folyto-
nosságot, az osztott iskola tanítója éppen úgy 
végrehajthatja, mint az osztatlan iskola taní-
tója, ha osztályonkint lépést tart tanítványaival. 

Hat ember mindig és minden körülmények 
között hat ember marad. Hiábavaló dolog az 
utasítás és jó vezérkönyv, ha idő nincs ele-
gendő a földolgozáshoz. 

Vegyük az írva-olvasást az első osztályban. 
Az osztott iskola tanítója erre a czélra 320 
órát fordíthat egy év alatt; az osztatlan iskola 
tanítója 70 órát. Már most, hogy képzelhető, 
hogy az osztatlan iskola tanítója 70 óra alatt 
elvégezzen annyit, mint az osztott iskola tani-O ./ ' 
tója 320 óra alatt? Azt hiszem, ezt maguk az 
egy tanterv liivei sem hiszik. 

Vegyük most már tekintetbe a két iskola 
anyagát. 

Az osztott iskola előtt majdnem mindenütt 
ott van az óvoda, tehát már némi ismeretet 
hoznak a növendékek az iskolába. Szülőik 
nagyobbrészt a műveltség magasabb fokán 
állanak és otthon is gondot fordítanak gyer-
mekeikre. Az osztatlan iskolába, kevés kivé-
tellel. tanyai és falusi munkások gyermekei 
járnak, a kik bizony édes-keveset törődnek 
otthon gyermekeik tanulásával. 

Falukban és tanyák között a szorgalmi idő 
is rövidebb, — tehát éppen ott, a hol osztatlan 
iskolák vannak. 

Ezekből látható, hogy külön tanterv kell az 
osztatlan népiskolának; de azt föltétlenül úgy 
kell megalkotni, hogy semmi akadály se 
merüljön föl az ilyen iskolából a középiskolába 
való átlépésnél. 

Ezt a külön tantervet osztatlan iskolánál 
működő tanítók készítsék el; mert csak ők 
tudhatják, hogy miből mennyit kell és lehet 
fölvenni abba. 

(Csorms-fíerendás.) Szentkereszt y Tivadar. 

% < á 
*JJ ^ I i 
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A Laczi pajtás öröme. 
Éneklem a családi boldogságot! Hát mit 

is tegyek! A legnemesebb érzés a szerelem, 
annak melegágya pedig itt van. A szegény-
ség nagy ellensége neki, de a müveit lelkek-
ben szépen összeegyeznek. Isten tudja, hogyan 
van az! És az akkor olyan megható ! Milyen 
igazi szép, ha látom, hogy a szegény Fejér 
Gyurka, aki favágó nálunk — eltöri a hideg pu-
liszkáját háromfelé, odaadja a három kicsi gyer-
mekének, maga pedig dalolva fürészel tovább! 
Hát honnan veszi az az ember azt a lelket: 
ő koldus s mégis jól esik neki, ha örömöt 
okoz másnak! Mi a legfőbb boldogság? — Ha 
boldogíthatunk másokat. A szegénység nem 
minden ember lelkében boldogtalanság. Ha 
mérlegelni akarjuk az édeset, meg kell ízlel-
nünk a keserűt is. 

Persze, persze! Csakhogy ezt nem minden 
fakó lélek tudja. 

En sem. 
De tanulgatom. Nagy professzorom Vulkáni 

Laczi. Ördög tudja, honnan szakadt ide. Azt 
mondja, hogy a nagyapja kőfaragó talián volt 
s még akkor származott be, mikor a vasutat o 7 

építették. Egy szót sem tudott magyarul, hanem 
az apja már tudott. Az akkor még fiatal volt, 
aztán magyar leányt vett el. Nem is mentek 
többet haza, ideszármaztak s magyarok lettek. 

Laczi lehet már negyven éves. Annyian 
vannak testvérek, hogy se szere se száma. 
Ismerek vagy négyet, azok is mind kőfaragók 
a világ négy sarkában. Egy másik boltos: 
azután van mérnök. Laczi velem egy pályán 
működik: olyan szegény tanító. Nem csak 
úgy mondtam: szegény, hanem mert igaz. 
Ide jön be a fizetése után minden elsején, 
hanem azt mondja, hogy nincs semmi köszö-
net benne; úgy szerteosztja a pénzét, hogy 
néha alig visz haza belőle valamit. Hanem 
visz a helyett czipőt, köntöst, kalapot, gyermek-
játékot, azután a mi kell, egy egész szekérrel. 

Mikor úgy van idő, el-elmotyozunk egy-
két órát. Mondja a házi bajait, én is; de 
sohasem szomorú. De ezt az utolsót mégis 
rosszul mondtam, mert valami két év óta 
mintha egy kis felleget hordana a homlokán. 
Ha hívom egy pohár borra, megmondja 
kereken, hogy nem jöhet, mert nem jut. 
Hiszen nekem sem jut, de csak kiszurkoljuk. 

Azt is szeretem benne, hogy lehet beszélni -
vele. Az ügyekkel egészen kurrenncziában van. 
Még sohasem járt Pesten, de azért úgy tudja, 
hogy mit végeztek az állami tanítók, miben 
sántikál az Orsz. Bizottság, mintha ő lenne a 
Lakits Vendeljük. Aztán hozzáfog akármihez. 
A múltkor a vonaton találkoztunk. 

— Hová mégy ? — kérdeztem. 
— Előadást tartok a lókodiaknak a disznó-

tenyésztésről, — kiáltotta. Aztán intett a vállával 
s mutatta a rossz kabátja könyökét, a mely 
ki volt szakadva. Mit csináljak pajtás! 10 frt 
is pénz! Aztán két előadás s meg van a 20 frt. 
Egy nagy kabát. 

Szeretem az ilyen embereket. 
Ha tanító, hát legyen tanító, s ha nem, 

akkor menjen el vagv fölfelé úrnak, vagy 
lefelé egyébnek. (No, lefelé jutnánk elegen!) 
A munka: élet: a tespedés: halál. Csak nem 
halhatunk meg éhen, ha nem emelik föl már 
egyszer azt a fizetést! 

Mondották is sokan az egyesületben: vigyük 
már be valamibe ezt a Laczit. Nem lehetne 
egyszer választmányi tag a bizottságban ? 
Hiszen van hozzá esze! meg agilis ember. 
A mennyi Eötvös-alap, Tanítók Háza, az mind 
ott van a szivén. 

Hiszen vittük volna is. Hanem szegény Laczi 
ilyenkor nagyon elszomorodott. Szépen kitért 
a megtisztelés elöl, hanem négvszem között 
kiesett a könye. 

— Fiuk, hiszen nekem a szivem marczan-
golja a keserűség; hogyne mennék el, esem 
kétségbe érette. Ha megláthatnám egyszer a 
fővárost! ha megláthatnám odafönt azokat a 
férfiakat! De nincs pénzem. 

Istenem, hányszor kukkasztottuk le a fejün-
ket! Igaz, igaz ! Oda pénz kell; azt a család-
tól kell elvonni. Hogy ne legyen szomorú a 
gyermek, ha nem jut czipőre, kalapra, inkább 
elvonjuk magunktól. Ha pénzünk lett volna, 
de igazán adtunk volna. De nem volt nekünk 
sem. Szegények vagyunk fiuk, szegények. 

E miatt aztán Lacziból nem tudott lenni 
semmi választmányi tag. 

Hát éltünk tovább a nélkül. 
— Csak egy dolog fáj — panaszolta Laczi 

néha bizalmas körben — t. i. a fiaim! Három 
jár a gimnáziumba s félek, hogy nem tudok 
nekik magasabb nevelést adni. 

Baj ! — nagy baj ! — elismertük mind. 
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— Te Laczi! — mondta egyszer valamelyi-
künk — ajánlok neked valamit. Cserélj! Ha 
akadna valaki egy olyan városi, a hol közép-
iskolák vannak. Hiszen az nagyszerű lenne! 
Legalább a háztól járathatnád! 

Laczi arcza egy perezre fölcsillant! Mintha 
mondaná: nini! persze! hiszen ez nagyszerű 
gondolat! Aztán belefogott maga is az eszme 
dicséretébe s számítgattuk elő, hogy annak 
minő rengeteg előnye lenne! Ügy belemele-
gedett s úgy beleélte magát a gondolatba, 
mint igazán a vízbehaló. Hogy az ember nem 
kénytelen havonkint 25—30 frtokat fizetni 
kosztpénzbe és nem kénytelen az otthon-
maradottaival 13 frt 33 krból nyomorogni. 
Ez igazán nagyszerű gondolat! 

Szép lassan belemélyedt, hogy aztán sokáig 
nem is szólott, csak magában szőtte a terveket 
tovább. 

Hanem későre egyszer, mintha azt a fölcsillanó 
örömet kezdte volna valami látatlan kéz csen-
desen letörölni; a helyett fokonkint ülte meg 
az arczát, a szemeit, a homlokát egy melan-
kolikus bánat. 

Én láttam, de nem szólottam. 
Azután megszólalt ő: 
— Az mégsem lehet; most meggondoltam. 
— Micsodát? — rohantuk meg egy sereg 

kérdéssel — hát miért nem lehet ? Hiszen a 
gyermekeid érdeke . . . a szülőnek kötelessége . . . 

— Hagyjatok békét! legyintett oda kezével 
s talán a szemében is fölcsillant valami — én 
nem jöhetek el a falumból . . . oda van elte-
metve Irénke — egy kis leányom — nem 
hagyhatom ott. 

Erre aztán elszomorodtunk; a végén is 
igaza van: a halál csúnya, ezudar dolog s 
aztán a szegény is szeretheti a maga gyer-
mekét. Az ilyen dologba kényes is beleszólani... 
legalább egy ideig. Ügy ültünk némán s a 
fejünket lehorgasztottuk. Később aztán mégis 
mondogatott egyik is, másik is egynémely 
ellenérvet, hogy hát hiszen az igaz, de az 
megtörtént már mással is, meg az apának az 
élők iránt is vannak kötelességei, sőt talán. . . 

Laczi a fejét csavargatta. Rettentő kinos 
és kétséges lelkülettel távozott. Látszott az 
arczán, hogy milyen nagyon birkózik a szivé-
vel. El is jönne, hiszen az az érdeke, de valami, 
egy kis domb (talán fejfa sincs mellette!) 
olyan nagyon köti. 

Rettentő az, mikor az ember a lelkével jön 
ellentétbe! Elég az, hogy Laczi fájdalmas 
lelkiállapottal távozott. 

— Látod te öcskös —- szólott hozzám a 
Lekszi bácsi (egy öreg, derék kollegánk, kinek 
hiszen megvolna a maga becsületes neve, de 
egy az, hogy nem tartozik ide, más az, hogy 

mi már csak így hívjuk) — nekem olyan 
bolond jó szivem van . . . 

— Nem csodálom, mert szegény vagy — 
vágtam a szavába. 

— Szegény az ördög, pattogott a bácsi, meg 
aztán ne mórikálj a szavamba bele, no hát, 
nekem olyan jó szivem van, hogy meg_ tudna 
hasadni e miatt a Laczi ügye miatt. Én úgy 
át tudom érezni azt a lelki fájdalmat, hogy 
p. teszem azt, ő most a gyermekei miatt el 
kellene, hogy húzódjék valamerre s nem mer, 
mert hogyan hagyja ott azt a kicsi halottját! 
No látod! 

Hát az úgy is volt! 
Nos, mi sokáig nem láttuk Laczit. 
Jó egynéhány héttel ezelőtt, dudorászva 

állít be hozzánk. Isten úgyse mind fölin-
dultunk a láttára. 

— Mi az, Laczi pajtás ?! — nyeggettiik 
egy csomó kérdéssel — megnyerted az osztály-
sorsjátékot ? 

— Nyerte a f . . e ! lökte vissza hetykén — 
ti fiuk, két szót nem adnék oda ezért a két 
emeletes házért. 

- No, no! 
— Milyen igazi kinzó fájdalomtól szaba-

dított meg! Már nem kell eljönnöm a faluból. 
Maradhatok, míg a világ és . . . és a fiaim 
mégis tanulnak. 

— De hát halljuk azt a két szót. 
— Megsúgom ! megsúgom ! mondta Laczi s 

a kezével csendet intett. Tartsátok ide a füle-
teket : Tanítók Háza! 

Aztán dúdolva tovább ment. 
Eddig van : nekem több mondanivalóm nincs. 

' (SegesvárJ Csutak Lajos. 

I R O D A L 0 1 1 . 
A Föld és népei czímü nagy népszerű föld-

rajzi és népismei kézikönyvből megjelent a 
Franklin-Társulatnál a harmadik kötet is, mely 
Ázsia és Ausztrália leirását tartalmazza. Ez a 
mű eredetileg Méhner Vilmos kiadásában 
mint Hellwald Frigyes német földrajzi iró ha-
sonczímü művének átdolgozása jelent meg 20 
évvel ezelőtt, s a magyar közönség a nagy-
terjedelmű müvet oly rokonszenvvel fogadta, 
hogy első kiadása teljesen elkelt. A második 
kiadás már nem Hellwald müvének folytatása, 
hanem egészen új munka, melyet György 
Aladár, lapunk főmunkatársa, a tudományos 
kutatások régi népszerűsítője állított össze, a 
tömérdek anyagból kiválogatván azt. a mi a 
szakszerű kutatásokkal nem foglalkozó felnőt-
teknek s ifjaknak legérdekesebb s a mi őket 
a további kutatásokra buzdítja, de e mellett 
nagyjában eléggé hü képet alkot az egyes 
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országokról és azok népeiről. A jelen máso-
dik kiadás 5 kötetben jelenik meg. A két 
megelőző kötet Amerikát és Afrikát ismer-
tette, a hátralevő, de már szedés alatt álló 
negyedik kötet Európát, az ötödik pedig 
Magyarországot mutatja be. — A jelenleg 
megjelent 3-ik kötet 62 ívre terjed, van a 
szövegben 306 rajz s nem kevesebb mint 31, 
részben színes melléklet, úgy, hogy minden 
nyolcz lapra csaknem 6 kép jut. A mű jelle-
gének megfelelően a szöveg is inkább arra a 
szempontra figyel, hogy élvezetes legyen s 
ezért lehetőleg kerüli a számokat és neveket 
s nem polemizál más müvekkel. Ujat az író 
nem mond sehol. Adatainak nagyobb része is 
közkeletű, de a magyar vonatkozásokra min-
denütt ügyel. Közli Vámbéry, Széchényi, Déchy 
arczképeit, megemlékszik Körösi Csorna, Zichy, 
Iieguly és mások utazásairól. A komoly jelle-
get megőrzi mindenkor abban is, hogy óriási 
anyagával és a mű terjedelmével számot vetve, 
legalább pár szóval mindenütt megemlékezik 
az illető vidék természettudományi, közgazda-
sági, politikai és társadalmi viszonyairól, azok-
kal élénkítve a topográfiái rajzokat s végül 
a komoly ifjúságra tekintettel, minden fejezet 
czímlapja alatt felsorol néhány külföldi és 
magyar müvet, melyekben az olvasó ezen fe-
jezet tárgyaira vonatkozólag újabb adatokat 
találhat. A jelen harmadik kötetet a nagy 
vállalat megrendelőin kívül bárki külön is 
megszerezheti. Igen díszes szines kötésben és 
tokban a mű ára 15 korona; de kapható 
egyes füzetekben is, melyeknek egyenkint 
ára 60 fillér. 

Most jelent meg a Franklin-Társulat ki-
adásában Budapesten, Lengyel Adolf Titusz, 
budapesti VII. ker. anyakönyvvezetőhelyettes 
által szerkesztett Anyakönyvi Index III. 
évfolyama, mely az állami anyakönyvi intéz-
ményre vonatkozó s eddig számra 600-at 
tevő ministeri rendeleteknek és elvi jelentő-
ségű határozatoknak kivonatos gyűjteményét 
betűrendes vezérszavak alá foglalva tartalmazza. 
A belügyi m. kir. minister úr 1899. évi 
november hó 7-én 84.790. szám alatt kelt 
körrendeletében e müvet melegen ajánlja. A 
mű ára 1 korona 20 fillér s kapható a 
Franklin-Társulatnál és bármely hazai könyv-
kereskedésben. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min is ter : 
Kinevezte: Zeleny Kálmán Zoltán nyéstyai 

r. kath. el. népisk. tanítót a debreczeni orsz. 
tanítói árvaházhoz segéd-árvaatyává; Kru-

pánszky József oki. tanítót a sándorfalva-
szaporhegyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Nagy Béla nagyrőczei áll 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az 
oraviczabányai államilag segélyezett közs. polg. 
iskolához. 

Nj ugd íjat utalványozott: Bergmann Sámuel 
mármarosszigeti munkaképtelennek talált ma-
gán elemi isk. tanító részére évi 240 koronát; 
Ollinger János ernestházi munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 720 koronát; 
Szikláné-Máricíssy Janka soroksári munkakép-
telennek talált áll. tanítónő részére évi 440 
koronát; Tisztássy Antal póniki munkakép-
telennek talált róm. kath. el. isk. tanító 
részére évi 340 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Czirják Sándor derecskei nyugalmazva volt 
ev. ref. tanító özvegye, szül. Börcsök Erzsébet 
részére évi 200 koronát; néh. Werner Ferencz 
monostori nyugd. róm. kath. volt tanító özv., 
szül. Oberritter Anna részére évi 200 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Szerbu" 
György örményesi munkaképtelen közs. el. 
isk. tanítónak 400 koronát. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
M. Tanítók lakbérilletménye ügyében nincsen 

országszerte egyöntetű eljárás. Az állami 
tanítók lakbérét a közoktatásügyi kormány 
dirigálja a költségvetés keretében; rájok 
nézve tehát legtisztábban áll a helyzet. Községi 
és felekezeti tanítók lakbérilletménye kisza-
básánál azonban a helyi viszonyokhoz képest 
az illető intéző egyének fölfogása érvényesül 
az idevágó törvények és rendeletek végre-
hajtásánál s e tekintetben mai viszonyok 
között uniformizálásról szó sem lehet. Érthető 
tehát, hogy más-más "helyen kiilönbözőleg 
intézkednek. Sz . . . községben a tanítók róm. 
kath. hitfelekezetiek, de fizetésüket a község 
pénztárából kapják; iskolájuk tehát a község-
föntartotta róm. kath. elemi iskola. Az itteni 
tanítók 30 frtos lakbérátalányát a közigazga-
tási bizottság 100 írtra emelte föl s eme 
határozatot a közoktatásügyi minister úr 1899. 
évi rendeletével helybenhagyta a fölebbezés 
alkalmával. Ebből ön azt következteti, hogy 
más tanító lakbérét is oly könnyen lehetne föl-
emeltetni s az önök esetét mintegy általános 
zsinórmértékül lehetne tekinteni. Fölfogása 
nagyon téves. Lássuk csak a dolgot köze-
lebbről Önök fotyamodtak a közigazgatási 
bizottsághoz, hogy utasítsa iskolaföntartójukat 
a díjlevélben levő 30 frt lakbér helyett 
„megfelelő" lakbér vagy tisztességes lakás 
adására. A közigazgatási bizottság ily értelem-



10. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

ben uiasítá az iskolaszéket, az intézkedésre 
40 napi batáridőt tűzvén ki. A 40 nap eltel-
tével a közigazgatási bizottság 100 — 100 frtra 
emelte föl lakbérüket a következő okoknál fogva: 

. . . „Tekintettel továbbá az 1868. évi XXXVII. 
törvényczikk 142. és az 1893. évi XXVI. t.-czikk 
1. és az utóbbi törvénynek végrehajtása tárgyában 
a közoktatásügyi minister által 1894. 10.000. sz. a. 
kiadott Utasítás 1. §-a 3-ik bekezdésére, mely a 
taní tók lakását . . . á l lapít ja meg . . . x . . . y taní-
tóknak lak- és kert i l letményét az 1893. évi deczember 
12-én kiáll í tott javadalmi jegyzőkönyv szerint eddig 
általok élvezett 30 f r t lakbérilletmény helyett 100 — 
100 f r tban ezennel megállapít ja s ennek ese-
dékes részletének kifizetésére az x . . . . i hitközséget, 
illetve iskolaszéket kötelezi . . . . mer t az 1868. évi 
XXXVIII. t.-ezikk 142. §-ának rendelkezései az 1893. 
XXVI. t.-czikk 1. §-a által a felekezeti iskola taní-
tóiia is kötelezőleg kiterjesztetvén, az utóbbi tör-
vénynek végrehajtása tárgyában kiadot t Utasítás 
1. Jj-a a felekezetekre is kötelező; továbbá mert a 
közoktatásügyi m. kir. minister 1893. évi 12.201. sz. 
alat t kel t rendeletével a taní tóknak legkisebb illet-
ményét 100 fr tban állapította meg, ezek szerint x. y. 
tanítónak lak- és kert i l letményét 100—100 fr tban 
megállapítani kellett . . . ." 

Ez ellen fölebbezést adtak be a minister 
úrhoz, ő nagyméltósága azonban helyben-
hagyta a közigazgatási bizottság föntebbi 
határozatát. Önök tehát szerencsésen jártak, 
czéljukat elérték, de esetök nem alkamazható 
kötelezőleg a többi (más vidéki s általában 
nem azonos viszonyok közt élő) tanítóra. 
A megokolás az önök javára nagyon kedvező 
és jóakaratú volt; de meg lehetett volna támadni, 
mert tartalma egyes részei nem felelnek meg 
a valóságos tényállásnak. Különösen helytelen 
az az állítás, hogy az 1893. évi 12.201. sz. 
ministeri rendelet „a tanítóknak legkisebb 
illetményét 100 frtban állapította meg," mert 
a kérdéses rendelet csalaz állami elemi 
iskolai tanítók lakbérének szabályozása tárgyá-
ban adatott ki 1893. évi május 1-én s 1894. 
évi január 1-én lépett életbe. Ebben igenis 
ki van mondva a 4-ik pontban (midőn föntebb 
az 1., 2., 3. pontban a 100 írtnál magasabb 
lakbérekről már intézkedett),... hogy „minden 
más állami elemi iskolánál rendes vagy 
segédtanítóinak és tanítónőinek lakbére évi 
100 frt . . Nem általánosságban 100 frt 
tehát a lakbér, hanem csak az államiaké. 
Mivel önök a községföntartotta felekezeti 
iskola tanítói, rájuk nézve tehát az említett 
rendelet kötelezőleg ki nem terjeszthető, 
hanem legfölebb analógiaként hozható föl 
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érvelésül. S mindennek daczára a közigazga-
tási bizottság 100 frtos lakbérre vonatkozó 
határozatát a közoktatásügyi minister úr 
helybenhagyta, ez önök iránt egyrészről jó 
indulat, másrészről egészen más szempontból 
motiválható. Szerintünk az önök esetében a 
jogalapot a következő okoskodás derítheti föl: 

önök ügyében az 1893. évi XXVI. t.-czikk 
végrehajtására vonatkozó Utasítás 1-ső §-ával 
lehet érvelni, akár felekezeti, akár községi taní-
tóknak minősítsék önöket. Ha községi rendes 
tanítóknak minősítik, akkor megilleti lakásul 
legalább 2 tisztességes padozott szoba és V* 
holdnyi kert s a mennyibeniskolaföntartójuknem 
rendelkeznék ily tisztességes lakással és kerttel, 
„akkor ezen járandóságoknak a helyi viszo-
nyolt szerint megállapított évi pénz-
egyenértéket tartoznak az illető tanító 
részére biztosítani." Már most a hatóság 
ottani viszonyok szerint taksálta a föntebb 
kötelező lakás helyi értékét. E becslés ellen a 
közoktatásügyi minister úr nem tett kifogást 
s így helybenhagyta a megyei határozatot. Ha 
pedig felekezeti tanítóknak minősítik önöket, 
akkor az Utasítás 1-ső §-a értelmében csak 
annyi vonatkozik rájuk, hogy . . . „a felekezeti 
iskolai rendes és segédtanítók (tanítónők) szá-
mára lehetőleg szintén legalább ugyaniig 
lakások adassanak . . . ." Miután pedig a 
közoktatásügyi minister úr 1896. évi 11.712. 
és 1897. évi 73.653. sz. rendeletei szerint a 
közigazgatási bizottságok hatáskörébe tartozik 
a felekezeti iskolai tanítói lakás kiszolgáltatása, 
kiegészítése és helyreállítása iránt közvet-
lenül intézkedni s a hitközséget a szükséges 
teendőkre határozatilag kötelezni . . Ebből 
világosan következik, hogy a megyéjök köz-
igazgatási bizottsága — a helyi érték taksá-
lásánál 100 frt ellenértéket találva „meg-
felelőnek" — jogosan intézkedett, midőn az 
ismert határozatot megalkotta, melyet a min. 
úr aztán helybenhagyott. Készünkről is örülünk, 
hogy így történt, de kérdés, más megyei 
közigazgatási bizottság tagjai egyéni fölfo-
gásuk szerint becsülték volna-e a sz . . . . . i 
tanítói lakás helyi értékét 100 frtra? Éppen 
azért állítjuk, hogy ily eset tanulságos lehet 
ugyan, de kötelező erejű határozat zsinór-
mértékéül nem szolgálhat, mert mindenütt a 
„helyi" viszonyok irányadók s a hány fej, 
annyiféleképen gondolkozik, kivált mikor a 
tanítók iránt az emberek szive sem egyformán 
érez mindenütt. — L. .T. Csanád - Palota. 
1. On azt kérdi, hogy az igazgató-tanító elad-
hatja-e a Néptanítók Lapja régebbi évfolya-
mait, mint csomagoló-papirost ? Ezzel a kér-
déssel nyilván meg akart minket tréfálni, mert 
hogy ilyesmi megtörténhessék, azt már csak 
még sem nézhetné el a kir. tanfelügyelő, a 
kinek ministeri rendeleten alapuló kötelessége, 
a Néptanítók Lapja bekötött évfolyamait 
számonkérni. 2. A 6. isk. évben, h:..vi rész-
letekben. — K. E. Nagy-Bajom. 1. Kénysze-
rítheti az iskolában. 2. Véglegesítése az iskola-
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föntartó hatóságoktól függ. 3. Ha véglegesítve 
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lesz, részesülni fog a kedvezményben. — 
Gyulafi. 1. Ha más hely nincs, tarthatják az 
iskolában is, nem szólhat ellene. 2. Az iskola-
föntartó hatóságé a jog. 3. Nem elég, hogy 
csak saját könyvükből tudjanak olvasni. (Ont 
pedig kérjük: írjon olvashatóbban és rende-
sebben !) — P. Tódor. Az orsz. tanítói 
nyugdíj-alapból 16 évi szolgálat után az utolsó 
beszámítható tanítói fizetés 52%-a esedékes. 
Önnek tehát 700 korona tanítói fizetés 52°/o-a 
(364 korona). — G. Camilla. Az 1875. évi 
XXX11. t.-cz. 2-ik §-a szerint a nyilvános 
óvóintézetekben alkalmazott okleveles óvók vagy 
nevelők szintén nyugdíjra jogosítottak s így 
az orsz. nyugdíjintézetbe beléphetnek. Ha az 
ön mostani alkalmaztatása állandónak és vég-
legesnek tekinthető, akkor a közoktatásügyi 
ministeriumhoz czímzett folyamodványát az 
orsz. nyugdíj-alap kötelékébe való fölvételért 
minél előbb terjeszsze be a kir. tanfelügyelő 
útján. — K. F. 1. A levelében foglaltakra s a 
tanítói földek adója czímü czikkünkre hivat-
kozva az a véleményünk, hogy ön nem köteles 
földje után adót fizetni. 2. Folyó évi szeptember 
l-jén 5 évi szolgálatát mint okleveles tanító 
betöltvén, törvényes joga van a korpótlékra, 
melyet az iskolaföntartótól kell kérni. 3. A 
fizetést — tulaj donképen önnél az állomás — 
illető változást a kir. tanfelügyelő útján a 
közoktatásügyi ministeriuinnál be kell jelen-
teni a nyugíjigény helyesbítése végett. 4. Az 
adóhivatal nyugdíjjárulék befizetését nem fogad-
hatja el, míg erre a közoktatásügyi ministerium 
útján utasítást nem kap. —- Ch. T. A tanítás-
díjat más vallású, de az önök iskolájába járó 
tanulóra is kivethetik. - Sz. E. Peticse. Az 
államsegélyről már megírtuk, hogy azt a 
tanító havi részletekben veheti föl. Olvassa el 
a lapunk 13. oldalán kezdődő czikket. — 
759. A gazd. ismétlő-iskolában csak a gaz-
dasági tárgyak tanításáért jár külön díjazás. 
Egyéb kérdéseivel forduljon a kir. tanf. úrhoz. — 
B. I). Bárdfalu. Kérvényét a ministeriumból 
a Hirsch báróné-féle jótékonysági alapítvány 
bizottsága elnökségéhez küldték; onnét fog 
majd értesítést kapni. A két millió koronás 
kölcsön-alapítvány alapító levelét most mái-
király 0 Fölsége is jóváhagyta. Az alapítvány 
czélja: segélyre szorult izraelitákat, kivételes 
esetekben más felekezetbelieket is, — a minek 
eldöntése az alapítványi bizottságot illeti 
meg — támogatni és nekik módot nyújtani, 
hogy létföntartásuk egy mesterség vagy iparág 
megkezdése vagy folytatása által lehetővé 
tétessék. Ily segélyre szorultak gyanánt első 
sorban oly személyek tekintendők, kik valamely 
mesterséget vagy ipart folytatnak, másodsor-
ban kereskedők, továbbá egyéb más személyek) 

kiknek létföntartása biztosítható, illetve a 
bukástól megmenthető. Iskolai czélokra szol-
gáló segélyeket és ösztöndíjakat is engedélyez-
nek. A segélyezés kamatnélküli heti vagy 
havi kisebb részletekben visszafizetendő kölcsö-
nökből fog állani 300 frtig, kivételesen 500 
forintig. Különös esetekben segély-ajándékokat 
is adnak, de évi korlátolt összeg erejéig. 
Továbbá iskolák alapítására, ösztöndíjakra 
és rosszul díjazott érdemes tanítók segélyezésére 
is adnak összegeket. Az alapítvány fölött 
9 tagu bizottság rendelkezik. A kérvényeket 
nem a közoktatásügyi ministeriumba, hanem 
dr. Weinmann Fülöp kir. tanácsoshoz (VI. 
Andrássy-út 6. sz.) kell küldeni. (Ez az üzenet 
szól mindazoknak, a kik a Hirsch-féle alapítvány 
felől nálunk tudakozódtak; kérjük: vegyék 
tudomásul, mert mi erre vonatkozó kérdésekre 
ezután nem felelünk.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Wlassics Gyula minister úr egész-

ségi állapota felől kedvező hírt adhatunk: 
ministerünk állapota nap-nap mellett javul s 
most már alapos a kilátás arra, hogy ő nagy-
méltósága márczius közepe felé visszatér és 
újra elfoglalja működésének azt a terét, a 
melyen már számos maradandó alkotás ma-
gasztalja nevét. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képvi-
sélóháza a m. héten a belügyminister költség-
vetésének a tárgyalásával foglalkozott. E" hét 
elején farsangi szünet volt s így a belügyi 
tárcza költségvetésének befejezése csütörtökre 
maradt. A legközelebbi költségvetés a keres-
kedelemügyi lesz. — A horvát országgyűlést 
f'. hó 24-én királyi leirattal berekesztették. — 
Az osztrák képviselőház f. hó 22-én tartotta 
első ülését, melyen bemutatkozott a Körber-
féle ministerium. Az első ülés eléggé nyugodt 
volt, de már a másodikon, a 23.-in, mutatkoztak 
az obstrukezió jelei. — A délafrikai hareztéren 
a szabadságukért vitézül harezoló búrok most 
már veszedelmesen túlnyomó erővel állanak 
szemközt. 160—180 ezer angol zsoldos fojto-
gatja immár ott a derék búr nép szabadságát, 
de a búrok vitézül kitartanak s a hazaszere-
tetnek és a hősiességnek oly bámulatos példáit 
nyújtják, hogy az egész müveit világ tiszte-
lettel adózik nekik. A nagy mérkőzés Oranje-
ban (nyugaton) foly, a hol Kronje oranjei 
tábornok 8 — 10.000 emberével harezol Jioberts 
50.000 embere ellen! Fölséges, lélekemelő lát-
vány ez és semmiképen sem alkalmas arra, 
hogy a kapzsi, aranyra szomjas Angliának 
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barátokat szerezzen ! Lapunk zártakor a búrok 
még minden ponton vitézül tartották magukat, 
de vájjon mit hoz a legközelebbi jövő ? Sza-
badságszerető, derék két népnek az eltiprását-e, 
csak azért, mert kimeríthetetlen aranybányáik 
vannak, a melyekre Európa rablóinak — az 
angoloknak — a foguk fáj P 

— Örömhír az állami tanítóknak. Az 
orsz. költségvetés szentesítése után a járási 
székhelyeken levő tanítók lakáspénzét 300 
koronára emelik föl és mintegy 100 tanítót 
léptetnek elő a 800 koronás fizetésből az 
1000 koronásba. Erről a tárgyról, beavatott 
tollból, közelebb részletes ismertetést fogunk 
közölni, hogy az állami tanítókat, a kik 
számos kérdező-levéllel fordultak már eddig 
is hozzánk, alaposan és minden félreértést 
megelőző módon tájékoztassuk. 

— Iskola-avatás. A dicsőszentmártoni állami 
iskolai épület fölavatási és a polgári leány-
iskolái díszzászló fölszentelési ünnepélyét folyó 
évi márczius hó 17-én fogják megtartani az 
intézet tornatermében. 

— (jyümölcsészeti tanfolyamok. Buda-
pesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) folyó 
évi április hó 30-tól május hó 5-ig gyümöl-
csészeti tanfolyam rendeztetik. Ezen tanfo-
lyamra csakis 12 léikész fog az állam költsé-
gére fölvétetni, a kik egyenkint 32 korona 
útiátalányban és napi 6 korona ellátási díjban 
fognak részesíttetni. Az 50 kros bélyeggel föl-
szerelt kérvények, a melyekben a lakóhely 
(vármegye és község), életkor, nyelvismeret, 
valamint azon körülmény is, hogy a folya-
modók vidéke a gyümölcstermelésre kedvező-e, 
fölemlítendő, f. évi április hó l-ig bezárólag 
közvetlenül a földmívelési ministerhez terjesz-
tendők föl. Oly lelkész, ki már ily tanfolyam-
ban résztvett, nem pályázhatik. — Kis-Sze-
benben az állami faiskola területén folyó évi 
április hó 1-től 10-ig, Keszthelyen (a m. kii-, 
gazdasági tanintézetben) márczius hó 21-től 
30-ig és Kolozsmonostoron (a m. kir. gazda-
sági tanintézetben) márczius hó 26-tól április 
hó 4-ig lesz gyümölcsészeti tanfolyam. Az 
egyes tanfolyamokra csakis 20 tanító fog az 
állam költségére fölvétetni, a kik egyenkint 
30 korona útiátalányban és napi 3 korona 
ellátási díjban fognak részesíttetni. Oly tanító, 
ki már ily tanfolyamban résztvett, nem pá-
lyázhatik. Azon községi faiskolakezelő nép-
tanítók, kik ezen tanfolyamon résztvenni 
óhajtanak, 1 koronás bélyeggel fölszerelt kér-
vényeiket, a melyben lakóhelyük (vármegye 
és község), életkoruk, nyelvismeretük s a fa-

iskolában töltött eddigi működésűk fölemlí-
tendő és ezen körülmények közvetlen iskolai 
hatóságuk által is igazolandók, folyó évi márcz. 
hó 10-ig bezárólag közvetlenül a földmívelési 
ministerhez terjeszszék föl. Ezen határidőn 
túl beérkező kérvények nem fognak figye-
lembe vétetni. A tanfolyamot állami költségen 
végzett hallgatók az országos gyümölcsészeti 
ministeri biztos jelenlétében elméleti és gya-
korlati vizsgálatot tesznek és ennek eredmé-
nyéről bizonyítványt nyernek. 

— Megdicsért tanítók. JSÍyitravármegye 
közigazgatási bizottságának utóbbi ülésében 
Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő nagyon 
megdicsérte a nagytapolcsányi állami fiú- és 
leányiskolát, továbbá a nagyjáczi róm. kath. 
iskolát, melyekben a tanulók az első osztály-
tól kezdve a hatodik osztályig úgy szóban 
mint Írásban birtokában vannak a magyar 
nyelvnek. A nagyjáczi iskola tanítója: Gazsó 
Ágost, a m. évben a közoktatásügyi kormánytól 
is részesült 50 frt jutalomban. 

— A bajai gjiilmöcsészeti egyesület, 
mely a gyümölcs- és szőllőtermele's emelésén 
fáradozik, 400 koronás alapítványt tett a 
Ferencz József Tanítók Házára és tanítóktól 
érkező, vagy általuk közvetített megrendelé-
sekből az őszieknél 6°/o, a tavasziaknál 4 % 
engedményt ad a megnevezett czélra, a Tanítók 
Háza telkére szükséges minden növényt meg 
díjtalanul szállít. Mivel a bajai gyümölcsészeti 
egyesület árai is teljesen versenyképesek, ille-
tőleg olcsóbbak, mint bármely hazai faiskola 
árai: melegen ajánljuk t. kartársaink figyel-
mébe a bajai gyümölcsészeti egyesületet. Ár-
jegyzéket levelező-lapon kifejezett kívánságra 
szívesen küld Nágel Sándor egyesületi elnök 
(Baja). 

— Javaslatok a földrajzi oktatás mód-
szeréhez. Vaday József, nagyváradi községi 
iskolaigazgató s lapunknak is munkatársa, a 
Földrajzi Társaságban előadást tartott erről 
a kérdésről. Részletesen indokolta nézeteit, 
melyeket a következő pontokban összegezett: 
1. Á népiskolai földrajzi oktatást az érvény-
ben levő állami tanterv szerint is tulajdon-
képen a 11-ik elemi osztályban kezdjük, mert 
a II. osztály tananyagát képező beszédértelem-
gyakorlatban már földrajzi fogalmak is vannak. 
2. A harmadik elemi osztályban a rendszeres 
földrajzi oktatás rajzoltatással kisérendő, még 
pedig mindjárt a fölfogatás alkalmával, tehát 
az iskolaudvar, a község, a határ, a járás és 
vármegye s ennek fölfogatása közben fölme-
rülő minden fogalom, mely a térképen érzé-
keltethető : nem csupán szemlélet és szemlél-
tetéssel, hanem rajzoltatással legyen kisérve. 
3. Az előnyomott térképvázlatokon a növen-
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de'kek ne úgy rajzoljanak, hogy az előnyomatot 
kiséljék, hanem a térképvázlaton hiányzó 
földrajzi részleteket tüntessenek föl. 4. A föld-
rajztanítás menetét földrajzi játékok és gyakor-
latok kiséijék. 5 A jelenleg még mindig sok 
helyen gyakorlaban levő szövegbetanultatás 
mindenáron mellőzendő s az értelemmel és a 
növendékek tevékeny közreműködésével kisért 
öntudatos tanulással helyettesítendő. Ii. A szines 
térképolvasást szintén szines térképrajzolás 
kisérje minden fokon. 7. A földrajztanítást, 
kivált hazánk földrajzának tanítását inten-
zívebbé teendő, a tantestület tagjai igyekezze-
nek az egyes vidékek földrajzi viszonyait 
személyesen megismerni. Kívánatos, hogy ilyen 
tanulmányutakat tevő tanítók kivételes úti 
kedvezményekben részesüljenek. 8. A földrajzi 
oktatás egészbenvéve legyen élénk, közvetlen 
és a további megismerésre vágyat keltő. 

— Tanító, mint kivándorlási ügynök. 
Hát ilyen is akadt! Ungvármegyéből egyik 
kartársunk beküldte nekünk azt a „bizal-
mas" levelet, a melyet egyik tanítótársa 
intézett hozzá s a melv így hangzik : „Nekünk 
ungmegyei ev. ref. tanítóknak a hamburgi 
,Falk és Társa" hajózási czég, minden egyes 
kiutazótól, kik az ő hajójukon kelnek át a ten-
geren, fejenkint 2—2 koronát ajánlott föl 
jótékony ezélra, mely összeget mi az Eötvös-
alapra, illetve a Tanítók Házára szántunk. 
S miután a szent czél mindnyájunknak érdeke, 
talán nem veszi tőlem rossz néven tisztelt 
kartárs úr, ha bizalommal arra kérem, hogy 
ezen nemes munkánkban segítségünkre lenni 
ne terheltessék. Közbenjárásával mind az 
Eötvös-alapnak, mind a feleknek jót tesz, 
a mennyiben az említett társulat hajóin 
40 koronát spórol meg az utas, lévén az a 
legolcsóbb, legbiztosabb és leggyorsabb. Ha 
hazulról szerdán reggel elindul az egyén, 
szombaton inár hajóra ül és 8—10 nap alatt 
New-Yorkban van. A hajójegyek kiosztásával 
és kiállításával én vagyok megbízva, azon 
kívül kellő fölvilágosítást, útbaigazítást min-
denkinek adhatok. Minden utas 10 korona 
előleg befizetése ellenében kapja tőlem azon-
nal a 3 évi érvényességgel bíró hajójegyet 
nevére kiállítva, sőt biztos egyéneknek előleg 
lefizetése nélkül is kiadom, ha szavát adja, 
hogy Hamburgon át fog utazni." És így 
tovább, ezen az épületes hangon ! Mivel lapunk 
mai számának első czikke épp ezzel a kér-
déssel foglalkozik, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a Tanítói: Házának nincs szüksége ily 
Júclás-pénzre! Ajánljuk különben a kivándor-
lási ágens-tanítót (a ki talán inkább ágens, 
mint tanító) Ungmegye kir. tanfelügyelőjének 
a figyelmébe. A nevét nem írjuk ki, mert mi 

még az eltévelyedettet is kiméljük, ha tanító, 
de a kir. tanfelügyelő úr megtudhatja, kérde" 
zősködésére, tőlünk. 

— Szollöoltáiiytelep. Budiny Adolf igaz-
gató-tanító Billéden a 00.900/96 számú földm. 
ministeri rendelet alapján állami felügyelet 
alatt álló szőllőoltványtelepet tart fenn, a mely-
ből csakis príma, vagyis a fönti számú rende-
letben körülírt minőségű oltványok kerülnek 
forgalomba Jelenlegi készlete circa 50.000 drb: 
ezeket kartársai útjain szeretné értékesíteni 
olyképen, hogy azokat ezrenkint 100 írtért 
adná, éppen úgy, mint az állam, minden 
100 frt jövedelem után vagyis minden 1000, 
valamely kartárs útján eladott oltvány után 
fölajánl a „Tanítók Háza" alapjára 4 koronát, 
a melyet a vesszőszállítás befejezése után a 
pénztárnak beszállítana. 

— Adakozások. Nálunk befolyt a Tanítók 
Házára: Szilágyi Ferencz (Körmend) a kövesdi 
áll. iskola gondnoksága és tanítótestülete által 
febr. 10-én rendezett mulatság jövedelméből: 
34 kor. 86 fill.; Kovács Mihály (Parajd) a 
parajdi áll. isk. tanítótestülete által rendezett 
tánczmulatság tiszta jövedelmeként: 113 kor. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. (íme, 
milyen szép összegeket lehet tánczmulatságok-
ból a Tanítók Házára szerezni! Ajánljuk kö-
vetésre országszerte.) 

— Gyűlések. Az alsófehérmegyei általános 
tanítóegyesület abrudbányaverespatakí járás-
köre 1'. év márczius hó 1-én az abrudbányai 
áll. el. isk. tanácstermében tartja rendes ta-
vaszi köri gyűlését. — A kolozsmegyei ált. 
tanítótestület a.-örménpesvidélci fiókköre ez 
évi rendes közgyűlését f. év márczius hó 7-én 
Uzdi-Szent-Péterben tartja meg. 

— Halálozások. Mattey Ferencz klyussói 
kántortanító élete 65-ik s tanítóskodásának 
50-ik esztendejében rövid szenvedés után meg-
halt. — Biró János mogyorósi nyug. ev. ref. 
tanító f. hó 6-án életének 49-ik évében el-
hunyt. — Bökényi Béla, főgimnáziumi VI. 
osztályú tanuló, Bökényi Dániel mármaros-
szigeti kartársunk fia, életének 18-ik évében 
rövid szenvedés után elhunyt. Áldás em-
lékükre ! 

T a r t a l o m : A Bácskából Sziléziába . . . Vaday 
József. —- Magyar minták a rajz és női kézimunka 
oktatásánál. Szentgyörgyi Lajos. — A leányok okta-
tása a gazdasági ismétlő-iskolában. Mákay István. — 
Kell-e külön tanterv az osztatlan iskolának ? I. Szabó 
Kálmán. — II. Oszi János. — III. Szentkereszty 
Tivadar. — S z ü n ó r a : A Laczi pajtás öröme. Csidtik 
Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

_ Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-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 elöljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egesz oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egy hasáb u sora 1 korona. Ezek a d í jak ;s 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az állami tanítók fizetésrendezése. 
(H.) A Néptanítók Lapja multévi január 

19-ediki számában közöltük Wlassics 
közoktatási ministernek az állami taní-
tók országos egyesületéhez intézett nagy-
fontosságú rendeletét az állami tanítók 
fizetésrendezése ügyében; ugyanakkor 
kimutattuk, milyen meleg jóindulattal 
viseltetik a minister a tanítóság anyagi 
helyzetének javítása iránt, mert elte-
kintve azon, immár két millió koroná-
tól, a melyet az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
alapján a községi és felekezeti nép-
tanítók fizetésének kiegészítésére és 
korpótlékaikra fordít, — az állami 
tanítók anyagi helyzetét évről-évre 
előnyösebbé teszi, mert 1896. évtől 
1899. évig bezárólag, a költségvetések 
rendjén összesen 352.334 koronát for-
dított az állami tanítók javadalmazásá-
nak emelésére. 

A most tárgyalás alatt levő 1900. 
évi állami költségvetésben Wlassics 
ministernek a tanítók iránt érzett meleg 
szeretete ismét jelentékeny kifejezést 
nyer, a mennyiben mindazon állami 
tanítók, a kik 1893. év augusztus hó 
előtt nyertek állami alkalmazást, és 
még mindig csak 800 korona fizetést 
élveznek, előlépnek 1000 korona fize-
tésbe ; és mindazon állami tanítók, a 
kik járási székhelyeken csupán 200, 
vagy legíölebb 240 korona évi lakpénzt 

nyernek, mindezek 300 korona évi 
lakpénzben fognak .részesülni. 

Az erre vonatkozó utalványrende-
letek, mihelyt az 1900. évi költség-
vetési törvény szentesítve lesz, azonnal 
kiadatnak s így remélhető, hogy a 
magasabb illetmények már folyó évi 
április hó 1-től folyosíthatók lesznek. 

Az állami tanítók anyagi helyzeté-
nek ienut)zésében korszakos jelentőség-
gel bír Wlassics ministernek az állami 
tanítók országos egyesületéhez intézett 
s fönnebb említett leiratának a követ-
kező kijelentése: „Nem zárkózom el az 
elöl, hogy a mint az ország pénzügyi 
viszonyai megengedik, megfontolás tárgyává 
teszem egy oly értelmű javaslatnak a 
törvényhozás elé terjesztését, a mely szerint 
az állami elemi iskolai tanítóknak az 
1893. évi IV. t.-cz. értelmében a Xl-ik 
fizetési osztályba való sorozása megtör-
ténhessék." 

Tudomásunk van arról, hogy Wlassics 
minister a pénzügyminister úrral a 
tárgyalásokat már megindította oly 
irányban, hogy az állami tanítók és 
tanítónők javadalmazása az 1893. évi 
IV. t.-cz. elvei szerint rendeztessenek 
oly módon, hogy az összes állami elemi 
iskolai tanítók (tanítónők) a XL fize-
tési osztálynak megfelelő fizetési foko-
zatokba beosztassanak, a mennyiben 
természetben lakással nem bírnak, ezen 

Lapunk 10-ik számához egy melléklet ran csatolva. Az ÜTSZ. Paed. Könyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyánffy-könyvtára. 



NÉPTANÍTÓK LAKJA. 1 0 . SZÁJM. 

fizetési osztál}7nak megfelelő lakpénzben 
részesüljenek. Ezenkívül meghagyatnak 
évötödös pótlékaik, a melyeket szá-
mukra az 189::!. évi XXYI. t.-cz. 2. sza-
kasza különben is biztosít. 

Xem szükséges bővebben indokolni, 
hogy a székesfőváros közvetetlen köze-
lében levő állami népiskoláknál s a 
székesfővárosban levő állami népiskolá-
nál alkalmazott állami tanítók anyagi 
helyzete, ámbár Wlassics minister ezen 
tanítók fizetését és lakpénzét emelte, 
még mindig nagyon gondteljes; ezen 
állami tanítók helyzetén a minister oly 
módon kiván gondoskodni, hogy, ha a 
törvényhozás a szükséges fedezetet meg-
adja, az általános fizetésrendezési elvek 
föntartásával — számukra működési 
pótlékot engedélyez. 

A tanítóképző felügyelete. 
Az idő megérlelte, azért várva-várjuk annak 

a kérdésnek az eldöntését, milyen felügvelet 
alá kerül a képző ? Milyen átalakításon megy 
keresztül belső szervezetében ? Es vájjon 
bizottság előtt tesznek-e képesítőt a tanító-
jelöltek ? 

Ma némelyek véleménye az. hogy felügye-
let tekintetéből vétessék ki a kir. tanfelügye-
lőség hatásköréből és bizassék főigazgatókra, 
mert tanítókból is lesznek tanfelügyelők. 
Ezek pedig nem bíráskodhatnak a képzőinté-
zeti tanárok munkája fölött, részben, mert 
sértő : részben, mert nincs hozzá képzettségük. 

A belső szervezetben leendő előnyös átala-
kulást maga a tanítóság is sürgeti azzal az 
ajánlattal, hogy a képzőbe a fölvétel legyen 
magasabb előképzettséghez kötve : kívánjanak 
legalább 6 középiskolai osztályt; mások meg 
éppen érettségit óhajtanak. 

A szakvizsgálatra pedig (tanképesítő) Nagy 
László tanítóképzőint. cz. igazgató egy ter-
vezetet is készített, melyhez a tanár-egyesület 
hozzá is járult. E szerint alapvizsgálatot tenne 
a végzett növendék, ehhez egy évi gyakorlat 
után a vizsgáló-bizottság előtt volna leteendő 
a tanképesítő, az úgynevezett: szakvizsgálat. 
Ezeket a főelveket szeretné érvényesítve látni 
egy nagy pedagógiai csoport. 

Általában feltűnő az a körülmény, hogy a 
tanfelügyeletet nemcsak a kérdéshez szóló 
tanárok akarják a képzőktől egészen eltávo-

lítani, de maga Nagy László sem vette be 
még abba a bizottságba sem, mely előtt tan-
képesítőt tesz a leendő tanító s melyben 3—3 
kiválóbb tanítót is szívesen látna. 

Talán bizonyosnak veszi, hogy főigazgató 
alá kerül a képző, vagy talán közvéleménynek 
tekinti ez óhajtást? 

Én, a milyen modern- és üdvösnek látom 
a Nagy László-féle javaslatot, melyet üdvöz-
lök is, épp oly csorbát látok abban, hogy 
mellőzi a tanfelügyeletet. 

A kik főigazgatót óhajtanak a t.-képzőnek, 
hová kívánják rendelni a képzőkhöz tartozó 
gyakorló-iskolákat ? lTgy hiszem — elemi 
iskola kivételesen sem tartozhatik főigazgató 
alá, másfelől szintén a tanfelügyelet körében 
ssm maradhatna. Furcsa volna, hogy két úr 
járjon oda hospitálni! De legyen ez aláren-
delt kérdés. Tekintsünk mást! 

Nekem úgy tetszik, ez a főigazgató után 
való vágyás, középiskolát akar csinálni a 
képzőből. Egészen határozott alakot öltött 
itt-ott az a tény is, hogy képző-tanárok kö-
zelednek, sőt kezet fognak a középiskolaiak-
kal és határozottan távolodnak a tanítóktól. 
Hogy ez tekintélyi kérdés, mely ma valóságos 
kor, vagy a iizetésügy, avagy egy 3-ik isme-
retlen ok kívánja így — nem bolygatom. 

En a kérdés érdeménél maradok és állítom, 
hogy a képzőnek nem szabad elszakadnia a 
népiskolától. A míg pedig a népiskolával az 
együvé tartozandóságot nem tépi szét, addig 
a tanfelügvelet hatásköre alól sem mehet ki. 
Ez a 3 tényező együtt épülhet, de együvé 
tartozván, egymás rontását kizárják. 

Először is: a képző nem lehet középiskola. 
Miért? Mert nem a középiskola, hanem csak 
az az intézmény képesíthet a tanítói pályára, 
melyet azért teremtett az ész, a tapasztalat, 
a tudomány s a bölcseség, hogy az nevelje a 
tanítót. Ez pedig a képző. Természetes tehát, 
hogy a képzőnek olyan tárgyai, olyan szelleme, 
olyan módszere kell, hogy legyen, a melyek 
első sorban tanítót képeznek és csak szín-
vonal tekintetéből lehetnek alkalmasak arra 
is, hogy a végzett növendékek egy bizonyos 
°/o-ka filozófiai fakultásra is beiratkozhatik. 
Es a képző-tanár hivatott volta annyira fon-
tos, hogy oly fokban, oly tempóban fog a magyar 
népoktatás jövője öntudatos, hivatott emberek 
által betetőzést nyerni, a milyen hivatással 
képes teljesíteni belső föladatát a tanár s ez 
által számíthat arra is, hogy működését foly-
tathatja a kibocsátottakkal szemben is, mert 
azok a befogadásra készek. Ebből tisztán kö-
vetkezik, hogy nem futotta meg tanári pályá-
ját az, a ki nem ismeri többé azokat, a kik az 
intézettől búcsút vettek, mint tanítójelöltek. 
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Ellenkezőleg, magasabb tudásával, tájékozot-
tabb világne'zletével azután érlelni azt a gyü-
mölcsöt, melyet a pálya nagyságához képest 
zsengén útra tett, szárnyra bocsátott: fölada-
tához tartozik. 

Miben áll ez ? Az iskola ismerésében, 
azon eszmék szeretetében, melyek a tanítót 
foglalkoztatják úgy, mint a népoktatás 
sarkelvei, tán átalakulási vágyai, de melyek 
ebben a szervben élnek és eget kérnek maguk-o o 
nak. Ha a t.-képző tanár ezt teszi, érlel-
vén. tájékozván, sőt tudást is terjesztvén, föl-
adatot teljesít, mert nem marad minden 
bírálat a felszínen: ha ettől fél, vagy nem 
szereti: középiskolai tanár lett, a kinek a 
népoktatáshoz semmi köze. 

Ismeretes dolog, hogy a tanító még minden 
tapasztalati ismeretek nélkül, zsengén, ifjan 
megy ki az életbe —tanítónak. Ha most magára 
marad, még a mit könyvből olvas is —• 
kommentár hiányában — haszon nélkül veszíti 
el. Hiszen igaz, hogy a müveit emberekkel 
való érintkezés hasznos. Bizonyára még többet 
ér a tanítónak a szakemberekkel való eszme-
csere. Tehát szüksége van a tanítónak s 
így az ügynek arra, hogy volt tanáraival 
találkozzék, mert a ki mindig a tudomány 
szolgálatában áll és bőviben van a kútforrá-
soknak is, akaratlanul is terjeszti a fényt. 

Én azt állítom, mert átéltem ezt a korsza-
kot; azt állítom, mint olyan, a ki látom, hogy 
a tanügyi sajtóban is a magasabb képzettségű 
egyén mélyebben szánt, magasabban repked, 
mint általában a tanító, kivévén a valóban 
hivatottakat, vagy a kik valamely tárgyat 
előszeretettel kultiválnak. 

A kapocsnak a képző és a népiskola közt 
fönn kell maradnia minden áron. Ezt a kapcsot 
pedig, mint legilletékesebb tényező: a kir. 
tanfelügyelő tarthatja fönn. 

A tanfelügyelő, mint olyan, a ki ismeri a 
népiskolát, a képzőt és mindeniknek a termé-
keit is, úgy érvényesítheti befolyását, hogy 
elenyésznek a hiányok. Másfelől azt is tudja, 
kiben mit ellenőrizzen. Épp úgy igénybe 
veheti a tanárok ügybuzgalmát abban a 
tekintetben, hogy egyesületekben és társadalmi 
úton pótolják a kivánni valókat és a jó példa 
vonzó erejét is írják zászlójukra. 

Meg vagyok győződve, hogy a megkiilön-
bözés kárt rejtene magában az ügyre. De 
nem is tartom indokoltnak az elválást, hiszen 
népiskola és képző egymásnak még nem 
vétettek. Én e két intézmény között még 
szorosabbra fűzném a kapcsolatot az által, 
hogy kellő kívánalmak mellett tanítókból állí-
tanám ki a képzőtanárokat is. Ez az út ter-

mészetesen elvezetne oda, hogy tán egyete-
men, vagy egy világi bizottság előtt, de ki-ki 
megszerezné a kellő képesítést erre. Ez volna 
a tanítói pálya vonzereje és az, hogy tanfel-
ügyelők lehetnek azok. a kik kiválók, mint 
ma is. 

Abban a kifogásban, hogy tanítóból lett 
tanfelügyelő nem ügyelhet föl a képzőkre, 
nem osztozom. Ismerve a tanítóságot, merem 
állítani, hogy sok tanító megértené bizony, 
a mit a tanár előad. Sőt meg is tudja birálni 
az előadás helyességét. Észrevenné, megismerné 
a tanár kultur- színvonalát, a modorát, nevelési 
irányát és érvényesülési fokát. 

A tanítókból lett tanfelügyelők önképzésük 
és irodalmi érdemeikkel küzdöttek föl magukat 
e helyre, s mint ilyenek, méltóképen fogják 
betölteni helyüket itt is. Egy esetben nem 
felelnének meg e kívánalomnak, akkor, ha az 
önképzésnek nem volna hitele, vagy értéke és 
jelentősége. De ez esetben gyermek-korát élné 
a tanítóság és okvetlenül föl kellene váltani 
egy másik renddel. Ám igenis van. Ez képezi 
az alapját annak, hogy a tanítóról tud a 
világ. 

Ez pedig olyan körülmény, mely méltóvá 
teszi a tanítót arra. hogy megnyittassák sorai 
előtt a haladás lítja. 

De azért, ha egy más szempontból nézem 
a tanítóság egyetemét, nem zárkózhatom el 
azon elv elől, hogy valóban szükséges a ma-
gasabb képzettség a képzőkbe lépőknek az 
eddiginél. Nem egyedüli okom az erre, hogy 
tán az életben nem jut mindenik olyan 
körülmények közé, hol kellőleg művelheti 
önmagát is a hivatás magasztosságához képest. 
De abban is, hogy tanítóságának első évében 
már előtte áll minden megoldandó kérdés; 
előtte áll a gyermek, kinek a nevelendő 
tulajdonai, képességei: a lélek mélyén fekvő 
titkok: ezért érett és képzett ember kell a 
művelethez. Ráadásul nagy nemzeti, állami és 
emberi czélok szolgálatában kell állnia. Ezek 
megoldását az egész vonalon úgy remélhetem, 
ha magasabb képzettsége van, hogy a társa-
dalom, mely szőr és bőr szerint is itél és a 
pap is, kinek magasabb kválifikácziója sokhelyt 
fegyver a tanító hivatásbeli munkássága ellen, 
ki legyenek elégítve. 

Végül: a Nagy László javaslatára, „hogy 
bizottság előtt tétessék le a képesítő," stb. stb., 
azt jegyzem meg, hogy ez osztatlan kivánsága 
a tanítóság egyetemének, de ezen bizottság 
elnöke csak a kir. tanfelügyelő lehet. A kik 
a bizottság előtt oklevelet nyernek, azok vele 
egy téren, az ő felügyelete alatt f'ogjákkovácsolni 
a nemzedékek jövőjét és rakják le a haza 
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talpköveit. Méltó dolog ez arra, hogy belete-
kintsen ezek lelki világába akkor, mikor 
magukról adnak számot és a tudatlanságot 
nem háríthatják a tanulóra. 

Ha így érvényesülhetnek ezek az elvek a 
kivitelben, a javasoltnál erkölcsi és nemzeti 
szempontból értékesebb lesz a tartalom. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Kell-e kii lön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
Az osztatlan iskola tanítójának is oly ala-

posan kell földolgoznia az egyes osztályok 
tananyagát — annak daczára, hogy egy-egy 
osztályban csak 8—12 növendék van — mint 
az osztott iskola egy-egy tanítójának, a ki 
60 tanulót tanít egy osztályban s így a tan-
anyag földolgozására vagyis a közvetlen taní-
tásra az osztatlan iskola tanítójának is 
— ugyanannyi anyag mellett — épp annyi 
időre van szüksége a hat osztályt illetőleg, 
mint az osztott iskola 6 tanítójának együtte-
sen. Ügy, de az osztatlan iskola tanítója, az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz.-ben gyökerező hiva-
talos tanórarend szerint — hetenkint csak 
29 — az osztott iskola hat tanítója pedig 
139 heti órával rendelkezik, miből következik, 
hogy itt az osztott iskola hatványozott előny-
nyel bír az osztatlan iskolával szemben. 

Az osztatlan iskola tanítójának is — törvé-
nyes létszámot véve — épp úgy 60 növendé-
ket kell kihallgatnia naponkint, mint az osz-
tott iskola egy-egy tanítójának. A különbség 
csak az, hogy míg az osztatlan iskola tanítója 
heti 29 tanóra mellett hallgat ki naponkint 
60 tanulót, addig az osztott iskola egyik, p. 
F. tanítója heti 24 óra mellett teszi ezt s így 
ezen F. tanítóval szemben hetenkint 5 óra 
különbözet az osztatlan iskola javára esik; 
úgy, de ezen egyetlen egy előnynyel szemben 
azt látjuk, hogy: 

1-ször, míg az osztatlan iskola tanítója na-
ponkint 60 növendék kihallgatása mellett az 
1-ső csoportra hetenkint — a hivatalos óra-
terv szerint — csak hat órát fordít, addig az 
osztott iskola A. tanítója szintén 60 növendék 
kihallgatása mellett, heti 18 órát fordíthat s 
így 12, heti tanóra az A. tanító javára esik; 
2-szor, míg az osztatlan iskola tanítója napon-
kint 60 növendék kihallgatása mellett a Il-ik 
csoporttal hetenkint 7 órát foglalkozik, addig 
az osztott iskola B. tanítója ugyancsak 60 nö-
vendék kihallgatása mellett megint 18 órát 
fordít a II-ik osztályra s így hetenkint 11 tan-
órával az osztott iskola B. tanítója van előny-

ben. S így folytathatnám a III. a), a III. b)v  
a IV. a) és a IV. b) csoportra vonatkozólag. 

E helyett azonban, összegezve a tanórák 
mennyisége között tényleg fönnálló különböze-
teket, kitűnik, hogy: l2 - f - l l+ l4 1 A-f -13V 2 - f 
15V2-4-15V2 — összes heti 82 tanóra-többlet 
mutatkozik az osztott iskola javára, melyből, 
ha levonjuk a tanultak számonkérésénél az, 
osztatlan iskola javára fönnebb kitüntetett heti 
5 órai előnyt, marad még az osztott iskola 
javára heti 77 tanóratöbblet, a mi egy tan-
éven át •— 40 hétre számítva — 3080 óra-
többletet teszen ki. 

Most, mielőtt tovább mennénk, pillantsunk 
vissza mégegyszer a föntebbi számfejtésre s 
bíráljuk el azon körülményt, hogy, vájjon nem 
tesz-e a számításban különbséget az, hogy míg 
az osztatlan iskola tanítója mindig ugyanazon 
60 tanulóból álló csoportokat hallgatja ki na-
ponkint, addig az osztott iskola hat tanítója,, 
más-más 60—60 tanulóból álló csoportokkal 
teszi ugyanezt? Erre nyugodtan felelhetjük* 
hogy semmi különbséget nem tesz: mert az: 
osztott iskola A. tanítója mindig egy s ugyan-
azon 60 tanulóból álló csoport kihallgatása 
mellett bírja hetenkint a 12 órai tanóra-több-
letet az osztatlan iskola tanítójának szintén 
egy s ugyanazon 60 tanulóból álló csoportjá-
val szemben: úgvszintén B. tanító a heti 11, 
C. tanító a 1472, U. tanító a 13'A, E. tanító, 
a 15V2, F. tanító a 1572 heti óratöbbíeteket 
mindig személyenkint s egyenkint, mindenki 
a saját — mindennap egy s ugyanazon 
60—60 tanulóból álló csoportja kihallgatása 
mellett nyeri meg s így a heti 77 tan óra-
többletből a tanultak számonkérése alkalmá-
val az osztatlan iskola javára már semmisem 
könyvelhető el. 

És most lássuk az ügyesebb csoportosítás-
sal, továbbá a csendes foglalkoztatással, a na-
gyobb tanulók tanításbeli segélynyújtásával az 
osztatlan iskolák részére nyerhető előnyöket 
és végül bíráljuk el azon, kedvezőnek nevezett 
körülményt, hogy „az osztatlan iskola kisebb 
növendékei a nagyobbak tanításakor is tanul-
hatnak s' így az egyes képzetek megrögzítése 
kevesebb időt vesz igénybe az osztatlan iskola, 
mint az osztott iskola növendékeinél s az ígv 
megtakarított időt is a köivetlen tanításra, 
vagyis a tananyag terjedelmesebb földolgozá-
sára fordíthatja az osztatlan iskola tanítója." 

A csoportosításnak akkor volna számottevő 
haszna, ha p. két-két osztálynak egy s ugyan-
azon anyag képezné tárgyát, úgy, de akkor, 
— a 111-ik osztálytól kezdve — a páros 
számú osztályú növendékek örökös ismétlésre 
volnának kárhoztatva; ennek elkerülése végett, 
és a tanköteles kor kiaknázása czéljából tehát 
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minden osztálynak vij anyag kell s ez nagy-
ban csökkenti a csoportosítástól várt ered-
ményt. mert ily körülmények között bárhogyan 
csoportosítjuk is az osztályokat, az új anyagot 
minden egyes osztályban külön-külön időbeft 
lehet csak földolgozni. Mivel pedig az osztatlan 
iskola tanítója egy-egy tantárgyat illetőleg az 
osztott iskolák új tanterv méretű anyagához 
ily külön-külön idővel nem rendelkezik, önként 
következik, hogy az egyes tantárgyakból a cso-
portosított két osztályra előírt anyagból vagy 
«.z egyik, vagy a másik osztály anyaga föl-
dolgozatlanul marad. Itt csak az „araszoló" 
módszer segít; de hiszen a tanterv-re vi ziónak 
•éppen egyik kitűzött czélja ezt s az ezzel járó 
túlterhelést megszüntetni. 

De éppen most olvasom egyik szaklapban, 
hogy a növendékeknek osztályonkint való cso-
portosítása „laihis" eljárásnak minősíttetik. 
Hiszen — mint mondja az a lap — nem az 
•osztályokat, hanem a tantárgyakat kell cso-
portosítani s mindjárt javasolja is, hogy cso-
portosítható p. a „beszéd- és értelemgyakorlat 
anyaga az I. II-ík osztályban." Erről eszembe 
jut az egyszeri ember, a ki úgy bíztatta a 
fiát, hogy: „ne a követ üsse a kőhöz, hanem 
a kőhöz üsse a követ." Mert hát nem mindegy 
az: akár az osztályok egybevonásával lesz 
csoportosítva az anyag, akár pedig az anyag 
csoportosításával vonjuk össze az osztályokat ? 
A különbség legföljebb csak az lehet, hogy 
míg az osztályok csoportosításával megállapí-
tunk egyszer s mindenkorra (L, IL, 111 IV3, 
V—VL) négy csoportot, addig a tantárgyak 
egybevonásával annyi csoport képződhetik, a 
hány tantárgy van; már pedig minél több 
csoportot rendszeresítünk, annál kevesebb idő 
jut egy-egv csoport közvetlen oktatására, 
ebből pedig az osztatlan iskolának nem előnye, 
de hátránya volna. De legyen így vagy amúgy 
a csoportosítás, mégis igaz marad az, hogy 
mindegyik osztályban — tessék a tantervet 
végig nézni — más-más anyagot kell tanítani 
s a ki ezeket a különböző dolgokat egy és 
ugyanazon félórában akaija tanítani, az egy-
szerre két lovon akar lovagolni. A csoporto-
sítás tehát csak vérmes remény anyja, de 
kevés eredmény szülője. 

Lássuk most a csendes foglalkozások által 
elérhető előnyöket. Csendes foglalkozásul csak 
előzetesen földolgozott tárgy szó- vagy Írás-
beli begyakorlása szolgálhat, ilyen anyag pedig 
mindig csak annyi lehet, a mennyit az osztat-
lan iskola tanítója a rendelkezésére álló s 
közvetlen tanításra fordítható egy-egy rövid 
félóra alatt földolgozhat; de. mert, a mint az 
előzményekből láthatjuk, az osztatlan iskola 
tanítója egy-egv csoport közvetlen tanítására 

kevesebb időt fordíthat, mint az osztott iskola 
egy-egy tanítója, ennélfogva kevesebb anyagot 
is dolgozhat föl, mint amaz, s így a begya-
korlás anyaga is kevesebb lesz itt, mint amott, 
következésképen a csendes foglalkozással sem 
érhetjük el az osztatlan iskolában azon ered-
ményt, mely arányban állana az osztott isko-
lában érvényre emelhető, heti 77 órai tanóra-
többlet alatt teljesíthető tanítás eredményével. 
A csendes foglalkoztatás előny annyiban, a 
mennyiben a közvetlen oktatásra fordítható 
csekély számú heti tanórák arányában földol-
gozott tananyag begyakorlását az egyes cso-
portoknál elősegíti, de nem elég eszköz arra, 
hogy a fönnebb kimutatott, az osztott és osz-
tatlan iskolák heti tanórái között a fönnálló 
különbözetet ellensúlyozza. A csendes foglal-
koztatás csak azt teszi lehetővé, hogy az osz-
tatlan iskola tanítója, a korlátolt számú tan-
órákhoz viszonyított, szükebbkörü tananyagot 
bizonyosabban és alaposabban földolgozhatja, 
mintha esetleg anélkül kellene föladatát meg-
oldania, de még sem szaporíthatja a közvetlen 
tanításra fordítható órákat annyival, hogy az 
osztatlan iskola tanítója is oly széles alapokra 
terjeszkedhetnék ki a tananyag mennyiségét 
illetőleg, mint a minőn az osztott iskolák ta-
nítói mozoghatnak. 

Következik a leszámolás a kis pedagógu-
sokkal, az úgynevezett kis tanítókkal, vagy 
gyermek-kollegáinkkal. Ezekre nézve, minden 
habozás nélkül kimondom abbeli véleményemet, 
hogy rossz szolgálatot tesz az az iskolai ügy-
nek, a ki azt javasolja, hogy a tanító oszsza 
meg a tanítást a gyermekekkel. Hiszen azt 
mindenkinek tudnia kell, hogy az iskolában 
a tanítást illetőleg: hatalom, munka és idő 
egyedül a tanítóé. A tanításra jogot csak a 
tanító nyert, s e joggal járó kötelezettségét 
kontár kezekkel megosztani, nemcsak hogyr 

nem czélszerü, de nem is szabad. 
Mind a mellett foglalkozzunk e tárgygyal 

bővebben. 
Rendes körülmények között az osztatlan 

iskola növendékei naponkint délelőtt 8 órától 
1 l-ig, délután 2 4-ig kötelesek iskolában 
jelen lenni. Ezen idő alatt folyton a tanító 
tanít a tanteremben. Hát a gyermek hol ta-
nítson, illetve gyakoroltasson ? Talán a tan-
terem egyik szögletében, avagy kint a szabad-
ban ? A tanteremben nem foglalkoztathatjuk 
anélkül, hogy saját munkákban ne zavarna; már 
pedig van-e olyan tanító, a ki szándékosan 
zavartatná önmagát munkájában s ez által 
koczkáztatni hagyná saját munkája sikerét? 
A szabadba sem küldhetjük ki őt mindig 
egy-egy csoporttal, csak ha az idő arra éppen 
alkalmas. Most. mivel az 1868. évi XXXVIII. 
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t.-cz. 54. §-a megengedi, hogy faluhelyen, 
tehát az osztatlan iskolákban a szorgalmi idő 
8 hónapból állhat s tényleg a legtöbb csak 
ennyiből is áll, ezért a szeptember és junius hó-
napok — tehát a meleg idők — a szorgalmi 
időn kívül esnek s így a szabadban való tar-
tózkodásra legfeljebb október első fele, ápril 
hó utolsó fele és egész május hava, összesen 
tehát 60 nap alkalmas az egész szorgalmi idő 
alatt. Ha még ebből levonunk 8 vasárnapi 
szünnapot és 8 napot a heti szünetekre, ma-
rad a tanulók kihelyezésére 44 alkalmas nap. 
Lássuk most ennek a 44 napnak az eredmé-
nyét. A tanító kivezényel egy csoportot, hogy 
p. egy hatodik osztályú tanuló felügyelete 
mellett és segélyével a gépies olvasást gya-
korolja, ő maga pedig a tanteremben tanít. 
De csakhamar jelenti a kis vicze-kollega, hogy 
„Bundás János nem akar a könyvbe nézni, 
Biró Gyuri meg Szánkás Jánost csipkedi', stb. 
Mit tesz most a tanító ? Abbanhagyja a taní-
tást s beidézi a rendetlenkedőket, mert „rend-
nek muszáj lenni." De Bundás János azzal 
védekezik, hogy ő nagyon is belenézett a 
könyvbe, hanem az a „fölvigyázó" haragszik 
reá, mert nem adott neki sült tököt, azért vá-
dolta be ártatlanul. Bitó Gyuri meg azt 
állítja, hogy előbb Szánkás János csípte meg 
őt, ő már csak visszacsipte. — De nem folyta-
tom tovább, inkább sietek kijelenteni, hogy 
sokkal inkább tisztelettel viseltetem e hely és 
maga a tárgy pietása iránt, mintsem hogy 
humorral kívánnám fűszerezni soraimat, mind 
e mellett nem tehetek róla, ha a dolog lénye-
gének kihámozása közben önkénytelenül a 
komikum kerül fölszinre, a mi ugyan csak azt 
igazolja, hogy a „nagyobb tanulók tanításbeli 
segélynyújtását" nem lehet komoly eszköznek 
tekinteni s így nem képezheti olyan bázis 
egyik oszlopát, melyre nyugodt lelkiismerettel 
tehetnénk le egy olyan terjedelmű tantervet, 
minőt az osztott iskolák igényelnek. Értéke 
legföljebb csak annyi lehet, hogy tanórák után 
— természetesen a tanító felügyelete mellett — 
a gyöngébb tanulókat a gyakorlásban segítik 
s ez által lehetővé teszik azt, hogy a csekélyebb 
képességű tanulók lépést tarthatnak a hala-
dásban osztálytársaikkal. De így is a legna-
gyobb óvatosságra van szükség, nehogy túl-
terheljünk egyeseket; mert tény az, hogy az 
iskolában mindenkinek megvan — hogy úgy 
mondjam — a terhe, a mi erejét és idejét 
mindenkinek teljesen igénybe veszi, s ha ki-ki 
a saját terhével megbirkózott: eleget is tett 
kötelességének. 

Ezek után áttérek az osztatlan iskola azon 
„nagy előnyéremelybe azon körülményből 
kifolyólag jut, hogy növendékei az első évtől 

kezdve hallhatják — mint mondják — »leg-
alább felfüllel" az egész hat évi anyagot s 
így a kisebbek már előre tanulhatnak a na-
gyobbak tanítása alkalmával. 

Lássuk hát, hogy mit és mennyit hallanak r* 
Ennek kiderítésére — tekintve a helyszűkét — 
csak töredékben mutatok be egy példát. 

Az irás-olvasás anyaga az osztott iskolák 
részére készített új tanterv szerint hetenkint 
9 órát igényel az J-ső osztályban; ezen heti 
9 órára előírt anyagból, az osztatlan iskola 
növendékei hetenkint csak annyit hallhatnak, 
a mennyit az osztatlan iskola tan.tója — na-
ponkint 60 tanuló kihallgatása mellett — heti 
2 órán át földolgozhat. 

A 11-ik osztálvban ugyanezen tárgy anva-o. ' D.̂  . 
gának földolgozása — az új tanterv szerint —• 
hetenkint szintén 9 órát igényel s így ebből 
is csak annyit hallhatnak az osztatlan iskolák 
tanulói, a mennyit tanítójuk — naponkint 
60 növendék kihallgatása mellett — heti 2 órán 
át eltaníthat. 

A 111-ik osztályban ugyanezen tárgy anya-
gának — az új tanterv szerint — szintén heti 
9 óra szükséges; tehát ebből is csak annyit 
hallhatnak az osztatlan iskolák tanulói, a 
mennyit a tanító — naponkint 60 növendék 
kihallgatása mellett — heti 2 tanórán földol-
gozhat ; mert az osztatlan iskola tanítója úgy 
az I., mint a II. és III. osztályban az irás, 
olvasásra hetenkint csak 2—2 órát fordíthat, 

íme, ezen egy tantárgynál és csak három 
osztálynál hetenkint 21 órai munkaidő-külön-
bözet van. Ebből tehát önként következik, 
hogy az olvasás, irás anyagát, melynek föl-
dolgozása a hat osztályban összesen heti 48 
órát igényel, — a tanterv szerint — az osz-
tatlan iskola tanítója, a ki hetenkint e tárgyra, 
az összes hat osztályban — a hivatalos óra-
terv szerint — csak 8 órát fordíthat, soha 
föl nem dolgozhatja, s így a növendékek az 
irás, olvasás anyagát — az osztott iskolák 
részére készült új tanterv terjedelmében — 
soha nem is hallhatják. — És mivel a tan-
órák közötti különbözet minden egyes tan-
tárgynál hasonló arányban fönnáll az osztott 
és osztatlan iskolákat illetőleg, ezért a többi 
tárgynál is hasonló eredményhez jutunk, vagyis : 
az osztott iskolák részére irt tanterv terje-
delmében egy tantárgy anyagát sem dolgoz-
hatja f'öl az osztatlan iskola tanítója, s így 
az osztott iskolák tantervébe fölvett tananyag 
nagy részét a növendékek még csak „fél fül-
lel" sem hallhatják. 

De hallom az ellenvetést, hogy ez a körül-
mény csak az első évben állhat fönn, de már 
a következő években egészen más eredmény-
hez jutunk; mert p. az első évben földolgozott 
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tananyagrészlet, már mindjárt a következő 
tanévben ismeretes lesz az összes hat, illetve 
öt osztály előtt, s így annak újabb, osztá-
ly onkint valő tárgyalása már kevesebb időt 
vesz igénybe, mint első évben, a mennyiben 
a tanulók, mint előttük már nem egészen is-
meretlen dolgot, hamarább fölfogják azt; itt 
tehát már időt takaríthat meg az osztatlan 
iskola tanítója, s ezt a megnyert időt, évről-
évre a tananyag terjedelmesebb arányban 
való földolgozására fordíthatja, míg végre el-
juthat oda, a hova az osztott iskola 6 ta-
nítója. 

Hát erre csak azt mondom, hogy ilyet 
meggyőződésből nem állíthat senki. — Erre 
csak a fölszines és laikus szemlélőnek szabad 
hivatkoznia, a ki a látszat után itél, de az 
osztatlan iskolát ismerő szakembernek tudnia 
kell, hogy a látszat itt is csal. Mert azon kö-
rülményből kifolyólag, hogy az alsóbb osz-
tályú növendékek — akarva, nem akarva — 
hallják azon dolgokat, melyeknek megértésé-
hez, fölfogásához kellő alappal nem birnak, 
oly káosz keletkezik a gyermek elméjében, 
hogy oda, e miatt a tiszta képzeteket beplán-
tálni, s azokat ott állandósítani sokkal nehe-
zebb föladat az osztatlan — mint az osztott 
iskola növendékeinél, hol az egyes osztályú 
növendékek csak a nekik szánt tárgyaláskor 
hallják az egyes dolgokat, mint új anyagot. 
Emitt a gyermek elméjét illetőleg tiszta fehér 
lapon dolgozik a tanító, melyen minden vo-
nása tisztán kidomborodik; ellenben amott a 
kidomborítás, illetve a tiszta képzetek lenyo-
mása, a zűr-zavar s tökéletlen képzetek miatt 
sokkal nehezebb munka, annyival is inkább, 
mert míg az osztott iskola növendékeinél 
minden következő anyag az újság ingerével 
hat a gyermekre, s ez által leköti a gyermek 
feszült figyelmét, érdeklődését, s így ezek 
által föltétlenül biztosítva van a tanító munká-
jának sikere, addig az osztatlan iskola tanító-
jának a tárgyak iránt való közömbösség, fel-
szinesség s ezekből eredő figyelmetlenséggel 
kell küzdenie, mert a már egyszer hallott, de 
azért még meg nem tanult dolgok nem ké-
pesek lekötni a gyermek figyelmét. A ki ezt 
nem akarja elhinni, induljon ki önmagából. 
Nemde, a legérdekfeszítőbb regényt sem szí-
vesen olvassuk el egyszernél többször ? Pedig 
idővel, ha kikérdeznének bennünket a részle-
tek felől, nagyon keveset tudnánk mondani, 
mégis elvesztette előttünk érdekességét, mert 
már egyszer hallottuk, ezért nem is foglalko-
zunk vele szivesen. Éppen így vannak az osz-
tatlan iskolák növendékei is a már egyszer, 
idő előtt hallott dolgokkal. A ki tehát elfogu-
latlanul értékeli a „többszöri hallás" körül-

ményeit, az be fo. ja látni, hogy ebből az 
osztatlan iskola tanítójának semmi oly tény-
leges előnye nincs, a mely oda segítheti, hogy 
a tananyag mennyiségét illetőleg az osztott 
iskolákkal lépést tarthatna. Csakis az láthat 
itt előnyt, a ki — a mint olvastam -— abban 
a téves hitben van, hogy p. mikor a kisebb 
tanuló „hallja a 2 X 200-at tanítani, ebből 
ő is megtanulja a 2 X 2-őt." Hát lehet — én 
ugyan nem hiszem — hogy megtanulja, de kér-
dem, hogy hát tanítás az ilyen eljárás arra a 
kisebb tanulóra nézve ? Itt csak a kis tanuló 
jeles füleit érheti a dicsőség, de az értelem-
nek és észnek ehhez semmi köze: pedig a ta-
nító kezében minden tantárgynak egyszersmind 
az értelem- és ész fejlesztő eszközeinek kell 
lennie. Es ezzel szemben mi mégis azt pub-
likáljuk a hazai tanítóságnak, hogy az isme-
reteket, mint üres zsákba a szemeket, az érte-
lemre való hatás nélkül is belapátolhatjuk ? 
Hát akkor miért tanultuk mi, tanítók, 4 éven 
át a különböző tantárgyak didaktikáját, ha a 
szajkóitatással is élhetünk, csak hogy minél 
több anyagon száguldhassunk végig Y Tiszte-
lettel hajlok meg a mások meggyőződése 
előtt, de önkénytelenül kél bennem azon föl-
tevés, hogy a ki a fönnebb idézett módon kép-
zeli a 2 X 2-őt okszerűen a gyermek tulaj-
donává tenni, az még nem tanított első osz-
tályban ! 

De befejezem soraimat, melyekből végered-
ményül az elfogulatlanok előtt kitűnik, hogy 
az osztott és osztatlan iskolák tanórái között, 
az osztott iskola javára fönnálló évi 3080 
tanóra-különbözetet: sem csoportosítással, sem 
a csendes foglalkoztatásból meríthető előnyök-
kel, sem a nagyobb tanulók tanításbeli segély-
nyújtásával, sem pedig az osztályok együtt-
létének úgynevezett előnyével nem pótolhatja 
az osztatlan iskola tanítója, s ezért az osztat-
lan iskolák részére külön tanterv szükséges. 

Vajha ez a külön tanterv csak annyit fog-
lalna magában a reáliákból, hogy azoknak 
földolgozása mellett, minden napnak a dél-
utánját egyedül a nevelésre, erkölcsnemesítésre, 
j ellem fejl észtéivé fordíthatnák az osztatlan 
iskolák tanítói! Mert, csak ha erkölcsileg ne-
mes generácziókat nevelünk a hazának: „lesz 
boldog a magyar/" 

(Tisza-Újlak) Filler József. 

ti. 
Hogy a föltett kérdésre határozott feleletet 

adhassunk, mindenekelőtt tisztában kell lennünk 
a tanításterv rendeltetése felöl. 

A jó tantervnek mindazon ismeretanyagot 
magában kell foglalnia, melyek valláserkölcsi 
és hazafias nevelés mellett az élet terhének 
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viselésére képesítik a növendékeket, mint 
leendő, honpolgárokat. Ebből a föltevésből in-
dulva ki, miután a nép minden rétegének ez 
ismeretekre egyaránt szüksége van. önként 
következik, hogy az egész vonalon ' egy taní-
tástervre volna szükség. 

Azonban, tekintettel arra, hogy ez ismeret-
anyag földolgozása különböző viszonyok közt 
levő iskolákban történik, bátran állíthatjuk, 
hogy az egy tanításterv megvalósítása nálunk 
még hosszú időn át csak pium desiderium lesz. 
Mert hiszen a ministeri tölhivás világosan 
mondja, hogy népiskoláink küzül 11.953 még 
ma is osztatlan. Már pedig számtani igazság, 
hogy egv ember azt a munkát, a mit hat el-
végezhet bizonyos idő alatt, még ha Józsa 
kartársam lelkesedésével bír is, el nem végez-
heti. Ha ezt mégis megteszi, köszönet nincs 
benne, az iskolának pedig nem szabad lát-
szatra dolgoznia, mert a fölszinesség mindig 
megboszulta magát s ha valahol, itt kiszámít-
hatatlan a kár. a mit okoz. Tehát inkább 
keveset, de jól, mint sokat és rosszul. Mert 
azok az előnyök is, melyeket Józsa kartárs úr 
az osztatlan iskolák részére vindikál, csak 
látszólagosai\ 

Nézzük csak egyenkint. 
Azt mondja ő, hogy az osztatlan iskola 

könnyebben fegyelmezhető, mert az osztatlan 
iskola tanítója az iskolába jövetelétől az isko-
lából kimaradásáig vele van a növendékekkel, 
így mindeniket, mint saját magát ösmeri. a 
maga tulajdonait mintegy rájuk ruházza. De 
éppen ez a baj, mert a tanítónak, hisz ő is 
ember, lehetnek rossz tulajdonságai is s így 
egy egész generácziónak lesz hibás a nevelése, 
míg az osztott iskoláknál egyik a másik ne-
velési hibáját helyrehozhatja. 

A magánfoglalkozásoknak is csak akkor le-
het gyakorlati értékük, ha a tanító átnézi és 
kijavítja, de ez meg a tanítási idő jó részét 
rabolja el tőle. Hát arra a „nagyobb gyerme-
kek ügyes alkalmazása "-féle állításra mit mond-
jak ? Ezek jók a fegyelmet — rontani. 

Számos ok szól még az osztatlan iskolák 
külön tanterve mellett, szerintem azonban nem 
legkisebb az sem, hogy az egy tanterv kimon-
dásával nagy igazságtalanság követtetik el a 
tanítóság nagy tömege ellen, midőn ugyanaz 
a munka végrehajtása követeltetik tőle, a mit 
a rendesen jobb anyagi viszonyok közt élő 
s osztott iskoláknál működő kartársak is csak 
lelkiismerete« munka mellett végezhetnek el. 
Miért kelljen az osztatlan iskola tanítójának, 
a ki ugyanazon anyagból van gyúrva, mint a 
többi, nagyobb terhet emelni ? Hisz a túlfeszí-
tett szellemi munkának rombolóbb a hatása a 
szervezetre, mint a túlságos testi munkának; 

így az osztatlan iskola tanítójának fizikuma 
inkább próbára van téve, mint az osztotté, 
holott családjának az ő életére épp oly szük-
sége van. mint a másiknak. 

Az osztatlan iskolák számára külön tanterv 
szükséges, melyekben csak azok a tantárgyak 
és oly terjedelemben veendők föl, melyekre a 
növendékeknek, mint leendő honpolgároknak 
nélkülözhetetlen szükségük van s egy-egy is-
kolai év alatt földolgozhatok. 

(Dcrcz.) Halmy Miklós. 

III. 

Nem annyira a hivatottság, mint inkább 
rendkívüli érdeklődésem adja a tollat a ke-
zembe. hogy a kérdéses vitához legalább va-
lamicskét én is szóljak. Ilyen minőségemben 
nem is valamely újabb pozitív érveket óhaj-
tok jelen soraimban hangoztatni, mint inkább 
az egy tanterv mellett eddig e becses lapok-
ban fölhozott egyik-másik bizonyítékot a 
maga valódi értékére redukálni. 

Lássuk először is Józsa Dániel okoskodá-
sait. 0 1897-ben szórói-szóra így ír: „Hogy 
két osztályt több eredménynyel lehet taní-
tani. mint 5 —6-ot, vita tárgyát nem képezi" 
tovább: „Előző állomásomon hatosztályú 
községi fiúiskolát vezettem, s ugyanolyan 
leányiskolát a tanítónő 60—60 növendékkel; 
megfeszített erővel értünk ezélhozMakói kar-
társáról pedig: „ám kínlódott is önmaga s 
tán az iskola kárára i s t . i. a némileg el-
különített osztatlan iskolában, ezután mindjárt 
így kiált föl: „Kevesebb munkával — több 
eredmény!" Mindezekkel szemben, még nem is 
éppen két év múlva a „Néptanítók Lapja" 
1899. évi 48-ik számában megjelent s már mások 
által is méltatott czikkében már hozsánnát 
kiált, hogy „mennyivel előbbre megy az osztat-
lan iskola ügye!" s hivatkozik, hogy az 1896. 
évi országos kiállításon „osztatlan iskoláink 
éppen úgy kiállották a túzpróbát, mint az osz-
tottak," más helyütt, ugyancsak e czikke végén 
ismét megengedi, hogv az osztatlan iskola 

O O 1 0.< 
tanítója „mindenesetre" nehezebb terhet visel, 
mint az egy osztályt vezető osztott iskola 
tanítója. 

Nem akarok holmi bővebb kommentárt fűzni 
e logikai okoskodáshoz, mert ez talán egy 
komoly kérdés fölötti vitához nem illő sze-
mélyeskedés lehetne, megelégszem a puszta 
tények szembeállításával, — hiszen miután én 
úgysem vagyok avatott tollforgató — ennyi-
ből is világosan kitűnik, hogy itt bizony — leg-
alább is a nagyfontosságú kérdéshez képest — 
fölötte kevés a meggyőző erő és hatás. 

Legyen szabad továbbá megemlékeznem még 
Hubay Bertalan kartársnak ugyancsak e be-
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cses lapoknak f. évi 2-ik számában megjelent 
czikkéről, melyben az iskola czéljának megha-
tározása után így folytatja: „És ez a czél 
nem lehet más, hanem ugyanaz az osztatlan, 
a részben vagy egészben osztott iskoláknál. 
S ha a czél egy — kércli — lehetnek-e má-
sok a czél szolgálatában álló eszközök is?" 
mely „eszközök" alatt talán a tantervek ér-
tendők, legalább is erre a konklúzióra tö-
rekszik. Azt feleli nyomban, hogy: „nem," t. i. 
nem lehet hát más-más tanterv. Ha már a czél 
egy — általánoságban szerintem is — az esz-
közök ugyanazok, én is kérdenék valamit: 
hát az eszközöket mozgató, vagy helyesebben, 
alkalmazó erők t. i. a tanerők is, a kikről H. 13. úr 
talán megfeledkezett, — ugyanannyiak-e az osz-
tott és osztatlan iskoláknál? Talán szerencsésebb 
lesz az én feleletem, hogy: nem. Es ha nem, akkor 
különböző erőkhöz illő külön-külön eszközöket 
i*. azaz a tanítók különböző száma szerint kü-
lön tanterveket is kell alkalmazni; vagy ha 
az egységes eszközök maradnak mindennütt, 
úgv megfelelő egységes erők is kellenek. Íme 
itt sántít H. úr okoskodása, melyből, igen 
természetes, nem sikerült helyes következ-
ményre jutnia. 

Végre pedig, a tanítást gátló s mások ál-
tal is emlegetett külső körülményeket a vitát 
provokáló ismeretes ministeri rendelet figyel-
men kívül hagyja s így e körülmények nem is 
képezvén vita tárgyát, maradjunk meg szorosan 
az osztott és osztatlan iskola beléleti viszo-
nyainak megkülönböztetésénél. 

Ezekben voltam bátor a fölszinen levő vi-
tához észrevételeimet elmondani az osztatlan 
népiskola külön tanterve érdekében. 

CSzelecsle.) Vajda György. 

— Siketnémák iskolája. A minister a 
fővárosi siketnéma-gvermekek számára iskolát 
akar építtetni s e czélból telket kért a fő-
várostól. A főváros fölajánlott egy telket a 
Nagy-Zuglóban, távol a főváros központjától. 
A minister a telket nem fogadhatta el, mert 
az fogyatékos érzékű gyermekek iskolájának 
cz élj ára nem alkalmas. Ha odaépítenék a fő-
város egyetlen siketnéma-iskoláját, ez az 
iskoláztatható növendékek számának apadására 
vezetne. A midőn a kormány igen jelentékeny 
anyagi áldozatra kész s a mikor ez az iskola 
a főváros siketnémáinak lesz iskolája, a fővá-
rostól elvárhatja, hogy az összes kerületekből 
könnyen megközelíthető alkalmas telket fog-
nak fölajánlani. Fölhivja a tanácsot, hogy 
újra tárgyalja az ügyet s az eredményt még 
oly időben közölje, hogy a minister az építés 
költségét az 1901. évi költségvetésbe föl-
vehesse. 

= Jó és olcsó számtani nianáiifoglal-
koztató. Osztatlan iskolákban elkerülhetetlen 
a magánfoglalkoztatás. Számtannál ez némi o o 
nehézséggel jár, mert hosszú időt igénylő 
kérdéseket nem adhatunk föl az egy számsoron 
kívül: a nagy táblára fölírni azokat szintén 
időveszteséggel jár. Nem sokkal jobb ennél a 
Metzner-féle számvető-készülék: míg ott ki-
rakjuk, addig le is írhatjuk a föladványt. 
Megpróbáltam tehát külön egyes lapokon 
leirt föladványokat nyújtani a gyermekeknek > 
és nem csalódtam azon föltevésemben, hogy 
azon sokat és szivesen S'ámolnak. Könnyű 
lenne ezt közhasználatba hozni, mert tömeges 
megrendelésnél dbja csak 1 fill.-be kerülne, s 
e mellett még bizonyos % fönmaradna a sze-
gényebbek számára; főleg lia a kiadásra 
nagyobb tanszer-üzlet vállalkoznék nyereség-
igény nélkül, hogy egyéb tanszerekkel, tehát 
külön költség nélkül is legyen szállítható. E 
föladványoknál szem előtt tartottam 1. a foko-
zatosságot: az első számlap 19-ig. a többi 
egymásután 29., 39., 59., 99-ig terjed, s így 
tovább. 2. Minden műveletnél minden értékes 
kombinácziót fölvettem, melyeket azonban 
nem sorrendben, hanem keverve közlök, még 
pedig, hogy a szomszédok egymástól le ne 
Írhassák, kétféle változatban. 3. Kezdőknél 
nem használok szorzó-osztó jelt, hanem a 
kettőzés-felezés begyakorlására a forint és 
korona, krajczár és fillér egymásra váltását 
alkalmazom. 4. A kettes változat folytán 
minden föladványt legalább kétszer kell 
a gyermeknek kidolgoznia: mi által jól 
begyakorolhatja az elemi számvetéseket. Ilv 
módon sok időt megtakarít a gyermek és sok 
vesződséget a tanító, kinek a magyarázaton 
kívül már csak az alkalmazásra lesz gondja. 
Kérem tehát az éideklődőket, tudassák velem 
levelező-lapon hozzájárulásukat e tervezethez, 
hogy tájékozhassam magamat a példány-szám 
iránt. Egyelőre csak a II. osztályra készülök, 
melyhen minden tanulóra 6 számlap vehető föl. 
Dr. Eben (Zsámbok, gödöllői járás). 

— A biharmegyei tanítói internátus 
czéljaira a Del'Ortó Károly nagyváradi mag-
kereskedőczég fönnállásának 50 esztendős for-
dulója alkalmából 50 koronát adományozott. 
Az internátus czéljaira, melyet a Biharmegyei 
Tanítótestület^ létesített, szépen folynak az 
adakozások. így Markovits Pál nagyváradi 
községi tanító 200 koronás, a „ Nagyváradi 
Tanítók Köre" pedig 400 koronás alapítványt 
tett. Az internátus fölállítása érdekében a 
testület tagjai Rh Mihály elnökkel nagyban 
buzgólkodnak. 

jj^^m-^. Y 



10 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8. SZÁJL. 

Az imádságos könyv. 
Evekkel ezelőtt iskolai vizsgálaton voltam 

a Felvidék egy falujában az oda való föld-
birtokossal, volt iskolatársammal, a ki a maga 
körében egy alkalmat sem mulaszt el, bogy 
a felvidéki tót ajkú, de jólelkű nép szivébe a 
haza és a magyar nyelv iránt való szeretetet 
belecsepegtesse és ezt ébren tartva erősítse. 

Abban az iskolában láttam, hogy milyen 
eredményt tud fölmutatni az olyan tanító, a 
ki nem a törvény parancsai, hanem szive 
ösztönéből tanítja a magyar nyelvet; a ki 
egész tanításával, mint a Teremtő az emberbe 
a lelket, a magyar szellemet leheli bele azokba 
az apró-cseprő tót anyanyelvű honpolgárokba. 

Szivem erősebben dobogott, szemeim meg-
teltek az öröm és hála könyeivel, ama haza-
fias szellem hatása alatt, mely az iskolában 
uralkodott. 

Istenem — sóhajtottam föl magamban, 
mikor a tanító arczán láttam a lelkesedés 
tüzét, melylyel a reábízott kisdedek szivében 
fölgyújtotta, élesztette a magyar haza iránti 
szeretetet — van-e annyi aranya a hazának, 
a melylyel buzgalmát, munkáját meglehetne 
fizetni ? . . . 

És ő — a mint mondá — boldog. Boldog 
szegénységében, elviseli a nélkülözéseket, mert 
szereti hazáját és látja, hogy az általa elvetett 
mag jó talajra hullott. Reményli, hogy a 
gyönge növényekből olyan fákat fog nevelni, 
melyeknek gyökerei a magyar földben maradnak 
és gyarapítani fogják a magyar fajt. 

Araló, hogy a nem-magyar ajkú vidéken 
működő tanító csakis ilyen érzelmektől át-
hatva, csakis ilyen reménynyel eltelve állhat 
föladata magaslatán. 

A földesúr különféle jutalmakat osztott 
szét a gyermekek közt. Mikor sor került egy 
fiúra, a ki meghatóan szavalta el Petőfinek 
azt a költeményét, a melyben édesanyjának 
mondja: 

Lesz arany szegélyzetű 
Imádságos könyve, 
Krisztus Urunk képe lesz 
Szépen metszve benne; — 

zsebembe nyuUam e's a fiút aranyszegély-
zetíi imádságos könyvvel ajándékoztam meg . . . 

Valami tizenöt év mult el ez eset óta. 
„Ablakot csinálni!" — hangzék egy napon 

a faluban. No, ez jókor jött! — gondoltam 
és behívtam, hogy messen be egy táblát. 
Ismerősnek tetszett az arcza. Valahol láthattam. 
A mint ládikájában valami szerszámot keres-
gélt, megpillantottam abban egy könyvet, 
mely az iskolások módjára papirosba be volt 
kötve, hogy táblái be ne piszkolódjanak. 

— Micsoda könyved van ? — kérdeztem 
— Oh uram, ezt a könyvet nem adnám" 

oda semmiért sem. Imádságos könyvem, aján-
dékba kaptam mint i-kolás gyermek, mert 
jól tanultam magyarul. 

Belenéztem. Örömömben majdnem meg-
öleltem a legényt, mert a könyvben ráismertem 
könyvemre és az üvegesben arra a kis fiúra, 
a kit vele a vizsgálat alkalmával ajándékoz-
tam meg. 

— Imádkozol-e belőle ? — pedig kérdez-
nem sem kellett volna, mert a gyakori forga-
tásnak nyomai voltak. 

— Mindennap, uram. Sokat tanultam én 
ebből a könyvből. Ha nincs kivel magyarul 
beszélnem, hát csak előveszem és olvasgatok 
belőle. Az Úristen megért. 

— Meg, fiam — feleltem — és mégis fog 
áldani, hogy olyan derék magyar ember vagy, 
hogy szereted második anyádat, a hazádat. 

Határtalan volt a szegény üveges tót 
öröme, mikor megtudta, hogy az imádságos 
könyvet tőlem kapta. Azóta minden eszten-
dőben meglátogat, hogy lássam, milyen becs-
ben tarja az ajándékot. „Fiamra hagyom, úgy-
mond. hogy legyen ő is jó magyar ember." 

Mikor egy alkalommal találkoztam ama 
bizonyos földesúrral, a kivel az iskolai vizs-
gálaton voltam, megjegyezte, hogy az én 
ötletem folytán évenkint több magyar imád-
ságos könyvet oszt ki az iskolások közt, mert 
tapasztalta jó hatását. 

Egyik-másik talán kételkedni fog ezen eszköz 
hathatóságában, vagyis abban, hogy az imád-
ságos könyvvel is lehet a magyarság ügyét 
előmozdítani; pedig lehet és kiválóan. Mert 
ha tekintetbe veszsziik, hogv nincs az a 
szegény család, a melynek házában imádságos 
könyv nem volna; ha meggondoljuk, hogy a 
köznép, ha mitsem olvas, az imádságos könyvet, 
ha gyakrabban nem is, vasár- és ünnepnapo-
kon bizonyára forgatja : világosan jelzi fontos-
ságát. Bizonvos, hogy a siker nem annyira 

O .j ' Ö«/ J 
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magában az eszközben, mint a módban, a 
miként való fölhasználásában rejlik. Az iskola 
és a templom hivatva van e szent eszközben 
rejlő erőt a nem kevésbbé szent ügy, a 
magyarság ügyének ápolására fordítani. 

Adjunk a nem-magyar ajkú népiskolákban 
jutalom gyanánt magyar imádságos könyveket 
azoknak a tanulóknak, a kik a magyar nyelvet 
annyira elsajátították, hogy megértik a magyar 
szöveget. Erről gondoskodjék az iskola. A 
templom pedig támogassa az iskolának ebbeli 
törekvését a magyar isteni tisztelet megtar-
tásával, a minek keresztülvitele azon szoros 
viszonynál fogva, a melyben a templomnak 
az iskolával lennie kell, kivált a felekezeti 
iskolákban lekü/.dhetlen nehézségekbe nem 
ütközhetik. 

De az iskola nemcsak a magyar egyházi 
énekekkel, hanem népdalainkkal is hathat a 
magyar szellem ápolására. 

Az ének iránti szeretet mintha vele szüle-
tett volna az emberrel. Már az alig eszmélő 
kisded, örömtől repeső szemekkel hallgatja 
édesanyja bölcsődalait: később játékai köz-
ben dudolgásaival árulja el a dallam iránti 
szeretetét, mely még élete alkonyán is a 
kialváshoz közeledő tüzet föl-föléleszti. Jól 
mondják, hogy a dal a bölcsővel jön, és a 
koporsóval távozik. 

S vannak nemzetek, melyek e tekintétben 
különösen kitűnnek. E/.ek közé méltán sorol-
hatjuk a magyar nemzetet is. 

Blibájos erő rejlik dalainkban, melyek a 
nemzet kedélye mélyéből vannak kiemelve, 
melyek vonzódást, csodálkozást, lelkesedést, 
rokonszenvet gerjesztenek még az ellenséges 
szívben is! 

Ezen hatalmas, vonzó erőnél fogva ki kétel-
kednék abban, hogy dalainkban erős eszközt 
birunk a magyarosodásra? 

Ragadjuk ineg már az iskolában ezen épp 
oly nemes, mint hathatós eszközt a magyar 
szellem ébresztésére, a magyar nyelv ápo-
lására ! Tanítsuk meg a nem - magyar ajkú 
iskolás gyermekeket legszebb dalainkra és 
kedveltessük meg velük úgy, hogy az iskolán 
kívül is énekeljék — magyar szöveggel; 
mert magyar dallamú éneket eleget hallunk 
a nem-magyar ajkú vidékeken is, a miről 
magam is meggyőződtem. 

A Felvidéken való tartózkodásomkor, a mint 
a hegyekben bolyongtam, messziről magyar 
dallamú hangok ütötték meg füleimet, mintha 
csak valahol Hortobágy vidékén lettem volna, 
pedig az irtványosok földjét tapostam, kiknek 
hazafias érzelméhez sok kétség fér. Közelebb 
érve az éneklőkhöz, marháikat legeltető fiúk, 
leányok énekelték népdalainkat — tót szöveg-

gel. Magyar vidéken arató testvéreiktől tanul-
ták el a dalokat, melyekhez maguk csináltak 
tót szöveget. „Hisz ezek magyar dalok" ; 
szóltam. „Dehogy uram, válaszoltak; nem 
hallja, hogy tótul énekeljük?" 

Nem értettek meg engem; de megértettek O C T 1 O 
volna, ha az iskolában magyar szöveggel 
tanulták volna meg azokat a dalokat énekelni. 

Mikor kérdeztem tőlük, hogy tanulnak-e az 
iskolában magyarul, száraz szóhalmaz elmon-
dásával bizonyították be, hogy igen. 

Mi haszna az ilyen ihlet nélküli, lélekölő 
munkának ? ! Hogy elfelejtsék. 

De tanítsuk meg a gyermekeket valamelyik 
szép, fülbemászó dalunkra — kellőleg meg-
magyarázva, megértetve velők a szöveget — 
bizonyára még az iskolán kívül sem fogják 
elfelejteni: ott is fogják gyakorolni, csak 
szerettessük meg velők. 

Szerettessük meg! Ebben van a varázserő. 
De mással megszerettetni csak azt tudjuk, a 
mi iránt a szeretet magunkban is megvan. 
A mivel nem birunk, azt nem adhatjuk. 

A szeretet nélkül érzelmeket nem ébreszt-
hetünk. A hazaszeretet csak úgy fogamzik 
meg a gyermek szivében, ha szivünkből 
plántáltuk oda. 

(Sárosfa J Zádor Gyula. 

Faten y észtésün k érdeke I M I I . 

A tavasz közeledtével, az őszszel aljban-
hagyott munkát folytatja sok meg sok fate-
nyésztőnk. Elültetik a sok facsemetét s aztán 
legtöbb esetben a maguk sorsára is bízzák o o 
azokat. Az egyik elszárad, mert a meleg idő 
beálltával nem volt, ki megöntözze: a másik-
ból a kocsis farag magának ostornyelet: tél-
szakán át sokat megrágnak közülök az éhező 
nyulak, de nagyrészök áldozatául esik az 
iskolakerülő nebulók rakonczátlanságának. Ez 
mindmegannyi bizonyíték a mellett, hogy 
népünk apraja-nagyjának szivébe a fák iránti 
szeretet éppenséggel nincs beleoltva. 

Mennyi boszuságunkra szolgált már az a 
vandalizmus, midőn drága pénzen megszerzett, 
ritka fajta csemetéinket, az elősoroltak folytán 
pusztulni látjuk! Hát ha kissé fogékonyabbak 
lennénk más nemzetek példái iránt, talán 
javunkra szolgálhatna az ? Emlékezhetünk reá, 
hogy az őszszel az olasz királyné a római 
Via Latinán a „Festa clegli alberi"-1 — a fák 
ünnepét — nyitotta meg, hová a város isko-
láiból vagy 7000 gyermeket toboroztak össze, 
hogy tanúi legyenek annak, hogy kell a fa-
csemetét megbecsülni. Az ünnepély lefolyása 
egyszerűen abból állott, hogy a királyné meg-
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felelő czeremóniával ültetett el egy facsemetét, 
utána pedig egy egész garmada oltványt 
ültettek el ahhoz értő kertészek. 

Az olasz közoktatásügyi minister és Baeelli 
tanár által rendezett ezen ünnepélynek egyedül 
az volt a czélja, hogy az iskolák növendékei-
vel a fatenyésztést megkedveltessék, de főleg 
azért invitálták meg arra a tanuló fiatalságot, 
hogy alkalmas módon magyarázzák meg annak, 
hogy a már egyszer elültetett facsemetét ne 
csak ők ne rongálják, de másnak sem hagyják 
azt rongálni. 

Ha másfelé tekintünk, majd mindenfelé 
látjuk, hogy „tesznek" valamit az elültetett 
fák érdekében. Itt van a belgák új földmívelési 
ministere: Van der Brüggen úr, ki úgy látszik, 
hatalmas protektora lesz a fiatal facsemeték-
nek. Lagutóbb kiadott rendeletében így szól O o.. 
az illetékes fatenvésztési szakközegekhez: 
.. A faültetés által elért előnyöket népünk 
nem becsüli meg kellő mértékben. A nyilvános 
tereket, mezei dűlőket, országutak mentét, 
vízmosásokat oly módon lehetne s kell bef'á-
sítani, hogy azok használhatókká váljanak. 
A terméstől eltekintve, így árnyékhoz s szemet 
gyönyörködtető vidékhez jutunk. Az erdészeti 
hivatalok meg legyenek figyelemmel arra, 
hogy bizonyos erdőrészletek, a melyek lakott 
vidék mellett terülnek el. nem volnának-e 
oly fák által pótolhatók, a melyek a nyer-
hető haszonnál s díszöknél fogva egyaránt 
becsesek." 

A francziák sem maradnak hátra a favé-
delmet illetőleg, ha jól tudom — 18H3-ban 
•alakult a „Société des amis des arbres" nevű 
társulat, mely a fát szeretni s védeni van 
hivatva. A tagok mindegyikének kötelessége 
évenként legalább egy fát ültetni, a meglevő 
csemetéket testtel-lélekkel védeni tartoznak s 
azonföliil évenkint 2 franknyi tagsági díjat 
fizetni is kötelesek. A tagok között föltűnően 
sok a gazda, tanító, mérnök, szóval oly 
emberek alkotják a társulatot, a kik nap-nap 
után látják, hogy az elültetett fának garmada-
számra szaporodott meg az ellensége. 

A kezdet nehézségeivel már mi is megbír-
kóztunk. A faültetésnek nálunk is van sok 
kedvelője. Az „ Erzsébet fa - ültető bizottság" 
néha-néha beszámol vele. az előző évben mit 
végzett, csakhogy, fájdalom e tudósítások 
hézagosak! \agvon szerettük volna, lia men-
től többször történik említés működéséről. 
A bizottság csak legutóbb kezdvén meg műkö-
dését, határozott eredményekre még nem is 
ífiutathat. Azután dicsérőleg kell megemlékez-O O 
nünk a magyar földhitelintézet azon intéz-
ményéről, hogy évenkint 2500 frtnyi összeget 
osztat ki az oly néptanítók között, a kik mint 

faiskola-kezelők a legszebb sikert mutathatják 
föl. Az idei 300 forintos első díjat például 
Vilcsök Sándor urdombi állami tanítónak Ítélték 
oda, két tanító 200 és 18 egyszáz-forintos 
díjazásban részesült. 

A kitüntetett tanítóság volna tehát hivatott 
arra, hogy azt a szerepet játszsza nálunk, melyet 
az olasz s belga intéző körök teljesítenek, 
mert ha azoknál kevés a fának a védője, — 
nálunk bizony annál ritkábban akad. 

Mentől czivilizáltabb valamely nemzet, annál 
több oldalról szorul élő fára s annak termékére. 
A fa levelei kiválasztják az élenyt. lombozata 
árnyékot ad, ágai terméssel rakódnak meg, de 
az iparnak s a művészetnek is van szük-
sége a fára s mert e miatt a fejsze sem kiméli, 
a visszapótlás problematikus marad. Erdő-
sítési törvényeink elrendelik, hogy az erdők 
„turnusok"-ban vágandók s az erdő, hogy 
ápoltassák, de hát az erdő keretén kívül eső 
fára is kellene olyképen gondot viselni, hogy 
ha elszárad, ha elpusztul — nyomába más 
élő fa legyeu ültetve! 

Hisz az élő fa által nyújtott sok jót pénzzel 
nem lehet megfizetni! A fa vegetácziója 
szabályozza éghajlatunkat, tisztítja a levegőt, 
esőt, harmatot hoz, biztosítja a források vizét, 
a vízmosást mérsékli, védelmet ad az árvíz, 
futóhomok, szél s a hófúvás ellen. A lehulló 
falevél még a legterméketlenebb talajt is meg-
javítja évről-évre szaporodó korhadékával. 
A költészet hivei még azt is tudni vélik, hogy 
az erdős vidék az emberiség jellemére, zseniáli-
tására is befolyással bír s ez nem is alap-
talan állítás! 

Bárhogy legyen is, mi csak azt szeretnők 
elérni, hogy mentől több embert nyerjünk 
meg a faápolásnak. 

Hogy is kezdhetnénk hozzá ? 
Hát csak úgy, hogy a közeledő tavaszszal 

mi is faültetési ünnepélyeket rendeznénk, 
melyekre főleg az iskola apró népét hivnók 
meg — városban úgy mint faluhelyen. Fáj-
dalom, az olaszokat nem utánozhatnók, az 
uralkodóház fejedelemnője nem nyithatná meg 
a faültetés ünnepét, de hát ha tanítóink föld-
mívelési ministerünkhöz fordulnak, előadván, 
hogy ily ünnep fényét emelendő, küldje ki 
képviselőjét, meg lehetnénk róla győződve, 
hogy kérelmöket teljesítenék, közigazgatási 
hatóságunk, papságunk s intelligens földbirtokos 
osztályunk előtt sem találnának süket fülekre. 
Csakhamar akadna ily ünnepeknek elnöklő 
patrónusa, ki a gyermeksereg szivébe tudná 
a faültetés passzióját csepegtetni s megtaní-
taná azt, hogy a meglevő fát védeni s ápolni 
tartozik. 

Fájdalom, nekünk még nincs favédő társa-
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ságunk, mint a francziáknak, de hát megte-
hetné pl. az „Erzsébetfa-ültető bizottság," hogy 
forrást nyisson magának arra nézve, hogy az 
oly gazdát, tanítót, bérlőt vagy — bárki mást, 
ki vidékén a legtöbb fát ültette, a befásítás 
terén a legtöbbet fáradozott — megfelelő juta-
lomban részesítse, ha éremmel, ha pénzkitün-
tetéssel. 

Ismertem egy öreg urat, tavaly halt meg, 
lökösházi Tavaszi Antalnak hívták, Isten 
nyugosztalja porait, mert ez az ember volt 
tudtommal az egyedüli, ki hazánkban valóban 
passzionátus faültető volt! Halála előtt néhány 
héttel találkoztam vele, gyengélkedésről panasz-
kodott. 

— I)e nem akarok még meghalni, mondá, 
a 967 ezredik fámat ültettem csak el — még 
sok hiányzik a milliótól!! 

Csak közbejött halála akadályozta meg abban 
a derék embert, hogy az óhajtása szerinti fa-
mennyiséget el nem ültethette! S nálunk az 
ily ember csak abban a méltánylásban részesül, 
hogy halála után, ime — csöppnyi nyomda-
festékben emlékezünk meg róla! Ez nem jól 
van így! \ 

Ha a fapusztulás veszedelmét el akarjuk 
kerülni, a gyermeksereget a fa szeretetében 
kell fölnevelnünk s a fatenyésztés körül érde-
meket szerzett embereinket méltóan kell meg-
becsülnünk. Ez nagyobb mértékben fogja azok 
munkásságát sarkalni s eredmény gyanánt azt 
nyerjük, hogy a kietlen vidék, mintegy varázs-
ütésre — regényes tájékká változik át. 

(Budapest.) Igali Svetoziir. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a boiczai takarék 

pénztárnak, a mely nvolcz községi iskolának 
tanszerek beszerzésére 280 koronát adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Wilfmger Károly oki. tanítót a 
korongi áll. el. népiskolához r. tanítóvá: Bácz 
Kornélia oki. tanítónőt a nagyilondai áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; ifj. Borsos József 
oki. tanítót a fugyii áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Podhraczky Gyula oki. tanítót a 
bátorfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Tapp Jenő fugyii áll. el. isk. 
tanítót a czéczkei áll. el. iskolához jelen mi-
nőségében ; özv. Pfeiffer Mihályné, szül. Petrich 
Ilona borosjenői áll. óvónőt a sándoregyházai 
áll. óvodához; Ottinger Jolán nagyilondai áll. 
el. isk. tanítónőt a hidegkúti áll. el. iskolához 
jelen minőségében. 

Jóváhagyta: az alsófehérmegyei általános 
tanítóegyesület gyámintézetének módosított 
alapszabályzatát f. évi 6528. sz. a. kelt ren-
deletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Pap László 
hosszúújfalui munkaképtelennek talált g. kath. 
tanító részére évi 480 koronát: Neamtin 
Miklós szelistyei munkaképtelennek talált g. 
kel. tanító részére évi 620 koronát; Bartalits 
Ferencz lövétei munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 760 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Betranuez György szemlaki gör. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Miklós Jelicza ré-
szére évi 360 koronát; Jelencsics János szent-
gáli és szentiváni nyugd. róm. kath. tanító 
özvegye, szül. Kis Etelka részére évi 597 ko-
ronát; Schniderits József bányai munkaképte-
lennek talált róm. kath. tanító részére évi 
360 koronát; néh. Konyha Ferencz átányi ev. 
ref. volt tanító özvegye, szül. Oláh Mária 
részére évi 450 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Joó .Róza. 
szatmárnémeti munkaképtelennek talált ev.. 
ref. tanítónő részére 635 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. I. Ha alkalmaztatásától számítva 1 év 

lejártáig nem folyamodik a tanítói nyugdíj-
alap kötelékébe való fölvételért, akkor ez az 
idő elvész nyugdíjjogosultság szempontjából. 
Azontúl csak a fölvételért való folyamodástól 
kezdve számíthatják be éveit. A tanítói pályáról 
való lemondás rendszerint az iskolai év végén 
jelentendő be. — S. G. 1. Csak pályázatra 
bocsájtott helyekre fogadják el a kérvényt. 
Nem igen merjük biztatni. 2. Szabad. 3. Elveheti, 
4. 6. 7. 8. 9. 10. Ezekre a kérdésekre elvből 
nem felelünk, mert kanapé-pörbe nem ártjuk 
bele magunkat. 5. Azt a munkát a tanítók 
jogairól és kötelességeiről dr. Szabó Mihály 
torontálmegyei kir. tanfelügyelő írta; meg-
rendelhető nála Nagy-Becskereken ; ára 2 frt 
60 kr. 11. Államosítás alkalmával a tanerőket 
az állam, ha ugyan nincs ellenök komoly 
kifogás, át szokta venni. (Levelének külső-
alakja: „rendetlen.") — P. A. Rácz-Almás. 
A korpótlék-államsegélyt nem önnek, hanem 
iskolatontartójának kell kérnie. — Sz. P. I. 
Szigetvár. Neve alatt semmiféle beadvány 
sincs a ministeriumban. A másikról, mert 
kanapé-pör, nem mondunk véleményt. 7— 
Többeknek. Polgári iskolai tanítóvizsgálat 
ügyében fölvilágosításért nem mihozzánk, hanem 
a Paedagogium igazgatóságához (I., Győri-út; 
9. sz.) kell fordulni. Mi ilyen kérdezösködé-
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sekre nem adhatunk választ, — Sz. I. Homok. 
Községi elöljárónak, ha nem tagja az iskola-
széknek, a tanterembe menni s ott a tanítást 
hallgatni, nem áll jogában. — P. P. Hogy 
a községi jegyző fizessen-e tandíjat iskolába 
járó gyermeke után, az iskolaföntartó ható-
ságtól függ. Budapesten a város alkalmazottjai 
nem fizetnek. — Borsodi I. 1. Nyugdíjigénye 
lehet 300 frt, habár élvezett évi jövedelme 
4<i0 frt volna is. Tudvalevőleg nem minden 
díjazás számítható be nyugdíjigény alapjául. — 
Szili. Iskolaszék. II. S. kántortanító özvegye 
részére kieszközlendő özvegyi segély ügyében 
forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz. — 
X. Y. 1900. Ha az államsegélyt 1898/99. 
iskolai év végével beszüntették, ez ellen nem 
lehet jogorvoslatot keresni A levélben írt 
körülmények között mi azt tanácsoljuk, 
keresse meg a királyi tanfelügyelőt, hogy 
az önök iskoláját a szomszédos iskolával 
— melynek nincs ez idő szerint tanítója — 
csatolják egybe s ily központosítás által legalább 
egyik tanítói állomás föntartható legyen és 
ily módon kellő számú növendék is fog járni 
a központi iskolába. Ha ez a törekvés sem 
vezetne czélhoz, pályázzék más állomásra. — 
S. J. A kir. tanfelügyelőnél kellene orvoslást 
keresni. Rosszul tette, hogy az iskoláját föl-
oszlató hitközségnek olyan nyilatkozatot adott, 
melyben ön minden idényéről lemond. Miután 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek 5 éven 
át tagja volt, végkielégítésért folyamod-
jék vagy pedig, ha még szolgálni képes, 
keresse i másutt tanítói alkalmazást. — 
F. István. Ha a nyugdíja kiszabását sérel-
mesnek találja, folyamodhatik helyesbítésért a 
közoktatásügyi ministeriumhoz. — Asyagosi 
S. járásköri elnök. El szokták fogadni bélyeg-
telenü! is abban a föltevésben, hogy törvényes 
kötelezettséget, teljesít az illető. Rendelet azonban 
nincsen reá. Tulajdonképen tehát csak jóakaró 
elnézésből fogadják el. — K. J. Tárnok. Saj-
náljuk, de kérésének nem tehetünk eleget. 
Nekünk olyan alapunk nincs. Egyébiránt nem 
i.s tartjuk szükségesnek annak a készüléknek 
az „előállítását." — St. J. lieczel. 1. Az 1868. 
38. törvény. 2. Nem kötelezheti az iskolaszék. 
3. Heti 30 óra adására kötelezhető; ezen 
felül kérhet csak külön tiszteletdíjat. — S. I. 
Tordas. A törvény (1893. évi XXVI. t.-cz. 
1. S-a) azt mondja, hogy „legalább V* 
holdnyi kert használata;" „bekerített" kertről 
nincs a törvényben szó, de azért méltányos, 
hogy az iskolaföntartó a tanító kertjét beke-
ríttesse. — Sz. L. Szász-Follak. Csak az 
államnál töltött szolg. éveket számítják be s 
így kedvező elintézésre alig van kilátás. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelőbizott-

sága folyó hó 3-án Lakits Vendel elnöklete 
alatt jól látogatott ülést tartott, melyen mind-
végig jelen volt gróf Teleky Sándor ministeri 
biztos is. O méltósága az üdvözlésére adott 
válaszában kijelentette, liogy szeretettel fogja 
fölkarolni a tanítóság és a Tanítók Háza ügyét 
s ezt nyomban tettel is bebizonyította, mert, 
értesülvén a felől, hogv a Tanítók Házának 
több tagja gyógykezelés alatt áll, ifjainknak 
gyógyszerekre 50 koronát adott át a gond-
noknak. A bizottság kijelölte ezután, a Taní-
tók Háza szervezeti szabályzatának 14. pontja 
értelmében, azokat az orsz. jellegű közoktatás-
ügyi egyesületeket, a melyeket az igazgató-
tanácsban való képviseltetésökre nézve föl fog 
kérni. Ezek az egyesületek a következők: 
Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága, Orsz. Polgár-
iskolai Egyesület, Állami Tanítók Orsz. Egye-
sülete, Magyarországi Bóm. Katii. Tanítók 
Orsz. Bizottsága, Ev. lief. Tanítók Orsz. Egye-
sülete és Izraelita Tanítók Orsz. Egyesülete. 
Kapy R. titkár több alapítványt és az elnökség-
hez érkezett adakozást jelentett be, hasonlóan 
Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesztője 
bejelentette az utóbbi időben hozzá beérkezett 
adakozásokat s örömmel emelte ki, hogy kar-
társaink, kivált mulatságoknak a Tanítók Háza 
javára való rendezésével, országszerte dicsére-
tes buzgóságot fejtenek ki. A bizottság örven-
detes tudomásul vette e bejelentéseket s óhaj-
tását fejezte ki, hogy bárcsak kartársaink 
buzgalma ezután se lankadna! 

— A délafrikai harcztéren az angol túl-
erő végre hadászati sikereket is mutathat föl. 
Roberts fővezér, Kimberley ellenállás nélkül 
való fölszabadítása után, 50 ezer emberrel 
megtámadta és körülkerítette Kronje búi-
tábornok 4000 emberét. A búrok bámulatos 
hősiességgel védelmezték magukat s csak a 
mikor lőkészlete és élelmi szerei teljesen 
elfogytak, adta meg magát Kronje. Erre a 
hírre Jonbert búr fővezér kiürítette Natált és 
így a három hónapig ostromlott Ladvsmith 
is fölszabadult. Az angolok most diadalmá-
morban úsznak s a világ előtt nem ismeretlen 
önteltségükben már a két búr köztársaság 
bekebelezéséről beszélnek. Pedig még egyetlen 
gvőzelmet sem arattak a búrokon, a kik még 
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50 ezeren vannak és Vynburgnál várják 
Roberts seregét. A háború — fájdalom! — 
ennélfogva nem ért véget, sőt még csak 
most kezdődik igazán. A búrok végkimerülé-O C3 
sig védelmezni fogják hazájukat és független-
ségeiket s adja Isten, hogy sikerrel védel-
mezzék ! 

— XIIT. Leo ő szentsége a mult héten 
ünnepelte születése kilenczvenedik évfordulóját. 
Nem csupán a katholikusok, hanem a világ 
összes kereszténvei hő imában kérik Istent, 
hogy az emberszerető, türelmes és bölcs 
pápa életét még évekig tartsa meg! 

— A népszerű fölolvasásokat rendező 
budai társulat f. hó 4-én ünnepelte fönn-
állásának 25. évfordulóját s ennek kapcsában 
megalapítóját: Pára Ferencz felsőbb leány-
iskolái igazgatót. Egy százas hölgybizottság 
a budai Vigadó nagytermében sikerült hang-
versenyt rendezett, amelyen Pára igazgatót volt 
tanítványai üdvözölték s értékes emléktárgy-
gval lepték meg. Az érdemes igazgatónak mi 
is szerencsekivánatainkat küldjük! 

— A váczi siketuéma-intézet jubileuma. 
Évszázados ünnepre készül a váczi siketnéma-
intézet tanári kara. Most lesz száz éve. hogy 
jólészi Cházár András indítványára Ferencz 
császár és király a váczi orsz. siketnéma-inté-
zetet megalapította s a mai.hatalmas székhá-
zát a nemes ügy czéljaira adományozta. Ezzel 
a jubileummal foglalkozott legutóbbi ülésén a 
gyógypedagógiai szaktanács dr. Nárai-Szabó 
Sándor ministeri titkár elnöklete alatt. A ju-
bileumot orsz. ünnepségnek tervezik, a melyre 
meghívják az uralkodót, a kormány, főrendi-
ház és képviselőház minden tagját, a megyé-
ket, Cházár András utódait, az alapítókat és 
a sajtót. A százéves évforduló alkalmából az 
intézet tanári kara Borbély Sándor igazgató-
val megiratja az intézet történetét, a hazai 
siketnéma-oktatás fejlődését, Cházár András 
életét. Mozgalmat indítanak, hogy Cházár 
András holttestét Jólészről Yáczra hozhassák 
és az intézetben helyezzék el s szülőházát 
Jólészen emléktáblával jelölik meg. A közok-
tatásügyi minister Cházár emlékére nagyobb 
alapítványt tesz s az intézet ebből az alka-
lomból a siketnéma-oktatásra vonatkozó kiál-
lítást rendez, a melylyel egy gyógypedagógiai 
muzeum alapját veti meg. 

— A csángó-magyar tanítók alapítványa. 
A székesfőváros tudvalevőleg elhatározta, hogy 
a bukovinai csángók közt működő magyar 
tanítók jutalmazására 20.000 koronás alapít-
ványt tesz. A közgyűlés e határozata fölkerült 
a kultuszministerhez. a ki, tekintettel arra, 
hogy az alapítvány jótéteményeiben az ország 

területén kívül működő tanítók részesül-
nének, az ügyet előzetesen közölte az osztrák 
kultuszministerrel. Ismeretes, hogy az osztrák 
ministernél ez alapítvány eszméje nem talált 
kedvező fogadtatásra, miért is a magyar 
kultuszminister értesítette a fővárost, hogy a 
további közvetítést, az osztják minister eluta-
sító álláspontjával szemben, nem vállalhatja 
el. A főváros ennélfogva a Csángó-Magyar-
Egyesület közvetítését kéri s a keresztül-
vitel érdekében tárgyalásokba bocsátkozott az 
egyesülettel. 

— A magyar gazda kincsesháza. Darányi 
földmívelésügyi minister azon kormányzati pro-
gramijának, hogy kultureszközökkel segítse 
ki a mezőgazdaságot konzervativizmusából és 
a kisgazdákat is megnyerje az okszerű, bel-
terjes indusztriának, — újabb tényezője jelent-
kezik. A minister kiadta Tormay Béla ministeri 
tanácsosnak „A magyar nyelv kincsesháza" 
czímű művét, melyben a iegelső gazdasági 
szakirók működtek közre azon czél szolgála-
tában, hogy ebben a könyvben a magyar 
gazda foglalkozásának minden elképzelhető 
helyzetében tanácsot, útbaigazítást adjanak. 
Kiterjed a becses és testes kötet a gazdál-
kodás minden ágára, az állattenyésztés, föld-
mívelés minden részére, a gazdasági mellék-
ágakra is. A gazda és hozzátartozóinak 
egészsége ápolása és fentartásáról szól egy 
másik czikk, majd olvasunk kitűnő czikket 
azokról a törvényekről, melyeket a falusi 
gazdáknak ismerniük kell. Csakugyan kincses-
ház ez és hiszszük, igen sok magyar hajlék-
ban becsülettel őrzött, házi tanácsadó lesz. 
A Néptanítók Lapja olvasóit pedig azért 
érdekli a dolog, inert a míg e könyvet a 
legnagyobb haszonnal olvashatják a tanítók, 
számukra a földmívelésügyi minister ingyen 
küldi meg a művet, ha a földmívelésügyi 
ministerium (V, Nádor-u.) IV-ik osztályához 
levelezőlapon intézett kérelemmel fordulnak. 

— Tánczmulatságok a Tanítók Háza ja-
vára. A „Sárosmegyei Altalános Népnevelő-
Egyesület1' alsótarczai járásköre Lemesen febr. 
17-én a Tanítók Háza és felerészben a meg-
alkotandó „Sárosmegyei Tanítók Otthona'' ja-
vára szépen sikerült mulatságot rendezett. A 
tánczmulatságot hangverseny előzte meg. A 
bevétel 350 kor. volt, melyből tiszta jövede-
lem 200 kor. Jegyüket megváltották: Dr. 
Schmidt Gyula orsz. képviselő 20 kor.: özv. 
Fiizy Kristófné 10 kor.; özv. Fiizy Béláné 
10 kor.; özv. Újházy Józsefné földbirt. 10 kor.; 
főtiszt. Koncs Ödön pleb. 10 kor.; főtiszt. 
Ivanecsky János pleb. 9 kor.; dr. Piller Dezső 
sz.-biró 5 kor.; tiszt. Hudák Ádám s.-lelkész 
4 kor.; özv. Lukács Istvánné 2 kor.; Fiizy 
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Alajos ny.-erdész 2 kor.; Grenier Arthur 
bánya-igazg. 2 kor.; Szepesi János kjző 2 kor. 
Fölülfizettek: Matavovszky Béla kir. tanfel-
ügyelő 8 kor.; Szakmán/ Géza fszbiró 6 kor.; 
Szontagh Sándor építési vállal. 4 kor.; Techy 
Oszkár sz.-biró 3 kor.; Tahy Boldizsár kör-
jegyző 2 kor.; Tremko Mihály áll. tanító 
2 kor.; Hagedorn Gizella postamester 2 kor.; 
Vaskó József tiszttartó 2 kor.; Lomács Gyula 
2 kor.; főtiszt. Sidcls.:ky Pál plébános 2 kor.; 
Bányász Mátyás áll. tanító 2 kor.; Szeredai Ká-
roly ev. tanító 2 kor.; Fésűs Lőrincz r. k. tanító 
2 kor.; Hvszovszky György r. k. tanító 2 kor.; 
Beér Ferencz tkző int. tanár 2 kor.; Barbierik 
Emil ev. tanító 2 kor.; Láng Mihály tkző int. 
igazgató 1 kor.; Csanády János r. k. tanító 
1 kor.; Uegymeghy Imre sz.-birósági kiadó lkor.; 
Holykó Antal r. k. tanító 1 kor.: Lebenszky 
István r. k. tanító 1 kor.: Bremzay Jrma 
bányatanítónő 1 kor. — A vilmyepeszerényi 
áll. népiskola tanítótestülete f. hó 25-én a 
Tanítók Háza javára műkedvelői szinielőadást 
rendezett növendékei által, melyen a na-
gyobbára tótajkú tanulók nagyon kitüntették 
magukat. A bevétel 80 kor. 70 fill.; kiadás 
30 kor. 70 fill. A tiszta jövedelem 50 kor. 
Fölülfizettek: Kachelmann Károly 7 kor. 
60 fill.; Malcavé M. 3 kor. 80 fill.; Helvig 
Hajnalka 40 fill.; J Apt ay L. 2 kor. 40 fill.; 
Zsádlilc N. 1 kor. 40 fill.; özv. Horánszlcy 
Béláné 1 kor. 40 tili.; Kirschner Jánosné 
1 kor. 40 fill.; Frits Ágoston 1 kor. 20 fill.; 
Kóch Karolin 1 kor.; Fospischell Felix 1 kor. 
40 fill.; Szokács K. 1 kor.; Csepanovszky Ilona 
1 kor.; Licskó Ignácz 80 fill.; Pinusz Antal 
60 fill.; Szartory Ernő 80 fill.; Závadszky Samu 
80 fill.; Licskó Erzsébet 40 fill.; Groszmann 
K. 60 fill.; Ottó Antal 40 fill.; Klinger Béláné 
20 fill.; Bndil Anna 40 fill. Adakoztak: 
Daubner József 4 kor.; Xagy Ilona tanítónő 
1 kor. és Major Róza tanítónő 60 fill. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötcös-
alapra: „Trencsénvármegyei Alt. Tanítótestü-
let" 200 kor.; Demuth Gyula, Kápolnás-Nyék, 
részesjegye első fele fejében : 25 k. (Erre vonat-
kozólag Demuth kartársunk a következőket írja 
nekünk: .Szenvedélyei czigarettázó voltam; 
annyira, hogy már nemcsak anyagi, de egészségi 
hátrányait is kezdtem érezni a naponkint elszí-
vott sok papiros-szivarnak. Többször föltettem 
magamban, hogy leszokom a czigarettázásról. 
Hiába volt, a szenvedély mindig leküzdötte el-
határozásomat. Míg végre a mult év végén 
olyan fogadást tettem, hogy egészen lemon-
dok e költséges és ártalmas dohányzási mód-
ról és az ekként megtakarított pénzt ponto-
san félrerakva, annak idején egy részesjegy 
váltására fordítom. És hála Égnek, fogadáso-

mat, a nemes czéltól erősítve, ezúttal sikerült 
megtartanom. Valahányszor egy-egy skatulya 
dohányt kellett volna hozatnom, — a mi bizony 
hetenkint előfordult — mindig házi „Eötvös-
persely"-einbe dobtam a megfelelő összeget. 
Ma fölnyitottam azt és örömmel láttam, hogy 
alig hiányzik valami egy részesjegy árának 
feléhez. Szives készséggel teszem postára addig 
is, míg a második részletet is pipaszó mellett 
szépen összerakom."); Székely Kálmán (Nagy-
Szecse) 20 fill. 2 Tanítók Házára: „Tren-
csénvármegyei Alt. Tanítótestület" (a m. évi 
közgyűlésen Kosztica Mihály kir. tanf. nevére 
megszavazott 2000 kor. alapítvány első rész-
lete fejében) 668 kor.; Rábaközy György 
(Mezőtúr) gyűjtése: 6 kor. 80 fill, (ehhez já-
rultak : Csefalvay Rezső 5 kor.; Rábaközy Gy. 
tanítványai 1 kor. 30 fill.; Rábaközy Gy. 
50 fill. = 6 kor. 80 fill.); Steiner Salamon, 
Tápió-Süly (az általa rendezett gyermek-szini 
előadás^ tiszta jövedelmeként) 10 kor.; Hanusz 
Béla, Uj-Kécske (az újkécskei kereskedőifjak 
által febr. 24-én rendezett mulatság tiszta 
jövedelmeként) 20 kor. 80 fill.; vihnyepesze-
rényi áll. iskola tantestülete (az általa rendezett 
műkedvelő előadás tiszta jövedelmeként) 
50 kor.; Fábián Lajos (a kosdi ev. ref iskolás-
növendékek mulatságából) 3 kor. 20 fill. Át-
adtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII. 
ker., We selényi-u. 44. sz.) 

— Gyűlések. A marostordamegyei ált. 
tanítótestület mezőségi köre ez évi tavaszi 
gyűlését márczius hó 5-én tartja meg Mező-
Bándon az állami iskola helyiségében. — 
Az állami tanítók országos egyesülete folyó évi 
április hó 11-én Budapesten, a vármegyeház 
tanácstermében tartja idei közgyűlését. Az 
állami tanítók anyagi helyzetéről s viszonyairól 
a népoktatási törvény keretében Józsa Dániel 
értekezik. Szentgyörgyi Lajos „Kell-e külön 
tanterv az osztott és osztatlan népiskolák 
számára?" czím alatt olvas föl. Közgyűlés 
előtti napon, vagyis április 10-én este 6 órakor 
a Tanítók Kaszinójában választmányi ülés lesz. 

— Halálozás. Szented Áron, a deési tv. 
ref. fiúiskola nvug. igazgató-tanítója életének 
56-ik évében, február hó 26-án elhunyt. Áldás 
legyen emlékén ! 

Tarta lom: Az állami tanítók fizetésrendezése. It.—• 
A tanítóképző felügyelete. Mező D.íniel. — Kell-e 
külön tanterv az osztatlan iskolának? I. Püler József.— 
II. Hídmy Miklós. — III. Vtyda György. — Szün-
ó r a : Az imádságos könyv. Zádor Gyula. — Fate-
nyésztésünk érdekében. Iijuli Svetozár. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héton 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 áros ági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

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

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

Az állami tanítók fizetésrendezése. 
(H.) Az állami tanítók javadalma-

zásának a XI. fizetési osztály elvei 
szerint tervbevett rendezése pénzügyi 
szempontból nagy föladat, mert itt, 
— csak a mostani létszámot tekintve, — 
3 ezer egyén fizetésének, lakpénzének 
és korpótlékának rendezéséi ől van szó. 

Lássuk tehát a rendezés pénzügyi 
oldalát. 

Az 1900. évi állami költségvetésben 
az állami elemi tanítók létszáma három-
ezerrel van fölvéve, még pedig 80 állás 
1400 korona, 887 állás 1200 korona, 
1500 állás 1000 kor., végre 1083 állás 
800 korona fizetéssel; lakpénzek czímén 
elő van irányozva: 21 állás 600 kor., 
6 állás 400 korona, 100 állás 360 kor., 
673 állás 300 koroca, 200 állás 240 
korona és 1000 állás 200 korona lak-
pénzzel; összesen tehát 2 ezer állami 
tanító számára van lakpénz fölvéve, 
mivel a többi természetben nyer lakp^t. 

Fizetésekre elő van irányozva 2,902.800 
korona, lakpénzekre 199.300 korona, 

Wlassics minister terve szerint a 
háromezer állami tanító bizonyos évek 
során egyenlő arányban osztatnék be 
a XI. fizetési osztály három fokozatába, 
vagyis ezer tanítónak lenne 1400 kor., 
ezernek 1200 korona és ezernek 1000 
korona évi fizetése; ugyancsak a XI. 
fizetési osztályok megfelelő lakbére 

lenne a 2000 állami tanítónak a szerint, 
a mint az illető város vagy község a 
katonai lakbér-osztályzatba van sorozva, 
vagyis ezen osztályzatok szerint az 
állami tanítók lakpénze lenne: 300, 
360, 420, illetve a székesfővárosban és 
Fiúméban 600 korona. 

A mostani létszám mellett a három 
fizetési fokozat arányos beosztásával az 
áll. tanítók fizetésére kellene 3,600.000 
korona, vagyis emelkednék a mostani 
előirányzat 702.800 koronával. A tanítói 
lakpénzek rendezésénél, egyelőre csak 
300 koronás lakpénzek biztosítására, 
107.160 koronával szükségeltetnék több 
a mostani előirányzatnál. A székes-
fővárosban és annak közvetetten közelé-
ben alkalmazott állami tanítók műkö-
dési pótlékára kellene 21.000 korona. 
Számításba véve még az ez évben 
szervezendő 300 új tanítói állás enemü 
szükségletét, az állami tanítók fizetésének 
és lakpénzének a minister által tervbevett 
rendezésére kerek egy millió korona több 
költség volna szükséges. 

Xem szükséges bővebben indokolnom, 
hogy a midőn az állami költségvetés 
már egy milliárd koronával többre terjed, 

. s midőn még olyan első rangú állami 
érdekek biztosításáról kell gondoskodni, 
minő p. o. a közigazgatás államosítása; 
s midőn tagadhatatlan, hogy közgazda-
sági és ipari életünk fejlődése még 

Lapnuk 11-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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korán tsem o lyan mérvű, hog3;r az egy-
milliárdos á l lami köl tségvetés egyszerre 
nagyobb meg te rhe l t e t é s t rázkódta t ás 
nélkül e lb í rna ; — be kell l á tnunk , 
liogy az á l lami taní tók j avada lmazásá -
nak fönnebb vázolt rendezése rög tö-
nösen keresz tü l nem vihető. Wlassies 
ministernek t e h á t az a terve, hogy a 
rendezés bizonyos évek során át, foko-
zatosan. úgy vitessék keresztül , hogy 
legelső sorban a 800 koronás fizetések 
emeltessenek ezer ko roná ra , s a 200 
koronás l akpénzek í>00 koronára , ezzel 
egyidejűleg a székesfővárosi és környék-
beli, főleg családos á l lami t an í t óknak 
valóban nehéz helyzetén lenne m é g 
segítve; a z u t á n köve tkeznék a sor a 
XI. fizetési osztály közép és felső 
fizetési fokozatának, s a magasabb 
lakpénzeknek bizonyos számú éveken 
á t az á l lami szolgálati évek a r á n y á b a n 
kifejlesztésére. 

(Befejező közlemény következik.) 

= Wlassies minister a kir. tanfelügyelők 
iskolalátogatására különös súlyt helyezvén, 
ez az irányzat a költségvetésben is kifejezésre 
jutott, a mennyiben a kir. tanfelügyelők uti-
átalányának eddigi összegét a f. évre 10.000 
koronával fölemelte. A költségvetés szentesí-
tése után ez az összeg azonnal folyósíttatni 
fog s tekintve úgy a személyzet szaporítását, 
valamint a magasabb utiátalányokat, semmi 
sem áll útjában annak, hogy a kir. tanfelügye-
lők a jövőben még nagyobb buzgósággal felel-
jenek meg hivatalos kötelességeik legfontosabb 
részének: az iskolalátogatásnak. A kir. tanfel-
ügyelők ez iskolalátogatásaik alkalmával, ter-
mészetesen, főleg az oktatásügy intenzív fej-
lesztésére lesznek figyelemmel. — 'Wlassies 
ministersége alatt a kir. tanfelügyelők évi úti-
átalánya 22.000 koronával emelkedett. Itt em-
lítjük meg, hogy a közoktatásügyi költségvetés 
a földmívelésügyi után fog tárgyalásra kerülni 
s hogy a ministert, a ki csak e hó vége felé 
jön haza a külföldről, Zsilinszky államtitkár 
fogja a képviselőházi tárgyaláson helyette-
síteni. 

1 1 . SZÁM. 

.Hegtagadott államsegély ? 
Egv vármegyei általános tanító-egyesület 

hivatalos értesítője az imént fulmináns czikket 
közölt bizonyos „megtagadott" államsegélyről. 
A mi lapunk — olvasóink tanúskodhatnak e 
mellett — más lapokban megjelent közle-
ményekre nem szokott reflektálni s ha a 
tanügyi lapokban itt ott találkozunk is néha 
olv hangon írt czikkekkel, a melyek a tanító-
ság egyetemének inkább ártanak, semmint 
használnak, a szabad véleménynyilvánítás 
barátai lévén magunk is, nem igen sietünk 
a czáfolgatásokkal, hanem — jóllehet ilyes 
megnyilatkozások fájdalmasan érintik a tanító-
ság igaz barátait, a kik közé tartozunk mi 
is — a sajtó tévedéseinek megkorrigálását 
nyugodtan bízzuk az időre és magára a 
megtévedt sajtóra 

Gömörmegyei kartársaink hivatalos értesí-
tőjével — melynek czíme: „Iskoláink" — 
azonban kivételt teszünk, mert nem tartjuk 
a tanítóság érdekében állónak, hogy esetleg, 
akár csak egy vármegyében is, oly útvesztőbe 
tereitessék a tanítói közvélemény, mint a 
hogy azt a gömörmegyei egyesületi értesítő 
irányítja. 

Az ország tanítósága nagyon jól tudja azt, 
hogy az államsegélyek engedélyezésénél a köz-
oktatásügyi kormány, üzleti nyelven szólva: 
a legnagyobb kulánssággal és politikai kife-
jezést használva: a legnagyobb liberalizmussal 
jár el. A m. évre költségvetésileg e czélra 
megszavazott 600.000 frtot a közoktatásügyi 
kormány jóakarata nem kevesebb, mint 
384.724 írttal lépte túl. Ennyi a m. évi állam-
segélyezés túlkiadása s vannak, még pedig 
nagyszámban, oly iskolák, a melyeket kor-
mányunk liberalizmusa évi 350 írttal segélyez, 
holott maga az iskolaföntartó — a kitől a 
kormány még a tanító kinevezésének a jogát 
sem reklamálja! — csak évi 50 frttal járul 
tanítója fizetéséhez. 

Ezek országszerte ismeretes tények. És 
ime, ily eklatáns tényekkel szemben tartja 
jónak egy vármegyei tanító-egyesület hiva-
talos értesítője „megtagadott államsegélyről" 
beszélni, még pedig oly hangon, a mely 
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szoczialista agitátoroknak sajátja lehet ugyan, 
de tanügyi lapban csak visszatetszést kelthet. 

De lássuk a vádakat! 
„Ujabb időben, írja a gömörmegyei hiva-

talos értesítő, mindig gyakrabban fordul elő, 
hogy az államsegély fölemeléseért beadott 
kérvények elutasító határozattal érkeznek 
vissza a ministeriumtól a vármegyei közigaz-
gatási bizottsághoz. Ezzel sérelem esik az 
iskolák törvényadta jogán, mert a kormánynak 
kötelessége a tanítói fizetésnek 800 koronára 
való kiegészítése. Ha pedig a kormány ebbeli 
törvényes kötelességét nem teljesíti, az iskola-
föntartók adjanak be újabb kérvényt a 800 
koronáig leendő fizetés-kiegészítés iránt s ha 
erre is elutasító válasz érkeznék, 15 nap 
alatt fölebbezzék meg a közigazgatási bíró-
sághoz, ha pedig az ískolaföntartó vonakodnék 
ezt megtenni, a tanítók pöröljék be az iskola-
föntartókat." 

A hány állítás, megannyi iránvzatos tévedés, 
vagy rosszakaratú ferdítés. 

íme: Első sorban is, a tanítói fizetés 
minimuma az 1893. XXVI. t.-cz. 1. szakasza 
szerint nem 1̂ 00, hanem csak 600 korona. A 
kormány a tanítóság iránt érzett jóindulatá-
ból ugyan mindenütt 800 koronára egészíti ki 
a tanítói fizetést, a hol t. i. est az idézett 
törvény 16. szakasza szerint az illetékes egyházi 
főhatóság határozottan kivánja (mert másként 
a felekezeti tanítók fizetését a kormány a 
legjobb akarat mellett sem egészítheti ki 
800 koronára), de, erre sem a kormányt, sem 
az iskolaföntartót pör útján „kényszeríteni" 
nem lehet. Rossz, és csakis a törvény nem 
ismeréséből eredő tanács tehát az, a mit 
a gömörmegyei hivatalos értesítő tanító-
társainak ad! Rossz tanács az is, hogy 
forduljanak a közigazgatási bírósághoz, mert 
hiszen a közigazgatási bírósági törvény szerint 
ez a bíróság felekezeti iskolai ügyekben nem 
is illetékes. 

De hát mégis, mi igaz abból, hogy a köz-
oktatásügyi kormány „államsegélyfölemelésért 
beadott kérvényeket elutasító határozattal 
küld vissza a vármegyei közigazgatási bizott-
ságokhoz?" Erre megfelel a 98.308. sz. min. 
rendelet, melyet a minister helyett Zsilinszky 

államtitkár folyó évi február 2-án adott ki s 
melyet, íme, egész terjedelmében közlünk. 
okulásul és a tauítói közvélemény helyes 
irányítása czéljából: 

„Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 
Mindgyakrabban fordul elő, hogy az iskola-
föntartók a községi és felekezeti iskolák taní-
tói állásainál beállott javadalmi csökkenés 
indokából az egyes javadalmi tételek újra-
értékelését és új javadalmi jegyzőkönyv föl-
vehetését kérelmezik. Mivel pedig az újra-
értékelés következtében csökkent helyi járu-
lék a tanító szerzett jogainak csorbítását nem 
eredményezheti, ezen eljárás tulajdonkép min-
denkor az államkincstárt érinti, a melynek 
terhére az elvont helyi járulék fejében fizetés-
kiegészítés czímén államsegély igényeltetik. 
Jóllehet a szóban forgó tanítói fizetés-kiegé-
szítések iránt rendelkező 1893. évi XXVI. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott 10.000/91. 
sz. a. utasítás 23. §-ának 2-ik bekezdése rá-
mutat a tanítói fizetés csökkenésének eshető-
ségére és bár kétségtelenül fordulhatnak elő 
különleges viszony-alakulatok, melyek a taní-
tói fizetés újból való megállapítását múlha-
tatlanul szükségessé teszik, de ennek termé-
szetszerűleg csakis a tényleges szükség adat-
szerüleg igazolt kivételes eseteiben lehet helye. 
Épp azért, mivel — mint jeleztem is — föl-
tűnő számban terjesztenek elém az ezen ügyrek 
tárgyalására hivatott megyei közigazgatási 
bizottságok hasonló kérelmeket és mert a 
tanítók törvényszerű javadalmának biztosítására 
való különös ügyelet mellett az államkincstár 
jogos érdekét is szem előtt tartani állásomból 
kifolyó kötelességem: figyelmeztetnem kell 
a közigazgatási bizottságot a hivatkozott 
t.-cz. 10. §-ára, mely határozottan kimondja, 
hogy „a tanítói fizetések eddig megállapított 
és az iskolaföntartók által saját anyagi forrá-
saikból kiszolgáltatott mennyisége továbbra 
is csonkítatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg 
államsegély igénybevétele czéljából le nem 
szállítható." Ezen indokok alapján szüksé-
gesnek tartom a közigazgatási bizottságot, 
jövőre követendő miheztartás végett figyel-
meztetni, hogy mivel a tanítói javadalmi téte-
lek között szereplő terménybeli járulékoknak 
az 1893. évi 29.751. sz. a. körrendelet alapján 
fölvett jegyzőkönyvekben foglalt megállapí-
tásánál éppen arra való tekintettel vétetett a 
10 évi átlag alapul, hogy egyfelől a megálla-
pítás, mint bizonyos időre végérvénynyel biró 
mérvadó maradjon és hogy elkerülhető legyen 
annak bekövetkezése, hogy ezen tételeket 
—- éppen változandóságuknál fogva — az 
érdekeltek érdeküknek megfelelőleg módosít-

11* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8. SZÁJL. 

hassák s ez által az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
rendelkezéseinek fölhasználásával az állam-
kincstárt megkárosíthassák: a terménybeli 
járulékok piaczi árának változása okából a 
javadalmi jegyzőkönyv megváltoztatása ter-
mészetszerűleg szóba nem jöhet. 

Tekintve továbbá, hogy a tanítók javadal-
mának említett megállapításánál az arra ille-
tékes tényezők a jegyzőkönyv aláirásával az 
abban foglalt adatok helyességeért és valódi-
ságáért szavatosságot vállaltak, az egyes téte-
lek változása általában csak akkor fogadható 
el, ha a megállapítás ellen a jegyzőkönyv 
fölvétele alkalmával óvás emeltetett s annak 
a jegyzőkönyvben is nyoma van, vagy a hol 
a különböző javadalmi tételek a törvény, 
illetve a szabályrendeletektől eltérőleg álla-
píttattak meg. 

Ettől eltérőleg a változás csak egyes kivé-
teles esetekben s a midőn annak el nem 
fogadása talán az iskolaügyre volna káros 
hatással, lehet helyén, de mindezen ese-
tekben anyagi felelősség terhe mellett kell 
úgy a közigazgatási bizottságnak, mint az 
eljárni hivatott egyéb közegeknek szoros köte-
lességévé tennem, hogy a való tényállás föl-
tárásával a legszigorúbb elbírálás alapján 
állapítsák meg annalc mérvét és szükségét és 
minden egyes esetben pontonkint részletezett 
tüzetes jelentéssel terjeszsze a közigazgatási 
bizottság az ügyet elém." 

Budapesten, 1900. évi február hó 2-án. 
A minister he lye t t : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

Ebből a rendeletből látható, hogy az egész 
ügy nem a tanítók, hanem az iskolaföntartók 
ügye. Az imént idézett rendelet különösen 
hangsúlyozza „a tanítók törvényszerű java-
dalmának biztosítására való különös ügyeletet", 
másrészről meg az 1893. XXVI. t.-cz. 10. §-a 
világosan megmondja, hogy a tanítói fizeté-
sek eddig megállapított mennyisége továbbra 
is csonkítatlanul kiszolgáltatandó. 

A tanítók tehát biztosítva vannak a 
fizetés-csonkítás ellen s ha az iskolaföntartók 
oly törekvések érvényesítését kísérlik meg, 
a melyekkel az elvont helyi járulék fejében 
fizetéskiegészítés czímén államsegélyt igényel-
nek, azért a tanítóknak följajdulni ok nincs 
okuk, mert hiszen az iskolaföntartók új 
segédforrásainak megnyitása ügyében nem 
kell, hogy a tanítók feje fájjon. A tanítót 

fizetéscsonkítás ellenében a törvény védelmezi 
s ez elég. 

Ezek után azt hiszszük, hogy a gömör-
megyei hivatalos értesítő tévedését kellő 
módon megvilágítottuk s még csak egyet 
kívánunk megszívlelésül és ez esetből levon-
ható tanulságképen az egész magyar tanító-
ság figyelmébe ajánlani. 

Annyi jóakaratot és tettekben nyilvánuló 
atyai gondoskodást a magyar tanítóság még 
soha sem tapasztalt, mint Wlassics minister 
idejében. Az állami tanítók fizetésrendezésé-
ről épp most közöljük azokat az ékesen 
szóló adatokat, a melyek a tanítóság leg-
vérmesebb reményeit is alkalmasak kielégí-
teni ; fizetéskiegészítésre a közoktatásügyi 
kormány a mult évben kerek egy milliót 
engedélyezett; a korpótlékok kérdését a leg-
nagyobb liberalizmussal intézte el; a tanító-
ság legforróbb óhajtását tettre váltotta 
azzal, hogy a Tanítók Házára egy millió 
koronát vett föl a f. évi költségvetésbe. 
A tanítóság óriási nagy többsége hálával 
ismeri el mindezt. 

De viszont, mi, a kik figyelemmel kisérjük 
az ország összes tanügyi lapjait és nap nap 
mellett 50—60 tanítókartársunk levelét 
olvassuk el, azt is látjuk, hogy mindezek 
daczára a tanítóság egyes soraiban bizonyos 
zitgolódás észlelhető. Hát ez nincs jól így, 
kedves kartársak! A hol tettekben kifejezett 
jóakaratot tapasztalunk, ott illik kívánal-
mainkat némileg mérsékelnünk és a tapasz-
talt jóindulatot fokozottabb munkálkodással 
megtartanunk. 

Mert bizony bizony mondjuk tinéktek: 
a ki sorsunk mostani intézőinek jóakaratában 
bízik, meg nem csalatkozik! 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
Évtizedek óta sűrűn hangzanak föl panaszok 

Nemcsak a vármegyei tanítótestületek, de a 
képviseleti alapon régebben szervezett országos 
tanítógyülés, sőt az egyetemes tanítógyülés is 
foglalkoztak a tanulók megterhelésének kérdé-o ö 
sével. A legtöbb ember a tanítástervben meg-
szabott anyag sokaságában, vagy nem arányos 
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fölosztásában látta s kereste a túlterhelés 
okát. Némelyek, persze a kisebb rész, a mód-
szert tették felelőssé a túlterhelésért. De abban 
mindnyájan egyetértettek, hogy az osztatlan 
népiskola tanítója a megszabott tanításanyagot 
nem dolgozhatja föl, nem végezheti el. 

Egy nagy rész a baj orvoslása végett köve-
telte, hogy a reáliák az olvasókönyvben kivo-
natilag összpontosíttassanak s tényleg ilyen 
olvasókönyv nem egy, hanem több is látott 
napvilágot. De a tanítók óriási többsége a 
tanterv revízióját óhajtotta s fokról-fokra így 
érlelődött meg az eszme, hogy az osztatlan 
népiskola részére külön tanításterv szükséges. 

Hogy lehet követelni, hogy 6 osztály és 
•egy tanító mellett olyan és akkora legyen az 
eredmény, mint két, négy vagy hat tanító 
mellett ? . . . hangsúlyozta az egyik. Ha hat 
osztályt tanítok, egyre csak hatodrészét fordít-
hatom annak az időnek, a mit az egy osztályt 
vezető tanító tanítványaival eltölt . . . erősít-
gette a másik. Ha az osztatlan iskola tanítója 
annyi eredményt tudna elérni, mint az osztott 
iskola tanítója, akkor egy munkás 3, 4, vagy 
a körülmények szerint 6 munkaerőt volna 
képes pótolni . . . bizonyította a harmadik. 

A közvéleménynek ilyen irányú megnyilat-
kozása eljutott kegyelmes ministerünk elé is 
és kidolgoztatta az osztott iskola tanítástervét. 
Már csak az életbeléptetés hiányzott s ezt 
követte volna az osztatlan iskola tanításterve. 
Ámde tekintélyes pedagogusok, sőt maga a 
„Paedagogiai Társaság" is közelebbről szó-
szólója lettek ama fölfogásnak, hogy nem 
kell az osztatlan iskola számára külön taní-
tásterv. 

Tény. elvitázhatatlan dolog, hogy sok figye-
lemre méltó eszme jutott fölszinre annak 
bizonyítása czéljából, hogy elég egy tanításterv. 

A vita megindítói arra az álláspontra helyez-
kedtek, hogy az osztatlan iskola számára a? ért 
nem kell külön tanterv, mert. ha a törvényt 
végrehajtják, ha a tanítási idő nem lesz meg-
csonkítva, a tantermek eléggé nagyok lesz-
nek, a fölszerelés üti a mértéket: akkor az' 
osztatlan iskola tanítója éppen úgy földolgoz-
hatja az osztott iskola részére készített taní-
tástervben megszabott anyagot, mint az osztott 
iskola tanítója. 

Ebben nem értek velük egyet. S mert a 
szabad vélemény - nyilvánításnak én is híve 
vagyok, de ők is hívei, megkísérlem állás-
pontomat megokolni. 

Vegyük az egy - tanítós osztatlan iskolát. 
Tartsuk szem előtt, hogy a tanító naponta 
6 órát foglalkozik tanítványaival. Hat osztály 
lévén, egy osztályra naponkint- egy óra, ille-
tőleg 2 fél óra esik. tehát éppen hatodrésze 

annak, a mennyi időt az osztott iskola taní-
tója a tanulók képzésére fordíthat. Míg tehát 
az osztatlan iskola minden osztálya átlag heti 
6 órai közvetlen tanításban részesül, addig az 
osztott iskola egy - egy osztályának tanulói 
hetenkint (szerda és szombat délutánt az 
ismétlőkre fordítván) 30 órai közvetlen okta-
tásban részesülhetnek. Ha a magánfoglal-
kozást és ama körülményt, hogy az alsóbb 
osztályos a felsőbb osztályok tárgyainak magya-
rázatára figyel, olyan értékűnek tekintjük, 
mintha a tanító a tanulóval naponta 3 órát 
foglalkoznék, akkor is hetenkint 15 órai ok-
tatást nyernek. 

Fél annyi idő, fél annyi munkát eredményez. 
Lehetetlen, hogy egy munkás 6 munkaerőt 
pótoljon. Azon fölállított számtani tétel, hogy 
ha egy tanító 60 tanulót, 6 tanító 360 tanulót 
köteles tanítani és a tárgyakra előkészíteni, 
az eredményben, a teljesített munkában csal. 
A tétel így állítandó föl: Ha az osztatlan 
iskola tanítója 6 osztályra heti 30 órát fordít, 
akkor osztott, 6 tanítós iskolában, 6 tanító 
6 osztályra 180 órát fordíthat s a hányszor 
több az idő, annyiszor több munkát lehet 
várni s végezni. De a magánfoglalkozás és a 
felsőbb osztályok tárgyainak magyarázatára 
való figyelés, mint az osztatlan iskola előnye, 
az eredményt ugyan kedvezőbbé teszi, mint a 
számtani tétel igazolja, de azt hosszas tanítói 
működésem alatt szerzett tapasztalataim folytán 
meggyőződésből állítom, hogy az osztott iskola 
tanítója egyenlő kedvező viszonyok között 
Vs-ad rész anyaggal többet, részletesebben és 
alaposabban elvégezhet, mint az osztatlan 
iskola tanítója. 

Aztán a magánfoglalkozásra nem is szabad 
éppen oly nagy súlyt helyezni. Megmondom: 
miért. A magánfoglálkozás előkészítés és 
fölülvizsgálat nélkül szinte többet árt, mint 
használ. 

Tegyük föl, hogy a magánfoglalkozások 
előkészítése mindig kifogástalan. Következik 
a föladás és felülvizsgálás. ü t osztálynak 
magánfoglalkozást föladni, legkevesebb 5 perez 
szükséges; a föladatok fölülvizsgálására osztá-
lyonkint 3 perc/et számítva, ez 15 perez. Óra 
végén játékra, szellőztetésre, bemenetelre, el-
helyezkedésre 10 perez, vagyis összesen 30 
perez, tehát egy fél óra. Most már hol marad 
idő a magyarázatra, a tanítás anyagának 
alapos földolgozására ? Már pedig, ha a 
magánfoglalkozást fölül nem vizsgáljuk, akkor 
fölszinességre, a kötelesség elhanyagolására 
következetesen szoktatjuk tanítványainkat. 

A fönnebb elmondottak az egytanítós osz-
tatlan iskolára vonatkoznak. Természetes, hogy 
a 2—3 tanítós iskolánál változás alá esnek. 
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Ha a vita azon az alapon foly, melyen 
megindult, t. i., hogy azért nem kell az osz-
tatlan iskola számára külön tanításterv, mert 
ez, ha a törvényt végrehajtják, éppen annyi 
anyagot s éppen oly alaposan tud földolgozni, 
mint az osztott iskola, e körülmény Magyar-
ország osztatlan iskoláinak sok ezerre menő 
tanítóságát alternativa elé állítja. Mert vagy 
a mellé sorakoznak, hogy elég egyféle tanítás-
terv s ekkor alávetik magukat ama sok kelle-
metlenségnek, ama sok súrlódásnak, mely 
abból származik, hogy a gondnokság (iskola-
szék) megtámadja, hibáztatja, sőt esetleg 
hanyagsággal is vádolja a tanítót, hogy a 
tanítástervbenmegszabott anyagot nem dolgozta 
föl. Ily fajta kellemetlenségek eddig sem tar-
toztak a fehér hollók közé, mivel a ministeri 
„Utasítás" 54. §-ának b) pontja szerint a 
gondnokság minden tagja felügyel, hogy a 
tanító „a megállapított tanterv s órarend 
szerint és sikeresen tanítja-e tanítványait az 
eléje szabott tanítani valókra." 

Vagy a mellett foglalnak állást, hogy legyen 
külön- tanításterv s ekkor látszólag kompro-
mittálva lesznek,* mivel alsó- és felsőfokú 
elemi iskolának tűnik föl az osztatlan és 
osztott népiskola. 

Ez nagy baj volna, tehát alapos megfon-
tolást követel. De tanítástervvel e kérdés meg 
nem oldható! Szerintem sem kell külön taní-
tásterv, hiszen akkor legalább is 3-féle tanítás-
terv volna szükséges; nem kell, de csak azon 
esetben, ha a törvény szélesebb körű alapra 
fektetett szaktanfelügyeletet léptet életbe. 

Alapos megfontolás után nem vagyok 
barátja a járási tanfelügyelet szervezésének. 
Tenger irodai munkaszaporítást vonna maga 
után. Pedig éppen a kevesbítésére kell töre-
kednünk. Nézetem szerint úgy lehetne ezt a 
kérdést megoldani, hogy a vármegye nagysá-
gához képest a tanfelügyelő mellé a gyakorlat 
terén legalább 10 évet elismerésre méltó ered-
ménynyel töltött tanítókból 2—4 segédtanfel-
ügyelőt rendelne a törvény, a kik minden 
hónapnak Vs-ad részét az iskolák megvizs-
gálásával töltenék s 'A-ad részében a tapasz-
talataik értékesíthetése következtében szárma-
zott irodai munkát végeznék. 

A tanfelügyelő iskolavizsgálása csak azon 
fontosabb helyekre szorítkoznék, a hol a 
körülmények, vagy az iskola érdeke az ő meg-
jelenését megkövetelnék. Ezenkívül, termé-
szetesen a főfelügyeletet minden irányban 
gyakorolná. Önként értendő, hogy a tanfel-
ügyelet ezen átalakításával egyidejűleg a 
gondnokság (iskolaszék) hatásköre csak az 

* Dehogy lesznek ! -Szerk. 

anyagiakra szoríttatnék s a szellemi rés® 
kezükből kivétetnék. Lidéreznyomás volt ez 
eddig is a tanítóságon s tenger keserűségnek,, 
panasznak szülő oka, mivel — tisztelet a 
kivételeknek — sok gondnokság és iskolaszék 
nem az tigy érdekében használta föl hatás-
körét. 

Ilyen berendezéssel el lehetne érni, hogy 
kéthónaponként minden iskola legalább egy-
szer szakszerűen fölülvizsgáltatnék. A gya-
korlat kipróbálta segédtanfelügyelők megtud-
nák Ítélni, hogy a maximumképen megálla-
pított tanítás-anyagból czélszerű beosztás és 
csoportosítás mellett s a helyi viszonyok 
tekintetbe vételével, mert ezt figyelmen kívül 
hagyni nem szabad, az osztatlan iskolában 
mennyit dolgozhatott föl a tanító. Ekkor-
fölösleges volna többféle tanításterv. Igaz, hogy 
ez áldozatot követelne az államtól, körülbelül 
700 ezer koronát, de ha a népoktatásügy 
intenzívebb fejlesztése az államnak czélja, a 
minthogy az is kell, hogy legyen, akkor az. 
eszközöktől nem szabad s nem lehet vissza-
riadni. 

Ne legyen tehát külön tanításterv, de legyen 
szakszerű tanfelügyelet. 

(K.-Vásárhely.) M. Székely János. 

II. 
Tudva, hogy a Néptanítók Lapjában csak 

röviden lehet tárgyalni, mindjárt a tárgyra, 
térek. 

1. Adjanak külön tantervet nem az osztat-
lan, hanem az osztott népiskolának, (így nem 
lesz lenézés!) mert Magyarországon a nép-
iskolák zömét az osztatlan iskolák teszik: ne 
a házat csinálják az ablakhoz, hanem az 
ablakot a házhoz, vagyis ne 4813 iskola kí-
vánalma, hanem 11.952-é elégíttessék ki első-
sorban. 

2. Ha igaz az, hogy mindenki a jobb hely-
zet után vágyódik, akkor a tanítói állomásokra 
jelentkezés, pályázás sok világosságot vet 
vita-tárgyunkra, mert a pályázatok bizonyítják,, 
hogy közepes fizetésű osztott iskolákhoz min-
dig vannak pályázók, ha pedig jó a fizetés,, 
egész seregestül reflektálnak arra, míg az osz-
tatlan gyakran 100 frttal is több javadalma-
zásű állásra nincs pályázó. Ez az élet szava! 

A föl-fölmerülő tanítóhiányon kívül a taní-
tók igaz érzésének, gondolkozásának ez hü képe. 

3. Ugyanazon helyen ugyanolyan javadal-
mazású 1 osztott és 1 osztatlan iskola közül 
még a külön tanterv ellen czikkező kartársak és 
pedagógusok is, mind az osztott iskola tanítói 
állomását igyekeznének elnyerni. A ki ezt ta-
gadja, nem igaz, nem őszinte tanítói nézetének 
ad kifejezést. 
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4. A legideálisabb pedagógiai és metodikai 
fölfogás és vita mellett is egy osztott és egy 
osztatlan iskola tanítója, ugyanannyi idő alatt, 
ugyanazt a munkát egyenlően akkor végzi el, 
mikor a számtant így fogjuk tanítani: 1 ember, 
10 hónap alatt, naponkint 5 órát dolgozva, 
annyi munkát végez, mint 2, 3, 4, 5, 6 ember. 

Ha én kegyelmes ministerünk helyzetében 
volnék, hivatalos meghagyással megszavaztat-
nám Magyarország összes működésben levő 
néptanítóit s a többség óhajtása szerint olda-
nám meg egy egész nemzedék nevelés és ok-
tatásbeli jövőjét.* 

(Öcsöd.) r. M. 

— Helyreigazítás. Nagy Sándor kartársunk 
a következő sorok közzétételére kérte lapunk 
szerkesztőjét: Szabó Kálmán balmazújvárosi 
kartárs kihagyta közleményéből (9—1900. sz.) 
a tárgyi részt. A reformátusoknál A, B, C 
tanterv van. Egy füzetben 1—2. osztályban 
A ; 1—3. osztályban!?; 1 — 6. osztályban C 
tananyagát dolgozzák föl. A tanterv tartalma 
és terjedelme fokozatos. Értéke tartalmilag 
egyenlő, az egyforma képesítés elve szerint. 
Detailkönyv középmérték szerint készül. A, B, C 
tanterv szerinti tankönyv nincs. Ezért dolgoz-
hatnak egyenlő értékben. Oláh-Új falú. Nagy 
Sándor. 

— Tanító, mint kivándorlási ügynök. 
Ungmegye kir. tanfelügyelője a köv. levelet 
intézte lapunk szerkesztőjéhez: „Becses lap-
jának f. é. 9-dik számában a hirek közt 
„Tanító, mint kivándorlási ügynök"' czímmel 
egy újdonság látott napvilágot, melyet illetőleg 
a következőkről kötelességem értesíteni. Egy 
beregmegyei (nem ungmegyei) tanító igenis 
intézett fölhívást az ungmegyei ev. ref. taní-
tókhoz azon czél/attal, hogy a minden áron 
kivándorolni akarókat és útlevéllel bírókat a 
lelketlen ágensektől kell megóvni. Hogy így 
tervezte, mutatja fölhívásának ez a pontja is: 
„Kedves Kartárs Ur! Ne buzdítsuk a népet 
kiutazásra, sőt minden alkalommal meggátolni 
igyekezzünk azt, a mi, ha nem sikerülne, 
tereljük helyes útra az utazót." E levelet 

* Hiszen ezt te t te a minister, a midőn a tanító-
egyesületekhez, mint az ország tanítósága képvisele-
teihez fordult s ezt mozdítjuk elő mi is, midőn a 
kérdést állandóan napirenden ta r t juk és i t t-ott gyön-
gébb hozzászólásoknak is teret engedünk — még 
egy ideig ; mert egyéb kérdések is várnak megvita-
tásra, így p. a többi közt <i nyugdíjtörvény revíziója. 
Szerk. 

az illető tanító az ungi alispánnak is beküldte, 
az alispán pedig még a helyes útra terelést 
sem találván megengedhetőnek, f. é. február 
10-én 887. sz. a. megkereste az illetékes 
esperest, hogy sürgősen és szigorúan intéz-
kedjék s a mozgalomnak vegye elejét. Ez 
meg is történt, mert febr. 17-én 39. sz. a. az 
esperes intézkedéséről már értesítette is a/, 
alispánt és egyben sajnálatát fejezte ki, hogy 
tudtán kívül ennyi is megtörténhetett. — 
Mivel azonban a becses lapjában közölt levél 
szövege nem azonos annak a beregi tanítónak 
a fölhivásával, és iróját ismerem, mai napon 
1111 sz. a. megkerestem as esperest, hogy 
ezen tanítóval szemben is a legszigorúbban 
intézkedjék. Midőn megjegyzem, hogy azon 
esetre, ha ezek után is volna valami észlelhető, 
úgy a vizsgálatot nyomban megindítom, egyben 
figyelemmel arra, hogy tényleg még egy 
kivándorlót sem sikerült az illetőnek itt tett 
nyilatkozata szerint közvetíteni, szerinte helyes 
útra terelni, arra is kérem Tek. Szerkesztő 
Urat, méltóztassék a dolgot becses lapjában 
helyreigazítani, mert sajnálnám, ha valaki az 
ungi ev. ref. tanítókról azt hinné, hogy ilyen 
lelketlen mozgalomnak kapzsi szolgáivá ala-
csonyodtak le. Kiváló tisztelettel Ungvárt, 
1900 márczius 5-én, kész szolgája: Hidasi 
Sándor, kir. tanfelügyelő." — Részünkről a 
kir. tanfelügyelő úr intézkedését megnyugvás-
sal veszsziik tudomásul, de megdöbbenésünknek 
adunk kifejezést a fölött, hogy, mint H. S. 
tanfelügyelő úr leveléből látjuk, nem egy, 
hanem két tanító foglalkozott kivándorlási 
ágenskedéssel, mert az, a kinek a nevét mi 
kíméletből elhallgattuk, nem beregmegyei, 
hanem ungmegyei ev. ref. tanító. — Ezzel egy-
idejűleg ama levél (ungmegyei) Írójától is kap-
tunk védekezést, melyből elegendőnek véljük 
megemlíteni azt, „hogy csak a nagym. minis-
terium által kiadott törvényes útlevéllel bíró 
egyénekről volt szó, kiket a kiutazásról lebe-
szélni már nem lehetett, a tervet a tervezők 
véglegesen elejtették, mivel maguktól belátták 
azt, hogy cselekedetük félreértésekre és gya-
núsításokra adhatna alkalmat." Ezt jól látták 
be és ezzel ezt az ügyet elintézettnek jelent-
jük ki. Szerkesztő. 
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Márczins. 
Oh márczins, tavasz nyílása, 
Remények, vágyak ébredése: 
Te vagy e nemzet édes álma, 
Legszentebb öröksége ! 

Szabadságunk lombtalan fa volt, 
Egy nap alatt kinyilt virága. 
A pacsirta fölötte dalolt 
S kizöldült minden ága. 

A nagy idők elmultak régen, 
De nem merültek feledésbe: 
Átragyog időn, messzeségen 
Márczins örök fénye. 

(Borsod- Nád and.) Gergely János. 

Emlékek. 
(jVE á r c z i u s l o - r e . ) 

Nemcsak a családoknak és egyházaknak, 
hanem a hazának is vannak ünnepnapjai-
Márc-zius 15-ike szintén egyike azoknak a 
dicsőemlékű napoknak, a melyeket az egé3z 
haza megünnepel. 

Történetkönyvünk e nap eseményét azzal 
a szóval jellemzi, hogy az nemzetünknek 
ujjászületés-napja volt. Ez alatt az újjá-
születés alatt pedig azt kell értenünk, hogy 
1848-ban márczius 15-én keletkezett az az 
örökbecsű mozgalom, a melynek következ-
tében szép hazánk területén minden ember 
egyenlő jogokkal fölruházott hazafivá lett. 
A jobbágyság megszűnt; szabaddá vált a 
föld és gondolat; egygyé tömörült a nemzet 
s országos képviselő-testületünk a nemzet 
független állami önkormányzatát megalkotá. 

Még napjainkban is élnek olyan férfiak, a 
kik ama nemzeti nagy mozgalmakban részt-
vettek. 

Azt a szép kort én nem éltem át. 
Átélt emlékekkel tehát nem rendelkezvén, 
annak a szép kornak dicsőséges ábrázolá-
sához én egyetlen vonásocskával sem járul-
hatok. Gyermek- és ifjúkorom nagy részén 
keresztül én csak szenvedni láttam a hazát 
és tűrni láttam a nemzetet. S ha én ebbe a 
múltba, az 1848/49-iki szabadságharez után 
lefolyt időszakra — a gyászosemlékü ötvenes 
évekre —• gondolok vissza, nagyon keserű 

emlékeket idézhetnék föl. Ezt tenni pedig 
nem akarom. Mindazáltal, hogy hű lehessek 
a mai ünnepnap jelentőségéhez, mely egy-
részt a buzgó visszaemlékezésben áll: tanuló-
korom egyik jelenetét idézem elő. Ez a kis 
jelenet ébresztette föl én bennem a nemzeti 
szabadság iránti szeretetet s ez tanított meg 
arra: mit tesz magyarnak lenni! 

Mint talán valamennyi tanulónak , van, 
nekem is volt egy igen jó tanítóm, Ertel-
müuk és érzelmeink fejlesztésére ő egyaránt 
jótékonyan hatni törekedett. Néha ilyen 
kérdéseket is intézett hozzánk: mit értesz 
e szó alatt: tavaszodik, fölszabadul, hőssé 
válik ? stb. Es ő ezekhez olyan édesen 
oktató magyarázatokat fűzött. Olykor ilyeneket 
is kérdezett: mit érzesz te a lelkedben, ha 
ezt a szót hallod: édes anyám, szép szülő-
földem, drága hazám, kedves testvérem. 

Emlékszem, ilyen esetekben mennyire 
küzdöttünk a kifejezésekkel. Keblünk, mint 
a tölt pohár, tele volt érzelemmel; gyönge 
agyunkban számtalan gondolat nyüzsgött, de 
azokat szavakba foglalni nem tudtuk. Tőlem 
egyszer azt kérdezte: mit gondolsz, a mi 
édes anyanyelvünkben, melyik a legszomorúbb 
jelentésű szó ? 

Erre én majdnem minden gondolkozás 
nélkül azt válaszoltam: a halál. 

Jó tanítóm szeme abban a pillanatban 
teleszökött könynyel, hozzám lépett, vállamra 
nyugtatta két kezét s azt mondá: nem, 
fiam ; anyanyelvünkben annál még szomorúbb 
jelentésű szó is van, de te azt még nem 
értheted . . . 

Tanítómnak ez a mondása kitörülhetet-
lenül emlékeim közé illeszkedett s mint 
valamely nagy talány, évről-évre egyre 
ingerelt. De bármennyire kérte is tőlem 
tépelődésem a feleletet, én megmaradtam ama 
véleményem mellett, hogy anyanyelvünk-
ben a legszomorúbb jelentésű szó a — halál. 

Zsenge ifjúságom boldog évei alatt, habár 
én sohasem voltam kedveltje a szerencsének, 
mindig rémítő gondolat volt rám nézve a O O 
halál. Még a természet haldoklása is nagyon 
elszomorított. Az elnémult erdők, elpusztult 
ligetek, mezők, szőllőskertek, a megsárgulva 
leomlott lombok, végtelen mély bánattal 
töltöttek el. A deret, mely pusztulással 
fenyegette a növényéletet, a fagyot, mely 
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bilincsbe verte a csacsogó patakokat, mindig 
sejtelmes fájdalommal fogadtam. A nagy 
természet az ő méltóságos téli képében 
nekem mindig úgy tűnt föl, mint valamely 
óriás äirbolt, a melyben oly sok szép élet 
szomorú véget ért. 

Evek múlva kiváló szeretettel olvasgattam 
Tompa Mihály tartalmas allegóriáit, a 
melyekből azonban többnyire, még a „Télben" 
czímüből is, íij élet reménye, a föltámadás 
ékesszózatú jövendölése csengett ki. 

Ifjú elmém vélekedésére az ily példázatok, 
valamint minden oly költemény, mely a 
fagybilincsek eltűnését, azaz. a természet 
űjraébredését dicsőítette, nagy hatással volt. 
Gondolkoztam, eszmélni kezdtem. Mint kelle-
mes tapasztalat, állott lelki szemeim elé az a 
tudat, hogy a természet halála csak látszó-
lagos. Fűben, fában élet szendereg s ha 
megérkezik a kikeletnek őserőben dúsgazdag 
légáramlata, minden új életre kél. A patak 
újra kezdi élénk c-sörgedezését, a madár régi 
dalát; ismét lombsátort alkotnak a százados-
förzsfl faóriások s élet és öröm fogad 
mindenütt. És a midőn lelkem a föltámadás 
eme biztos tényeiben elmélyedve gyönyör-
ködött: a gyönge fűszál, a nyüzsgő bogárka, 
a tündöklő csillagtábor és minden, a mi 
alant a földön vagy a magasban fönt 
érzékeimre hatott, a/.t a sejtelmet ébresztette 
föl és erősítette meg bennem, hogy minden 
halál csak látszólagos, átváltozás csupán, 
átmenetel az emberre nézve is abba az 
ösmeretlen, de a vágjaiban élő új honba, 
a hol a költő látó szeme szei'int ,szebb a 
róna, tisztább a patak, zengőbbek a dalok." 

Kezdtem megérteni derék tanítóm mondá-
sát, hogy a halál szó anyanyelvünkben nem 
a legszomorúbb jelentésű szó. 

De hát melyik szó lehet az, a melyre taní-
tóm rágondolva, szemében azonnal könyek 
jelentek m e g ? . . . 

E fölötti tűnődésemre is meghozta az idő 
az érthető magyarázatot. 

1860-ban szülőföldemen az ú. n. „nagy-
erdődbe májusi kirándulást tettünk. Kora 
reggel talpon volt nemcsak a tanulók serege, 
hmem az egész mezőváros. A kisbíró dobolt, 
czigányaink muzsikáltak, nekem pedig az 
atyám egy nemzeti zászlót adott kezembe, 
hogy úgy vezessem a csapatot. 

A mint azt tanítóm észrevette, azonnal 
hozzám lépett és így szólt: fiam, &z a kis 
zászló nagy bajokat okozhat! 

A derék férfiúnak ez aggodalmát éppúgy 
nem értettem meg, mint ama régi mondását, 
hogy anyanyelvünkben a „halál" szónál még 
szomorúbb jelentésű szavunk is van. 

Elindultunk s az illatgazdag területre ki is 
értünk. A nagyok a maguk módja szerint 
mulatoztak s nekünk is megvoltak a magunk 
örömei. 

Estefelé aztán haza indultunk. Én, a ki az 
nap láttam először nemzetiszinü zászlót, 
kimondhatatlan boldog érzéssel emeltem azt 
a sorok élén. Föl-fölvetettem rá örömtől 
sugárzó tekintetemet, majdnem ölelve szorí-
tottam magamhoz kemény rúdját. Vártam, 
lestem, hogy a szellő lengesse, pattogtassa 
annak gyönyörű patyolatját s valahányszor a 
várva-várt fuvalom ezt megc-:elekedte, ereim-
ben oly édes-kellemes zsibongás futkozott. 

A városkában az egyetlen főutczán halad-
tunk végig. Már nemcsak a zenészek hege-
dülték, hanem a szülők és érdeklődök egész 
tábora hangoztatta azt a dalt: „Kossuth 
Lajos íródeák, nem kell neki gyertyavilág; 
megírja ő a levelet, a ragyogó csillag mellett. 
Éljen a nemzet!" 

Ezt a jókedvű bevonulást azonban csak-
hamar a legkínosabb esetek egyike zavarta 
meg. 

A városunkban élő, idegennyelvü zsandárok 
egyikét útunkba vezette a véletlen s a hallott 
és látott dolgok annyira kivetkőztették őt 
emberi mivoltából, hogy hozzám rohant, ki-
ragadta kezemből a szent jelvényt és fuldokló 
dühvel a földhöz csapkodta. Összetörte a 
nyelét, lábbal tiporta a szövetet s mint vala-
mely vérszopó szörny a védtelen báránykát 
elemésztené, oly könyörtelenséggel szétmar-
czangolta a mi nemzeti szép jelvényünket. 

Ez a barbár munka egy-két szempillantás 
munkája volt; a harmadik pillanatban már 
egy új rémes jelenet játszódott le előttünk. 

Érdemes tanítónkat borzasztóképpen elfogta 
a harag s oly hatalmasat lendített a topor-
zékoló csendőrön, hogy ez maga egyfelé, 
csákója pedig másfelé hömpölygött a poros 
úton. Ámde a guruló ember a másik perczben 
már talpon állott. Azaz. nem is állott, hanem 
kihúzott karddal készült jó tanítónkra ugrani. 
És e végzetes pillanatban mi történt? 

Semmi egyéb, mint a mi bizonyára más 
iskolásfiuk körében is megtörtént volna, hogy 
valamennyien nekirohantunk a zsandárnak s 
mintha .kicsi-csomó nagy a rakás"-t játsza-
nánk, rövidke pillanat alatt földre rántottuk 
a dühödt férfit s élő boglyacsomót képeztünk 
fölötte. 

Néhány szempillantás múlva éles parancs-
szavak józanítottak ki mindnyájunkat. A sza-
knszvezető csendőr szava volt az, a ki többed-
magával körülvett bennünket. Minket haza-
utalt, társukat pedig magukkal vivé. 

Másnap az iskolából mindnyájunkat azzal 
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a kijelentéssel küldött haza a tisztelendő úr, 
hogy most egy darabig maradjunk otthon s 
csak akkor menjünk ismét iskolába, ha ő azt 
a templomi szószékről kihirdeti. 

Ez május végén történt s mi október vé-
géig sem iskolába nem jártunk, sem jó taní-
tónkat nem láttuk. Öt, valamint a leányok 
tanítóját, vasraverve kisérték Budára. Ott 
börtönbe vetették s ügyük lebonyolítása csak 
október hóban ért véget. 

Atyámat, a miért házánál nemzetiszínű 
zászlót rejtegetett, a megye börtönébe kisér-
ték, a honnan azonban nemsokára hazabocsá-
tották. 

íme, mint gyermek, azon a majáiisi napon 
értettem meg az én jó tanítóm régi mondását. 
Akkor tudtam meg, miért buggyantak ki 
akkoron jó tanítóm szeméből a könyek s hogy 
anyanyelvünkben nem a hah'il szó a legszo-
morúbb jelentésű szó, hanem a — zsarnokság 

Attól a naptól kezdve tudom, mit tesz a 
zsarnokság ellen küzdeni. Attól a naptól 
kezdve van értelme leikem előtt ama kifeje-
zésnek: „Szomorú a mag\ar nóta háromszáz 
esztendő óta." igen, mert hazánkban l.r)2(j-ban, 
agyászemlékű mohácsi veszedelem után, tanyát 
ütött a zsarnoks:íg s az — mikor enyhébb, 
mikor szörnyűségesebb alakban — pusztított 
és diadalát ülte 1807 június 8-ig. 

Ez az a határkő, a meddig szeretett hazánk 
történetében a zsarnokság élete kiterjed. 
Azontúl valamennyien a magyar alkotmány 
védelme alatt állunk s hiszszük, hogy a zsar-
nokság örökre elhagyta hazánkat. A nép. a 
Magyar Korona Tartományaiból egygyé ala-
kult és összeforrott magyar nemzet, honfiúi 
kötelességérzettel őrködik dicsőségesen ural-
kodó fejedelmének és a hazának állandó jóléte 
fölött. Királyunk és jogaink egyaránt számot-
tarthatnak elménk sikereire, kezünk munká-
jára, karjaink hü védelmezése're. A szabad-
ságot egyenlően élvező nemzet egyenlő test-
vériséggel munkálkodik közre, hogy e hazában 
mindenki boldog otthonra találjon. 

(Budapest.) Kerékgyártó Elek. 

Tavaszi munka a gyümölcsösben. 
Tavaszkor a gyümölcsösben egyik munka 

a másikat úgyszólván kergeti és a ki a hernyó-
szedést, a fák tisztogatását, nyesését a tél 
utolján el nem végezte, a ki a tavaszi ülte-
téshez a gödröket őszkor vagy enyhe téli 
napokon meg nem ásta, annak ugyancsak 
gyors munkát kell végeznie, hogy az időből 
ki ne fogyjon: már pedig a közmondás is azt 
tartja, hogy a gyors munka ritkán jó. 

Nem szolok a hernyószed'ésről, mert ezt a 

munkát tavaszig, míg a hernyók el nem hagy-
ják fészkeiket, be kell fejezni; de hogy utóbbra, 
is a különféle férgeknek a fákra való fölmá-
szását lehetetlenné tegyük, szükségesnek tar-
tom megemlíteni a papirgyürük vagy tölcsérek 
alkalmazását. 

Erős, enyvezett papirosból 10 czentiméter 
széles szalagokat vágunk vagy lámpaernyő-
alakokat metszünk ki. A szalagot vagy ernyőt 
a törzs körül, a hol a héj legsimább, a föld-
től 30—40 czentiméter magasságban megköt-
jük, de úgy, hogy a kötés alatt semminemű 
hézag ne legyen, hogy a féreg kénytelen 
legyen a szalagra vagy az ernyő belső lapjára 
mászni. A szalagot fönt és lent, az ernyőt 
csak fönt kötjük a törzshöz Ha a felkötéssel 
készek vagyunk, a szalagra vagy az ernyő-
belső lapjára rovarenyvet mázolunk, hogy azon 
ragadjanak meg a koronára igyekező férgek. 
Az enyvet árulják, de magunk is készíthetünk. 
A kereskedésbe bocsátottak között legújab-
ban a „Petrin "-félét dicsérik, mert hogy 
három hónap múlva is ragadós. Magunk úgy 
készíthetünk, ha ö00 gramm fehér szurkot, 
30 gr. disznózsírt és 300 gr. repczeo'ajt lassú 
és óvatos melegítés közben összeolvasztunk.. 
Ez is jó ideig ragacsos és üvegben elzárva, so-
káig eltartható. Hogy ezek a féregfogók meg-
feleljenek hivatásuknak, arra ügyeljünk, hogy 
az újrakenéssel állandóan föntartsuk ragac-sos-
ságukat. A felkötés tavaszkor és őszkor leer-o o 
több eredménynyel jár. 

Lassankint a gyümölcsfák ültetésén is túl 
volnánk, a miről különben már olvastunk köz-
leményt lapunkban. Jó lesz azonban azt is. 
tudnunk, hogy mivel verőfényes helyeken el-
ültetett fácskák héjégést kapnak, a mitől a 
héj megfeketedik, elszárad és a fa kivész, hogy 
ez ellen a fa törzsét szalmával szükséges be-
kötni vagy legalább vastagabb karót verni a 
fa mellé a déli oldal felől. 

Az is megesik, hogy az elültetett fák nem 
akarnak megindulni. Ha még májusban is kés-
nek a kifakadással, ki kell á nunk, gyökereiket 
újra megmetszenünk, egy napra vizbe állíta-
nunk, mire azután újra elültetjük, de iszapo-
lással. Vagyis, mielőtt a gödröt egészen be-
hánynék, annyi vizet öntünk belé, hogy a föld 
péppé váljék, mire ismét száraz földet szórunk, 
sőt, hogy a gödör földje minél tovább meg-
tartsa nyirkosságát, leghegyibe száraz levelet, 
apró trágyát vagy tőzeget hintünk. Az ered-
mény még biztosabb, ha a fa törzsét szal-
mába csavarjuk vagy marhatrágyás agyaggal 
bekenjük. 

Több helyen a gyümölcsmagvak elvetése is 
a tavaszi munkák sorába kerül; de mivel a 
magvetésben legjobb a természetet utánozni. 
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ennek ideje inkább a nyárra és az őszre esik : 
tavaszkor csak ott van helye, a hol a télen 
elfogyasztott gyümölcsnek összegyűjtött mag-
jait akarják értékesíteni. Jól megmunkált, porha-
nyós föld sietteti a mag kikelését és biztosítja 
a további rendes fejlődést. Minden gyümölcsfa-
tenyésztő arra törekedjék, hogy magagyüj-
tötte magokat vessen, melyek csiraképes-
ségére biztosan számíthat, mert a gyümölcs-
magok csiraképessége csak rövid ideig tart. 
A lágymaguakban egy-két évig, a csontárosok-
ban csak egy évig és a bogyógyümölcsfélék-
ben még annyi ideig sem életképes a csira. 

A gyümölcsfák nemesítése igen jelentékeny 
tavaszi munka. Annak daczára, hogy sokan 
legjobbnak tartják az őszi szemzést, hogy 
többen sikerrel végzik a téli ojtást, nemcsak 
a régi szokás szerint a szobában, hanem 
január közepétől kezdve fagymentes időben a 
szabadban is, legelterjedettebb mégis a tavaszi 
nemesítés. A nemesítésnek több módja van, 
de a legjobbak egyike a párosítás, melynél az 
alany és az ojtóvessző közötti összeforradás 
legtökéletesebb. Nem is nehéz, ennélfogva 
ennek a tanulókkal való begyakorlására külö-
nös súlyt fektessünk. Még egy gyakran gán-
csolt ojtásról kell említést tennem, az ügyne-
vezett hasitékba való ojtásról, mely a nép 
között nagyon el van terjedve, azért, mert 
végzéséhez nem kell más, mint egy bicska és 
darab sár. Ez az ojtás sokak által úgy van 
föltüntetve, mint teljesen haszontalan, sőt 
káros ojtás, melylyel, úgymond, betegséget 
ojtunk a fába. Igen sokszor volt alkalmam ezen 
állítás valótlanságáról meggyőződni. Ezzel az 
ojtással is szép, egészséges, hosszúéletű fákat 
nevelhetünk. Inkább ojtson így a nép, mint 
sehogysem ; de a tanulókat szoktassuk a szem-
zésre és a párosításra. 

Vizsgáljuk meg az őszi szemzéseket. A mely 
alanyon nem fogamzott meg a szemzé®, azt 
most beojthatjuk. Ha egy alanyba biztosság-
okáért egynél több szemet teszünk, csak a 
legjobb helyen lévőt hagyjuk meg, a többieket 
csipjíik le. A megfogamzott szem fölött az 
alanyt valami 8—10 czentiméter magasságban 
levágjuk és a csapról a szemeket leszedjük, 
hogy a fa nedve csakis a nemes szem növe-
lésére hasson. A szem hajtását a csaphoz, 
mint védő karocskához kössük, hogy a szél 
vagy a madarak le ne törjék. A csapot julius 
elején a kihajtott szem fölött simára levágjuk 
és bekenjük, hogy elősegítsük a seb mielőbbi 
beforrad ását. 

Ha két- vagy háromszemű ojtóvesszőt oj-
tottunk be, a hajtásokból csak egyet, a leg-
erősebbet és a legalkalmasabb fekvésűt hagy-
juk nőni. a többieket májusban visszacsipjtik 

vagyis hegyeiket körömmel leszakítjuk, hogy 
a növésben megakaszszuk és a nedváramlatot 
a meghagyott hajtásba indítsuk. A lecsípett 
hajtásokat végkép csak a következő év tavaszán 
távolítjuk el. 

A meg nem éledt tavaszi ojtásokat az évi 
vadhajtások legerősebbikébe őszkor alvóra 
beszemezhetjük. 

Az ojtások és szemze'sek kötelékét megtá-
gítjuk, nehogy a nemes hajtást bevágja; de 
végképen csak akkor veszszük le, ha már az 
összeforradás oly erős, hogy az elválástól nem 
kell tartanunk. Ennek biztosítására kössük a 
hajtást karócskához, a mi irányítás czéljából 
azon fajoknál is szükséges, melyek görbe haj-
tásokat nevelnek, mint például a Kálmán-körte. 
Az irányítással, kikötéssel fölösleges metszések-
től kímélhetjük meg a fát. 

A vadhajtásokat az ojtványokon nem szabad 
megtűrni, a mint csak mutatkoznak, azonnal 
simára le kell metszeni; ellenben a vadonczo-
kon, miután a törzs vastagítására szolgálnak, 
csak megkurtítjuk és egészen akkor távolítjuk 
el, ha már czeruzavastagságot értek el. 

A tavaszi munkák közé tartozik annak meg-
vizsgálása is, vájjon a fagy, hó, nyulak nem 
tettek-e kárt a fákban. 

Ha a fa alsó héja rozsdás, akkor a fagy-
kisebb mértékben támadta meg a fát; de ha 
barna vagy fekete, az esetben a fa meg van 
halva és ez ellen nincs segítség, mint mással 
pótolni. Ellenben a rozsdás szövetű fákon a 
korona erős megmetszésével, a törzsnek agyag-
péppel való bekenésével és trágyázással sok-
szor segíthetünk. 

A hó által megrongált fákon szintén a 
metszéssel segíthetünk. A letörött ágakat 
ugyanis a törés alatt levágjuk, a nagyobb tö-
résnél a sebből a szilánkokat tisztán kimetszük 
és betapasztjuk. Ha a hótorlás kisebb fákat 
derékon hajtott meg, olyanokat egyenesre erős 
karóhoz kell kötni. 

A nyulak legtöbbnyire a fák derekát rágják 
meg, a mi legveszélyesebb is; mert ha a héjat 
köröskörül rágták meg, ott rendesen csak az 
az orvoslás, hogy a fát a seben alul levágjuk 
és ha még az ojtott részből megmaradt va-
lami, abból nevelünk új törzsöt, különben újra 
be kell ojtani. Ha a rágás csak felületes, a 
sebet éles késsel lesimítjuk és viaszkkal vagy 
marhatrágyás agyaggal vastagon betapasztjuk. 
Az ilyen fák is trágyázásra szorulnak, hogy a 
bajt mielőbb kiheverjék. 

Egy-két éve sűrűbben jelentkeznek a pana-
szok, hogy a veszedelmes gombák a gyümölcs-
fákban is nagyobb és nagyobb károkat tesznek 
azáltal, hogy vagy a, leveleket támadják meg, 
melyek sokszor már nyár derekán tönkre men-
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nek, elszáradnak, lehullanak, vagy pedig magát 
-a gyümölcsöt megfertőztetik, minek következ-
tében az megrohad vagy eltartásra alkalmat-
lanná válik. E gombabetegségek ellen a szak-
emberek a rézgáliczos permetezést ajánljak, 
mint a szőllőnél a peronoszpora ellen. Az első 
permetezésnek a rügyfakadás előtt 2%-os ol-
dattal* kell történnie és mikor már a fa 
gyümölcsöt kötött, még 2 — 3 szor permete-
zendő; csak a virágzás alatt nem szabad per-
metezni. 

E kísérletekre, mint biztos adatokra, még 
nem támaszkodhatunk, de mindenesetre érde-
künkben áll figyelemre méltatni és hasonló-
képen próbát tenni, mert itt is csak- áll az, 
hogy a gyakorlat teszi a mestert. S ha a gya-
korlat beválik, akkor ismét mi, néptanítók 
vagyunk hivatva azt terjeszteni, annak híveket 
szerezni. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

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

( V a l a m e n n y i kir . t a n f e l ü g y e l ő n e k . ) 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Almássy Ferencz székesfehérvári községi tanító 
kiadásában s szerkesztésével megjelenő „Gaz-
dasági tanító" czímü közgazdasági és ismeret-
terjesztő, havonkint megjelenő folyóiratot (elő-
fizetési ára egy évre hat korona, szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Székesfehérvár) a gazdasági 
ismétlő-iskolák számára való megszerzés czél-
jából melegen ajánlom. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: dr. Dolenecz 

József budapesti ügyvéd és hirlapirónak, a ki 
a nagyatádi községi elemi iskolának több 
mint ezerkétszáz kötet könyvet ajándékozott; 
a máramarosszigeti szegény-tanulókat segítő 
egyesületnek, a mely az utolsó öt év alatt 563 
szegénysorsú iskolás gyermeket segélyezett 
4757 korona értékben. 

Kinevezte: Donáth Klotild oki. tanítónőt a 
homoliczi közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Kern Béla oki. tanítót a tolvádiai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá: Földes János, Galambos 
Ferencz és Janda Piroska oki. tanítókat, illetve 
tanítónőt a rétfalusi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, illetve tanítónővé; Plesz Istvánka 
oki. tanítónőt a buziási áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Bafácz Ferencz oki. tanítót a 
csehfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá: Stitz 

* 100 liter vi/.ben föloldva 2 kilogramm rézgálicz és 
2 kilogramm mész. 

Pál oki. tanítót a zalatnai áll. el. népisk.-boz 
r. tanítóvá; Kádár Sándor oki. tanítót a 
feketetóti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ilosvai István oki. tanítót az apai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Németh Katalin és Wein-
berger Gizella oki. kisdedóvónőket a rákos-
palotai áH. kisdedóvódához kisdedóvónökké. 

Áthelyezte: Szilvik Sándor apai áll. el. 
isk. tanítót a szinvérváraljai áll. isk.-hoz eddigi 
minőségében; Sóbányi Gyuláné bánffyhunyadi 
áll. el. isk. tanítónőt az újpesti áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében: Velenczey Lajosklacsanói áll. 
el. isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz eddigi 
minőségében; Patzkó Gyula pásztói áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a késmárki 
áll. polg. fiúiskolához; Németh Mihály alsó-
lendvai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a nagykanizsai áll. segélyezett közs. 
polg. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Mimovics György 
vapeniki munkaképtelennek talált g. kath. 
tanító részére évi 480 koronát; Scher Mátyás 
nagygáji munkaképtelennek talált közs. tanító 
részére évi 380 koronát: Koncz István kar-
czagi r. kath. tanító részére évi 720 koronát; 
Neidenbach Ferencz katalinfalvai közs. el. isk. 
tanító részére évi 880 koronát; Nagy Sándorné 
Ujliázy (Marián) Julia aradi munkaképtelennek 
talált közs. tanítónő részére évi G20 koronát; 
Kozáriu János szilhai munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 480 koronát; 
Frentin Lukretia resiczabányai osztr. áll. vasut-
társasági munkaképtelennek talált tanítónő 
részére évi 500 koronát; Budonovits Antal 
szabadkai munkaképtelennek talált községi 
tanító részére évi 1740 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Kovacsics Ignácz nyug. őrségi r. kath. 
tanító özv., szül. Suskovics Gabriella részére 
évi 310 koronát; Hauszer Lajos nyug. volt 
volóczi áll. el. tanító özv., szül. Graszely Gizella 
részére évi 340 koronát; néh. Gyurtsik Márton 
székesfejérvári nyug. közs. tanító özv., szül. 
Bieder Janka részére évi 700 koronát és 
3 árvája részére együtt 350 koronát: Májer 
János oláhteleki nyugalmazott gör. kath. 
tanító özvegye, született Szűcs Szia részére 
évi 240 koronát; Matkó Sándor bersai gör. 
kel. tanító özvegye, szül. Lizer Mária részére 
évi 300 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
[xj A marostordamegyei ált. tanítótestület 

hisküküllővidéki járásköre Abodon tartotta ez 
évi első rendes gyűlését. Kovács József jól 
sikerült gyakorlati tanítást tartott. Ezután a 
gyűlés áttért a tanterv-kérdésre, a melynek négy 
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előadója volt. Mind a ne'gy előadó az igazi 
meggyőződés hangján, súlyos érvekkel követelt 
az osztatlan iskolák részére külön tantervet. 
Kiss Elek élethíven festette le az osztatlan 
iskolák nagy részének rendkívül súlyos hely-
zetét, a melynél fogva lehetetlenségnek mondja 
az egységes tantervet. E. Keményfy Katinka 
sorra vette az egységes tanterv mellett karczo-
lóknak a tanügyi sajtóban napvilágot látott 
érveit s rámutatott erőltetett voltakra. Állítja, 
hogy — a közoktatásügyi kormány legjobb 
akarata daczára is — számos év telik el, 
míg általánosságban elmondhatjuk, hogy az 
osztatlan iskolák személyi és dologi ügyei nem 
állanak útjában az egységes tanterv sikeres 
keresztülvitelének. Ezek után, természetesen, a 
gyűlés az előadók álláspontjára helyezkedett s 
több elnöki előterjesztés és fölhívás után, — 
mint: Eötvös báró műveinek terjesztése, a 
„Székely Tanügy" pártolása stb., véget ért. 

S A kolQzsniegyei tankerületi tanító-
testület gyálunádasmenli köre ez évi első rendes 
gyűlését a vendégek és tagok érdeklődése mellett, 
Gyaluban tartotta az áll. isk. helyiségében. 
Sikerült nyilvános tanítást tartott Siegmund 
Emma gyalui áll. isk. tanítónő az I-ső osztályban 
a beszéd- és értelemgyakorlatból. Bocz István 
köri elnök a gyűlést V2IO órakor tartalmas 
beszéddel nyitotta meg. Elnök megnyitójában 
a kör tagjait buzdítja a tanügyi lapok olva-
sására, a pedagógiai müvek, saját magunk, 
növendékeink és a tanítás módszere tanulmá-
nyozására, mert, ha jól és sikeresen akarunk 
tanítani, tanulnunk kell. Az átiratok s más 
kebli ügyek elintézése után elnökké Bocs 
István, alelnökké Jakab Ferencz, jegyzővé 
Pap János lett egyhangúlag megválasztva. 
Fölolvasást tartott Tamás Gyula ,,a torna az 
elemi iskolában," Újfalvi István „a társadalmi 
élet hatása a gyermekek vallási és erkölcsi 
életére" czím alatt. Újfalvi István a mai er-
kölcs - sülyedés és vallástalanság okait mu-
tatta be s ezek megszüntetési módozatait fej-
tegette. Pap János előterjesztése után a 
kör tagjainak nagyobbrésze a külön tanterv 
mellett beszélt és a kör szavazattöbbséggel 
a mellett döntött, hogy az osztatlan iskolának 
külön tanterv kell. A kör egyhangúlag fogadta 
el Juhász József következő indítványát: a 
kolozsmegyei tanítóegyesület központi választ-
mánya az Erdélyi Gazdasági Egyletet hívja 
föl annak kieszközle'sére, hogy a földmívelés-
ügyi minister úr engedje meg a gazdasági is-
métlőiskolai tanulóknak, hogy tanítójuk veze-
tése alatt a legközelebbi gazdasági tanintéze-
tet évenkint legalább egyszer meglátogathas-
sák s a kereskedelemügyi minister úr úgy a 
tanulóknak, mint a tanítónak e c-zélra adjon 

ingyen vasúti jegyet. Köri elnök lelkes beszéd-
del buzdította a tagokat a Tanítók Háza és 
az Eötvös-alap pártolására, mely után a jövő 
gyűlés helyét, idejét és tárgyát állapítottuk 
meg. A fehér asztalnál is lelkes volt a hangu-
lat s nyilvánult a kar társi együttérzés és 
szeretet. (»,.) 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
K. Gy. Olasztelek. De hiszen mi már szám-

talanszor megírtuk, hogy a Néptanítók Lapja 
az —• iskola tulajdona s így a gondnoknak nem 
áll jogában azt a postáról magához vitetni és 
magánál tartani! — Kérdező. Az állami iskolai 
pályázatok a mi lapunkban és a Hivatalos 
Közlönyben jelennek meg. — B. Sz. A. B. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. A ki 
tőlünk szívességet kér, az mutassa be magát 
előbb nekünk. — K. L. Mezőtúr. Mint lapunk 
111. számában is közöltük, forduljon a föld-
mívelési ministerium IV. osztályához. — P. 
S. Ar.-Gyóres. Nem csak ön, de kívüle már 
sok ezeren ajánlották a napnak 10 órás be-
osztását. A gondolat már 1880-ban sem volt 
új. — B. M. Vizespuszta. V., Hold-u. 8. sz. — 
V. S. Türke ve. Forduljon a kiadóhivatalhoz, 
mert ez már hirdetés s mint ilyen, a kiadó-
hivatal hatáskörébe tartozik. — S. J. Molnár 
Viktor min. tanácsos úr a párisi kiállításra 
alakult utazási vállalatból még a m. év junius 
havában kilépett s azzal ez időtől fogva semmi-
féle összeköttetésben sincs. — 0. K. Puszta-
Yacs. Ön azt kérdi tőlünk, hogy az ingyen-
tankönyvek engedélyezése iránti folyamod-
ványok benyújtásának mi a határideje ? íme 
válaszunk : Az ilynemű kérvényeket bármikor 
be lehet adni a kir. tanfelügyelőséghez, honnan 
azok a polg. év végén (decz. hó) a megyebeli 
hasonló kérvényekkel együtt érkeznek föl a 
ministeriumba. Az engedélyezés pedig a reá 
következő év jan. hónapjában történik. — 
T. . . Mihály N.-K a. Jelenleg még ha 
30 éves volna, akkor sem vehetnék föl az 
orsz. nyugdíjalap kötelékébe, mert még nincs 
oklevele. Tegye le a képesítőt s aztáu folya-
modjék a fölvételért. — Sell. A. Ha már 
40 év óta szolgál az illető kántortanító, most 
is jogosult 300 frt nyugdíjra oly módon, hogy 
1870-ig számított évek után eső részt az orsz. 
nyugdíjalapból kap, a többit pedig az iskola-
föntartó terhére rójják ki, föltéve természete-
sen, hogy oly kántortanítóról van szó, a leinél; 
törv. jogosultsága vari az iskolaföntartótól 
követelnie nyugdíjellátást az 1870. év előtt 
töltött szolgálati évei után. — Naja J. Az 
iskolaszék hatáskörébe tartozik annak eldön-
tése, hogy az ön vezetése alatt álló iskolába 
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járó tanulók közül kik menthetők föl a ta-
nításdíj fizetésétől. Talán már a díjlevél is 
magában foglalja ezt, pl. ilv módon: „Béresek 
s egyéb cselédek gyermekei nem fizetnek taní-
tásdíjat." — Bencze K. A polg. isk. képesítő 
szabályzat az egyetemi nyomdában kapható. 
Abból tájékozást nyerhet. - - S. A. Nép-
tanítóknak illetményeik után törvényhatósági 
joggal fölruházott városokban előírt kereseti 
adója alapján az 1890. évi 1. t.-cz. 23. g-ában 
említett törvényhatósági útadó ki nem vethető. — 
F. K. Tévedett a plébános űr, midőn azt 
állítá az iskolaszéki gyűlésen, hogy törvény 
§-a alapján év végén levonandó a tanító fize-
téséből az iskolaföntartó hitközség által fizetett 
évi 12 frt, s hogy ezt a hitközség sehol sem 
fizeti, tehát az önök hitközsége sem tartozik 
fizetni a tanítói állás után az orsz. nyugdíj-
alapra az évi 12 frtot. Ez az ügy törvény 
szerint csakis ekként magyarázandó: Milden 
iskolaföntartó — az 1875. évi XXXII. és 1891. 
évi XLIII. t.-cz. értelmében — az általa főn-
tartott intézetben alkalmazott segéd, ideiglenes 
vagy rendes tanítóért évenkint külön-külön 12 
forintot tartozik fizetni az orsz. tanítói nyugdíj-
alapba még akkor is, ha az állomás esetleg 
betöltve nincsen, sőt akkor is, ha az illető 
tanító nem tagja az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetnek. (1892. évi 29.554. sz. pénzügy-
ministeri körrendelet.) Az 1891. évi XLI11. 
törvényczikk 12. g-a követelménye szerint az 
1875. évi XXXII. t.-cz. 28. 29. §-aiban fog-
lalt és a jelen (t. i. 1891. évi XLIII. t.-cz.) 
törvény által változást nem szenvedett díjakat 
(t. i. a tanítók részéről fizetendő 5%> vagy 50%, 
nyugdíjazáskor kirótt 2%, továbbá az iskola-
föntartó által tanító nyugdíjazásakor — vagy 
ha a tanító elhal szolgálat közben s gyámo-
lítandó özvegyet, árvát hagy maga után — fize-
tendő 10 frtot); nemkülönben az 1893. XLIII. 
törvényczikk 10. 11. §-aiban fölsorolt díjakat 
(t. i. a 15 krokat s a tanító által 40 év tar-
tama alatt évenkint fizetendő 2%-ot) az iskola-
föntartók, áll. iskolánál a gondnokok, felek, és 
közs. iskoláknál az iskolaszékek — saját szava-
tosságuk mellett — kötelesek minden polgári 
év első két havában a községi adópénztárba 
beszolgáltatni. Az iskolaföntartót terhelő évi 
díjakról az iskola szükségleteinek fedezéséről 
való gondoskodás alkalmával egyidejűleg tar-
toznak intézkedni. A tanítók közvetetten terhét 
(de csakis ezt s nem az iskolaföntartót 
terhelő 12 frtot stb.) az illetőknek javadalmuk-
ból tartoznak levonni. Ebben keresse_ a pleb. 
úr tévedésének helyreigazítását. — Árkolás. 
K. F. Keresse ki lapunk 1898. évi folyamából 
a vízszabályozásról irott czikliünket s ahhoz 
alkalmazkodjék. Esetleg fölebbezhet a megyei 

közig, bizottsághoz, tekintettel arra, hogy a 
tanítói állás javadalmául szolgáló rétet is érintő 
s 8 —10 év alatt végzendő árkolás költségei 
fedezésébe önt is belevonták s e költségben a 
jelenlegi szolgabíró elmarasztalta, holott az 
előbbi szolgabíró ez alól fölmentette. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-

házában befejezték a kereskedelmi tárcza 
költségvetésének a tárgyalását s mikor e so-
rokat írjuk, a földmívelésügyi költségvetést 
tárgyalják. — Ausztriáiban nem sikerül a béke 
helyreállítása. A pártok csak oly ellenséges 
indulattal állnak szemben egymással, mint 
eddig. Már a Reichsrath föloszlatását is emle-
getik. — J'árisban leégett a f'ranczia Nemzeti O O 
Színház, melyhez annyi irodalmi és művészeti 
dicsőség fűződik s melynek sziupadán a nagy 
Molicre is játszott. Szerencse a szerencsétlen-
ségben, hpgy a tűz az előadás előtt egy órával 
ütött ki. Áldozat azért így is van: bennégett 
a színház egy nagytehetségű, fiatal színész-
nője. — A délafrikai liarcztéren már nagyon 
túlnyomó (200.000 ember) az angol haderő. 
A búrok, mielőtt az élet-halál harczot az 
egész vonalon megkezdenék, megkísérlik a 
béketárgyalásokat, hanem a vérszemet kapott 
angolok — rablópolitikájukhoz hiven — most 
a két köztársaságot egészen le akarják törölni 
a térképről. Csakhogy kettőn áll a vásár és 
még vannak búrok Áfrikában, a kiket külön-
ben az angolok még egyetlen egy csatában 
sem tudtak megverni! 

— A Népnevelők Budapesti Egyesülete 
f. hó 10-iki ülésében ismét a tantervkérdéssel 
foglalkozott. Az előadó: Somogyi Béla az 
osztatlan iskolák számára készítendő külön 
tanterv mellett érvelt. Elhatározták, hogy 
rendkívüli közgyűlés elé viszik a kérdést s 
annak a határozatát terjesztik a minister elé. 

— Figyelmeztetés. A m. kir. rajztanár-
vizsgáló bizottság elnöksége figyelmezteti az 
1898/99. tanév végén javító vagy ism. képe-
sítő vizsgálatra utasított jelölteket, hogy a 
folyó tanév végén tartandó képesítő vizsgá-
latra jelentkezés iránti kérvényüket mielőbb, 
illetőleg azonnal nyújtsák be az elnökségnél. 

— Á budapesti orsz. gyermekmenedék-
hely-egyesület választmánya Károlyi Sándorné 
grófné elnöklésével ülést tartott. A titkár az 
ülés elején bejelentette, hogy Csongrádmegye 
a szegvári régi megyeháza épületét az egye-
sületnek ajándékozta gyermekmenedékhely vagv 
árvaház czéljaira. A választmány ezért köszönő 
iratot küld a megyének s az adakozásról az 
egyesület védőasszonyát, Mária Valéria kir. 
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herezegnöt is értesíti. Szegvárra máris 60 --70 
gyermeket küldtek, a kiket, míg az épületet 
rendbehozzák, családoknál helyeztek el. Az 
egyesület ügyésze a Yécsey- és Bogdányi-féle 
alapítványokról tett jelentést, majd az orvos 
terjesztette elő a kezelt gyermekek egészségi álla-
potát föltüntető kimutatást. E szerint 1898-ban 
724. 1899-ben pedig már 1254 gyermeket 
vettek föl, s az idén az első két hónapban 
már 243 gyermek került az egyesület gondo-
zása alá. Összesen most 1036 gyermeket gon-
doznak. A bevétel január 1-eje óta 92.566 
korona 83 fillér, a mely összeghez Károlyi 
Sándorné grófné huszonnégyeger koronával 
járult. A kiadás 89.476 korona 85 fillér. 

— Levél a szerkesztőhöz. „Valakinek azt 
méltóztattak üzenni, hogy tán nem mondja 
komolyan, hogy a Népt. Lapját csomagolásra 
használják. Én — sajnálom -— állítom s 
bizonyítom. Az idefogott s a legújabb szám-
ból való darab, mint okmánybélyeg göngye 
került ma hozzám Beszteri János kolozsborsai 
kereskedéséből. Ott két iskola van: állami s 
gör. kath. Talán az utóbbiban nem becsülik 
meg a lapot, az elsőről nem hinném. Bocsánat 
alkalmatlanságomért. Kiváló tisztelettel: Bádo-
kon, 1900. márczius 6-án. Bartha Pál, áll. 
isk. tanító." — Eddig a levél. Most pedig 
fölkérjük az illető kir. tanf. urat, hogy telje-
sítse kötelességét, 

— Jubileumok. Említettük már, hogy Dezső 
Lajos sárospataki állami tanító-képzőintézeti 
igazgató a f. évben tölti be igazgatói működé-
sének 25. évét s hogy ez alkalomból volt 
tanítványai elhatározták, hogy tiszteletére 
jubileumot rendeznek; most azzal egészítjük 
ki, hogy nevére alapítványt is tesznek. A jubi-
leumot folyó évi április 4-én fogják meg-
tartani. A r. bizottság elnöke / Hbay Bertalan 
kartársunk. — A sárospataki állami lanító-
képzőintézet tanári kara és ifjúsága folyó hó 
17-én ünnepli Dezső Lajos 25-e'ves igazgatói 
működését. — H. Kiss Kálmán, nagykőrösi 
és dunamelléki ev. ref. tanítóképzőintézeti 
igazgató negyedszázados jubileumát szándé-
koznak tisztelői megülni s ez alkalomból egy 
alapítványt óhajtanak teremteni „H. Kiss 
Kálmán alapítvány" czímen. A begyülendő 
összegnek évenkinti kamatát egy ev. ref. 
tanítónak a nagykőrösi ev. ref. tanítóképző-
intézetben tanuló, jó erkölcsi magaviseletű s 
a hit- és erkölcstanban s a történelmi tudo-
mányokban — évenkint fölváltva a két 
tantárgy — legszebb előmenetelt tanúsító 
gyermeke, vagy tanító gyermekének nem 
létében más ugyanily követelményeknek meg-
felelő növendék élvezze. A gyűjtő-bizottság, 
melynek élén Vargha István áll, fölhívja 

H. Kiss Kálmán úr volt tanítványait, valamint 
barátait és tisztelőit,hogy e nemes czél elérésében 
a bizottságot szíves adománvaikkal kegyesked-o • o . 
jenek gyámolítani. Az adományokat Tóth 
Lajos bizottsági pénztároshoz f. évi julius hó 
végéig Nagv-Kőrösre kérik beküldeni. 

— Hitközség a tanítóiért. A sátoralja-
újhelyi izr. hitközség 5 éven át évi 20 forintot 
engedélyezett a tanítótestület 4 férfitagjának 
az Eötvös-alap egyesületébe való belépésre. 
Ugyancsak a sátoraljaújhelyi izr. hitközség el-
határozta, hogy megrendeli Eötvös József báró-
nak a Tanítók Házára jövedelmező müveit. 

— Fölhívás. (A sárospataki áll. tanító-
képzőintézet volt növendékeihez.) — Van 
szerencsém értesíteni mindazokat, kik a sáros-
pataki áll. tanítóképző-intézetben 1874/5-től 
máig tanultak, hogy a Dezső Lajos tanító-
képző igazgató úr 25 éves jubileuma meg-
változtathatlanul 1900 április hó 4-én fog meg-
tartatni, a mikor is a százas bizottság által 
meghatározott alapítvány is átadatik az ünne-
peltnek. Ez úton kérem azokat is, kik vala-
melyes okból a jubileumra meghívót nem 
kaptak volna, szíveskedjenek alulírott elnökkel 
tudatni eljövetelöket s ha az alapítványhoz 
bármi csekély összeggel is járulni kegyesek 
volnának, azt Molnár János pénztároshoz 
Sárospatakra szíveskedjenek beküldeni. Sáros-
patak, 1900 márczius 6. Hubay Bertalan, r. b. 
elnök. 

— A sajtóhiba manója tudvalevőleg min-
den szerkesztőséggel ingerkedik; velünk sem 
tett kivételt, midőn lapunk mult számában 
azt állítja, hogy a földmívelésügyi minister 
úr „A magyar nyelv kincsesháza" czímű 
munkát adott ki, pedig hát a közlemény 
czíméből is látható, hogy „a magyar gazda 
kincsesházáról" van szó, a melyet levelező-
lapon kifejezett kérelemre (földmívelési minis-
terium IV. osztálya, V., Nádor-utcza) minden 
tanító ingyen megkaphat. — Lapunk, f. évi 
9-ik számában „Adakozások" czím alatt ez áll: 
Nálunk befolyt a Tanítók Házára: Szilágyi 
Ferencz (Körmend) a kövesdi áll. iskola gond-
noksága és tanítótestülete által febr. 10-én 
rendezett mulatság jövedelméből: 34 kor. 
86 fillér." Ez hibás. Helyesen így van: 
„Nálunk befolyt a Tanítók Házára: Szilágyi 
Tamás (Kövend) a kövendi áll. iskola gond-
noksága és tanítótestülete által febr. 10-én 
rendezett szinielőadással egybekötött kosaras 
tánczmulatság tiszta jövedelméből: 34 k. 86 f." 

— Siketnémák tanítása. Az „Izraelita 
siketnémák országos intézeté "-ben a jelen 
iskolaévben százkét növendéket tartanak el, 
kik közül a tanév végén tizenkettő kilép az 
intézetből. Ezek helyét a jövő tanévre április 
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hónapban fogják belölteni. Az intézetben a 
növendékeket a hangzó beszédre tanítják és 
tekintettel jövendő életpályájukra, különféle 
kézimunkákban és rajzban is 'kiképzik őket. 
A leányok női kézimunkákat, a fiúk pedig 
szalma- és székfonást, valamint lemez-papir-
muukát tanulnak. Ily módon a gyakorlati 
életre előkészítve, szorgalomra és engedelmes-
ségre szoktatva, a különféle iparágakban 
könnyen elhelyezhetők. Leginkább oly mester-
ségre adják őket, melyet kisebb községekben 
is űzhetnek. 

— Mulatság a Tanítók Háza javára. 
A bánifihunyadi áll. iskolák tanítótestülete 
mult hó 27-én, farsang utolsó napján a szálló 
nagytermében hangverseny és szinielőadással 
kapcsolatos tánczmulatságot tartott a Taní-
tók Háza javára. A termet zsúfolásig betöltő 
közönség, kivált a vidék intelligencziájának 
megjelenésében — írja levelezőnk — spontán 
megnyilatkozását láttuk a tanítóság érdeké-
nek tettel bebizonyult támogatásának. A derűs 
hangulat közt lefolyt mulatság úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben várakozáson fölül 
sikerült. Paskuj Márton adótiszt czimbalmon 
népdal-egyveleget adott elő. Hóna (lizella 
tanítónő magánjelenetet játszott, Géc-zy „Két 
levél" monologját temperamentumos, ügyes 
előadással, Z. Szalatsy Rezsőné Liliből éne-
kelt. „A minister előszobájában" czímű dramo-
letteben Köles zár Lajos igazgató, Gruber Géza 
kir. aljárásbiró, Z. Szalatsy Rezső polg. isk. 
rajztan, és Gasparik Ilona tanítónő játszottak. 
A főszerepben Gruber excellált kiváló alakí-
tásával s a darab- rendezésében Balassa 
Károly telekkönyvi hivatalnoknak jutott ki az 
érdem. A tanítótestület s a városiak közre-
működésével Fekete János tanító vezetése 
mellett két kardal nyitotta meg az előadást, 
mely osztatlan tetszésben részesült s a szerep-
lőknek jó sikert eredményezett. A világos 
virradatig tartó mulatságból befolyt jövedelem 
meghaladja a 400 koronát, melyből 326 kor. 
a kolozsmegyei tankerület által a Tanítók 
Házára megszavazott 2000 korona javára 
esik. A mulatság rendezésében Koleszár Lajos 
igazgatóra esik a siker jó része, ki fáradhatat-
lan buzgalmával létrehozta a tanítók estélyét. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Erdős Endre (Sárköz) egy évi tag-
sági díj fejében 3 kor. (Erdős kartársunk 
egy darab 50 kor. részesjegyre is előjegyez-
tette magát. „A mit, írja nekünk, az 
„Eötvös-alap" s a derék, nemes, fenkölt 
gondolkozású vezérek tettek eddig, az 
fölemelő; nagyon buzdíthat minket, tanítókat, 
is a cselekvésre.") Sterneczkyné V. Teréz 
(bélyegekben) 20 fillér. — 2. Tanítók Házára: 

Solti tanítótestület (a febr. 24-én rendezett 
bál tiszta jövedelme fejében) 82 kor. 64 fill. 
(Fölülfizettek: gróf Teleky Gyula, Búzás 
Ferencz, Kocsis Antal, Tnrcsányi Kálmán, 
Veisz Lajos, Galambos Adolf, dr. Nagy 
József, Szili Sándor, J íárky István, Vitéz 
István, Svendtner Ede, Brucker Ferencz, 
Matern Ferencz, Gaál Antal, Sárkány Pál, 
Galambos János, Szabó Károly, Bcrczeller 
Gyula és Kiss József urak.) Szent-földi 
római katholikus tanítók önképzőköre (bek. 
Ferenczi Sándor) 12 koronát; .Krassó-
Szörény-megyei Tanítótestület" hajósi járás-
körének gyűjtése (bek. Krizsovánszky Ádám) 
23 kor. (ehhez járultak : Báskó László 2 kor., 
Gerlach Jakab 1 kor., Nemetz Ferencz 1 kor., 
Pogácser Margit 2 kor., Zöld József 2 kor, 
Krizsovánszky A dám 1 kor., Bosenztceig Mór 
1 kor., ('sokán Károly 1 kor., Bartha Ágoston 
1 kor., Szinck Balázs 1 kor., Nóvák Fauny 
2 kor., Hídvégi Aurél 1 kor., Storcz Miklós 
2 kor., Mészáros József 4 kor., Csokány 
Gyula 1 kor. Összesen: 23 korona.) Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

- Rövid hírek. A kassai tantestület Eötvös-
ül' gyűjtőbizottságának közbenjárására a kassai 
színházban gvermekelöadás tartatott, mely a 
Tanítók Házában teendő alapítványra 150 
koronát jövedelmezett. — Nyugdíjazás. Ara-
nyossy Lujza a kassai közs. tantestületnek 
egyik kiváló tagja 25 évi szolgálat u án 
nyugdíjba vonult, mely alkalomból a minister, 
a tanfelügyelőség s az iskolaszék átiratban 
méltányolta a távozónak érdemeit. — Az 
abaiíjtornamegyei ált. tanítóegyesület tornai 
köre április 5-e'n tartja évi körgyülését a tornai 
népiskolában. — A hunyadme^yei általános 
tanítóegyesület dévai tanítóköre folyó hó 
17-én Maros-Solvmoson gyűlést tart. — A 
vasvármegyei általános tanítóegyesület szent-
gotthárd-németiíjvári járásköre tavaszi köz-
gyűlését f. hó 21-én Németújváron tartja. — 
A nyitravármegyei tanítótestület nyitrai (köz-
ponti) járásköre ez évi tavaszi tisztújító gyűlé-
sét f. hó 22-én fogja megtartani Nyitrán. 

T a r t a l o m : Az állami tanítók fizetésrendszere. 
(H.) — Iskolalátogatás. — Megtagadott állam-
segély '? — Kell-e külön tanterv az osztatlan nép-
iskolának ? I. M. Székely János. — II. P. M. — 
Helyreigazítás. — Tanító, mint kivándorlási ügy-
nök. •— Szünóra : Márczius. Gergely János. — 
Emlékek. Kerékgyártó Elek. — Tavaszi munka a 
gyümölcsösben. Zddor Gyula, — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 

Felelős szerkesztő: JJjváry liéta. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest. 1900. 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 elölj árósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEli., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acLu.nl?: v i s s z a . 

Az állami tanítók fizetésrende/iése. 
(Befejező közlemény.) 

(H.) Többször volt alkalmunk kimu-
tatni azon nagy arányú fejlődést, a 
melyet az állami népoktatás Wlassics 
ministerségének ideje alatt elért. I t t 
csak röviden arra utalunk, hogy míg 
1895. évben az állami elemi népiskolák 
száma csupán 882 volt, és ezekben 
1557 állami tanító 104.674 tanköte-
lest oktatot t ; addig a most megnyílt 
1899/900. tanévben az állami elemi 
népiskolák száma már 1580-ra emel-
kedett, és ezekben 3000 állami tanító 
összesen 193.318 tankötelest oktat. 

Azonban nem szorul bizonyításra, 
hogy a kormánynak az állami népok-
tatás ilyen nagy arányú kiterjesztésére 
megindított akcziója csak úgy lesz 
sikeres; az állami népoktatás csak az 
esetben válik a magyar nemzeti állam 
konszolidácziójának egyik becses ténye-
zőjévé, ha az állami iskolákban alkalma-
zott tanítók erős hazafias érzülettel, igazi 
szakértelemmel és teljes társadalmi meg-
bízhatósággal teljesítik nagy és nehéz föl-
adatukat. 

Viszont azt Isem lehet elvitatni, 

hogy az állami tanítói karral szemben 
fölállított ezen jogos kívánalmaknak 
elengedhetetlen alapföltétele: az állami 
tanítók anyagi helyzetének a tisztességes 
megélhetés határáig váló biztosítása. 

Ilyen szempontok vezérlik Wlassics 
ministert az állami tanítók anyagi 
helyzetének javítása ós biztosításában. 
Nagyban hozzájárul még a minister 
nemesszivű törekvéséhez az a bizalom, 
a melyet a magyar tanítói kar irá-
nyában érez; mert meg van a minis-
ter győződve arról, hogy a magyar 
tanítóság a reá bizott nagy nemzeti 
és kulturális föladatok minél sike-
resebb megoldásával fogja igazolni, 
bogy méltó az állam fokozottabb gon-
doskodására. 

Ezekben ismertettük Wlassics minis-
temek az állami tanítók anyagi hely-
zetének rendezésénél nyilvánuló inten-
czióit. Ne feledjék azonban soha, egy 
perezre sem a magyar állami tanítók, 
hogy a miként a kettős könyvvitel-
ben a „Tartozik" és „Követel" kellő 
harmóniája biztosítja a reális egyen-
leget; éppen úgy az anyagi helyzet 
rendezésénél a tanítóság követelése csak 

Lapunk 12-ik szántához egy melléklet van csatolva. 
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addig és csak oly mértékben jogosult, 
a meddig és a mily mértékben rója 
le a magyar tanítóság a magyar nem-
zeti állam és kultura iránt köteles 
tartozását. 

— Gazdasági ismétlő-iskola Nagyváradon. 
Nagyon helyesen és praktikusan készülnek 
megoldani a gazdasági ismétlő-iskola kérdését O ~ cd , 

Nagyváradon. SÍJJOS Árpád dr. iskolaszéki 
elnök fölhívást intézett Réz Mihály felügyelő-
igazgatóhoz, hogy a város specziális viszonyai-
nak megfelelő tantervet készítsen. Az ottani 
viszonyok a szőllőmívelés, gyümölcstermelés 
és konyhakertészet kultiválását, tehát a gaz-
dasági indusztria ez ágait ajánlják s így e 
czélok szabják meg az irányt, de egyúttal a 
korlátokat is; a tág értelemben vett mező-
gazdaság annak keretén kívül maradna, éppen 
úgy, mint a díszkertészet. A szőllőmívelés 
terén az oktatás: az ottani hegyvidék kipró-
bált bor- és esemege-szőllőfajok ismertetésén, 
azok fás és zöld ojtásán, ültetésén és iskolá-
zásán, az ojtványok gondozásán, a helyes 
metszésen, gyökértisztításon, egyáltalán a müve-
lésen és az alanyul szolgáló amerikai fajok 
sajátságainak megmagyarázásán kívül: a gya-
korta előforduló szőllőbetegségek (pl. perono-
spora, viticola, oidium tucceri stb.) elleni véde-
kezésre is terjedne. Alkalmas gyakorló-iskolául 
a városi amerikai szőllőtelep szolgálhat. A 
gyümölcsészeti oktatás: a magról kelt, vagy 
egyébként beszerzett s alanyul használt vad 
csemeték az ottani hegyvidéken haszonnal 
tenyészthető gyümölcsfák fajainak kiválasztása, 
azok szaporítása, oltása, metszése, nevelése, ápo-
lása, betegségek elleni megvédésének stb.-nek 
ismertetésére irányulna; gyakorló-iskolául a 
biharmegyei gazdasági egyesület telepe szol-
gálna. A konyhakertészet oktatása: a nyári 
és téli főzelékek, zöldségek és konyhanövé-
nyek termelését, öntözését stb. ismertetné; 
alkalmas gyakorlótérül főleg az öntözés 
módszerének elsajátítása czéljából a bolgár 
kertészek telepe szolgálna. A gyakorlati okta-
tásnál különösen a fogások, teknikai kivitelek 
eseteinél engedtetnék tér az illető vinczellér, 
főkertész stb. útmutatásának is. — A nagy-
váradiak nagyon helyesen vették kezökbe 
ennek a fontos kérdésnek a megoldását (ajánl-
juk követésre másutt is!) s hiszszük, hogy 
Réz Mihály tanterve, melynek elkészítésében 
Vaday Józsefnek is lesz része, meg fog felelni 
a várakozásoknak. 

Tankötelesek beiskoláztatása és 
az iskolamiiiasztások. 

Ezen nagyfontosságú kérdésekben, melyek-
nek minél sikeresebb keresztülvitele az iskola 
és a tanítás eredményét fokozza, míg annak 
sikertelen végrehajtása azt koczkára teszi, a 
„Néptanítók Lapja" f. évi 7. és 8. számaiban 
avatott tollból igen érdekes — a gyakorlati 
életből merített tapasztalatokon nyugvó — 
czikkek láttak napvilágot. 

Hogy a beiskolázás helyes keresztülvitele s 
az iskolamulasztások körüli eljárás pontos 
végrehajtása mily nagy horderejű, tudjuk 
mindnyájan; elmondhatni, hogy ezek az iskola 
alaplétfeltételét képezik, mert gyermek nélkül 
nincs iskola, az iskolát rendetlenül látogató 
tanulók előmenetele pedig lehetetlenné van téve. 

Hogy tehát az iskola hivatásának minél 
fokozottabb mértékben eleget tehessen, szük-
séges, hogy a tankötelesek beiskoláztatása és 
az iskolamulasztások körüli eljárás olyan 
szervezetű legyen, hogy az a czélt biztosítsa 
és ama biztosítékokat nyújtsa, a melyek a 
biztos s teljes végrehajtáshoz szükségesek. 

S vájjon az e tekintetben jelenleg fönnálló — 
a vonatkozó törvényeken s ministeri rendele-
teken alapuló •— gyakorlat megfelel-e a czél-
nak s az eredményt kellőleg biztosítja-e ? 
Ezen kérdésre — bizton merem állítani — a 
válasz általánosan úgy hangzanék, hogy nem. 
S mi az oka annak, hogy daczára, hogy ezen 
kérdésekben a követendő eljárás a legalapo-
sabb részletességgel elő van írva, el van ren-
delve, az eredmény még sincs biztosítva? 
Szerény nézetem szerint e tekintetben a hiba 
egyrészt a szervezetben, másrészt a végre-
hajtásban rejlik. 

A szőnyegen forgó kérdésekben a hatóságok 
általjelenleg követett,jobban mondva követendő 
eljárás általánosan ismeretes, a hivatkozott 
czikkekben is bőven van ismertetve, azért 
annak ismételt előadásába nem bocsátkozom: 
hanem a helyett rámutatok azon hibákra, 
melyek e tekintetben elkövettetnek; rámutatok 
azon törvényes intézkedésekre, melyeket a 
gyakorlati tapasztalat helyteleneknek tart s 
egyúttal szerény javaslataimat is megteszem 
arra nézve, mi módon tartom én a baj 
orvoslását elérhetőnek. 

A baj forrása mindjárt az óvoda- és tan-
kötelesek együttes összeírásánál van, mert 
ezek a hány községben, annyiféle módon irat-
nak össze. Mert feltéve azon kedvező esetet, 
hogy a tankötelesek házról-házra iratnak is 
össze, nagyon gyakran megtörténik az, hogy 
a 8—5. 6—11, 13 - 15-éves korban levő 
gyermekek összecseréltetnek, az alsó és felső 
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tagozatból valók egyszerűen kihagyatnak, mert 
az összeírást a tanügygyei s iskolával szoro-
sabb összeköttetésben nem álló laikus egyén, 
legtöbbnyire felszínesen végzi. Vájjon nem 
végezketné-e el ezt a dolgot a tanító maga, 
mikor arra ráér, természetesen a község által 
viselendő méltányos tiszteletdíj ellenében, 
mint arra sok községben a példa meg van ? 
A tanító a gyermekek korát szakszerüleg 
megbírálná, az összeírást az anyakönyvi kivo-
natokkal összehasonlítaná, minek következté-
ben az pontosabb, a valóságos állapotnak 
megfelelő lenne. Másrészt az összeírás alkal-
mával a néppel közvetlenül érintkezvén, azt 
az iskola fontosságáról s annak áldásairól 
fölvilágosítaná. 

A tankötelesek összeírásával, az iskolák 
megnyitásának ellenőrzésével, a tanulók be-
iskoláztatásával, az iskolamulasztások körüli 
teendőkkel stb. stb. a tanügyhöz nem értő, 
tehát laikus emberek, a közs. elöljáróságok 
vannak megbízva. S bár az eljárás szabályo-
zására kiadott rendeletek eléggé részletesek, 
azokat csakis a jegyző magyarázhatja meg, 
aki azonban rendkívül sok egyéb dolga miatt 
nemcsak, hogy rá nem ér, a sokféle rendelet, 
utasítás alapos tanulmányozására, minek követ-
keztében kellő tudást, erélyt s buzgalmat ki 
sem fejthet: hanem másrészt ezeket alsóbb 
rendű dolgoknak tekinti és ennélfogva elha-
nyagolja. 

Ezen, szerény nézetem szerint, úgy lehetne 
segíteni, ha minden községben tanügyi előadói 
állás szerveztetnék, melyet csakis a községbeli 
tanító, több tanító esetén a közülök válasz-
tandó viselne, a ki, mint a községi képviselő-
testületnek rendes tagja, azok gyűlésein a 
tanügyet, az iskolát érdeklő dolgokat elő-
adná, azokban a szakszerű fölvilágosításokat 
megadná, a tanügy érdekeivel ellenkező hatá-
rozatok ellen hivatalból felebbezne stb. 

Ezen tanügyi előadói állás szervezése ter-
mészetesen csak a nemsokára napirendre 
kerülő közigazgatás reformja (államosítása) 
alkalmával vihető keresztül. Ha ez keresztül 
vitetnék, illetve életbe léptetendő lenne, ez 
esetben minden egyes községben a tanügyet 
érdeklő dolgokban szakreferens működnék, 
a ki azok helyes keresztülvitelét ellenőrizné, 
azok czéltudatosabb életbeléptetését előmoz-
dítaná. 

A tanügyi előadó által vezetett tankötelesek 
összeírása pl. az eddiginél sokkal pontosabb, 
megbízhatóbb lenne. Az ő kezdeményezésére 
intézkedés történnék, hogy a tanév a község 
minden egyes iskolájában egyszerre kezdőd-
nék meg s annak kezdete megfelelő mó-
don nyilvánosságra hozatnék, azon figyel-

meztetéssel, hogy a gyermeküket be nem 
irató szülők meg fognak birságoltatni. A 
tankötelesek beiskoláztatását, a bírságolást 
ellenőrizné; az iskolák köztisztasági állapotára 
ügyelne, szóval: az iskolát érdeklő minden 
dologban kezdeményező, véleményező, magya-
rázó, fölvilágosító, ellenőrző hatáskörrel lenne 
fölruházva. 

Ezen — a közigazgatásba beleillesztendő — 
újabb állást csak elvi szempontból tárgyalom, 
míg annak anyagi, részletes szervezeti olda-
lára ki nem terjeszkedem. 

A hivatkozott czikkekkel egyetértek abban, 
hogy a beiratkozás az iskolamulasztásoktól 
elkülöníttessék. A kitűzött időre be nem 
iratkozott tankötelesekkel szemben azonban — 
a mostani eljárás helyett — főbb vonásokban 
a következő eljárás lenne, nézetem szerint, 
czélszerü. 

A tanügyi előadó a községben levő minden 
egyes iskolától a tényleg beiratkozott tankö-
telesek B) mint. kimutatását a közs. elöl-
járóság űtján bekivánná, azok helyes kiállítá-
sát ellenőrizné, mely czélból az összes község-
beli iskolákkal folytonos érintkezésben állana. 
Ezeket a kezei között lévő tankötelesek ösz-
szeirásával összehasonlítva, a többi iskolák 
tanítóinak közreműködésével megállapítaná 
azon tankötelesek névsorát, a kik iskolába m ég-
be nem iratkoztak, s azt a közs. elöljárósághoz 
tenné át a beiskolázás végrehajtása végett. 
Ez jelenleg a közs. elöljáróságoknak a köte-
lessége, hogy azonban azt mi módon teljesítik, 
az általánosan tudvalevő dolog. A tanügyi 
előadó a tankötelesek beiskoláztatását ily 
módon ellenőrizné. Ha a be nem iratkozott 
tanköteles az 1-ső izbeni felhívástól számí-
tandó 1 hét alatt be nem iratkozik: 5 korona, 
a 2. héten pedig 10 korona birsággal lenne 
sújtandó. 

Az iskolamulasztások bírságolását pedig, 
mely mostani rendszerében továbbra fönn nem 
tartható s panaszra általánosan okot szolgál-
tat, a népokt. törvény revíziója alkalmával a 
következő módon tartanám keresztül viendő-
nek. Minthogy a szülőket a tanév kezdete 
előtt figyelmeztetik, hogy iskolába nem járó 
tanköteleseik után meg fognak birságoltatni, 
a tanév megkezdése után már az 1-ső izben 
igazolatlanul mulasztók — a megintés vagy 
dorgálás teljes mellőzésével — azonnal bir-
ságolandók. A birság kiszabásánál azon elvnek 
kellene érvényesülnie, hogy minden félnapi 
mulasztás a megállapított — s fokozatosan 
emelkedő — egység birsággal sujtassék, t. i. 
az I. izben kimutatott tanulók minden félnapi 
mulasztása pl. 10 fillérrel, a II. izben kimu-
tatott minden félnapi mulasztása 20 fillérrel, 
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III. ízben 30 fillérrel, s így fokozatosan tovább 
lenne bírságolandó. így el lenne kerülve azon 
igazságtalanság, mely a jelenleg érvényben 
lévő eljárásnál előfordul, bogy pl. 2 félnapot 
mulasztó ugyanannyi birsággal büntettetik, 
mint a 24 félnapot mulasztó. Az esetleges 
gyámkirendelés — mint életkörülményeinknek 
meg nem felelő intézkedés — a törvényből 
kihagyandó. E helyett inkább czélszerünek 
tartanám az olyan intézkedést, hogy azon 
tanköteles ellen, a ki pl. 5 izbeni bírságolás 
után sem látogatja az iskolát, a kényszeren 
alapuló iskolázás utolsó eszköze, a kai'hata-
lommal való elővezetés rendeltetnék el. 

Az iskolai mulasztási kimutatások kiállítása 
s azok további elintézése tekintetében a mostani 
eljárástól eltérőleg a következő újításokat 
tartanám czélszerüeknek: 

Minden népiskola kivétel nélkül köteles a 
mulasztási kimutatásokat minden félhóban 
kiállítani, még pedig, ha igazolatlan mulasztás 
van, mindig 2 példányban; ha igazolatlan 
mulasztás nincs, 1 példányban. Ha valamely 
iskola részéről ezek kiállításánál hanyagság 
vagy engedetlenség tapasztaltatnék, az illető 
iskolaszék a közig, bizottság által (vagy az 
exekutiv hatáskörrel fölruházandó kir. tan-
felügyelő által) törvényben meghatározandó 
birsággal sújtandó. 

Az ekkép kiállított mulasztási kimutatások 
a birság kiszabása végett a járási főszolga-
bíróhoz küldendők be, a ki a bírságot kiszabná, 
azt mindkét példányra rávezetné, az egyik 
példányt azonnal a kir. tanfelügyelőségnek 
nyilvántartás és ellenőrzés végett, a másik 
példányt pedig a közs. elöljáróságnak a birság 
felhajtása végett kiadná. Ez az eljárás ural-
kodik a volt határőrvidéken, még pedig tör-
vényes intézkedés alapján, miért ne lehetne 
azt az egész országra kiterjeszteni, mikor 
annak eredménye sokkal nagyobb, hatása 
sokkal üdvösebb lenne ? 

De vájjon ez esetben nem halmoztatnának-e 
el a szolgabiróságok rendkivüli sok munká-id o 
val? — Nem, mert akkor kevesebb dolguk 
lenne az iskolamulasztási kimutatások körül, 
mint most van. Jelenleg ugyanis a késedel-
meskedő közs. elöljáróságok a kir. tanfel-
ügyelőség által hónapról-hónapra a főszolga-
bíró útján megsürgettetnek, a kinek a sürge-
téseket kiadni, rendbirsággal folytonosan 
fenyegetődzni, rendbírságot kiszabni stb. kell, 
holott a javaslatba hozott új eljárás mellett 
dolga sokkal kevesebb lesz. 

A kir. tanfelügyelőséghez beterjesztett mu-
lasztási kimutatások alapján pontos nyilván-
tartás vezettetik úgy a mulasztási kimutatá-
sokról, valamint a kiszabott birságokról s azok 

behajtásáról. A kiszabott bírságot a közs. 
elöljáróság a nála levő mulasztási kimutatás 
másodpéldánya után — záros határidő alatt — 
behajtani, a mulasztási kimutatással együtt 
az illető iskolaszéknek átadni, a tőle nyerendő 
nyugtát, behajtatlanság esetén pedig a nem-
leges zálogolási jegyzőkönyvet — ez utóbbi 
esetben a mulasztók közmunkára kötelezen-
dők — a kir. tanfelügyelőséghez beterjeszteni 
köteles. A közmunkára kötelezetteket, ha azt 
azonnal végrehajtani nem lehet, úgy a közs. 
elöljáróság, mint az illető iskolaszék nyilván-
tartja. 

Ezen eljárás mellett el lehetne érni, hogy 
a birság azonnal kiszabatik, erről úgy a felek, 
mint a kir. tanfelügyelőség azonnal tudomást 
nyernek s ez utóbbi a végrehajtást ellenőriz-
heti. Szükségesnek tartanám annak a kimon-
dását is, hogy iskolamulasztást utólagosan, 
mikor az már be van adva, igazolni ne lehes-
sen, mert ezzel nagyon sok visszaélés, kijátszás 
fordul elő. A szülő köteles gyermekének mulasz-
tását azonnal igazolni a tanítónál; ha ezt nem 
teszi, a mulasztás igazolatlannak veendő. A nép 
hozzászokik a rendhez, csak rá kell szoktatni. 

A mulasztási kimutatásokat csakis az állam 
által kiadandó hivat, nyomtatványon volna 
szabad kiállítani, melyeknek megfelelő meny-
nyiségben való beszerzéséről a község köteles 
gondoskodni. A mulasztási kimutatáson — 
megfelelő rovatban — feltüntetendőnek tar-
tanám, hány mindennapi s hány ismétlő tan-
köteles járt a kimutatott félhónapban isko-
lába; mennyi volt az összes mulasztás, abból 
mennyi volt az igazolt s mennyi volt a nem 
igazolt mulasztás. Névszerint csakis a nem 
igazolt mulasztások mutatandók ki. A minden-
napi s a gazd. ismétlő-iskola részére — egyön-
tetűség szempontjából — egyforma mulasztás-
kimutatási nyomtatvány lenne használandó. 

Ezek volnának azon intézkedések, melyeket 
a szőnyegen lévő kérdés rendezése czéljából 
szükségeseknek tartok. Minthogy úgy a köz-
igazgatás-, mint a népokt. törvény revíziója 
a közel jövőben megoldást fog nyerni, nem 
fog ártani, ha a népiskola ezen sarkalatos 
ügyeinek helyes megoldása szakemberek 
véleménynyilvánításai s hozzászólásai által 
előkészíttetik. 

(Segesvár.) Hajnal Bernát. 

— A tanítói és tanári szolgálat viszonos-
ságáról a közoktatásügyi minister 28.042. sz. 
a. körrendeletet adott' ki, melyben kimondja, 
hogy ezentúl a tanítói szolgálatból tanári 
szolgálatba való átlépés esetén aránylagoson 
mindkét szolgálat beszámítandó. 
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Kell-e k i i lön tanterv az osztatlan 
iskolának i 

i. 
Jóleső örömmel olvasom azokat a tüzetes 

és mélyreható fejtegetéseket, a melyekben e 
lap hasábjain népoktató kartársaim azt bizo-
nyítgatják, hogy az osztatlan elemi népiskolák 
számára külön tanterv szükséges. Czikkeik meg-
győztek arról, hogy okos vitatkozók és ügyes 
tollforgatók, de arról nem, hogy igazuk volna. 

Ügy látszik, mindannyian befejezett dolog-
nak tekintik az osztott iskoláknak az orszá-
gos közoktatási tanács részéről javasolt új 
külön tantervét és csak az ellen küzdenek, 
nehogy ugyanaz váljék kötelezővé az osztat-
lan iskolákban is. 

Engedjék meg, de az igenlők is, hogy én, 
a hivatalom szerint §-lovag, figyelműkbe ajánl-
hassam a következő három tételt: 

1. Elemi népoktatásunkat az 1868: XXXVIII. 
törv.-cz.-nek 1. általánossá, 11. §-ának 
3. pontja, s 19., 55. és 80. 55-a pedig egyetemessé 
rendelte; vagyis kimondotta, hogy a magyar 
államnak mindenik polgára, mindenféle jellegű 
elemi népiskolában, ugyanegynemű legkisebb 
műveltséget köteles elsajátítani. 

2. Ebből az alapelvből önként következik, 
hogy az elemi népiskolák tanterve, az isko-
láknak mindennemű tagosultságában, csak 
egységes lehet; vagyis az osztott és osztatlan 
elemi népiskoláknak nem leliet külön-külön 
tantervök. 

3. Csak az osztatlan elemi népiskolák tan-
tervét kell megállapítania közoktatási kor-
mányunknak, mint legkevesebbjét annak az 
általános műveltségnek, a melyet az állam 
érdekei mindenik polgártól föltétlenül meg-
követelnek ; ennek a tantervnek az osztott 
elemi népiskolákban megfelelően kibővítése a 
módszeres utasítás körébe tartozik. 

Meggyőződésem szerint csak ezen az állás-
ponton fogunk népoktató alaptörvényünk szel-
lemével megegyező és a mindennapi életben is 
beváló tantervet alkotni. Másnemű igyekvésünk 
mind csak sikertelen kísérletezés marad. 

(Lőcse.) Dr. Hajnóci II. József, 
kir. tanfelügyelő. 

II. 
Inüauer kartársam e lap hasábjain hossza-

sabban értekezvén az osztatlan iskolák tan-
tervéről, egyik szavával — bocsánat a kifeje-
zésért! — agyonütötte a másikat. Belátja, 
hogy a mostani tantervnek és törvényes kö-
vetelményeknek sehogyan sem felelnek meg 
az osztatlan iskolák és mégsem kívánja a 
külön tantervet, mert a nép művelődéséből 

elvonni nem, csakis hozzátenni lehet. — 
Bölcsen volt kigondolva a terv, de ez csak 
terv maradhat. — Ugyan mi történnék az 
osztatlan egytanítós iskolákkal, ha egy jotta 
sem engedhető el a tanterv tananyagából, ha 
még hozzá is csúsztatnánk valamit? — Mái-
ugyan minek tennénk még hozzá, mikor az 
általános vélemény határozottan ki fogja emelni, 
hogy a jelenlegit sem vagyunk képesek 
elvégezni. 

Azoknak az (száma 12 ezer) iskoláknak, a me-
lyeknek egy tanítójuk van, ugyan mikor lesz 
5 — 6 tanítójuk s mikor alakulnak azok át 
osztottakká ? Messze van az s a derengő 
jövő fejleményeibe van még temetve. — Hatá-
rozottan nem áll, hogy pénzbe alig kerülne 
az átalakítás. — Gondolja el bárki is és látni 
fogja, hogy tetemes kiadásról van szó. 

De térjünk a tulajdonképeni dologra. — 
Eddig a falusi tanítók nagyrésze (kiváltké-
pen a fiatal tanítók) nem tanterv szerint 
tanított, hanem tankönyv szerint. — Hála a 
tankönyviróknak, hogy tankönyveik megírá-
sánál a tantervhez alkalmazkodtak úgy, ahogy. 
— Elkomorodva nézem át tankönyveinket, 
melyeket falusi viszonyaink között használunk, 
hogy mily vetélkedve igyekszenek a tankönyv-
irók egy-egy tantervben foglalt tételnek a 
nyakát alaposan kitekerni. — Legfőbb törek-
vés, hogy hány lapra terjed és mégis csak 
12 krajczár az ára. — A tankönyveinknek 
bizony csak csekély perczentje felel meg a 
falusi iskolák viszonyainak, akár milyen ki-
tűnő legyen is a városi iskolák részére. 

A Gönczy-féle ABC egyik igen elterjedt 
tankönyv s derűre-borúra használjuk mint 
a legkitűnőbb tankönyvet és mégsem 
egészen van úgy. — Ott van benne p. o. „a 
város", „falu", „a városi kert" (sétatér), „az 
égi háború", „Pünkösd", asztalos, lakatos, 
órás, stb. Minek ez egy I. osztályos falusi 
gyermeknek az első osztályban ? — Nem 
volna-e sokkal helyesebb, ha az ríj tanterv 
keretéből töröltetnék a beszéd- és értelem-
gyakorlat, és az értelemgyakorlatok köréből 
a legszükségesebb anyagok leírásai foglalnák 
el a helyét azoknak az olvasmányoknak, mi-
ket mint olvasmánytárgyalásra alkalmas dol-
gokat fölhasználhatnánk az értelemfejlesz-
tésre ? 

De nézzük csak, hogyan állunk a beszéd-
gyakorlatok tanításával. Bizony igen, igen 
vastag lelkiismeretlenség játsza itt a szerepet. 
— E lap hasábjain volt szerencsém egy 
izben értekezni e tárgyról és csak megfigyelé-
seimet közöltem, midőn azt mondtam, hogy a 
legtöbb tanító nincs tisztában a beszédgya-
korlatok anyagával, s azt az anyagot a szeni-

\ 
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léltetési képeken akarja föltalálni. — Innen 
van az, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok 
helyett képeket tanítanak számtalan osztatlan 
iskolában s 30—40-et betanítanak egy évben, 
csakhogy a ministeri tantervnek eleget tehes-
senek. Itt rejlik iskoláink szellemi túlterhelé-
sének az oka, a mitől a külön tanterv meg-
mentené az osztatlan iskolákat, ha a beszéd-
értelemgyakorlatok főbb tételei az olvasó-
könyvekben fordulnának elő, és nem maradna 
önálló tantárgynak. 

A nép művelődését egészen másként fogom 
föl, mint czikkező kartársam. Szeretném tudni, 
hogyannak a józan gazdálkodó falusi embernek 
mire való Archimedes törvényét tanítani? Minek 
annak lunárium, meg tellurium ? Hiszen ezek 
nélkül, müveitek lehetnek és kell is lenniök. 

Nem egyszer megtörténik, hogy a fölvilá-
gosodottabb földmíves imígyen állít be a tani-O DJ 
tóhoz: „Már ugyan kérem szeretettel, minek 
az én Pistámnak az a sok növény ? Egy egész 
állatsereglet van a fejében. — Minek annak 
a fény- és hangtan csudabogarai, a villamos 
gépek és a mágnesség törvényei ?" 

Igaza van. — Ezek időrabló munkák és 
a szellemi túlterhelés leghatalmasabb előmoz-
dítói, melyektől hivatva lesz megmenteni a 
falusi iskolákat a külön tanterv. — És nem 
akarom elhinni, hogy ezekhez még adni kéne 
valamit, hogy népünk művelődése elő legyen 
segítve. Ne öljük meg a lelket, majd része lesz 
ebben úgyis, ha a felsőbb iskolákba átjutott! 

A magyar nyelv tanítása körül is csudálatos 
haladást mutatunk. Annyira tudják a nyelv-
tani szabályokat, hogy egy tisztességes levelet 
nem tudnak írni falusi embereink, ámbár 6 
osztályt végeztek. A lunáriuniról meg annyit 
tanultak, hogy egy árvaszéki végzéssel kény-
telenek a jegyzőhöz menni, hogy megtudják, 
mi van bele írva. (Hát annak részben a ma-
gyartalan hivatalos stílus is az oka! Szerk.) 

íme, ez volt az eredménye a jelenlegi tan-
tervnek. Ennyire segítettük elő a nép műve-
lődését eddig. — Ne alakoskodjunk, hanem 
valljuk be egyenesen, hogy mindennek az 
volt az oka, hogy belecsúsztunk a tantervbe 
szeptember elsején, de nem tudtuk hova jutunk 
ki majd junius végére. Ez volt az oka annak, 
hogy a legelengedhetetlenebb tantárgyak taní-
tásánál sem állhattunk szilárd talajon, arra 
ébredtünk föl junius végén, hogy Ariadne 
fonala nélkül eltévedtünk a tanterv labyrintjé-
ben s voltaképen alig tettünk még valamit. 

Határozottan szükségét látom a külön tan-
tervnek és a jó, falusi iskolák igényeinek 
megfelelő és a nép művelődését mégis elő-
segítő tankönyveknek. 

(Tanez.) Török Entire. 

III. 

Nagyon helyesen körvonalozta minister úr 
O nagyméltósága e kérdés megvitatásánál 
követendő eljárásunkat, midőn ajánlja, hogy 
egy „rendezett viszonyok közt levő iskola" 
veendő elbírálás alá. És, ha még ehhez a 
népiskola előtt lebegő ideális czélt is hozzá-
veszszük, könnyű kimondani és megfelelni 
ezen kérdésre: kell-e az osztatlan népiskolá-
nak külön tanterv? Vagy ki mondhatná, hogy 
eddig is a szerencsés, rendezett viszonyok 
közt működő osztatlan iskola nem tudott 
megfelelni a tanterv követelményeinek ? Pedig 
ezelőtt csak néhány évvel is ritkább volt a 
jól fölszerelt iskola. Míg ma — hála Isten-
nek — midőn mindezek kezdenek megváltozni, 
nem akarom föltételezni Magyarország tanítósá-
gáról, hogy a külön tantervvel népiskoláink 
színvonalának leszállítása mellett nyilatkozzék. 

Sokan azzal érvelnek, hogy a falusi népnek 
kevesebb ismeret is elegendő, mint a városi-
nak. Ez végeredményében igaz, de arra a 
bizonyos elemi, illetve alapismeretre, melyet 
a népiskola nyújt, egyformán szüksége van a, 
falusinak és városinak, mert, ha az alap nincs 
meg, sem egyiknél, sem másiknál nem épít-
hetünk tovább. 

Tegyük föl: az osztatlan i-kola részére 
külön tanterv állapíttatik meg. Ez esetben a 
falun lakó sok intelligens elem, mint papok, 
jegyzők, erdészek, postamesterek, stbiek hite 
megrendülne az osztatlan iskola iránt és 
gyermekeiket már 6 éves kortól városi, illetve 
osztott iskolákban taníttatnák, mely újabb,' 
nyomasztó teherrel nehezednék a kis fizetésű 
közép osztályra. Aztán az osztatlan iskolából 
kikerült tanuló, hogyan állhatná meg a ver-
senyt az osztottéval ? Vagy talán külön közép-
iskolák fölállítását követeinők az osztatlan 
iskolák és külön az osztottak fölé ? 

Azt elismerem, hogy az osztott iskola taní-
tója több eredményt képes elérni; ̂  azaz : 
intenzívebb nevelésben tudja tanítványait ré-
szesíteni, mint az osztatlané. De azért a 
különbség nem oly nagy, mint azt But'is 
kartársunk kimutatni igyekszik. A különbség 
már azért sem lehet az osztott és osztatlan 
iskola között feltűnően nagy, mert az osztott 
iskola tanítója sem nyújthat többet, mint a 
mennyit a gyermek testi és lelki fejlettsége 
megerőltetés nélkül megbírhat. De fejtegetése 
végén Búzás kartársunk is. elismeri, hogy az 
osztatlan iskola képes annyi ismeretet nyúj-
tani a 4 alsó osztályban, melyre a gimnázium 
biztosan építhet. Kérdem: tud az osztott 
iskola is ennél többet nyújtani ? 

Az osztatlan népiskola ezután is — mint 
eddig — meg fog felelni az egy tanterv még 
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fokozottabb követelményeinek, ha azokat az 
akadályokat, melyek sikereinek útjában álla-
nak, elhárítják; ha az osztatlan iskola tanító-
jának helyzete tűrhetővé tétetik, s ha a tár-
sadalom a népiskola működését fokozottabb 
mértékben támogatja. Nagy hátránya az osz-
tatlan iskolának az is, hogy éppen az ezen 
álláson levő tanítókat díjazzák rosszul, minek 
következménye az, hogy a tehetségesebb elem 
az osztott iskolákhoz tódul, s a képzettebb 
osztatlan iskolai tanító működését is nagyban 
bénítja a folytonos küzdelem a megélhetésért 
s a tanító-vándorlás. 

Ezekből folyólag a Józsa Dániel által elő-
terjesztett javaslatokat még a következőkkel 
volnék bátor megtoldani : 

1. Az osztatlan iskolai tanító fizetése okvetet-
lenül fölemelendő ; ha azonban 60-nál is többet 
tanítana, ezért méltányos, külön tiszteletdíjban 
részesüljön. 80-nál többet semmi szín alatt ne 
legyen szabad egy tanítónak sem tanítania. 

2. Megfelelő szakfelügyelet rendezése által 
a népoktatási törvényeknek és rendeleteknek 
szereztessék oly érvény, mint például az igaz-
ság szolgáltatóknak, mert jelenleg — sajnos — 
a népoktatási törvényeket és rendeleteket 
végrehajtják az állami iskolák, de a többi 
iskolák föntartói csak ritkán. 

3. Hasson oda a nagym. kormány, hogy a 
mely községben két vagy több osztatlan 
iskola van, azok egy osztott iskolává alakul-
janak át. Ez által az osztatlan iskolák 50%-kal 
csökkennének. 

4. Nyilvánosan hirdetett magasabb pálya-
díjak kitűzése által jó tankönyvek és hozzá-
való vezérkönyvek megiratásáról gondoskodjék 
a nagym. kormány. 

5. Az osztatlan iskolák kellő tan- és vezér-
könyvekkel és taneszközökkel való ellátását 
követelje a kormány bármely jellegű iskola 
tolltartójától. 

Ha így az osztatlan iskola a tanítóság által 
óhajtott alapra és körülmények közé helyez-
tetik, nem lesz szüksége az osztatlan nép-
iskolának külön tantervre. 

(Felső- Venicsc.) Darvas Lázár. 

— A Magjav Nyelvőr a népiskolában. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úr kívánatosnak tartja, hogy lassankint az 
összes néptanítók ismerkedjenek meg a M. 
Nyelvőrrel, s azért f. é. febr. 21-én kelt rende-
letével elhatározta, hogy ezentúl az eddigiek 
helyett az itt fölsorolt száz állami népiskolá-
nak juttatja állami költségen a Nyelvőrt. 
Abaujm.: Aranyidka, Nagy-Ida; Alsó-
Fehérin. : Abrudbánya, Gyulafehérvár^ •— 
Aradm.: Boross-Jenő, Szapári-liget; Árva-

megye : Alsó-Kubin; — Baranyam.: Oszró ; — 
Barsm.: Újbánya: — Bács-Bodrogm.: Bács-
Keresztúr; — Beregm.: Beregszász, Bilke, Nagy-
lucska, Oroszvég, Szolyva, Várpalánka, Mező-
vári ; —- Besztercze - Naszódm.: Besztercze, 
Naszód, O-Radna; — Békésm.: Békés-Csaba: — 
Bibarm.: Körösrév, Mezőtelegd; — Borsodra.: 
Miskolcz; — Brassóm.: Apácza, Csernátfalu, 
Tatrang; — Csanádm.: Tornya; — Csíkm.: 
Csíkszereda; — Csongrádra.: Sándorfalva, Kis-
telek: — Fiume; — Fogarasm.: Fogaras ; 
Gömörm.: Nagy-Rőeze, Tiszolcz; — Három-
székül. : Alsó-Csernáton, Árkos, Illyefalva, 
Nagv-Ajta, Zágon; — Hevesm.: Hatvan: — 
Hontm.: Bakabánya; — Huiiyadm.: Déva, 
Petrozsény; — Jász-Nagykún-Szolnokmegye: 
Szolnok; — Kisküküllőmegye : Dicső-Szent-
Márton ; — Kolozsm.: Kolozs; Krassó-
Szörénym.: Facset, Karánsebes, Orsova; — 
Liptóm.: Liptó-Szent-Miklós ; — Maros-Torda-
megye : Kibéd, Vajda - Szent-István ; — 
Máramarosm.: Felső-Visó, Visk; — Mosonm.: 
Köpcsén; — Nagyküküllőm.: Alsó-Rákos, 
Kőhalom; — Nógrádm.: Ecseg: — Nyitram.: 
Csejte, Pöstyén; — Pest-Pilis-Solt- Kiskúnm.: 
Budafok, Mátyásföld, Pilis-Szent-Mihály, Tököl, 
Vörösvár; — Pozsonvm.: Malaczka; — Sáros-
megye : Bártfa, Berzevicze; — Sopronra.: 
Lajta-Újfalu; — Szatmárm.: Avas-Felsőfalu, 
Kapnikbánya ; — Szebenm.: Nag}r-Szeben : - — 
Szilágyra.: Szilágy-Somlyó, Zsibó ; — Szoluok-
Dobokam.: Nagy-Ilonda, Somkerek ; — Temes-
raegye : Buziás, Gattaja; — Torda-Aranyosm.: 
Felvincz, Maros-Bogát, Toroczkó ; — Torontál-
megye : Bresztovácz, Rudolfsgnád, Zichyfalva: - -
Trencsénm.: Csacza, Trencsén-Teplicz; — 
Turóc-zm.: Znióváralja; — Udvarhelymegye : 
Sófalva, Székely-Keresztúr; — Ugocsam.: 
Velete ; — Ungm.: Radváncz, Sztrajnyán ; — 
Vasra.: Mura-Szombat; — Zalam.: Hodosán, 
Stridó, Szent-Grót; — Zemplénm.: Sátoralja-
újhely, Varannó ; — Zólyomm.: Breznóbánya, 
Tót-Pelsőcz. 

== Kérelem. Az állami tanítók országos 
egyesületének tagdíjhátralékos tagjait tiszte-
lettel kérem, szíveskedjenek kötelezettségeik-
nek még a közgyűlés ideje előtt eleget tenni. 
Új-Pest (Vasut-utcza 2.) Tisztelettel Józsa 
Dániel, pénztáros. 

= Kérelem. Alulírott tiszteletteljesen kérem 
mindazon tanító és kántor urakat, kik a 
csik-somlyói róm. kath. tanítóképző-intézetben 
nyerték tanítói és kántori képesítésűket, szíves-
kedjenek egy levelezőlapon velem közölni 
nevöket, tanítói vagy kántori képesítési idejüket 
és jelenlegi működési helyóket a megye meg-
nevezésével együtt. Karácsony József, a csik-
somlyói róm. kath. tanítóképző igazgatója. 
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Szegény leányok. 
Van az indusoknak egy igen hires mese-

gyűjteményeik: „Vancsatantra" a neve. Egy-
másba skatulyázott mesék ezek. A mese 
tulajdonképen a bölcsebbnél-bölcsebb mondá-
sok, tanulságok keretéül szolgál. Ugy kezdődik 
a mese, hogy egy nagyeszű, hatalmas királynak 
három isten-verte buta fia volt. Sokat, vég-
telen sokat búsult ezen a szerencsétlen király — 
mert: 1. A legszerencsétlenebb apa a világon 
az, a kinek ostoba fiai vannak. 2. Inkább 
legyen koldus az apa, csak eszes fiai legyenek. 
3. Inkább szülessék a fiú rútnak, púposnak, 
nyomoréknak, csak okos legyen. 4. Inkább 
szülessék leány, mint egy buta fiú. 

Szegény leányok! De kevésre becsülték 
őket az indusok. Persze nagy okuk volt erre. 
A zsidók is azt tartották, hogy sírnak a falak, 
a mikor egy leány születik. 

A modern világ azonban már egészen más 
véleményt táplál a női nem felől. Hiszen már 
egyenjogú a férfi és a nő! Sok helyen bizony 
még fölül is kerekedik a gyöngéd nem. 

Ha meg is változtak a viszonyok, mégis 
sok helyen még mindig nagy bánatot okoz, 
ha leány születik. Ezek a modern szegény 
leányok! Csábítóan szépek. Ragyogó szempárak 
elbűvöl. Tudnak szeretni, bajban vigasztalni, 
önfeláldozóan munkálkodni és mégis vajmi 
ritkán lehetnek boldogok. A modern leány 
boldogságának legtöbbször — mint általában 
mindennek — első föltétele: a pénz. 

Az indusok módjára erre én is mondok egy 
mesét. 

* 

A minap az esteli korzón Pista bátyámmal 
találkoztam. 

— Kit vár Pista bátyám? szólítom meg. 
— A leányom szeretőjét. 
— Kicsodá-á-t ? 
— Hát az Ilus jegyesét vagy mijét. 
— Hogvan, az Ilus jegyben jár? 
— Nos?! 
— Kiféle a jegyese? 
— Egy csinos jogász. Hiszen mindennap 

itt sétál vele a korzón. Láthattad elégszer. 
— Az a harmatosképü, tejfölösszájú jogász-

gyerek az Ilus jegyese? 
-— Az a! Hát aztán ? 
— Persze hát aztán. Hány éves az Ilusod ? 

— Tizennvolcz. 
— Hát a jogász? 
— Husz. 
— Ejnye de czifra. Hát aztán ez rendjén 

van ? 
— Persze, hogy rendjén. A fiú elvégzi a 

jogot, lesz törvényszéki gyakornok, azután 
lesz aljegyző és punktum, házasodhatik. 

— Ü . . . ugy-e! Miféle fizetése van az 
aljegyzőnek ? 

— Öt-hatszáz forint. 
— Ilusnak mennyi a hozománya ? 
— Semennyi. Majd havonkint segítem őket. 

Mit csinálnék azzal a tömérdek fizetésemmel ? 
— Ez mind igen szép. De meggondoltad-e, 

hogy a jogász vőlegénynek még hány vizsgá-
latot kell leraknia addig, míg törvényszéki 
gyakornok lehet és hány év telik el addig, 
a míg Iluskádat az oltárhoz vezetheti? Meg-
gondoltad-e, hogy erkölcsi tekintetben mily 
következményei lehetnek az ily hosszú jegyben-
járásnak? De vegyük a legjobb esetet. Ajogász 
letette a vizsgálatokat, aljegyző is lett, el is 
vette az Iluskát és aztán ? . . . Az új párnak 
lakás kell, bútor, kelengye, tömérdek egyéb 
apróság a háztartáshoz, honnan kerül minden 
elő ? Te is adósságot csinálsz, a fiatal ember 
is! Adóssággal és ily kis fizetéssel a mézes-
hetek csakhamar keserűekre változnak. 

— Lári-fári, sok bölcsesség. Ilyenformán 
szegény uri leány férjhez sem mehetne hiva-
talnok emberhez. 

— Ilyen viszonyok között semmi esetre 
sem. Sőt többet mondok, valósággal bűn ily 
viszonynak az ápolása . . . 

Nagyot kaczagott a filozofáláson Pista bátyám 
és otthagyott a faképnél. 

Öreg hibám, hogy többet törődöm a más 
bajával, mint a magaméval. Fölizgatott Pista 
bátyám közönyössége ily egész életre szóló 
kérdésben, siettem haza, ha már az apával 
nem birok, legalább a jogász vőlegénynek, 
mint volt tanítványomnak — az indus mese 
módjára — kifejtsem az ilyenformán meg-
kötendő házas élet tanulságait. 

A következő levelet írtam hozzá: (Ezek 
azok a bizonyos indus bölcs tanulságok, ha 
ugyan azok ?): 

„Kedves Öcsémuram! Nagy és őszinte 
örömmel üdvözlöm elhatározását, hogy Iluskát 
nőül akarja venni. Iluskát nem ismerem, de 
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mindig oly fogalmam volt róla, hogy oly leány, 
a kiért férfinak küzdeni érdemes. Hogy helyes-e 
választása vagv sem: már abba se nekem, sem 
senki másnak a világon beleszólása nincs. 
Engedje meg azonban, — nekem, mint volt 
professzorának, a kinek a szivén csüng minden 
egyes tanítványának a sorsa, de különösen 
az Oné, mint legjelesebb tanítványaim egyiké-
nek a sorsa, hogy az anyagi kérdést illetőleg 
aggodalmaimat Önnel közöljem. 

Minden tisztességes embernek felesége, ön-
maga és a társadalom iránt való kötelessége, 
hogy szilárd talajon álljon, mikor megháza-
sodik. Érzi és tudja ezt Ón is jól. de a meg-
oldás mindkét részről igen helytelen. Ön azt 
nagyon jól tudja, hogy a leánynak egy kraj-
czárja sincs. Leendő apósa hivatalnok, bár 
van háromezer forint évi fizetése,__ mégsem 
tud kellő módon hozzájárulni az On jövőjé-
nek megalapításához. Szegény ember ő, mint 
minden hivatalnok, a ki otthonról nem hoz 
magával vagyont, vagy a felesége révén nem 
kap. Mire háromezer forint fizetéséhez ér, 
akkorra egy csomó adóssága van. Honnan és 
miből fogja most már Ön aranyos kis fele-
ségét a kedves otthonba vezetni, a remény-
beli aljegyzői fizetésből hogyan fogja eltar-
tani a nélkülözéshez nem szokott lluskáját? 

Kedves Öcsémuram! Én átmentem ezen az 
állapoton s mondhatom, keserves helyzetben 
voltam házasságom első évében. Minthogy 
resteltem apósommal alkudozni, de meg fülig 
szerelmes is voltam s attól tartottam, hogy 
ha helyzetem nyíltan föltárom, nem kapom 
meg a leányt, csak annyit mondtam, hogy 
mindössze pár száz forintra van szükségem. 
Apósom még esküvőnk előtt apródonkint vagy 
négyszáz forintot adott, a mi szőrén-szálán 
elment a nélkül, hogy vagy száz forintot is 
félretettem volna. 

Esküvőnk után útiköltségre még kétszáz 
forintot adott; feleségemnek is volt husz drb 
arany zsebpénze, ezt részben kétheti nász-
utazásunk, részben az esküvő előtt csinált 
adósságok nyelték el. Ugy egyeztünk, hogy 
apósom mindaddig, míg konszolidált helyzetbe 
jutok, havonkint ötven forintot fog adni. Ugy 
fordult azonban a sor, hogy apósomnak éppen 
az esküvő előtti időben és azután is jótállásai 
miatt sokat kellett fizetnie. Azonkívül búto-
runkért kétezer forintot kellett adnia; a szállí-
tási díj fedezésére nekem újabb százötven 
forintot küldött. Ily körülmények között egy 
szóval sem említettem adósságaimat, hanem 
igyekeztem a magam emberségéből megküz-
deni bajaimmal. De míg azelőtt mindig volt 
egypár forint mellékjövedelmem, éppen házas-
ságom után bármennyire igyekeztem, még 
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csak öt garas mellékjövedelemre sem tehettem 
szert. Hitelezőim egyszerre ostromolni kezdtek. 
Én fizettem is, a mit csak lehetett, de azért 
napról-napra tarthatatlanabbá vált helyzetem. 
Sokakkal szemben becsületem forgott koczkán; 
mondhatom, hogy gondok között hajtottam 
fejem nyugalomra s keserves gondokkal ébred-
tem minden reggel. Hozzájárult még az ezernyi 
apró kiadás, a mi új háztartásban múlhatat-
lanul fölmerül. Most ezt kell venni, most azt; 
most rokonok jöttek látogatóba; most jó 
barátok; a világ előtt is fönn kellett tartani 
a tisztességes látszatot. S nemsokára újabb 
gondok gyülekeztek fejem fölé. Az első gyer-
meket vártuk. Ha apósom életben marad, 
ügyei jobbra fordultával kiránthatott volna a 
hínárból, de ő, szegény, hirtelen elhalt, s gyász-
ruha, koszorú stb. csak növelte bajaimat. 

Körülbelül háromnegyed évi kínlódás után 
végre egy nagvobb kölcsönt vettem föl s még 
mai napig is húzom a terhet. 

Nohát kedves Öcsémuram, nekem ezer-
négyszáz forint fizetésem volt s mégis így 
kellett küzködnöm. Mi lesz Önnel hatszáz 
forint fizetéssel? 

Nem. nem kedves barátom, ily könnyel-
műen nem szabad romlásba taszítania önmagát, 
feleségét és csakhamar beköszöntő gyerme-
keit; felesége iránt tartozó kötelessége hely-
zetét a mennyire lehet biztosítani Arra ne 
adjon semmit, ha azt mondják, hogy majd 
így, majd úgy, az esküvő után is segítik. Ez 
üres szófia beszéd. Esküvő után még a módos 
apa sem ad semmit, annál kevésbbé a szegény, 
mivel a szegény apának csak az a szándéka, 
hogy a leányt férjhez adja. Mert akkor meg-
nyugszik, hogy kötelességét teljesítette és 
rábízzák az ifjú férjre — hadd küzködjék: az 
ő felesége, az ő érdeke. 

Egyik kollégám három évig járt jegyben, 
míg az utolsó főzőkanál is helyén volt s 
csak akkor esküdött meg. Ismerek embereket, 
kik 8 évig is jártak jegyben, mivel a fizetés-
ből apródonkint szerezték meg a bútorokat. 

így cselekedjék Ön is! Ehhez persze nagy 
elhatározás szükséges. Az elhamarkodásástól 
óvakodjék. 

Bármennyire is szeretné szép menyasszonyát 
nejévé tenni, türtőztesse magát s addig szó 
se legyen esküvőről, a míg az utolsó főző-
kanál nincs helyén. Ha tanácsomat követi, 
akkor megveti boldogsága ágyát s tisztességes 
eljárásáért mindenki becsülni fogja. 

De ha — mitől Isten óvjon — máskép 
cselekednék, úgy örökké sinyleni fogja ballé-
pését, mert az anyagi gondok között élő 
embert még a legjobb barátai is elkerülik. 

És most még egyet! A ki úgy imádja, mint 

\ i ( f ^ t f p ] 



10 1 2 . SZÁM. 

Ön, szive választottját, annak legféltettebb 
kincse: imádottjának becsiilete:_ Gondolja meg, 
hogy négy, öt év áll még Önök előtt. Az 
emberek nagyrésze pletykákból é\.r Örülnek, 
ha némi hírbe hozhatják önöket. Óvakodjék 
e szájaktól! Éljen kizárólag tanulmányainak, 
hogy minél előbb czélt érjen. Minél ritkáb-
ban keresse föl Ilúskáját. Minél rövidebbre 
szabja látogatásait. A víg czimborákról pedig 
végkép mondjon le. 

Szóval: nagy állhatatosság, kedves Öcsém-
uram! Ez legyen a jelszó! 

Üdvözli stb." 

Mialatt összehajtogattam szépen a hosszú 
levelet, újra elgondolkoztam a szegény leá-
nyr k sorsán. Hogy is mondta Pista bátyán} ? 
„L szerint szegény leánynak hivatalnokhoz 
nem szabad férjhezmennie ?" . . . Szabad, 
szabad . . . csakhogy kevés oly állhatatos fiatal 
ember van ám a világon! A legtöbb vissza-
riad a komoly munkától, éppen ezért módos 
leányok után futkos. A kik pedig minden meg-
gondolás nélkül csak a szívre hallgatnak, évek 
múlva az anyagi gondok terhe alatt — a leg-
ridegebb házas életet folytatják. A nagy sze-
relmet a kenyérért való küzdelem, az örökös 
perpatvar váltja föl. 

Szegény leányok ! Bizony a legtöbbnek 
boldogtalanság az osztályrésze. 

(líudnpcst.) Körött) Henrik. 

I R O D A L O M . 
Pedagógiai Kalauz, a népnevelés czéljaira. 

írta Körösi Henrik. A »Népnevelők Budapesti 
Egyesülete" a néptanítók pedagógiai müveit-
ségének mélyítése, fokról-fokról való emelése 
és egyúttal a magyar pedagógiai irodalom 
fejlesztése érdekében „Népnevelők Könyvtára" 
czím alatt egy vállalatot indított meg, melyet 
hazánk legjelesebb pedagógusai támogatnak 
műveikkel. A vállalat évenkint 3—4 önálló 
füzetet ad könyvpiaczra. Eddig 4 füzet jelent, 
meg; köztük legutóbb a fenti ezímű. 

Körösi Pedagógiai Kalauzával, mint azt e 
munka előszavában érinti is, nem akart az 
újság ingerével hatni; abban a pedagógiának 
csupán leglényegesebb részleteit kívánta fel-
ölelni s könnyen áttekinthetően csoportosítani; 
egyúttal azonban a népiskola pedagógiai és 
didaktikai eljárását is közelebb szándékozott 
hozni a középiskolához. 

Körösi P. K-ban legelőször is a tanítóról, 
annak jelleméről s a társadalomban való 
helyzetéről szól. Röviden, velősen megszív-
lelni valókat ír. „Csakis finom lelkületű, 

önzetlen és a nevelésre rátermett ember 
válaszsza a tanítói pályát." „A tanító í'olv-
tonosan kis gyermekek tanításával foglal-
kozván. ezt a tanítási módot kiviszi az életbe 
is." Igaz! Ugyanezen fejezet alatt szól röviden 
a tanító felelősségéről, rendre szoktatásról, 
későnjárásról, a tananyag bejegyzéséről stb. 
A tananyagnak a naplóba való bevezetését 
Körösi a legnagyobb preczizitással kívánja. 
Erre mintát is mutat be. A tanulóknál hasz-
nálható és használandó büntetésnemeket elég 
részletesen s igen helyesen fejtegeti. A testi 
büntetést nem tartja megengedhetőnek. Ez 
felfogás dolga. 

A népiskolai igazgatónak olyannak kell 
lennie, mint a milyennek Körösi kivánja 
„ ne zárkózzék el, mint valami büró-séf, 
az irodájában, hanem tartózkodjék szívesen 
tanítótársai körében," hospitálásainál „ne 
tüntesse föl, bogv ő . . . a tanítót bírálja". 

A tanítói konferencziákról bővebb s több 
oldalú fejtegetést szerettünk volna látni. 
Talán kissé túlzott követelés az, hogy itt 
a tanítók az iskolai írásbeli gyakorlatok 
témáit, az átveendő olvasmányok czímét 
naponkint bemutassák, jelezve azt, hogy 
melyek fognak ezek közül tárgyilag fejteget-
tetni. A hol pl. 15—20 tanerő van, nincs 
is idő azok felolvasására, annál kevésbbé 
elbírálásukra. Csak kivételesen tartom meg-
engedhetőnek, hogy a konferencziákon a 
hazai, esetleg a külföldi tanügyi irodalom 
mozgalmait a tantestület tagjai ismertessék. 
Ezeket a tanügyi lapokból is megtudhatják 
a tanítók. Felolvasásokat — nézetem szerint — 
a helybeli sajátlagos tanügyi viszonyokkal 
szoros kapcsolatban álló ügyekről kellene 
tartani. Hogy miért csak e körből, azt 
fejtegetni e helyen nincs terem. 

A népiskolai tantárgyak tanítási módját 
Körösi a szóban levő munkában aránylag 
meglehetős terjedelemben tárgyalja; kiemeli 
egyes tárgyaknak kölcsönös vonatkozásait 
s szembeállítja azokat a középiskola tan-
tárgyaival. E tárgyak között aránylag a 
nyelvtan tanításának módjával foglalkozik 
legbővebben. Kissé merev Körösinek azon 
álláspontja, hogy e tárgy tanításához szük-
séges példákat sohase kerestesse ki a tanító 
a nyelvtani kézikönyvből. Miért ne ? Külö-
nösen jelenleg, midőn az olvasókönyvek 
uem állanak a szükséges mértékben e tárgy 
szolgálatában. 

A földrajz tanításánál Körösi kívánatos-
nak tartja, hogy a néprajzi viszonyok is 
lehető bő ismertetésben rézzesüljenek. Igen 
helyes! Egy polyglott államban erre nagy 
súlyt kell helyezni. Abban azonban nem 
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érthetünk egyet, hogy a népiskolában a 
helységeket, politikai határokat ne lehetne 
rajzolni. Ezeket lehet s kell is; ellenben az 
utvonalak lerajzolását mellőzni kell. Tapasz-
talatból beszélek. Helyes Körösinek az a 
figyelmeztetése, hogy „ügyelnünk kell, nehogy 
a térképrajzolás túlterhelésre vezessen." 

A történelem tanítását olvasmányok alap-
ján kivánja tanítani és pedig lehetőleg egy, 
e czélra szerkesztett külön történelmi olvasó-
könyv alapján. 

Természetrajzot kis gyermekekkel, könyv 
nélkül nem tart megengedhetőnek föladni. 
A népiskolai könyvtárakat kivánja akként 
szervezni, hogy azokban a gyermekek föl-
fogásához mere érdekes természetrajzi elbeszé-
lések legyenek. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok mai taní-
tása Körösi szerint „szánalomraméltó vergő-
dés." Biz ny, sokak szerint az. A tanítók 
nagyrésze előtt a Il-ik osztályban egy érthe-
tetlen czélú „tantárgy." Beszédnek külön óra! 
Hát nincs mód, alkalom minden népiskolai 
tárgynál beszélgetni ? Körösi álláspontja az, 
hogy a beszéd- és értelemgyakorlat anyaga 
első sorban az olvasmány legyen. Elfogadható 
álláspont. Minden tárgygyal kapcsolatban fej-
leszthetjük az értelmet, bővíthetjük az isme-
reteket, nemesíthetjük az erkölcsöt. Miért ne 
olvaszthatnék ezekbe a mostani beszéd- és 
értelemgyakorlatokat ? 

Éneknél a hangjegyek tanítását kiküszö-
bölendőnek tartja K. A rajzot testeken ki-
vánja taníttatni. Ezekhez sok szó fér. Eldön-
tetlen kérdések. Ezeknél K. a rövid közlés 
keretében inkább álláspontját kívánta jelezni; 
azok helyes voltáról meggyőzni nem volt tere. 

Ennyiben végigfutva Körösi 56 lapra ter-
jedő munkáján, konstatálhatjuk, hogy mondani-
valóját áttekinthetően csoportosította. Noha 
nem akart az újság ingerével hatni, több 
helyen, mint láttuk, jelentős kérdéseket moz-
gat, eredeti fölfogásban, rövid, tiszta megvi-
lágítással. Az általánosan ismert, tudott taní-
tási s módszertani dolgokat is érdekes módon 
közli. Stylusa világos, nyelvezete szép. Körösi 
szeretettel foglalkozott tárgyával s munkája 
megérdemli, hogy szeretettel fogadja a taní-
tóság. — cz. — 

A Franklin-Társulat kiadásában nagysza-
bású vállalat indult meg: Ókori Lexikon; a 
vallás- és közoktatásügyi minister megbízá-
sából és a M. T. Akadémia támogatásával 
szerkeszti Peez Yilmos dr., egyetemi tanár. A 
most megjelent 1. füzet Abacus-tól Ager 
publicus-ig terjed. Kiállítása díszes, illusztrácziói 
kitűnőek. Ez a nagyszabású munka 30 — 35 

négy-íves, gazdagon illusztrált füzetben fog 
megjelenni; az egész mű tehát 120—140 
ívnyi terjedelemben, három, körülbelül 900 
ábrával díszített kötetből fog állani. Megjelenik 
a nagy szünidő kivételével lehetőleg minden 
hónap 15-én; egy-egy füzet ára 1 korona. 

Grill Károly budapesti könyvkereskedése elő-
jegyzési ívet bocsájtott ki dr. Lázár Bélának 
A tegnap, a ma és a holnap czímű kritikai tanul-
mányainak második sorozatára. Az előjegyzők 
részére a mű ára 2korona. Bolti ára 3koronalesz. 
A n . kötet tartalma: Ruskin. Guy de Mau-
passant. Lira: Petőfi. Vajda János. A 90-es 
évek lírája. Elbeszélés: Ivánja Ödön. A. 90-es 
évek elbeszélése. LTjabb tárczairók. Dráma: 
Ibsen. Szigligeti és a modern dráma. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőség»ok. 15.923. sz.). 
Az állami kisded óvó-intézetekben és állami 

elemi iskolákban működő kisdedóvónők és 
állami elemi iskolai tanítók és tanítónők szabad-
ságolása körül ismételten fordultak elő súlyos 
természetű visszaélések, melyek egyrészt az 
iskolai rendet és a tanítás menetét ok nélkül 
megzavarják és a taneredményt koczkáztatják, 
másrészt az illetőknek jellemét és kötelesség-
érzetét kétes színben tüntetik föl és a kir. kincs-
tárt is indokolatlan kiadásokkal terhelik meg. 

Minthogy ezen visszaélések az azt elkövető 
tanítók kötelességérzetének megfogyatkozásá-
ból erednek és mivel az ilyen mulasztások 
között fordultak elő esetek, a melyeknek létre-
jöttét a kir. tanfelügyelőség részéről gvakor-
landó szigorú ellenőrzés hiánya elősegítette: 
fölhívom a kir. tanfelügyelőséget, hogy az 
alábbi szabályokat a szabadságolási ügyek és 
a szabadságk ér vények fölterjesztése körül a 
legszigorúbb pontossággal és felelősség mellett 
tartsa és tartassa be; mert az esetleg elő-
fordulható visszaélésekből az iskolai rend és 
fegyelem lazításáért, valamint a kir. kincstárt 
érő károkért a kir. tanfelügyelőséget anyagi 
felelősségre fogom vonni. 

1. A szabadságolások kétféle okból történ-
hetnek, és pedig: 

a) családi okokból, 
b) betegség miatt. 
2. Ha a tanító vagy óvónő családi okokból 

vágy más egyéb méltánylást érdemlő és halasz-
tást nem tűrő okból kér nyolez napnál rövi-
debb szabadságot, akkor az állami elemi isko-
lák gondnoksága részére az 1876. évi 20.311. o o 
szám alatt kelt rendelettel kiadott utasítás 
36. 2-ik pontjában foglaltak értelmében 
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az állami elemi iskolai gondnokság, illetőleg 
az állami kisdedóvodai felügyelő-bizottság 
adja meg az engedélyt a szabadságra: azon-
ban egy tanítónak vagy óvónőnek egy tanév 
alatt együttvéve nyolcz napnál több szabadság-
idő ez ütőn nem engedélyezhető. Egyszer egy 
évben ilyen czímen egyszerre 8 napig teijedő 
időre szabadságidőt teljes felelősség mellett a 
kir. tanfelügyelő adhat, ha azt kikerülhetet-
lenül szükségesnek találja. 

Ilyen esetekben azonban a szabadságot kérő 
tanító, tanítónő, kisdedóvónő helyettesítéséről 
mindenkor maga tartozik gondoskodni. 

Ott, hol az állami elemi iskolának több 
tanítója van és egy ezek közül az igazgatói 
teendőkkel meg van bizva, az igazgatói teen-
dőkkel megbízott tanító különösen indokolt 
esetekben évenkint egyszer, egy napra a taní-
tóknak szabadságot adhat; ezt azonban ugyan-
azon napon a gondnokságnak bejelenteni 
tartozik. 

Az állami elemi iskolai tanítók, tanítónők 
és kisdedóvónők osztályuknak, illetve a kisded-
óvodának semmi körülmények közt szünnnapot 
vagy szünnapokat nem adhatnak; ezen tilalom 
átlépése súlyos fegyelmi vétségként fog minő-
síttetni. 

Az iskolába járó növendékeknek egyenkint 
vagy összesen nem nevelési czélokból való 
kirendelése szintén a legszigorúabban tilos. _ . . O o 
Csak az iskolai vagy egyházi ünnepek, vagy 
kegyeletes czélokból engedhető az meg a 
gondnokság, felügyelő-bizottság előzetes tud-
tával. 

3. Ha valamely tanító, tanítónő, kisded-
óvónő ágyban fekvő beteg lesz, a betegség a 
gondnokságnak, felügyelő-bizottságnak beje-
lentendő, úgy szintén az elemi iskolai tanerők 
részéről az igazgató-tanítónak is; egyúttal 
bejelentendő a betegség valószínű tartama is, 
hogy a helyettesítésre nézve intézkedni lehessen. 
A gondnokság, felügyelő-bizottság és igazgató-
tanító tiszte módot találni annak ellenőrzésére, 
hogy a fekvő betegséget jelentő tanító, tanítónő, 
kisdedóvónő tényleg beteg-e vagy sem. 

4. Nem szükséges szabadságidőt kérni azon 
esetben, hogyha valamely tanító, kisdedóvónő 
családjában ragályos betegség lépett föl. Ilyen-
kor az illető tanítónak, kisdedóvónőnek és 
az egészségügyi hatóságnak bejelentésére az 
illetőt a tanítástól a járvány lefolytáig föl 
kell menteni. 

5. Nem fekvő beteg állami elemi iskolai 
tanító, tanítónőnek, kisdedóvónőnek beteg-
ség czímén csakis azon esetben fogok 
ezentúl nyolcz napnál hosszabb, de három 
hónapot túl nem haladó szabadságidőt enge-
délyezni, ha betegségét elengedhetetlenül ható-

sági orvosi bizonyítványnyal igazolja; továbbá 
ha baja tényleg olyan természetű, a mely 
tanítói kötelességének teljesítését lehetetlenné 
teszi, vagy a munkálkodás egészségét komoly 
veszedelemmel fenyegeti Általánosan használt 
olyan indokok alapján, minő idegesség, vér-
szegénység, évközben szabadságidőt enge-
délyezni nem fogok, mert ezen bajokkal 
szemben a nagy szünidőben elég ideje marad 
a tanítóknak egészségük helyreállítására. 

6. Ha az előbbi pontban megállapított 
három havi szabadságidő leteltével a szabad-
ságidő ismételt megújítása válik szükségessé 
és az engedélyezett szabadságidő egyfolytában 
egy évet kitesz, a beteg tanító, tanítónő vagy 
kisdedóvónő végellátása lesz foganatba veendő. 

7. Férjes tanítónők, kisdedóvónők lebetege-
dés esetére hatheti szabadságidőt nyernek in-
dokolt kérvényük alapján. 

Ez alkalommal kijelentem, hogy 1892. évi 
május hó 10-én 34.945. szám alatt kelt kör-
rendeletet, a mely szerint a gyermekágy tar-
tamára a helyettesítési költségek felét a sza-
badságolt tanítónők kötelesek fizetni, ezennel 
hatályon kívül helyezem s kijelentem, hogy 
az ily esetekben a helyettesítési díjakat az 
államkincstár tehére fogom utalványozni. 

8. Több tanítóval bíró állami elemi nép-
iskolánál a szabadságon levő tanító, tanítónő 
helyettesítését egy hónapon keresztül a tanító-
testület osztály-összevonás vagy más módon, 
de minden díjazás nélkül tartozik ellátni. 

9. A kir. tanfelügyelő a szabadságkérvénye-
ket mindenkor részletesen indokolt jelentés 
kíséretében köteles fölterjeszteni s lehetőleg 
személyes tapasztalat alapján, szigorú felelős-
ség terhe alatt köteles véleményt adni arról, 
hogy a szabadságidőre tényleg és okvetlenül 
szükség van-e vagy sem ? 

A mennyiben a föntiek figyelmen kívül 
hagyatnának és a szabadságolások körül vissza-
élésnek nyomára jönnék, vagy alapos gyanú 
merülne föl arra nézve, hogy valamely tanító, 
tanítónő vagy kisdedóvónő elegendő ok nélkül 
szabadságidőért folyamodott, a szabadságolt, 
illetve szabadságot kérő tanító, tanítónő, óvónő 
egészségi állapotának fölülvizsgálatát az illető 
költségére hivatalból fogom elrendelni; és az 
illető, vagy visszaélést elkövető ellen szigorú 
fegyelmi eljárást fogok indítani, a helyettesí-
tési költségeket pedig az illető fizetéséből vissza 
fogom téríttetni. 

Végül figyelmeztetem a kir. tanfelügyelősé-
get, hogy betegség czímén szabadságot kérők 
folyamodványainak fölterjesztése alkalmával, 
olyan esetekben, midőn akár a szabadságot 
kérő egészségi állapotára, akár az orvosi bi-
zonyítványban foglaltakra nézve észrevételei 
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volnának, ezeket kiemelni el ne mulaszsza, 
mert az ilyen mulasztásból az államkincstárra 
háramolható károkért a kir. tanfelügyelőséget 
anyagi felelősségre fogom vonni. 

Budapesten, 1900. évi márczius hó 3-án. 
A minister helyet t : 

Zsilinszky, 
itllamtitliár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Jakobs Ottokár-

bánya- és vasgyártulajdonosnak, a ki a kassa-
hámori állami elemi iskola és szervezendő 
kisdedóvoda javára mintegy 24000 korona 
értékű adományt tett. 

Kinevezte: Posfai János és Szabó Lujza 
oki. tanítót, ill. tanítónőt az apatin-vidék-
telepi áll. el. népiskolához r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Nicka Trifon oki. tanítót a czre-
pajai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Seress 
Mária oki. óvónőt a tiszaszentimrei államilag 
segélyezett községi óvodához óvónővé; Sármány 
(Schuller) Miksa oki. tanítót a dobsinai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Faludi Géza 
oki. tanítót a ráczkanizsai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; László Albert oki. tanítót a 
magyarbükkösi áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Farkas Sándor oki. tanítót a szász-
zsombori áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Kóberling Márton oki. tanítót a komlóbánya-
telepi áll. el. népiskolához rendes tanítóvá; 
Gulyássy Tivadar oki. tanítót a gercselyi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Thierry Géza 
oki. tanítót a kiskundorozsmai-seregélyesi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Szavkovics Szve-
tozár oki. tanítót az ó-moldovai közs. el. 
iskolához r. tanítóvá; Bereghy György oki. 
tanítót a kelecseny-oblyászkai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Kolozsváry Erzsébet 
oki. tanítónőt a bánffy-hunyadi áll. el. nép-
iskolához rendes tanítónővé; Polányi Rózsa 
oki. tanítónőt a bodrogszerdahelyi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Ormai Balázs oki. 
tanítót az orsovai államvasúttelepi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Migály Alajos szombathelyi 
államilag segélyezett közs. polg. isk. tanítót 
jelenlegi minőségében a pinkafői áll. polg. 
iskolához és egyszersmind az igazgatói teen-
dőkkel megbízta ; Gábor Dezső szász-zsombori 
áll. el. isk. tanítót a szászújősi áll. el. iskolá-
hoz jelen minőségében. 

Megerősítette: Simon Ferenezné Horkay 
Malvin szászvárosi áll. polg. leányiskolái 
igazgató - tanítónőt igazgatói minőségében ; 
Gavrila István végszentmihályi közs. tanítót 
jelen állásában; Gergineszku Döme plugovai 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában 

Nyugdíjat utalványozott: Takács (Kohn) 
Armin munkaképtelennek talált závodi izr. 
el. isk. tanító részére évi 620 koronát; Szendy 
Pál piliscsabai munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 560 koronát; Popovüs 
Bogdán bácsföldvári munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére 1320 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Zsatkovics András homonnarokitói gör. szert, 
kath. tanító özvegye, szül. Dsnla Anna részére 
évi 311 koronát, László és Kornélia nevt 
kiskorú árvái részére egyenkint 51 korona 
83 fillért; Kari József volt gvörei ág. h. ev. O- O 
tanító özvegye, született Paidovics Erzsébet 
részére évi 300 koronát: Bönnisch Ede iglói 
ág. h. ev. polg. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Kailing Matild részére évi 710 korona 40 
fillért; Inzsöl József sótonyi róm. kath. volt 
elemi iskolai tanító özvegye, szül. Sági Mária 
részére évi 364 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
h Az udvarhelymegyei általános tanító-

egyesület udvarhelyjárási fiókköre folyó hó 
8-án Alsó-Sófalván tartotta meg évnegye-
des gyűlését. Lázár József köri elnök meg-
nyitó beszéde után az osztatlan iskolák tan-
tervének kérdésével foglalkozott a gyűlés s 
egyhangúlag a külön tanterv mellett foglalt 
állást. Elhatározta továbbá a gyűlés azt, 
hogy a Maros-Tordamegvei Tanítótestület által 
a kántortanítók fizetése és nyugdíj-rendezése 
ügyében indított mozgalomhoz csatlakozik és 
fölkéri ezen egyesületet az akczió további 
folytatására. A Ferencz József Tanítók Házá-
ról szabad előadást tartott s az Eötvös-alap 
alapszabályait ismertette Gyerkes Mihály, kinek 
gyújtó szónoklata, hogy nem volt pusztába 
kiáltó szó, mutatja azon nemes fölbuzdulás, 
hogy ott hevenyében 16-an léptek be az 
Eötvös alap tagjai közé, többen pedig ezután 
fognak jelentkezni. A jövő gyűlés junius 21-én 
lesz. 

A kolozsmegyei ált. tanítótestület 
m.-örményes-vidéki fiókköre f. hó 7-én tartotta 
ez évi második rendes közgyűlését Uzdi-Szent-
Péteren. „Az iskolai mulasztásokról" Kászony 
Árpád áll. tanító, „Népiskoláink a közegész-
ségügy szolgálatában" czímen Musnay Kálmán 
áll. tanító tartott fölolvasást. — Többek hozzá-
szólása után a fiókkör az egyféle tanterr 
mellett foglalt állást. 

-4- A marostor dam egyei általános tanító-
testület mezőségi köre tavaszi gyűlését Mező-
Bándon tartotta meg. Az osztatlan iskola tan-
tervéről Bányai András olvasta föl sikerült 
értekezését, melyben oda konkludált, hogy az 
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osztatlan iskolának nem kell külön tanterv. 
Hason értelemben olvasott föl e tárgyról Hartha 
László, ki szintén osztatlan népiskolában műkö-
dik. Ezek után a gyűlés is kimondotta, liogy 
az osztatlan iskolának nem kell külön tanterv. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves tudomásul. A Tanácsadóban csak köz-

érdekű ügyekben adunk választ; magánügy-
ben ezímzett levelező-lapot kell mellékelni. 
Czikkek beküldői szintén csak az esetben kap-
nak választ, ha levelező-lapot mellékelnek. Oly 
ügyekben, a melyek utánjárást kívánnak, egy 
hét leforgása előtt nem válaszolhatunk. Hirde-
tések, előfizetési és hirdetési díjak, elmaradt 
lappéldányok reklamácziói a kiadóhivatalba 
(I. kerület, Vár, Iskola-tér 3. szám) kül-
dendők. A szerkesztőséghez küldött hirde-
tések közléséért és reklamáeziók elintézéséért 
semmi felelősséget sem vállal a szerkesz-
tőség. Névtelen levelekre nem válaszolunk; 
bérmentetlen leveleket el nem fogadunk. — 
R. J. Keszegfalva. A nyomtatott szavazó-
lapoknak a választás helyén kívül való szétosz-
tását senki sem tilthatja meg. Ha meghívják 
a gyűlésre s megválasztják jegyzőnek, akkor 
vezeti a jegyzőkönyvet. Kérjük, ne ártsa magát 
a mások dolgába. — Tanügybarátok. Sz.-
Kút. Már számtalanszor megüzentük, hogy 
névtelen levelekre nem válaszolunk. Hogy kérhet 
szívességet tőlünk clZ, cl ki be sem mutatja 
magát nekünk ? Pláne ilyen kényes termé-
szetű dologban! — R. A. Gy.-Eperjes. A szán-
dék mindenképen szép, de már nem közöl-
hettük. Különben is lapunk annyira el van 
látva közleményekkel, hogy ilyen hosszú költe-
ményeknek nem nyithatunk teret. — B. J. 
Duna-Adony. Megyéje térképét a Lampel 
Róbert-féle könyvkereskedésben is megren-
delheti. (Budapest, VI.. Andrássy-út 21. sz.) —-
Seres 0. Pap. Lapunk 10. számának Tanács-
adó rovatában „S. G." betűk alatt megjelent 
üzenet nem Önnek szólt. — B. Cs. András. 
Miután f. évi ápril havában katonai sor alá 
kerül, s még csak ezután fog vizsgázni magán-
úton a képezde harmadik osztályáról, ennél-
fogva a szabályok értelmében 3 évre is beso-
rozhatják, habár jelenleg ideiglenesen helyettes 
tanítóként működik. Azért azonban folyamod-
hatik, hogy szolgálata megkezdését halaszszák 
addig, míg a tanítóképzőt be nem fejezi és a 
képesítőt le nem teszi, szóval mintegy 2 esz-
tendeig. — Fridman N. Nincs külön törvény 
a tanítók adómentességéről, hanem a külön-
böző törvénvczikkekben az illető helyen meg 
van jelölve, a hol egyik vagy másik adónem 

a tanítót nem terheli. Ezekről a Néptanítók 
Lapjában többször írtunk. R. J. A Mária 
Dorothea Tanítók Otthonába való fölvétel 
ügyében tessék pártfogásért bizalmasan for-
dulni Sebestyénné-Stetina Ilona úrnőhöz, a 
Nemzeti Nőnevelés szerkesztőjéhez, Budapest, 
VI. ker., Bulvovszky-utcza 28. sz. — Radnai 
N. Ne a tanítói lakáshoz tartozó 21 m~ kertet 
foglalják le faiskolául, hanem adjanak erre a 
czélra u. nev. külön faiskolának való kertet. 
A tanító-lakáshoz V* holdnyi kertnek is kell 
tartozni, mint a tanító egyik törvényes jöve-
delmének. Ha ily kert nem volna, akkor ezért 
megfelelő évi díjat kérjen. Faiskolának nem 
21 négyzetméter területet szoktak adni. — 
P . . . J I. Pl. Az iskolaföntartó nemcsak az 
évi 12 frtot tartozik befizetni a tanítói állás 
után az adópénztárba, hanem a növendékek-
től beszedett 15 krokat is. — Horváth Jenő. 
Ha osztálytanítói állását elhagyya, oly helyre, 
illetve olyan „segédtanítónak" ment, hogy 
mostani állása nem tekinthető önálló rend-
szeresített állásnak, akkor eddigi nyugdíj-
jogosultságának folytonossága megszakad. Azt 
kell tehát tisztázni, hogy másodtanító-e vagy 
valakinek segédje s ott csak egy állás van, 
melyet az tölt be, a kinek ön most (talán 
betegség vagy más ok miatt) segédje. — 
Sz. P. R. P. A tanító — ha saját háza van 
is — köteles az iskolaföntartó adta (— de 
törvényes kellékeknek megfelelő —) termé-
szetben való lakást elfogadni. Méltányos 
kiegyezésre azonban lehet fölszólítani az iskola-
hatóságot s az bizonyára teljesíti az ön kérel-
mét, ha a tanító lakást másként czélszerűen 
értékesíteni tudja. De lakás helyett lakbér-
adására nem kötelezhető. Ily dologban is többre 
mehet az ember szép szóval, mint erőszakos 
követeléssel. — 0. Sándor. A földbirtokos 
elhalálozván, örökösei fölosztják a birtokot s 
parczellánkint eladják, ennek következtében, 
a . . . . i uradalmi iskola megszűnik. Ön pró-
báljon méltányos (pl. 3—6 havi fizetéssel föl-
érő) kielégítést kérni az örökösöktől s pályáz-
zék más helyre, mivel úgy látszik, a birtokra 
nincs telekkönyvileg rátáblázva az uradalmi 
iskolafontartás kötelezettsége s ennélfogva az 
ön jogi helyzete csak magánszerződésen ala-
pulónak tekinthető. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetés. Ö "Fölsége, személye körüli 

magyar ministere előterjesztése folytán, Klinda 
Rezsőnek, az Esztergom városi plébánia-
templom karnagyának, tanügyi és egyházi téren 
szerzett érdemei elismeréseül az arany-érdem-
keresztet adományozta. 
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— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a földmívelésügyi költségvetés letár-
gyalása után a közoktatásügyivel foglalko-
zott. de erről már csak lapunk jövő számá-
ban tudósíthatunk. — Az osztrák birodalmi 
tanácsot, miután a delegátusokat megválasz-o o 
totta, elnapolták. - A délafrikai harcztéren 
lapunk zártáig még nem volt meg a döntő 
nagy ütközet. Anglia csak teljes és föltétlen 
meghódolás árán hajlandó a békekötésre s ezt 
a búrok nem fogadhatják el. Most tehát nap-
nál világosabban látható, hogy az angolok hó-
dító, vagyis rabló-hadjáratot indítottak a búrok 
ellen. Sajnálatos, de erkölcstelen is egyúttal, 
hogy Európa ezt tétlenül nézi! 

Tanító, mint kivándorlási ügynök. 
Jóllehet lapunk m. számában kijelentettük, 
hogy ezt az ügyet befejezettnek tekintjük, 
röviden mégis vissza kell térnünk rá. Dicső 
Endre, az ungi ev. ref. tanítóegyesület elnöke, 
nyilatkozatot küldött be hozzánk, melyben 
kijelenti, hogy kartársai tanácsa folytán egyet-
len egyén sem utazott ki Amerikába s hogy 
ők csak olyanoknak akartak —- a jótékony 
ezélra való tekintetből — az utazásra vonat-
kozó tanácsokat adni, „a kik már a kir. beliigy-
minister úr által kiadott törvényes útlevél 
fölmutatásával beigazolták, hogy szándékukról 
semmi esetre sem téríthetők el." A kivándor-
lást úgy ő, mint ungmegyei kartársai minden 
alkalommal meggátolni igyekeztek s hogy az 
ungi ev. ref. tanítóegyesület ez ügyben nem 
is tárgyalt, mert a midőn látták, hogy a 
mozgalom félreértésekre adhat okot: abban-
hagyták azt. — Megelégedéssel veszszük 
tudomásul ezt a nyilatkozatot és örvendünk, 
hogy magyar tanító az ilyen ügynökösködésnek 
igyekszik még csak az árnyékát is magáról 
elhárítani s hogy, a kedvezőtlen látszat 
daczára, ezúttal sem csalatkoztunk kartársaink 
érzületében. S ezzel ez ügy fölött végleg 
napirendre térünk. 

— A segesvári állami polgári leány-
iskola f. évi márczius hó 10-iki, énekkel, élő-
képekkel kapcsolatos gyermek-szinielőadása 
fényes sikert ért el. A „Csillag-szálló" nagy-
terme kicsinynek bizonyult ez alkalomra. 
Többen kénytelenek voltak visszatérni, mert 
még állóhelyet sem kaphattak. Leirhatatlan 
erkölcsi jutalomban részesítette Segesvár város 
minden nemzetiségű közönsége a kultusz-
ininisterium által csak második éve ide föl-
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állított állami polgári leányiskolát azzal a 
szokatlan impozáns megjelenésével, a minőt 
ez alkalommal tanúsított. A tantestület és az 
iskola tanulónövendékei pedig dicséretes módon 
hálálták meg a közönségnek e páratlan meg-
jelenését azzal, hogy a hat szakaszból állott 
előadás minden pontját olv preczizitással és 
élvezettel oldották meg, hogy a közönség 
nemcsak teljes megelégedését, de hatványo-
zottan fejezte ki elismerését a tantestülettel 
és a működő növendékekkel szemben mindvégig. 
A segesvári állami polg. leányiskola az első 
ily nyilvános bemutatásával alapját vetette 
meg a jövőben rendezendő előadásainak, s 
bizalmat keltett a taníttató szülőkben és 
közönségben az iránta való becsülésnek és 
tiszteletnek. Az így elért fényes erkölcsi siker 
mellett az anyagi eredmény sem maradt el. 
Az egy koronás ülő és GO filléres álló belépő-
jegyekből bevétetett 249 korona 60 fillér, 
melyből levonva a kiadást, maradt tisztán 
egy iskolai könyvtári alapra 134 kor. 81 f. (X) 

— Szegénysorsú gyermekek thermális 
jódknrája a lipiki gyermekgyógyintézetben 
lehetővé tétetvén, az intézeti igazgatóság köz-
hírré teszi, hogy az 1900. évben az összes 
kedvezményes helyek előjegyzés útján töltet-
nek be. Ezen intézeti helyekre igényt tarthat-
nak a szegénysorsú gyermekek gondozásával 
foglalkozó egyesületek, testületek, hatóságok 
és alapítvány kezel őségek, a vagyontalan szülők, 
csekélyebb díjazású tisztviselők, lelkészek és 
tanítók, valamint a gyakorló - orvosok, a 
görvély-, gümő- és angolkórban, a vér, a 
csont, a vese, a bőr, a légzőszervek, a gyomor, 
a belek és a hólyag különféle megbetegedé-
seiben, idült bőr-, fül- és szembajban, csúzban, 
vérszegénységben, általános testi gyöngeségben 
és hurutos bántalmakban szenvedő, svmptho-
matikus kezeléssel gyökeresen nem gyógyít-
ható s ennélfogva a hathatós lipiki belső és 
külső thermális jódkúrára utalt 2—12 év 
közötti gyermekeik, illetve gyámoltjaik szá-
mára. A feldíjas helyek ingyenes lakással, 
gondozással és felügyelettel s esetleg díjmentes 
fürdőhasználattal járnak. Az élelmezés és 
kiszolgálás díja megtérítendő. A csekély ágy-
létszámnál (24) fogva, a bejelentések „Sana-
torium, Lijrik" czímre márczius végéig kéretnek. 

— „Mintalapok." Megjelent a kereskedelem-
ügyi m. kir. minister kiadásában a „Minta-
lapok" V-ik évfolyamának 4-ik füzetsorozata, 
melyekből a faipari füzet hét vázlatrajzot és 
néhány lap műhelyrajzot tartalmaz. A vas- és 
fémipari füzetnek 9 rajzlapja és 2 melléklete 
van, a szöveg között pedig 5 ábrát találunk. 
A .Mintalapok" szövő- és nőipari füzetében, 
színesen reprodukált négy eredeti tervrajzot 
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látunk. Részben magyaros, részben modern 
stilü munkák, a melyek mindegyike megér-
demli, hogy sokszorosan megvalósíttassák. A 
fénynyomású lapok jobbára az orsz. iparmű-
vészeti muzeumban levő remek hímzéseket 
mutatják be, a melyek között sok közvetlenül 
használható mustra van. A füzetek 3 koronáért 
a „Mintalapok" kiadóhivatalában (V.Akademia-
utcza 3. sz. a.) kaphatók. 

— Baromfitermékek értékesítő szövet-
kezete. A baromfitermékek, különösen a tojás 
értékesítéséből külföldről befolyó pénz nagy 
része nem a gazda markát üti. Ezért, mint a 
„Néplap"-ban olvassuk, országos mozgalom 
van készülőben a baromfitermékeket értékesítő 
szövetkezetek rendszeres életbeléptetése érde-
kében s egész országrészek állnak sorompóba, 
különösen pedig azok a vidékek, a hol a falusi 
tejszövetkezetek már is szépen virágzanak s a 
kis gazdáknak igen tekintélyes hasznot nyúj-
tanak. A ki a szövetkezetek iránt érdeklődik, 
annak bővebb fölvilágosítással szívesen szol-
gál a gödöllői m. kir. baromfitenyésztő mun-
kásokat képző iskola vezetősége s ugyanott 
50 filléres bélyeg beküldése ellenében kapható 
baromfitermékek értékesítő szövetkezetéről szer-
kesztett alapszabály-tervezet. 

— Fölhívás! Vörösmarty Mihály születé-
sének 100-éves évfordulójára (1900. decz. 1.) 
a székesfehérvári Arörösmarty-Kör a magyar 
költők királyának leveleit akarja összegyűjteni 
és kiadni. Minthogy a nagy embereket egészen 
közel szemünk elé állítja azoknak baráti biza-
lomból eredő levelezése, azért Vörösmarty 
leveleinek gyűjteménye is irodalmilag értékes 
és érdekes forrásmunka leszen. A szakember 
tudja, hogy mily nehéz dolog az országban 
elszórt, legtöbbször kegyelettel őrzött ilynemű 
leveleknek összegyűjtése. A Vörösmarty-Kör 
választmánya éppen ezért tisztelettel kéri, hogy 
nehéz munkájában a kegyeletes kezek, továbbá 
a szakférfiak, valamint a könyvtárak igazgató-
ságai a hazafias ügy iránt való lelkes buzga-
lomból vállvetve segítségére lenni szivesked-O o 
jenek. Minden, még a legkisebb (eredeti vagy 
másolt) levélkét is, vagy arra vonatkozó 
utasítást köszönettel fogad a választmány s 
kéri, hogy a küldemények a Vörösmarty-Kör 
titkárához, Czapáry László főgymn. tanárhoz, 
küldessenek. Székes-Fehérvárott, 1900. febr. 
28. Hazafias tisztelettel a székesfehérvári 
Vörösmarty-Kör választmánya. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Taní-
tók Házára: Bódizs Géza (tiszteletdíjából) 
2 kor.: „Vésztón tanítótestület" a Tanítók 
Házára rendezett tánezmulatság tiszta jöve-
delmeként : 108 kor. (bek. Nagy Elek e sorok 
kiséretében: „ Örül szivünk, hogy, ha nem is 

sokkal, de egy morzsával a nemes intézmé»v-
hez mi is hozzájárulhattunk. Virágozzék! Gyara-
podjék ! Istennek- kegyelme és áldása legyen 
rajta időtlen időkig!") Pausz Samu (Csáva) 
2 korona; felső-só falvi tanítótestület (mulat-
ságok jövedelméből, beküldte: Böjthe Béla) 
60 korona; Szerednye és vidékének értelmi-
sége által Csertészen rendezett batvubál tiszta 
jövedelme (beküldte Tóth János lehóczi tanító) 
27 korona 43 fillér; Magyar-Itteben a közs. 
jegyző és a tanítótestület által együtt rende-
zett zártkörű tánczvigalom tiszta jövedelme 
(bek. Szervo Fülöp közs. tanító, Szerb-Ittebe) 
6 korona 60 fillér. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak. 

— Rövid hirek. Szolnokon az ott létesí-
tendő „Tanítók Otthona" javára f. hó 15-én 
este jól sikerült hangversenyt rendeztek. — 
<) Fölsége a nagytétényi katholikus árvaház 
kápolnája javára 100 koronát adományozott. — 
Nők a magyar állam szolgálatában. A pos-
tánál és távirónál összesen 4506 női alkalma-
zott van. A telefonnál 207 nő van alkalmazva. 
A magyar állam vasútnál 316, és mint tanítónő 
5355 nő van alkalmazva. — Magyar zarán-
doklás Rómába. Ötszázötven magyar görög 
katholikus zarándokolt Rómába. Azt kérték a 
pápától, engedje meg nekik, hogy magyar 
nyelven tartsák a misét. Több mint száz lel-
kész is volt a zarándokló társaságban, melyet 
Szabó Jenő főrendiházi tag, Firczák és Vályi 
püspökök vezettek. 

— Gyűlések. A szatmárvármegyei általá-
nos tanítótestület nagybányai köre Nagybá-
nyán, f. hó 27-én tartja rendes tavaszi köz-
gyűlését. — Az állami tanítók országos egye-
sületének ez idei nagygyűlése nem április 11. 
lesz, mert akkor országos ünnep van, hanem 
április 9-én. Az előértekezlet pedig 8-án d. u. 
6 órakor. — A szabolcsvármegyei ev. ref. tanító-
egyesület kisvárdai járásköre f. hó 22-én d. e. 
10 órakor Kisvárdán tartja rendes tavaszi köz-
gyűlését. —- A „bar anyavár vidéki tanító-egyesü-
let" f. hó 29-én Főherczeg-lakon közgyűlést tart. 

T a r t a l o m : Az állami tanítók fizetésrendezése. H — 
Gazdasági ismétlő-iskola Nagyváradon. — Tanköte-
lesek iskoláztatása és az iskolamulaaztások. Hajnal 
Bernát- — A tanítói és tanári szolgálat viszonossá-
gáról. — Kell-e külön tanterv az osztatlan iskolának? 
I. Dr. Hajnóci B. József. II. Török Endre. — III.  
Darvas Lázár. — A Magyar Nyelvőr a népiskolá-
ban. — S z ü n ó r a : Szegény leányok. Körösi Henrik. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Kgyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák , e lemi felső nép- és po lgár i 
iskolák és t an í tóképző - i n t éze t ek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r á n t i f o lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és ^ az i l le tékes k i r . t an fe lügye lő ál ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lől járósági b i zony í tványnya l együt t , a „Nép tan í tók 
L a p j a " szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a m e g y e meg-
je lölésével) és az u to l só p ó s t a világosan k i i randó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy é v r e 10 korona, f é l é v r e 6 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed é v n é l kevesebb 
időre előf izetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i ál tal k i s z á m í t h a t ó h i rde tés i dí j e l ő r e kü!den>ió 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b u Sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j u k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . K E ß . , OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KER. , ISKOLA-TÉR 8. 

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

Taní tók könyvtára. 
(k. h.) A parlamentben és ennek révén 

a közvéleményben mindinkább kezd 
gyökeret verni az az egészséges föl-
fogás, hogy közoktatásügyi politikánk 
súlypontja: a népoktatás. Ezt a föl-
fogást Wlassics minister vitte át a 
köztudatba. Ministerségének ideje óta 
elemi népoktatásunk extenzív és intenzív 
fejlődése állandóan napirenden van. 
Állami elemi iskoláink nagymértékű sza-
porodása, a tanítók anyagi helyzetének 
tetemes javulása, mind arról tanúskod-
nak, hogy Wlassics minister nemcsak 
az Ígérgetés, hanem a tett ombere. 
Országgyűlési képviselők pártkülönbség 
nélkül és a sajtó, mint az ország köz-
véleményének hű tükre, minden egye3 
alkalommal egyértelmüleg hálásan emlé-
keznek meg arról, hogy Wlassics minis-
ternek elvitázhatatlan érdemei vannak 
népünk művelődésének fokozásában és 
helyesebb irányba való terelésében. 

Tudvalevő, hogy legújabban is a 
hazafias érzés ápolása és a népműve-
lődés fokozása érdekében két irányban 
indított meg a kultuszminister nagy-
fontosságú akcziót. Az egyik: a nép-
iskolai szemléltető képek művészi előállí-
tása, a másik: a népiskolai ifjúsági könyv-
tár szervezése ügyében megindított 
mozgalom. Mindkét tervet az összes 
szakértők egyhangúlag korszakosnak 

mondták és mindannyian annak az 
óhajnak adtak kifejezést, hogy a minister 
alapvető újításai minél előbb valósul-
janak meg. Hadd terjedjen az igazi 
nemzeti műveltség ott, a hol még annyi 
pótolni való van. 

Ez a terv, ez az óhaj immár a meg-
valósulás stádiumában van. A szemlél-
tető képek előállítására a közös szük-
ségletek rovatában 10.000 korona van 
lekötve és az összes anyag egybe-
hordva. Legjelesebb tudósaink egész 
ambieziójukkal és minden tudásukkal 
állították egybe Halász Ferencz osztály-
tanácsos kitűnő javaslatának szigorú 
szemmeltartásával a szemléltető képek 
sorozaí»t Az ifjúsági könyvtárjegyzék 
ö s s z e á ^ i ^ a is már befejeztetett és igen 
valószi|r|, -i %>gy még ez év folyamán 
közre^öcstólk. Fedezetről is gondos-
kodott '^mi/ is ter , a mennyiben újabban 
mindég Qgyes állami iskola szervezése 
alkalnr^fal kimondja, hogy fölvételi díj 
fejében minden tanuló — természetesen, 
a ki csak teheti — 50 fillért köteles 
az ifjúsági könyvtár czéljaira befizetni. 
Ebből évenkint körülbelül 80 ezer 
korona fog egybegyűlni. 

Immár a tanítókon van a sor, hogy 
a fenkölt gondolkozású minister kor-
szakos alkotásainak szellemét a nép 
lelkébe átültessék. Rajtuk a sor, hogy 
szivük egész melegével és minden tudá-

Lapnnk 13-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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sukkal igyekezzenek azon, hogy az ige 
testet öltsön. 

A mint mi a magyar tanítói kart 
ismerjük, előre megjósolhatjuk, hogy 
lelkesedéssel fogja e nemes ügyet föl-
karolni. Csakhogy ez nem elég. Ehhez 
sok olvasottság és folytonos önműve-
lődés is szükséges. 

Valljuk be, hogy tanítóink legnagyobb 
része még mindig kevés filozófiai mű-
veltséggel kerül ki a tanítóképzőkből. 
A világért sem vádaskodunk. Tanító-
képzőink a legutóbbi évek alatt dicsé-
retre méltó eredményeket érnek el. 
Sajnos, a hiba kútforrását abban kell 
keresnünk, hogy tanítójelöltjeink igen 
hiányos készültséggel lépnek a tanítói 
pályára. Nagyon természetes, hogy a 
tanítóképző-intézeti tanároknak ehhez 
kell szabniok a mértéket. Innen magya-
rázható az meg, hogy a közoktatási 
tanács azon tagjai, a kik évenkint 
ministeri biztosi minőségben küldetnek 
ki a tanítóképzőkhöz, gyakran panasz-
kodnak, hogy a tanítástan lélektani 
alapja majdnem mindenütt fogyatékos 
és egyértelműleg kijelentik, hogy e 
tárgyra nézve alkalmas vezér- és tan-
könyv nagy áldás volna. Panaszolják 
továbbá, hogy a pszichológia tanítása 
a legtöbb helyen gyönge, sőt, hogy a 
magyar irodalom történetének ismerete 
rendkívül fogyatékos; nem áll egyébből, 
mint nevek és frázisok halmazából. 

Már most hogy kívánhatjuk azt, 
hogy tanítóink nagyrésze — tisztelet a 
kivételeknek! — megfeleljen a minister 
azon intencziójának, hogy az új törté-
nelmi, földrajzi és archeológiai szemlél-
tető képek a tanításnál gyümölcsözően 
fölhasználtassanak ? Nem kell-e félnünk 
attól, hogy a tömérdek költség, a mit 
e művészi képekre fordít a minister, 
nem lesz arányban a várt eredmény-
nyel? 

Ugyanígy vagyunk az ifjúsági könyv-
tárral is. A könyvjegyzék összeállításá-

nál az az elv dominált, a mit már Fáy 
András is annak idején az ifjúsági 
könyvtártól kivánt, t. i. oly könyve-
ket adjunk az ifjúság kezébe, mely 
az ifjúságot a kegyeletek ápolására, a 
vallásosság ébresztésére, másfelől nemzeti 
nyelvünk épségének megőrzésére tanítja. 

Ennélfogva az ifjúságnak a leges-
legjobb műveket kell olvasásra kisze-
melni. E szerint a hazai szépirodalom-
ból a klasszikusok — csak kevés nehezen 
érthető, vagy a naiv érzületre kényes 
munka kivételével — az idegen szép-
irodalmakból az a kevés könyv, mely 
úgyszólva világirodalmi népkönyvvé lett 
és a mely nálunk is megvan jó fordí-
tásban vagy átdolgozásban, végre az 
ismeretet terjesztő irodalomból néhány 
derék munka, mely a nép történeti, 
földrajzi és természettudományi isme-
reteinek gyarapítására való. 

Ha már most az ifjúságnak ily tar-
talmas és stilus tekintetében kifogás-
talan müveket kell adnunk; mennyivel 
szükségesebb első sorban tanítóinknak 
encziklopedikus ismereteik gyarapítá-
sára szintén kiváló munkákról gondos-
kodnunk. Hiszen a kiadandó könyv-
jegyzékből a tanítónak magának kell 
majd lassankint összeállítania az ifjú-
sági könyvtárt. Neki kell tudnia, mit 
kell előbb beszerezni, mit később. Az 
új szemléltető képek meg pláne sok 
ismeretet fognak a tanítótól kivánni. 

Honnan merítse a tanító ez isme-
reteket, a mikor a tanítóképzőkben 
mégis csak egyszerű tankönyvekből 
tanult és a hol a tanárok csak útba-
igazítást adhatnak forrásművek tanul-
mányozására? A tanítóképző meg is 
felelt föladatának, ha ráirányította a 
tanítójelöltek figyelmét a forrásművekre 
és fölkeltette bennük a tudomány iránti 
szeretetet. 

A tanképesítő után a tanítók további 
szellemi táplálékáról föltétlenül kell a 
közoktatásügyi kormánynak gondos-
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kodnia . Jó l t u d j u k azt, hogy mihe ly t a 
leg több fiatal t au í tó állást kap , egy-
szerre kiesik kezéből a t u d o m á n y o s 
könyv. N e m m i n t h a nem szere tné le lkét 
t ovább képezni ; hanem rész in t az a 
félreeső falu, vagy község, a hol úgy-
szólván egyedül áll, részint csekély 
anyag i ere je gá to l ják őt a továbbkép-
zésben. Pedig éppen a t anképes í tő u t án 
kel lene a t a n í t ó n a k derekasan hozzá-
l á tn ia a tanuláshoz, i l letve az önkép-
zéshez. 

Kissé különösnek fog te tszeni , de 
én mégsem habozom kimondani , hogy 
a t a n í t ó k továbbképzésének egyedül i 
mód ja , hogy a ku l tuszminis te r minden 
egyes k inevezet t t an í tónak dekré tumá-
hoz egy 6 — 8 könyvből álló kis könyv-
t á r t csatol jon. Tehá t a t u d o m á n y mai 
á l l á spon t j ának megfele lő és mégis nép-
szerűen megí r t k i tűnő magya r peda-
gógiát , m a g y a r i roda lomtör téne te t , ma-
g y a r tö r t éne lmet , hazai fö ldra jzot , kis 
lekszikont , vezérkönyve t a m a g y a r 
g r a m m a t i k a taní tásához, egy rövid velős 
a l k o t m á n y t a n t és közgazdasági munká t , 
végűi a népok ta tá s i t ö rvény t . 

Ez mindössze, ha évenkint 300 t a n í t ó t 
nevez ki a közokta tásügyi ko rmány , 
körü lbe lü l 18.000 koronával t e rhe lné 
m e g a közös szükségletek rova tá t . 

Soka t gondolkoztam ez indí tványon. 
Első l á t sza t r a t a l án nagyon is ideális 
színben tűnik föl e t e rv . De ha meg-
gondol juk, hogy a t an í tók anyag i hely-
zete egyá l t a l ában nem engedi meg, hogy 
t u d o m á n y o s könyveke t vásá ro l j anak és 
így önkénte lenül a lassú elparlagoso-
dásnak esnek á ldoza tu l ; azt hiszem, e 
t e r v é le t revalósága mindinkább szembe-
ötlik. A közokta tásügyi k o r m á n y n a k 
módo t kell ta lá lnia ar ra , hogy a t a n í t ó 
a legfélrébb eső fa luban is kellő szel-
lemi t áp lá lékka l legyen el lá tva. Csak 
az a t an í tó neve lhe t és t a n í t h a t kellő 
sikerrel, a ki le lkének bő forrásából 
mer í the t . 

= A vallás- és közoktatásügyi tárcza 
költségvetésének tárgyalását a képviselőház 
f. hó 20-án kezdte meg s rövid, de érdekes 
vita után általánosságban már f. hó 21-iki 
ülésében megszavazta azt. „Az a lovagias érzés, 
írja a Magyar Nemzet, a mely a magyar par-
lamentet tartózkodásra indítja mindig, vala-
hányszor a minister nincs abban a helyzetben, 
hogy tárczáját személyesen megvédelmezhetné : 
ezúttal is szorosan megvonta a vita határait. 
S bár ellenzéki részről is hangzottak el beszé-
dek, a Wlassics Gyula iránt érzett politikai 
bizalom és egyéni rokonszenv aranyfonál mód-
jára áthúzódott a vita szövetén— A f. hó 
21-iki ülésen két érdekes és tartalmas beszéd 
magaslott ki: az egyiket Zsilinszky Mihály 
államtitkár mondotta, a másikat dr. Berzeviczy 
Albert. Berzeviczy a tőle megszokott alapos-
sággal és ékesszólással beszélt az egyetemi 
tanítás népszerűsítéséről, az egyetemek és a 
műegyetem elhelyezéséről, a jogi tanulmány-
és vizsgálati rendszer reformjáról, nagy elisme-
réssel adózva Wlassics minister ez irányú 
működésének és kezdeményezéseinek. Ezek után 
meggyőzően polemizált az általános vita egyes 
szónokaival, majd melegen beszélt az országos 
ifjúsági tornaversenyekről és helyesnek találná, 
ha a magyar ifjúság a párisi kiállításon ren-
dezett olimpusi játékokon résztvenne. „Az az 
ország, mely százezreket áldoz lóversenyre, 
áldozhat kétezer forintot erre a czélra." Yégül 
képzőművészeti kérdéseket tárgyalt az egész 
Ház helyeslései közt. — Zsilinszky Mihály 
köszönetet mondott Berzeviczynek beszédéért. 
Az egyetemi tanítás népszerűsítésére vonatko-
zólag megjegyezte, hogy ez előadásoknak ki-
terjesztése mindazon városokra, a hol felső 
iskolák vannak, szintén czélba van véve és 
gondoskodás történt arról, hogy az illető taná-
rok és fölolvasók kellő jutalomban részesülje-
nek. Az egyetemi építkezéseket, a mennyiben 
folynak, sürgősen folytatják, a meg nem kez-
dett építkezéseket pedig megkezdik. A jogi 
oktatás reformjára vonatkozó javaslat a vég-
szövegezés stádiumában van. A testi nevelésre, 
délutáni játékokra és játékterek megszerzésére 
nagy gondja van. A művészeti termelés és a 
közönség ízlése közti ellentét kiegyenlítésére 
is igyekszik, úgy a művészeti produktumok 
értékesítéséi-e is. Az egész népoktatásügybe be 
kell hozni a művészi ízlést, a mire ez anyagias 
korban nagy szükség van a népiskolától föl az 
egyetemig. Nem külön művészi tantárgy lesz 
a müérzék fejlesztése. Az erkölcsök rovására 
ez nem fog menni; kétmillió ifjú szépészeti 
neveléséről van szó, a mi nagy megfontolást 
követel. A tanárok és tanítók számára nyári 
tanfolyamot szerveznek és az iskolák számára 
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művészi faliképeket készíttetnek. Wlassics 
minister működéséről így nyilatkozott: „Kezdve 
a népoktatástól föl egészen az egyetemi okta-
tásig, majdnem minden egyes fokozatban űj 
meg új reformot hozott létre. 0 rendezte és 
fokozta a testi nevelést, ö szervezte a 
női nevelést és mondhatom, nincsen ága 
a közművelődésnek, a melyben igazi nagy 
tetteket fölmutatni képes ne volna." Az 
óvodákról azt mondotta, hogy azokat min-
denki szeretné szaporítani, de ne felejtsük el, 
hogy az a törvény, a mely erre vonatkozik, 
nem annyira az államot kötelezi, mert az 
államnak csak megengedi, hogy óvodákat 
építhessen, hanem a községekre nézve teszi ezt 
kötelezővé. De az állam meg lévén győződve 
arról, hogy az óvodában a gyermeklélek a leg-
fogékonyabb minden jóra és legkönnyebben ott 
tanulja meg a magyar nyelvet, minden olyan 
helyen épít állami óvodát, a hol már állami 
népiskola van. A polgári iskolákról igy nyi-
latkozott: „A közoktatásügyi tanácsnak azt a 
tervét fogadta el elvben a minister, a mely 
körülbelül ezt a reformot foglalja magában: 
Maradjon a polgári iskolának alsó négy osz-
tálya ezentúl is népoktatási intézet, a mely fölé 
három tanfolyamit, felsőbb polgári iskola állít-
tassák olyan czélzattal, hogy az abból kike-
rülendő fiatal emberek a közéletben alsóbb 
közigazgatási, pénzügyi hivatalaiban, tehát 
olyanokban, a melyekhez egyetemi magasabb 
műveltség nem szükséges, de mégis szükséges 
bizonyos közéleti tapasztalás és közéleti mű-
veltség, alkalmaztathassanak. Ez a terv áll 
most. S én azt hiszem, hogy mihelyt a közép-
iskola terén is foganatba vett javítások, új tan-
tervváltoztatások egészen életbe lesznek léptetve, ez 
hasonlóképen a megvalosidás stádiumába lép." 
Egy képviselő fölemlítette azt, hogy az állami 
iskolákat ráoktrojálják községekre. Érre vonat-
kozólag az államtitkár azt mondotta, hogy e 
tekintetben nincs szükség erőszakosságra, mert 
hiszen annyian kínálják az iskoláikat, hogy 
felét sem tudják államosítani — anyagi 
nehézségek miatt. Rosszalólag említette meg 
az államtitkár, hogy a társadalom közműve-
lődési téren is mindent az államtól vár. És 
vájjon az állam által nagy költséggel létesített 
intézetek iránt megvan-e a nagyközönségben 
és a társadalomban a kellő érzék? Megvan-e 
az az általános meggyőződés, hogy a közmű-
veltség és a komoly munka nemzetalkotó és 
erősítő elemet képeznek ? És vájjon megvan-e 
az irodalom, a tudomány és a művészet iránt 
is az az áldozatkészség, a mely nélkül semmi-
képp előre nem mehet? Az ifjúság vájjon 
kellő szorgalommal, kellő érettséggel látogatja 
az egyetemeket, a tudományos intézeteket, a 

muzeumokat, a felolvasó gyűléseket: nem úgy 
tűnik- e föl sokszor, mintha a fiatalságnak egy 
nagyrésze csak azért Íratná be magát a felső 
iskolában, — nem hogy tanuljon, hogy tudo-
mányát gyarapítsa, hogy magát a közéletre 
teljesen előkészítse, — hanem csak azért, hogy 
diplomát szerezzen ? E kérdésekre az állam-
titkár nem merne határozott igennel felelni. 
Arra volna szükség, „hogy a társadalom a 
törvényhozással öszhangzásban annyira bírja, 
vinni a közönséget és a társadalmat, hogy 
azokat a tanokat, a melyeket a mi fiatalsá-
gunk a felsőbb és alsóbb iskolákban, mint 
kitűnő és az életben is követendő tanokat 
ismer meg, — az életbe is átvigye és hogy 
az életbe lépő fiatal ember ne lássa azokat 
az életben meghazudtolva, hanem, hogy mindazt, 
a mi ott szépnek, jónak és dicsőnek volt 
föntartva, azt az életben ő maga is próbálja 
megvalósítani, hogy a vallás és az erkölcs ne 
legyen csupán csak külsőség, ne legyen 
csupán csak a gyengéknek fegyelmezésére 
kigondolt eszköz, hanem a felnőtteknek is 
állandó lelki vigasztalása legyen, és hogy maga 
a művészet ne legyen a korlátlan fantázia 
játéka, hanem legyen megnemesítője magának 
az életnek, és a közerkölcs ne legyen közön-
séges áruczikk, hanem maradjon továbbra is 
rendíthetetlenül és romolhatatlanul alapja és 
biztosítéka Magyarország fönnállásának." — 
Zsilinszky Mihály államtitkár eszmékben gaz-
dag beszéde nagy hatást tett az egész Házra. 
A közoktatásügyi költségvetés részletes tár-
gyalását, mely nevezetesebb mozzanatokat nem 
tartalmazott, a f. hó 22-iki ülésben végezték be. 

A Bácskából Sziléziába . . . 
A „Néptanítók Lapja" folyó évi 9. számá-

ban Yaday József úr által írt „A Bácskából 
Sziléziába" czímü czikk elolvasása — őszintén 
szólva — megdöbbenést keltett bennem s 
elszorult szívvel sóhajtottam föl, hogy „kiván-
dorlás már innét is?" Hová jutunk, ha ez 
így fejlődik! ? De kutassuk egy kissé az okot, 
ha van kivándorlás, hogy miért történik, mik 
lehetnek indító okai s mi az ellenszere ? 

Nem tudom, honnét vette t. Yaday úr 
adatait, de az igazság érdekében kénytelen 
vagyok fölszólalni és örömmel jelentem, hogy 
tudomásom szerint sem Mélykútról, sem kör-
nyékéről eddig kivándorlás nem történt, ennek 
keresztülvitelére mozgalom sincs készülőben; 
sőt reménylem, hogy ezen a vidéken a kiván-
dorlás eszméje nagyobb mértékben nem is fog 
hódíthatni. 

Honnét történik leginkább a kivándorlás és 
miért vándorol ki a nép egyes vidékekről? 
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Bizonyára onnét, a hol a nép megélhetése 
nincs kellőleg biztosítva és kivándorol azért, 
hogy magának és családjának kenyérkeresetet 
vagv jobblétet biztosítson. Ha ezek volnának 
az okok, alkalmazzuk, a mennyire lehet, vagy 
módunkban áll, annak ellenszerét is. Előzzük 
meg a veszélyt, küzdjünk az okok ellen, mert 
könnyebb a bajt megelőzni, mint azt orvosolni. 

Az alföldi nép legnagyobb részének egyedüli 
kenyérkeresete a részaratás s ha ez nem sikerül, 
családjával egész éven át tengődik, nyomorog, 
mert nincsenek telepek, gyárak, hol magának 
kenyérkeresetet biztosíthatna. Nem áll ugyan 
módunkban, hogy gyárakat és telepeket állít-
sunk s a szegény nép megélhetését így bizto-
sítsuk, de azt igen is megtehetjük, hogy beszél-
jük rá a népet — ott, a hol ez még nincs, — 
a selyem tenyésztésre. Ennek éppen most van 
az ideje. Alig van község, melynek utczáin, 
országutain lombozható eperfák ne volnának. 
A hol ez megvan, ott a selyemtenyésztés 
könnyen végezhető; nem szükséges hozzá más, 
mint egy tiszta szoba, melyben a szükséges 
rácsok igen csekély költséggel fölállíthatók. 
A szükséges petéket az állam ingyen adja, s 
a termelt gubómennyiséget is beváltja, bár-
mennyi legyen is az. Ott, a hol még lomboz-
ható eperfák elegendő számban nincsenek, 
vegyük rá a népet, hogy ültessen élősövényt. 
Ezáltal egyrészt szép, jó és olcsó kerítéshez 
juthat, másrészt néhány év alatt oly élő-
sövényt biztosít, melynek lombozata a selyem-
hernyókat bőven ellátja levéllel. Járjunk elő e 
tekintetben is jó példával s ültessük be a 
község szélén levő üres tereket s árokparto-
kat epe fákkal és eperfasövényekkel. Az eper-
fákat a községi epreskert szolgáltatja, az élő-
sövénvekhez a csemetéket pedig szintén az 
állam ingyen adja, csak kérni kell. A nagyin, 
kormány az ő bölcs intézkedésével e tekintet-
ben is segítségünkre van és támogat bennün-
ket, hogy boldogulhassunk. S hogy mennyire 
segítségére van a szegény népnek a megél-
hetésben a selyemtenyésztés, azt csak az tudja 
méltányolni, a ki annak előnyeit tapasztalta. 
Ott, a hol selyemtenyésztés nincs, a szegény 
nép sokszor kénytelen potom áron eladni ter-
ményének egy részét, hogy a részaratáshoz szük-
séges élelmet és eszközöket megszerezze, míg a 
selyemtenyésztéssel foglalkozók mindezt a gubók 
árából beszerzik, még megtakarított pénzük 
is marad, s nem lesznek kénytelenek csupán 
a részaratásra támaszkodni. S hogy a nép 
megkedveli a selyemtenyésztést s belátja annak 
hasznát, szabad legyen példával igazolni. Mély-
kút községben az 1883. évben csak 5 család 
foglalkozott selyemtenyésztéssel, 1887-ben már 
205 s az 1899. évben pedig 424. kiknek 

egyenkinti^ átlagos keresete a 33 koronát meg-
haladta. És ez így van a környékbeli közsé-
gekben is. S ha itt így van, miért ne lehetne 
másutt is ? 

A selyemtenyésztés mellett még a méh-
tenyésztés azon nemes foglalkozás, mely kevés 
befektetés mellett számbavehető jövedelmet 
biztosít. Csak gondoljuk meg, hogy mennyi 
virág pusztul el a réten, melynek kelyhében 
rejtett édes nedvet ezen hasznos rovarkák 
javunkra értékesíthették volna. Túltermeléstől 
nem kell tartanunk. Elárusítja az orsz. méh. 
egyesület, csak legyen mit. 

Nagyobb városok mellett, főleg a vasút 
mentén világosítsuk föl a népet a tejtermelés 
jövedelmezőségéről s alakítsunk tejszövet-
kezetet. 

Foley; s talán első sorban tanítsuk meg a O _ CT 
népet a helyes gazdálkodásra. E tekintetben 
ragadjunk meg minden kinálkozó alkalmat. 
A gazdasági előadások s a gazdasági ismétlő-
iskolák azon tényezők, melyek e czélra leg-
inkább fölhasználhatók. Ott, a hol a gazdál-
kodás és főleg a kertészkedés elemeit és 
hasznát még nem ismerik, hány kert hevei-
parlagon vagy legfölebb tökkel, tengerivel 
van beültetve V Pedig a szegény nép, ha tudná, 
hogy az a kert az egész évi főzelékét és 
zöldségfélét megteremné, bizony-bizony beül-
tetné konyhakerti veteményekkel s ez által 
jövedelmét fokozná, magát a f lösleges kiadá-
soktól megkímélné, s a mi fő, megélhetését 
megkönnyítené. 

Hogy a szegény nép a szükséges költséget 
megszerezhesse s ne essék lelketlen uzsorások 
kezébe, alakítsuk meg az önsegélyző szövet-
kezetet. Nem kell ehhez egyéb, csak jóakarat. 
Tag mindig akad, a ki megtakarított filléreit 
elhelyezi, szükség esetében magán és egymáson 
segít s a jövedelem az alakulási idő leteltével 
mégis őt illeti. 

Ily eljárás mellett segíthetünk csak a 
szegény népen igazán, mert a mellett, hogy 
jó tanácscsal látjuk el s önzetlen eljárásunk-
kal magunk iránt bennük bizalmat ébresztünk, 
még kenyérkeresetét is emeljük, jólétéhez 
alapot szolgáltatunk s nem engedjük tönkre 
jutni. Nem fognak akkor az üres ígéretekre 
könnyen hajtani s a csábító mézes - mázos 
szavai után az első hívó szóra útra indulni, 
mert nagyon is meg fogják gondolni, hogy 
mit hagynak itt. Szerény nézetem szerint a 
jó tanáescsal és fölvilágosítással akkor és 
addig kell a népen segíteni, mikor arra rá 
van szorulva, míg bennünk helyezett reményét 
el nem veszítette, bennünk igazi jóakaróját, 
tanítóját, tanácsadóját látja. Ha a népet szük-
ségében magára hagyjuk, bizalmát elveszti, 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. ] 3 . SZÁM. 

hisz az ámítónak s ha a kivándorlás eszméje 
már elméjében megfogamzott, minden jó 
tanács késő s minden szavunkat kétkedéssel 
fogadja. 

Segítsünk tehát addig, míg lehet s jutal-
munk legyen érte az a tudat, hogy lelkiisme-
retünknek, hazánknak és néptanítói állásunk-
nak tőlünk telhetőleg igyekeztünk eleget tenni. 

(Mélykút.) Drégely Iiálmán. 

Államsegély. 
A megszabott alakiságok be nem tartása 

miatt, nem egyszer a legméltányosabb kérelem 
teljesítetlen, a legjogosabb panasz meghallga-
tatlan marad. Az iskolafentartók szóban levő 
kérelme majdnem kivétel nélkül alakiság, 
vagyis a folyamodványnak nem kellőleg történt 
fölszerelése miatt utasíttatik vissza. 

Rendszerint nem igazoltatik kellőleg az 
államsegély igénybevételét indokló ténykörül-
mény : a szegénység, az arra való rászorultság; 
holott az 1898.' évi XXVI. t.-cz. 9. §-a értel-
mében, egyéb föltételek mellett tulajdonképen 
azon fordul meg az államsegély meg-, illetve 
meg nem adása. 

Hivatkozott törv. §-a világosan mondja, 
hogy: -IIa a tanítói fizetés kiegészítésére az 
iskolafentartók hivatalosan megállapított sze-
génységük miatt nem képesek, illetőleg a 
községi iskolákra nézve az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. XXXY. §-a alapján kivethető (5%-os) 
iskolai pótadó ki van merítve, a hiány pótlására 
szolgáló állami segélyért a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz fordulhatnak." 

Ennek igazolásául tartozik az idézett törvény 
végrehajtására kiadott Utasítás értelmében, 
az érdekelt iskolafentartó úgy a saját, mint 
pedig az általa fentartott iskola rendes évi 
költségvetését, valamint vagyoni helyzetét 
igazoló, a járási főszolgabíró hitelesítő látta-
mozásával is ellátott községi bizonyítványt 
bemutatni. 

S igazoltatik-e kétségbevonhatatlanul az 
iskolafentartó anyagi helyzete mindenkor ? 

A főszolgabiróilag hitelesített községi bizo-
nyítvány nem marad ugyan el, bár értelmé-
ben egy iskolafentartónak nincsen vagyona. 
Jelzett költségelőirányzatok helyett azonban 
rendszerint nyila'kozatok csatoltatnak, t. i. 
mivel az iskolafentartó, illetve iskola költség-
vetéseket nem készít, olyanok nem is mutat-
hatók be. 

Ilyeténképen az iskolafentartó vagyoni 
helyzete természetesen elfogadhatóan igazolva 
egyáltalán nincsen, vagyis távolról sem állapít-
ható meg: mennyire rúg a jelenlegi hozzájá-
rulása az iskolafentartás szempontjából; többel 

avagy kevesebbel járul-e a törvényszabta 
5%-nál, illetve fokozható-e az eddigi hozzá-
járulás a tagok megerőltetése nélkül ? 

Mindez természetesen csakis a rendelkezésre 
álló jövedelmi forrásoknak a mutatkozó kiadá-
sokkal való egybevetése után állapítható meg. 
Már pedig az csak kétségtelen, ha készül, ha nem 
készül rendes évi költségvetés, hogy a hol tényleg 
kiadások vannak, azok fedezésére jövedelmi 
forrásoknak is lenni kell, mert végre is lelkészt, 
tanítót egyházfit stb. javadalmazni, templomot, 
iskolát s egyéb épületeket fentartani semmiből 
nem lehet; ez ki van zárva. 

A mutatkozó kiadások fedezésére jövedelem 
mindenütt van, származzék az akár ingatla-
nokból, akár terménybeli hozzájárulásból, 
akár pedig szolgálmányokból vagy bármi 
néven nevezendőkből, mindaz a hivek hozzá-
járulását képezi s azoknak tanítói fizetés-
kiegészítése esetén való felfolyamodás alkal-
mából kétféle: bevételi s kiadási tételek 
szerint összeállítani, ha ez alkalomra is csupán, 
egyáltalán nem lehetetlen. Az iskolafentartó 
tagjainak hozzájárulásáról világos képet nyúj-
tani csakis ilyen módon lehet. 

E nélkül, bár a megyei közig, bizottság a 
kérelmet kevező elintézésre ajánlja, az állam-
segélyeket megállapító s adományozó minis-
terium nem látja a hivek hozzájárulási arányát, 
illetve járulnak-e az iskola fentartásálioz 5®/o-nál 
többel avagy kevesebbel. Miért is bár egyéb 
kellék igazolva van, a legfőbb, t. i. a rászo-
rultság, a mutatkozó s kórt hiánynak önerőből 
meg- vagy meg nem adhatásának képessége, 
illetve képtelensége feltüntetve egyáltalán nem 
lévén, az olyan kérvénynek más, mint elutasító 
sorsa nem lehet. 

Igazoltatik ellenben az iskolafentartónak 
úgy is, mint hitközségnek, úgy is, mint iskola-
fentartónak minden bevétele és kiadása, azon-
felül, mint a községi iskoláknál, a hivek állami 
egyenes adójukról is kimutatás csatoltatik s 
ezek egybevetéséből megállapítható, hogy egy-
házi czélokra adózó tekintélyes %-on felül 
iskolájok fentartásához a törvényszabta 5°/o-nál 
többel járulnak hozzá; az iskolánál alkalma-
zott tanító képesítettsége s hazafisága pedig 
kifogás alá nem esik, valamint, ha az iskolába 
járók száma legalább 30-at megközelít: a 
hatóságilag megállapított tanítói javadalomhoz 
akár 600, akár pedig 800 koronáig mutatkozó 
hiány akadálytalanul fog államsegély gyanánt 
engedélyeztetni, minek következtében minden 
zúgolódás, neheztelés meg fog szűnni s az 
iskolafentartóra nem fog egyéb teendő háram-
lani, minthogy a kielégített, ennélfogva meg-
elégedett tanítót nehéz, de annál üdvösebb 
munkájában tőle telhetőleg támogassa. 
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Egyébiránt nem az államot illeti szemre-
hányás, mely indokolt körülmények közt a 
kért államsegélyt mindenkor megadja, hanem 
azon iskolafentartókat, melyek indokolatlanul 
még manap is huzakodnak az államsegély 
igénybevételétől, anak daczára, hogy az 
eddigi szégyenletes javadalmazás miatt igen 
sok iskola évekig tanító nélkül, avagy tanítás-
hoz egyáltalán nem értő, nem képzett egyén 
keze alatt van. 

(L.-Benedekfalu) Várhelyi György. 

Kell-e k i i lön tanterv az osztatlan 
iskolának? 

i. 
Január hó 25-én volt a kaposvári járáskör 

gyűlése, melynek legfontosabb vita-tétele volt: 
kell-e külön tanterv az egytanítós osztatlan 
iskolák számára ? 

A túlnyomó többség a mellett emelt szót, 
hogy igenis kell külön tanterv, mert szinte 
képtelenség az osztatlan iskola tanítójának 
ugyanazon anyagot, ugyanoly terjedelemben 
elvégezni, mit az osztott iskola tanítójának. 

Az egyesület két tagja erősen ragaszkodott 
azon álláspontjához, hogy nem kell külön 
tanterv, hanem egy tanterv, s a közgyűlés elé 
a következő javaslatot terjesztették: „mondja 
ki a közgyűlés, hogy nem kell az osztatlan 
iskolának külön tanlerv, hanem az általános 
tanterv keretén belül jelöltessék ki külön külön 
az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 tanítóval bíró iskolák 
anyaga." 

Ámulva néztem föl Írásomból erre az indít-
ványra. Hát ez mi, ha nem külön tanterv?? 
Hisz a vita tárgyává kitűzött kérdés nem az, 
hogy egyöntetű vagy külön tanterv kell e az 
osztatlan iskolának, hanem hogy egy és 
ugyanazon tanterve legyen-e mindkét iskolának 
vagy pedig egymástól eltérő külön tanterve ? 

Egyet akartunk mindnyájan s lám mit 
okozott a fogalomzavar, a félreértés. Külön 
uton ugyan, de mind Rómába törekedtünk... 
s nem értünk oda. Vájjon miért? Mert a 
többség az így indítványozott és nézetével 
teljesen egyező tantervet külön tantervnek 
minősítette, az indítványozó meg lelkes buzga-
lommal váltig egy tantervnek állította. Osz-
szezavarta az egynek a fogalmát az egységes-
sel. Pedig az indítvány helyes! . . . 

Egyöntetű, fő vonalaiban egyező, kapcso-
latos, de külön tanterv kell — szerintem — 
az osztatlan iskolának. 18 évi falusi tanítósko-
dásom elég alkalmat adott arra, hogy fölis-
merjem a különbséget osztott és osztatlan 
iskolában végzett lelkiismeretes munka között. 

Össze se merem hasonlítani a különbségét 
a fél és az egész órás órarend mellett elért 
eredménynek. 

Mivel a tudás alapja az olvasás, hasonlítsuk 
csak össze az 1 egész és '/a órás olvasási 
órát. 

Az osztott iskola 1 órás órarendje mellett 
így osztjuk be az olvasási órát: 1. Előkészítem 
a gyermeket az olvasmány tartalmára. Tehát 
az illető olvasmány tárgyának megfelelően 
vagy szemléltetek, vagy az eseményt, tárgyat 
magát, vagy hozzá hasonló dolgot mondok el 
bevezetésül. 2. így előkészítve a tanulókat, a 
lepjobb olvasómmal elolvastatom, majd 3. rész-
letezem, 4. megértetem az olvasmányt. Ha 
szükségesnek tartom: 5. magam is fölolvasom, 
s végül 6. kikérdezem az olvasmányt és a 
többiekkel is — a mennyire az idő engedi —-
elolvastatom. 

Ez az alapos, a helyes olvasmány-kezelés: 
ez a valódi olvasási óra. 

Ugyan, kedves kollégáim, édes magyar 
hazánk 28.000 tanítója közül hányan vagyunk, 
kik ugyan e mód szerint tárgyaljuk — pedig 
így kellene, hogy tárgyaljuk — a/, olvasmányt, 
a V2 órás beosztás mellett is? Ugy-e nem 
sértek szómmal senkit ha azt mondom, hogy 
nem így tárgyalja — mert nem is tárgyal-
hatja fél órán — az olvasmányt az osztatlan 
iskola egyetlen tanítója sem? Nem sérthetek, 
mert nem a tanítót vádolom meg, hanem az 
időt, a félórát keveselem. 

És ha az olvasással így vígyok, vájjon nem 
mondhatom-e rá ugyan e dolgot a másik két, 
igen fontos tárgyra: a szám- és nyelvtanra ? 

Dehogy nem! 
Mi az a fél óra ? A lelkesedés egy pilla-

natnyi időre szabja, melyet, ha buzgóságom 
hevében megtoldok, úgy az egyik osztályom 
rovására a másikat raboltam meg az időből. 

Félek, hogy igen kiterjeszkedem észrevéte-
leimmel, azért előállók javaslatommal is. 

Külön tantervet az osztatlan iskolának! 
Osztott iskola tanítója vagyok. Nem érhet 

szemrehányás, hogy az érdek szól belőlem. 
De nein szeretném, hogy míg én hivatásom 
tudatában könnyen elvégezném tantervem 
anyagát, addig az ugyanígy lelkesülő, de osz-
tatlan iskolát vezető testvérem megölje magát 
túlerőltető verítékes munkájában. 

Óhajtanám, hogy elfogadják azon — tévesen 
egynek nevezett, de valójában- külön — tan-
tervet, mely egyöntetűsége mellett megszabja 
külön-külön az 1, 2, 3, 4, 5 és 6 tanítóval 
bíró iskolák kötelezett anyagát. Legyen egy-
séges tanterv, de a végzendő anyag ne legyen 
egy és ugyanaz! . . . 

Az olvasást, szám- és nyelvtanítást neveztem 
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a tanítás lelkének. Legyen az olvasás a tanítás 
gerincze. Olvasás képezze a tudás alapját. 
Olvasótönyv legyen a központ; benne legyen 
lerakva mindazon reálismeret, melyre a nép-
iskola tanulójának szüksége van. Az olvasást 
gyakorolva, azt megkedvelve sajátítsa el a 
gyermek mindazon ismereteket, a melyeket a 
tanterv előír. 

Az osztott iskolában jut idő mindenre; az 
osztatlan iskolában csak a fődolgok tárgval-
tassanak. 

Hogy ezt elérhessük, ne oszszuk be az 
osztatlan iskola minden tárgyát 'A órás óra-
rendbe ; ne csináljunk félórás természetrajzi, 
természettani, történeti órákat, hanem egész 
órákat. Vagyis: egy olvasási fél órát egyesít-
sünk pl. a félórai történelem, természetrajzi, 
földrajzi stb. idővel. Az így nyert 1/2—|—V2, 
vagyis egész órán aztán mind az olvasási 
ügyesség fokozására, mind az ismeretek állan-
dósítására jut elég idő. 

így jut érvényre ministerünk ama bölcs 
kívánsága is, hogy ne házi leczkével terheljük 
meg a gyermeket, hanem az iskolában emész-
tessük meg vele a szellemi táplálékot. 

Az írást leginkább cser.des foglalkozáskép 
gyakoroltassuk, de azt mindenkor lelkiisme-
retesen átvizsgáljuk. 

A számtanításra, ha fél órát használunk is 
föl, de a csendes foglalkozás időt enged a 
begyakorlásra. De meg mivel a rokontárgyak 
lehetőleg egymásután kezelendők, a szomszédos 
osztályok mindig figyelhetnek egymásra, s az 
ismétlés csak állandósítja ismeretöket. 

18 nehéz munkában eltöltött év ad nekem 
jogot arra, hogy az osztatlan isk. számára, keve-
sebb anyagot felölelő, külön tantervet kívánjak. 

(Kaposvár.) Cságoly József. 

II. 

Eine fontos kérdésről folyó eszmecserében 
óhajtok én is résztvenni, ki 28 év óta szol-
gálom a népnevelés ügyét. Tanítottam egy 
osztályt, két osztályt s már régóta tanítok hat 
osztályt (tanidő: 9 hó, 70 gyermek). Ezen 
körülmény — ügy hiszem — kellő jogczím 
lehet nekem arra, hogy szerény nézetemet a 
fölvetett kérdésről röviden elmondjam. 

A külön tantervet óhajtó t. kartársak arra 
hivatkoznak, hogy az osztatlan — többnyire 
falusi iskoláknál 8 hónap a tanidő — s hat 
osztály lévén, egy-egy osztályra, illetve tan-
tárgyra kevés idő jut, mely idő alatt nem 
lehet a tananyagot módszeresen földolgozni. 
Erre nézve, kérdem: miért kell városon 10 
hónapi, falun csak 8 hónapi tanidő ? Miért 
nem egységes az, falun és városon ? Ha teher 
a szülőknek a 10 havi tanidő, miért érezze 

azt csak a városi s miért van fölmentve az 
alól a falusi szülő ? Viszont: ha jog és nyere-
ség a 10 havi iskoláztatás, miért élvezze azt 
csupán a városi s miért van attól megfosztva 
a falusi polgár ? 

Eme kérdésekre az osztóigazság felelete 
nem lehet más, mint ez: ha teher, ne csak a 
városi polgár érezze; ha jog és nyereség 
(nyilván az), élvezze azt a falusi polgár is, 
vagyis: legyen a tanidő egységes — 10 hónap — 
falun úgy, mint városon. 

Ezzel elesik a legnyomósabb érv, mely az 
egységes tanterv ellen fölhozható; mert az a 
több osztályra hivatkozó érv alapossága csak 
látszólagos, a mennyiben sok évi tapasztala-
tom alapján biztosan mondhatom, hogy az 
osztályok csoportosítása, tananyag ügyes be-
osztása, a nagyobb tanulók kisegítő alkalma-
zása s a csendes foglalkoztatás helyes kihasz-
nálása segélyével szépen bejön a réven, a mi 
elmegy a vámon. 

A tanterv, illetve tananyag megállapításánál 
nem lehet irányadó ama körülmény, hogy 
vannak — a törvény ellenére egyes túl-
népes iskolák; mert a csekély számú túlnépes 
osztatlan iskolákkal szemben vannak nagy-
számmal, úgyszólván néptelen osztatlan iskolák 
is s bátran állíthatjuk, hogy a falusi iskoláknak 
legalább 20%-ában 30-on alul s 40%-ában 
50-en alul van a növendékek száma. Ily csekély 
népességű osztott iskola pedig alig van. Sze-
rintem kedvezőbb helyzetben van a falusi ta-
nító 40 — 50 gyermekkel hat osztályban, mint 
a városi tanító 70—80 gyermekkel egy osztály-
ban : én pl. szivesebben tanítok 80 gyermeket 
hat osztályban (első oszt. 13 —14) az osztott 
iskolák tanterve szerint, mint 60 gyermeket 
egy (első) osztályban. 

Azt az érvet sem fogadhatjuk el, hogy a 
városi és falusi vagy kisvárosi 6 éves g\ér-
mek ek között, értelmi fejlettségre nézve 
oly nagy különbség lenne a falusiak (kis-
városiak) rovására. A városiak sem mind 
mágnások (hiszen városon is vannak nagy-
számmal a falusiakkal hasonló viszonyok 
közt élő kisiparosok, földmívesek s munkások 
stb.) s gyermekeik sem mind zsenik. A mint 
hogy a falusi szülők sem okvetlen mind . . . 
együgyűek s gyermekeik sem okvetlen mind 
buták. Bizton állíthatjuk, hogy egy-egy — ré-
gebb idő óta rendezett iskolával s jó tanítóval 
bíró — faluban aránylag sokkal kevesebb az 
analfabéták száma, mint akárhány nagy város-
ban. Ha a városi szülők foglalkoznak az ő 
gyermekeikkel; a falusiak sem hanyagolják 
ám el az ő gyermekeiket. Igaz, hogy városon 
óvodák is vannak (van már itt-ott falun is). 
De ezeknek nem föladata a tanítás, csakis az 
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óvás. Ha az óvoda az iskola föladatát akarja 
szolgálni, úgy nem felel meg nevének és czél-
jának. Szóval: a városi és falusi G éves gyer-
mekek között nincs oly nagy különbség ér-
telmi fejlettségre és tehetségre nézve, hogy a 
leggyengébb is meg ne bírná, föl nem foghatuá 
az osztott iskoláknak szánt tantervben, az 
első osztályra kijelölt tananyagot, mely éppen 
hivatva van értelmét fokozatosan fejleszteni. 
Ha van különbség 6 éves gyermek és 6 éves 
gyermek között értelmet és tehetséget ille-
tőleg (hogy ne volna!), az a különbség meg 
van akkor városon úgy, mint falun; ámde a 
különbség nem mutatkozik többször a módo-
sabb, műveltebb szülök gyermekeinek előnyére, 
mint megfordítva. 

A. tanterv megállapításánál tehát — néze-
tem szerint — egységes tanidőt, egyenlő te-
hetségű és számú növendéket, egyenlő képzett-
ségű tanerőt kell föltételeznünk és számításba 
vennünk. E szerint egy-egy tanító tanít pl. 
70 növendéket, 10 hónapig — osztott vagy 
osztatlan iskolában — s minden egyes gyer-
mek elvégezheti, a tanító ügyes vezetése mel-
lett. a kijelölt s valóban szükséges tananyagot 
s így külön tantervre nincs szükség. 

Ha jó az osztott iskolák számára készített 
tanterv s ott szükséges és elvégezhető; úgy 
jó, föltétlenül szükséges és elvégezhető lesz az 
az osztatlan iskolákban is. Ha pedig nem jó 
s oda nem való fölösleges dolgokkal van meg-
terhelve, akkor nem lesz az jó és keresztül-
vihető az osztott iskolákban sem. S a mennyi-
ben fogyatkozása vagy hibája van (az is 
emberi mű!); fogyatkozás és hiba lesz az 
az osztatlan iskolára nézve is. 

Csak egypár példát említek. 
A hangjegyek ismertetése szükséges falun 

is, ki is vihető; de már a hangjegyekkel való 
énektanítás kivihetetlen lesz városon is, azon 
egyszerű okból, hogy a hangjegyekről való 
éneklés olv_ kifejlett hangérzéket föltételez, 
nűlyenneLa városi osztott iskolákban működő 
tanítók 20%-a sem rendelkezik. A közönséges 
törtekkel való hosszas bajlódás fölösleges váro-
son is; csupán fejbeli összeadás és kivonás 
szükséges és a közönséges törteknek tizede-
sekké való átváltoztatása; de ez aztán szük-
séges és kivihető falun is. Szükséges falun 
mint városon a tizedes törtek tüzetes tanítása 
— mértékekkel kapcsolatban — már (és leg-
később) a negyedik osztályban; a kész tan-
tervben pedig csak az ötödik osztályban sze-
repel, mint tüzetesen tanítandó tárgy. Ez mái-
hiba, valamint hiba az is, hogy a természet-
rajz csak az V. és A I. osztály tananyagául 
van fölvéve, holott az már a Ill-ik osztály-
ban lenne megkezdhető. 

Nem kell teliát — véleményem szerint — 
külön tanterv az osztatlan iskolák számára. 
A tanterv különben sem fog egymaga jó isko-
lát produkálni, a tanítónak kell abba lelket 
öntenie. A legjobb tanterv mellett is lesznek 
rossz iskolák; de a legrosszabb mellett is len-
nének jók. Igaz marad mindig ama szálló ige: 
az iskola = a tanító. 

(Somoyy-Csepely.) Tóth Ferenez. 

r= Gazdasági szakoktatási irodalom. 
A gazdasági ismétlő - iskolák tananyagának 
földolgozását megkönnyebbítendő, egy ilyen 
„Vezérkönyv" megírására a gazdasági ismétlő-
iskolák tanítóiból egy szerkesztő - bizottság 
alakult. Az anyag mennyisége és mikénti föl-
dolgozásáról leginkább az ezen iskolák tanítói 
adhatnak biztos tanácsot. A szerkesztő-bizott-
ság tagjai mindannyian az ezen iskolák tanítói, 
kiknek nevei már eleve is kezeskednek a 
sikerről, névszerint: Békeffy Elek zalakoppányi 
igazgató-tanító; Fülöp Sár dor és Kun László 
kunágotai ga-dasági szaktanítók; Kiss Vilmos 
villányi szaktanító; Magó Károly székesfehér-
vári gazdasági ismétlő iskolai tanító; Makay 
Tstván kiskundorozsmai szaktanító; Mészáros 
Gyula széke-Ífehérvári gazdasági ismétlő-iskolai 
tanító; Cs. Péterffy József zalaegerszegi szak-
tanító ; Szilárd Gyula csákvári földmíves-iskolai 
tanító : Tóth, Ferencz székesfehérvári gazdasági 
ismétlő-iskolai tanító; Vaday József nagy-
váradi igazgató-tanító és Almássy Ferencz. 
A mű havonkinti füzeteliben jelenik meg, évi 
2 korona 40 fillér előfizetési díjban. A „Gaz-
dasági Tanító" előfizetői, ha e füzeteket is 
megrendelik, mint annak mellékletét, a „G. 
T."-val egyszerre kapják meg, de azért külön 
is megrendelhető. Az egész mű két év alatt, 
24 füzetben fog megjelenni; bolti ára azonban 
sokkal magasabb lesz, mert a munka terje-
delmes lesz. Hogy a nyomatandó példányok 
számáról tájékozódhassunk, a megrendeléseket 
május hó lo-ig kérjük beküldeni; előfizetésre 
jelentkezni egy levelező-lapon is lehet. A gaz-
dasági ismétlő-iskolák tanítóinak nélkülözhe-
tetlen lesz e „Vezérkönyv", a mennyiben 
módszeres eljárásban adja elő a teljes anyagot. 
A mű tanítóknak van szánva, az olvasóköny-
veket tehát nem akarja nélkülözhetetlenekké 
tenni. Levelező-lap útján a megrendelések és 
jelentkezések a „Gazdasági Tanító" szerkesz-
tőségéhez Székesfehérvárra, Malom- uteza 5. sz. 
küldendők. Mi a jelentkezőket a vállalat meg-
indításakor értesítjük előfizetéseik beküldésére. 
(Székesfehérvár.) A szerkesztő-bizottság nevé-

ben : Almássy Ferencz, 
szerkesztője. 

a „Gazdasági Tanító" 
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I S I ü . SZUNORA J i M I 
Hónai József. 

Mindig jóleső örömmel veszszük a hírt, 
ha érdemekben gazdag kartársaink jól teljesí-
tett munkájukért felső és legfelsőbb tanügyi 
hatóságaink részéről elismerésben részesülnek. 

Jelenlegi f'enkölt gondolkozású ministerünk, 
ki a magyar néptanítók ügyét melegen karolja 
föl s javítja a „nemzet napszámosai" anyagi 
helyzetét s ezen törekvésével az igazi nép-
tanítónak erkölcsi eme-
lését sem téveszti szem 
elől, jól tudja, hogy nagy 
és magasztos a néptanítói 
kar föladata, melyet az 
csak úgy tudhat teljes 
egészébenéssikerrel meg-
oldani,ha maga is erkölcsi 
és anyagi támogatásban 
részesül. 

A kitüntetett tanítók 
egyikét óhajtjuk a „Nép-
tanítók Lapja" olvasói-
nak képünkön bemutatni 
s életrajzát és működését 
alábbi sorainkban ismer-
tetni. 

Rónai József, a kapos-
vári m. kir. állami elemi 
népiskola tanítótestületé-
nek-nesztora, az arany-
érdemkereszt tulajdonosa, 
42 éve működik a tanítói 
pályán, született 1839. 
évi márcz. 16-án Somogy-
vármegye Toponár köz-
ségében. 

Toponárról, mely váro-
sunk tőszomszédságában 
van, Hónai 6 éves korában került Kapos-
várra, hol úgy az elemi iskolai, mint a gim-
náziumi tanulmányait végezte. Rónai hajlamát 
követve, Kaposvárról Pécsre költözött, hogy 
ott a tanítóképzőbe lépjen. Ott elvégezvén a 
tanfolyamot, 1858-ban jelestanképesítést nyert. 

Első állomása a fiatal tanítónak Szolnok 
volt, hol egyházi főhatósága őt bízta meg, 
hogy Szolnok vidékének idősebb tanítóival az 
xíj tanmódszert ismertesse meg. A fiatal tanító 
ezúttal 200 tanítótársát vezette be helyes tan-
módszerének titkaiba. 

0 azonban szűkebb hazájába vágyakozott 
s már 1859-ben Kaposvárra került, megválasz-
tatva a város közönsége által az akkori liatosz-
tályú r. kath. jellegű iskolához osztálytanítóul. 

Az időben még a , Kis Tükör"-bő] azt 
tanulták Somogy vármegyéről, hogy: „Somot, 
körtvélyt, almát ott eleget ehetsz, de a tudo-
mányból csak keveset vehetsz." — Az idők 
folyamán nagyot haladt Somogy vármegye s 
abban Kaposvár város, a megye székhelye is. 

Ez időtől Rónai tény-
leges részt vesz a város 
kulturális müvében s meg-
szakítás nélkül szolgálja 
a köz- és tanügyet, mely-
nek fokozott fejlődése az 
ő nevével is összefügg. o o 

Tanítványainak száma 
meghaladja a 2000-et,kik 
mindannyian szeretettel 
veszik őt kőiül. 

Az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycz. életbelépte óta 
Rónai az átalakult községi 
iskolához került, melynek 
tanítótársai bizalmából 
— kik 3—3 évre válasz-
tottak igazgatót — igaz-
gató-tanítója lőn s mint 
ilyen egész az 1891/92. 
tanév végéig a központi 
iskolán álműködött, mikor 
is —• saját kívánságára — 
az újonan szervezett fo-
ntosai iskolához helyez-
tetett. Ezen iskolát, mely 
egy korcsmából alakít-
tatott át „a haza kis pol-
gárainak" oktatási csar-

nokául, ő szervezte, rendezte be, melynek 
kertje és udvara a gondos és jó ízlésű keze-
lőre vall. Ez iskola Il-ik osztályában ma is 
szép eredménynyel működik Rónai, kinek 
hosszú idejű tanítóskodása alatt Kaposvár 
iskolaügye oly mérvű fejlődést vett, hogy 
ma az osztályok száma megháromszorosodott, 
mert míg 1859-ben az iskolának csak 6 osz-
tálya, majd a községivé átalakult iskolának 
1869-ben 8 osztálya volt, addig ma az isko-
lának a mult évben történt államosításakor 
22 osztálya van 22 tanerővel. 
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Az állami iskola újjászervezése most van 
folyamatban s így remélhető, hogy a kapos-
vári iskolaügy még inkább fejlődni fog. E fej-
lődés, tekintettel Kaposvár város helyzetére, 
nagy kiterjedése és lakosai különös viszonyaira, 
felette szükséges is. 

Hónai tanítói és társadalmi működését siker 
kisérte, mely a tanhatóságok részéről is mél-
tányoltatok. 

Az iparos-tanoncziskolának szervezésében is 
része volt Rónainak. Ez iskolának máig is ő 
az igazgatója. 

A tauiigy előbbvitelére szolgáló törekvéseit 
az iskolaszékben s a város képviselőtestületé-
ben érvényesítette, választott tagja levén mind 
a két testületnek. Ugyancsak választott tagja 
volt Somogyvármegye törvényhatósági bizott-
ságának is. Mint ismert fatenyésztő, a járási 
faiskolák felügyeletével is ő bízatott meg. 

Nemcsak polgártársa, de kartársai is meg-
tisztelték bizalmukkal s ismételten megválasz-
ták őt a „somogymegvei ált. tanítóegyesület" 
jegyzőjévé, majd meg alelnökévé. 

Római családot 1860-ban alapított. Gondos 
és szerető nejével hét gyermek közül négy 
fiút nevelt föl, kik mindannyian örömet okoz-
nak a derék szülőknek. 

Ifjabb Rippl-Rónai József a legidősebb fiú, 
ki jelenleg Párisban élő jeles festőművész, 
Munkáe-y volt tanítványa, ki nemcsak a szü-
lőknek. Kaposvár városnak, melynek szülötte, 
de a hazának is díszére válik. Ödön fiúk m. á. v. 
hivatalnok, állomásfőnök Aszalón Somogy-
megyében. Lajos Somogymegye pénztárosa 
Kaposvárit. Sándor pedig a m. kir. operaház 
tagja Budapesten. 

Rónai háromszorosan ünnepelte meg 40 éves 
tanítói jubileumát és pedig: először családja 
körében; másodszor az arany-érdemkereszttel 
történt királyi kitüntetése alkalmával a város 
közönsége körél en s harmadszor tanítótársai 
között szűkebb körben. 

A hosszú 42 éves működésre visszapillantva, 
megelégedetten ünnepelhet a „jó Rónai bácsi", 
mert beigazolva látta szive-lelke ama meg-
győződését. hogy: a „szeretet szereteteta 
„bizalom," pedig „bizalmat szül". 

Az örömünnepek viszhangjaként — nem 
kivánva ismétlésekbe esni — őszinte szívből 
mi is csak azt kívánjuk, mit az ünnepségek 
szónokai a jubiláns érdemeire való hivatkozás-
sal mindnyájan kifejeztek, hogy a magyarok 
Istene Rónai bácsit a magyar tanügy javára 
még igen sokáig éltesse. 

(Kaposvár.) Merényi Kálmán. 

I lí 01) A li 0 M. 
A ..Magyar könyvtár" márcziusi füzetei 

megjelentek. Petőfi költeményeinek illusztrált 
kiadásából ezúttal A helység kalapácsa és 
•János vitéz van egy vaskos füzetbe foglalva, 
melyet Telegdy László rajzai, egy igen szép 
Petőfi-arczkép, továbbá Bánóczi Józsefnek 
magvas bevezetése és jegyzetei tesznek érde-
kessé. Egy másik füzet Jókai néhány novelláját 
tartalmazza; a „Ne nyúlj hozzám" cz. hosszabb 
elbeszélés, mely a füzetet megnyitja, valamint 
a többiek is, eddigelé nem jelentek meg. A 
külföldi klasszikusok közül most Aischylost 
adja a „M. K " , még pelig az Oresteia-trilógia 
legszebb részét, az „Agamemnon" -t, Yáradi 
Antal poétikus fordításában, a szükséges 
magyarázatokkal és jegyzetekkel. A legújabb 
elbeszélő irodalom is képviselve van az új 
sorozatban; a külföldi két, a magyar egy 
füzettel: Ouidától, a népszerű angol regény-
irónőtől, „Tonia" czimfl olasz tárgyú elbeszélés 
és a Franczia Elbeszélők Tárának Ili. soro-
zata. A „M. K." egy-egv száma 15 kr. Az 
eddig megjelent füzetek jegyzékét ingyen 
küldi meg a kiadóhivatal: Wodianer F. és 
Fiai (András sy-út 21.) 

Megjelentek: Az osztatlan iskola tanterv-
kérdése; írta: Lederer Ábrahám. Elolvasásra 
és megszívlelésre méltó! Enek és zene a 
tanítónöképzőben; írta: SzoU,ori Nagy Károly. 
Előadások az iskolai egészségügy köréből; 
Budapest főv. közs. iskoláiban végzett vizsgá-
latok alapján tartották : Rigltr Gusztáv, 
Scliuschny Henrik, Steiner Samu és Waldmann 
Fülöp dr.-ok. Havas Károly: Emlékbeszéd 
Nemessányi János kir. tanácsos, tanfelügyelő fölött, 
arczképpel. Külön lenyomat a komárommegyei 
tanítótestület évkönyvéből. Ára 40 fill. Kap-
ható a szerzőnél Komáromban. Ugyanott kap-
ható még: „A szép- és helyesírás, fogalmazás 
és szóbeli előadás tanításáról.1' 100 korona 
pályadíjjal kitüntetett pályamunka. Ara 60 
fillér. VA népiskolai zárvizsgálatok." Pedagógiai 
értekezés. Ara 30 fillér. A tiszta bevétel fele-
része jótékony czélra, m. p. a Nemessányi-
alapítvány és Tanítók Háza javára fordíttatik.— 
Iskolaügyi dolgozatok; írta: Bardócz Pál. 
(Visszatérünk rá.) — Gyakorlati útmutató az 
irás-olvasáshoz. Hanghasonlatok és meseszerű 
kis törte'necskékre épített önkifejtő tanalak; 
írta Izsépy Béla, egri állami tanító. Ára 40 
fillér. 

A Nagy Képes Világtörténetnek megjelent 
az 59. és 60. füzete. Az 59. füzet szépen és 
érdekesen mutatja be a római fórum törté-
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netét; a 60. füzet meg a kereszténység terje-
déséről szól, a midőn Kóma államszervezete 
megdőlt s helyét egy még nagyobb organiz-
mus foglalta el: a pápaság. A rómaiakról 
szóló kötet szerzője dr. Geréb József. Egy-egy 
kötet ára díszes félbőrkötésben 8 fr t ; füze-
tenkint is kapható 30 krjával. Megjelen min-
den héten egy füzet. Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek, írod. Int. Részv.-társ. Buda-
pest, VIIT., Üllői-út 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés útján. —• Prospektus is jelent 
meg a Nagy Képes Világtörténetről, mely a 
munka illusztráczióiból is ad mutatványokat. 
A prospektust díjmentesen küldi meg a Révai 
Testvérek irodalmi intézete és bármely könyv-
kereskedés mindazoknak, a kik kérik. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a kapnikbányai 

áll. kisdedóvodai felügyelő-bizottság hölgytag-
jainak, a kik a szegénysorsú óvodai gyerme-
kek fölruházására 367 koronát gyűjtöttek; 
Lúgos r. tanácsú város tanácsának, mert a 
lugosi áll. elemi iskola szegény sorsií tanulóinak 
fölruházására 245 kor. 64 fillért adományozott; 
dr. Neumann Ármin országos képviselőnek, 
a ki a bereczki áll. el. iskola czéljaira 126 
koronát adományozott; Dadányi Jenő mély-
nádasi földbirtokosnak, a ki a Mély-Nádason 
szervezendő áll. el. iskola czéljaira 600 korona 
értékű belső telket adományozott. 

Kinevezte: Sztanivukovity Draginya oki. 
tanítónőt a delibláti közs. elemi iskolához r. 
tanítónővé; Gaál János oki. tanítót a tiszolczi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sziklay Ilona pilisszántói áll. 
óvónőt a felsőszálláspataki áll. óvodához jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Bréged Adél 
újvidéki áll. polg. isk. munkaképtelennek talált 
tanítónő részére évi 1420 koronát; Sármir 
József szemethi munkaképtelennek talált róm. 
kath. el. isk. tanító részére évi 340 koronát; 
Hirtenreiter Mihály borjádi munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 480 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
L tri Márton emiliamajori volt közs. tanító 
özv., szül. Herfert Rozália és 4 kiskorú árvája 
részére együtt évi 1006 kor. (34 fillért. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Vojtáskó Péter baj or vágási volt gör. kath. 
tanító Emánuel nevű kiskorú árvájának a deb-
reczenibe. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
H A Népnevelők Budapesti Egyesülete 

f. hó 22-én jól látogatott választmányi ülésén 
ismét a tanterv-kérdéssel foglalkozott. A vitá-
ban sokan vettek részt s végre Lakits Yendel 
elnök szavazásra bocsájtotta azt a kérdést, 
hogy dolgoztassák-e ki külön tanterv az osz-
tatlan iskola számára, vagy pedig elegendő-e 
az egy tanterv? A választmány tagjai közül 
16-an az egy, 10-en a külön tanterv mellett 
szavaztak. Véglegesen a f. hó 25 én megtar-
tott rendkívüli közgyűlés döntött e kérdésben. 
A közgyűlésen szintén Lakits Vendel elnökölt. 
Többek hozzászólása után nagy többséggel 
elfogadták Peres Sándor következő közvetítő 
indítványát: 1. A magyar népiskolák számára 
egy általános tantervet tart szükségesnek. 
2. A közoktatásügyi tanácsnak osztott iskolák 
számára készült tanterve úgy alakítandó át, 
hogy azt az anyagot foglalja magában, a mit 
korunk műveltségi állapotai között állami és 
nemzeti szempontból az állam minden polgá-
rának tanulnia és tudnia kell. 3. Az egy és 
általános tanterv keretén belül minden iskola 
s minden osztály számára külön részletes tanterv 
(részletes tanmenet) kell, a melynek készítésé-
ben a tantervhez adandó utasítások irányítsák 
és támogassák a tanítókat s a mely részletes 
tanmenet csak a kir. tanfelügyelő jóváhagyása 
után érvényes. 

$ A szepesmegyei tanítói egyesület 
szepesolasziváraljai köre e hó 19-én Szepes-
Olaszin tartotta rendes gyűlését. Nóvák Károly 
a szeretetház növendékeivel a víz körforgásá-
ról tartott jól sikerült gyakorlati tanítást. 
Feuermann Márk szepesváraljai tanító az osz-
tatlan iskolák tantervéről kifejtette, hogy az 
osztatlan iskolák túlnyomó számára való 
tekintette], a tanterv revíziója kérdésénél előbb 
ezeket kellett volna figyelembe venni s csak 
azután merülhetne föl a kérdés, vájjon a hat-
tanítós iskolának ugyanazon tanterv adassék-e P 
Az értekező e kifejtéseit a gyűlés tetszéssel 
fogadta s egyhangúlag hozzájárult a külön 
tanterv követeléséhez. Boroviczény János krom-
pachi tanító indítványára a kör tagjai Krom-
pachon a nyár folyamán a Tanítók Háza 
javára hangversenyt fognak rendezni. 

f Az aradvidéki tanítóegyesület eleki 
fiókja f. hó 15-én tartotta meg rendes tavaszi 
gyűlését Kis-Jenő községében, mely alkalommal 
egyúttal márczius 15 ét is lelkesen megünne-
pelték a szép számmal egybesereglett kartár-
sak. Schlächter Péter és Lisák Gyula igen 
érdekesen vitatták az osztatlan iskola külön 
tantermét és szavazattöbbséggel kimondták, 
hogy az osztatlan iskola részére külön tanterv 
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szükséges. A gyűlést követő közebéden Kéhrer 
Károly a Tanító)c Háza javára összegyűjtött 
22 koronát az egybegyűlt kartársaktól. 

A szombathely-egyházmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület jánosházai köre ta-
vaszi gyűlését márczius 13-án tartotta Miskén. 
A nagyszámú érdeklődők jelenlétében lefolyt 
gyűlésen a kör tagjai egyhangúlag az osz-
tatlan népiskolák külön tanterve mellett fog-
laltak állást. Böcskey Károly kápolnai tanító 
a gazdasági ismétlő-iskolákról olvasott föl, 
nagy tetszéssel fogadott elméleti dolgozatot, 
Varga József karakói tagtárs pedig jól sike-
rült gyakorlati előadást tartott a gyümölcs-
fák nemesítéséről. Végül Kákosy József köri 
elnöknek lelkes fölhívására a kör tagjai köz ill 
nyolczan jelentkeztek az Eötvös-alap-h a leendő 
belépésre. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
X. Y. A tűzifa díjlevélileg megállapított pénz-

értékével meg kell elégednie, mivel az erdő-
gondnokság az erdőt bizonytalan időre zár alá 
helyezte s így természetben nemszolgáltathatják 
ki a tüzelőt. A ki 12 hónapig szolgál, csak azt 
illeti meg egész évi fizetés; a ki kevesebb 
ideig működik, az csak megfelelő részt kaphat 
belőle ottani hivataloskodási ideje arányában, 
líl. (í. Siettesse a korpótlék ügyében a folya-
modást. Ha az iskolaföntartó nem adná meg, O ' 
a közig, bizottságnál keressen orvoslást, mivel 
terminus volt kitűzve, mely idő alatt az 
iskolaföntartók, ha a korpótlekot biztosítani 
nem tudták, folyamodniok kellett erre vonat-
kozó államsegélyért; ellenkező esetben a 
kormányhatóság úgy vélekedett az illetők 
felől, hogy saját erejükből is képesek fizetni 
a tanítók esedékes korpótlékát. Ha az állam-
kormány megadja a korpótlékra a segélyt, 
akkor egyidejűleg intézkednek a közoktatási 
ministeriumban, hogy eme korpótlékkal emel-
kedjék az illető tanító nyugdíjigénye. — 
Révai Sándor. Kérjen méltányos kárpótlást 
a faiskolára fordított saját költségének meg-
térítése czímen. Egy-egy oltványt 10—10 
krajczárjával számítva, 30 frtot tartanánk 
méltányosnak. Ha egészségi okokból nem tud 
ön ott megszokni s ezt orvosilag igazolni 
képes, lehetetlen, hogy az iskolaföntartó el 
ne bocsássa más állásra. Máshova pályázván, 
mindenesetre oly időben mondjon le jelenlegi 
állásáról, hogy az iskolaföntartónak — a szor-
galmiidő megzavarása nélkül — elegendő 
ideje legyen arra, hogy új tanítóról gondos-
kodhassék. Ez legalább méltányos. Ha lehet, 
isk. év végére kell tenni az állásváltoztatást. — 
Cs. L. Taszár. Ha olyan esetről volna szó, 

a milyenről ön beszél, nemcsak joga, sőt 
kötelessége volna a község elöljáróságának 
„az iskolába bemenni s az államellenes tan-
könyvet lefoglalni." De nem erről volt szó, 
hanem arról, hogy: az elöljáróság valamelyik 
tagja (a tanítónak haragosa) bemehet-e az 
iskolába (hogy a tanítót boszantsa) akkor is, 
ha nem tagja az iskolaszéknek. Hát ahhoz 
mit szól ön, ha az elöljáróság ilyen tagja 
kívánná iskolalátogatás alkalmával a tanítótól, 
hogy ez államellenes tanokat hirdessen ? — 
B. B. Yaiszló. Rosszúl informálták. Budapes-
ten a vidéken töltött szolgálati éveket is 
beszámítják, ha igazolja a tanító, hogy itten 
nyert alkalmazása előtt tagja volt az orsz. 
nyugdíjintézetnek s pontosan fizetett. Itt azon-
nal tagjává lesz a nyugdíj-intézetnek, a mint 
az esküt letette. Ezzel fizetési kötelezettsége 
amott megszűnik. — S. K. Igaz. Olyan 
vidékeken, a hol a kisgazdák önerejükből 
jófajta vetőmagvat beszerezni nem képesek, 
a földmívelésügyi minister úr, különösen indo-
kolt esetben, az arra érdemes kisgazdákat a 
jó vetőmag beszerzésében segélyezi. Legutóbb 
Zemplénvármegye homonnai járásának haladni 
vágyó kisgazdái részére 1500 kg vörös lóhere 
és 500 — 500 kg árpa- és zabvetőmagot enge-
délyezett kedvezményes árban. Forduljanak 
tehát egyenesen a földmívelésügyi minister  
úrhoz. — R. J. Csak helyeselni tudjuk, hogy 
selyemhernyó-tenyésztésre buzdítja a népet. 
Petéért, egyszerű levélben, forduljanak a 
selyemtenyésztési felügyelőséghez Szegzárdra. 
Petét és a tenyésztésre nézve utasítást ingyen 
kapnak. — A. .T. Krakkó. Ha korpótlékát az 
iskolaföntartó nem képes megadni, kérje (az 
iskolaföntartó) az államtól. Ha ezt sem akarja 
megtenni, panaszával forduljon ön a vármegyei 
közig, bizottsághoz, kérve, hogy rendeljék el 
a korpótlék kifizetését. — P. J. Peér. Ha 
polgári évre jár, helyesen van úgy, mint a 
hogy nekünk írta. — Sz. C. F. Az állam a 
gazd. tárgyak tanításáért 100 koronát fizet. 
A többit az iskolaföntartóval kell elvégezni. 
Utasítás vagy rendelet erre nézve nincs. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Stefánia kir. lierczegnö, néhai Rudolf 

trónörökös özvegye második házasságra lépett. 
Az egybekelésről a hivatalos Budapesti Köz-
löny így emlékezik meg: „Stefánia főlierczeg-
asszony özvegy trónörökösné ő császári és 
királyi fensége e hónap 22-ikén Miramareben 
házassági frigyet kötött nagy-lónyai és vásá-
ros-náményi gróf Lónyay Elemér császári és 
királyi kamarással, a magyar országgyűlés 
főrendiháza örökös tagjával." A hivatalos 
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lap ezenkívül hírül adja Stefánia főherczegnö 
udvartartásának feloszlatását, az udvartartás 
volt tagjainak kitüntetését és Erzsébet főher-
czegnö udvartartásának szervezését. 

— Wlassics Gjula dr. vallás- és közok-
tatásügyi minister állapotában, mint örömmel 
írhatjuk, határozott és végleges javulás állt be 
s most már egészen bizonyos, hogy ministe-
rünk, Velenczén keresztül, még húsvétra vissza-
tér Budapestre és újra elfoglalja hivatala 
vezetését. Wlassics minister az utóbbi napok-
ban már hivatalos ügyeket is intézett el és 
levélben intézkedéseket is tett egyes dolgok-
ban, míg más ügyekre nézve egyenesen fön-
tartotta magának a döntést. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy az egész magyar tanító-
ság osztatlan örömmel fogja venni e hírt, 
mely bizonyára megnyugtatja azokat, a kik a 
ministerünk lemondásáról czélzatosan terjesz-
tet t híreszteléseket elhitték és e miatt hozzánk 
intézett leveleikben aggodalmuknak kifeje-
zést is adtak. 

— A tanítóképzők új tantervét az orszá-
gos közoktatásügvi tanács elkészítette és a O D 

napokban benyújtotta a ministernek. Ez új 
tanterv »zonban — eőreláthatólag — többrend-
beli átalakítást fog szenvedni. Arról szó sincs, 
hogy mostani formájában életbelépijen, hiszen 
ahhoz még az illetékes tényezők hozzá fog-
nak szólani s tárgyalni fogják azt a leg-
nagyobb nyilvánosság előtt. A tanítóképzők rend-
tartása azonban most áll — a beérkezett tanár-
testületi vélemények figyelembe vételével tör-
ténő — új szövegezés alatt. A rendtartás már 
a jövő tanévben életbe fog lépni. 

— Szász Károly ref . püspök felesége, 
szül. Bibó Antónia 68 éves korában Buda-
pesten meghalt. A mélyen sújtott családnak, 
az érdemes püspöknek, hazai irodalmunk 
büszkeségének és fiának: legifj. Szász Károly-
nak, a közoktatásügyi ministerium titká-
rának, a ki szintén nagy sikerrel műveli az 
irodalmat, őszinte részvétünket fejezzük ki. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő és kezelő bizott-
sága f. hó 22-én Ujváry Béla elnöklete alatt 
jól látogatott ülést tartott, melyen fölolvasták 
Péterfy Sándor elnök levelét, mely azt a szomorú 
hírt tartalmazza, hogy megrendült egészségi 
állapota miatt lemond az elnökségről. A bizott-
ság fájdalmasan vette tudomásul azt, hogy 
a nagyérdemű férfiút betegsége akadályozza 
elnöki teendői végzésében, de, ragaszkodván 

ama régebbi határozatához, hogy Péterfy 
életében az Eötvös-alap elnöki helyére mást 
nem választ, a lemondást nem fogadta él. 
Mivel azonban Péterfy Sándornak orvosai egy-
időre pihenést ajánlottak, a gyűjtő és kezelő 
bizottság az elnöki teendőkkel a két másod-
elnököt bízta meg olyke'pen, hogy az Eötvös-
alap ügyeit Laikits Vendel, a Tanítók Háza 
dolgait pedig Ujváry Béla fogja végezni. 
A másodelnökök azonban, a mennyire csak 
Péterfy állapota megengedi, igénybe fogják 
venni a „bölcs öreg" tanácsait. 

— Mintagazdaságok. Darányi földmívelés-
íigyi ministernek ama szándéka, hogy az 
okszerűbb és helyesebb gazdálkodásra falu-
helyen és kisgazdaságokban kedvet ébreszszen, 
a gyakorlatban kezd szépen beválni. Eddig 
49 ilyen mintagazdaságot létesített a minister. 
Ezeknek 34.000 korona állami segítséget adott. 
Legutóbb tizenhét vármegyében létesült ilyen 
gazdaság. Szabolcsban a kisvárdai gazdakör el-o o o 
határozta, hogy a ministert fölkéri, szervezzen 
vidékükön még egv minta gazdaságot,mert annak 
kezeléséből a kisgazda nagyon sokat tanulhat. 

— Tudományos expediczió indult e hó 
20-án Budapestről Közép-Ázsiába dr. Almássy 
György borostyánkői földbirtokos, hazánk 
egyik kitűnő ornithologusa vezetése alatt. 
E tudományos utazás czélja orosz Turkesztán 
véghetetlen pusztáit, vizeit — mint a Balkos 
tavat, mocsarait, nádasait — a Tien-Sán hegy-
ség hatalmas lánczolatait, erdeit, zoologiailag 
kifürkészni, megtigyeléseket és gyűjtéseket 
eszközölni. Résztvesznek még dr. Stummer 
Rudolf, a gráczi egyetem zool. intézetének 
asszisztense, Lasncr Róbert orvos és egy pre-
parator. Az annak idején fölveendő szükséges 
személyzettel fölrúg a társaság száma 20—30 
emberre. E privát jellegű vállalat a m. kir. 
közoktatásügyi és a közös külügyministerium 
erkölcsi támogatását élvezi, de különösen ki-
emelendő az orosz kormány szíves előzékeny-
sége, melylyel a tartományába való behato-
lást készséggel megengedi és az expedicziót 
még sok más kedvezményben részesíti. Dr. 
Almássy már évek óta tett gondos előkészü-
leteket a hosszú, körülbelül 8 —10 hóra ter-
jedő útjára. Bizonyítja ezt a vaspántos ládák 
tömege — számszerint 21 —• melyek telve 
vannak modern tudományos eszközök és föl-
szerelésekkel. Az utazás a Dunán lefelé — 
Odesszán, Tiflisen keresztül, azon túl hol ló 
vagy teveháton, hol szekéren történik 
csaknem a mennyei birodalom — China — 
határáig. Eddig már messze idegen földön 
járnak s mi csak szerencsét és sikert — jó 
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egészséggel párosulva — kívánhatunk az 
expediczíónak. 

— Örvendetes bejelentések. Az Eötvös-
alap gyűjtő és kezelő bizottságának utóbbi 
ülésén a következő bejelentések történtek: 
Pásthíj Károly arról értesít, hogy a kecske-
méti községi tanítótestület évenkint 100 
koronát küld a Tanítók Háta czéljaira, a 
kecskeméti polg. leányiskola pedig 20 koro-
nával belép az Eötvös-alap pártoló tagjainak 
sorába. Bányai Ferencz értesíti az elnökséget, 
hogy a lévai tanítók húsvét hétfőjén hang-
versenyt rendeznek a Tanítók Háza javára 
és 50—50 koronával valamennyien belépnek 
az alapító tagok közé. Blumenstok J., a bonyhád-
vidéki tanítóegyesület elnöke, arról ad hírt, 
hogy a „Bonyhádvidéki Takarékpénztár" az 
ő indítványára a Tanítók Háza javára 50 
koronát adományozott. Gábel Gyula székes-
fővárosi tanító Erzsébet királynőről írt 
munkája tiszta jövedelmének 'A-át fölajánlja 
a Tanítók Háza javára. A bajai izr. tanító-
testület 200 koronáért 4 darab részesjegyet 
vásárolt, hármat a bajai izr. elemi és polgári 
isk. tanítótestülete és egyet Erdős Jakab 
igazgató nevére. Az újvidéki tanítók gyermek-
szinielőadást rendeztek s annak tiszta jövedel-
mén — 150 koronáért —1 a róm. kath. 
iskolának és a tanítótestület nevére három 
részesjegyet vásároltak. Gyűjtő bizottságot ala-
kítanak, melynek minden tagja részesjegyet 
vásárol. Winkler Ágoston illavai fegyintézeti 
tanító 10 koronát gyűjtött az Eö'vös-alap 
javára, nejével együtt belép az egyesületbe s 
egy pályadíjat nyert munkájának kiadási jogát 
fölajánlja az egyesületnek. Teleki István értesíti 
az elnökséget, hogy a karádi róm. kath. tanító-
egyesület tagjai közül tizen 50—50 koronás 
részesjegyet* írtak alá, hárman pedig belépnek 
az Eötvös-alap rendes tagjai közé. Nevezetesen 
részesjegyeket jegyeztek: Tihanyi István, 
Málly György, Békefv József, Eisennagel 
György, lliedlinger János, Mendrek János, 
Yeibl József, Szathmáry Lajos, Kovács 
Márton, Teleki István elnök. Tagul belépnek: 
Luka Kálmán, Blaskó Ferencz, Koller Ferencz. 
Gyerkes Mihály szintén tömeges belépésről 
ad hírt. Nevezetesen arról értesíti az elnök-
séget, hogy az „Udvarhelymegyei Általános 
Tanítóegyesület" udvarhelyi fiókköréből, tizen-
hatan 50—50 koronás részesjegyet jegyeztek. 
Az aláírók névszerint ezek: Kovács Mihály, 
(íyerkes Mihály, Danó Dénes, lvakucs György, 
Lázár József, Bőjthe Béla, Blájer Balázs, 
Molnár Imre, Veres Ferencz, Veress Mózes, 
Péter Károlyné, Deák Ferencz, Hetser Kálmán, 
Pál Károly, Vida Mózes és György Sándor. 
Kunszt Károly somorjai kartársunk szintén 

50 koronás részesjegyet vett s kitömött állatai 
értékesítésén ek közvetítése után százalékot 
ajánl föl a Tanítók Házának. Végül Orbán 
Endre a „Szolnokdobokamegvei Tanítóegyesü-
let" érdemes elnöke azt jelenti, hogy a 
tanítóegyesület bethleni járásköre a Tanítók 
Háza javára tánczmulatságot rendezett, mely 
256 korona tiszta jövedelmet hozott. Ezt az 
összeget 4000 koronás alapítványnyá gyara-
pítják. Az egyesület tagjai eddig 31 ötven-
koronás részesjegyet jegyeztek. Hiszi, hogy 
körülbelül 80 aláírót gyűjthet. Buzgólkodó 
kartársainknak köszönetet mondunk s másokat 
is hasonló buzgóságra kérünk. 

— Az országos tanszermúzeum és peda-
gógiai könyvtár szabályzatát a közoktatás-
ügyi tanácsban végleg letárgyalták. A szerve-
zendő muzeum és könyvtár élére állami 
jellegű igazgató-állást fognak rendszeresíteni, 
a kinek támogatására szaktanácsot x-endelnek. 
Az igazgató azután egészen ez új intézmény-
nek élhet. 

— Űj tanítói állások a fővárosban. 
A székesfővárosi tanács a közoktatásügyi bizott-
ságjavaslatára 6 igazgatói, 24 tanítónői, 25 taní-
tói, 3 segédtanítónői, és 3 segédtanítói állásra ír 
ki pályázatot. A pályázati hirdetmény régi, 
elavult szokás szerint a Budapesti Közlöny-
ben fog megjelenni, a melyet a tanítók leg-
kevésbbé olvashatnak. 

— Hangverseny a Tanítók Háza javára. 
A turóczszentmártoni állami polgári és felső 
kereskedelmi iskola folyó évi márczius hó 
15-éti a „Ferencz József Tanítók Háza" javára 
hangversenyt rendezett. A hangversenyen az 
iskola tanári karának egyes tagjai és az 
iskola tanulóiból alakalt s 300 énekesből álló 
nagy vegyes karon kívül a megye több elő-
kelő műkedvelője is közreműködött, mely 
körülmény megyeszerte nagy érdeklődést kel-
tett a hangverseny iránt. Az iskola igazgatója 
nagy gonddal és változatosan állította össze 
a programmot, melynek minden egyes száma 
nagy tetszésben részesült Legnagyobb hatá-
suk volt a hatalmas vegyeskari énekeknek, 
közöttük különösen Boldis Ignácz igazgató 
egyik legújabb szerzeményének. A hangver-
seny a Tanítók Háza javára 408 korona 24 
fillért jövedelmezett. 

— Az „Anker" a Tanítók Házáért. Isme-
retes a Néptanítók Lapja olvasói előtt, hogy 
az „Anker" élet- és járadékbiztosító-társaság 
az Eötvös-alap és Tanítók Háza javára tisz-
tességes százalékot biztosít minden olyan biz-
tosítási ügyletért, a mit a társaságnál tanítók 
közvetítenek, akár maguk, akár mások életére 
történjék a biztosítás. IIle Bertalan, a társaság 
nagyváradi főfelügyelője, az Eötvös-alap elnök-
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ségéhez intézett levelében most kijelenti, bogy a 
már sokak által kért fölvilágosítások megadása 
czéljából hajlandó minden egyes tanítóegye-
sületi gyűlésen személyesen megjelenni és az 
ügyet ott előadni, ha a gyűlés helyéről és 
idejéről a társaság vezérképviselősége útján 
előzetes értesítést kap. — Az Eotvös-cdap 
gyűjtő és kezelő bizottsága ezt az ajánlkozást 
a tanítóegyesületek t. elnökei szives figyel-
mébe ajánlja. 

— Megjutalmazott tanítók. Szolnok-
Dobokavármegye közigazgatási bizottsága a 
kir. tanfelügyelő úr által ajánlott két tanítót, 
ú. m. Togyezan Pompéi galgói és Domborodi 
István csicsókeresztűri állami elemi tanítókat 
a magyar nyelv tanításában elért szép ered-
ményért 100 —100 korona jutalomban része-
sítette. 

— Kisdedóvás. A zalamegyei közigazgatási 
bizottság 1900. évre a kisdedvédelem terve-
zetét így állapította meg: Óvodák fölállítására, 
illetve ha a már létező kisdedóvodák mellett 
még legalább 40 állandó felügyelet nélküli 
gyermek találtatnék, kik a meglevő kisded-
óvodákban el nem helyezhetők, — űj óvodák 
fölállítására kötelesek: Nagy-Kanizsa, Zala-
Egerszeg, Alsó-Lendva, Csáktornya, Keszthely, 
Kotor, Perlak, Sümeg, Tapolcza; allandó 
gyermekmenedékház fölállítására kötelesek: 
Alsó-Domboru, Balaton-Füred, t'sabrendek, 
Dráva-Vásárhely, Galambok, Letenve, Mura-
Csány, Pölöske, Nagy-Récse, Sármellék, Söjtör, 
Szepetnek; nyári menedékházat 68 község 
tartozik fölállítani. 

— „Néplap" küldése a gazdasági ismétlő-
iskoláknak. Igen gyakran előfordul az az eset, 
hogy egyes gazdasági ismétlő-iskolák a „Nép-
lap" járatását évközben kérik. Minthogy ily 
eljárás ezen iskolák nagy számánál fogva a 
lap megrendelésénél és az előfizetési összeg 
kiutalványozásánál könnyen zavart idéz elő, a 
földmívelésügyi m. kir. minister úr fölkérte 
az összes kir. tanfelügyelőket, hogy a kerü-
letükben fölállított gazdasági ismétlő-iskolák 
czíméről, melyeknek a „Néplap" járatását czél-
szerünek tartják, minden év november hó 
l-ig két példányban kiállított kimutatást 
terjeszszenek föl, mert jövőben csakis ezen 
kimutatásban foglalt czímekre fogja a lapot 
megküldeni. Jó lesz ezt a gazdasági ismétlő-
iskolai tanítóknak megjegyezniök. (ez.) 

— A békésmegyei tanfelügyelő jelentésé-
ből kiemeljük, hogy a közoktatásügyi minis-
ter hozzájárult ahhoz, hogy Békésen egy 6 
tantermű, Bánfalván pedig 2 tantermü állami 
iskola létesüljön és fölhatalmazta öt, hogy 
Csaba-Erzsébethelyen egy állami iskola léte-
sítése iránt a tárgyalásokat megindítsa és a 

csabai polgári leányiskola államsegélyét 2000 
koronával fölemelte, az ottani ipariskolának 
1000 korona államsegélyt engedélyezett. 

— A Tanítók Háza javára Ehrenthal 
Mór (Nagy Szombat) ta oltványai ral hazafias 
ünnepélyt rendezett, mely minden tekintetben 
jól sikerült. A tiszta jövedelemből 60 K. 20 f. 
jutott a Tanítók Házára. Fölülfizettek: Lukasies 
Győző, dr. Fried Berthold (Bécs) 10 — 10 K : 
Klein Ödön 9 K.: dr. Mousok Antal 5 K.; 
dr. Szidon Miksa (Temesvár) és Kanovics 
Elemér városi aljegyző 4—4 K.: Bunzel 
Gyula, Stein Miksa rabbi, Wolf Sabin, N. N. 
2 — 2 K.; Grosz Zs., Messniger Áron, Schle-
singer Herrn., Muiarovics János, Fned Miksa, 
Milchspeiser N. 1—1 K.: Trenner Alajosné 
60 fillér. 

— Köszönet. A jászszentandrási iskola 
könyvtára javára Kovács Mihály rím. kath. 
lelkész 110 kötet könyvet ajándékozott. Ugyan 
e könyvtár gyarapítására a tanítótestület 
mindegyik tagja Jász-Szent-Andráson műkö-
dése egész idejére évenkint 2 korona 40 fillér 
hozzájárulást ajánlott föl, sót az utódokat is 
erkölcsileg kötelezte hasonló hozzájárulásra. 
Ez ügyszerető áldozatkészségért úgy a plébános 
úrnak, mint a tanítótestületnek köszönetet 
mond Jász - Nagykun - Szolnokvármegye kir. 
tanfelügyelője. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Jellinek József, Tenke (a tanítványai-
val rendezett műkedvelői előadás jövedelmé-
nek fele része) 20 K.; nagyatádi izr. elemi 
népiskola tanítótestülete (tanulók mulatságából, 
beküldték: Krause József és Fried Ignácz, a 
sikerben nagy része van dr. Kommer Elek 
iskolaszéki elnöknek) 77 K.; Kiss Béla István 
(Öcsénv) 2 K. 

— Gyűlések. Az alsó fehérmegyei általános 
tanítóegyesület ez évi rendes közgyűlését folyó 
év április hó 3-án Nagy-Enyeden az új város-
háza nagytermében fogja megtartani. — 
A zemplénvár megyei tanítóegyesület felső 
köre f. évi április hó 2-án Gálsze'csen tartja 
tavaszi gyűlését. — A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület kolozsvári köre f. évi első rendes 
gyűlését április hó 7-én tartja meg. 

T a r t a l o m : Tanítók könyvtára, (h. h.J — A vallás-
os közoktatásügyi tárcza költségvetése. — A Bács-
kából Szi léz iába . . . Drégely Kálmán. — Államsegély. 
Várhelyi György. — Keíl-e kiilön tanterv az osztatlan 
népiskolának ? I. Cságoly József. — II. Tóth Ferencz. — 
Gazdasági szakoktatási irodalom. — Szünóra : Rónai 
József. (Képpel.) Merényi Kálmán. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e h á t az összes óvodák, e l emi fe lső nép- és po lgá r i 
iskolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d e s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t i 
igazoló és az i l le tékes k i r . t an fe lügye lő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e löl j áros ági b i zony í tván 3'nyal együ t t , a „Kép tan í t ók 
L a p j a " sze rkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
je lölésével) és az u to l só pos t a v i lágosan k i í r andó . 

SZERKESZTŐSÉG : 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. 

r C é z i r a t o l c a t . n e r 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 k o r o n a , f é l év re 5 k o r o n a , 
negyedév re 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l k e v e s e b b 
időre^ e lőf ize tés t n e m fogadunk e l . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lő re k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és egyhasábu so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

KIADÓHIVATAL : 
MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA TÉR 3 . 

n a d u n k v i a s z a . 

Taní tó i oklevél. 
Még a tanügyi körökben is olyan 

különfele vélemények vannak elteijedve 
a tanítói oklevél értékére nézve, hogy 
szükséges erről egyet-raást elmondani 
a Néptanítók Lapjában, mely a taní-
tóságnak egyetemes orgánum a. 

Hogy fő birtokunkat megismerjük, 
kétféle szempontból kell mérlegelnünk 
a tanítói oklevelet: értékre és jogosult-
ságra nézve. 

Ei'téke reális. Képesíti tulajdonosát 
kizárólag elemi iskolai tanítóságra; szá-
mokban ily egyenletet kapunk: tanítói 
oklevél = 600 korona (mert — sajnos! — 
még mindig a 300 frt a törvényes 
minimum). 

Jogosultsága, hogy az 1889. évi 
VI. törvényezikk értelmében a tanítói 
oklevél tulajdonosa még abban az 
esetben is, ha az illető nincs tényleges 
alkalmaztatásban, mint tanító, az egy-
éves önkéntességre jogosult; — hogy 
pedig mint tanító a póttartalékba soro-
landó, ez nem az oklevélnek, hanem 
a tényleges alkalmaztatásnak az előnye. 

Ennél az ügynél, kissé kitérve, meg-
említem azt is, hogy a tanító, ha állá-
sáról akkor mond le, mikor már a 
sorhadi szolgálaton túl vau, mely szol-
gálat mindig azon év deczember 31-én 
kezdődik, mikor az illető besorbztatott 
s tart 3 évig, tekintet nélkül arra, 

vájjon tényleges szolgálatban, vagy 
tartósan szabadságolt állapotban telik-e 
az el: nem hívható be 3 évi, azaz 
tényleges szolgálattételre, mert akkor 
már az állás, illetve a tanítói pálya 
elhagyása után, mint kiszolgált katona 
a tartalékba helyeztetik s nem mint 
póttartalékos tanító a két havi szün-
időben, hanem a rendes tartalékosokkal 
együtt tesz fegyvergyakorlati szolgá-
latot. Ez a törvény külön szakaszában 
nincs föltüntetve, de az egyes szakaszok 
egybevetéséből minden kétséget kizá-
rólag kimagyarázható. Mivel ezélom 
most nem ez, ennek bővebb fejtegeté-
sébe nem bocsátkozom (Lásd következő 
czikkünket. Szerk.) 

Jogosítja a tanítói oklevél annak 
birtokosát arra, hogy — az esetben, ha 
előző tanulmányait folytatni akarja — 
a polgári iskolának kizárólag csakis a 
VI-ik osztályából kell vizsgálatot tennie 
még az esetben is, ha az illetőnek 
4 osztályú középiskolai bizonyítványa 
ninca is. 

Jogosítja még arra is, hogy nemcsak 
a polgári iskola VI-ik osztályáról sze-
rezhet minden előző osztályvizsgálat 
letétele nélkül bizonyítványt, hanem, 
hogy a gimnáziumban csak a VIII-ik 
osztályból s az illetőnek iskolázottsága s 
a gimnázium I VII. osztálya között 
fönforgó tantervi különbözetié is kiter-

Lapunk 14-ik számához ké t melléklet van csatolva. 
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Több oldalról érkezett tudakozódás 
s különösen Csernay József „Tanítói 
oklevél" czímű föntebbi czikkének egyik 
állítása késztet bennünket a tanítói 
pályát elhagyott egyén katonai viszo-
nyának megvilágítására. 

A honvédelmi törvények alkotása-
kor, midőn a tanítói állás és tanítói 
oklevél kedvezményben részesült, tör-
vényhozóink szemei előtt nemcsak a 
tanítói állás megbecsülése lebegett,hanem 
azt a körülményt is figyelemre méltatták, 
hogy a tanítói pályára ily módon is 
vonzani kell a tanuló ifjakat legalább 
mindaddig, míg a tanítók létszáma ki 
nem elégítő. Viszont, a kedvezmény 
megszüntetését kívánták érvényesíteni 
azokkal szemben, a kik elhagyják a 
tanítói pályát. Ekként lehetett vala-
mennyire biztosítani az egyensúlyt a 
kivételes helyzet és az avval járó ellen-
szolgálat között. Állami közérdek a 
tanítói pálya istápolása; méltányos 
dolog tehát, hogy azok, a kik ily állami 
közérdeket szolgálni megszűnnek, elve-
szítsék az addig élvezett kiváltságot. 

Az egyévi önkéntesség általános föl-
tételei között (a véderőtörvényhez 
kiadott Utasítás 64-ik pontjában) meg-
szabott tudományos képzettség igazolása 
az, melynek alapján a tanító igényt 
tarthat eme kedvezményre. A tanítói 

jesztendő, de egy összevont magánvizs-
gálatnak kell magát alávetnie s ennek 
sikeres elvégzése után azonnal érett-
ségire is bocsájtandó. 

Nincs azonban jogosultsága a tanítói 
oklevél birtokosának arra, hogy ezen 
az alapon községi irnok lehessen. Ehhez 
4 középosztály szükséges; tehát ez 
esetben nem oklevelét, de í osztályú 
bizonyítványát veszik tekintetbe s ha 
az nincs meg, vagy nincs mellékelve, 
az irnoki állásra nem reflektálhat. 

Mindebből láthatni amaz abnormis 
állapotot, mely a tanítói oklevéllel 
kapcsolatos. 

Hogy e^en az állapoton segíteni 
kell, azt nagyon is érezzük. It t az 
ideje, hogy emeljük a tanítói oklevél 
értékét. Legelői kellene járniok e tekin-
tetben a tanítóképző intézeteknek, első 
sorban azzal, hogy ne osztogassák a 
tanítói oklevelet csak azért, mert kevés 
a tanító; másodsorban azzal, hogy a 
tantervben megszabott tananyagot ne 
csak ismeretterjesztőleg, hanem tudo-
mányos alapon adják elő, sőt, tekin-
tettel a mai viszonyokra, vegyék föl 
privát szorgalomból a gimnáziumi mate-
matika és fizika teljes tananyagát, mint 
néhol — köszönet érte — már ezt meg 
is teszik. (? Szerk.) A többi a taní-
tóság, mint testület dolga, csak merni 
és akarni kell. 

(Budapest.) Csernay József'. 

Tanítói pá lyá t e lhagyott egyén 
katonai viszonya. 

A tanítói pálya és tanítói oklevél törvé-
nyeink értelmében köztudomás szerint 
előnyöket biztosít katonai kötelezettség tekin-
tetében. Ertjük egyrészről az önkéntes-
ségi jogot, másrészről a póttartalékba 
való beosztást, melyekeu kívül mozgó-
sítás és fegyvergyakorlatokra vagy önkén-
tességi szolgálatra bevonulás alkalmával 
is részesül a tanító kisebb-nagyobb 
kedvezményben. 

pályáról később (szolgálati kötelezett-
ságök ideje alatt) való lelépésével nem 
változik meg előbb említett tudományos 
készültsége, ezért a törvény (1889. VI. 
törvényczikk 32. §.) az ilyenekre nézve 
kimondja, hog}^ az egy évi önkéntesség 
kedvezménye számukra épségben fön-
tartatik, ha arra már sorozásuk alkal-
mával igényök volt. 

A póttartalékosság kedvezménye inkább 
a tanítói állás betöltésétől, mintsem az 
oklevéltől függ, ezért a tanítói pályáról 
lelépő s még katonai szolgálati köte-
lezettség alá tartozó egyén elveszti 
kedvezményeit. Eme jogviszony ekként 
alakul: 
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a) A ki, mint tanító jutot t a pót-
tartalékba, az az összes szolgálati idő 
— tehát 12' év — alatt tartozik iga-
zolni, hogy tanító marad. Máskülönben a 
„kedvezményes póttartalékból" a rendes 

póttartalékba teszik át, mely bár kev7és 
különbség, de ránézve mégis kedve-
zőtlenebb helyzet. 

b) Ha sorszám szerint ju tot t valaki a 
póttartalékba és tanító, az, — ha nem 
igazolja az egész 1 2 év alatt, hogy tanító 
maradt, a kedvezmény elvesztése mellett 
még a rendes szolgálati időt is tényleg 
utána szolgálni tartozik. 

A tanítói pálya -elhagyása tehát igen 
sok esetben káros következményeket von 
maga után katonai kötelezettség szem-
pontjából. 

(Budapest) Gőöz József dr. 

— Államosítások Zalavárjnegj'ébeu. Zala-
vármegye kir. tanfelügyelője: dr. Ruzsioska 
Kálmán ily czímmel érdekes c/.ikket közöl a 
Magyar Nemzet közoktatásügyi mellékletén; 
átveszszük belőle a következőket: „Már a 
70-es évek végén Csáktornya, Muraköz metro-
polisa mellett, Stridő és Perlak lettek az állami 
iskolázás góczpontjai. Utóbbi helyen oly szép 
eredménynyel, hogy a nyolczvanas évek elején 
két tanítóval s nem egészen ötven növen-
dékkel megnyitott állami iskolában ma mái-
tíz tanító vezetése mellett több mint ötszáz 
növendék nyer oktatást a megye által föl-
ajánlott s a közoktatási kormány által átala-
kított Filanla - épületben. A perlaki elemi 
iskolában, állami gazdasági ismétlő-iskolában, 
iparostanoncz-iskolában, a D. K. E. és az 
állam kisdedóvodáiban immár ezerfelé közelget 
a növendékek és kisdedek száma. Stridó pedig 
a felsőmuraközi hegyvidéknek fontos pontja 
négy tanerővel működő állami iskolájával, 
melynek szövetségében a gyors egymásutánban 
fölállított ráczkanizsai, második hegykerületi, 
negyedik hegykerületi s királylaki iskolák 
látják el a hegyvidéki horvát ajkú lakosok 
sehol vagy Stájerországban iskolázott tankö-
teleseinek százait. A Mura mentén Mura-
Szerdahely és Mura • Szent - Kereszt kaptak 
millernáris állami iskolákat két két tanerővel. 
A népoktatás felsőbb tagozatát is fejleszteni 
kellett. Államivá lett az alsólendvai polgári 
fiúiskola, melynek negyvenezer forintot érő 
szép épülete a millennáris évben adatott át 
rendeltetésének. Államosíttatott a csáktornyai 

polgári fiúiskola; az edd g Varasdon, Mar-
burgban vagy más helyeken nevelt murakÖ2Í 
leányok részére pedig Csáktornyán állíttatott 
állami polgári iskola, melynek díszes palo-
tájába 1898. évben költözött a két intézet. 
Ugyancsak 1899 ben nyilt meg a határ-zéli 
drávaszerdahelvi elemi népiskola, egyelőre 
három tanerővel. Csáktornya város községi 
elemi iskoláinak államosítását megindította. 
A nagyfalusi, orehoriczai és podbrenti állami 
iskolákat említem fö!, melyek valószínűleg 
1900. év ősszén fognak átadatni rendelteté-
süknek. A molnárii állami iskola ugyancsak 
a Mura mentén, a hodosáni és zrinyifalvai 
pedig Alsó-Muraközben szolgálják a magyar 
kultúrát, összesen hat tanítóval. Tapolcza 
város 1898-ban helyezte el egy saját erejéből 
emelt díszes épületben állami polgári fiúisko-
lává alakított felső népiskoláját. Az állami 
polgári leányiskolává alakított keszthelyi köz-
ségi felső népiskola közel negyvenezer forintba 
kerülő új épülete már tető alatt van. Keszt-
hely város telekkel és tízezer forinttal járult 
fölépítéséhez. Befejeztetik ezen évben a zala-
egerszegi községi polgári leányiskola államosí-
tása; tárgyalás alatt van a nagykanizsai köz-
ségi polgári fiú- és leányiskola államosítása. 
Államosíttatott a balatonfüredi Erzsébet-szere-
tetház. A közoktatási kormánynak a magyar 
központok szellemi támogatására irányuló 
gondját fényesen bizonyítja a vármegye kul-
turális terhek alatt roskadozó két rendezett 
tanácsú városa : Zalaegerszeg és Nagy-Kanizsa 
községi elemi iskoláinak államosítása. A most 
már tizenhét tanerővel működő zalaegerszegi 
elemi iskolák államosítása a millennáris esz-
tendőben nyert megoldást; Nagv-Kanizsa város 
állami iskolái 1899. év deczember havában 
nyiltak meg harminczkét tanerővel. Mindkét 
város összes iskolai ingatlanait, azok föntar-
tását, fölszereléseit, fűtést, a jövőben való 
elhelyezést, amaz ötezer, ez pedig tizennyolez-
ezer forint évi járulmányt hoztak áldozatul 
szellemi fejlődésük biztosítására. Nagy-Kanizsán 
az oktatás ingyenes. A közoktatási kormány 
és iskolaföntartó közönségek nemes vetélke-
dése nem maradhatott kisebb keretben sem a 
lelkesítő példa hatása nélkül. Zala-Szent-Gróth 
harminczezer forinton építette föl népiskola-
házát, melyben 1899-ben hat tanerővel nyílt 
meg az állami iskola. Itt is ingyenes az ok-
tatás. Baksa 1898-ban ingatlanokat és tandíj-
váltságokat ajánlott föl, egyelőre két tanerővel 
megnyílt állami iskolájához. Állami iskolát 
nyert Zánka község is, községi és ág. ev. 
iskolái, Bucsu-Szent László pedig községi isko-
lái helyébe. Mindkettő rászolgált nehéz anyagi 
viszonyaival a támogatásra. Zala - Lövőn a 

14* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1-4. SZAM. 

községi és izraelita iskolák helyébe állíttatik 
a szervezés utolsó stádiumában levő állami 
iskola, négy tanerővel. Itt is épületet, főn-
tartást s ezer forint évi járulmányt ajánlottak 
meg. Zala-Mihályfának községi elemi iskolája 
1901 január havában válik államivá. Tárgyalás 
alatt vannak a már eddig is jelentékenyebb 
államsegélyt élvező községi iskolák helyett 
megnyitandó állami iskolák Zala - ITrppán, 
Bakon, Szilvágyon; ezenkívül Szent-Lászlón 
és Börzönezén. Keszthely város pedig a napok-
ban terjesztette be a kérvényét községi elemi 
iskoláinak államosítása ügyében." 

Kell-e k i i lön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

I. 
Kölcsey remek mintabeszédének kezdő sza-

vai jutnak eszembe: „Félve szólalok meg!" 
Hogy újat alig tudok már mondani, az 

tény. Mióta a nagy vitatkozás megindult, a 
lehető legnagyobb figyelemmel olvastam az 
erre vonatkozó czikkeket. A tanügy iránti 
igaz szeretetet, ügybuzgalmat, lelkesedést lát-
tam bennök, s ez még nagyobb figyelemre ser-
kentett. Láttam egymással teljesen ellenkező 
véleményt, de álláspontját mindenik igen 
t. kartársam oly nyomatékosan, oly alaposan 
tudja védeni, hogy, ha külön, a többitől elte-
kintve olvassuk, majdnem mindegyiknek iga-
zat kell adnunk. Pl. az egyik czikk írója óriási 
munkában adja elő nekünk a tényállást, a 
különbséget az osztott és osztatlan iskola 
között a tanidőre vonatkozólag. Megvallom, 
alig lenne türelmem utána számítani, de azt 
velem együtt mindenki tudja és érzi. hogy 
azok a számok nagy igazságot fejeznek ki, 
hogy emberfölötti dolgot, lehetetlenséget kí-
vánnak az osztatlan iskola tanítójától, hogy 
azt a heti 77 tanóra-többletet, a mi az osz-
tott iskolák javára esik, iskolájában kitudja 
pótolni. Tényekkel van bebizonyítva, hogy 
minő hátrányban van az osztatlan iskola a 
másikkal szemben, s ez igazság előtt. meg 
kell hajolnunk. 

A legtöbben a külön tanterv mellett érvelnek 
s én is ezen a nézeten vagyok. De, ha lesz 
külön tantervük az osztatlan iskoláknak, tulaj-
donképen miben fog ez az osztott iskolák 
tantervétől különbözni P • 

Vájjon redukálni fogja az az osztatlan 
iskolának nemcsak az anyagát, hanem a tár-
gyak számát is ? Ha igen, akkor annak na-
gyon szomorú következményei lehetnek úgy 
a tanítóra, mint a gyermekekre nézve. Ily 
esetben az osztatlan iskola növendékei min-
den tekintetben hátramaradnak, nem halad-

hatnak az osztott iskola hasonló osztályú 
növendékeivel. Akkor az osztatlan iskola IV. 
oszt. végzett növendéke — még ha eminens 
is — nem mehet föl a felsőbb osztályba, 
hova idejét s az iskolai évek számát tekintve, 
jogosan léphetne. Ez pedig a szegény gyer-
mekekre nézve nagy igazságtalanság lenne. 
Az a falusi iskolából fölkerült pár gyermek 
kétségen kívül el fog maradni a többitől, 
talán megfeszített szorgalom mellett is alig 
tud az utolsók között megállani. A gyermek 
szeretne tanulni, de érzi, hogy nem bír ha-
ladni a többivel, s nemsokára tudatára jön 
annak, hogy pajtásai már az előző években 
többet tanultak, nekik könnyebb. „0 is tanult 
volna, de ha nem „tanították!" A szülők 
— sajnos — de többnyire a tanítót hibáztat] ák, 
ők nem fognak a külön tanterv után nézni, 
hanem a tények után Ítélnek, mert gyerme-
kük csakugyan megbukik, ismételnie kell az 
osztályt. De hát miért, ha nem hibás sem a 
gyermek, sem a tanító ? — Ilyen körülmé-
nyek között még nagyobb lesz a versengés 
az osztott iskolákért, mert — eltekintve a mai 
rangkórság szellemétől, — az osztatlan iskola 
vezetői azt hiszik, hogy a többi tanítónak 
csak játék az élete. 

A külön tantervre tehát szükség van ugyan, 
csakhogy ennek olyannak kell lennie, hogy 
az többé-kevésbbé mégis egységes legyen. S ez, 
fölfogásom szerint, nem lehet más, csak maxi-
mális és minimális, ugyanazon tantárgyak körül 
mozogva. 

Ebben már semmi lehetetlen, semmi kivi-
hetetlen nincs. Dióhéjban tanítani azt, a mit 
az osztott iskola egész terjedelmében tanít-
hat. Mindennek csak a lényegére szorítkozni, 
de ezt aztán úgy, hogy a gyermek lelkébe 
jól bevésődjék. Nem fejtegetem ezt apróra, 
hiszen tudja mindenki, mit értek ez alatt. 

Igaz, hogy az osztatlan iskola tanítóinak 
így is nehéz föladatuk lesz, de ezt meg kell 
tennünk önmagunkért meg a gyermekek elő-
haladásáért. Csak lelkiismeretesen, igaz szere-
tettel a tanügy iránt vezessük majd iskolánkat. 
Legyen szemünk előtt a czél, hogy „nevelve 
tanítsunk és tanítva neveljünk;" gondoljunk 
arra, hogy nemcsak a nép gyermekét nevel-
jük, hanem a jövő generáczió vezetőit; nem-
csak földmívelő, de szellemi munkával, maga-
sabb tudományokkal foglalkozó emberek is 
lesznek növendékeinkből. Sok, nagyon sok 
föladata van egy tanítónak. Mindenik más 
irányban vezet s utoljára a munkának mégis 
egy teljes egészszé kell összeolvadnia. Jaj 
annak az iskolának, a melyben a tanító nem 
képes a helyes xítat megtalálni! 

Talán soknak tartják egyesek még így is 
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az anyagot. De szerintem már abból elvonni, 
az előbb említett czél érdekében nem volna 
szabad egy hajszálnyit sem. Mások ismét azt 
mondhatják, hogy ily körülmények között sem 
állhatja meg a versenyt a két iskola egymás-
sal. Erre nézve is van megjegyzésem. 

A gyermek mindenütt egyforma.^ Lelke 
tiszta és fogékony minden iránt. Érdeklő-
déssel hallgatja a tanítást s könnyen meg-
jegyzi a hallott dolgokat. Áz osztatlan iskola 
vezetője röviden, értelmesen ád elő egy dol-
got —- bármely tantárgyból — s nem halad 
addig tovább, míg meg nem győződik, vájjon 
egészen helyesen fogták-e föl a gyermekek ? 
Nem részletez, csak a leglényegesebb dolgot 
igyekszik belevésni a gyermek lelkébe, de 
úgy, hogy ahhoz semmi kétség többé nem 
férhet. Nem kell bizonyítanom, hogy ez meg 
is marad a gyermek lelkében s hogy, a mit 
későbben az életben vagy a felsőbb iskolában 
fog hallani, ahhoz a tiszta képhez már köny-
nyen tudja az újat csatolni. 

Az osztott iskola tanítója hasonló eljárás-
sal tanítja ugyanazt, de már részletezve, min-
dent kibővítve. Hogy így a gyermek nagyobb 
szóbőséghez jut s ugyanazon dologról többet 
tud mondani, ez természetes. De azért ebből 
nem következhetik az, hogy az osztatlan 
iskolából kikerült növendék ne értené meg 
ugyanazt a dolgot és hogy nem tudna bár 
rövid, de a dolog lényegének megfelelőleg 
értelmes feleletet adni. 

Sőt még többet is mondok. A két iskola 
növendékeit a lefolyt -szünidő után, tehát az 
iskolai óv kezdetén, ha megvizsgáljuk, merem 
állítani, hogy a helyesen vezetett osztatlan 
iskola növendéke megállja helyét. Mert ha 
keveset tanult is, de azt, mint a dolog lénye-
gét, vem felejti el; míg az osztott iskola növen-
déke csakis ezt tarthatja meg. Kérdéseinkre — 
bármily jó legyen a memóriája — az iskolai 
évben megtanult szép hosszú feleletekből csak 
rövid mondatokat, a dolog lényegét tudja el-
mondani. S ez éppen elég is. Hiszen min-
den osztályban fölelevenítődik az eddig tanult 
dolog s a mit az egyik ismétel, a másik tanul, 
de mint a miről már hallott valamit s így a jól 
elkészített talajban az könnyebben megmarad. 

Olyannak képzelem én a két iskola növen-
dékei között a külöjibséget vagy ha tetszik 
az összefüggést, mintha két gyermek kapna 
egy-egy könyvet, ugyanazon képekkel ellátva, 
de az egyikhez vers is van csatolva mindé 
nik képhez, mit a gyermek meg is tanul. 
S most hetek múlva a könyvet ismét meg-
mutatjuk, a képet mindkettő felismeri, de 
hogy az a másik a szöveget is el tudná mon-
dani, azt határozottan kétségbevonom. 

Ilyen alakjában a tanterv megfelelő lesz, 
mert ha különböző is, meg van minden rész-
letében a lehető legnagvobb összefüggés. O o « / o O 

Hogy ezzel aztán czélt érjünk, az termé-
szetes, hogy szívvel-lélekkel az iskolának kell 
élnünk. Az olyan tanító, a ki nem hivatásból, 
csak a megélhetésért foglalja el állását — 
a milyen sajnos, nagyon sok van — a kinek 
a tanítás nem élvezet, a ki alig várja, hogy 
otthagyja a „nebulókat," hogy saját dolgait 
intézhesse: az soha sem fogja tudni fölmu-
tat ni a kívánt eredményt. Az iskola iránti 
igaz szeretet, buzgalom elengedhetetlenül szük-
séges föltétel a tanítónál. Ne menjen az taní-
tónak, vagy legalább is ne osztatlan iskolai 
tanítónak, a ki nem érzi, hogy a gyermekeket 
szereti, hogy képes érettük áldozatot hozni. 
Ha csak azért tanít, hogy tanítson, ha nem 
igyekszik a dolgok mélyére hatni, az év vé-
gén látja meg, hogy mit sem ért el. 

Hiába a kertész faradsága, ha nem segít a 
természet munkájában, ha hiányzik a nap 
éltető sugara; bizony lehull annak a fának 
a virága, elfújja a szél, vagy ha a gyümölcs 
talán fejlődni kezd is, nem tud tökéletesen 
megérni; az éretlen gyümölcs után pedig 
senki sem nyújtja szívesen a kezét. 

(Apaliida.j Ooptsa Margit. 

II. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Igen tisztelt szerkesztő úr! Nagy Sándor, 
oláhfalvi kartársam, a „Néptanítók Lapjának 
jelen évi 9-ik számában, a tantervről írt 
czikkemet a 11-ik számban helyreigazította, 
mondván: „hogy én közleményemből a tárgyi 
részt kihagytam, mert a tiszántúli ref. nép-
iskolák tanterve tartalom és terjedelem tekin-
tetében háromféle, 1—2. osztályban A) ; 1—3. 
osztályban B); 1 — 6. osztályban C) alatti 
anyagát dolgozzák föl, én pedig multi czik-
kemben ilyen megkülönböztetést nem tettem." 
Igaz. De hát már most helyén van-e a Nagy 
Sándor-féle „helyreigazítás"-sal az én múltkori 
czikkem ? Szerintem nincs. Sőt még jobban 
félrehajlott s csak akkor zökken helyére, ha 
kijelentem, hogy az összehasonlítás alkalmával 
a font jelzett tantervnek teljesen osztatlan 
iskolára szóló C) alatti részét értettem s arról 
mondottam, hogy az, a vallástani tananyagon 
kívül is, kicsi híján, van olyan keretű, mint 
a most készült állami iskolai. 

A-ról, B-ről ne is beszéljünk . . . De szól-
janak a tények. Azok számára, a kik a tiszán-
túli ref. népiskolák tantervét nem ismerik, 
egybevetés czéljából, ide jegyzem példának 
okáért a második osztály nyelvtani tananyagát 
egyikből is, másikból is. 
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A tiszántúli szerint: a) Olvasás: gépiesen 
és értelmezve, b) írás: üteny, példányok, elö-
mondás és másolás szerint, c) Nyelvtan. A 
mondat két főrészének egyes és többes szám-
iján megismertetése; a jelen, mult s jövő idő 
fogalma. Az adott alanyról vagy állítmányról 
élőszóval, azután Írásban puszta mondat-alkotás. 
Pont, kérdőjele dJ Emlékezetgyakorlásul értel-
mezett rövid erkölcsi versek. 

Az új tanterv szerint: a) Olvasás. A folyé-
kony olvasás tökéletesebbé tétele és értelmes 
olvasás gyakorlása. A betanult költeményeknek 
értelmes és szép előadása. Az olvasmányok 
lehetőleg a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tárgyi köreiből veendők. Ilyenek lehetnek 
népmesék, erkölcsi elbeszélések, leirások és a 
gyermek értelméhez mért költemények, kiváló 
hazai Íróktól; imádságok, köszöntök. Nagy 
gond fordítandó ebben az osztályban arra, 
hogy a gyermek az illető vidék kiejtése 
helyett a szavaknak az irodalmi nyelven való 
kiejtését használja, b) Nyelvtani magyarázatok 
az olvasmánynyal kapcsolatban.E magyarázatok 
a helyesirás előkészítéséhez fölvett hangtani 
részletekre, továbbá a szótagolásra és Írás-
jelekre terjeszkednek ki. Hang és betű. Magán-
hangzók, mássalhangzók. Hosszú és rövid 
magánhangzók. Egy- és kétjegyű mássalhang-
zók. Egy-, két-, három- s többtagú szók. Szó-
tagolás gyakorlatilag. Mély- és magashangú 
szók. A szünetjegyek közül vonás, pont, kérdő-
és fölkiáltójel. c) írás, fogalmazás. A betűk 
szépirásában való gyakorlás. Másolás, diktálás 

-után, emlékezetből való irás, tekintettel a 
nyelvtani magyarázatokra. Az olvasmány tar-
talmának 3—4 mondatba összefoglalása és 
leíratása feleletül a föltett kérdésekre. Az Írás-
beli gyakorlatok kizárólag az iskolában tör-
ténnek. 

Az új tantervben a máso'dik osztály nyelv-
tani tananyagáról, tehát csaknem négyszer annyi 
van irva, mint a tiszántúliban. Azt hihetné 
valaki, hogy tehát annak a lényege, a tartalma 
is majdnem négyszeresét teszi emezének. Pedig 
nem úgy van. Sőt tartalom tekintetében 
egymást csaknem teljesen fedik. A tiszántúli-
ban van olyan, a mi az újban nincs és viszont. 
Az új tantervben sok van irva a betűkről, 
hangokról, magán- és mássalhangzókról, szó-
tagolásról, a melyekről a tiszántúliban semmi 
sincs, mert fölteszi, hogy mindezeket a hang-
tani részleteket a tanító már előzőleg tanította 
s így mindjárt az év elején fölujítja emléke-
zetben és kibővíti. 

A két tanterv kívánalma közti látszólagos 
különbség onnan van, hogy, míg a tiszántúli 
ref. népiskolai tanterv tömören, minden kom-

mentálás nélkül sorolja elő a tanítás anyagát, 
addig az új tanterv mintegy útbaigazítólag 
körülírja n inden tételét. 

És, csekély kivétellel, így van ez minden 
osztályban, mindegyik tantárgygyal. 

Hogy az új tanterv szerint a negyedik 
osztály millióig számol, holott a tiszántúli csak 
ezerig megy; hogy az új tanterv szerint a 
hatodik osztály természettani tananyaga jóval 
több, mint a mennyit a tiszántúli követel, 
ezen különbséget teljesen kiegyenlíti az a 
tény, hogy a tiszántúli tanterv szerint már a 
harmadik osztály, a földrajzon kívül, termé-
szetrajzot és történelmet tanul, épp úgy a 
negyedik és ötödik, míg az új tantervben 
történelem és természetrajz nem hogy a har-
madik, de még a negyedik osztályra sincs 
rásignálva. 

Ezért merem én most is hangoztatni, hogy 
a tiszántúli ref. népiskolai tanterv C alatti 
tananyaga lényegileg igen csak equivalens az 
új tantervével. 

Még egyet. A tiszántúli ref. népiskolai 
tanterv nyomán dolgozó, hatosztályú iskolai 
tanítónak az ötödik és hatodik osztály hit- és 
erkölcstanán, biblia-ismertetésén, egyháztör-
ténelmén, konfirmáczióra előkészítésén kívül, 
meg kell tanítania az első osztálynak egyne-
hány imádságot, a második, harmadik, negye-
dik osztálynak negyvenöt bibliai történetet, 
meg az összesnek vagy kilenczven zsoltár- és 
dicséretverset, halotti éneket, ha csak lehet, 
dallamával együtt és ezeken kívül kell a többi 
tantárgyat keresztülhajtania. 

Sóhajtsunk föl hát őszintén az égre, hogy — 
hát a hol a negyvenöt bibliai történetet, 
kilenczven énekverset, hit- és erkölcstant, 
biblia-ismertetést, konfirmácziót más tanítja, 
nem a tanító: vájjon nem tudnánk-e az új 
tantervnek az osztatlan iskolában is eleget 
tenni?! Dehogy nem; csakhogy több küzde-
lemmel, mint az egy-két os/.tályt vezető s a 
legtöbbször anyagilag mégis jobban dotált 
kollega. Ezért opponálunk és — nem minden 
igazság nélkül. . . 

Jelen soraimnak nem czélja Nagy Sándor 
kartársam „helyreigazítás"-ára reflektálni, 
hanem csak demonstrálni akartam, hogy az 
igen tisztelt szerkesztő úr jóhiszeműségével 
nem éltem vissza. 

(Balmaz-Ujráros.) Szabó Kálmán. 

— A gazdasági ismétlő-iskola kiváló 
fontosságát mind jobban és jobban kezdik 
átérteni és a kiválóan foldmívelő vidékeken 
fölkarolni. Legutóbb Kun-Félegyháza város 
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iskolaszéke foglalkozott e kérdés minél sike-
resebb megoldásával. Az iskolaszék előkészítő-
bizottságot küldött ki azzal, hogy a város 
spectiólis viszonyaihoz alkalmazott tantervet 
dolgozzon ki. Ez előkészítő-bizottság, melyben 
Kolossváry iskolaszéki elnök vezetése mellett 
résztvettek a város polgármestere, főjegyzője, 
Csepreghy, a tanítóképző-intézet tevékeny igaz-
gatója s a tantestület két tagja, a részletes tan-
tervet márczius 13-án mutatta be az iskola-
széknek, mely azt változatlanul elfogadta. 
E szerint a gazdasági ismétlő-iskola főtárgyait 
képezik a szőllőmívelés, gyümölcstermelés és 
konyhakertészet''elméleti és gyakorlati oktatása, 
különös tekintettel a kunfélegyházi talaj és kli-
matikus viszonyokra. E gazdasági ágak gyakor-
lati oktatásának helyéül aváros átengedi avárosi 
mükertet (14 kat. hold), hol e három gazda-
sági ág már évek óta inten'/íve kulciváltatik 
s hol kész szőllőtelepek, faisko'a és konyha-
kert állanak a növendékek rendelkezésére. 
A gyakorlati oktatást Czapári Albert városi 
főkertész fogja vezetni, ki ez ideig is minden 
honorárium nélkül, ingyenes gazdasági előadá-
sokat tartott a szőllőmívelést és gyümölcs-
termelést kedvelők részére. Külön gazdasági 
iskolát állítanak föl a nők részére, kik a ház-
nál szükséges női kézimunkában, a nőipari 
szakmákban s a konyhakertészetben nyernek 
elméleti és gyakorlati oktatást. — A legszebb 
reményekkel nézünk e gazdasági iskola műkö-
dése elé s hiszszük, hogy a kellő siker nem 
fog elmaradni. 

= Megjutalmazott tanítók. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister Sóvári 
János alsótőke'si, Székely János felenyedi, 
Joviún Antal marosújvári, Maitár Imre cser-
inői, Simkó Győző ó soóvei, Klímán József 
aranyosmaróthi, Greschner Ede bilkei, Filimon 
János gaurényi, Borszegi Mária borszegi, 
Veress Károly tornyai, Csókán György kucsu-
látai, Molnár János zágonybárkányi, Bankó 
Andor gyekési, "Balázs Ferencz mezőlivádiai, 
Kolumbán Ágoston hosszúaszói, Fekete Antal 
györgyfalvi, Jakab Ferencz szucsáhi, König  
Fanni űjmoldovai, Pianovszky Károly kőrös-
mezőszvidoveczi, Kászonyi István dombói, 
Vajda István mosonyi, Jákó Dénes halmágyi, 
(lábos Dénes fehéregyházai, Murányi Ede 
nezsettei, Petrivaldszky Károly málnapataki, 

Mosonyi Ilona csepeli, Banda Jakab guly-
vészi, Halász Ferencz lorettói, Veres József 
nagysomkúti, Tiszovszky Dániel nagyszebeni, 
Nagy Lajos bőősházi, Soós Gergely charlotten-
burgi, Máté Károly tolnai, Vertier Jenő topán-
falvi, Ziláld József hadrévi, Máriássy Sarolta 
baáni, Lehotzky Ilona turóczszentmártoni, 
Anderkó János turczi, Grigássy Káró y porosz-
lói, Szíjártó György újfalui, Tótli Sándorné 
perlaki, Mihály Teréz n.-mihályi, Gemziczky 
Béla garamberzenczei állami elemi iskolai taní-
tók, illetve tanítónők ; Tóder Gyula magyarádi, 
Wetschl Irma apatini, Krukenberger Rezső 
hásságyi, Gyorgyeszlu János szkoréi, Opris 
János nagybári, György József korodszent-
mártoni, Skerlán Gyula szentpéteri, Feichtin-
ger Antal kismartoni, Simonca Mária orláti, 
Fedor Miklós lőcsefelsőmajori, Kaufmann 
István begaszentgyörgyi, Thor day János csák-
tornyai, Ciurják Endre zubrohlavai községi 
elemi iskolai tanítók, illetve tanítónők; Walcz 
Lipót szentgyörgyi, Kuppis Géza barskeresz-
turi, Adámcsilt Endre sajóbessenyői, Párák 
Lázár tiszolczi, Berger Ferencz győrsövény-
házai, Kavecz Balázs alsópalajtai Faith István 
rózsahegyi, C&iszér Ferencz szászrégeni, Adámff y 
Vincze czinkotai, Csavara Pál iványi, Szent-
györgyi Béla vágszerdahelyi, Willim József 
szinyei, Hajdú Sándor kercseligeti, Frick 
Györgyr mikéi, Plank Károly csornaközi. Geisz 
Péter németsághi, Somogyi János bonyhádi, 
Gregor Appolonia orczifalvi, l'ordy János 
zsolnai, Onczay Sándor tibai, Stach Fanni 
mogyorókeréki. Puha Demeter nátafalvi róm. 
kath elemi iskolai tanítók, illetve tanítónők; 
Jaczina Mihály szajkófalvi, Murin Mihály 
görömbölyi, Násk Ágoston mezőcsávári, Bocz 
János szamosujvári, Polyánszky István veréczei 
gör. kath. elemi iskolai tanítók; Dolga István 
kétegyházai, Szála Vazul vaskohi, Badoin  
Miklós aldobolyi, Zsorcza János almásbalázs-
házai gör. kel. elemi iskolai tanítók; Fejes 
István petőszinyei, Szabó György deési ev. 
ref. el. isk. tanítók; Mázán János b.-csabai, 
Lutscli János vörösmarti, Bartal Gusztáv pelso-
czardói, Dérer Frigyes szentpéteri, Blaskovich 
Pál sziládi, Karner Vilmos szepesváraljai, 
Steinhübl János zólyomradványi ág hitv. ev. 
elemi iskolai tanítók; Bényi János mokrini 
izr. tanító; Zimányi Kálmán bótfalusi, Barak  
István resiczabányai társulati elemi iskolai 
tanítók és végre Todorán György alapítványi 
elemi iskolai tanítók részére a magyar nyelv 
oktatásában tanúsított kitűnő buzgalmuk elis-
meréseül egyenkint egyszáz (100) korona 
jutalomdíjat engedélyezett. 
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Megyek. 
Megyek, hogy újra lássalak 
Magyarhon fényes daliája, 
Szépséges i f j ú Budapestem. 
Megyek én elhagyott, én árva 
Lehullani utad porába, 
Hogy vesztett kincsem ott keressem. 

Zúg, zúg az orkán idebenn. 
Húsán lceserg a bérez fenyője: 
Veszendő egy világ van itten, 
Széthasadoz Etele földje, 
Az idegen részt kér belőle —• 
Ma már csak székelyt ver az Isten. 

Be hűséges volt itt e nép 
Az én imádott szent hazámhoz, 
S megölte léikét már a vakság, 
Süvegeli Oláhországot 
Es idegen oltáron áldoz, 
Megvet: magyar föld, szent szabadság. 

Panaszos lett a kis patak, 
Csüggetegek füvek, kalászok, 
Árvácskánk most igazi árva, 
Erdőnk, mezőnk is szineváltott, 
Hogy ezt a népet istenátok 
Kergeti szét a nagy világba. 

Sírj, sírj fényűnk s te kis patak 
Fájó keservedet zokogd ki: 
Darabra hídi itt minden emlék. 
Ki hont se tud szívhez szorítni, 
Én nem fogom fehérre mosni: 
Hitvány cseléd lesz s úr a vendég. 

Megyék, hogy újra lássalak 
Én fényes álmom, büszke Párizs, 
Királyi hős, magyar levente. 
Megyék az első palotádig, 
De ott a szivem majd megállít 
S elnézek némán délkeletre. 

Ott, ott lakik egy árva nép 
Lelkem leszáll a Hargitára 
S hol vesztett kincsemet kerestem 
Zokogva kezdek egy imába, 
Lehullva az utad porába 
Tündéri város, ifjú Budapestem. 

(Vargyns.) Tarcsafalvi Albert. 

A régi „ j ó " idők hői 
Mint tanköteles gyermeket, ezelőtt 48 évvel 

kísért be engem édes anyám tanítónk szobá-
jába: az iskolába. Hogy világosabban szóljak : 
szülőföldemen, annak idejében, a tanító szobá-
jában volt az iskola, s az iskolában volt a 
tanító szobája. Megkönnyítette e körülmény 
az átültetést a családi élet csemete-ágyából 
az iskola veteményes kertjébe. A családi élet 
köréből vett szemlélet és tapasztalás itt foly-
tatást nyert s könnyű szerrel megtörtént az, 
a minek ma olyan nagy jelentőséget tulaj-
donítanak a pedagogusok, hogy: a családot 
szoros összeköttetésbe kell hozni az iskolával. 
Ilyen tanító-szobás iskola ezelőtt 50 — 60 évvel 
sok helyen volt az országban. 

Túl érzékeny pedagógusaink s nagyobb, 
igényű fiatal kartársaink az ilyen mizerábilis 
állapotok hallatára, bizonyára erősen csóválják 
a fejőket. Nem zavarta-e — kérdik — a tanu-
lók előmenetelét, a békesség, türelem és 
szeretet erényeiben való gyarapodásukat, ha 
(a mi itt-ott megtörténhetett) a tanító és 
tanítóné, eszmecsere alakjában bár, erős és 
kemény argumentumokat használtak egymás 
feje ellen ? Felelet: Nem, mert ilyesféléből a 
legtöbb gyermek otthon is látott és hallott 
valamit 1 Aztán, ha csakugyan az életnek kell 
nevelnünk: az életnyilvánulások hatása elől 
nem zárhatjuk el növendékeinket. Az is meg-
szívlelendő, hogy az ilyen nézeteltérések az-
alatt is föltünés nélkül és kedvező elintézést 
nyerhettek, míg mi nebulók a „regulákat" és 
imádságokat diktáló első gyermek után karban 
zengedeztük el, hogy: 
„Zűrzavart, . . . . pörpatvart . . . . házadból kizárj ! . . . . 
Rossz n é p p e i , . . . . c s e l é d d e l . . . . egy úton ne jár j !" 

Vagy míg elmondtuk, hogy: 
„Ke vígy m i n k e t . . . . kisért ' t b e , . . . . 
De szabadíts meg . . . . a gonosztól!. . . . Amen." 

Nem kell ám gondolni, hogy az ilyen gépies 
diktálás száraz — malom — nyikorgása derült-
séget is nem okozott volna a — hallgatók-
nak ! Mikor például egészen komolyan diktálja 
a gyermek, hogy: „ A csontokat . . . . rakd 
tányérra " (s aztán tévedésből kettőt 
fordítván, így folytatja:) „Előveszed.. . . vén 
korodbá /" .... 

Vagy midőn szórakozottságból a halotti 
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ének ezen vers-sorát: „ Az élet csatt . . . . füst 
és pára! . . . ." így diktálja: „Az élet csak 
füstös párna!" . . . . 

Az ilyen „tanítók házában" (szobájában) 
mégis megtanultuk két év alatt a silabizáló 
olvasást, harmadik évben az irást (mert ekkor 
még a sírva-olvasás, a böfögtető rendszer 
ismeretlen volt!); a negyedik évben a számolás 
elemeit, néhány éneket és bemagolva a kate-
kizmust, versben a földrajzt stb. Ekkor tudtam 
meg azt is Somogvmegyéről, hogy: „Somot, 
almát, körtét, itt eleget ehetsz!" . . . . (Tovább 
nem mondom, mert régen volt s ma már 
talán nem is igaz!) 

A silabizálást nagy tökéletességre vittük. 
A ki közülünk eltudta silabizálni a „Rákóczy 
lovának kitörött a lába"-féle mondatot: az 
— szerintünk — letette az érettségi vizsgá-
latot. En is letettem, hála Istennek! . . . 

Az akkori tanítók milyen „tanítók házá-
ban" laktak : könnyű elgondolni ! Füstös 
konyha zsupp- vagy nádtető a házon 
kis ablakok . . . . nagy szegénység! . . . . Mit 
beszélek ? Dehogy volt szegénység! Mennyi 
tojást és csöves kukoriczát lopt . . . (Uram 
bocsá', majd azt mondtam: loptunk és) hord-
tunk a mestramnak minden szerdán és szom-
baton délután, hogy játszhassunk; fűtésre 
való szalma-csutakot pedig mily sokat össze-
hordtunk hónalj alatt téli reggeleken és dél-
utánonként! . . . Abból is mennyi haszna lehe-
tett rektramnak, hogy a lúdszárny általunk 
elvitt 3—4 tollából (a miért ezt irótollnak 
megpeniczilusozta) 2—3 darabot is vissza-
tartott magának \ . . . A konvenczió hosszú 
sorozatában meg benne volt ám a sonka, 
csibe, kender, len, só, hús és faggyú is! . . . 
Abban az időben az is divat volt, hogy a 
tanító ajándékot kapott a szülőktől, különösen 
azért, hogy fiuk vagy leányuk, a sorrendben 
elsőbb, vagy éppen első lehessen! 

Ez is hozott valamit a konyhára! . . . Az 
sem megvetendő állapot, sőt élvezet lehetett, 
hogy míg a gyerek regulákat, imádságokat 
vagy sokszorozó táblát diktált s így a mestram 
szelleme köztünk volt: testi állapotában elme-
hetett vadászni, halászni és madarászni is ! . . . 
Aztán el-elhajszolták halotti torba, disznótorba, 
lakodalomba, keresztelői áldomásokra, mert 
komasági viszonyba keveredett majdnem a fél 
faluval! (Ezek „merték" megmondani, tanító-
komáj oknak, hogy: „immár megelégedtünk 
kigyelmed szolgálatával"; a mi a mai vasúti 
stílussal kifejezve, azt jelenti, hogy „mehet!" 
Néha azonban egyik-másik ilyen „koma" 
kikapott s az egész községet megkaczagtató 
ötletével egy-két évet megnyert a mestram! 
Mikor p. azt mondta egyik „útmutatójának" : 

/ S * f f * \ 
U m m ^ ^ 
W 6 ? / ^ r 

„Kend mer engem szentencziázni, hiszen olyan 
tudatlan, hogy ha hosszú szekéren vinnék is 
elibe az öreg A-t, akkor sem ismerné meg!" ...) 

Az eszem-iszom élvezetétől és hasznaitól 
eltekintve, nagy horderejű volt ám az ilyen 
társas-mulatozás az eklézsia, község s egyesek 
dolgára, sőt életsorsára nézve is! — Tanító-
keresztapám keresztelő-áldomáskor mondott 
fölköszöntőjének tulajdoníthatom én is, hogy 
tanítóvá lettem, mert — mint édes anyám 
beszéli erősen hangsúlyozta, hogy „az első 
gyermeket az Urnák kell szentelni!" 

Volt egy kis jövedelmük a harangozásból, 
kántorkodásból és nótáriuskodásból is. Ríkató 
búcsúztatóik közül máig is fönmaradt néhány 
versezet. A hirtelen halál okát p. o. ezen 
szem- és szívfacsaró hatású verssel tudatta 
egyik verselő, liogy: 

„Akkor érte őt el a halá lnak szele, 
Mikor a konyhában nyers tormát reszele !" . . . 

A mennyország távolságáról pedig egy másik 
ilyeténképpen szerzett nemi fogalmat hallga-
tóiban : 

Messze az mennyország, ké t nagy oszlop t a r t j a ; 
S mimikettő oly hosszú, min t az Duna pa r t j a ! " 

A papi lakás ritkán vált be nekik „tanítók 
házává", mert nem akarták elfogadni — külö-
nösen a papnétól és gazdasszonytól —- a 
subordinácziót; meg aztán nem is értett 
mindegyik az — asztalterítéshez! 

El-elmentek volna kollegáikhoz, a szom-
széd „tanítókházába" is gyakrabban, csakhogy 
az ilyen kirándulás nagy koczkázattal járt 
ám rájuk nézve, mert a régi Canonok §§-aiból 
fejükre czitálta az akkori igazságszolgáltatás, 
hogy: „ a torkos és hasuk hizlaló némely mes-
terek szomszédjokat jóllakásért, ivásért gyakorta 
látogatják; kct-három, sőt több napon is távol 
lévén oskolájoktól.... E büntevésnek szabad-
ságát elmettzük !" . . . 

A kötelességteljesítést pedig ugyancsak lel-
kükre kötötte a Canon, midőn azt parancsolta, 
hogy: „ha az egyszer elkezdett leczkét eszten-
deig el nem végzik: fizetésüktől és esztendeig 
való bérüktől, mint haszontalan herék és béresek 
megfosztassanak; a nemtanulók és a nemtanítók 
pedig — aminémüek sok falusi és feleséges 
mesterek — elküldessenek /" . . . 

Ráfogták szegény mesterekre, hogy az Ő 
idejűkben „tanítók háza" volt a vendéglő is, 
a hol gyakran és nagyokat iddogáltak. Mi 
azonban — hálás utódok — ezt kereken 
tagadjuk, hanem mivel akkor a mesteri és 
nótáriusi hivatal egy személyben vesztegelt: 
ráfogjuk az iddogálást a — jegyzőre! — 
A jegyzők meg (a czinkotai kántorra és a 
színmüvek borvirágos kántor-hőseire utalva) 

[Uwfmű 
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e föltevés és ráfogás ellen máig is erélyesen 
tiltakoznak. Innen van még napjainkban is 
az idegenkedés és bizalmatlankodás jegyzők 
és tanítók között! . . . Kár! 

Egyesületi, testületi életről szó sem lehetett 
közöttük! Hiszen csak mintegy 50 évvel 
ezelőtt történt, hogy midőn egyik somogyi 
pap a másiknak újságolta a mesterek gyülés-
tartási szándékát, jelezvén, hogy alighanem a 
papok ellen akarnak „fenekedni:" ez utóbbi 
gúnyolódva kiáltott föl: „Ah, a csámpások!" . . . 

Ilyen „nehéz" viszonyok között éltek elő-
deink az otthon, a barátság s a kollegiálitás 
tűzhelyeit képező „tanítók házában!" . . . Elis-
merés és hála emlékük iránt, hogy mégis 
olyan közönséget neveltek nekünk, a mely 
közönség: palotaszerü tanítólakást, kistemplom-
nak beillő iskolát építtetett számunkra; sőt 
a felekezeti- és fajkülönbség eloszlatására, a 
haza- és testvérszeretetben egyesülhetésre, a 
szegény tanítók s özvegyeik és árváik nyomo-
rának enyhítésére alkalmas Eötvös-alap gyara-
pításának s a Tanítók Háza fölépítésének 
gondjait és terheit is íme megosztja mi 
velünk! 

Ragadjuk liát föl mi mai tanítók, kiket a 
„jegyző" nem hátráltat dolgainkba n, ragadjuk 
föl az elődök kezéből kieseit zászlót s loly-
tassuk (szakképzettséglinket s ügybuzgalmun-
kat méltányló papjainkkal is jó békességben 
élve) folytassuk a félbenhagyott munkát: a 
zsenge szivekre és lelkekre égi harmat gyanánt 
permetező nevelés és tanítás áldásos munkáját! 
A palotaszerű tanítók otthonában nyert nyugal-
munkért s hálából a Tanítók Háza ügyének 
lelkes fölkarolásáért is: fogadjuk meg mi 
tanítók (egymásnak testvériesen kezet adva s 
egymást átölelve), hogy a gyermekek nevelése 
és tanítása körül mindent el fogunk követni, 
hogy növendékeinkből a családnak ékességei, 
a hitközségnek erős oszlopai, a hazának 
minden áldozatra kész fiai és leányai váljanak! 

Sietnünk is kell a hála lerovásával, mert . . . 
napjaink meg vannak számlálva! . . . Annyira 
haladunk immár a mimikával, teknikával, 
telefonnal, fonograifal, hogy innen-onnan taní-
tani lehet — tanító nélkül is. Egy vidékiink-
beli derék kartárs (meglehet: saját vesztére!) 
a sírva-olvasás helyett behozta a mimikázó — 
mókázó, nevetve és mulattatva olvastató mód-
szert. Tartani lehet attól, hogy e módszert 
eltanulják tőle a dajkák is s akkor — nem 
lévén elegendő tanítványa — majd ismét 
rászorul a sírva-olvastatásra! Az orgonákon, 
rövid idő múlva, verkli gyanánt kintornáz a 
dékán vagy harangozó! Egy olvasni jól tudó, 
bariton - hangú dilettáns, a gyermekszobákba 
bevezetendő telefon fölhasználása mellett, az 

nyvanazon egyközségben működő tanítókat ~ Oi/ O 
mind számfölöttiekké teheti. A fonográfba 
beillesztett gyakorlati leczkéket ledaráltathatja 
helyettünk egy-egy családtag, vagy a házi-
szolga! — És ha a vakok szemidegeinek köz-
pontjára fényképeket tud varázsolni a tudo-
mány, hogy — lássanak: közel van az idő, 
hogy a tudnivalók anyagképletét is az agyvelő 
emlékezet-táblájára veti a bűvészet, hogy a 
kik eddig nem tudtak — tudjanak ! 

Szóval: inog a föld lábaink alatt! Épít-
tessünk csak ezzel a jó közönséggel s hazai 
társadalmunkkal minél előbb s minél több 
„Tanítók Házát", hogy a közel jövőben legyen 
hová — menekülnünk! 

Hanem azért a kilátásba helyezett vesze-
delemtől szerfölött meg ne ijedjünk, sőt hiva-
talunk hasznosságát és nélkülözhetetlen voltát 
kötelességünk lelkiismeretes betöltésével iga-
zoljuk. 

(< ','okonyfi.j Ssalóky Dániel. 

I R O D A Ii OHL 
Utazás a természetben. Platz Bonifácz dr., a 

cziszterczita rendnek sokat utazott, sokat 
tapasztalt és olvasott tagja, ezen a czímén 
adta ki az ifjúság számára irott népszerű 
természettudományi értekezéseit. A nagy ter-
mészet csodás, rejtélyes tüneményeit magya-
rázza könnyű, folyékony nyelven és a szá-
razabb, kevésbbé érthető részeket is élénk 
világításba helyezi. Yan érzéke az iránt, hogy 
a rideg, száraz valót, a mely a laboratoriu-
mok és a dolgozószobák hideg légkörében 
született meg, körülvegye előadásának poé-
tikus szineivel, és a mit a tudós talán csak 
számokkal vagy képletekkel tudna kifejezni, 
azt elmondja úgy, hogy a laikus megértse és 
élvezetet találjon benne. Munkája természet-
rajzi és földrajzi leírásokból áll; mindegyik 
önálló egész és mindegyikben a nagy természet 
egy-egy ismeretlen világába vezet el. A kötet-
nek talán az a része sikerült leginkább, a 
mely a Fáráók országát írja le, a hol a forró 
afrikai nap évezredes, csodás kulturák marad-
ványaira hinti sugarait. Látszik, hogy a köz-
vetetlen tapasztalás inspirálta a tollát és az 
ott töltött napok egész közvetetlenségükkel 
támadtak föl az emlékében. Platz elbeszélése 
derült, nyugalmas hangú, egy-egy szép képpel 
világítja meg azt, a miről a tanulók tan-
könyve szárazabban, néhány sorban beszél. 
A kötet illusztrácziókkal ellátva a Lampel B-
féle könyvkereskedés kiadásában jelent meg. 

Téglás Béla. 
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A Franklin-Társulat kiadásában megjelen-
tek: „Hun cs Magyar Mondák." Gaál Mózestől. 
Ajánljuk e könyvet minden szülőnek a ügyel 
mébe. Ara 2 korona 50 fillér. — Réti János. 
^A kis gazda tanácsadója" a növénytermelés-
ben és legelők ápolásában. Szól nevezetesen 
a talaj okszerű míveléséről, trágyázásáról, a 
vetésről, vetőmagról, a növények ápolásáról, 
s a takarmánynövények terme-ztésén kívül 
fölkarolja még a ránk nézve legfontosabb 
piaczi s kereskedelmi növények (buza, sörárpa. 
czukorrépa, komló stb.) termelését is, illetve 
rájok irányítja a gazdák figyelmét s végül a 
rétek és legelők ápolását írja le. Ára fűzve 
1 korona. — A Történelmi Könyvtárból most 
jelent meg a 89. füzet „Árpád utódai" czím 
alatt: írta Gaál Mézes. A könyv a vezérek 
korát tárgyalja az újabb adatok lelkiismeretes 
fölhasználásával. A kis müvecskét egész sereg 
illusztráczió értelmezi. Ára 80 fillér. 

Részletes tanítástervek az egy, két, három 
és négy terembe osztott róm. kath. népiskolák 
részére. Irta Róvó Lajos, Eger, 1900. A „Nép-
iskolai Tanügy" kiadása. Ára 1 korona. Ez az 
58 negyedrét oldalra terjedő rovatos és igen 
jól áttekinthető munka a róm. kath. püspöki 
tanítási terv alapján készült a falusi róm. kath. 
népiskolák részére. A könyv magában fog-
lalja az önálló I., az önálló II., az egy terem-
ben elhelyezett I—II., I I - I I I . , ÍV—YL, 
III—VI. és 1 —VI. osztályok hetekre részlete-
zett tanítási terveit és általános óraterveit, 
valamint az osztatlan iskola leczkerendjét. 
Ára, terjedelméhez és kiállításához képest 
igen olcsó. Kath. iskolák felügyelői, igazgatói 
és tanítói részére melegen ajánljuk a munkát, 
melynek tiszta jövedelméből 10 %-ot az Eger-
ben létesítendő tanítói internátus czéljaira 
óhajt a szerző átengeefni. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a nagybecske-

reki „Iskola-gyermekbarát segélyző-egyesület"-
nek kulturális ezélokra tett adományokért: 
a marosvásárhelyi Agrár takarékpénztárnak, a 
mely kulturális ezélokra 420 koronát adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Kassay-Fai-kas Emma oki 
tanítónőt a nagymihályi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Nyárády Lajos oki. tanítót az 
ördögkereszturi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Szabó János oki. tanítót a székói áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Bürg János oki. 
tanítót a hasznosalsóhutai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Deési Jolán oki. tanítónőt, az 

aranyosrákosi áll. el. népiskoláhozr.tanítónővé: 
Radojcsics Szvetiszláv oki. tanítót a dolovai 
szerb-magyar tannyelvű közs. el. isk.-hoz rendes 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Zára Katalin felsőszálláspataki 
állami óvónőt a pilisszántói áll. óvodához jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Kohári József 
túrkevei munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére évi 920 K.; Ruzsitska Eleonóra 
pozsonybeszterczei munkaképtelennek talált 
róm. kath. elemi iskolai tanítónő részére évi 
280 K.; Klein Konrád györkönyi munkakép-
telen ág. ev. tanítónak évi 1100 K.; Ifemerka 
Ulrikné szül. Szabó Mária bártfai munkakép-
telen egyes, óvónőnek évi 380 K.: Gyenge 
Imre inkei munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 660 K.; Herrmann Erzsébet kristyáni 
munkaképtelennek talált áll. tanítónő részéie 
évi 760 K.; Dobra Antal száldobosi gör. kath. 
tanító részére'évi 560 K.; Karas -Simon botosi 
közs. isk. tanítónak évi 1700 K. 24 f.; Vágner 
Sámuel mezőkeresztúri munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 660 K. t. 

Segély-,illetve gyámpénzt engedélyezett: 
Tóth János medvei róm. kath. tanító özvegye, 
szül. Heinrich Ágnes részére évi 300 K.; 
Benedek Józ-ef csévi róm. kath. volt kántor-
tanító özvegye, szül. Brázda Anna, valamint 
kiskorú árvája részére összesen évi 350 K.; 
Kuncz Alajos mezőpetrii róm. kath. tanító 
özvegye, szül. Kreczinger Mária részére évi 
450 K.; néh. Soús Sándor kiskeszi nyug-
díjazva volt ev. rtf. tanító özvegye, szül. 
Takács Karolin részére évi 300 K.: Szász 
János hajdudorogi nyugdíjazott gör. kath. 
volt tanító özv., szül. Sonkodi Amáliának évi 
450 K.; néh. Fehér Antal kiskunfélegyházai 
róm. kath. tanító özv., szül. Mihalovics Teréziá-
nak évi 480 K.; Sándor János nemesfalvi ág. 
hitv. ev. tanító öz-v., szül. Svehhi Máriának 
évi 420 K.; Schronk Ferencz nyug. detrekő-
szt.-miklósi róm. kath. el. iskolai volt tanító 
özv., szül. Kuszalik Magdolna részére évi 
336 K.; néh. Szabó László deéghi ev. ref. volt 
tanító özv., szül. Miklós Zsuzsánna részére évi 
354 K, Etelka és Ilona nevű kiskorú árvái 
részére pedig együtt évi 118 K.: néh. Koszto-
lányi Pál lakóczai ág. hitv. ev. elemi iskolai 
volt tanító özv., szül. Bohus Mária részére évi 
425 K.; Molnár Gyula volt arlói r. kath. tanító 
Róza nevű kiskorú árvája részére évi 100 K.; 
néh. Mezey Imre kismarjai ev. ref. tanító 
özv., szül. Kalas Emilia részére évi 576 K.; 
néh. Máthé György volt szatmárzsadányi 
nyugd. gör. kath. tanító özv., szül. Márkus 
Irmának és 5 árvájának évi 400 K.-t. 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZÁM. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

£ A budapesti tanítók sen ély egyesüle-
tének utóbb tartott közgyűlésén Verédy 
Károly dr. elnökölt. Megnyitó beszédéből kö-
zöljük a köv. örvendetes adatokat: A lefolyt 
év alatt 44 új tag lépett be. Vagyona, 6556 
ko ona szaporulat mellett, 113.804 koronára 
rug. Temetési alapja 21.424 korona. Osztöndíj-
és segélyalapja 2984 koronával emelkedett 
44.356 koronára. Tanítóknak, tanulóknak az 
idén 1038 koronával több segélyt adott és 
temetkezési járulékokra is 1000 koronával 
többet fordított. Hálásan emlékezik meg az 
elnök a székesfővárosról, mint a mely 1600 ko-
ronával gyarapította az egyesület pénztárát. 
A vallás- és közoktatásügyi minister 4000 ko-
ronás évi segélyén kívül Feld Zsigmond szín-
házigazgató is az egyesület javára rendezett 
előadás jövedelmével 615 koronával gyarapí-
totta az egyesület vagyonát. Ösztöndíjképpen 
kiosztottak ez évben nyolcz 200—200 koro-
násat: a Ferencz József-alapból tizenegy 
200 koronásit; három 100 koronásat; Erzsébet 
leány alapból egy 100 koronásat. — A veze-
tőket a fővárosi tanítóság hálája illeti meg. 

cc A zólyomvármegyei általános tanító-
egyesület zólyomi, nagyszalatnai járásainak 
tanítói köre márczius hó 21-én Tót-Pelsőczön 
tartotta közgyűlését. A gyűlés Szepessy Ede 
tótpelsőci tanító gyakorlati tanításával „a 
melléknév ismertetéséről" kezdődött. Az érde-
kes, élénk tanítás, a legszigorúbb bírálatot is 
kiálló ta. A gyermekek tiszta magyar feleletei 
és irása meglepők voltak. Az iskola büszke 
lehet rájol. A gyűlést Hecser János zólyomi áll. 
elemi iskolai igazgató, a kör elnöke hazafias 
beszéddel nyitotta meg. Utalt arra a fontos 
kötelességre, a melyet minden nemzetiségi 
vidéken működő magyar tanító, a magyar 
állameszme szolgálatában teljesíteni tartozik. 
Az elnöki előterjesztések során, a kört érdeklő 
ügyek között, különös figyelmébe ajánlotta az 
elnök a kartársaknak Eötvös József báró 
müveit, melyeket az Eötvös- alap a Tanítók 
Háza javára közrebocsát. Az osztatlan iskolák 
tantervérő! Folkusházy Margit zólyomi tanítónő 
értekezett A közgyűlés kimondotta, hogy az 
osztatlan népiskolák számára külön tanterv 
kiadása nem szükséges, hanem az egységes 
tanterv helyi módosítása a tanfelügyelők jóvá-
hagyásától tétessék függővé. Alexay Györgyné 
és Ferenczi Lajos tartalmas fölolvasásai után 
az elnök ismertette az Eötvös-alap és a 
Ferencz József Tanítók Háza alapszabályainak 
fontosabb részleteit, Lelkesen buzdította a 
kartársakat az alapba való belépésre és az 
eszmének tőlük telhető pártolására és fölkaro-

lására. Ismertelte, előadta mindazon jótéte-
ményeket, a melyekben az alap tigjainak 
fővárosban tanuló gyermekei részesülnek. 
A gyűlésen a jelenlevők elhatározták, hogy a 
Nagy Szalatnán Figus Vilmos ev. tanító által, 
a Ferencz József Tanítók Háza czéljaira ren-
dezendő hangversenyen minél többen részt-
vesznek. hogy a jövedelmet ekkép is szaporít-
sák. A közel négy óra hosszat tartó gyűlés 
után Tót-Pelsőcz képviselőtestülete megvendé-
gelte a tanítókat. 

A gömörmegyei ált. tanítóegyesület 
nagyrőczei járásköre márczius hó 22 énNagy-
Itőczén tartotta meg tavaszi körgyülését. 
Jurin Samu elnök lelkes beszéde után Csók 
György ev, ltlkész tiszteletbeli tag „népiskolai 
vallásoktatásunk" czímmel tartott szép fölolva-
sást. Az osztatlan iskolák tantervére vonatkozó 
nézeteiket Írásban nyújtották lie: Déri Ede, 
Lábos József, Bellányi János és Lázár Gábor 
tanítók. A tétel fontosságához mérten élénk 
eszmecsere támadt, míg végre a kör abban 
állapodott meg, hogy „azon tananyagnak a 
megjelölésével, a mely az osztatlan iskolában, 
idő hiánya miatt el nem végezhetőaz egysé-
ges tantervet elfogadja. „Az iskolaszéki és isk. 
gondnoksági intézmény r .'fornijá"-ról Uthy 
Béla értekezett. 

A A krassószörénymegyei ált. tanító-
egyesület karánseb:si járásköre Márga köz-
ségben tartotta tavaszi körülését. Olláriu József 
minden tekintetben sikerült tanítást tartott a 
természetrajz köréből, megmutatván, hogy 
kitartással és fáradhatatlan buzgalommal még 
oly vidéken is lehet a magyarosodás terén 
sikert elérni, a hol ez ideig teljesen idegen 
volt hazánk hangzatos nyelve. Gaál József a 
népiskolai tanterv kérdésével foglalkozott s azt 
fejtegette, hogy míg egységes czéljuk van 
a népiskoláknak, nem helyes a tanterv 
megváltoztatása. Hídvégi Aurél népisk. igaz-
gató értekezése „a rajztanításról a népiskolák-
ban," igen sok helyes eszmét tartalmazott. 
Miklóssy János azt indítványozta, hogy hasson 
oda a kör az Országos Bizottsággal egyetem-
ben, hogy a tanítók utalási vagyis gyűlési 
költségeit megszorító újabb ministeri ren-
delet méltányosan módosíttassák. A kör egy-
hangúlag elfogadta és lépéseket fog tenni ez 
irányban. Délben közebéd volt, melyen gyűj-
tés eszközöltetett a Tanítók Háza javára és 
10 koronát jövedelmezett. 

Az abaújtornaníegyei általános tanító-
egyesület csereháti j írásköre márczius 28-án 
tartotta meg tavaszi körgyülését Alsó-Meczen-
zéfen. A gyűlés főtárgya a tantervkérdés 
voH. Beható vita után a kör az egységes, de 
minimális tanterv mellett foglalt állást. Ezután 
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Záhorszky Lajos olvasott föl az iskolás gyer-
mekek helytelen lelki nyilvánulásairól s azok 
orvoslásáról. Majd a folyóügyek elintézése után 
a tanítói kör asztalhoz tilt, melynél Alsó-
Meczenzéf városa volt a szíves vendéglátó. 
Ebéd alatt részint toaszt megváltás czímén, 
részint tréfás sorsolás útján 22 korona 45 
fillért tett össze a vidám asztaltársaság az 
országos tanítói árvaház javára. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Magánügyben a Tanácsadóban nem vála-

szolunk. A ki magánügyben nem mellékel 
ezimzett lev. lapot, hiába vár választ! — 
Oy. K. Apafin. Törvény értelmében a nyug-
díjazásnál a legutóbb élvezett fizetést számít-
ják be. Figyelmeztesse azonban hitközségét, 
hogy, ugyancsak a törvény értelmében, a meg-
állapított tanítói fizetést nem lehet lesz ál 
lítani s utódjának is annyit kell fizetniök, 
mint a mennyit az elődnek fizettek! — 
M. M. R.-Szászka. A kir. tanf. úrnak jelentse, 
mi semmit sem tudunk ez irányban tenni. — 
R. M. I. 1. Elegendő csak hivatkozni rá a 
kérvényben. 2. Nem lehet. 3. Remélhet. 4. 
Mindenesetre. — 15. I. Csorna. 1. Nem tud-
juk; ha lesz rajztanfolyam, benne lesz lapunk-
ban. 2. Az összes számvevőségi, bankhivatali 
és kereskedelmi pályákra. (Azt ön bizonyára 
csak tájékozatlanságból írja, hogy -„elvárja" 
valaszunkat, mert „elvárni" = .megkövetelni;" 
mi tőlünk pedig ilyesmit senki sem követelhet 
meg.) — T. E. Tancz. A korpótlékot az 
állami tanítóknak hivatalból folyósítják s ezt 
meg kell várni. — Cs. J. Szilas-Balhás. Az 
Eötvös-alap jótéteményeire vonatkozó tudni-
valókat közelebb egész terjedelmükben közölni 
fogjuk s azokból minden szükségest megtud-
hat. Még van idő. — Többeknek. Fajludakért, 
kácsákért és tyúkokért Hreblay Emil állat-
tenyésztési felügyelő úrhoz kell fordulni, 
Gödöllőre. — K. íi. Csurgó. „A magyar gazda 
kincsesházát" nem-tanítók 1 koronáért vehe-
tik meg. — G. J. Ondód. Az államnál az a 
szokás, hogy a folyamodványt is visszaadják, 
nemcsak a mellékleteket. Egyébiránt a fő az, 
hogy a mellékleteket visszakapja. -— B. Gy 
Alsó-N. A magyar államvasutakhoz intézett 
folyamodványra 1 koronás bélyeg, a má-
sikra nem kell bélyeg. Mind a kettőt a 
kir. tanfelügyelőséghez küldje azzal a kére-
lemmel, hogy ajánlattal terjeszszék föl. Mel-
léklet. nem kell, de a kérvényeket iskola-
széki elnökével láttamoztassa. — Sz. I. Ig'al. 
Kivehetik: mert — mint írja — mind a kettő 
elmúlt már 12 éves s a YI. osztályt még a 
mult iskolai évben mind a kettő jó sikerrel 

bevégezte. — Sz. J. Zsiginondliáza. A kir. 
tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik. — M. Y. 
Párkány. Törvény és ministeri rendelet nem 
tiltja, hogy tanítónő tagja legyen az iskola-
széknek. Budapesten már voltak is ilyenek. 
Jelenleg nincsenek. —- Cz. Gy. On jelenleg 
felekezeti iskolában az öreg tanító költsé-
gén segédtanítóként működik. Mivel ellátása o o 
mellett 120 forint évi keresete van, ezért 
IV. osztályú kereseti adó alá tartozik. Azt 
azonban méltányosnak tartanck, hogy az 
öreg tanító adója csökkentessék, mert az ön 
fizetésére vonatkozó összeg kifizetése folytán 
az ő tiszta jövedelme csökken. — I. S. Felső-
hegyes. Tanítókat, tudtunkkal, államköltségen 
nem küldenek ki a párisi kiállításra s ott 
felügyelőkül sem fogják őket alkalmazni. — 
B. A. Ungvár. Ha az 50 koronát a részes-
jegyre befizette, folyamodhatik a kedvez-
ményekért. — Cs. István. Kászon-Újfalu. 
1. Ne engedje meg a tanfelügyelő /úr, hogy 
130 gyermeket kelljen tanítania. Állítsanak 
párhuzamos osztályt. 2. Ha van más, hozzá-
értő tanító is, méltányos dolog, hogy önt föl-
mentsék a faiskola kezelése alól, a ki 22 
éven át ingyen kezelte. — Siculus. A helyi 
viszonyok alapos ismerete nélkül mi ebben a 
kérdésben nem adhatunk tanácsot, mert az 
iskolai hatóságok jogkörébe nem avatkoz-
hatunk. Tessék a megyei kir. tanfelügyelő urat 
megkérdezni. (A „legközelebbi" számban már 
csak azért sem válaszolhatunk, mert gyakran 
meg van ugvan írva a válasz •— mint ez is — 
de, túlszedés miatt, kiszorul a lapból.) — 
St. Antal. Helytelenül tette, hogy csak junius 
végéig való szolgálatát igazoltatta, holott az 
iskolai év augusztus 31-ig tart, mert a szünidő 
is hozzátartozik a tanulási időszakhoz s együtt 
e kettő az iskolai év. Uj állásán szeptember 
1-től szolgál. E miatt szolgálati folytonossága 
megszakad. Forduljon az előző helyre s kérjen 
aug. 31-ig szóló működési bizonyítványt. — 
X. Az ág. e?ang. tanítók földjére vonatkozó 
adatok a Tanítói földek adója czímű czikkünk-
ben találhatók lapunk 1898. évi folyamában. 
Hivatkozhatik lapunkra. A pénzügyi közigazga-
tási bíróság 1885. évi 360. sz. elvi határoza-
tával mondta ki, hogy az ág. hitv. ev. tanítók 
földje után a község mint telekkönyvi tulajdonos 
köteles a földadót fizetni. — K. V. Lehe-
tetlennek tartjuk, hogy P . . . . városának oly 
külön nyugdíjszabályzata volna, mely szerint a 
tanítók másutt töltött szolgálati éveit nem 
számítanák be nyugdíjazás esetén. Ez ellen-
keznék a közokt. min. 1879. évi deczember 
16-án 35.111. sz. a. kiadott körrendelethez 
mellékelt Utasítás 21. §-ával, melyek szerint: 
„ . . . minden község vagy hitfelekezet saját 
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tanítóit vagy csak özvegyeit, tekintet nélkül a 
máshol töltött évekre, nyugdíjazni tartozik. 
Ez által a kölcsönösség, elve érvényre van 
emelve . . ." Legrosszabb esetben az országos 
tanítói nyugdíj intézet terhére esik a másutt 
töltött idő után jogosan kivetett nyugdíjhányad 
fizetése. — Vitatkozók. X tanító állását csak 
október ^égén foglalván el, szeptember, októ 
ber havában y (másik ottani tanító) tanított 
helyette s ezért a községtől 30 frtot kapott, 
noha x állása 350 frtnyi jövedelméből arra 
a két hóra 58 frt esett. Kérdés: kit illet a 
fönmaradt 28 frt, a községet-e, .cet-e? vagy 
y tanítót? Véleményünk szerint y tanítót, 
mert méltányos, hogy a község ne nyerész-
kedjék a tanítón. A községtől azonban nem 
tartjuk elpcrélhetőnek, ha y úgyis rendes 
tanító ugyanott s így önálló fizetést húz. 
Neki tehát az a 30 frt mellékkeresetül járt. — 
L . . . k István. Ragaszkodjék a lapunkban 
közlöttekhez az 1898. évi októberi szám értel-
mében. Panaszát adja elő a pénzügyigazgató-
ságnál az igazságtalan adókirovás miatt. — 
lSfí(>. Az iskolaföntartó hatóság — úgy lát-
szik — nagyon méltánytalanul bánik ott a 
tanítóval. Bonyolult ügyben igyekezzék ki-
egyezni, mert különben valószínűleg polgári 
pörre viszik a dolgot s annak kimenetele 
önre nézve is terhelő lehet. így pl. részünk-
ről nem tartjuk megengedhetőnek, hogy a 
tanítJ az iskolatelkéről 20—30 éves gyümölcs-
fát az iskolaföntartó "előleges beleegyezése 
nélkül kivágjon. Viszont a földmívelés és 
állattenyésztés mellékterményei (szalma, trágya) 
kérdésében inkább az ön részén látjuk az 
igazságot. Jobb egy sovány egyezség, száz 
kövér pörnél. Tételes rendelkezések a fölvetett 
kérdésekben nincsenek s így polgári pör esetén 
a biró a körülmények számbavételénél egyéni 
nézete szerint fog dönteni. — M. János. 
Államsegély tanítói fizetés kiegészítésére. Miután 
a püspökségtől oly értelmű rendeletet kaptak, 
hogy a m. megyei gör. kath tanítók fizetésé-
nek 400 frtig való kiegészítére kérelmez-
tessék, megtehetik az intézkedéseket a kérvény 
elkészítéséhez, mert tudvalevőleg az egyházi 
főhatóság hozzájárulása nélkül a közoktatás-
ügyi ministerium, még ha megokolt is volna 
máskép a segélyezés, a kérvényt nem venné 
figyelembe. Tájékozásul tudatjuk, hogy állam-
segély nyerése végett a hitfelekezeti iskola-
szék köteles: a) a hitközségnek és az iskolának 
szabályszerű költségvetését, b) a tanító eddigi 
díjlevelének eredeti példányát, c) a tanító oklevélét, 
d) a községi elöljáróságnak a járási főszolga-
biró-láttamozta nyilatkozatát az illető hit féle-
kezet szegénységéről, e) az iskolába járó tanköteles 
gyermekek számának a községi elöljáróság által 

igazolt, hiteles kimutatását f ) az egyházi főha-
tóságnak az állami segélyezésbe beleegyező 
nyilatkozatát folterjeszteni. Ezekből itéli meg 
a közoktatási kormány: vájjon teljesítse-e a 
kérelmet vagy nem ? A másik kérdésre az 
a válaszunk, hogy az illető egyén, ki 14 év 
előtt lelépett a tanítói pályáról s azóta köz-
ségi hivatalt viselt, ha most ismét tanító leend, 
korábbi éveit nem számítják be neki nyug-
díjazás alapjául. — H. K. Az Lm ke igazgató-
ságától kellene biztos tudomást szerezni. Mi 
úgy hiszszük, hogy az Emke segélyezte iskolák 
nem magánjellegűek, ellenben a teljesen általa 
föntartottak mint társulati iskolák tekintendők. 
Ez utóbbiakra pedig kiterjesztettnek tartjuk az 
1886. évi 41.666. sz. közokt. min. rer.d. elvi 
megállapodását. — Sch. M. és Gy. J. Tanács-
adónkból meggyőződhettek, hogy nem helyesen 
fogták föl a dolgot. Sch. M.-nek háromszor 
20 krt térítettek vissza. Ezt sem kellett volna 
okvetetlenül. Gy. J. pedig helytelen számra 
hivatkozott. — T. J. Nem ismerünk reá pre-
czedenst. — P. V. A mint lehetséges volt, 
megtörtént. — K . . . cs Dusán. Véleményünk 
szerint nem illeti. — Bota J. Próbáljon for-
dulni dr. Verédy K. kir. tanf. úrhoz Bpest, 
VIII. ker., Pál-u. 4. — Agatics Imre isk.-sz. 
tag. A gazdasági ismétlő-iskolákban — a szer-
vezet és tanterv 20 ik §-a szerint — a helyi 
felügyeletet a községi iskolaszék, a számára 
kiadott utasítás és az említett szervezet és 
tantervi utasítás értelmében, gyakorolja. A taní-
tás szakszerűségének biztosítása czéljából mi-
nisterileg fölkért környékbeli tekintélyesebb 
gazdák (birtokosok, tisztviselők, állami közegek) 
ideiglenes iskolalátogató minőségben működ-
nek közre a fölügyeletben. — Ii. Mór. Taní-
tói nyugdíj járulékbefizetési könyvecske elvesztése 
esetén új nyugdijkönyvecske másodlat kiállításáért 
— a szabályzat értelmében — a közokt. mi-
nisteriumhoz (a nyugdíjtörvényt végrehajtó 
bizottsíghoz) kell folyamodni. A másodlatot 
aztán 5 kr előállítási díj beszedése mellett az 
illetékes adóhivatal kézbesíti. -- Sz. P. Eötvös 
József báró összes müveire havi részletekben 
még mindig lehet előfizetni; a részletek (havi 
2 frt.) Schmidt Albin pénztáros úr czímére (VII., 
Wesselényi- utcza 44.) küldendők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Díszelnök. A nógrádmegyei általános 

tanítóegyesület küldöttsége a napokban nyúj-
totta át 3Iolnár Viklor ministeri tanácsos 
úrnak az egyesület díszelnöki oklevelét. 
Az egyesület nagyrabecsülését és szeretetét 
dr. Pacséri kir. tanfelügyelő tolmácsolta. 
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— Világ folyása. Új minister. Ö Fölsége 
személye köriili magyar ministerévé gróf 
Széchenyi Gyulát nevezte ki. — A képviselő-
ház a költségvetés tárgyalását már befejezte. 
Midőn e sorokat írjuk, a fölhatalmazás! törvény-
javaslatot tárgyalják. — Báró A'zél Béla, a 
magyar főúri világ érdemes tagja, a ki társa-
dalmi téren buzgó működést fejtett ki. 50 éves 
korában Budapesten meghalt. — Dél- Afrrihából 
a búr főparancsnok: Joubert halálának a szo-
morú hirét hozta meg a táviró. Nagy csapás 
ez a búrokra, mert Joubertnek, a „majubai 
győzőnek", végtelen nagy volt a tekintélye a 
búr harczosok közt. Jonbert egynapi betegség 
után hashártyalobban halt meg. A búr sereg-
főparancsnokságát most Krüger elnök vette át 
s egy főhaditanácsot nevezett ki maga mellé. 
A búrok elhatározták, hogy az „utolsó csepp 
vérig" harczolni fognak s már támadólag is 
fölléptek Brandfo t mellett, Bloemfontein (az 
angol főtábor) közelében. Az ütközet nagyon 
véres volt, de, állítólag eldöntetlen maradt. Jel-
lemző, hogy az angol főparancsnok, túlnyomó 
ereje daczára, nem mer előrenyomulni, mert a 
háta mögött is afrikander lázadók fenyegetik. 

— Budapest székesfőváros tanácsa Eötvös 
József b. munkáinak a Tanítók Háza javára 
jövedelmező kiadását összes iskolái könyvtárai 
számára megrendelte, mindössze 9<> példányban. 
Óhajtandó, hogy az iskolaföntartók ország-
szerte kövessék a székesfőváros e nemes pél-
dáját! A tanítóknak csak egy része van abban a 
kedvező helyzetben, hogy Eötvös munkáit meg-
szerezheti, kívánatos tehát, hogy a kik ezt nem 
tehetik, az iskolai könyvtár révén jussanak 
halhatatlan Eötvösiink munkáinak olvasásához. 

Tanítói oklevél. A ki kartársaink közül 
a magasabb minősítést illetőleg bővebb föl-
világosításokat óhajt, forduljon mai számunk 
első czikkének írójához, Cser nay Józsefhez, 
V., Sólyom-utcza 18. sz. 3. ajtó. Egyben 
megjegyezzük, hogy e kérdéshez hozzászólá-
sokat nem kérünk, mert sok egyéb fontos 
tárgy vár megvitatásra lapunkban. 

— Tanítók Háza gyufája. Lapunk egyik 
régibb számában már jeleztük, hogy Reisner 
Emánuel jónevü gyulai gyufagyáros „Tanítók 
Háza gyufájára" .nézve ajánlatot tett Eötvös-
alapunknak, Ígérve, hogy ilvnevü gyártmányai-
nak forgalmi összegéből 5ö o-ot juttat a mi 
házunk, illetőleg házaink javára. Az Eötvös-
alap gyűjtő és kezelő bizottsága, miután 
Reisner Emánuel gyáros az Eötvös-alap köte-
lékébe 400 korona befizetéssel alapító tagul 

is belépett, az ajánlatot elfogadta s a Tanítók 
Háza gyufája a napokban forgalomba is 
kerül. A gyártmányok (mert kétféle lesz: 
vörös szalon és u. n. svéd gyufa) nem csak 
a hazai, de a külföldi legjobb e nemű gyárt-
mányokkal is versenyképesek lesznek. Az 
Eötvös-alap elnöksége lapunk útján szólítja 
föl az egész hazai tanítóságot, hogy ezentúl 
csak „Tanítók Háza gyufáját" használjon s a 
mi házaink javára jövedelmező gyufák terjesz-
tésére minden tőle telhetőt kövessen el. Ne 
feledjük, hogy fillérekből lesz a korona és 
koronákból az ezrek és százezrek. A magyar 
tanítóság örvendetes módon találkozott egy 
eszmében és mint egy ember sorakozott a 
Tanítók Háza diadalmasan kibontott zászlója 
alá. Az Eötvös-alap elnöksége most ezt az 
öntudatra ébredt tanítóságot aira kéri, hogy 
a „Tanítók Háza gyufájának" terjesztésével 
is támogassa őt a tanítók anyagi jólétére irány-
zott nagy munkájában. Nagy hatalom vagyunk 
mi t mítók, ha összetartunk! A „Tanítók 
Háza gyufájának" terjesztésében csak egy kis 
fáradságra van szükségünk: menjen el minden 
kartásunk községe kereskedőjéhez, vagy keres-
kedőihez és közölje vele (vagy velők), hogy 
Gyulán Reisner Emánuel gyufagyárában a 
Tanítók Háza javára jövedelmező kitűnő 
gyufák rendelhetők meg, szólítsa föl őt (vagy 
őket) ily gyufák megrendelésére és a „mi 
tiaink" javára jövedelmező gyufák rövid idő 
alatt az egész országban el fognak terjedni. 
A tanítóegyesületek elnökségéhez körlevelek 
fognak ugyan menni, de kartársaink ne várják 
meg ezt, hanem hasson ki-ki a maga körében O O • 
és mielőbb. — Az Eötvös-alap elnökségének 
e fölhívását melegen ajánljuk t. kartársaink 
ügyeimébe Reméljük, hogy valamint a Tanítók 
Háza javára rendezett mulatságokat illetőleg is 
örvendetes foganatja volt buzdításunknak, úgy 
ezúttal sem lesz szavunk a pusztába kiáltóé. 

— „Az Eötvös-alap" és a „Tanítók 
Háza" érdekében tisztelettel kérjük a hazai 
tanító-egyesületek és tanítótestületek elnök-
ségeit, legyenek szívesek közölni velünk: 
mikor és hol tartják közgyűléseiket, hogy az 
„Eötvös-alap" és a „Tanítók Háza" alap-
szabályait a tagok között leendő szétosztás 
és terjesztés végett megküldhessük. Levelező-
lapon kérjük közölni velünk azt is: hány 
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példányt küldjünk az alapszabályokból ? Az 
„Eötvös-alap" elnöksége. Budapest, VIII. ker., 
Szentkirályi-utcza 47. sz. „Ferencz József 
Tanítók Háza." 

— Gazdasági előadások. A Trencsénm. 
Altalános Tanítótestület 13 tagja a most mulfc 
télen a megyének összesen 35 községében tar-
tott népszerű gazdasági előadásokat. A meg-
tartott előadások száma összesen 53 volt; jelen 
volt az előadásokon 2606 férfi, 297 nő és 838 
ismétlő-tanköteles, összesen 3741 hallgató. 
A Tanítótestület fáradhatailan elnökének: 
Bocsek Györgynek nagy érdemei vannak e 
népszerű előadások rerdezésében; ő maga 4 
ilyen előadást tartott. A tanítóegyesület tagjai 
közül a következők tartottak gazdasági elő-
adásokat: Barinka József, Binka József, 
Bíelik Endre, Fojtik Tóbiás, Havas Leó, 
Krafíta Nándor, Montsek István, Podolay 
Győző, Frekopp Ferencz, Tomann Sándor és 
Zsittnyay János (9 előadást). A Trencsén-
megyei Altalános Tanítótestületnek buzgósá-
gáért és hazafias munkálkodásáért elismeré-
sünket fejezzük ki s hiszszük, hogy ez a mű-
ködés a földművelésügyi minister úr részéről 
is kellő méltánylásban fog részesülni. 

— Eötvös József báró összes munkáira, 
melyek tudvalevőleg a Tanítók Háza javára 
jövedelmeznek, szépen gyűlnek ugyan az elő-
fizetések, de még nem oly arányban, hogy ne 
tartanok szükségesnek kartársaink buzgalmába 
ajánlani ezt az ügyet. Részint tájékozásul, 
részint buzdításul közöljük az eddigi előfize-
tők névjegyzékét. Eddig előfizettek: Arányi 
Antal. Dr. Axaméthy Lajos. Gróf Apponyi 
Sándor. Almásy Ede. Andreics János. Alszeghy 
János. .Bubics Zsigmond. Burchard Bé'aváry 
Konrád. Bleier Jónás. Berzeviczy Albert. 
Beretvás Endre. Gróf Bethlen Pál, Bergl 
Henrik. Brázay Kálmán. Gróf Bolza Pál. 
Bánki Donát. Benke Gyula. Borbély Lajosné. 
Barkassy Géza. Baghy Imre. Dr. Belohorszky 
János. Belcsák László. Berzéthy Károly. 
Baghy István. Báró Baratha Drajono Norbert. 
Bartsch Lajos. Belohorszky Gábor. Beniczky 
Mártha és Margit. Balogh Sándor. Bánfi 
Miklós. Buday Ida. Barcza Elek. Dr. Bartók 
György. Gróf Bethlen Miklós. Baksay Sándor. 
Gróf Csáky Zenó. Csorba Ferencz. Calderoni 
és Társa. Gróf Csáky Albin. Császka György. 
Csabány Antal. Czirák János. Chátel Vilmos. 
Dózsa János. Dóczi Ignácz. Dr. Deáky Zzig-
mond. Dr. Deák Lajos. Deutsch Gyula. Özv. 
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Damjanich Jánosné. Dániel Ferenczné. Gróf 
Degenfeld Sándor. Dessewffi Sándor. Erős 
Sándor. Eisler Samu. Dr. Erdély Sándor. 
Eötvös József. Herczeg Eszterházy Miklós. 
Farkas Elza. Gróf Festetics Pál. Fürst Jakab 
és Fiai Dr. Fodor Ignácz. Fábián Lajos. 
Fleischmann Lipót. Dr. Fehér Samu. Dr. 
Fleischmann Hugó. Dr. Famos Árpád. Gáspár 
János. Dr. (lopcsa László. Győrffy János. 
Glasner József. Gelsei Guttmann Aladár. 
Grézló Ernő. Grünhut Géza. (Folytatjuk.) 

— Rövid liirek. Lányi Her min, a szent-
gericzei áll. elemi iskola tanítónője, az áll. isk. 
leánynövendékeivel márczins 24 én jól sikerült 
gyermekszini előadást tartott „báró Eötvös 
József munkái"-nak az isk. könyvtár részére 
leendő beszerzése czéljából. A tanuló-leányok 
kisebb színdarabokat és énekeket adtak elő 
közmegelégedésre. A tiszta jövedelem 30 K. 
volt. — Az abonyi róm. kath. tantestület 
nesztora: Bogyó Sándor ig.-tanító az abonyi 
közönség részéről fényes ováczióban részesült. 
Ünnepélyesen adták át neki azon emléktár-
gyakat, a melyeket egy bizottság a közönség 
körében indított gyűjtésből az érdemes tanító 
40-éves működésének emlékére S7 erzett. — Az 
állami tanítók országos egyesületének ez idei 
nagygyűlése április 9-én a tanítókaszinó gyűlés-
termében lesz. 

— Gyűlések. A hunyadvármegyei általá-
nos tanító-egyesület f. évi rendes közgyűlését 
április hó 7-én Vajda-Hunyadon, a „Hunyady-
vár" szállójának nagytermében tartja. 

— Halálozások. Bartos Mór, kishartai ev. 
ref. kántortanító, f. hó 22-én, életének 38-ik, 
tanítóskodásának 19. évében ágyszélhüdés 
következtében hirtelen halállal elhunyt. — 
Ivát, rsó Sándor, volt kabolapojánai (Márnia-
rosm.) gör. kel. kántortanító, f. évi márczius 
lió 21-én, Rákospatakon (Ugocsam.) 72 éves 
koiában elhalt. — Markovírs Miksa pancso-
vai áll. tanító márczius 24-én 51 éves korá-
ban elhunyt. - Mikidka József' bessenyői 
kántortanító fia: Béla joghallgató 23 éves 
korában, m4>rcxius 27-én elhunyt. Áldás 
legyen emiékökön! 

T a r t a l o m : Tanítói oklevél. Csernay József. —• 
Tanítói pályát elhagyott egyén katonai viszonya. 
Gööz József dr. — Államosítások Zalavármegyében. — 
Kell-e kiilön tanterv az osztatlan iskolának V I. Goptsa 
Margit. — II. Sznbó Kálmán. — Gazdasági ismétlő-
iskola. - Megjutalmazott tanítók. — Sz i inóra : 
Megyek. (Vers,) Tarcsafaloi Albert. — A régi „jó" 

»időkből. Szálút,y Dániel. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Egyesöleti élet. — 'tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megje len ik e l ap m i n d e n he' ten egyszer , csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák, e l e m i fe lső nép- és po lgá r i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e tékes kir . t a n f e lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi e lő l járósági b i zony í tványnya l együt t , a „Nép tan í tók 
L a p j a " szerkesz tőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u t o l s ó pos ta v i lágosan k i í randó . 

E lő f i ze t é s i á r : Egy övre 10 korona , fé lévre 5 ko rona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l k e v e s e b b 
időre előf izetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA TÉH 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 tanítóképző felügyelete. 
A Néptanítók Lapja folyó évi 10. szá-

mában e czím alatt egy közlemény 
jelent meg, melynek írója foglalkozik 
a tanítóképzés újabb alapon fölépítendő 
szervezetét illetőleg egyes tételekkel, 
a melyek mostanság a szaktényezők 
körében megvitatás tárgyai voltak. 

A tanítóképzés szellemi színvonalá-
nak emelésére vonatkozó fejtegetései-
hez nincs mit szólanom. Legfölebb 
annyit, hogy a tanítóképzőbe magasabb 
előkészültséggel leendő fölvétel kívá-
nalma — VI polgári, vagy középisk. 
osztály — nemcsak ez idő szerint, de 
még hosszú időre meg nem valósítható. 
A benső szervezetre vonatkozólag tehát 
még most egészen más körülményekre 
kell figyelmet fordítanunk. Különben a 
közlemény ezt a dolgot csak mellé 
kesen érinti s azért fejtegetésének e 
részét én nem szándékozom tovább-
fűzni. De annál inkább foglalkozni 
kivánok a közlemény tenorjával. 

Ugyanis Mező D. a tanítóképző taná-
rok közvéleményében teljesen meg-
érlelődött ama fölfogással szemben, 
hogy a tanítóképzők felügyelete a 
tanfelügyelők hatásköréből kivétessék, 
elitélő véleményt mond a nélkül, hogy 
e tekintetben ismerné az okokat, ille-
tőleg egészen alárendelt jelentőségű 
okot keres. Nem csoda tehát, ha oko-

zatai és végső következtetései is teljesen 
elhibázott valótlanságok. 

Divatos jelszóvá lett — és sok 
tekintetben méltán — egyéneket s azok 
képviseletében intézményeket a fölfelé 
való kapaszkodás vádjával illetni. A ki 
a külsőség, a látszat szerint több akar 
lenni, mint a mi; a ki rangkórságban 
szenved,megérdemli,hogy lépten-nyomon 
ostorozzák. És ha a rangkórsag minden-
kinek bűn: kétszeres bűne a tanítónak. 

Nos, Mező D. minden érdemleges 
bizonyítás nélkül egyszerűen ráfogja 
a tanítóképzők tanítóira, hogy azok 
— rangkórságban szenvednek. Követ-
kezteti ezt abból, hogy a tanfelügyelői 
felügyelet helyett képezdei főigazga-
tóságok szervezését sürgetik. Ez tény 
és pedig a külön szakfelügyelet nem-
csak egyesek, hanem — bátran kimond-
hatjuk — a képző tanárok egyetemének 
óhajtása. E tekintetben is az évek 
során át közvetetlen tapasztalatokban 
teljesen megtisztult álláspontját kifeje-
zésre jut tat ta a képző tanárok egyesü-
lete. Nemkülönben egyesek a felügye-
let kérdését úgy külön, mint a szer-
vezeti szabályzat keretében a szak-
és napilapok hasábjain részletesen tár-
gyalták. A ki ezeket a fejtegetéseket 
figyelemmel kisér-te, megg} őződhetett 
arról, hogy a . külön szakfelügyelet 
a tanítóképzés reformjának valóban 

Lapnnk 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 2 . SZÁM. 

komoly és döntő érvekkel támogatott 
integráns része. 

Mező D. azonban az érveket nem 
méltatta figyelmére és a tétel fölállítá-
sából önkényűleg vonta le következte-
téseit. Konkrét tények helyett kicsinyes 
személyi motívumokat keresett. Ezzel 
méltatlan vádat emelt a képezdei tanár-
testület ellen, de önkéntelenül meg-
vádolta egyúttal önmagában a tanítót 
és azt a testületet is, a melyet éppen 
védelmezni szándékozott: a tanfelügye-
lői kart. 

Igazán szeretném tudni, kitől hal-
lotta, vagy honnau szerezte czikkiró úr 
azt a tapasztalatot, hogy a képezdei 
tanárok kicsinylik a tanfelügyelői kart, 
illetőleg ezek közül azokat, a kiknek 
tényleges képesítésük csak a néptanítói 
oklevél. 

Mintha csak átaludtuk volna az 
utolsó 20 esztendőt, vagy az általános 
tanügyi szféra keretein kívül állanánk 
s nem tudnók, hogy ma már csupán 
elemi tanképesítéssel bíró nagyon sok 
tanügyi kitűnőségünk van, a kik nemes 
önérzet által sugalmazott önszorgalmuk 
folytán úgy általános műveltség, vala-
mint szellemr kiválóság szerint méltó 
helyet foglalhatnak el akár a tanító-
képző, akár a középiskolai tanárok 
között. Sőt még azt is elmondhatjuk, 
hogy nem egy elemi tanító szak- és 
általános műveltsége jóval magasabb 
színvonalon áll. mint igen sok felsőbb 
iskolai tanító, vagy mondjuk „tanár" 
műveltsége. 

Ennek tudatában ugyan van-e olyan 
képző tanár, a ki — tudva azt is, hogy 
csakis ilyen kiváló tanító emelkedhetik 
föl a díszes tanfelügyelői állásba — 
kicsinyelné a szó valódi értelmében 
magát tanítóvá nevelt tanítók büszke-
ségét? Sőt ellenkezőleg: az ilyen tanító-
tanfelügyelő, mint a tanítóképző fel-
ügyelője s mint „tanárok" feje sem 
érezte azt, hogy ő csak tanító. 

De M. D.-nek szüksége volt erre a 

vádra, különben fejtegetéseit további, 
folyamában nem szőhette volna olyan 
kényelmesen. Ez aztán mint kiindulási 
pont, alapot adott annak a valóban 
meglepő leleplezésének, hogy a tanító-
képző tanárok immár a népoktatási 
keretben kezdik rosszul érezni magukat. 
Játszák a középiskolai tanárokat s 
mindinkább közelednek azokhoz, hogy 
saját neveltjeiket, a tanítókat érint-
kezési körükből lassankint kiszorítsák. 

A középiskolai tanárokhoz való köze-
ledést illetőleg M. D.-nek bizonyára 
közvetlen tapasztalatai is vannak, mert 
éppen a temesvári középiskolai tanári 
körnek tudtommal több képző tanár is 
tagja. Ez a közeledés és „kézfogás" 
másutt is megvan. És ebben M. D. nagy 
veszedelmet lát. De legyen nyugodt a 
czikkiró úr: nincs i t t semmi jele a rang-
kórságnak és a szőrünktől való vedlési 
szándéknak. Nincs itt tere annak, hogy 
általános tanügyi szempontból eközeledés 
hasznos voltát részletesen bizonyítsam, 
líá kell azonban mutatnom arra az 
egy körülményre, hogy ez a közeledés 
M. D aggodalmaival szemben éppen a 
népoktatásügy érdekében, annak mind 
szélesebb körben való méltánylását 
czélozza. Hiszen eddig az volt a baj, 
hogy a kik egy szőllőt munkálnak, 
egy téren működnek, úgy személyileg, 
mint működésüket illetőleg nem igen 
ismerték egymást. Föl kell kelteni a 
tanügy különböző ágazatú munkásaiban 
az általános tanügyi érdeklődést. Tan-
ügyi életünk így fog lassankint egymást 
kiegészítő, egységes szervezetté alakulni. 
A fokozatok között összekötő kapcsot 
kell teremtenünk, hogy az átmenet 
természetes legyen. Ki-ki ne csak a 
maga munkáját nézze, hanem egyúttal 
biztos szemmel láthasson végig az egy-
séges tanügy széles mezején. A kisded-
óvó működésében legyen tudatossá 
hivatásának ama fontossága, hogy ne 
akarjon minden áron „tanítani", hanem 
csak védelmezze és ápolgassa a csírát 

/ 
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s óvatos nevelésében idomítson a nép-
iskolának. A népiskolai tanító ismerője 
legyen a középoktatás alsó tagozatának, 
hogy oda megfelelő anyagot adhasson 
át. Viszont a középiskola is ismerkedjék 
meg a népiskola munkájával s szerezzen 
biztos tudomást arról, hogy a nép-
iskolától általában mit várhat; de egy-
úttal arról is, hogy sok helyen a vár-
ható eredménynek, minden ügybuzgóság 
daczára, micsoda^ gátló körülmények 
állanak útjában. És így tovább. 

Keresni kell tehát az összekötő 
kapcsot, de erre nézve föltétlenül szük-
séges az egymáshoz való közeledés. így 
oszlik el a balítélet, a melyben egyik 
a másik munkáját kellő méltánylásban 
részesíti. Ha pedig az egységes eszme 
érzete általánossá válik, a bizalom 
egymás tanítóivá tesz bennünket. Avagy 
nem adhatnak-e koronkint jó tanácsot 
az ügy közvetett munkásai annak, a 
kit a sablon legnagyobb jóakarat és 
igyekezet mellett is igen sokszor bal-
itélete3sé s egyoldalúvá tesz. 

íme, tisztán csak ebből a szempont-
ból közeledik a képző tanárság a közép-
iskolaiakhoz és erre alkalmat adnak a 
vidéki tanári körök. A képző tanárok 
e szereplése világért sem kibontakozási 
szándék a népoktatásügy kereteiből, de 
ellenkezőleg: közvetítő szándék — a mely-
nek a megfelelő helyeken máris üdvös 
eredménye mutatkozik a nép- és közép-
oktatás közös érdekeinek összekapcsolására. 

Szó sincs tehát arról, hogy a tanító-
képzést népoktatási jellegéből kivet-
kőztessük. Erről még csak beszélni is 
nevetséges, annál kevésbbé lehet ko-
m o r a n föltételezni. Mert ez annyi 
volna, mint valamely életfolyamatot ter-
mészetes fejlődésétől elterelve, mester-
séges eszközökkel csenevészszé és a 
megélhetésre képtelenné tenni. 

De visszatérve a képzők felügyeletére, 
az illetékes szaktényezők nem személyes 
ok miatt kívánják a külön szakfel-
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ügyeletet; hanem azért, mert a mind-
inkább intenzív fejlődésű népiskolai 
ügy annyira igénybeveszi a tanfel-
ügyelőket, hogy a képzők felügyeletével 
érdemlegesen foglalkozni nem marad 
idejük. Ez az oka annak, hogy ez idő 
szerint a felügyeleti jog nagyrésze 
— noha nem formailag, de a gyakor-
latban — lassankint az igazgató kezé-
ben öszpontosult és a tanfelügyelő sok 
tekintetben csak adminisztratív közve-
títője lett az igazgatói intenczióknak a 
képző és a ministerium között. 

A tanfelügyelőknek kivált a szék-
helyüktől távoleső képzők belső életével, 
az ott levő tanerők hivatalos és társa-
dalmi működésével nincs alkalmuk rész-
letesen megismerkedniök. Hirtelen és a 
rövid idő miatt sokszor csakis az igaz-
gató útján szerzett egyoldalú infor-
mácziók nem egy esetben áldatlan 
személyi harcznak váltak okozóivá. 
Vegyük ehhez még azt, hogy a tanárok 
minősítése hivatalosan is titokban tör-
ténik; vagy mondjuk így: az igazgató jog-
körébe tartozó bizalmi kérdés. Továbbá 
az intézet anyagi, erkölcsi és szellemi 
élete az egy személyben öszpontosított 
joggyakorlat miatt tisztán az igazgató 
egyéniségének képét mutatja. Ez a 
rendszer talán megfelelő lenne akkor, 
ha az igazgató tökéletesebb volna — 
az embernél. 

Mi okozta az igazgatói jogok ilyetén 
túltengését? A ki nem elégítő tanfel-
ügyelői felügyelet. Hiába, két úrnak 
nem lehet szolgálni és a tanítóképző 
sokféle ágazatú szervezete egész embert 
kiván. 

Ez a körülmény érlelte meg a köz-
vetlen szaktényezőkben és vetette föl-
szinre a külön szakfelügyelet kívá-
nalmát s nem a nagyzási mánia. A képző 
külön szakfelügyelet mellett is épp úgy 
megmaradhat, mint eddig, mert meg 
kell maradnia - népoktatási intézménynek. 

(Eperjes.) Beér Ferencz. 
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= Két levél a szerkesztőhöz. „Bácskából 
Sziléziába" czím alatt a „Néptanítók Lapja" 
9. és 11. számában két figyelmet keltő ezikk 
jelent meg, melyekhez a következő megjegy-
zéseim vannak: Tény az, hogy Bácskában, 
szeretett hazánk éléstárában, a nép zöme nem 
képes keze munkája után megélni s külföldre 
megy, hol munkáját állítólag sokkal jobban 
díjazzák. Szeghegyen, Torzsán, Yerbászon stb. 
helységekben működő ügynököknél (van tanító 
is közöttük) iratkoznak be, kik légiószámra 
szállítják a munkásokat Sziléziába, Német-
országba ; de a mezei mnnka végeztével leg-
többnyire visszatérnek otthonukba. Tehát, leg-
alább egyelőre, nincs kivándorlásról szó, hanem 
kényszerhelyzetből folyó kenyérkeresésről, a mi 
perszeszintén elégbaj,de haaz intézőkörök tétle-
nül nézik, valódi csapás lesz az egész országra. 
Beszeltem egészen fiatal, Németországból haza-
tért munkásokkal, kik három hó alatt 80—100 
márkát takarítottak meg. Az útiköltséget a 
munkaadó fél födözi. Jónak látom ezt itt föl-
hozni, mert a baj takargatásával még sohasem 
gyógyítottak sebet. Drégely kartárs jóakaró 
tanácsa itt már azért sem segíthet, mivel 
e környéken a méhészet s kivált a selyem-
tenyésztés eléggé szép terjedésnek örvend, 
de csupán ezekből megélni nem lehet. Ha a 
munkás itthon méltányos fizetéssel állandó 
foglalkozást nyer, bizonyára házi tűzhelyénél 
marad, semhogy a sok viszontagsággal egybe-
kötött külföldi útra kelne keresetért. Tehát 
munkát, állandó foglalkozást a népnek! Bács-
Feketehegy. Franki Miksa. •— Egy másik 
kartársunk meg a következőket írja: „Meg 
vagyok győződve róla, hogy Yaday József és 
Drégely Kálmán kartárs urakat a legnemesebb 
intenczió vezette czikkeik megírásánál, mind-
amellett hivatásbeli kötelességemnek tartom 
kijelenteni és ez örömömre is szolgál,hogynálunk 
kivándorlásról egyáltalán szó sincs. A dolog 
csupán abból áll, hogy egyes német községek-
ből többen úgynevezett szezon-munkára men-
nek a rajnamelléki Hessen tartományba. 
A munka ottan egy meghatározott ideig tart, 
azután szépen hazajönnek a német atyafiaink. 
Otthont künn egyikük sem alapít. Sőt a leg-
többnek a felesége és gyermekei ki sem men-
nek. Úgy Yaday mint Drégely úr nagybecsű 
czikkeikben jóakaró tanácsokat osztanak, hogy 
miként lehetne a népet a kivándorlás eszmé-
jéből kiábrándítani. Yalóban megszívlelésre 
méltó dolgokat mondanak ők el, de német-
jeink nem azért mennek külföldre munkába, 
mert itten nem élhetnek meg. Korántsem! 
Yerbászon, Kulán, Cservenkán, Torzsán és 
sorban, a hogy etzek a német községek vannak, 
egyetlen egy embert sem tudnánk találni, a 

ki nem tiszta búzakenyeret eszik, vagy a kinek 
mindennap rendes hústápláléka nem volna. 
Kutassunk azután a magyarlakta községekben 
és megdöbbentően sok lesz azok száma, a kik 
hitvány kukoriczakenyéren tengetik életüket 
és hétszámra sem látaak húst. Selyemgubóért 
egy-egy német községben majdnem annyit 
fizetnek ki évenkint, mint tíz magyarban. 
Valóban a szivem fáj, midőn látom, hogy a 
magyar községekben és minden nagyobb válla-
latnál a magyar iparosok mellőzésével majd-
nem kizárólag németeket alkalmaznak. Szám-
talan ilyen esetet hozhatnék föl. De mondom, 
nem az inség, a nyomor üldözi ki a némete-
ket a hazából, hanem a meggazdagodás vágya 
és az újság ingere! Nem hagyhatom fölemlí-
tés nélkül, hogy a helységek derék tanítói és 
lelkészei hazafias kötelességüknek tartják 
minden lehetőt fölhasználni arra nézve, hogy 
a félrevezetett népet szándékuk kiviteléről 
letérítsék és sok esetben sikerült is az nekik, 
így például a torzsai és az újverbászi evangé-
likus lelkész: Sclineeberger János, a szószékről 
oly megható hazafias beszédet tartott népéhez, 
hogy a kimenni készülők nagyobb része letett 
szándékáról. A legközelebbi jövőben Ujver-
bászon egy csehországi czég egy nagyterje-
delmű műszövő- és selyemfestőgyárat létesít, 
a melyben a községgel kötött szerződés értel-
mében állandóan 1500—2000 e vidékbeli 
munkást köteles alkalmazni. Tehát egy újabb 
intézmény, mely nemsokára hivatva lesz a nép 
panaszait elnémítani. Különben is nem fenye-
get veszélylyel ez a kikóborlás, mert a milyen 
hirtelen támadt, épp úgy le is fog lohadni és 
már is érkeznek haza a csalódásokkal telt leve-
lek! Fogadja igen t. szerkesztő úr stb. Bács-
Topolya. Schlosz Lajos." 

Kultúrtevékenység az iskolán 
k ívü l . 

A földmívelésügyi minister úr kitüntető 
bizalmából néhány hetet töltöttem vidéken, 
főleg Szabolcsban, a népkönyvtárak kezelését 
tanulmányozva. Most jöttem haza és elsőbb is 
azokra gondolok, a kikkel egy eszmekörben 
élek, egy pályát foglalok el: a tanítókra. 
A közelgő húsvéti ünnepekre örömet akarok 
hozzájok vinni. Ugyanis az a kultúrtevékeny-
ség, melyet a mostani közoktatásügyi kormány 
szélesebb zónára kiterjesztett, új érdek-szférá-
kat vonva a népművelődési körbe, kereteit túl-
lépte és terében ismét megnövekedik. A föld-

I mívelésügyi tárc-zát vezető államférfi valóság-
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gal kultúrtevékenységet folytat és a legösz-
hangzatosabb párhuzamos működése van a 
közoktatási tárcza kormányzatával. Elmond-
ható, hogy a mi eddig ismeretlen volt, most 
az agrikultúra népmüvelődésünknek segítő 
társa. Wlassics minister úr konczepcziói más 
kormányzati ágakat is áthatottak, kontaktust lé-
tesítettek: népmüvelődésünknek nagy hódítása, 
közoktatási politikánknak nagy dicsősége ez. 

Ennyit általánosságban. Már említettem 
ezen a helyen, hogy Darányi földmívelésügyi 
minister úr 1000 gazdasági népkönyvtárt állít 
föl, melyből eddig egy év óta népművelődési 
föladatait nagy sikerrel szolgálja hatszáz. 
A gazdasági könyvtárban nem csupa szak-
művek vannak, hanem mivel a gazdasági szak-
ismeret terjesztése mellett a nyiltan bevallott 
szempont volt a ponyvairodalom leszorítása, 
nagv gonddal nemzeti irodalmunk minden, D. O " 

a nép kezébe adhatott jelesebb művei, szép-
irodalmiak és történelmileg egyaránt foglalnak 
abban helyet. Petőfi, Arany, Tompa, Vasgereben, 
Jósika, Gyulai, Mikszáth mellett irodalmunk 
örökifjú fejedelme: Jókai van képviselve. 
Utam alatt és szemléimkor statisztikát rót-
tam össze arról, ki a magyar alsó népnek 
legkedvenczebb írója? S azt találtam, hogy 
Jókai. A mint a szekrényt kinyitottam Sza-
bolcsban, megismertem a Jókai könyveit. Mert 
a gyakori használattól ezeken látszik meg a 
szabolcsi dohányosok keze. De hát eszembe 
jut a nagy Echegeray: „Ez a folt, a mely 
tisztít." Szabolcsban 107 községben létesült 
ilyen népkönyvtár. Községenkint 500-ra tehető 
a könyvek kivételének száma, így Szabolcs-
megye összes lakóinak 42°/o-a használta ki a 
könyvek kultúrtényezőjét. 

Természetesen e fontos kultúrtényező minta-
szerű kezelésén és az érdeklődés állandó fön-
tartásán fordul meg a dolog. Ki lenne az, 
a ki e kultúrföladatot falun végezni tudná ? 
Ki más, mint a tanító. De lehet-e gondolni, O ' 
hogy ebben az időben, a mikor a közművelő-
dés becsvágya az összes népréteget át nem 
hatja: a tanítónak a népkönyvtárak kezeléseért 
tiszteletdíjat adjon? Bizony nem ad. Ez az új 
dolog is azon sokfajta nobile ofíicinmokból 
való, melyekkel újabban a tanítót megterhelik, 

ügyeskedve elfordulva azon méltánylandó te-
kintetek előtt, hogy ha már új terhet akasz-
tunk a tanító nyakába, gondoljunk arra is 
méltányosan, hogy bizony a tanító exisztencziá-
jának alapzata eltűri a toldást-foldást és ha 
hajlékába nem látogat el a bőség, legalább ezért-
azért a külön dolgáért csurogj on-csepegjen... 

Mivel azonban azon szépen hangzó mondás 
alapján: hiszen a népkönyvtárak népművelő-
dési tényező és más kezekbe adni se lehetne 
mint a tanítóiéba, — az új teher is meg-
maradt nobile officiumnak — a legtöbb helyen 
az történt és pedig ott, a hol különben minta-
szerűen vezették a könyvtárakat és ott, a hol 
a népkönyvtárak kezelésével legjobban föl-
sokasodott a dolog, hogy a tanító beleúnt az 
ingyen hivatalba és lemondott. Ez pedig baj 
az ügyre, baj a tanítóra. Baj az ügyre, mert 
ott, ha a tanítóban hivatásának szeretete él, 
jobb kezekre bízni nem lehet és kezében a 
különben is költséges intézmény az állandóság 
jellegét nyeri; baj a tanítóra, meri a mely 
helyen nem az ő kezében van a népkönyvtár, 
ott — véleményem szerint — erkölcsi lekiseb-
bítés ténye forog fönn. Azért illetékes helyen 
előterjesztést iéve, jövendőben ugyancsak a 
földmívelésügyi tárcza terhére — egy nagy 
fillantróp és nagy államférfi világos tekintete 
és meleg szivének elhatározásából — a nép-
könyvtárakat kezelő néptanítók azon működés 
szerint, melyet az illetők e nagyra hivatott 
tényező népszerűsítése körül kifejtenek, — 
évi jutalomdíjban fognak részesülni. 

A jutalmak már a jövő évtől odaitéltetnek. 
A terv részleteiről most, mikor még kormány-
zati elhatározás tárgya, főbenjáró indiskréczió 
lenne beszélni. De annyit mindenesetre mond-
hatok, hogy ezen új intézmény úgy számba-
vehető nagyságával valamint méreteivel nem 
egy pályatársunknak fog nagy örömet szerezni. 

Nem tehetek mást, minthogy a hol már a 
gazdasági népkönyvtárak fönuállanak, ott pálya-
társaimat, a magyar tanítóságot arra kérjem, 
tartsák meg szeretetükben az intézményt, 
vezessék azt mintaszerű pontossággal, fárado-
zásuk anyagi jutalma nem fog "elmaradni. 
A hol pedig nem lenne ilyen könyvtár, 
azoknak figyelmét fölhívom egy alább közlött 
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czikkre, melyben a népkönyvtár megszerezhe-
tésének módja van közölve. Még rövidesen 
400 gazdasági népkönyvtár állíttatik föl. Es a / 
ki hamarabb zörget, annak hamarabb nyitnak-

Ez az egyik. A másik szinte korszakos 
kultúrintézkedés, hogy a közoktatásügyi és föld-
mívelésügyú kormány rövidesen végkép megálla-
podásra jut a falusi fóldmívedskólák szervezete 
ügyében. A falusi földmívesiskolák a minden-
napi iskoláztatás szervezetébe illesztetnek. 
Tehát az ismétlő gazdasági oktatással nem 
tévesztendők össze. Föntartó a földmívelésügy1 

tárcza lesz. Minden iskolának önálló gazdaságj 
telepet adnak, melyet a tanító az oktatássa. 
párhuzamosan míveltet és belőle gazdaság1 

hasznot kap. A fizetés is igen tekintélyes lesz. 
Hogy megfelelő testület álljon rendelkezésre, 
a minister 800 koronás tanulmányi ösztön-
díjakat létesít, melyen okleveles tanítók a 
gazdasági iskolák tanfolyamait végzik el. 
A terv nagyszabású. Közművelődésünknek egy 
új látképét mutatja. Örülök, hogy a nép-
tanítók örömére, én újságolhattam el nekik. 

(Budapest.) Verner László. 

A beiskolázás és iskola-
mulasztások. 

Népoktatásügyünknek valóban legsúlyosabb 
betegségei közé tartozik a beiskolázás nehéz-
kessége s a tömérdek indokolatlan iskola-
mulasztás: az oktatásügy stagnálása, a tanítói 
körökből is mind sűrűbben fölhangzó elégedet-
lenség, reménytelenség: legfőbb alapját szin-
tén ebben találja. Ez az ok szülte a tanterv-
revizió eszméjét is. Mi módon gázoljunk ki 
ebből a tehetetlen állapotból? A baj okát 
első sorban a végrehajtó hatalomban, a köz-
ségi elöljáróságok érzéketlenségében találjuk; 
e mellett nevezetes szerepe van a tanítóság 
kényelemszeretete s talán közönyösségének 
is, pedig akárhogyan is tervezzünk, a megoldás 
mégis csak e két tényezőre marad. A többi 
szereplő: szolgabíró, tanfelügyelő, közigazga-
tási bizottság — csak arra való, hogy ezek 
működését ellenőrizze, szükség szerint tevé-
kenységre sarkalja és az esetleges mulasztáso-
kat megtorolja. 

A kérdést különleges intézkedések nélkül 
is megoldhatónak tartom. A teendőket a tör-
vények és utasítások bőségesen körülírják, de 
va jon eleget tesz-e azoknak első sorban a 
tanító: nem hallgatja-e el és nem rejtegeti-e 

az igazolatlan iskolamulasztásokat vagy ké-
nyelemszeretetből, vagy az esetleges kellemet-
lenségek elkerülése okából? Mindaddig, a míg 
az ilyen szabálytalanságokon fölül nem emel-
kedünk s a megoldás elsőrendű teendőit 
magunkra nem veszszük, a helyzet nem vál-
tozhatik. 

A kibontakozáshoz — hitem és meggyőző-
désem szerint — a kezdeményező lépést föl-
tétlenül a tanítónak kell megtennie s a mellett 
szivós-ággal kitartani, a mitől aztán nincsen 
messze a siker. Rövid 1—2 év kell csak, 
hogy a közönség az iskola rendjét megismerje, 
megszokja; s azután csak kormányozni kell, 
mint a megindított mozdonyt. 

A részletekre térve, llerecz Gy. úr azon 
véleményében, hogy „a beiskolázásra vonatkozó 
intézkedéseket gondosan el kellene választani 
az iskolamulasztásoktól" — nem osztozhatom. 
A rendetlenség leginkább a falusi iskoláknál 
fordul elő s a panaszok is túlnyomólag ezekre 
vonatkoznak. Az ilyen községekben — álta-
lánosságban véve — egy, vagy a felekezeti 
megoszlás szerint, két iskola van s a lakosság 
hullámzása sem levén nagyarányú, a tanító 
már jóelőre tudja, hogy iskoláját a következő 
tanévben kik népesítik te. Ha most a beisko-
lázás ellenőrzését, szorgalmazását egy, az isko-
lán kívül álló hatóságra ruházzuk, ezzel tom-
pítjuk a tanító érdeklődését s a községi elöl-
járóság teendőit alig kivihető dolgokkal sza-
porítjuk s az ügy a nyereség heljett mégis 
csak veszíteni fog. Az iskolai hatóság köz-
vetetlenül végezvén a beiskolázást, úgy a nyil-
vántartást, mint a szükség szerinti szorgal-
maztatást sokkal egyszerűbb módon eszközöl-
heti. A beiskolázásra kitűzött határidő lejárta-
kor a tanító már ismeri azon iskolamulasztó-
kat, kiket az első izben való megintésre a 
községi elöljáróságnál ki kell mutatni, mert 
én mindazon tanköteleseket, a kiket a beiratás 
tartama alatt fejletlenség, vagy egyéb okok 
miatt az iskolai hatóság föl nem mentett, iga-
zolatlanul mulasztóknak tekintem és megintésre 
kimutatom. Ennél többet a községi elöljáróság 
sem tehet és még ezt sem teheti oly egy-
szerűen és gyorsan, mint az az iskolának 
módjában áll. Elégedjünk meg hát azzal, hogy 
a községi elöljáróság csakis a mi ni< gkere-
sésünk alapján intézkedjék, de ezt aztán ne 
csak követeljük, har.em erre kényszeríttessük is. 

A beiskoláztatás, valamint az igazolatlan 
iskolamulasztások megtorlása is a két-heten-
kinti kényszergetéssel igen nehézkesen halad 
előre; de nem is szükséges ezen rendszerhez 
raga-zkodnunk, mert az utasíiások is a lietcn-
kirtti kimutatás beterjesztését írják i lő. (Lásd a 
polgári községek számára kiadott utasítás 
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2. §-át; a községi iskolaszékek, valamint az 
allami iskolai gondnokságok számára kiadóit 
utasítás 56., illetve 46. g-át.) — A Bereez Gy. 
úr által javasolt három három-naponkinti ki-
mutatás rendszere — általánosan alkalmazva — 
zaklatássá fajul. Ez csak kivételesen, mint 
fegyelmi eszköz alkalmazható, a mint va'óban 
alkalmazzák is. Maradjunk tehát az utasítások-
ban foglalt rendszer mellett, de a mellett 
aztán szilárdan álljunk meg, mert e nélkül 
bármely rendszer is, csak holt eredményt hoz. 

Az előzmények alapján javaslatomat a kö-
vetkezőkben foglalom össze: 

1. As összeírás mai rendszerét — kivéve a 
városokat és igen nagy községeket — hogy 
az házról-házra való járással történjék, nem 
tai-tom olyan helyesnek és biztos alapon álló-
nak, mintha az az anyakönyvi kivonatok 
alapján, évfolyamok szerint történik. A házról-
házra való összeírás közben akaratlanul is 
téves adatok kerülnek az összeírásba s akár-
hány tanköteles ki is marad, úgy, hogy az 
ilyen összeírás a tényleges állapottal vajmi 
ritkán egyezik. Az anyakönyvi adatokkal való 
összehasonlításról ne is szóljunk, mert ilyen 
munkára egy összeíró sem vállalkozik. 

Az évfolyamok szerinti összeírásnál a munka 
sokkal egyszerűbb és biztosabb alapokon áll. 
Az egyszer megkészített kimutatáson évenkint 
csak igen egyszerű változás történik: hozzá 
jön egy új évfolyam, kimarad egy, a 15 évet 
már betöltöttek évfolyama. A beköltözötteket 
és eltávozottakat, avagy elhaltakat — a nyil-
vántartás szerint — csekély munkával hozzá 
írjuk, vagy kihagyjuk. 

2. A beiskolázásra nézve szükséges, hogy a 
több iskolával bíró községekben a szorgalmi 
idő kezdete ugyanazon időre állapíttassák meg. 
A szorgalmi idő kezdetét a községi elöljáróság 
a szokott módon közhírré teszi s a behatá-
sokra kitűzött időben a tanító (igazgató) a 
jelentkező tanköteleseket az összeirási kimu-
tatás alapján a fölvételi naplóba bejegyzi. 
A kitűzött határidőig — a mi nyolcz napnál 
több nem lehet — nem jelentkezett tamúókat, 
mint igazolatlanul mulasztókat, a községi elöl-
járóságnál kimutatja s utána jár, hogy a kö-
zelebbi nyolcz nap leforgása alatt ezeknek 
szülői személyesen megintessenek. Az újabbi 
nyolcz nap leforgása alatt sem jelentkezett 
tanulók már második izben mutattatnak ki és 
ezekhez jönnek — első izben — azok, a kik 
beiratkoztak ugyan, de az iskolától oknélkül 
távol maradtak. Ezt a rendszert — a nyolcz 
naponkint való kimutatást — alkalmazzuk 
mindaddig, a míg a beiskolázással s az iskolába 
járással rendbe jövünk; azután áttérhetünk a 
két-hetenkmü kimutatás rendszerére is. 

3. Az iskolamulasztások nyilvántartása, ellen-
őrzése. Nyilvántartásunk legyen, a mennyire 
lehet, egyszerű, könnyen áttekinthető. Külön 
kimutatás vezetését arról, hogy mely tanuló 
hányadik izben jelentkezik mulasztó gyanánt, 
fölösleges munkaszaporításnak tartom. A hasz-
nálatban levő rendtartási naplóba az egyes 
mulasztási eseteket egy egy vonással bejegyez-
zük s a hét végén — vasárnap — kiírjuk és 
hogy ennek nyoma legyen, szines tintával föl-
jegyezzük; 1., 2., 3-ik stb. eset, vagy egysze-
rűen a keletet írjuk be az üres rovatba. Ezzel 
a nyilvántartásnak eleget tettünk. A községi 
elöljáróság a vett kimutatásokat nyolcz napon-
kint elintézi s a következő hónap 8-áig a kir. 
tanfelügyelőnek bemutatja, honnan ezek tudomás 
czéljából a következő nyolcz nap alatt a helyi 
iskolai hatóságnak visszaadatnak, mindenik 
megtevén a szükségesnek látszó közbeeső intéz-
kedéseket. Rendkívüli esetekben helyén való a 
Bereez Gy. úr által javasolt statariális eljárás al-
kalmazása, t. i. a mulasztási kimutatás másolati 
példányának a kir. tanfelügyelőhöz való beter-
jesztése. Ilyen eljárással iskolámnál az 1886/7. 
tanévben rendezett állapotokat teremtettünk. 

4. A beiskolázás kérdésével szorosan össze-
függ a tankötelezettség végrehajtása, oly érte-
lemben, mint ezt az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
50. §-a követeli. Nem ritka eset, hogy egyes 
tanköteleseket testi fejletlenség, vagy más ok-
ból az iskolába járás alul 1—2 évre fölmen-
tünk; némely tanuló a rendetlen iskolalátoga-
tás miatt, a minek sokféle oka lehet, saját 
évfolyamával eredményesen nem haladhat; az 
ilyenek aztán életük 12-dik évét a népiskola 
hat évfolyamának sikeres bevégzése előtt be-
töltvén, betűszerinti értelemben ismétlő iskola-
kötelesekké válnak s a legtöbb esetben valóban 
ilyeneknek is vétetnek; pedig ez a törvény 
kijátszása. Mindkét esetben az iskolán kívül 
álló okból sértetett meg a tankötelezettség 
végrehajtása s míg az első esetben a hat évig 
tartó mindennapi iskoláztatásnak sincs elég 
téve, a második esetben a hat évig tartó 
iskolábajárás nem egyenlő értékű a hat osztály 
sikeres elvégzésével. Ilyen esetekben két dol-
got tartok figyelembe veendőnek: a) hogy 
minden tanköteles, korára való tekintet nélkül 
(a 6 —15 éves korig) a hat évig tartó min-
dennapi iskolába járásra szoiíttassék; b) a 
tankötelezettség érvényre emelése szempont-
jából, legkevesebbül az Y-ik osztály elvégzését 
minden tankötelestől követeljük meg, még ha 
ez az ismétlő-iskolázás rovására történnék is. 
Ilyen rendszer nélkül az ismétlő-oktatásnak 
sem lehet számbavehető eredménye. 

(Fojaras•) V. T. 
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Kell-e k i i lön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

A Népnevelők Budapesti Egyesülete Peres 
Sándor indítványára kimondta, hogy egy 
tanítástervet kiván, egy egységes, általános 
tanítástervet. Ennek a határozatnak kétféle 
hatása lesz a vidéki kollégákra és tanítóegyesü-
letekre. Egy részük a budapesti döntést az 
auktoritás szava gyanánt fogja fogadni, mert 
az tagadhatatlan, bogy ebben a határozatban 
igen kiváló szakembereknek a véleménye 
öltött testet. A másik rész azt fogja mon-
dani: „A budapesti kollégák nem ismerik az 
osztatlan iskola vis7onyait, ha egyikük-másikuk 
ismerte is valaha, már rég elfeledte; ebben a 
kérdésben tehát csak a mi véleményünk lehet 
igazán illetékes; a mi véleményünk pedig az, 
hogy a kétféle iskolának külön-külön tanítás-
terv kell." (Nem mindenütt! Szerk.) En azt 
hiszem, ez az utóbbi rész lesz túlnyomó több-
ségben. 

Hogy aztán a ministerium miképen fog 
dönteni, az más kérdés. Annyi azonban már 
most is bizonyos, hogy egységes tanítás szép 
Magyarországban még igen sokáig nem lesz 
és az egységes tanításterv is csak a papiro-
son lesz meg% de a valóságban nem; mert 
nem is lehet. En csak két tanítástervet kíván-
tam a Népnevelők Egyesületében, de a Peres 
Sándor elfogadott indítványa — ha alapjává 
válik a ministerium további intézkedéseinek — 
ezer, vagy tízezer tanítástervet fog szülni; 
mert minden iskola számára külön, részletes 
tanmenetet kiván. Ez a „tanmenet" pedig nem 
lesz egyéb, mint tanításterv. (? Szerk.) 

En is azt mondom, a mit Badó Vilmos 
mondott a N. E. közgyűlésén: az egész nagy 
vitának az az oka, hogy nem igyekeztünk 
tisztába jönni a tanításterv fogalmával. Csak-
hogy míg ő — „a konfúziónak véget vetendő" — 
a tanításterv fogalmának egy igen elvont és 
igen iskolás definiczióját tárta elénk, addig 
én annak a fogalomnak egészen kézzelfogható 
és egészen gyakorlati definicziójára támaszko-
dom. A kezem közt megfordult számos kül-
földi és a most érvényben levő két hazai 
tanítástervből azt látom, hogy a tanításterv 
megszabja: a) mely tárgyakat kell tanítani, 
b) mennyi időben és c) mily terjedelemben. 
E szerint: A népiskolai tanításterv hivatalos 
rendelet arra nézve, hogy a népiskolákban 
mely tárgyak, mennyi időben• és minő terjede-
lemben taníttatnak. Az bizonyos, hogy az a) 
pontra nézve elengedhetetlen az egységesség 
elve, hogy minden népiskolánkban ugyanazo-
kat a tárgyakat kell tanítani. Az is bizonyos, 

hogy a b) pontra nézve ki van zárva az 
egységesség lehetősége, mert az osztatlan nép-
iskola egyes osztályaiban az egyes tárgyakra 
nem lehet annyi időt fordítani, mint az osz-
tott iskola megfelelő osztályaiban. Ez pedig 
a c) pontra nézve is kizáija az egységesség 
lehetőségét; mert ha egyik iskolának egyes 
osztályaiban valamely tantárgy tanítására 
kevesebb időt lehet fordítani, mint a másik 
iskola megfelelő osztályaiban, akkor a tanítás 
terjedelmében is különbség lesz. Ez, azt hiszem, 
eléggé világos. 

És ez elől az igazság elől az egységes 
tanításterv hivei sem zárkózhatnak el és nem 
zárkózhatott el a Népnevelők Egyesülete sem, 
a midőn kimondta, hogy egységes legyen ugyan 
a tanításterv, de minden iskolának legyen 
külön „ t anmene teHát vájjon mit fog meg-
állapítani az a „tanmenet?" A tantárgyakat 
nem, mert azokat meg fogja állapítani az 
egységes tanításterv. De meg fogja szabni az 
egyes osztályokban az egyes tárgyak tanítá-
sára fordítandó időt, és a tanításnak ehhez 
az időhöz mért terjedelmit,. 

Ez másképen nem is képzelhető., mert 
hiszen az osztatlan iskola kevesebb időt fog 
egy-egy tárgyra szánni, mint az osztott; azt 
pedig még csak el sem merem gondolni, 
hogy p. o. az x-i egytanítós felekezeti iskola 
a IV. osztályban 2 órát szánván a számolás 
tanítására, ezen két órán a számtant oly ter-
jedelemben akarja felölelni, mint az ugyan-
azon helységben levő hattanítós állami iskola, 
a mely a maga „tanmenetében" a IV. osz-
tálynak 4—5 számtani órát fog kijelölni. 
Az iskolánkint külön-külön elkészítendő tan-
menetnek hatalma lenne megszabni az egyes 
tantárgyak tanítására fordítandó időt és 
— ennek konzekvencziájaképen — az egyes 
tantárgyak tanításának terjedelmét is. Mint-
hogy pedig ilyen hatalma eddig csak a tanítás-
tervnek volt, világos, hogy az, a minek ez a 
hatalma meglesz, nem tanmenet, hanem tanítás-
terv. Az „egységes" tanításterv tehát sokkal 
kevésbbé lenne egységes, mint a két tanításterv. 

És ha a N. E. határozata úgy, a mint van, 
átmenne az életbe, akkor az egységes taní-
tásterv ideális és elérhetetlen magasságáról 
szépen leszállanánk a helyi tanítástervek 
apró hangyazsombékjaira. A helyi tanításterv 
aztán megint más dolog. Az is lehet állás-
pont és más országban tán helyes álláspont, 
mert tág teret nyit a helyi autonómiának 
meg az intelligens tanító egyéni befolyásának, 
de nálunk az ilyen nagy autonomia veszedel-
mes volna. Mert, fájdalom, az iskolaföntartók 
egy jelentékeny részében sem a népmúvelt-



! 4. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

ségért való lelkesedés, sem a hazafias érzés 
nincs meg olyan mértékben, hogy ilyen fon-
tos kérdésben szabad kezet lehetne nekik 
engedni. Igaz, hogy a N. E. határozata sze-
rint a helyi „tanmeneteket" a tanfelügyelő-
nek kellene jóváhagynia; de, véleményem 
szerint, ez csak arra volna jó, hogy tanérdek-
konfliktust idézne föl a tanfelügyelők és bizo-
nyos iskolaiontartók közt és rendkívül meg-
szaporítaná a tanfelügyelők ügy ét-baj át, külö-
nösen egyes vármegyékben. 

Az egységes tanításterv hivei azt mondják» 
hogy mi, a kik két tanítástervet akarunk, 
reakczionárusok vagyunk, ők pedig haladók. 
Engedelmet, de én nem tartom ideálistának 
azt, a ki elérhetetlen ideálok után indul, mint 
például az Arany János szivárványt kergető 
fiúja. Hiszen mihelyt az egységes tanításterv 
eszméjének a gyakorlati oldala fordul kifelé, 
mindjárt kibújik belőle valami tanmenet, vagy 
más efféle, a miből nyilvánvaló, hogy a gya-
korlati élet nem fogadja el azt a légből szőtt 
szőnyeget. Mennyivel egyszerűbb a kérdés, 
ha a kéttanít útterv álláspontjára helyezkedünk, 
így azt mondjuk : a számolást, irást és olva-
sást egyformán kell tanítani egész Magyar-
országban. a helyi viszonyok nem tehet-
nek különbséget; a többi tárgyak tanítása az 
osztatlan iskolában az olvasókönyvre kon-
czentrálódik: ez az olvasókönyv aztán alkal-
mazkodhatik az egyes vidékek viszonyaihoz; 
Máramarosban p. o. bőven szólhat az erdőgaz-
daságról, bányászatról, havasi tehenészetről 
stb. és rövidebben vagy semmit sem a búzá-
ról. paprikatermelésről, kubikos foglalkozás-
ról stb. Szeged vidékén meg éppen megfor-
dítva. írni, olvasni, számolni az osztatlan 
iskola is annyit tanítson, mint az osztott és 
ezt el is érheti, ha a többi tárgyakat külön tan-
tárgyak gyanánt nem tanítja, hanem csak az 
olvasókönyvre szorítja. így aztán az osztatlan 
iskola növendékét épp oly bátran ki lehet 
majd ereszteni az életbe, mint az osztottét; 
de át lehet ereszteni a középiskolába is, mert 
ha magával viszi a folyékony olvasás, a 
hibátlan irás és a négy alapművelet biztos 
ismeretének háromságát, akkor ott szívesen 
fogadják, mert mir den egyebet úgy is élői-
ről kezd a középiskola s mert ott most lígy is 
az a panasz ellenünk, hogy mindenre meg-
tanítjuk a gyermekeket, csak éppen írni, olvasni 
meg számolni nem tudnak. 

Az elérhetetlen ideálnál többet ér a kézzel-
fogható, hasznos valóság: kérjünk külön 
tanítástervet az osztatlan iskolának! 

(Bvíhifiest.J Somogyi Béla. 
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A gazdasági népkönyvtárak és a 
tanítók. 

Lapunk mai számának második czikkében 
közöljük, hogy a földmívelésügyi minister úr 
még ez év folyamán 400 gazdasági nép-
könyvtárt engedélyez és állíttat föl. Minden 
könyvtár ingyenes, 170 műből, 230 kötetből 
áll. Mivel sok oldalról kértek föl, hogy a 
népkönyvtárak megszerezhetése módját közöl-
jük, kérésünkre Verner László kollégánk, a 
ki most a fölmívelésügyi ministeriumban e 
fontos kultúrügy szolgálatában áll, ezekben 
írja le a népkönyvtár megszerezhetése módját : 

Teljesen érthető, hogy a kartársak érdek-
lődnek eme kérdés iránt. Helyesen! Ez becsü-
lést szerez a községi lakosok előtt. Végre is 
ingyen jutnak lakostársaik egy remek könyv-
tárhoz, melyben minden könyvre oda van 
nyomtatva, hogy N. X. község tulajdona. Még 
szekrényt is kapnak. 

A tanító a népkönyvtár ügyét mindenek-
előtt beszélje meg azokkal, a kik hangadók 
a fahijában s világosítsa föl, hogy ajándékról 
van szó, mely semmibe, még a szállítási költ-
ségbe sem kerül. Mikor a hangulat megérett 
a képviselőtestületben, (az alakszerűségek 
betartásával) a következő indítványt kell tenni 
és elfogadni. 

A községi jegyző előterjeszti, hogy kívá-
natos volna, ha a községben egy ingyenes 
népkönyvtár létesíttetnék, a melyből a kis-
gazdák s gazdasági munkások ingyen kaphat-
nának hasznos olvasmányokat. Indítványozza, 
hogy a képviselőtestület folyamodjék a nagy-
méltóságú földmívelésügyi minister úrhoz, 
megfelelő anyagi segély utalványozása végett 

Határozat. 
A képviselőtestület az előterjesztés elfoga-

dásával elhatározza, hogy a községben ingyenes 
népkönyvtárat létesít, mivel azonban a szük-
séges anyagi eszközökkel, nem rendelkezik, 
föliratilag fölkéri a m. kir. földmívelésügyi 
minister úr ő nagyméltóságát, lmgy a könyvtár 
létesítéséhez szükséges összeget állami segély-
képen kiutalványozni méltóztassék. 

Az elöljáróság megbizatik. hogy a segély 
kiutalványozása esetében a népkönyvtárat a 

helyiségben rendezze be. 
A népkönyvtár kezelésére kéretik föl 

s bizatik meg. 
A népkönyvtár kezelésére nézve a követ-

kező szabályok állapíttatnak meg: 
A népkönyvtárt, a kévis elő testület által e 

czélból kijelölt helyen, zárható szekrényben, 
felelősség terhe mellett a könyvtárnok kezeli. 

A könyvtárnok a könyveket a község bírája 
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által a község pecsétjével lebélyegezteti, meg-
s ámozza s azokról rendes sorszámmal ellátott 
czímtárt, a kikölcsönzött könyvekről pedig 
naplót vezet, melyben egjszersm.nd a kölcsön-
vevök az átvételt elismerik, tartozik minden 
vasárnap . . . órától . . . óráig a könyvtár helyi-
ségében a könyvek kikölcsönzését, illetve 
visszavételét eszközölni. 

A község képviselőtestülete minden évben 
legalább egyszer kiküldött tagjai útján a nép-
könyvtárat, a czímtár, valamint a kiköl-
csönzött könyvekről vezetett napló összehason-
lítása mellett megvizsgálja. 

A népkönyvtárból könyveket a község 
minden megbízható lakosa kaphat kölcsön és 
pedig egyszerre egy-egy kötetet s legfolebb 
kétheti időtartamra, más községbeli lakos 
hasonló föltételek mellett szintén kaphat, azon-
ban csak két helybeli, megbízható lakos jót-
állása mellett. 

A könyvek megrongálása esetén minden 
kikőlcsÖDZő köteles a kárt megtéríteni, elvesz-
tése esetén pedig a könyv árán kívül 50 kr 
büntetést is fizet. 

Az e czímen begyűlt pénzek átvétele a 
könyvtárnok által a kikölcsönzésről vezetett 
naplójában föltüntetendő s a község pénz-
tárába beutalványozandó 

A könyvtárnok minden évben a község 
költségvetésének egybeállítása előtt előterjesz-
tést tesz a képviselőtestülethez a részben, 
hogy mely új könyvek lennének a népkönyv-
tár részére beszerzendők ? 

Jelen határozat 15 napi közszemlére kiteendő 
s annak jóváhagyása a vármegye törvényható-
sági bizottságától kikérendő, a földmívelés-
ügyi m. kir. minister úrhoz a segély iránti 
kérvény a törvényhatóságikig jóváhagyott 
határozattal együtt folterjesztendő. 

Kelt . . . . . . . . 
Mikor a határozat 15 napig közszemlére 

kitéve volt, az jóváhagyás végett a vármegyei 
törvényhatósághoz fölterjesztetik. Ez megnye-
retvén, terjesztetik föl az rövid kérvény kap-
csán a vármegye alispánja útján a földmívelés-
ügyi ministeriumhoz. A kinek még közbeesőleg 
ez ügyet érdeklő kérdése volna, Ferner László 
(földmívelésügyi ministerium 63. ajtó) szívesen 
szolgál útbaigazítással. o O 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: a »zab. Osztrák-
Magyar Allainuaíuttársaságnak azon áldozat-
készségéért, hogv a staverlak-aiíin'ii köiségi O - - V " O 

isarostanoncz-iskola "czéljaira a kegyurasága 

alatt álló ottani elemi iskolák tantermeit téli 
fűtéssel együtt átengedi és az iskolát évi 
200 koronával segélyezi. 

Kinevezte: ,Jaeger Emília és Nemes Ella 
dobsinai közs. óvónőket az ugyanottani állami 
kisdedóvodához kisdedóvónőkké. 

Áthelyezte: Szlatinczhj Antal alsódraskóezi 
áll. el. isk. tanítót a kiszsámbokréti áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Barcsayné-Szé-
nássy Etelka barczaújfalu-i állami óvónőt a 
nagyenyedi állami óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: lióth Márton 
rókuszi munkaképtelennek talált ág. hitv. ev. 
tanító részére évi 820 K.-t. 

Segély-, ill. gyárapénzt engedélyezett: 
néh. Popovics András f'orotiki gör. kel. isk. 
tanító özvegye, szül. Una Gila részére évi 
250 K.: Szakmáry András alsószlovinkai volt 
gör. kath. tanító özvegye, szül. Marász Mária 
és 1 árvája részére együtt évi 350 K.; 
Erdélyi Károly kézdivásárhelyi nyűg. áll. polg. 
isk. tanító özvegye, szül. Nagy Mária részére 
évi 986 K.; Kelemen Ferencz sárvásári ev. ref. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Szakács Anna 
részére évi 403 K.; Viesinger Károly dobsinai 
áll. el. volt tanító özvegye, szül. Jermendy 
Mária és két kiskorú árvája részére együtt 
évi 982 korona 92 fillért; neh. Dulkai András 
magyarcsernyai njug. r. kath. tanító özvegye, 
szül. Pozojevits Verona, valamint 3 kiskorú 
árvája részére együttesen évi 500 koronát; 
Kováts Ferenczné szül. Szvoboda Ilona aradi 
közs. isk. tanítónő férje részére egyszers-
mindenkorrai temetési járulék czímen 385 
koronát és Ferencz nevű kiskorú árvája részére 
évi 161 korona 33 fillért. 

Az állatvilág pillanati fényképekben. 
Ez a czíme egy gyönyörű képeskönyvnek, a 
mely füzetekben kerül a könyvpiaczra. Az 
állatvilágot, a legérdekesebb külföldi állatokat o " o 
mutatja be azon pillanatnyi fotográfiái fölvé-
tel után, melyeket róluk a világhírű berlini 
állatkertben vettek föl. A munka vagy 200 
állatot mutat be nagy kvart alakban. Minden 
állat csupa élet. Az állatoknak ilyesféle ábrá-
zolása az egyedüli a maga nemében és bizo-
nyára mindenkinek meg fogja nyerni tetszé-
sét, a ki a munkába bele'tekint. A munka 
16 füzetben jelenik meg. Kéthetenkint egy-
egy füzet kerül a könyvpiaczra. A föltűnően 
szép képekhez igen élvezetes magyarázatot 
írt dr. Heck L., a berlini állatkert igazgató-
jának német szövege nyomán dr. Szterényi 
Hugó. A gyönyörű kiállítási! könyv Lampel 
Róbert (Wodiáner F. és fiai) kiadása. Egy 
füzet ára 60 fillér. 
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Feltámadás. 
Feltámadás, te legszentebb eszme! 
Öröklétünk bizonysága vagy: 
Az emberi törpeséggel szembe' 
Mily fönséges, mily végtelen nagy! 

Feltámadás a hitünk, reményünk; 
Földi pályán nincsen más vigasz. 
Kín, gyötrelem volna rövid létünk, 
Ha ez az egy nem volna igaz. 

Feltámadunk! Előttünk a példa, 
Fény váltja föl a sír éjjelét; 
Eletünknek nem lehet végczélja 
Ez arasznyi, gyorsan midó lét. 

Feltámadunk szebb, dicsőbb alakban, 
Égbe emel az isteni kéz, 
Ha a sártól, mely most itt rajtunk van 
Különválik a szellemi rész. 

. . . Hát élők közt feltámadás nincsen? 
Be lesz itt is, sok nép erre vár: 
Nem fog nyögni senki rabbilincsen, 
Szabad lesz, mint az égi madár. 

Örvendj hazám e feltámadásnak! 
Szebb jövődnek a záloga ez. 
Elbuknak mind, kik neked sírt ásnak 
És e nemzet végre boldog lesz. 

(Borsod-Nádasd.) Gergely János. 

Hogyan fogott k i „mestram" a 
németen ? 

Akkor volt az, mikor Szegfy Ignácz, az 
ozorai* plébános megszalajtotta a krovátokat 
és elfogott közülök 800 at. Pedig csak azt 
tette, bogy néhány paraszttal a katlanban 
fekvő falii körül rőzse-lángokat gyirjtatott s 
aztán felriasztotta a krovátok német tisztjeit, 
hogy körülkerítette őket a honvédség. 

Ezek a tisztek meg azért voltak németek 
és bécsújhelyi akadémikusok, hogy azonnal 
elveszejtsék fejüket s csináltak Ozora utczáin 
olyan zenebonát és öldöklést maguk között, 
hogy ahhoz képest Gedeon históriája kis-
miskaság. 

* Tolname^ye a Sió, Sár és Kapós összefolyásánál. 

A futó hadak a mi falunkon át menekültek. 
A tisztek legnagyobb része az úribb házakhoz O c?.' 
szállt s így jutott a mester úrhoz (vagy iul a 
dunai szólás szerint a „mestramhoz") 17 darab. 

Szegény mesternének elő kellett adnia 
minden kész búzakenyeret, lehoznia a padlás-
ról kis szalonnácskáját, hogy azok a német 
Leonidások jóllakjanak. Lovaikat pedig oda-
kötötték a szénás a«ztaghoz hogy azok se 
éhezzenek. Nótárius uram csak rázta erre 
a fejét (kettős hivatalt viselt, mint kis 
faluban akárhányan, azokban az időkben), nem 
tetszett ez neki de sehogysem. Mit tegyen ? 
A jóllakott tiszt urak lepihentek, elalvásuk 
előtt azonban nagy erősen meghagyták a 
„Herr Notar "-nek, hogy ha legkisebb hadi 
neszt hall, keltse fel őket. Ez lett menedéke. 

Kiküldte kisbiráját a temetőbe a falu dobjá-
val és azzal a meghagyással, hogy egy óra múlva 
zörgesse, a hogy csak bírja. Édesen aludtak 
a tisztek, de annyi) a bennük volt a félsz, 
hogy a kardjaikat sem oldották le. Egyszerre 
csak berohan a „mestram," s ijedten jelenti, 
hogy dobszót hall!! Még csak nem is füllen-
tett. Uc-czú! és egypár perez alatt üres lett 
a házunk és a falunk. 

Harmadnap azonban, a hogy „mestram" sze-
retettel hajol át felesége betegágya fölött 
(énvelem feküdte 8-dik gyerekágyát, az áldott), 
puska dördül s az ablakon át egy golyó 
vágódik a falba. Ott is maradt, a míg a ház 
állt. Ez volt a „vörös köpenyesek" vagy kro-
vátok felelete a megszalnjtásért. 

Aztán belekerült a „proscribáltak" listájába. 
Hogyne, hiszen két testvére Szent-Tamásnál 
a más világra ment, kettő meg Világos után 
a kuffsteini kazamátákba. 0 pedig . . . . no a 
többit nem kell elismételgetnem. 

Egyszóval az abszolutizmus egész ideje alatt 
nem érezhette biztos helyén a fejét . . . . 

* 

Hát alábbhagyta? Akkor meg föltette ma-
gában, hogy kitúrja a németet az iskolából 
is, a templomból is. De mindezt óvatosan és 
fifikával tette. 

A mindenről, még a fésülködés módjáról és 
a borotválkozásról is atyailag gondoskodó 
Bach-korszak számul követelte, hogy hány 
község? minő nyelvű? minő nemzetiségű? 
Ennek a bevallásánál a nótárius legyőzte benne 
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az iskolamestert s a maga faluját magyarnak 
jelentette be, holott sváb volt az, akár a vasi 
„Pum-híencz"-vidék. A Bezirker eleinte ké-
telkedett, mert a sváb nyelvet a magyartól 
már ő is meg tudja különböztetni. De azt is 
belátta: hogy a nótárius előállhat azzal, hogy 
az ő faluja németajkú magyarokbúi áll: és 
hallgatott. Ugyanez a Bach-korszak kurzusokra 
rendelte be a régibb tanítókat, hogy az új 
metodikával megismertesse őket, persze német 
pedagógiai irányban. De biz a mi mesterünk 
csak azt tanulta ki belőle, hogy mindent 
szemléltetni kell és mindent, minden oldalról 
meg kell beszélni és ő úgy cselekvék, csak 

o o . ' 7 

hogy mindent magyarul. Ekkor már én is 
fölcseperedtem az iskola koráig és soha sem 
felejtem el, hogy miként csinált az , ökléből 
glóbust és hogyan magyarázta meg egy 
rajta mászkáló légy segítségével az antipodot 
és hogy forgás közben a tárgyak megállhatnak 
és nem kell leesniök. (Ezóta vagyok én 
ellensége mindeneknek, kik a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok kiküszöbölésén fáradoznak.) 
Sillabizálni, — mert bizony az még akkor 
nagyban járta. — a „Magyar nemzeti ABC-és 
könyvből" tanultunk (az enyém még most 
is megvan s annak egyszerű és nemes erkölcs-
tartalmú olvasmányai szivemben és az eszem-
ben szintén). 

Es a mi falunk gyorsan, igen gyorsan 
magyarosodott. Hogy föl ne tűnjék a Bezir-
kernek, hát őt, meg egy a szomszédjában 
lakó osztrák Majort is mindig meghívta 
a tavaszi vizsgálatokra. Ott aztán mindig volt 
egy üdvözlő szónoklat németül, melyből termé-
szetesen soh'sem hiányzott I. Ferencz József 
éltetése, de gondos kerülésével annak, hogy 
Kaiser-e vagy König ? 

Ez a beszéd mindig a hosszantartó 
hittani vizsgálat után mondódott el, nagy 
tetszés és megnyugvások mellett, mire aztán 
a végig magyar esperes mint vizsgáló elnök 
fölkelt, utána a Bezirker és a Major, meg a 
többi hivatalos funkczionárius, mert ezzel 
előttük véget ért az „examen," de mestram 
a szülőkkel tovább maradt, a kik — nem értvén 
a nyelvet —- bámulattal látták, hogy gyermekeik 
minden kérdésre felelnek, tehát „tudnak," 
„aber halt Ungrisch" . . . (de magyarul) 

A hatvanas évek hazafias szelét annyira 
előre megérezte, hogy akkor már ignorált 
minden öltözködési, fésülködési és borotvál-
kozási „ Yorschriftot" és szakállt eresztett és 
kidobott iskolájából minden német könyvet 
•s kimondta a merész szót: hogy most mái-
ki a német nyelvvel a templomból is! 

Ez volt a legvakmerőbb, a legnehezebb vál-

lalkozása. Szemben találta magát az asszony-
néppel, a saját híveivel s a jegyzői hatalom 
és tekintély sem volt már kezében. 

* 

Ezektől még férjeik is megijedtek. De 
„mestram" ezeket is kififikázta. Élőbb betaní-
tott a magyarba ojtott kis sváb fiukkal egy-
néhányat azokból a nagyon behízelgő és ked-
ves karácsonyi énekekből, a melyek a gyermek-
kedélynek és a felnőttekének egyformán oly 
igen kedvesek. Aztán megállapodott papjával, 
hogy karácsonyi meglepetésül „magyar misét" 
csinálnak és ezt fenntartják minden kettős 
ünnepen. 

Hajh, azt a hatást látni kellett volna, a mit 
a fölzendülő „Csordapásztorok," meg a „Pász-
torok, pásztorok, örvendezve" stb. stb. keltett. 
Mert akkor már az öregek iskolázó gyerme-
keiktől is megtanultak annyit magyarul, hogy 
jobban megértették, mint a leg-Götheibb 
nyelven stylizált „hoch deutsch" énekszöve-
geket, a mi az ő dialektikusuktól messze, 
messze esett. 

A második lépés volt, hogy a kettős ünne-
peken már nemcsak az ének, hanem a pre-
dikáczió is magyar lett; a harmadik meg az, 
hogy minden negyedik (Újhold) vasárnap úgy 
a predikáczió, mint a mise magyar. König-
grátz-nél, tudjuk, hogy a burkus beledöfött az 
osztrák hólyagba és kiment belőle a szufla. 

Az új választásoknál a „mestram" hívei 
már mind Zichy Antal körül csoportosultak, 
a nagy nemzeti trikolórra a mestram lánya 
hímezte az „Éljen"-t s a választásnál egy 
Lichtenberger Márton nevű új magyar vitte 
elül azt a lobogót, mely a jelöltet fényes 
diadalra segítette. 

Otvenötévi szolgálat után ő is nyugalomra 
vágyott, de minthogy a nyugdíjtörvény 
megalkotásakor már túl volt a 60 éven, annak 
kötelékéből elutasították. Akkori „atyáskodó" 
ministerünket nem Wlassics Gyulának hittak 
és tanácsosai sem találtak rá módot, hogy 
az öreg úr valamihez jutott volna, ha csak 
kegyelemből is 

Megértvén ezt a hivei, szépen kivetették 
maguk közt a „tartásdíjat" s nyugdíjazták a 
maguk emberségéből tisztességesen. Mikor 
az erről szóló községi határozatot megvitték 
neki, szem könyezetlen nem maradt s egyhangú 
volt az az elbúcsúzásuk: „Soh'se lesz nekünk 
több ilyen mestram urunk!" 

Akkortájt én is lent jártam s vittem ma-
gammal úgy bemutatóképen egy fiatal kandidá-
tust, a ki misét és litániát végzett úgy 
próbaképen. A templom körüli korzón kérdést 

tettem az én földieimhez: hogy tetszik a fiatal-
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ember ? Mire egy Pfleger nevű új magyar azt 
mondja, „szép egy szál legény;" a Tengler pedig 
mégmagyarabbanteszihozzá: „demilyenkönnvü 
melle van!" (Szépen énekel.) A napokban 
beállít hozzám két fiatal paraszt, saját szer-
kesztésű, módosan megirott folyamodással, de 
olyan magyarossággal, mely meglepő; az elő-
adásukból megértettem, hogy valami vasúthoz 
(akár villamos, akár gőz,) szeretnének bejutni — 
hivatalba. Megértettem azt is, hogy ehhez a 
czélhoz csak én juttathatom őket. 

A kérésben legjobban és legörvendete-
sebben az lepett meg, hogy a kérvény 
alá az én gyerekkori játszótársamnak, Frisch 
Jakabnak a fia Firis Péternek magyarította 
magát; a Kikl* Jancsi pedig se nem Kokas-
nak, se nem Kakasnak, hanem így la: 
ifjabb Kik/// Ádány. 

Hogy az Isten áldja meg azt a jó öreg 
mestert még a haló porában is, a miért hogy 
ilyen alaposan tudott kifogni a németen a 
házában is, az iskolájában is és a templomá-
ban is! 

(Budapest.) Szőke István. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
-f- Az állami tanítók országos egyesü-

lete f. hó 9-én tartotta jól látogatott köz-
gyűlését Kosma László elnöklete alatt. Kozma 
elnök tartalmas és lendületes beszéddel nyi-
totta meg a közgyűlést, üdvözölte a minis-
terium képviselőjét, a vendégeket és a tago-
kat: meggyőzően fejtegette az állami tanító 
föladatait, főihívta a tagok figyelmét a gazdasági 
ismétlő-iskolákra és kivánatosnak mondotta, 
hogy a tanítóság közreműködésével ország-
szerte fogyasztási szövetkezetek létesüljenek. 
Hálásan emlékezett meg Wassícs minis-
ternek a tanítóság érdekében tett intéz-
kedéseiről (fizetésrendezés, Tanítók Háza stb.). 
Indítványára a közgyűlés Wlassics ministert 
sürgönyileg üdvözölte, amaz óhajtásával, hogy 
teljesen fölépülve, mielőbb foglalja el áldásos 
tevékenysége körét. A ministerium képvisele-
tében Mosdósy Imre kir. tanf. meleg szavak-
ban üdvözölte a közgyűlést és buzdította az 
állami tanítókat nemzeterősítő munkájukban 
kitartásra. Az elnöki előterjesztések utána titkár 
olvasta föl évi jelentését, majd a napirendet 
tárgyalták le. Gvülés után a Tanítók Kaszi-
nójában közebéd vólt. — Ugyanez nap dél-
utánján tartotta a Magyar Tanítók Országos 
Bizottsága is igazgatótanácsi ülését, melyben 
a tantervkérdéssel foglalkoztak és Lakits Ven-
del indítványára elhatározták, hogy király 

* Svábosan: Kokas. 

Ö Fölségének hódoló feliratban fogják meg-
köszönni, hogy a Tanítók Házának dicső nevé-
ről való elnevezését megengedni kegyeskedett. 
Mindkét gyűlésre lapunk jövő számában vissza 
fogunk térni. 

gl A csikmegyei általános tanítóegyesület 
csiki köre rendes tavaszi közgyűlését Csik-
Szent-Miklóson tartotta meg. Lakatos Mihály 
elnök a Tanítók Házára vonatkozólag beje-
lentette, hogy a mult évi határozathoz képest 
az egyesület több tagja az 50— 50 koronás 
részvény első évi részletét az egyesületi pénz-
táros kezéhez beszolgáltatta, a mely összegek 
a teljes kiegyenlítésig takavékpéuztárilag fognak 
gyümölcsöztetni; két tag befizette kö/.vetlen 
az Eötvös-alap pénztárába. Mindazonáltal az 
egyesület tagjainak többsége ebbeli köteles-
ségének még nem tevén eleget, fölhívja ezeket, 
hogy a saját érdekünkben álló ezen szent 
czél iránt siessenek leróni a köteles áldozatot 
minél sürgősebben. — Arra a kérdésre, hogy: 
„Kell-e az osztatlan népiskolának külön tan-
terv ?" László Péter egyesületi jegyző tartott 
egy röviden, de alaposan indokolt előterjesztést, 
megtoldva azt Búzás Jánosnak azon indít-
ványával, hogy a tanidő (tanórák) teljesebb 
hihasználása czéljából föltétlenül szükségesnek 
tartja a félnapos rendszer alkalmazását. Az elő-
adó érvei oda irányultak, hogy az osztatlan 
népiskolának külön tanterv kell. A gyűlés az 
előterjesztést elfogadta. Kertész István vándor-
tanítónak a faiskolák kezeléséről tartott jeles 
előadása után még néhány kisebb ügy intéz-
tetvén el, a gyűlés véget ért. (s.) 

h A muraszombatjárási ált. tanítókör ez 
idei tavaszi közgyűlését TakátsJi. István elnök-
lete alatt, Battyándon tartotta. Ez alkalommal 
ünnepelték Sável János ottani ág. ev. tanító 
42 éves működését. Az ünnepeltet Kondor 
Ferencz halmasi áll. tanító üdvözölte meleg 
szavakkal. Kartársai pedig értékes emléktár-
gyakkal lepték meg. — A tanterv-kérdésben 
a gyűlés a külön tanterv mellett döntött. 
Elhatározták, hogy még a nyár folyamán 
Muraszombatban nagyszabású mulatságot ren-
deznek a Tanítók Háza javára. Az Eötvös-
alapba pedig erkölcsi kötelességének tartja 
mindenki a belépést. A kör könyvtára részére 
1 példányban megrendelik b. Eötvös müveit. 

[>; Az abaujtornamegyei általános tanító-
egyesület gönczi járási köre Abauj-Szántón 
tartotta meg közgyűlését. A tanterv-kérdésben 
a köv. határozatot hozták: A tanterv legyen 
egységes, minden iskolára kötelező, azonban 
legyen megállapítva benne minden tantárgy 
minimuma, melyet minden iskolának el kell 
végeznie; de szerkesztessék egyúttal olyan 
egységes vezérkönyv, mely a tanítónak minden 
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tantárgyban biztos útmutatást nyújtson. Máso-
dik vitatételvolt: .Az iskolai kirándulásoknak 
a s/.órakozáson kívül van-e egyéb hasznuk 
nevelés- és oktatástani szempontból ?" Hosszabb 
vita után egyhangúlag abban egyeztek meg, 
hogy oktatási szempontból a kirándulásoknak 
igen nagy hasznuk van, melyek kedélyképzők 
is, csak kívánatos volna, hogy ezek minél 
gyakrabban eszközöltetnének. Harmadik tétel: 
„A földrajz oktatása a megye, vagy a folyam-
rendszer alapján történjék-e?" Abban állapod-
tak meg, hogy tarta-sék meg a megye-rend-
szer, de a csoportosításnál a folyamrendszerre 
kellő súly fektetendő, azonban mindenekfölött 
a térkép behatóan ismertessék. (L. I.) 

A fejérntegyei tanítótestület fár-
bogárdi járásköre márczius hó 22-én tartotta 
Sárbogárdon évi gyűlését, melyen a tanterv-
kérdéssel foglalkozott s határozatilag kimon-
dotta, hogy 1. külön tanterv nem szükséges 
az osztatlsn iskolának; 2. határoztassék meg 
minden tantárgy és legszükségesebb anyaga, 
mely a népiskolákban tanítandó. 

ft A krassószörényvármegyei tanítóegye-
sület teregovabozovicsi járásköre Teregován 
Faurné Gyula Zsófia tanítónő elnöklete alatt 
tartotta rendes tavas7Í körgyülését. Gyakor-
lati tanítást tartottak Mihátka István, Bűnei 
Areti és Borsán Miklós tanítók. Az elnöki 
megnyitó beszéd nagy figyelemben részesült 
és hangos éljenzés követte. Az osztatlan 
iskola tanterve czímü vitatételt Bizsán Elek 
tárgyalta. Hosszas vitatkozás után a gyűlés 
Faurné Gyula Zsófia indítványára kimondja, 
hogy az osztatlan iskolának nem kell külön 
tanterv. A gvülés végül Faurné Gyula Zsófiá-
nak az elnöki teendők lelkiismeretes és eré-
lyes teljesítéseért egyhangúlag jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
R. F. Nagy-Becskerek. A ki rágalmazás, 

becsületsértés miatt bűnvádi eljárás alatt áll, 
azt a közigazg. bizottság köteles tanítói állá-O O o 

sától fölfüggeszteni. Ez a fölfüggesztés azon-O ~ oo 
ban nem bírhat azzal a hatálylyal, a mivel 
a csak birói Ítélettel kimondható hivatalvesz-
tés, a mi megfosztja az illetőt egyéb viselt 
tisztségeitől. Az ekképen tanítói állásától föl-
függesztett tanító nem köteles bizalmi állásai-
ról lemondani, helyesebben azon bizalmi állá-
sok megtartása ízlés dolga. Tanítóegyesületben 
viselt ilyen bizalmi állástól is csak úgy foszt-
ható meg, ha önként le nem mond, ha ezen 
megfosztásra a tanítóegyesület vagy választ-
mány az alapszabályok értelmében tényleg föl 
van jogosítva. Az érintett vád alá helyezés 

arra az egyénre nem annyira diffamáló, hogy 
azokat a bizalmi állásokat meg ne tarthatná. — 
S. F. Bibarczfalva. Már több ízben meg-
üzentük, hogy áll. tanítók nyugdíjemelését hiva-
talból intézik el. Nem kell folyamodnia. — Sz. 
A. Görgeteg. Az iskolaföntartó hatóság enge-
délyével használható más czélra is. Ministeri 
rendelet nem tiltja. Mi ilyent nem ismerünk. — 
Felekezeti tanító. A kir. tanfelügyelő útján 
kell a közoktatásügyi ministeriumhoz folya-
modványt beterjeszteni, melyben új állo-
mására vonatkozó fizetését igazolja s ehhez 
képest kérje az illetékes adóhivatalt uta-
síttatni a mostani fizetése után kivetendő 
nyugdíjjárulék beszedésére. A másik ügy-
ben is a kir. tanfelügyelővel lépjen érint-
kezésbe. — Határvölgyi. 1. Ingyen nem 
köteles helyettesíteni, mivel úgyis 6 osztálya 
van. 2. A tiszteletdíjhoz szükséges az elnök 
láttamozása. — Fr. Fr. Pozsony. Egyik 
kérdésére sem áll módunkban válaszolni. Ha 
lesz, benne lesz lapunkban. —- B. H. Ha 
az iskolaföntartó nem képes 400 frtot és 
korpótlékot fizetni, a kiegészítést és államsegé yt 
ön az államtól nem kérheti. Ez az iskolafön-
tartó jogköréhez tartozik. A tanító — csak 
elfogadható s annak idején azonnal beje-
lentett — okból lehet állás nélkül. Másként 
nyugdíjigényét koczkáztatja. Hogy hány hó-
napra terjedhet ez az állapot, arra nincs meg-
szabott határ, mert hiszen a körülményektől 
függ, hogy valaki önhibája nélkül mennyi 
ideig nem nyerhet ríj állást. — Gutmann. 
Lehetetlen, hogy 350 frt évi beszámítható 
fizetés után 8 frtot fizessen a nyugdíjalapra, 
mert hiszen 2% 7 frt (14 korona) volna. 
Vizsgálja meg jól az ügyet s ha csakugyan 
sérelme volna, orvoslásért a közoktatásügyi 
ministeriumhoz folyamodhatik, igazolva, hogy 
csak 350 frt beszámítható fizetése van és 
mégis a végzés — tévedésből — 8 frt évi díj 
behajtása iránt intézkedik. Talán más czímen 
fizet'most 7 frt 50 krnál többet? — T. K. 
Szerezze meg az egyetemi nyomdából a polg. 
iskolai tanító képesítő vizsg. szabályzatot. — 
M. A. A nyugdíjkönyvecskék kiadása előtt 
külön történt nyugtázásokkal is lehet igazolni, 
melyik évtől kezdve számítják a nyugdíjintézet 
kötelékébe való tartozását. Ha beáll a nyug-
díjazás szüksége, itt fönt pontosan meg tudják 
állapítani az adatokat, mert itt a központban 
van a nyilvántartás. Ez ne adjon aggodalomra 
okot. — K . . . r M . . . Ön nincs jogosítva az 
iskolaföntartó helyett illetményt fizetni, hogy 
ily módon magának 2 évvel több idő beszá-
míttatását kísérelje meg. Arra a kérdéses 
2 esztendőre már nem alapíthatja ebbeli szá-
mítását. — J. H. M. 1. Jelentsék be az ese-
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tet azonnal a kir. tanfelügyelőnek s az ő 
utasítását kövessék, nehogy baj legyen helőle. 
2. A tanító cselédje az ő kizárólagos szolgá-
la ára lévén rendeltetve, más egyén szolgálati O./ O 
viszonyból eredő parancsait teljesíteni nem 
tartozik. 3. Az e -dő- és legelőilleték czímén 
a díjlevélbe és a szolgabiróság által fölvett 
jegyzőkönyvbe foglalt 12 frt kifizetését jogo-
san követelheti s nem kényszeríthető ön arra, 
hogy e ne 12 frt értéke helyett kiegyenlítésül 
marhát küldjön legeltetni. — Fr. K. Sopron. 
Nyilvános vagy nyilvánossági joggal ellátott 
iskola részéről kiállított s kielégítő eredményt 
tanúsító bizonyítvány alapján köteles a követ-
kező ' sztályba fölvenni, akár osztott akár 
osztatlan iskolából került ki a tanuló. Ha 
talán igen gyengének bizonyulna s nem volna 
képes a felsőbb osztályban haladni: a szülők 
beleegyezésével megismételtetheti vele a mái-
végzett osztályt. Erre azonban sem törvény, 
sem ministeri rendelet nincs. — H. J. Ináncs. 
Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza jótétemé-
nyeiről az összes tudnivalókat közelebb egész 
terjedelmükben közölni fogjuk lapunkban ; azok-
ból mindent megtudhat, klö még van elég! — 
S. .T. Tolcsva. Az 1891. évi XV. t.-czikk a 
kbdedóvásról szentesítést nyert 1891. évi 
április hó 28-án. Kihirdettetett az 1891. évi 
„Országos Törvénytár" 8. számában 1891. évi 
május hó 5-én. A végrehajtása tárgyában 
kiadott „Utasítások" közzétételére vonatkozó 
körrendeletek a polgári községek, a tanfel-
ügyelők és a törvényhatósági közigazgatási 
bizottságok számára, 1892. évi október hó 
8-án 44.000. sz. a. adattal: ki a vallás- és 
közoktatásügyi magyar kir. minister által. — 
K . . . cz Manó. a) Visszaélés volt a jöve-
pelem bevallásával. E 'ér t esetleg anyagi fele-
lősségre is vonhatók az illetők. Az új díjlevél-
készítéseket a közoktatásügyi minister úr az 
államsegélyek emelése végett perhorreskálja, 
miként lapunk 1900. évi márczius 15-iki 
számából is kitűnik, b) Az ismétlő-iskolai 
oktatás a tanító heti óraszámába betudható. — 
Cz. V. Hitközségeket — az 1891. évi 41.009. 
számú min. rend. értelmében — nem lehet 
kötelezni tanító-egyesületi költségek adására. — 
E. K. Köteles volna, de nem követelik. — 
Ch. M. 1. 700 frt fizetés után 9 frt IV. oszt. 
kereseti adót, kell fizetni. Természetesen az 
fizeti az adót, a ki abban az időben élvezte az 
állással járó fizetést. 2. Ha törvényes volt a 
választás, hasztalan fenyegetik avval, hogy állá-
sára pályázatot fognak hirdetni. 3. Kötelezhető. 
A felsőnépisk. tanításterve irányadó. 4. Adhat 
engedélyt rá az igazgató saját felelősségére. A 
testületnek sem kell szőrszálhasogatónak lenni, 
mert különben könnyen megbomlik a jó egyet-

értés és rend, melyből haszna senkinek sincs; 
kára azonban annál több, kivált az iskolának. — 
V. L. Az Utasítás nem rendeli el, hogy a 
tanító nyugdíjazási vagy végkielégítése iránt 
benyújtott kérvényéhez a tanítói oklevelet is 
mellékelje — 0. 1. Az adóhivatal a meg-
mondhatója. 2. Kir. tanfelügyelő útján a 
közokt. ministeriumhoz. 3. Nem. — A. Jenő. 
Csak a helyi szokás dönthet, ha különben az 
egy évi teljes jövedelem önnek is biztosítva 
leend. Békeséges megegyezésre kell töre-
kedni. — M. E . . . 1. Ha úgy történt, miként 
irja, legjobb volna más állást keresnie, mert 
a hol a szülők annyira föl vannak lázadva — 
vagy tán lázítva is — a tanító ellen s őt — 
daczára szigorú kötelességteljesítésének — az 
iskolaszéki elnök sem támogatja munkájában, 
ott a tanító működése nyugalmas sohasem 
lehet; örökké tartó huzalkodás pedig keserűvé 
teszi az életet s előbb-utóbb meddők a tanító 
nemes törekvései. — Cs. M. 1860-ik évtől 
működő gör. kath. tanító ma már teljes be-
számítható fizetését kaphatja uyugdíjul. — 
Családfentartó. Nem tanácsoljuk önnek, hogy 
tanítói állását odahagyva — ha fölvennék, a 
mi még nagy kérdés, — a posta- és távirda-
kurzusra menjen. — R. Samu. Hasonló ese-
tekben a 300 frton felül adott összeget — pl. a 
4-ik száz forintot — lakbér czímén tudták be 
avval a megokolással, hogy a törrény a tanítói 
fizetés minimumát 300 írtban állapítja meg, 
lakáson vagy megfelelő lakbéren és 1 \ holdnyi 
kerten kívül. Tudomásunk szerint ezt az 
eljárást felsőbb forumon is akczeptálták. Ily 
kérdésekben inkább az iskolaföntartó méltá-
nyosságára kell appellálni. — Fehér József. 
A tanítói és kántori fizetés a 300 frt mini-
mum tekintetében számítandó együttes fize-
tésnek. Nyugdíjazás szempontjából a kántori 
díjazást nem veszik figyelembe. Ide vonatko-
zik az 1894. évi 10.000. sz. utasítás stb. . . . — 
Sz. M. 1. Miután az egyházi főhatóságtól is jóvá-
hagyott díjlevelében egyebek közt 6 darab 
marha részére biztosítottak legeltetési jogot 
30 frt értékben, később pedig a községi elöl-
járóság ezt 472 jogra szállította le: ily viszo-
nyok között évi 15 frt kárpótlást kérhet az 
iskolaföntartótól, a mely aztán a politikai 
községgel szemben támaszthat követelést. 
2. Az ecsedi láp lecsapolása folytán kivetett 
ártéri adók dolgában utaljuk a Néptanítók 
Lapjában (1898. évf. 41. stb. számban) meg-
jelent önálló közleményeinkre. — Fr. R. 
Katonai ügyét nem látjuk oly világosnak, 
mint ön. Igazolnia kell, hogy első lcorosztályba 
lépése alkalmával illetőségi helyén a szolgabírói 
hivatalnál beterjesztette a póttartalék kedvez-
ményére vonatkozó kérvényét. Ha eme sorok 
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.megjelenéséig nem kap választ fölebbezésére, 
leghelyesebben cselekszik, ha minél előbb 
Budapestre jön és személyesen jár el a hon-
védelmi ministeriumban. — Kiss T. és 
másoknak. A tanítókat illető adók ügyében 
újabb dolgot nem írhatunk. LTtaljuk az érdek-
lődőket az adókról lapunkban megjelent köz-
leményekre. — D. G. Az ismétlő oktatás — 
a rendes heti óraszám keretében — az elemi 
iskolai tanító kötelességei közé tartozik, 
melyért külön díjat nem követelhet, hacsak 
erre nézve díjlevele vagy az iskolai hatóság 
valamely más határozata nem jogosítja. Habár 
e előtt önnek csak egy osztályt kellett vezet-
nie, most pedig a IV. V. Vl-ik osztályt egye-
sítve bizták reá, ebben mi nem látunk jogkör-
túllépést az iskolaszék részéről. — P. Imre. 
Méltánytalannak tartjuk azt az eljárást, hogy 
a róni. kath. hitfelekezeti iskola tanítóját saját 
fizetése után az ő hitfelekezete által kivetett 
5°/o iskolaadóval megterheljék. Az állami tiszt-
viselők községi iskolai adót nem fizetnek; 
hitfelekezeti adó alól azonban nem mentesek. 
Néptanítók hivatalaik után járó fizetésöktől 
községi adót nem fizetnek. Mivel az iskolai 
adó a községi adó egy neme, analógia alap-
ján sem tartjuk helyesnek tanítókra bármely 
czímen 5% iskolai adó kirovását. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-

háza már a költségvetési törvényjavaslatot is 
elfogadta; magát a költségvetést a főrendi-
ház pénzügyi bizottsága is letárgyalta már. — 
A delegácziók április vége felé kezdik 
meg tanácskozásaikat, ezúttal Budapesten. 
0 fölsége is megérkezik magyar fővárosába 
e hó vége felé s a delegácziók egész tartanve 
alatt itt marad. — A walesi lierezegre egy 
16 éves éretlen ifjú Brüsszelben a pálya-
udvaron rálőtt, de szerencsére nem találta el 
az angol trónörököst. —• A délafrikai harcz-
téren a búrok dolga ismét jobbra fordult. 
Joubert halálát mélyen gyászolták, de harczi 
kedvöket ez a nagy csapás sem lohasztotta s 
a míg Roberts, az angol fővezér, nagy sere-
gével Bloemfonteinben vesztegel, az alatt a 
vitéz búrok egészen az angol főtáborig 
„merészkedtek" le, azt több oldalról körül-
kerítették, a bloemfonteini vízmüveket szét-
rombolták, az angolokat két nagyobb ütkö-
zetben megverték és — az angol fővezér 
bevallása szerint! — öt angol századot elfog-
tak. Érdeklődéssel várjuk ennek a folytatását! 

— TanítókHáza gyufája. Az „Eötvös alap" 
orsz. tanítóegyesület elnöksége fölhívja a 
tanítók, tanárok és a nagyérdemű közönség 

figyelmét a „Tanítók Háza gyufájára", mely 
a hazai tanítók és tanárok tanuló fiai inter-
nátusa javára jövedelmez és hazai gyártmány 
(Reisner Emánuel gyulai gyárából). Tisztelettel 
kérjük kartársainkat: hassanak oda, hogy a 
„Tanítók Háza gyufája" az ország minden 
kereskedésében kapható legyen. Az „Eötvös-
alap" elnöksége. 

— A Tanítók Háza javára. A knuiezai köz-
ségi iskola cseh és szerb ajkú növendékei a 
tantestület vezetése alatt folyó hó 24-én a 
„Ferenc/. József Tanítók Háza" javára táncz-
vigalommal egybekötött műkedvelő előadást 
rendeznek. Szavalnak és énekelnek magyar, 
szerb és cseh nyelven. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Töttössy Béla (Brunócz), évi tagsági 
díj 3 korona: Smehil János (Kunfalva) 30 f. 
2 Tanítók Házára: Mező Dániel (tisztelet-
díjából 1 korona; Gubicza Kálmán (B.-Monos-
torszeg) 1 korona; Surína Pál (Batizt'alva) 
2 korona; Osz János (tiszteletdíját) 6 korona; 
Harras Lázár (tiszteletdíjjából) 1 korona. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wessel ényi-utcza 44.) 

— Gyűlések. A Kisdednevelők Országos 
Egyesülete folyó évi április hó 15-én Szege-
den közgyűlést és a Szegedi Kisdedóvó Jóté-
kony Nőegyesülettel együtt Pósa-ünnepélyt 
tart. 15-én d. e. 10 órakor lesz a közgyűlés, 
d. u. meg a Pósa-ünnepély. — A nagyküküllö-
megyei ált. tanítóegyesület segesvári fiókköre 
f. évi április 21-én Segesvártt tartja rendes 
tavaszi ülését. 

— Halálozások. A tanítói pályán 53 évet 
töltött, 12 év óta nyugalmazott Lincz József 
Baranya-Bükkösd községnek 44 éven át buzgó 
kántortanítója f. hó 1-én Báttaszéken 80 éves 
korában elhunyt. — tíáthori György nyugal-
mazott tanító élete 88-ik évében, április hó 
1-én Kis-Dobán elhunyt. A boldogult 64 évig 
szolgálta a népnevelés ügyét, mint tanító. — 
Moró Mária Erzsébet mehalai zárdafőnöknő 
és az Erzsébet-egyesületi magyar leányiskola 
igazgató-tanítónője élete 39 ik évében f. hó 
6-án elhunyt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : A tanítóképzők felügyelete. Beér 
Ferencz. — Két levél a szerkesztőhöz. — Kultúr-
tevékenység az iskolán kívül. Verner László. — 
A beiskolázás és iskola-mulasztások. P. F. — Kell-e 
külön tanterv az osztatlan iskolának? Somogyi Béla. — 
A gazdasági népkönyvtárak és a tanítók. — Hiva-
talos rész. — S z i m ó r a : Feltámadás Gergely János. — 
Hogyan fogott ki „mestram" a németen? Szőke 
István. —• Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
RÜDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Kivándorlás a hazából. 
Elhagyni ezt a szép hazát, melyet 

ősapáink hulló vérök árán szereztek 
s oltalmaztak meg hosszú évezreden 
keresztül, melyen kívül, mint a nemzeti 
költő zengi, „a nagyvilágon nincsen 
számunkra hely", — kivándorolni e 
szent földről, melynek minden göröngye 
liazafiságra tanít, maraszt, visszavonz: 
valóban nagyon kinos elhatározás lehet. 
Talán a legnagyobb gonosztevőnek is 
megdobban keblében a szív a határnál 
s heves dobbanása intő szózat a vissza-
térésre. A magyar ember a haza föld-
jéhez van kötve, vérmérséklete, szokása, 
erkölcse,foglalkozása állandóan az itthon-
maradásra utalják. 

És mégis fájdalommal tapasztaljuk, 
hogy már hosszú évek óta megdöbbentő 
mértékben vándorolnak ki az emberek 
az országból, a magyarok a hazából. 
A kivándorlás czélja, mint tudjuk, 
Amerika. Föltalálhatatlan forrásból 
szárnyra kelt a hír, hogy ott minő 
rózsás állapotok uralkodnak, mennyire 
jó dolga van ott minden embernek, 
mennyit lehet keresni és semmi teher, 
semmi kötelesség. S a hír szájról-szájra 
száll s elterjed a nép legalsóbb rétegé-
ben s ma már mindenik paraszt polgár 
szinte lelkesedéssel ecseteli azokat az 
eldorádói viszonyokat. Elszomorító hal-
lani. S aztán még a kinek birtoka van 

is, eladja házát, földjét s veszi a vándor-
botot és indul kivándorolni. 

A kormány és a hatóságok az ebből 
következhető nagy nemzeti veszély elő-
érzetében hazafias buzgalommal igye-
keznek legalább nehézségeket, akadályo-
kat gördíteni a rohamos és tömeges 
kivándorlás elé, ha végképen meg nem 
szüntethetik. Mindezen intézkedések 
azonban a jól szervezett ügynökségek 
működései mellett alig vezetnek ered-
ményre, a vándorlás egyre tar t s csak 
keserű tapasztalatok után szánj ák-bán-
ják a hontalanok cselek edetöket. Az 
itthonmaradtak azonban erről vagy 
nem vesznek tudomást, vagy nem hiszik 
el. A nép gondolkozása e tekintetben 
meg van mételyezve, félre van vezetve. 

Hanem éppen a félelmetes mérték-
ben terjedő kivándorlási láz, vagy mánia 
végképeni megszüntetése körül a taní-
tóságnak fontos, missziószerű szerep jut . 
A néptanító keze és szava az ország 
legelterjedtebb zugába is elér, elhat; 
ennek a széjjelágazó hatékony erőnek 
kell előidéznie azt, hogy a kivándorlási 
kedv eltűnjön, hogy a magyar meg-
maradjon magyarnak, hogy a hazafi 
bennmaradjon a hazában. 

Az utóbbi években, különösen az 
alföldi községek lelkes tanítói nagy 
buzgalommal végezték a felnőttek okta-
tását. A téli időszak vasárnapjain tanul-

Lapunk l(!-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ságos fölolvasásokat tar tot tak az össze-
sereglett nép előtt, fontos kérdéseket 
fejtegettek, vitatva tárgyaltak a tanulni 
szerető legközönségesebb, legegyszerűbb 
polgárokkal. S bizonyára a felnőttek 
ilynemű oktatásának nagy és élénk 
része van abban, hogy az ú. n. szocziális 
mozgalom úgyszólván magától meg-
szűnt, önként elenyészet. 

Ezeket a fölolvasásokat, előadásokat 
az ország minden községében, minden 
részében meghonosítani s állandósítani 
kell. A felnőttek oktatása az igazi nép-
nevelés); a felnőttek oktatója az igazi 
néptanító. Eme szabad liczeumokban, 
vagy nevezzük bármi néven, felölelhető 
minden a népet érdeklő, a nép anyagi, 
erkölcsi s szellemi jólétét érintő és 
előmozdító kérdés,ember sállategészség-
ügyi dolgok, polgári jogok s köteles-
ségek ismerete, mezőgazdasági, taka-
rékossági, humánus ügyek, szóval mind-
azon társadalmi és kulturális dolog, 
mely a nép boldogulását, bizalmát, 
kitartását czélozza és fokozza. 

Ezen előadások keretébe illesztendő 
be a kivándorlás megakadályozása s 
megszüntetése iránti ismertetések ügye 
is. Föl kell a népet világosítani a kül-
földi kivándorlások hibás, nyomorúságos 
s mindenekfölött hazafiatlan volta felől, 
meggyőzni arról, bogy e haza — minden 
polgárának, a ki munkás, rendes és 
takarékos, kenyeret, hajlékot, kedves 
otthont nyúj t ; eloszlatni a népnek az 
Amerika felől táplált egyoldalú s túl-
ságos előnyös szinben rajzolt fölfo-
gását, esetről-esetre rámutatni a csaló-
dásokra, a melztelen valóra, a nyomorra, 
melybe — egy* egy siker mellett — a 
kivándorlók százai, ezrei rendszerint 
jutnak. 

Nem közönséges szolgálatot tennének 
e tekintetben alkalmas módon megírt 
füzetek is, melyekben hűen s igazán 
volna ecsetelve a kivándorlásokkal járó 
sok hátrány, nyomorúság, melyek óva 
intenék a vágyakozókat a haza meg-
\ 

tagadására. Az ilynemű népies füzeteket, 
melyek a kormány támogatása mellett 
adatnának ki, ingyen kapná a nép. 

Az ismétlő-iskolában szintén alkalmas 
tere van a tanítónak hatékonyan közre-
működni a kivándorlás megszüntetésére. 
Tudjuk, hogy az ifjúság mennyire kaland-
vágyó, mily szép álmokat, terveket 
alkot képzeletében a világjárásra, meny-
nyire beleéli magát a külföldre való 
utazás regényes ábrándjaiba. Ezt helyes 
útra irányítani s a csapongó képzeletet 
mintegy visszavezetni és lekötni a haza 
szent eszméjéhez: egyik fontos hivatása 
a tanítónak. 

És ha látja az ifjú, a nép, hogy az 
az idegen ország nem jobb, nem szebb, 
nem ad többet, mint a mienk; ha meg-
győződik arról, hogy e hazában min-
denki boldogulhat, ha okos, takaré-
kos és szorgalmas; ha átérzi, hogy 
ezt hűtlenül elhagyni hazafiatlanság és 
gyávaság: úgy bizonyára erősebb rend-
szabályok nélkül is fölhagy kiván-
dorlási szándékaival, úgy e hazának 
lakosa, hive marad örökké és rendü-
letlenül. 

Erre megtanítani a népet a magyar 
tanítónak nemcsak legnemesebb hivatása, 
de hazafias kötelessége. 

(Szeged.) Benfes Gusztáv. 

Az osztott elemi népiskolai tan-
terv, tekintettel a székesfőváros 

viszonyaira.* * 
Az ország legmunkásabb és legtekintélye-

sebb tanítóegyesületei elismerik, hogy az \íj 
tanterv a pedagógiai követelményeknek majd-
nem mindenben megfelel, hogy a módszertan 
leszűrt igazságai testet öltenek benne s hogy 
a tanítási anyag mennyisége és minősége a 
népiskola tanítási czéljának, továbbá a tanuló 
korának és művelődési fokának megfelel. Néze-
tem szerint e tanterv alapján teljesített taní-
tásunk elevenebb, gyakorlatibb, kerekdedebb 
lesz ezentúl. 

* Az e czikkben foglaltak nem csupán a főváros, 
hanem az összes városi iskolák tanítóit érdekelhetik, 
de élvezettel olvashatja azokat minden tanító. Szerk. 
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A mi azonban az új tanterv igazi fény-
oldalát teszi, az nem más, mint a nemzeti 
nevelést szolgáló motívumok gazdagsága, mely 
motívumok arra lesznek hivatva, hogy a nem-
zeti öntudatot, a nemzeti érzést, a hagyomá-
nyos királyhüséget, a hazaszeretetet, a faj-
szeretetet fejleszszék, ápolják a zsenge tanuló-
ifjúságban. 

Minden igaz magyar szivet örömmel fog 
eltölteni az a tudat, hogy végre van már egy 
olyan népiskolai tantervünk, a melyben kellő-
képen gondoskodva van nemcsak a vallás-
•erkölcsi nevelésről, hanem a nemzeti nevelésről 
is. Majd minden tanítási tárgyban megtalál-
hatjuk ott azt a nevelési anyagot, a melynek 
segítségével a tanulókat nyelvben, érzésben, 
•észjárásban, szokásokban, erkölcsökben, törek-
vésekben igazi, jó magyarokká nevelhetjük. 

A tanterv nagyon helyesen gondoskodik 
arról, hogy a nemzeti irodalomból fölhasznál-
hatók legyenek az iskolában a népköltésnek 
mindama termékei, melyek a 6—12 éves 
magyar gyermeknek egészséges szellemi táp-
lálékot nyújthatnak. így tehát : a népmesék, 
a népmondák, a történeti mondák, a törté-
neti legendák, a nemzeti dalok s a kiváló 
költőinknek ama jelesebb termékei, melyek az 
elemi népiskolai tanulók értelmi és érzelmi 
világának megfelelnek. Mindezeknek a meg-
ismertetése és megkedveltése által elültethet-
jük a gyermeki szívbe a nemzeti érzés nemes 
magvait, a melyekből majdan a hazafiság 
magasztos fája fog kikelni. 

Igen jól van gondoskodva a tantervben a 
valláserlwlcsi nevelésről is. A tanterv szellemé-
ben készítendő olvasókönyvek idevágó olvas-
mányai bizonyára karöltve fognak járni a hit-
es erkölcstanítás anyagával. Az erkölcsi olvas-
mányokat olyképen kell majd összeállítani, 
hogy az elemi népiskolás a korához és szellemi 
fejlettségéhez mért erkölcsi fogalmakat szem-
léltetés, érzékeltetés útján könnyen és biztosan 
elsajátíthassa. Ily módon észrevétlenül eljut 
majd az erkölcsi érzéshez. Az erkölcsi érzés 
meg okvetetlenül megteremti nála az erkölcsi 
belátást. 

A tanterv imént kiemelt kétrendbeli jeles 
tulajdonságának méltatásánál önkéntelenül is 
eszünkbe jutnak az olvasókönyvek, mert hiszen 
ezekből kell majd elsősorban is merítenie a 
tanítónak a nemzeti és valláserkölcsös szellem 
fejlesztésére való anyagot. 

A tanterv szellemében szerkesztendő olvasó-
könyvek iránt fölötte szigorú mértéket kell 
alkalmaznunk. Ne legyen azokban ezentúl 
semmiféle fordítás többé. Hála Istennek! ez 
idő szerint már elég gazdag a mi gyermek-
irodalmunk olyan olvasmányokban, a melyek 

tartalmi becsükkel és alaki szépségükkel 
egyaránt figyelmet érdemelnek. Találjon a 
gyermek az ő olvasókönyvében minél többet 
abból a fajta szellemi táplálékból, a mely a 
kedély nemesítésére, az esztetikai és erkölcsös 
érzés fejlesztésére, a képzelet gazdagítására és 
tartalmassá tételére, továbbá a jó ízlés ki-
művelésére alkalmas. Kiváló gond legyen arra 
is fordítva, hogy a székesfővárosi gyermek az 
ő szemlélet és tapasztalati köréből vett tár-
gyakkal és dolgokkal találkozzék bennök. 

Tudvalevő dolog, hogy csak az a jó és 
és biztos olvasó, a ki az olvasmányban elő-
forduló képzetek és fogalmak teljes birtoká-
ban van. Mindenikünk tapasztalhatta már, 
hogy mikor olyan szakmabeli dolgot kell 
olvasnunk, melyben nem vagyunk otthonosak, 
mily nehezen megy az olvasás, pedig más-
különben folyékony olvasók volnánk. Egész 
tanításunkat szilárd alapra építjük s az olvasás-
tanítás is eredményesebb lesz, hogyha a 
tanuló érti, a mit vele olvastatunk. Le kell 
szállnia tehát az olvasókönyv szerzőjének a 
gyermek szemléletkörébe s érzelmi világába: 
akkor az szivesen köt barátságot a betűkkel. 

A mit az új tanterv az olvasási fokozatok 
tekintetében kíván az egyes osztályoktól, 
azokat — csekély nézetem szerint — a székes-
fővárosi iskolákban mindenütt elvégezhetik. 
Kivált akkor, hogyha a német olvasási és 
irási, továbbá a német nyelvtani óráktól vala-
hára sikerülni fog megszabadítani az ország 
fővárosának elemi népiskoláit. 

A beszéd- és értelemgt/alcorlatolc első sorban 
a tanuló képzeteinek a szaporítására és szó-
kincsének a gyarapítására valók. E gyakor-
latoknak egyedüli titka az, hogy megtanítsa 
a kis tanulót, hogyan lásson, hogyan fogjon 
föl értelmesen, hogy figyelmével hogyan 
keressen és találjon föl valamit. Csak arra 
ügyeljünk nagyon, hogy a fővárosi gyermek 
szemléletköréből vegyük a megbeszélésre al-
kalmatos és érdemes tárgyakat és dolgokat. 
Hogy a gyermek mindent helyesen fölfogjon, 
magát a tárgyakat kell szeme elé állítani 
s nem a tárgyak képét ezen a fokon. Az ered-
ményhez kell a gyermekeket vezetnünk, de 
nem kész eredményt magoltatni vele. 

Szem előtt tartandó mindig, hogy ébresz-
szük az érdeklődést, a helyes kíváncsiságot, 
a gondolkodó és akaró képességet. 

A beszédbeli anyagot az alsó fokon a leg-
egyszerűbb s a gyermek előtt teljesen ismere-
tes tárgyak és dolgok adják. Ebből következik, 
hogy a megbeszélésre kiszemelt anyag némely 
része más lesz a kültelkeken levő iskolákban 
s ismét más a belső területek iskoláiban. 
Idővel mégis minden fővárosi iskola tanulóival 

19* 
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megbeszéltethetjük a két évfolyamra kiszabott 
anyagot. 

Szükségesnek tartanám oly részletes út-
mutatás készítését a fővárosi elemi népiskolák 
részére, mely a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítási anyagát egész terjedelmében össze-
gyűjtve adná a tanító kezébe. Ebben azonban 
nemcsak az érzékelhető tárgyakról lenne szó, 
hanem föl kellene ölelnie ennek a munkálat-
nak az erkölcsi fogalmak szemléltetésére s 
egymásutánjára vonatkozó tudnivalókat is. 

Az anyanyelvtanítás 3. ágazata, a tulajdon-
képeni nyelvtani anyag az új tantervben bölcs 
mérséklettel van kiszabva. A tanterv revideálá-
sánál ez volt talán a legkényesebb rész. Leg-
fontosabb és egyszersmind a legnehezebb 
dolog itt a nyelvtani anyag kiválasztásában 
a helyes középútat eltalálni. Az alaktan 
anyagának a megválasztásánál főleg a helyes-
írási szempont volt a mértékadó. A helyes-
írásunk elsajátítása czéljából bizonyos etimo-
lógiai ismeretet múlhatatlanul közölnünk kell 
már az elemi népiskolában is. A mondattan 
ezen fokon való tanításának czélja nem lehet 
az, hogy a tanuló a legkülönbözőbb alkotású 
mondatokat fölismerje, hiszen a mondatok 
ismerteteséből csak annyit vett föl a tauterv, 
a mennyi egyrészt alapvetésül az alaktanhoz 
s másrészt a logikai Ítélet általános és körül-
ményesebb kifejezésének szemléltetéséhez, 
meg az interpunkczió megértéséhez szükséges. 

Elemi népiskoláinkat némi joggal azzal 
vádolták, hogy túlságosan sokat grammatizál-
nak. Igazán, nem ismerek haszontalanabb 
munkát, mint mikor az elemi népiskolai 
tanulót bizonyos mekanikai fogásra, olyan 
tapogató eljárásokra oktatjuk, a melyeknek 
segítségével fölismerheti az a különféle szó-
fajokat és mondatrészeket. Hogy ha a tanuló 
nem képes a mondatbeli értelméből és szere-
péből meghatározni, hogy melyik a főnév, 
a melléknév, az ige, akkor mi haszna van 
abból, hogy ha valami tapasztalati szabály 
alkalmazásával meg is tudja keresztelni a 
szókat ? 

Bizton reménylem, hogy az új tanterv alap-
ján egészségesebb irány fog meghonosulni 
nyelvoktatásunkban. Hiszem, hogy nyelvtaní-
tásunk a fölösleges grammatizálás járma alól 
csakhamar föl fog szabadulni a székes-főváros 
minden elemi népiskolájában úgv, hogy még 
a pályakoszoruzott nyelvtani kézikönyvek sem 
fognak nekünk árthatni. 

A grainmatizálásnak a legcsekélyebb mini-
mumra kell csökkennie s akkor a szóbeli és 
Írásbeli fogalmazás elsajátítására is több 
idő jut. 

Meg kell kívánnunk azonban, hogy az összes 

fővárosi elemi népiskolákra nézve érvényes és 
teljesen részletező tanítási menet foglalja egybe 
az anyanyelv tanításának anyagát. Azokat a 
sablonos nyelvtani föladatokat, a melyek a 
vadabbnál vadabb mondatfaragásoknak annyira 
kedveznek, végre valahára a sutba kell dobnunk. 

Ismerek a székesfővárosban már néhány 
iskolát, a hol a tantestület gondja kiterjedt 
az Írásbeli föladatok osztályonkinti megállapí-
tására is. E helyeken csakis oly természetű 
föladatokat szabad készíteniük a tanulóknak, 
melyek a gyermek szellemét haszonnal foglal-
koztatják. Bizony, ideje volna, hogy valamennyi 
iskolánk egyöntetű módon kezelje az Írásbeli 
föladatokat! A kis tanuló hamar megszereti 
a neki való érdekes Írásbeli munkálatokat. 

Jogosultnak tartanám a magam részéről azt 
a kívánságot is, mely kötelezővé tenné a 
főváros összes elemi népiskoláiban ugyanazon 
betüalakoknak az Íratását. S miután majdnem 
minden egyes tanító más más módon irat 
bizonyos betűket, az a szegény kis tanuló 
nem csuda, ha zavarba jő s azt kérdi magá-
tól titkon, hogy tulajdonképen melyik tanítója 
tud igazán írni s melyik nem tud ? Ez a gyer-
meki naiv kérdés bizonyára nem alkalmatos 
a tanítói tekintély megóvására. 

Tantervünk a számtan tanításának terveze-
ténél az 1890. évi IV. egyet, tanítógyülésnek 
kívánságát majdnem egészében magáévá tette. 
A tanítógyülés ugyanis azt kívánta, hogy 
maradjon el a IV. osztályból a közönséges 
törtek tanítása s ezek helyét a tizedes törtek 
foglalják el. A közoktatásügyi tanács akként 
oldotta meg a kérdést, hogy nem kivánja 
taníttatni a IV. osztályban sem a tizedes, sem 
a közönséges törteket. Abból a hetyes föl-
fogásból indult ki, hogy csak minél behatób-
ban gyakorolják a tanulók még a IV. osztály-
ban is az egész számokkal való számolást, hogy 
ezt teljesen elsajátíthassák. A tizedes törtekkel 
való számolást tehát csak az V. osztályban 
taníttatja az új tanterv, mert a IV. osztály 
tanulóinak nagy többsége még nem rendelke-
zik azzal a fölfogó képességgel, a mely szük-
séges a tizedes törtekkel való szorzási és osz-
tási műveletek öntudatos megfejtéséhez. 

A törtekkel való számolás tanítása minden 
hátarány nélkül bízvást áttehető az V. osztályba, 
mert a IV. osztályból a középiskola I. osztá-
lyába föllépő tanuló is teljesen nélkülözheti a 
törtszámokkal való számolási ismereteket. 
A tizedes törtekkel tehát az V. osztály-
ban, a közönséges törtekkel pedig csak a VI. 
osztályban fog megismerkedni ezentúl a tanuló. 

Az V. és VI. osztály geometriai tanítási 
anyaga is megrostálva került az új tantervbe. 

A számtant ama száraz tanítási tárgyak 
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csoportjába szokták sorozni, melyek nem a 
gyermek szája íze szerint valók. Nagyon termé-
szetes, hogy a kis tanuló bizony nem rajong 
még az „értékpapír", a „tőzsdei árfolyam", 
az „esedékes váltó", a „köbtartalom", a „föld-
adó", a „községi adó" s más ilyen, a nép-
iskolai tanuló fölfogási képességét meghaladó 
dolgokért, melyekkel a most használt szám-
vetési példatárban gyakran találkozik. Adjunk 
azonban neki kiszámításul oly számtani példá-
kat, melyek az ő szemléletkörébe illenek 
s melyek őt igazán érdeklik: akkor nem fogja 
száraznak tartani a számvetést. 

A helyes konczentráczió elve is követeli, 
hogy a számtani föladatok nagyobb részét a 
természetrajz, a földrajz, a történelem anyagá-
ból merítsük; továbbá, hogy köztük helyet 
adjunk a háztartásnak, a piacznak, a kereskede-
lemnek, a mezőgazdaságnak, az iparnak, a 
községi és államháztartásnak; nemkülönben az 
egészségügynek is. Sőt még az állatvédelem 
eszméit is szolgáltathatják a számtani föl-
adatok. 

Ide vonatkozólag két példát közlök csupán: 
1. A vakondnak súlya körülbelül 80 gramm. 
Táplálkozására ugyanannyi súlyú férget, ku-
kaczot, földi gilisztát s más egyéb kártékony 
állatot fogyaszt el naponkint. Hány kártékony 
állatot pusztít el egy hónap alatt a vakond, 
ha egy-egynek a súlya 3 gramm? — 2. A sün 
naponkint megeszik 5 egeret. Mily hasznot 
hajt április 1-től október l-ig, föltéve, hogy 
minden egyes egér körülbelül 8 fillér kárt 
okoz ? 

A székesfővárosi tanítóság gondjai közé 
föl kellene venni azt is, hogy a használandó 
számtani példatárak valóban becses példa-
anyagot öleljenek föl. Ugyanezt a jogos kíván-
ságunkat hangsúlyozzuk a geometriai fölada-
tokra nézve is. 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(Budapest) Sretvizer Lajos. 

Egy tízfilléres füzet, mint köz-
gazdasági példatár. 

A kereskedelmi tárcza évi költségvetésé-
nek ezidei tárgyalásakor egy fontos közéleti 
paradoxon fordult elő: a szakminister kény-
telen volt kijelenteni, hogy a népbiztosítás-
nak a közszükséglet által sürgetett ágait 
— a baleset, rokkantság és aggkor által 
súj tot tak érdekében — nem léptetheti még 
életbe, mert az ezeknek alapját képező 
betegség elleni biztosítás nálunk egyetlen év 
alatt százezrekre menő — közel egy millió 
korona — hiányt mutat föl. Ez tény. 

Paradoxonnak, látszólagos képtelenségnek 
tűnik föl közéletünknek ez a jelensége akkor, 
midőn ugyanazon népbiztosítási ágak a 
szomszédos német birodalomban nemcsak mint 
hatásos enyhítő eszközök lőnek beigazolva a 
tapasztalás által, hanem üzleti szempontból 
is fényes eredményüeknek bizonyultak. Míg 
ugyanis a legközelebb lefolyt 12 év alatt 
ér intet t biztosítások czímen, a német biro-
dalomban kétezer millió márka fizettetett 
ki a betegek, baleset által sújtottak, rokkantak 
és öregek között, mint évdí j ; ugyanakkor, 
mint befolyt fölösleg, egyezer millió márka 
lőn a biztosítottak javára tőkésítve. 

Az ember szemei elkápráznak ez összegek 
előtt és önkénytelen kutatni kezdünk az okok 
után, melyek nálunk a népbiztosítás eszmé-
jének szárnyát szegik, az intézményt meg-
béní t ják. 

Ilyetén kutatásaim közben akadt kezembe 
egy igénytelen — tízfilléres — füzetecske. 

Czíme:* „Számtani feladatok a betegség, 
baleset, rokkantság és aggkor által súj tot tak 
biztosítása tárgyában." 

A munkácska a németbirodalmi népiskolák 
számára van szerkesztve és Drezdában jelent 
meg 1897-ben. 

Magát a munka tar ta lmát közelebbről — 
talán egész terjedelmében —• később leszek 
bátor megismertetni a „Néptanítók Lapja" 
olvasóival. I t t csak annak a népnevelés szem-
pontjából vett nagy jelentőségére kivánok 
u t a ln i ; ez irányban véleményt koczkáztatni 
tűztem csak feladatommá. 

E füzetecskét lapozgatva, mindenekelőtt 
az a rendkívül fontos szerep köti le figyel-
münket , mely az összes országokat fenyegető 
társadalmi bajok orvoslása körül a néptaní-
tókra vár. E szerepnek szerencsés kiosztása 
és h ivatot t betöltése — szerintem — fon-
tosabb magánál a nyúj to t t anyagi segélynél; 
fontosabb pedig azért, mert míg a nyúj to t t 
évjáradékok a népet csak anyagilag elégítik 
ki, addig az körülmény, hogy az iskola 
mintegy beléneveli a népbe az önsegély 
eszméjével járó takarékosságot és ennek kísé-
rőjét, az önbizalmat: erkölcsileg emeli föl a 
nemzetet, bátorságot csöpögtet a gyöngék, 
a kicsinyek lelkébe és — a mi szintén nem 
kicsinylendő — a társadalmi segélyzésben 
való tevékeny közreműködés kapcsán, maga-
sabb látókört, emelkedettebb nézőpontpt 
nyú j t szemeiknek helyzetök megítélésére. Es 

* Teljes czím : „Rechenaufgaben aus der Kranken-, 
Unfall-, Invalidities- und Altersversicherung. Eine 
Ergänzung der Rechenhefte für Volks- und. Vort-
bildungscliulen" von A. Schosser. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 6 . SZÁDI. 

erre a lelki bátorságra, erre az emelkedett-
ségre nagy szükségök van a népeknek 
jövendő harczaikhoz, melyeket nem a dicső-
ségtől ittasultan száguldó bajnokok, hanem 
a munkaasztalnál nyugodtan megálló hősök 
liivatvák megvívni, végigharczolni. 

Ez a meggyőződésem volt oka, hogy a 
szóban forgó füzetecskét Magyarország tanítói 
előtt szóbahoztam és erre a czélra a »Nép-
tanítók Lapja" hasábjain e soroknak helyet 
kértem. 

Európának, de sőt az egész czivilizált 
világnak összes országai között, a német 
birodalom volt az, melyben a modern köz-
gazdasági bajok legégetőbbje, az ú. n. szo-
cziálizmus, a legmesszebbre veté sötét, fenye-
gető árnyékát. 

A birodalom ellenségei már látták a felhőket 
fölvonulni, kiszámították: hol és milyen erővel 
fognak azok az új császárságra szakadni, hogy 
azt alapjaiban rendítsék meg. 

Es ime: két évtizednek okos, körültekintő 
és következetes munkája azt eredményezte, 
hogy ma nincsen az európai kontinensen 
állam, melynek kevesebb oka volna félni a 
szocziálizmus rémeitől, mint a német biro-
dalomnak; mert nincsen a kontinensen sehol 
annyira gondoskodva, mint e birodalomban, 
arról, hogy az egyén, a társadalmi lét minden 
viszonyai között, életének minden válságos 
szakában biztos támogatásra találjon, magát 
elhagyatva soha ne érezze : ez pedig egyedüli 
módja a kedélyek megnyugtatásának, a föl-
forgató erők elcsendesítésének. 

De ezt az eredményt a német birodalom 
csak úgy érhette el oly rövid idő alatt, hogy 
a biztonság tudata a népben életre keltve, 
ápolva lőn: ébren tartaték. 

Ápolói, ébrentartói e köztudatnak a nép-
tanítók. 

Erről tanúskodik a szóbanforgó füzetecske. 
Ebből — s hasonlóan szerkesztett példa-

tárakból — tanulja meg mindkét nembeli 
polgára a birodalomnak, hogy ő képezi leg-
féltettebb tárgyát a társadalom gondoskodá-
sának, hogy e gondoskodás a bölcsőtől a 
sirig kiséri őrködő szemekkel az értékben 
mindenek fölé helyezett emberanyagot, hogy 
nem érheti őt betegség, baleset, rokkantság, 
öregség, melyben segélytelenül magára legyen 
hagyatva. 

És mindezt a népiskolában számtani föla-
dataik kidolgozása közben tanulják meg-
ismerni az ő tanítóiktól, a kik velők életök-
nek minden esélyeire vonatkozó számtalan 
példát beszélgetnek meg, a megfelelő tör-
vények fejtegetésével kisérve azokat és fel-
világosítva növendékeiket a népbiztosítás 

terén való kötelezettségeikről éppúgy7, mint e 
biztosítás útján szerzett jogaik mibenlétéről. 
Elannyira, hogy egy 16 éves fiú vagy leány-
gyermek az utolsó fillérig tudja : mit tartozik, 
keresményéből átengedni a biztosítás czél-
jaira és annak fejében mire tar that jogos 
igényt azon esetben, ha baj találná érni ő t 
vagy hozzátartozóit. 

íme egy egészen új tere a néptanítás 
ügyét szolgáló apostolkodásnak, melyre a 
mi tanítóink figyelmét fölhívni kívántam. 
Közel az idő, midőn az emberszeretetnek ez 
intézményei nálunk is megvalósulásra jutnak, 
midőn a tömegek milliói nálunk is érezni 
fogják, mint veszi ki a társadalom a maga 
részét a gyöngék, a kis emberek érdekeinek 
első helyen való fölkarolásában s mint férkőzik 
az igaz szeretet a legnyersebb elemek szivéhez, 
hogy békét, nyugalmat biztosítson egyéneiben 
az összességnek. Jó lesz megszívlelnünk, 
hogy e béke áldásaitól fíigg hazánk, nem-
zetünk jövő boldogulása. 

Ki ne akarná kivenni részét e munkából ? 
(Arad.) Kohlbauer Ferencz. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának t 

i. 
Az osztott és az osztatlan népiskolák külön 

tantervének kérdésé vita tárgyát képezte már 
az 1890-ik évben tartott IV. egyetemes taní-
tói gyűlésnek, de foglalkozott azzal már úgy 
az első, mint a 2-ik országos képviseleti taní-
tói közgyűlés is, melyek mindegyike szüksé-
gét látta annak, miként az 1877-ik évben az 
1868. XXXVIII. t.-czikk értelmében kiadott 
s ma is érvényben levő népiskolai tanterv 
módosítást nyerjen a tanulók túlterhelése, 
illetve az osztott és az osztatlan népiskola 
szükségeihez és viszonyaihoz képest. 

Ezen tanítói gyűlések óhaja s az azokon 
fölhangzott megdönthetlen igazságok figye-
lembevétele mellett a nagym. ministerium ren-
deletére készíté el az országos közoktatási 
tanács a már közkézen forgó, de még nem 
szentesített népiskolai tanítás tervezetének 
javaslatát az osztott népiskola számára. 

E i a javaslat képezi alapját a most folyó 
tárgyalásoknak és a lapunkban napirenden 
levő hozzászólásoknak, melyek közül különö-
sen Józsa Dániel kartársunknak „Döntés előtt" 
czímü czikke köté le figyelmemet. 

Magam is az ő álláspontján állván, nem 
tartom szükségesnek az osztatlan népiskola 
számára a külön tantervnek készítését, mint-
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liogy a népiskola általános intézmény, azt 
nem lehet külön fajokra — a sokféle jelleg 
mellett — még iljból osztani, mert czélja 
ugyanaz; szükséges tehát, hogy a népiskolák 
részére egy egységes tanterv adassék, mely-
nek keretébe beilleszthető az utasítás az egy-, 
két-, három-, négy-, öt-, hat-tanítós iskolák 
részére s így az általános tanterv magában foglal-
ván az osztatlan népiskolában is földolgozandó 
tananyag egyes évfolyamokra való fölosztását, 
úgy az évfolyamok csoportosítását, eltűnnek 
ama nehézségek, melyekkel ma az osztatlan 
népiskola tanítójának küzdenie kell. 

Tudva azt, miként az iskolai községek 
helyi viszonyainak, a községhez tartozó szülők 
foglalkozás-módjának figyelembevételével kell 
a tantervben megállapított tananyagot az isko-
lának földolgoznia, úgy az osztott népiskola 
tantervén kívül az osztatlan népiskola számára 
nem egy-, de ötféle tantervet volna szükséges 
kiadni, mert hisz másként kellene ez anyag-
fölosztást az 1—2—3—4 és az 5 tanítóval 
bíró iskolákban az osztálycsoportosítás foly-
tán szűkíteni vagy bővíteni, míg a szülők 
foglalkozását figyelembevéve, azokat a helyi 
viszonyokhoz szintén alkalmazni, mert véle-
ményem szerint csak a 6 tanítóval bíró nép-
iskola az osztott, míg az 5 tanítós iskola is 
osztatlan, minthogy már abban is az 5 — 6. 
osztály egyesítve van. 

Ezen okból nem helyeselhető ama törekvés, 
hogy az osztatlan népiskolák külön tantervet 
kapjanak, mert hiszen akkor más tanterv kell 
az egytanítós osztott népiskolának is, mert 
ilyen is van a félnapos tanítási idővel, hol az 
1., 2., 3. évfolyami tanulók délután, a 4., 5., 6. 
évfolyambeliek pedig a délelőtti órákban jár-
nak föl az iskolába. 

E rendszer Ausztria egyes vidékein dívik 
s beválik. Ügy tudom, hogy ezen mód hazánk-
ban is alkalmaztatik oly helyeken, hol az 
1 tanítóval bíró osztatlan népiskola túlnépes. 

Ausztria örökös tartományaiban az általá-
nos népiskola egységes tantervvel bír, de 
abban a tananyagfölosztás tekintettel van az 
egy és több tanítóval bíró iskolákra, tígy a 
tantárgyak, mint a tanulók életévöknek meg-
felelő osztályok csoportosítása, illetve össze-
vonására is. 

Ily értelemben van az általános népiskola 
tantervének keretében az osztatlan népiskolá-
nak külön tanterve, mely azonban az egysé-
ges tantervet semmiben sem érinti, mert lénye-
gében ugyanazt a föladatot kell megoldania 
az osztott, mint az osztatlan iskolának. 

Hogy a taneredmény az osztott iskolában 
fokozottabb lehet, mint az osztatlan iskolá-
ban, azt nem vonom kétségbe, de azt állítom, 

miként az általános és egységes tantervben 
megállapított közismeretek közlését mind a 
kettő eredménynyel eszközölheti. 

Ily értelemben lehetne tehát a magyar 
népiskolák általános és egységes tantervét űgy 
alakítani, hogy az akár magában a tanterv-
ben foglalt, akár pedig külön kiadandó uta-
sításban útmutatást nyújtana az egy vagy 
több tanítóval biró osztatlan népiskola tanító-
jának a földolgozandó tananyag mértékét 
illetőleg. 

Ne tagoljuk szét a népiskolát s hagyjuk 
meg azt annak, a mi, nemzeti iskolának, 
mely a nép gyermekét lássa el az életben 
neki szükséges ismeretekkel, az olvasás, írás 
és számolásra helyezvén a tanítás fősúlyát. 

A népiskolai tanításnál nem lehetünk figye-
lemmel a középiskolai oktatásra, az bizonyos; 
azért az oly tanulók számára, kik bármily 
okból a középiskolába törekednek, állíttassék 
föl a középiskolák elé egy-egy előkészítő-
osztály, melyben a tananyag olykép osztassák 
be s dolgoztassák föl, mint azt a középisko-
lai tanítás igényli. 

így majd megszűnik a népiskola ellen ama 
vád is, hogy nem készíti tanulóit olykép, mint 
azt a középiskolai oktatás igényli és elvárja. 

Az egységes tantervhez szükséges utasítás-
hoz még a szolgálati pragmatika is nélkülöz-
hetetlen, mert abban volna megállapítva a 
tanítóság viszonya az iskolához, az iskolai 
hatóságokhoz stb. s nem merülnének föl nap-
nap után ama nehézségek, melyek mindegyike 
egy-egy kerékkötője az iskolaügy fejlődéses 
előbbvitelének. 

Az előrebocsájtottak után az indítványom 
a következő: 

1. Adassék ki az általános népiskola részére 
egy egységes tanterv, mely magában foglalja 
az utasítást arra nézve, hogy miként alkal-
maztassák az az egy-, két-, három-, négy-, öt- és 
a hat-tanítós osztatlan és osztott népiskolában. 

Jegyzetekben jeleztessenek ama eltérések, me-
lyek a fiú- és leányiskoláknál figyelembe veendők. 

2. Azon városokban, melyekben közép-
iskola van, szerveztessék egy-egy, a szükség-
hez képest több, a középiskolákkal össze-
függő előkészítő-osztály azon tanulók szá-
mára, kik a középiskolai tanulmányok végzé-
sére készülnek. 

3. Szerkesztessenek az iskoláknak megfelelő 
olvasókönyvek, melyek fölöleljék a tantervbe 
fölvett anyagot. 

(Külön kézikönyvek használata a reáliákra 
— földrajz, törteixlem, természetrajz, termé-
szettan — csak az 5 tanítóval bíró iskolák-
nak engedélyeztessék. Kevesebb tanítóval bíró 
iskoláknál csak a számtani, esetleg a nyelv-
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tani kézikönyv használata legyen megengedve. 
A sok emlózés az iskolából kiküszöböltessék.) 

4. Az állami iskolákban csak a magyar 
ministerium által kiadott olvasókönyvek és 
kézikönyvek használtassanak. 

5. A felekezeti iskolák egyházi főhatóságai 
hivassanak föl a népiskolai egységes tanterv 
elkészítésére és az azzal kapcsolatos utasítá-
sok kiadására. 

6. Az idegen ajkú vidékek iskolái mellé 
mielőbb állíttassanak föl az óvodák, hogy az 
abból kikerülő gyermekek a népiskolába már 
a hazai magyar nyelv némi ismeretével jussa-
nak, hogy így a népiskola a magyar beszéd 
gyakorlását azonnal megkezdhesse s a magyar 
tannyelv mielőbb érvényesülhessen s a IV. 
osztálytól kezdve kötelezővé tétethessék. 

7. Hogy a tanczél egészben elérhető legyen, 
kell, miként a népoktatási törvény rendelke-
zései az iskolázásra, a tantermek számát és 
fölszerelését illetőleg teljes szigorral végre-
hajtassanak, mert azok mellőzése mellett a 
legjobb tanterv sem fog sikerre vezetni. 

8. Készíttessék végre a tanítók részére 
szolgálati szabályzat, melyben részletesen le-
gyenek föltüntetve a tanító kötelességei és jogai 
az iskola és iskolai hatóságokkal szemben. 

Figyelembe véve tehát az elősoroltakat, 
abban a meggyőződésben vagyok, hogy azon 
tanítótársaim, kik reális gondolkozásuk mellett, 
az ideálisan gondolkozó kartársaik nemes 
törekvését még reális irányban is csak gán-
csolni, de nem méltányolni akarják, belátják, 
hogy óhajuk teljesítése az osztatlan népiskola 
tantervét illetőleg nincs még azzal kizárva, 
ha elfogadjuk azt az álláspontot, melyet a 
„Magyar Pedagógiai Társaság" mult évi okt. 
21-én tartott gyűlésében egyliangidag(?) elfog-
lalt, azt hangoztatván, hogy az osztatlan elemi 
iskolák részére külön tanterv nem szükséges. 

Erre az álláspontra helyezkedett Józsa kar-
társunk is s vele sokan az osztatlan népisko-
lák tanítói közül; mely körülmény a mellett 
bizonyít, hogy az általános népiskola legyen, 
az osztott vagy osztatlan, megoldhatja magasz-
tos és nemes föladatát az egységes tanterv 
mellett is, csak a mikéntre nyerjen utasítást. 

Részletes utasítás és jó olvasókönyvek bir-
tokában egyként felelhet meg az osztott és 
az osztatlan népiskola tanítója az egységes 
tanterv követelményének s nem fogunk hal-
lani többet keserű följajdulásokat, csak teljesít-
sük hűen a kötelességet. 

Egységes tanterv és utasítás legyen a jel-
szónk s ügyünk előbbre kerül! 

Ugy legyen s győzzön a j obb ! 
(Kaposvár.) Merényi Kálmán. 

II. 
Azt mondj ák: a népiskola czélja, mindenütt 

és minden körülmények között egy. Ugyanaz 
városon, mint pusztán; ugyanaz az osztott, 
mint osztatlan iskolában, t. i. vallásos, értelmes 
magyar embereket nevelni. A népiskolai okta-
tás ezen áldásaiban való részesedést pedig 
nem lévén szabad szűkebbre mérni itt, mint 
amott, a tanterv csak egy lehet: egységes 
magyar népiskolai tanterv. 

Mások ellenben azt mondják: hiszen elmé-
letnek nagyon szép ez, . . . de megvalósíthatatlan. 
Utóvégre is egy ember nem végezhet annyi 
munkát, mint hat. Okvetlenül külön tanterv 
kell tehát az osztott és osztatlan népiskolának. 

A kérdés tehát, mely mostanában majdnem 
minden tanügyi lapot foglalkoztat, így van 
fölállítva: egy vagy két tantervre van-e 
szükség ? 

En meg azt akarom vitatni, hogy nem ér 
sem az egyik, sem a másik megoldási kísérlet, 
de még a huszadik vagy századik sem ér 
semmit, mindaddig, a meddig a kérdés a 
jelenlegi formájában tétetik föl. Mert egy köz-
megelégedésre szolgáló megoldási módozatot 
csak akkor fogunk találni, ha a most mellék-
kérdésül szereplő tételt teszszük főkérdéssé: 
minő fokú, tekintély illesse meg a tantervet? 

Akármely munkánál a czél csak úgy köze-
líthető meg, úgy érhető el, ha a munkateher 
és a legyőzésére hivatott erő egymással arany-
ban, még pedig egyenes arányban van. 

Ámde valamint nincs ugyanazon fának két 
levele, mely egymást tökéletesen fedné, azon-
képen nincs széles e hazában — nem mon-
dok többet — csak két iskola, melynek ereje, 
tehetsége ugyanazonos volna. A fölszerelés, 
a létszám, az iskolázás mikéntje, a nyelvi 
egység vagy különbözőség, a tanító egyéni 
mivolta és még száz meg száz körülmény 
van arra nézve elhatározó befolyással, hogy 
minő fokú legyen annak az iskolának az ereje 
s hogy mint viszonyúljon az egy elfogadott 
tantervhez. Annyira, hogy eme döntő körül-
ményeknek kedvező alakulása előidézheti azt, 
hogy egy osztatlan iskola esetleg több munkát 
bir meg, mint egy kedvezőtlen viszonyok közt 
mozgó osztott. De mindenesetre előidézd azt, 
hogy az egynevü iskolák tehetsége közt 
fölötte nagy legyen a különbség. 

Ebből aztán az következik, hogy, ha a 
tanítási terhet — a mint kell — az iskola 
erejéhez akarjuk mérni, nem elég sem az 
egy, sem a két tanterv, hanem kerekszámban 
annyi kellene, a hány az iskola. 

Azt várni azonban, hogy valamely iskolai 
főhatóság tényleg minden iskolája számára 
külön, annak erejéhez mért tantervet adjon, 
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merő képtelenség, már csak azon oknál fogva 
is, hogy az a főhatóság iskoláinak erejét 
egyenkint pontosan nem is ismerheti, de meg 
azok időről-időre változnak is. 

Mi lenne tehát a leghelyesebb módja a 
megoldásnak ? Adassék egységes tanterv, de a 
mely ne emeltessék dogmai rangra, melyet 
érinteni Lün, hanem a viszonyok kényszerítő 
hatása alatt szabad legyen azt összébb vonni, 
redukálni is. 

Csakhogy ez az a pont, a mely — jól 
tudom — innen is, onnan is számos ellenzésre 
fog találni. 

Majdnem általános az a fölfogás, hogy a 
tanterv arra való, miszerint lígy, a hogy van, 
elejétől végig keresztül kell vinni. Hozzátenni 
vagy elvenni belőle nem szabad semmit, mert 
ha arra a tantervre ráeresztünk boldogot s 
boldogtalant, mint az egyszeri fejsze, vasszeggé 
zsugorodik össze. 

Bármennyire általános legyen azonban az a 
fölfogás, mely a tantervnek betűjéhez ragasz-
kodván, azt érinthetlennek tar t ja , ez nem 
egyéb, mint egészségtelen fölfogás, káros 
balhit. 

A főhatóság ugyanis kiadja a maga tanter-
vét a nélkül, hogy azt külön-külön az egyes 
iskolák erejéhez mérni módjában volna. A 
tantervek többnyire maximálisák levén, mi 
történik az iskolák nagy /o-ával, ha a tanterv 
betűje forsziroztatik? Belekergettetnek egy 
áldatlan helyzetbe: oly terhet emelni, melyet 
nem bírnak. S előáll a túlterheltség, ez az 
ismeretes réme minden helyes munkának 
kellő előhaladásnak. 

De betegesnek kell minősíteni eme betűhöz 
ragaszkodó felfogást íovábbá azért is, mert 
hamis igazság, balhit a kiinduló pontja. 

Azon tételből indnl ugyanis ki, hogy a 
redukált tanterv szerinti oktatás már semmi-
képen sem érhet annyit, mint a másik. 

Ám akkor is redukálni kellene, a viszonyok 
kényszerítő hatása alat t . 

De a dolog nem is úgy áll. Ha senki sem 
tudná is, nekünk tanítóknak tudnunk kell, de 
tudja mindenki, hogy tanítás és tanítás között 
n a j y a különbség. Az S O V o - k a l redukált tan-
tervszerinti oktatás lehet 100%-kal értékesebb, 
mint az, mely a tantervet az utolsó jottáig 
földolgozza. Mert a tanítás értéke nem annyira 
a mennyiségtől, mint inkább a minőségtől 
függ. A tanítás értéke nem függ egészben, 
de még csak félig sem a tárgyak sokfélesé-
gétől, sem a tanított §-ok magas számától, 
hanem függ egyrészt attól, hogy mennyire 
sikerült a munkaerőhöz mért anyagot a czélnak 
legmegfelelőbben kiválasztani.kerekded egészszé 

alakítani s annak minden részét világossági 
sugarakkal mintegy behinteni. Másrészt f ü g g 
attól is, hogy minő az a szellem, mely a 
tanító lelkét is uralván, a tanítási anyagnak 
közibe fonódik és annak külső burkolatát is 
képezi. 

Ez a két tényező van mélységes befolyással 
arra, hogy a leendő ember elméjének helyes 
gondolkodására, lelkének igazságot kereső Ítélke-
zésére, mint irányító erő, mennyiben lesz 
kedvező, vagy kedvezőtlen hatással az a 
tanítás. 

Egyszóval, a lényeg: a taní tás által elérni 
szándékolt nevelői hatás. 

De másrészt a tanítás anyagi czélja sem 
lehetvén a sok, de bizonytalan értékű anyag 
betömése, inkább a kevés, de biztos tudás, a 
redukált tanterv szerinti oktatás éppen úgy, 
sőt esetleg m é g jobban megfelelhet a nép-
oktatás czéljának. mint a másik. 

De hogyan s ki által történjék ez a reduk-
czió ? Talán a tanító által ? Még Józsa Dániel 
is irtózik ettől. (N. L. e. é. 3. sz.) Igaz, a 
mint erről van szó, rögtön előáll a bizalmat-
lanság, az aggodalom. Szűk látókör, . . . heverés 
párnája, . . . a dolognak könnyebb vége, . . . s 
több ilyen okvetések szállongnak a levegőben 

Hanem ezt a dolgot azért mégis csak a 
tanítók kezébe kell adni és pedig nem az 
utolsó fórumon, mint Józsa tervezi, hanem a 
második kézben. 

Tényleg, a mi azt illeti, egy maximális 
tantervet az erőhöz mérten szűkebbre vonni, 
úgy, hogy a czél egy szempillantásra se tévesz-
tessék és se a túlterhelés, se az erő parlagon 
hevertetésének eshetősége fenn ne forogjon, 
. . . egy kicsit se gyerekjáték. De a ki akar, 
az tud. És a hol a tanterv sorai közt, — a 
sorok közt, mondom — olvasható ez a két 
szó: tanítói lelkiismeretesség, ott nem lesz 
baj . Nem lelkesültséget, nem rátermettséget 
mondok, csak bérér t dolgozó becsületes mun-
kásokról beszélek. Mondom, ot t nem lesz baj. 
A hol pedig ez a két szó nincs meg, ott a 
legmegfelelőbb „Vorschrift" sem sokat használ. O O '' 

Legyen a tanterv világító torony, mely felé 
mindeneknek törekedni kell. De a gyenge 
csónakban ülő meg ne próbálja annyi terhet 
fölszedni, mint amennyinek emelésére egy hatal-
mas árboczos ereje szükségeltetnék, mert bizony 
elsülyed. Csak evezzen jól; a többiről legyen 
nyugodt. Ha térfogatra, súlyra kevesebb is 
az ő szállítmánya, ha az a becsületes munka 
szíuaranya, lehet az értékre nagyobb, mint 
amaz árboczos rakománya, ha az valami 
fürészpor-féle anyag. 

Hogy egy tanterv legyen-e, kettő-e, ú j 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 6 . SZÁDI. 

legyen-e vagy maradjon a régi, az mellékes. 
Sokkal fontosabb kérdés ennél az, bogy a 
mostani 9 9 V o - u k b a n együgyű, sőt káros, 
mérhetetlenül káros vezér- és tankönyvek 
helyett lennének szűkebb és tágabb körben 
mozgó segédkönyvek. Ez az, a mi kellene. 

(Bárány.) Vecsei József. 

(iyííjtsük a népköltészet termékeit! 
Dr. IFZassícs Gyula minister úr ő nagy-

méltósága a M. Néprajzi Társaság hathatós 
anyagi támogatásával lehetővé tette, hogy a 
társaság folyóiratát, az „Ethnographia"-t 
tetemesen kibővítsük és hogy az így nyert 
teret az eddiginél jóval nagyobb arányú anyag-
gyűjtésre fordíthassuk. A rég várt alkalmat 
megragadva, a magyar népköltészet kincsei 
számára azonnal külön rovatot nyitottunk, 
intézkedtünk továbbá, hogy a néphit és nép-
szokások eddig is gyűjtött emlékei ezután 
fokozott mértékben közöltessenek. Ezen örven-
detes hírrel kapcsolatban sietünk fölkérni a 
magyar néprajz barátait, hogy népünk lelki 
életét pontosan megfigyelve, az egész vonalon 
megejtendő gyűjtési munkálatokban résztvenni 
szíveskedjenek. Útbaigazításul röviden meg-
jelöljük azt a rendkívül változatos három 
tárgykört, a melynek anyagát a végenyészettől 
megmenteni s a hazai néprajzi tudománynak 
hozzáférhetővé tenni óhajtjuk. 

1. Népköltészet: történeteket tárgyaló epikai 
dalok (balladák, románczok s rokonnemüek), 
Urai dalok (szerelmi dalok, katona-, pásztor-, 
betyárdalok, tréfás és gúnydalok, bordalok 
és mulató gajdok stb.) verses levelek, táncz-
szólc, lakodalmi versek, dajkarimek, kiolvasó 
versikék, játék-rigmusok, verses talányok, köz-
mondások, mesék, történeti és helyi mondák, 
Krisztus-mondák (Krisztus és Szent Péter 
földön jártáról). 

2. Népszokások a következő alkalmakra: 
születés, keresztélés, házasság, halál, temetkezés, 
ünnepek, űjévi köszöntők, három királyok, 
farsangi és húshagyói szokások, Balázs- és 
Gergelyjárók, húsvéti és pünkösdi játékok, 
szentivánnapi tüzugrás, Luczázás vagy palázolás, 
betlehemes-játékok, regös-énekek, lóstolások, 
névnap-köszöntések stb.), népmulatságok (határ-
járás, aratás, szüret, kukoriczafosztás és törés, 
disznótor, fonóka, kaláka, táncz, társasjátékok, 
gyermekjátékok, házszentelések stb.), továbbá 
hagyományos szokások a joggyakorlatok (népies 
kormányzat, igazságszolgáltatás, eskü, örökö-
södés, birtoklás stb.) teréről. 

3. Néphit s a belőle folyó cselekedetek: 
babonák és babonás szertartások (születés, 
keresztelés, házasság, betegeskedés, haláleset, 

temetkezés, továbbá egyes napok, pl. Szent-
Györgynap, karácsony, Sylveszter, újév stb. 
alkalmából), ráolvasások, varázsigék, varázs-
eszközök, kuruzsló gyakorlatok; a szellemi 
lények (ördögök, boszorkányok, garaboncziások, 
lidérczek, tündérek stb.) felől való hit, továbbá 
a természet jelenségeinek népies magyarázatai, 
pl. a világ keletkezéséről, vízözönről, hegyek-
ről, vizekről, napról, holdról, csillagokról, 
villámlásról, dörgésről, szivárványról, — károm-
kodások, esküdözések, mithikus tartalmú elne-
vezések különösen növényeknél, állatoknál s 
természeti jelenségeknél. 

Az ily tárgyú anyaggyűjtéseket, ha azok 
minden tekintetben pontosaknak és hiteleseknek 
bizonyúltak, a Magyar Néprajzi Társaság 
ezután szívesen közli folyóiratában s nyom-
tatott ivenkint legalább 32 koronával, ha 
pedig a beküldött szöveghez használható 
hangjegyzés is járul, 60 koronáig terjedhető 
összeggel díjazza. A gyűjtésre vonatkozólag 
további fölvilágosítással a M. Néprajzi Társaság 
főtitkári hivatala (Budapest, Nemzeti Múzeum) 
szolgál, a hova a kiadásra szánt gyűjtések is 
küldendők. 

(Budapest.) Dr. Sebestyén Gyula. 

— Az állami tanítók kívánságai. Az 
állami tanítók orsz. egyesületérek f. hó 9-iki 
közgyűlése elfogadta Józsa Dániel memoran-
dumát, melynek főbb pontjai a következők: 
az iskola legyen közhivatal s a benne működő 
tanító állami tisztviselő; az állami tanítók 
fizetése, szolgálati évek szerint, a X. és XI. 
díjosztálynak feleljen meg; a fővárosi és a 
főváros környékén, megyei székhelyeken és 
nagyobb városokban működő állami tanítók 
működési pótlékot kapjanak; részesüljenek a 
középiskolák felsőbb osztályaiba vagy ennek 
megfelelő iskolákba j á r ó fiaik és leányaik 
után 200 K. nevelési pótlékban; a gondnok-
ságok töröltessenek; alkottassák szolgálati 
pragmatika. — A közgyűlés még a tanterv 
kérdésével is foglalkozott. Az előadó: Szent-
györgyi Lajos a külön tanterv mellett érvelt 
és terjesztett be határozati javaslatot. Az egy 
tanterv mellett szóltak Józsa D., Nagy László, 
Somogyi Géza, Merényi Kálmán. Szavazással 
döntöttek : 3 szótöbbséggel kimondották, hogy 
az osztatlan iskola számára külön tantervet 
tartanak szükségesnek. 



Apostolkodás falun. 
Gyönyörűséges szép Magyarország te, — 

te Isten képzeletének csodás szüleménye, a 
melynek menyországos hírű alföldjét bekoszo-
rúzzák a Kárpátok vadregényes, tündérszép 
erdei, hol a német, az angol, a franczia 
tenyerét összecsapva, szemmeresztve, ujjongó 
örömmel kitörő szavakkal ismeri föl kisded-
séged milliókat érő kincseit, kebeledben fölzúg 
a nép, hogy nincs miből megélnie, batyuját 
fölpakolva, megindul az idegenbe, hová a 
sejtés démona űzi. 

Kelet bérczei között a világ egyik leg-
eredetibb népe, a csodás energiájú székely, 
kinek Petőfi szerint minden cseppi vére drága 
gyöngyöt ér, odakünn Romániában rabszolga-
munkát végez. Látva itt, az oda kivándorolt 
magyar nép dekompoziczióját, fájdalmasan esik 
rájuk gondolnunk, mert a míg mi idehaza 
tejben-vajban ftirösztjük a nemzetiségeket, főleg 
az oláhokat, addig odakünn a husáng alatt 
olvad be a jobb sorsra érdemes magyar nép 
az oláh elembe. 

Az évenkinti kivándorlók száma már eddig 
is hihetetlen magas számot képvisel, kormány-
intézkedés, főleg az onnan hazaírt elrettentő 
levélsorok nem fegyverzik le a sok bátyust, 
a kik inkább könnyelműségből, mint azzal a 
biztos tudattal mennek: hogy odakünn, ott 
van a Kánaán. 

Mennyi sebet fölszaggat egy-egy honfi-
társunk levele, a szivünkben. A valóság nincs 
ott torzítva, de borzasztóságában szavahihető 
igazsággal beszél mindegyik sor. 

A napokban láttam egy ilyen levelet. Vérrel 
volt írva, mint szomorú Kazinczy levelei. 
Mintha félne a jó magyar, hogy a tintájáért is 
kikap. Ugy kell lennie. Legalább megemlíti a 
levelében, hogy a husáng okozta sebekből 
kifolyt vérrel írta övéinek azt a pár sor irást, 
gondolva, ha egyebet úgy se adhat, legalább 
a véréből küldjön haza egy-két cseppet, a 
mely az övé. 

A plenipotencziát valami drákói szigorral 
hajt ják odaát végre, főleg erről panaszkodnak 
odatévedt magyarjaink. Kenyérért mennek s 
kapnak-e ? Oh, olvassátok az irást, a melyben 
így ír az elkeseredett kéz: 

Testvérek! Ha a pap, a tanító arra tanít 
benneteket, hogy az Istent a legjobban szeres-

sétek, ti tegyétek hozzá: A kenyeret meg az 
Istent szeressétek legjobban. Imádságképen 
mondassátok el naponta gyermekeitekkel, hogy 
az ártatlan lélek talizmánként ezt vegye örök-
ségül. Ha megtanul a kenyérért dolgozni, 
akkor Magyarország minden röge oda fogja 
kötni; ha kenyere lesz: Istent szeretni fogja. 
Mit mondjunk mi, kik itt viszszük az élet 
keresztjét a sors Golgotájára ? Szenvedés, 
szolgaság itt az élet, a magyar szó lebilin-
cselve, az érzés, a szenvedés kitörése elfojtva, 
csak a gondolat czikázik át a levegő égen a 
magyarok Istenéhez, mint a pelikán madár, 
a mely szinte: a magyar szív vérét szívja, 
pusztítja el. 

A gondolatot nem béklyózza le a fajgyű-
lölet, nem a dehonesztáló megvetés, a magyar 
ott is magyar marad, gondolatban százszor 
megesküszik a lélek, a honszerelem és ha 
keserű csalódásaiban megtelt a pohár csor-
dultig, visszaszállongnak a magyarok, hogy 
inkább idehaza kezdjék nyomorultan, koldus-
bottal megkeresni a kenyeret. Mert a leg-
többször olyan szomorú állapotban kerülnek 
haza, hogy a kenyérkeresésre csak a koldus-
bot marad. 

Hát odafönn Turóczban, Zemplénben, a hol 
lelketlen agitátorok bujtogatják föl a népet 
Kolumbusz csábos földére, melyet a tapasz-
talat annyiszor igazolva, éppen olyan küz-
delmes földnek jelentett ki, mikor ébred már 
a nép annak tudatára, hogy Amerikában sem 
fenékig tejföl? 

Szigorú kötelesség hárul reátok zempléni 
kollégák. Nem kaptok érte fizetést, de a 
névtelen félistenek is hazájukért harczoltak. 
A magyar haza érdekében kövessetek el minden 
tőletek telhetőt, jusson eszetekbe, hogy oly 
kevesen vagyunk, hogy a legnagyobb magyar 
is azt mondta: „Magyarországon, még az 
apagyilkosoknak is meg kellene kegyelmezni." 
Oly kevesen vagyunk és még sem tudtunk 
megmaradni ebben az áldott hazában. 

* 

Egy esetemet mondom el. Okos, tevékeny 
emberek sokat olvashatnak ki ebből a kis 
epizódból. 

Nyaranta 4—5-ször följárt hozzánk egy 
borvizes székely, a kitűnő szénsavas borszéki 
vízért egy útjáról hazavitt 50—60 forintot. 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 6 . SZÁDI. 

Ebből lajbira is telt Estók fiamnak, pruszlikra 
is anyjukomnak. És mégis az én eredeti jó 
székelyem egy idő óta mindig azt hajtogotta, 
ő is kiindul Romániába, mert idehaza nem 
tud megélni. Hasztalan volt minden lebe-
szélésem, hasztalan minden marasztalásom, 
őt e tervéről nem lehetett visszatéríteni. Leg-
utóbb úgy búcsúzott el iőlem, hogy többé 
nem hoz már savanyúvizet. Fáj t nekem 
nagyon, hogy ezt a mókás, mondásaiban any-
nyira magyar és eredeti honfitársamat többé 
nem fogom látni, mert valahányszor reánk 
kopogtatott, mindig ünnepnap volt nálunk. 
Ha sohase nevettem jó izüt, de a székelyem 
mindig föl tudott deríteni. 

Már-már belenyugodtam a változhatlanba, 
midőn egy júliusi szép napon, a hogy fele-
ségemnek mutatom a fehéregyházai szent 
szobrot, elém ugrik az én székelyem. 

Örömömben megöleltem, hogy magyar földön 
még egyszer találkozhattunk. 

— Hát nem ment ki ? 
— Mához egy hétre indulok. 
— Nem fog elmenni. 
— Biz én el. 
Nem tudom mi történhetett velem, micsoda 

hangulat fogott el, színész sem vagyok, de 
teljes erővel szavaltam el neki Vörösmarty 
örök szózatát, kezemet az égre esküre emelve, 
soha eddig nem tapasztalt orgánumommal 
kiabáltam: 

I t t élned halnod kell! 
* 

Az én székelyem nem ment Romániába. 
Gondolom: a mi részünkről egy kis apos- ; 

tolkodás kellene ahhoz, hogy a sok hurczol-
kodot előbb igazi hazaszeretetre tanítsuk. 

Ezt várja tőlünk az ország értelmisége. 
Onnan tudom, mert a hogy megállítanak a 
legelőkelőbb urak az utczán, — : hogy mit 
akart ungi kollegája ? Igaz-e ? 

Én a hogy igyekezem magunkat védeni, 
szívesen is mondj ák u tánam: 

El is várjuk. A népvándorlást az önök 
hazafisága meg fogja gátolni. És csakis önök-
től várjuk. 

(Topánfalva.) Verner Jenö. 

IR 01) A L 0 M. 
Iskolaügyi dolgozatok. Irta Bardócz Pál. 

Bardócz Pál egyike a székesfőváros leg-
nemesebb törekvésű tanítóinak. Azok közül 
a tanítók közül való, a kik az iskoláért és 
a tanítóság ügyéért önzetlenül, igaz szívvel 

lelkesülnek. Ez a kötete is erről tesz tanú-
ságot. Nem nagy igényű dolgozatok gyűjte-
ménye ez a könyv, de annál értékesebb a 
szeretetteljes lelkesülésért, melylyel minden 
sorának tanúsága szerint szerzője az iskolán, 
kortársai jóvoltán és a magyarság ügyén 
csüng. — Szathmáry György felett a M. T. 
Kaszinójában tar tot t emlékbeszédével kezdődik 
a kötet. Ez a kötetnek talán legértékesebb 
része. Emelkedett hangú, szép emlékbeszéd. 
Jól jellemzi Szathmáryt, azt az izzó fajszere-
tetet, mely lelkében élt s egész munkásságát 
és életét irányította és a mely faj i és haza-
szeretet ezzel a szivéből szakadt mondásával: 
„Nemzeti államot csak nemzeti népoktatás 
mellett fogtok teremthetni", i rányt szabott 
egész közoktatásügyünknek. Másik, kiemelkedő 
dolgozat a köte tben: „Az osztatlan népiskola 
és tanítója." Ebben helyteleníti a tanító-
vándorlást. Az osztatlan iskola bajainak 
orvosszeréül és a tanítóvándorlás megakadá-
lyozására pedig sok igazságérzettel azt ajánlja, 
hogy az osztatlan iskola taní tója terhesebb 
munkájáér t — óratöbblet vagy egyéb czímen 

— nagyobb díjazást nyerjen. Égyik czikkében 
az évzáró vizsgálatok helyett osztályátadást 
kiván, másikban népiskolai i ra t tárakat kiván 
létesíteni és a gyakorlati tanító helyes föl-
fogásával szól a gazdasági ismétlő-iskola és 
a szaktanfolyamok kérdéséhez. Általában alig 
akad az iskola életében újabban fölmerült 
kérdés, melyhez szerző több-kevesebb sikerrel 
— néha ugyancsak odavetve — hozzá ne 
szólana. Hozzászól az egyesületi élet kénye-
sebb kérdéseihez is és hangot ád annak a 
sokunk által táplál t óhajtásnak, hogy a 
székesfőváros sokféle tanítóegyesülete, ha 
egvébként nem, legalább gazdaságilag egye-
süljön, hogy az egyesületi élet anyagi terhei 
elviselhetőbbé váljanak. A csinosan kiállított 
kötet a szerző tulajdona. Ára 2 korona. Szivesen 
ajánl juk kar társaink figyelmébe. (B. E.) 

A tojás (baromfitermékek) értékesítő szövetke-
zetek alapszabálytervezete. Összeállította Ilreblay 
Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő. Ára 
20 fillér, kapható szerzőnél Gödöllőn. Hreblay 
egyike a legfáradhatatlanabb állattenyésztési 
felügyelőinknek. Jelen kis munkájával is 
igen nagy szolgálatot te t t mezőgazdaságunk-
nak. A baromfitenyésztés a kisbirtokos osz-
tály legfontosabb üzletágát képezi s az it t 
ismertetet t szövetkezeti alapszabály egész 
vidékek boldogulását van hivatva előidézni. 
Fölhívjuk rá különösen lelkészeink s tanítóink 
figyelmét. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: az enyingi közs. 

óvó felügyelő-bizottsága nőtagjainak, a kik ezen 
intézet fölszerelésére 526 koronát gyűjtöttek. 

Kinevezte: Halász József polg. isk. rajz-
tanítójelöltet a pásztói áll. polg. isk.-lioz a 
XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; Gaál 
Ilona oki. óvónőt a válaszúti áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Simon Erzsébet oki. óvónőt a nagy-
ugróczi áll. óvóhoz óvónővé; Zwick Mária oki. 
óvónőt a franczfeldi áll. óvóhoz óvónővé; 
Vlkolinszky Klára oki. óvónőt a técsői áll. 
óvóhoz óvónővé; Gyurka Gizella oki. óvónőt 
a héjjasfalvai áll. óvodához óvónővé. 

Áthelyezte : Lukács Katalin válaszúti áll. 
óvónőt a zajzoni áll. óvóhoz; Spnngliolcz 
Amália majszéni és Czeizler Ilona szentantali 
áll. óvónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Magyar Péter 
dengelegi munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 480 koronát; Hudy István hántai munka-
képtelennek talált ág. hitv. ev. tanító részére 
évi 640 koronát. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott: 
néh. Fröhlich Adorján torzsai ev. ref. tanító 
özv., szül. Kármán Ilona és 4 kiskorú árvája 
részére együtt évi 1148 koronát; néh. Sas 
(Singer) Adolf simontornyai izr. tanító özv., 
szül. Bleicher Jozefa részére évi 612 koronát; 
néh. Márczy István kernyájai nyug. r. kath. 
tanító özv,, szül. Bizinger Erzsébet részére 
évi 601 korona 75 fillért. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A zalavármegyei általános tanító-

t e s tü l e t sümegi járásköre április 4-én tartotta 
meg rendes közgyűlését, melyen Könnye 
József tanító elnökölt. Bánfi Alajos igazgató-
tanító gyakorlati tanítást tartott, egy olvas-
mány kezelését mutatva be. A tanítást a 
gyűlés sikerültnek jelentette ki. Éles Károly 
sümegi tanító „A tanítók és a névmagyarosí-
tás" czímmel értekezett. Bánfi Alajos indítvá-
nyára az Eötvös-alapnak régebben tett 100 frtos 
alapítványát 400 koronára emelte a kör. 
Megrendelték a Barcza-féle könyvtár-alap 
terhére Eötvös József báró munkáinak dísz-
kiadását is. A tanítástervezet kérdésében arra 
az álláspontra helyezkedett a közgyűlés, hogy 
az egytanítós iskola külön tervezetet kapjon. 

• A krassószörényvármegyei tanító-
egyesület resiczabogsáni köre Resiczabányán 
tartotta tavaszi köri gyűlését. Wiszkocsill 
József a IV. osztályban a számtanból taní-
totta a tört fogalmát. De ík Gyula „Az isko-

lán kivüli ifjúsági egyesületek szervezése" czí-
men tartott fölolvasást. A gyűlés Petliő Károly 
indítványára kimondta, hogy az osztatlan isko-
lának nem kell külön tanterv. 

X A háromszékmegyei ált. tanítóegyesü-
letse^si köre e hó 5-énUzonban tartotta gyűlését. 
A tanterv-kérdésben egyhangúlag kimondták, 
hogy nem kell külön tanterv. A hazai ipar 
pártolására az „Aláírási ív" aláirásával min-
den tag magát kötelezte. Az erkölcsnemesítés 
eszközeiről értekezett Bodoli Pál, a méhészet 
köréből Vén Árpád tartott élőadást. 

A Áz abaújtornamegyei általános tanító-
egyesület tornai járásköre Tornán tartotta 
meg rendes közgyűlését. A tanterv-kérdésben 
a kör az egységes, de minimális tanterv n?el-
lett foglalt állást. Tóth Bertalan az ízlés fej-
lesztésére szolgáló eszközökről olvasott föl. 

$ A délmagyarországi tanítóegyesület 
végvári fiókköre Buziáson tartotta tavaszi 
rendes közgyűlését. A gyűlés Karenovics Paula 
buziási tanítónő gyakorlati tanításával „az 
ige három főidejének ismertetéséről" kezdődött. 
Az érdekes tanítást a legnagyobb érdeklődés-
sel hallgatták.- A gyűlést Jeney Ferencz szinér-
szegi áll. igazgató-tanító, a kör elnöke haza-
fias és vallásos beszéddel nyitotta meg. A gyűlés 
főtárgya a tantervkérdés volt. Lovászy Dezső 
előadása után a kör az egységes tanterv mel-
let foglalt állást. Az elnök különös figyelmébe 
ajánlotta a kartársaknak Eötvös József báró 
műveit. 

$ Az abaújtornamegyei ált. tanító-
egyesület kassai járásköre Kassán tartot ta 
körgyülését, mely alkalommal Sóvári (Schirger) 
Jánosnak 25 éves működését is megünnepel-
ték. A tanterv-kérdésben a kör az egységes, 
de minimális tantervet fogadta el s elvben 
helyesli az osztály vagy anyagösszevonás 
által elérhető vívmányokat. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Magánügyben a lap Tanácsadó rovatában 

nem válaszolhatunk; a ki pontosan czímzett 
levelezőlapot nem mellékel, hasztalan vár 
választ. Olyan kérdésekre, a melyekre rögtön 
lehet válaszolni, pósta fordultával válaszolunk ; 
olyanokra, a melyek utánjárást kívánnak, csak 
8—10 nap leforgása alatt. Mindenkit kérünk e 
rovat szorgalmas és folytonos olvasására, hogy 
fölösleges kérdezősködéssel ne fáraszsza magát. 
Hivatalos titkok felől nem adhatunk fölvilá-
gosítást. Beklamácziók, hirdetési szövegek és díjak 
a kiadóhivatalra (I. Vár, Iskola-tér 3.) czím-
zendők. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
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X. Y. Az 1893. évi XXYI. t.-cz. 1. g-a „tisz-
tességes lakásról és egy negyedholdnyi kert 
használatáról" szól. „Tisztességes lakás" alatt 
legalább 2 szobás padozott lakást értenek. Ha 
az iskolaföntartó nem ad természetben lakást, 
köteles annyi lakbért adni, mint a mennyiért 
a törvényben előírt lakást a helyi körülmények 
közt bérelni lehet. — 0 . T. Sz—V. Igaz; 
jeles tanítói oklevéllel fölveszik a Paedago-
giumba s megszerezheti a polg. isk. képesítést. 
Az egyetemre érettségi vizsgálati bizonyítvány 
kell, de, esetleg azt is megszerezheti külön-
bözeti vizsgálattal. Ösztöndí jak felől fi át az 
intézet igazgatója tájékoztathatja. — L. K. 
Nem kérjük; czikkekkél bőven él vagyunk látva 
álcár két évre is! — lí. A. Göncz. 1. Az álla-
mosítás alkalmával a tanítót, ha nincs alapos 
kifogás ellene, át szokták venni. Ez a kir. 
tanfelügyelő úr dolga. 2. A maximális óraszám 
keretén belül köteles az ismétlő-iskolában 
tanítani. 3. A korpótlékot illetőleg, nem szá-
mítják be a nevelősködés éveit. — E. Szered. 
Az 1868. XXXVIII. törvényczikk 144. §-a 
így szól: „ A hol a tanítók jelenleg (t. i. a 
törvény szentesítésekor, 1868 deczember 5-én) 
a 142. §-ban kitett összegeknél (elemi iskolai 
tanító: 300 f r t ; segédtanító : 200 f r t ; felső 
népiskolai tanító: 550 f r t ; felső népiskolai 
segédtanító 250 f r t ; polgári iskolai taní tó: 
800, illetőleg 700 f r t ; polgári iskolai segéd-
tanító : 400, illetőleg 350 frt) nagyobb fizetést 
húznak, ott annak élvezetében ezentúl is meg-
hagy andók." — Hr . Ii. Modor. Ebben az 
ügyben nem tőlünk, hanem a megyei kir. 
tanfelügyelő úrtól kell tanácsot kérni. O felet-
tes hatóság; mi nem vagyunk. Azt hiszszük, 
nem fogja megengedni az iskolaszéknek az 
osztály megszüntetését; a tanító elbocsátását 
pedig egyenesen a törvény tiltja. — F. Gy. 
Tisza-Csege és másoknak. A 'korpótlék fede-
zésére oly okleveles tanító vagy tanítónő részére, 
ki öt év óta egyhuzamban, bár különböző 
helyeken is működik a tanítói pályán, a kor-
pótlék esedékességének napját megelőzőleg 
három hónappal tarlozik a hitközség állam-
segélyért folyamodni. A folyamodvány a vallás-
és közoktatásügyi ministeriumra czímezve, a 
vármegyei közigazgatási bizottsághoz küldendő 
be s a következő mellékletekkel szerelendő 
föl : 1. A hitközség költségvetése annak iga-
zolására, hogy a hitközség nem rendelkezik 
fedezettel a korpótlék kiszolgáltatására. 2. Az 
iskola költségvétése. 3. A tanító díj le vele. 
4. A tanító oklevele. 5. A tanítónak idő- és 
sorrendben összeállított szolgálati bizonyítvá-
nyai. 6. A községi elöljáróságnak a járási 
főszolgabirótól láttamozott nyilatkozata a hit-
község szegénységéről. 7. Az iskolába járó 

mindennapi és ismétlő tanköteles gyermekek 
hiteles, a községi elöljáróságtól igazolt kimu-
tatása. — T. E. Van-e joguk tanítói korpót-
lékra a magániskoláknál működőknek? Nincs, 
még pedig a következő okokból: A tanítói 
korpótlékra vonatkozó § az 1893. évi XXVI. 
törvényczikkben foglaltatik. Mivel a nevezett 
törvényczikk „a községi", valamint „« 
hitfelekezetek által föntartott elemi iskolák-
ban" . . . működő tanítók és tanítónők fize-
tésének rendzéséről gondoskodik: ebből önként 
következik, hogy . . . „magániskolánál" töl-
tött szolgálati éveket a tanítói korpótlékba 
nem kötelesek beszámítani s az ily alkalma-
zottaknak törvény szerint nincs joguk kor pótlékot 
követelni. Magániskolák föntartói önszántukból, 
méltányosság alapján adhatnak korpótlékot. — 
Sz. M. Felekezetnél működő beteg tanító 
helyettesét a hitközség tartozik díjazni humá-
nus szempontból. Ha ideiglenesen szolgálatra 
képtelen a hitfel. tanító, akkor a nyugdíjügyi 
bizottság az ideiglenesség tartamára teendő 
intézkedés végett az illetékes egyházhatósá-
got küldöttei által rögtön megkeresi s a kir. 
tanf. — ki ez ügyet figyelemmel kisérni tar-
tozik — méltatlanság vagy jogtalanság esetén 
erről jelentést köteles tenni a közokt. minis-
teriumnak. — T. E r n ö . Az iskolaföntartóval 
kell megegyezni: ki fizesse a tanító helyet-
tesét, míg ő gyümölcsészeti tanfolyamon van ? 
Méltányos volaa, hogy a föntartó fizesse, nem 
hiszszük azonban, hogy köteleznék reá. — 
Nagy I . Iskolakertek, szőllők vagy faiskolák, 
melyek tanítási czélokra szolgálnak, földadótól 
mentesek. — S. Tivadar . A néptanítók — mint 
már sokszor mondtuk — hadmentességi díjat 
nem kötelesek fizetni az 1880. XXVII. t.-cz. 
3-ik §-a értelmében. Tagadja meg s folyamod-
jék a törlésért az illetékes pénzügyigazgató-
sághoz. — H. Ákos. A legeltetési jog tár-
gyában a községi elöljáróság határozata irány-
adó. Ez a községi önkormányzati jogkörhöz 
tartozik. Leveléből lígy látjuk, jogosan köve-
telik öntől is a járulékot, mely a marhapász-
tor-bérbe adandó. A borváltság díja ügyében 
ön egyoldalúlag nem intézkedhetik. Ebben a 
lelkésznek s a gyülekezetnek is van szava. 
Nem kötelezheti a hitközséget új alkura, 
új váltságdíj megállapítására. — Ii . J . 
1. Mezőőri illetmény kivetésénél terhelhetik-e a 
tanítót ? Erre nézve válaszunk a következő: 
Ont díjlevele értelmében — tehát fizetés czí-
men — illeti meg 4 katasztrális hold erdei 
legelő haszonélvezete, mely után 3 évig nem kö-
veteltek illetményt, most azonban 5 kor. 56 fil-
lért vetettek ki. Ebből azt kellene következtetni, 
hogy nem jogos a követelés, mert hiszen 
3 évig nem is próbálták meg behajtani. Te-
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kintettel továbbá arra, bogy a mezőőri java-
dalmazás — mely az illető „birtolcosok" ter-
hére történik — az 1886. XXII. t.-cz. 130-ik 
§-a alá eső közteher; már pedig ön egyrészről 
fizetés fejében kapja az illető területet, tehát 
nem, „birtokosa" annak, másrészről a tanítók 
fizetésüktől községi adót nem tartoznak fizetni: 
ennek alapján megpróbálhatná a fölebbezést, 
hogy döntést provokáljon s jó volna, ha az 
eredményről aztán lapunkat is értesítené 
tanítótársaink általános tájékoztatása végett. 
Megjegyezzük, hogy a mezőőri javadalmazás 
kivetése körül fölmerült vitás kérdésekben a 
közigazgatási bizottsághoz kell fölebbezni, 
ennek határozata ellen pedig a közigazgatási 
bíróságnál lehet panaszt emelni. 2. A pósta-
„küldöncz" kézbesítő díja helyi megállapodás 
szerint történik. A községi elöljáróságnál 
kellene méltányos hozzájárulás iránt lépéseket 
tenni. 3. Teljesen jogtalan eljárás, hogy a közs. 
jegyző vagy bíró önkéntesen „utólagosan iga-
zoltnak" minősítse azon mulasztó tanulókat, kik-
nek szülei megbírságolására a szolgabírói hivatal 
utasította a községi elöljáróságot. Nem ártana 
erről bizalmasan a kir. tanfelügyelővel értekezni, 
mert ez a tanítói tekintély védelme is volna. — 
(Sell. A. Az illető kartársnak annak idején 
azonnal a kir. tanfelügyelőnél kellett volna 
jelentkeznie s ennek utasításához magát tar-
tania. Nem ismervén az ügy részleteit, csak 
azt tanácsolhatjuk, forduljon kir. tanfelügyelő-
jéhez s az ő tanácsa szerint cselekedjék. — 
L. J . Néptanítók nemcsak fizetésüktől, illetőleg 
nyugdíjuktól, hanem azon fizetés jellegével bíró 
egyéb járandóságaiktól, példáid tanítói földek-
től, sem tartoznak községi pótadót fizetni, mélye-
ket tanítói minőségükben javadalmuk kiegészí-
téséül élveznek. Ennek igazolására olvassuk a 
„Magyar Köztisztviselő" cz. közlönyben a köz-
igazgatási bíróság eme döntését: 2111/1899. 
K. sz. 0 Fölsége a Király nevében a m. kir. 
közigazgatási bíróság H. Vilmos n.-i lakos, 
róm. kath. tanító által élvezett földek jöve-
delme után kivetett községi pótadó kérdésé-
ben P.-vártnegye közigazgatási bizottsága által 
1897. évi márczius hó 11-én 2707. szám alatt 
hozott — nevezett tanító által élvezett tanítói 
földeket pótadó alól fölmentő — határozat 
ellen N. város képviseletében a város polgár-
mestere részéről benyújtott — s tévesen a 
vallás- és közoktatási m. kir. ministerhez föl-
terjesztett — hivatalos jelentésbe foglalt 
panasziratot, az 1896. XXVI. törvény czikk 
34. §. alapján tárgyalás alá vévén, 1899. évi 
szeptember hó 13-án tartott nyilvános tanács-
ülésében következőleg itélt: A m. kir. köz-
igazgatási bíróság a panasznak helyt nem ad. 
Indokok: A fönforgó ügyben ezen m. kir. 

közigazgatási bíróság f. évi május hó 31-én 
1373. szám alatt hozott végzésben a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister által 1898. 
évi november hó 28-án 80.218. szám alatt 
közbevetőleg hozott határozattal szemben saját 
bírói hatáskörét megállapítván, ezt a nevezett 
m. kir. minister f. évi julius hó 6-án 46.639. 
szám alatt kelt átiratával tudomásul vette. 
Ennek folytán a föntebb idézett ministeri hatá-
rozat, valamint az ellene H. Vilmos részéről 
közbevetett panasz hatályát veszítvén, ille-
tőleg tárgytalanná válván, csakis N. K. város 
polgármesterének a vármegyei közigazgatási 
bizottság határozata ellen érvényesített panasza 
az, mely ezen közigazgatási biróság ítélkezése 
alá esik. Ezen panasznak helyt adni nem 
lehetett; mert a panasz abból a fölfogásból 
indul ki, hogy az 1886: XXII. törvényczikk 
138. §-a a tanítónak csak a hivatala után 
járó fizetését vagy nyugdíját mentesíti községi 
adózástól, de egyéb szintén állása után őt 
illető javadalmát nem. Ezen fölfogás azonban 
törvényes alappal nem bír, mert noha az idézett 
törvény 138. §-a a tanítókat is azok közé sorolja, 
kik hivatalaik után járó fizetéseiktől, illetőleg 
nyugdíjaiktól közs. adót fizetni nem tartoznak, 
de minthogy ügy az 1868 : XXXVIII. t.-cz. 142. 
§-ában, valamint az 1893 : XXVI. törvényczikk 
3. §-ában ki van mondva, hogy a tanító fize-
tését nemcsak a készpénzben kiszolgáltatott 
rész, de a tanítói javadalmazáshoz tartozó 
természetbeni járandóságok is képezik, ebből 
következik, hogy a tanító azon járandóságai-
tól, melyeket tanítói minőségben javadalma 
kiegészítéséül élvez, a fizetés jellegét s az ezt 
törvényszerüleg megillető kedvezményt meg-
vonni jogszerüleg nem lehet. Ezért a köz-
igazgatási bizottság helyesen járt el akkor, 
midőn H. Vilmos tanító panasza folytán az 
őt tanítói minőségben megillető s tanítói 
javadalmazásához tartozó földhaszonélvezet-
ből eredő jövedelmet községi pótadó alól 
mentesnek mondván ki, az e czímen előírt 
tartozás törlését rendelte el. — Cs. (>.v. 
A tanszermúzeum elhelyezésének a kérdése 
még függőben van; egyelőre mást nem vála-
szolhatunk. - K. J . Kovászna. Ön a föld-
mívelési ministeriumtól kérte a „Magyar 
gazda kincsesházát", de még eddig nem kapta 
meg s azt kérdi tőlünk: mi lehet ennek az 
oka? Csak az, hogy alkalmasint már elfogyott 
az első kiadás és most meg kell várni, míg a 
második kiadás elkészül. — B. J . Rácz-
Almás. Az Eötvös-alap részesjegyeinek tulaj-
donosai és rendes tagjai egyaránt folyamod-
hatnak fiaiknak a Tanítók Házába való fölvé-
teléért. A tudnivalókat legközelebb egész ter-
jedelműkben közölni fogjuk. Még van idő! 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula minister a külföldről, 

jó egészségben, visszaérkezett a fővárosba s 
újra elfoglalta állását. Ministeriuma fölirati-
lag üdvözölte a népszerű ministert, a kit az 
ország tanítósága is őszinte megelégedéssel 
lát abban a díszes állásban, a melyben öt év 
alatt oly sokat lendített a népnevelés és a 
népnevelés munkásainak a sorsán. Közóhaj-
tásnak adunk kifejezést, midőn ő nagyméltó-
ságának tartós jó egészséget kívánunk. 

— A M. T. Országos Bizottsági), mint 
már röviden jeleztük, f. hó 9-én igazgató-
tanácsi ülést tartott, melyen a tanterv-kérdés-
sel is foglalkozott. Schmidt Boldizsár a külön 
tanterv mellett tartott szakavatott és nagy 
figyelemmel hallgatott beszédet, az egy tanterv 
mellett Teres Sándor érvelt és terjesztette be 
azt a határozati javaslatot, a melyet a Nép-
nevelők Budapesti Egyesülete is elfogadott. 
Elénk, tartalmas és érdekes eszmecsere után 
az igazgatótanács többsége az egy tanterv 
mellett foglalt állást. — A titkári bejelenté-
sekből megemlíthetjük a következőket: az 
Orsz. Bizottsághoz eddig 95 egyesület csatla-
kozott összesen 16.646 taggal; oly kúriai 
döntvény, mely a nyugdíjas tanítókat meg-
fosztaná a választói jogtól, nincs. A Tanítók 
Háza igazgató tanácsába az Orsz. Biz. 8 évi-e 
Sornlyay Józsefet választotta meg. A magyar 
királyság 900 éves fönnállásának megünnep-
lésére rendezendő országos ünnep előkészíté-
sét bizottságra bízták. György Aladár indít-
ványára elhatározták, hogy a népszámlálás 
alkalmából tanítói névjegyzék egybeállítására 
megteszik a szükséges lépéseket. A maros-
tordamegyeiek indítványát a kántortanítók 
kántori járandóságának a nyugdíjalapba való 
beszámítása tárgyában, a nyngdíjbizottságnak 
adták ki; ugyanazok indítványára az igazgatói 
hatáskör megszabása és a szolgálati pragma-
tika ügyében kérvényt fognak beadni. Az 
Érsekújvárvidéki róm. kath. Népnevelők Egye-
sülete indítványára az Orsz. Biz. kérvényt 
intéz, hogy a kath. tanítók mentessenek föl az 
ártéri adó fizetése alól. A Borsodmegyei ált. 
Tanítóegyesületnek azt az idítványát, hogy 
minden iskola községi jellegűnek nyilvánít-
tassák, a törvény revíziójakor fogja tárgyalni 
az Orsz. Biz. A Bács-Bodrogm. Tanítóegyes, 
a gyermekek részére való költemények ki-
válogatására bizottságot kiván létesíteni. Ki-
adatott a Népnevelők Budapesti Egyes.-nek. 
A Kolozsmegyei. Tanító test. javaslatára kérni 
fogja az Orsz. Biz., hogy a népiskolák mellett 
városokban legalább 2 — 3 iskolánál 1 — 1 
orvos alkalmaztassák. 

— Szöllöink jövedelmét fokozhatjuk a 
helyes és okszerű metszés által. A szőllők 
aránytalan csekély jövedelme leginkább a hely-
telen metszésben keresendő, de az ósdi, hely-
telen metszés által a tőkék korai elöregedését 
is idézzük elő. Hogy miképpen kell tehát a 
szőllőt metszeni, arra megtanít „A szőllő helyes 
metszése" czímű szakmunka. í r ta : Maurer 
János, a „Szőllőszeti és Borászati Lap" szer-
kesztő-kiadója. Megrendelhető szerzőnél Kecske-
méten, két korona előleges beküldése mellett. 

— Rövid hi rek. A lévai állami tanító-
képző-intézetben a folyó évi tanképesítő írásbeli 
vizsgálatok május hó 28. és következő nap-
jain fognak megtartatni, a szóbeliek junius 
hó végével. Jelentkezni lehet folyó hó 
végéig. •— Kitüntetett tanító. Soós Gergely 
állami iskolai tanítót Charlottenburg községe 
abból az alkalomból, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministertől a magyar nyelv 
sikeres oktatása és terjesztése körül tanúsított 
kitűnő szorgalma elismeréseül 100 korona 
jutalmat kapott, szép ováczióban részesítette. 

— Gyűlések. A csanádmegyei tanítóegye-
sület makói járásköre f. hó 25-én Leién rendes 
félévi gyűlést tart. — A Mária Dorothea-Egye-
sület f. hó 22-én d. e. 11 órakor Andrássy-út 
65. sz. a. az „Erzsébet-nőiskola" nagytermében 
tartja XY. rendes évi közgyűlését. — A torda-
aranyosvármegyei általános tanítótestület maros-
ludasi fiókköre ez évi első rendes köri gyűlését 
május hó 5-én Hadréven tartja meg. 

— Halálozások. Kaiser Endre nyugalma-
zott néptanító f. hó 6-án Kápolnás-Nyéken 
meghalt. Az elhunyt 62 évet töltött tanítással 
és Ácsán — a hol mint főtanító 55 évig 
egyhuzamban működött — alig akad néhány 
legidősebb kivételével ember, a kiket ő nem 
tanított volna. — Lázár Antal volt bőnyi 
ev. ref. tanító, 50 évi áldásos tanítóskodása 
után, nyugalomba vonulásának 5-ik, életének 
83-ik évében, f. évi április 6-án, Szentesen 
meghalt. — Holkó Mihály Gömörm. Perlácz 
egyh. közs. iskola tanítója életének 69-ik, 
tanítóskodásának 42 ik évében f. hó 9-én jobb-
létre szenderült. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Kivándorlás a hazából. Benécs Gusz-
táv. — Az osztott elemi népiskolai tanterv, tekintet-
tel a főváros viszályaira. Sretvizer Lajos. — Egy 
tizfilléres füzet, níilit közgazdasági példatár. Kolil-
bauer Ferencz. — Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának? I. Merényi Kálmán. — II. Vecsei József.—-
Gyűjtsük a népköltészet termékeit! Dr. Sebestyén 
Gyula. — Szúi ióra : Apostolkodás falun. Verner 
Jenő. — Irodalom. —- Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S 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 meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egy-es szóért, minden közlés után 6 íillé.- fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTEOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 

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

A tanító és a innnkáspolitika. 
(V.) Nem tartozom azok közé, a 

kik valamennyi országos ügyet vagy 
társadalmi kérdést a tanítókkal szeret-
nének megoldani, sőt elismerem, hogy 
már ma is ezermesternek kellene len-
nünk, ha mindama várakozásnak meg 
akarnánk felelni, a melyet működésünk-
höz kötnek; — azért azokat a föladato-
kat, a inelyek inkább illenek másféle foglal-
kozású egyénekhez: engedjük át mások-
nak, mi pedig inkább kevesebb teendőt 
öleljünk föl, de azt alaposan végezzük. 

It t van például a kertészet, szőllő-
mívelés, gyüinölcsészet, melyeket a tanító 
úgyszólván ki sem kerülhet. I t t van a 
népkönyvtárak, olvasóegyesületek szer-
vezése, melyeket szervezni és vezetni 
csakis a tanító tudhat, mert ő ismeri 
a nép gondolkozását legjobban, ő tudja, 
hogy melyik oldalról lehet irányítani 
legkönnyebben. 

Ezek a föladatok tehát a tanítóban 
lelik meg emberüket és önérzettel 
mondhatjuk, hogy sok kartársunk szép 
sikerrel meg is felelt és felel e tekin-
tetben teendőjének. 

De'mikor a népkönyvtárról és olvasó-
egyesületről van szó: önkénytelenül 
csatlakozik azokhoz a munkáskör és 
munkáspolitika is, mert természetes össze-
köttetésben vannak egymással. Hogyne 
volnának, hiszen helyes munkáspolitikai 

érzék nélkül népkönyvtárt és olvasó-
egyesületet sem lehet jól szervezni és 
vezetni. Már ezek létesítése is munkás-
politikát föltételez, ha mindjárt nem 
hangoztatjuk is nyiltan, hogy munkás-
politikai föladatuk van. 

A tanító akár vallja be maga és 
mások előtt, akár nem: ki nem kerül-
heti, bogy munkáspolitikával foglal-
kozzék. Nem kerülheti ki már azon 
egyszerű és mindennapi körülmény 
miatt sem, mert naponta, mondhatni 
a nap minden órájában találkozik a 
földmíves-munkásokkal. 0 hozzá megy 
a földmíves, bogy katonafiainak leve-
let Írasson. 0 hozzá megy a felesszer-
ződés megkötésekor. Nincs olyan bizal-
mas közelségben a nép ügyes-bajos dol-
gaihoz senki, még a jegyző sem, mint 
a tanító. Még azon ügyek hátterét is, 
melyeket a jegyző intéz: jobban ismeri 
a tanító, mint a jegyző vagy a ható-
ság más közegei. 

És ennek megvan a maga termé-
szetes oka. 

A föld népe jól tudja azt, hogy a 
tanító nincs személy szerint érdekelve, 
mikor neki tanácsot ad; hogy a tanító 
meggyőződését nem dróton rángat ják; 
hogy tanítóhoz árnyéka sem férhet 
a bizalmatlanságnak. 

És ezt az őszinte, szívből eredt bizal-
mat a tanító meg is érdemli. 

Lapunk 17-lk szám fihoz egy melléklet van csatolva. 
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Ott él a maga szegénységében együtt 
a nép gyermekeivel. Dolgozik napestig 
a közügy érdekében s az iskolai mun-
kát a társadalmi szolgálatokkal váltja 
föl, — olyan szolgálatokkal, a melyek-
ből édes-kevés anyagi haszna van, sőt 
akárhányszor ráfizet. Egyik egyesület-
ben jegyző, másutt pénztáros, könyv-
táros, némelyikben mindenféle tisztsé-
get visel becsületből. 

A bizalmat és becsületet hát meg is 
érdemli. 

A nagy politikusok évek óta. renge-
teg munkával és fáradsággal igyekez-
nek megközelíteni a magyar népet. 
Nos hát, a néphez a legegyenesebb ú t : 
a magyar tanító szive. 

Mi, tanítók, pedig ne huzódozzunk! 
Ne tartózkodjunk csupán azért, mert 
„politika" a neve. Közeledjünk egy 
kissé a munkáspolitikához. Tegyük 
félre itt a nem „politizálunk" — jelszót, 
mert ha indokolt ez másutt, de nem 
indokolt itt. Itt szükség van ránk. A párt-
politikát kikerülhetjük és kerüljük is, 
hanem a munkás kérdéssel, munkáspoli-
tikával foglalkozzunk, mert i t t misszió 
vár reánk. 

Erkölcsi kötelességünk a nép javára 
értékesíteni azt a tőkét, mely bennünk 
hever a nép bizalma alakjában. Értsük 
meg magunk a helyzetet és túlszerény-
ség ne tartson vissza a teendőktől. 

A nép javára létesítendő termelő-, 
fogyasztó- éshitelszövetkezetek létesítése 
is munkáspolitikai kérdés. Vájjon melyik 
tanító vonhatná ki magát ezekből? 

És ha a szövetkezetek élén állhat 
a tanító, miért ne állhatna a munkás-
egyesületek élén is? Ne mérjük ki 
magunknak a lépéseket, hogy eddig 
megyünk, de tovább nem. A munkás-
védő szövetkezetekkel is foglalkoznunk 
kell. Ha tanácsért jön hozzánk a föld 
népe, hogy munkásegyesületet akar ala-
kítani, ne beszéljük le íóla, hanem 
adjunk irányt neki tevékeny beavat-
kozásunkkal. 

A szocziálista izgatók aknaműködé-
sét mi ismerjük legjobban. A tapinta-
tos beavatkozással a népet a törvény 
határain belől nagyobb sikerrel meg-
tarthatjuk, mint a csendőri beavatko-
zás. Nem kell félni attól, hogy min-
ket majd azzal vádolnak, hogy meg 
vagyunk vásárolva, mert ez nem is 
igaz. Mutassuk föl fizetéslevelünket, 
vagy azt a barna kenyeret, a melyet 
eszünk s meg van czáfolva a vád. 

Még akkor se tartsunk tőle, hogy ezt 
a ráfogást a nép elhiszi rólunk, ha egy 
pár száz forinttal több lesz a fizetésünk, 
mert akkor is csak éppen hogy meg-
élhetésünkről lesz gondoskodva. 

Éppen azért helyes volna, ha a 
tanító közérdekű sikereit nem külön 
jutalmakkal, hanem fizetésemeléssel mél-
tatnák. Ennek az a jó oldala is meg-
volna, hogy a nyugdíjba is beszámít-
tatnék, míg az 50 és 100 frtos jutal-
mak nem számítanak. 

No de hagyjuk ezt, mert mi taní-
tók nem a jutalomra gondolva teszünk 
a közjóért, hanem ideális lelkesedés-
ből; ez a kérdés most csak úgy vető-
dött föl, hogy a „megvásárlott" ember 
gyanújába semmi szín alat t sem sza-
bad beleesnünk, még ha a „jutalomrólu 

kellene is lemondanunk. 
Az a kérdés most már, hogyan 

bocsátkozzunk bele a munkáspolitikába? 
Hát csak úgy, mint eddig. Nem kell 
ehhez nagy nekifohászkodás, csak némi 
tervszerűség. Azt folytatjuk ezután is, a 
mit eddig, csak adjunk működésünk-
nek némi czéltudatos tervszerűséget. 
Valljuk be magunknak, hogy munkás-
politikával foglalkozunk s ebben meg-
lesz tevékenységünk indító oka. Alkossunk 
magunknak bizonyos tervet tevékeny-
ségünkhez s ebben meglesz működé-
sünk iránya. Az egészet pedig a nép 
iránti régi jóakaratunk és önfelál-
dozó készségünk jellemzi és teszi biz-
tos sikerűvé. 

Természetes dolog és fölösleges is külön 
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'hangsúlyoznunk, hogy, ha ilyetén mun-
kánknak sikerét akarjuk látni, nagy tapin-
tat tal kell eljárnunk. Általában a néppel 
való érintkezésben nagy okosságra és szere-
tetre van szüksége a tanítónak, hogy meg-
tartsa azt a bizalmat, a melyre aztán, 
mint szilárd alapra, bátran építhet! 

A gyermekpszichológia czélja. 
Általános a panasz a gyermekek szellemi 

túlterheltsége miatt. S tán épp e panaszok 
alapján rendelték el illetékes helyről a tanterv-
revíziói az egész vonalon. Nem czélom ez 
alkalommal az új tantervvel foglalkozni, hanem 
tanítóink figyelmét a pedagógiai tudománynak 
oly ágára kivánom fölhívni, mely Nyugot-
Európa művelt népeinél, de különösen Észak-
Amerikában a leglelkesebben karoltatott föl 
s különálló, nagy terjedelmű tanügyirodalom 
tárgyává nőtte ki magát. Alig van művelt 
népe az európai és amerikai kontinensnek, 
melynek tudományos világa, de különösen 
pedagógusai nem foglalkoznának behatóan a 
gyermekpszichológiával, más szóval: a gyermek 
testi és szellemi fejlődésének kutatásával és meg-
figyelésével. 

A modern nevelésoktatásnak jelszava a 
természetszerűség; de hogy ezt elérjük,' el-
kerülherülhetetlenül szükséges, sőt főtényező 
a gyermeki lélek — jobban mondva — a gyer-
mek szellemi munkaképességének tényleges is-
merete. 

A művésznek, hogy remekét megalkossa, 
nem csupán kőre és vésőre van szüksége, mert 
ez esetben a legegyszerűbb munkás is mara-
dandó becsű emlékmüvet készíthetne, hanem 
az ihlettség isteni adományán kívül, az alko-
tandó objektum alapos ismeretére is; épp úgy 
a tanítónak magasztos hivatása teljesítésében 
nem elegendő a tananyag s az annak földolgo-
zását könnyítő taneszközök és módszerekben 
való jártasság, hanem szükséges az önzetlen 
hivatás-szereteten kívül a tanulóknak, mint 
objektumoknak, testi és szellemi képességeinek 
ismerete is. 4 

Korunk fejlett teknikai ismeretei folytán egy 
újonan épült hajónak ellentálló- és teherhordó-
képességéről már a vízrebocsájtás előtt is 
biztos tudomással bírunk s a kipróbálás után 
megelégedéssel konstatáljuk, hogy tényleg 
ennyi és ennyi lóerőnek felel az meg; építője 
már előre megállapítja, hogy az egyes alkotó-
részek meddig és milv mértékben működnek 
s hogy újakkal mikor cserélendők föl. Ezek 
után kérdem: épp oly pontos adatokkal 

bírunk-e az emberek testi és szellemi munka-
vagy ellentálló képességéről ? Cartesius, de 
különösen De la Mattrie tudósok vizsgálódásai 
alapján hozzávetőleg tudomásunk ván ugyan 
arról, hogy az egyén, vagy annak ez vagy 
amaz szerve mily fizikai erőt képes kifejteni 
s az egyénnek vagy szervnek ezen erőknek 
föntartására és fejlesztésére naponta milyen 
és mennyi tápanyagra van szüksége; de hogy 
miként fejlődnek az egyes szervek külön-külön 
és összeségben időnkint; még kevésbbé pedig, 
hogy mily fokú, illetőleg terjedelmű az egyén 
szellemi munkaereje s a szellemi munkálkodásnál 
mikor áll be a kimerülés, mik ez utóbbinak 
csalhatatlan előjelei; hogyan fejlődnek az 
egyes szellemi tehetségek, mikor és hogyan 
nyilvánulnak azok: mindarról nagyon is meg-
bízhatatlan adatokkal, ismeretekkel bírunk. 

A természetszerű nevelésoktatásnak pedig 
első sorban ezek képezik alapját, kiinduló-
pontját s így, hogy ezen általánosan hangoz-
tatott követelésnek tényleg meg is felelhes-
sünk, a tanítónak elkerülhetetlenül kötelessége, 
hogy a valláserkölcsi czélnak szem előtt tartá-
sával a gyermek természetes fejlődését irányí-
tólag befolyásolja. E czélból azonban a gyer-
mektermészet alapos ismerete okvetetlenül szük-
séges. 

Mai nevelésoktatási rendszerünknek pedig 
épp az a legfőbb hibája, hogy az osztályt 
egyednek tekintjük s nern veszszük kellően 
figyelembe a gyermek egyéniségét, még ke-
vésbbé számolunk az egyesek értelmi fejlett-
ségével, szellemi képességeivel, hanem a mire 
egy képes, azt megkívánjuk az összeség tói-
nyomó részétől is. Nevelésoktatásunk czélja 
a legtöbb esetben nem az, hogy a gyermekek 
szellemi tehetségeit, erkölcsi érzéseit figyelembe 
véve külön-külön fejleszszük s így azokat 
önállóságra neveljük, hanem hogy a hivatalos 
tantervben megszabott tananyagnak legalább 
minimumát a tanulók többségével földolgozzuk. 
A föntebb elősoroltaknak tekintetbe vetelére, 
továbbá a tanulók mutatkozó kimerülésének 
elhárítására szükséges intézkedések folyama-
tosítására tanítóink jó része képtelen, részben 
az osztályok túlzsúfoltsága, de nem csekély 
mértékben az arra szolgáló pszichológiai isme-
retek hiánya miatt. 

Tagadhatatlan, hogy képzőintézeteink manap 
nagy súlyt helyeznek a lélektani ismeretek 
közlésére és azokban szakavatott tanerőkkel 
s eléggé megfelelő tankönyvekkel rendel-
kezünk, de mit használ mind ez, ha ezen 
nagyfontosságú ismeretek csak emlézésül s nem 
pedig gyakorlati alkalmazásul szolgálnak. 
Hányan vannak közülünk; kik a valóban nagy 
fáradsággal és buzgalommal beemlézett lélek-

17* 
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tani szabályokat, melyek kétségtelenül tapasz-
talati tényekből leszűrt pszichológiai igazságok, 
a gyakorlati életben alkalmazni képesek? Nem 
tudjuk, mert arra gyakorlati útmutatást nem 
nyertünk ; még kevésbbé, hogy a gyermekeknél 
nyilvánuló lelki jelenségekből azokat föl-
ismerjük. Ez képezi főként okát annak is, 
hogy a gyermekek cselekedeteit, viselkedését 
nem ritkán nagyon is szigorú birálat tárgyává 
teszszük, holott alapos pszichológiai tájékozott-
ság mellett okvetlenül fölismernők azon tény-
kedések lelki vagy természetszerű motívumait, 
így azonban tűlszigorúan járunk el vajmi 
gyakran, midőn elnézőknek kellene lennünk 
és viszont. A gyermekkornak is vannak ter-
mészetes jogai s épp midőn a jogossság ter-
mészetes öntudatában cselekszik a gyermek, 
akkor éri leggyakrabban gáncs vagy büntetés, 
mely aztán elkedvetleníti, zárkózottá s nem 
ritkán daczossá teszi. Ebben leli magyarázatát a 
fölnőttek és gyermekek közti folytonos karcz, a 
számtalan félreismert vagy félreértett gyermek. 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a természet-
szerű nevelésoktatásnak biztos alapja a pszi-
chológiai tájékozottság, melynek megszerzése 
a gyermekpszichológia föladata. 

A gyermekpszichológia czélját képezi t ehá t : 
kísérletezések alapján a gyermek fizikai és 
lelki életének megfigyelése; testi és szellemi 
fejlődésének kutatása; az egyes érzékek és 
szellemi képességek ténykedésének megállapí-
tása ; cselekvéseik lelki vagy testi motívumai-
nak kutatása s ily módon enyhíteni azok meg-
ítélését, vagy elismerni jogosultságukat; az 
értelmi ténykedéseket alkalmi módszerek vagy 
eljárások út ján helyes irányba vezetni; szóval: 
megismertetni bennünket a gyermek testi és 
értelmi fejlettségével és az ebből folyó szellemi 
munkaképesség fölismerésére vezetni minket, 
hogy ennek figyelembevételével képezzük, 
neveljük természetszerűen a jövő nemzedéket. 

A gyermekpszichológia hasznáról egy kö-
vetkező közleményben fogok szólni. 

(Székes-Feliérvnr.) Verger Tamás. 

Az osztott elemi népiskolai tan-
terv, tekintettel a székesfőváros 

viszonyaira. 
A történeti tárgyak, névszerint: a földrajz, 

a történet, a polgári jogok és kötelességek 
tanítása a III., IV., V. és VI. osztályra vannak 
bízva. 

Csekély véleményem szerint a kiszabott 
anyag jól földolgozható a székesfővárosi is-
kolákban, hogyha a helyes módszer szerint 
járunk el. A Barna Jónás tagtársunk jeles 

müve: „A földrajzi oktatás tanításanyaga és 
módszere a népiskolában"', melyet a budapesti 
tanítótestület 1886-ban pályadíjra érdemesített, 
sok helyes útbaigazítást ad a megválasztandó 
anyagra és a tanítás menetére nézve. 

Mindenesetre czélszerü volna a helyes útmu-
tatásokat figyelembe véve, részletesen elsorolni 
azt a földrajzi anyagot, a melyet a mi tanuló-
inknak majd el kell sajátítaniok. 

Ugyan, mit is tapasztalhatunk sok helyen 
különösen a III. osztály helyrajzának a taní-
tásánál ? 

Azt, hogy a középületek fölsorolása, a 
kerületek, utczák, terek, égtájak szerint való-
meghatározása s más ilyen szárazságok beta-
E u l á s a v i s z i a főszerepet a földrajzi órában. 
No meg a földrajzi alapfogalmak ilyen-olyan 
definicziója. Mindmegannyi ürességek, melyek 
csak arra jók, hogy unalmat szerezzenek a 
gyermeknek a földrajzi órában. 

A későbbi földrajzi oktatás anyaga is 
mennyi tartalmatlan névvel áll elő! Ugyan, 
van-e csak egy szemernyi értelemképző elem 
az olyan földrajzi tanításban, a mely egy 
egész sereg földrajzi nevet s többnyire érdek-
telen s értéktelen adatokat nyújt a földrajzi 
órában ? „Ne csak neveket tömjünk a szegény 
gyermek emlékezetébe, hanem élő, élettel bíró, 
érdekes fogalmakat, melyek megragadják lelkét, 
képzelőtehetségét, egész lényét." 

A helyrajz tanításában első sorban is a 
szemléletekből kell kiindulnunk. A fővárosban 
sok iskolánk van, különösen az I., a II., a 
III., a VI., a VII., a IX. és a- X. kerületben, 
a melyek az iskolai kirándulásokat minden 
nehézség nélkül életbeléptethetik a földrajzi 
tanítás érdekében. A fölsorolt kerületekben 
több iskola a város szélére van építve, tehát 
semmi akadálvlyal sem járna a földrajzi alap-
fogalmakat künn, a szabadban szemléltetni. A 
város belsejében levő iskolák már nincsenek 
abban a kedvező helyzetben, hogy az egész 
osztálylyal kirándulhassanak. 

A hol pedig az iskolai kirándulások útjából 
el nem háríthatók az akadályok, ott tegye 
meg az iskola legalább azt, hogy a tanulókat 
földrajzi természetű megfigyelésekre szoktassa. 
Tapasztalásból mondhatom, fcogy igen sok 
tanítványom jutott már ily tanácsom folytán 
becses helyrajzi és földrajzi ismeretekhez, 
melyeket világossá tenni az iskola feladata. 

Figyelmeztessük őket, hogy mit nézzenek 
meg különösen, ha ebbe vagy abba kerületbe 
mennek. Buzdítsuk őket, hogy ezt vagy amazt 
nézzék meg szüleikkel vagy felnőtt testvéreik-
kel, imerőseikkel. Figyeltessük meg velők a 
déli árnyék hosszát, a nappalok és az éjjelek 
hosszát, növekedését és fogyását, a szelek. 
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irányát, a napi hőmérsékletet stb. Ezzel az 
eljárással fölnyitjuk a gyermek testi és lelki 
szemét s nemcsak a szemléletkörüket tágítjuk, 
hanem eszmélkedővé neveljük őt, a ki mindig 
több és több értékes ismeretanyag birtokába 
ju t a maga erejéből. 

A fővárosi tanítóságnak a helyrajzi tanítási 
anyag részletezését múlhatatlanul el kell készí-
tenie, továbbá meg kell keresnie a székes-
fővárosi hatóságot, hogy mielőbb gondoskod-
jék a helyrajzi tanítás sikeressé tételét bizto-
sító alkalmas térképekről s egyéb szükséges 
szemléltetési eszközök beszerzéséről. 

A hazai történetből vett anyag a történelem 
azon mozzanatait viszi a kis tanuló lelki szemei 
elé, a melyek érdekesek, megkapok, fontosak. 
Hogyha a készülőben levő történeti képeink 
valóban sikerülnek, akkor ezek felhasználásá-
val a hazai történet eseményeinek egyszerű, 
igaz és lelkes előadása mellett öntudatlanul is 
fölébresztheti a tanító a gyermek szivében a 
fajszeretetet, a hazaszeretetet, a nemzeti öntu-
datot, a nemzeti haladás óhajtását. 

A föntebb hangsúlyozott helyes megfigye-
lésre való szoktatásnak tágas tért kell juttat-
nunk a természetrajzi és a természettani anyag 
tanításában is. 

A fővárosi tanítóság gondjaira vár itt az a 
"fontos feladat, hogy kivétel nélkül minden 
iskolánknak kezeügyében legyenek a követ-
kezők: 1. Azon földnemek, a melyek a 
főváros határában találhatók. 2. Azon ásvá-
nyok, a melyek a főváros hegyeiben előfordul-
nak. (Ide venném az utczák burkolására 
használt köveket is.) 3. Mindazon helyben termő 
növények, melyek a lakosságra nézve különös 
fontossággal bírnak. 4. Azok az állatok 
(kitömve, borszeszben, utánzatban), a melyek 
a fővárosban és határában élnek. 

Hogv azután az egyes osztályokban közülük 
mi t? mennyit? kelljen elővenni, az szintén 
meghatározandó. 

A tanítási terraek természettudományi 
részével nem volt megelégedve néhány tanító-
egyesület, mert ebben nincs fölsorolva részle-
tesebben a tanítási anyag. Ezt nem lehetett 
bevenni a tantervbe. A helyi viszonyok 
különféleségénél fogva a részletes helyi tanterv 
föladata lesz majd az, hogy a helyi szükség-
letnek megfelelőleg elsorolja azokat a termé-
szetrajzi dolgokat, a melyek azon a vidéken 
előfordulnak. 

A természettanból vett anyagot kevesli egy-
némely szakember. A kiválasztott anyag majd 
mind oljan, a melyeknek jelenségeivel, tüne-
ményeivel találkozik maga a gyermek is a 
közéletben. Ezek mellett meg lehet vele 
értetni, hogv minden szerves és szervetlen 

anyag bizonyos meghatározott és kérlelhetet-
len törvényeknek hódol és csakis úgy 
fejlődik, gyarapodik, hogyha a saját törvé-
nyeit követi. Az ember sem kivétel a termé-
szetben s ő is alá van vetve a természet 
változhatatlan törvényeinek, melyekkel minden-
kinek meg kell ismerkednie s azokat a saját 
érdekében egész életén hiven követnie is 
szükséges. 

A művészeti tárgyakról szólva, némi nehéz-
séggel találkozunk az éwe/c-tanítási anyagnál, 
mert a IV., az V, és a VI. osztályban a hang-
jegyek szerint való éneklés leszen bevezetve, 
a mi mindenesetre nagyobb zenei képzettséget 
kíván a tanítótól. Ha másképen nem lehetsé-
ges, akkor ezt a tantárgyat a felsőbb osztályok-
ban a szakrendszer alkalmazása szerint kell 
tanítanuuk. Olyan tanerőre kell bízni az ének-
tanítást a felső osztályokban, a ki kellő zene-
és énekismerete mellett még jó hallással és 
jó hanggal is rendelkezik. 

A rajztanítás sikeressé tételére nézve 
elengedhetetlenül szükséges lesz egy jó mód-
szertani könyv. 

Mint új tanítási tárgy szerepel a tantervben 
a kézügyesség tanítása a fiúiskolában. Ez 
azonban csak fakultativ tantárgy lesz. 

A fővárosi szegény néposztály szocziális 
viszonyait tekintve, a legsürgősebben föl 
kellene állítani, különösen a kültelkeken levő 
iskoláknál, egy-egy munkatermet a fiúk szá-
mára. Azt ne mondja senki, hogy a város 
belső részeiben nincs szükség munkatermekre. 
A kézügyesség tanítása minden iskolára nézve 
üdvös intézmény volna. A tanulók szemmér-
téke, formaérzéke, alakító képessége, ízlése 
kiválóan fejlődnék a kézügyességi oktatás 
alapján és bizonyos erények elsajátítása is 
biztosítva lenne a kézügyességi tanítás követ-
keztében. Ezzel kapcsolatban berendezhetnék 
iskoláinkban a „tanulók otthonát", a melyben 
a szegény munkás nép gyermeke, mely az 
iskolai tanítási időt kivéve, egész nap teljesen 
felügyelet nélkül magára van hagyatva, meg-
óvatnék az utcza erkölcsrontó hatásától. A 
szegény iskolások otthonának megalkotása 
óriási haladás lenne a székesfőváros népne-
velésügyére nézve. Bizonyos, hogy a szocziáliz-
mus szélsőségeire hajló elemekre sem tévesz-
tené el jótékony hatását ez az intézmény. 

A női kézimunkatanítás anyagát is megros-
tálva nyújtja az új tanterv, melynek intézkedése 
folytán már a II. osztályban tanítják a női 
kézimunkát. A gazdasági és háztartási ismeretek 
egész terjedelműk szerint csak a kültelkeken 
levő iskolákban taníthatók sikeresen, a hol 
megvan a gazdaság illető ágához szükséges o O O O O 
terület. 
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A testgyakorlás tanítása mind a fiúknál, 
mind a leányoknál már az I., osztályban kezde-
tét veszi, úgy azonban, hogy a rendszeres 
tornázás csak a 111. osztályban kezdődik. Az 
I. és II. osztály tanulóinak csak testmozgás-
sal egybekötött játszóórákat juttat a tan-
terv. — A különféle szergyakorlatokat — 
az ugrási és mászási, a fekvő gerendán való 
és a létrán végzett gyakorlatokon kívül — 
mellőzi a tanterv azért, mert az egyes osztályok-
ban még mindig nagy a tanulók száma s e 
miatt egy-egy tornaszerből nagyon sok pél-
dányra lenne szükség, hogy a tanulók 
mindegyike rövid időközök után végezhesse 
az illető gyakorlatokat. Ámde a sok tornaszer 
beszerzése nemcsak tetemes költséget okozna 
az iskolafentartóknak, hanem ezenkívül a 
tanító minden ébersége és előrelátása mellett 
is hamarabb érhetné veszély a tanuló testi 
épségét a szertornászásnál, mikor egyszerre 
többen végzik ugyanazt a gyakorlatot. Az 
új tanterv nagy szerepet juttat majd a külön-
féle játékoknak, csak aztán legyen meg a 
hozzájok való elegendő alkalmas hely, tágas 
térség. 

Tekintve azt, hogy az új tanterv alapján 
tartandó tornatanítási órák száma a mostaniak-
hoz képest tetemesen megszaporodik, számítá-
som szerint minden 16 osztálynak szüksége 
lesz egy tornateremre. A hol tehát 16-nál 
több osztály vau, ott már is két tornaterem 
kell, s a hol meg 32-nél is több osztály van, 
ott 3 tornateremről kell már gondoskodnia az 
iskolafentartónak. 

Hogy mi módon állítják majd elő a szük-
séges tornatermeket, az előttem igazán 
mélységes titok. Az meg éppenséggel a meg-
fejthetetlen problémák közé tartozik, hogy 
ugyan miképen oldják meg a tornatermek 
kérdését ott, a hol mostanában még két 
iskola együttesen használ egy közös torna-
termet, mint a hogy ez a VI. ker., szívutczai 
el. népiskolánál és a VI. ker., felső-erdősori 
polg. leányiskolánál is előfordul. 

(Budapest.) Sretviser Lajos. 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

= Képesí tő vizsgálatok. A máramaros-
szigeti állami tanítóképzőintézetben a tan-
képesítő vizsgálatok Írásbeli része f. évi május 
hó 21., 22. és 23., a szóbeli és gyakorlati 
része pedig junius hó 2-ik felében lesz. Ez 
utóbbi végeztével az egyházi ének- és zenéből 
kántorságra képesítő vizsgálatot is tehetnek 
a jelöltek. A folyamodványokat az illetékes 
kir. tanfelügyelőség lítján az intézet igazgató-
ságához f. évi május hó 12-ig kell beküldeni. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ?* 

Mielőtt a tanterv kérdése foglalkoztatta a 
hazai tanítóságot, a tanférfiak úgy, mint a. 
laikus közönség az ifjúság szellemi túlterhelé-
sével és ennek káros következményeivel fog-
lalkoztak. Hogy volt-e, vagy van-e túlterhelés,, 
azzal ez alkalommal nem kivánok foglalkozni, 
csak annyit említek föl, hogy magam részéről 
túlhajtottnak tar tot tam a vészjelzést. De fog-
lalkoztak a kérdéssel jó nevű tanférfiak, sőt. 
az ország egyik legnagyobb és legintelligensebb 
tanítóegyesülete, a „Népnevelők Budapesti 
Egyesülete" Sretvízer kartársunknak alaposan 
megokolt előadása alapján állást foglalt a 
kérdés mellett és memorandum alakjában hívta, 
föl a közoktatási kormány figyelmét e tárgyra. 
Azt hiszem, nem tévedek, midőn állítom, hogy 
ezen körülmény folyt be leginkább a tanterv-
revizióra. 

És mi következik ebből? Sem több, sem 
kevesebb, mint hogy az érvényben levő tanterv-
ben fölvett tananyag mennyisége sok, és hogy 
nem felel meg sem a gyermek szellemi fejlődésé-
nek, sem a szorgalmi időnek. Mert ha e tekin-
tetben kifogástalan volna, úgy fölösleges lenne 
a revízió. De határozottan sok, a mit már-
ezelőtt tíz évvel bebizonyítottam. Mert vizs-
gálja bárki is Ausztria tanterveit, azt fogja, 
tapasztalni, hogy 8 évi iskolakötelezettség és 
10 havi szorgalomidőnek pontos betartása 
mellett egy-két tantárgynak kivételével (pl,, 
mennyiségtan) alig több a tananyag, min t 
nálunk így állunk a többi kultúrállamokkal 
szemben is. 

A szellemi túlterhelés kérdése nem az osz-
tatlan, egvtanítós iskolák részéről vettetett föl„ 
hanem az osztott, több-tanítós iskolák részéről.. 
A tantervben fölölelt tananyagot tehát soknak 
találták 10 havi szorgalomidö és az egyes, 
tantárgyaknak több tanerő között való meg-
oszlása mellett. És ma találkoznak gyakorlati 
tanférfiak, kik azzal állanak elő, hogy nemcsak 
nem sok az osztott iskolák számára, hanem 
az egy-tanítós iskola is elvégezheti azt jóval 
kevesebb szorgalmi idő mellett. 

Azt hangoztatja a tanítóságnak egy része,, 
hogy nem kell a népiskola egységét meg-

* A tantervi vita lapunkban vége felé közeledik 
ugyan, de az osztatlan iskola egyik legalaposabb* 
ismerőjének: Sarlós (Schmidt) Boldizsárnak fejte-
getései elől, czikke nagy terjedelme daczára sent 
zárhattuk el lapunk hasábjait, jóllehet a mi néze-
tünk az, hogy a minimális tanterv a czikkivó aggo-
dalmait tárgytalanokká teszi, illetőleg tenné. Mégr 
néhány tantervi czikket közlünk és végül az egéss 
terjedelmökben közlésre nem kerülhetők rövid ta r -
talmát adjuk egy összefoglaló czikkben. Szerk. 
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bontani külön tantervvel, mintha a ne'piskola 
egysége a tanterv egységétől, illetve egy tan-
tervtől függne! Hiszen ma annyi a tanterv, a 
hány az iskola és ennélfogva annyiféle a 
taneredmény, a hány a tanító: és meg van-e 
bontva a népiskola egysége ? 

A népiskola egysége az egységes tantervtől 
függ, de nem egy általánosan kötelező tanterv-
től. Más az egységes tanterv és más egy 
tanterv. Az előbbi mellett kell, hogy minden 
jó tanító állást foglaljon, az utóbbi azonban 
a gyakorlatban mindaddig, mig az 1868. 
XXXVIII. t.-cz. érvényben van, a lehetetlen-
ségek közé tartozik. E törvény 53. és 54. gg-ai 
élesen megkülönböztetik a falusi és városi, 
illetve osztatlan és osztott iskolákat; mert 
míg az osztatlan falusi iskoláknak szorgalmi 
idejét 8, illetve 6 hónapban állapítják meg, 
addig az osztott iskoláknak van 9 —10 hónapjuk. 
Már most hogyan végezzen egy tanító ugyan 
annyit 6 hónap alatt, mint a másik 9 hó 
alatt, ha egyéb körülmény azonos; hát ha 
még ezen rövidebb szorgalmi idő mellé más, 
a törvényből és az osztatlan iskola viszonyai-
bél folyó körülmények még súlyosabbá teszik 
a föladat megoldását ? 

Minden okoskodásnál világosabban beszél-
nek a számok. Lássuk azért a heti és évi tan-
órák számát összehasonlításban az osztatlan 
és osztott iskolánál: 

a) osztatlan b) osztott iskola. 
I. oszt. heti 6, évi 180 ó.; heti 18, évi 720 ó. 
II. „ „ 7, „ 2 1 0 » „ 18, „ 720 „ 
III.,, „ 7 7,, „ 225 „ „ 22, „ 880 , 
I.V.,, „ 772, „ 225 „ „ 22, „ 880 „ 
V. „ „ 87«, , 255 „ , 24, „ 960 „ 
VI. „ „ 8 7 2 , „ 255 „ , 24, „ 960 „ 

Ezek szerint az osztatlan iskolában a köz-
vetlen tanítás óráinak száma hetenkint 45, 
évenkint 1350. Az osztott iskolában pedig 
hetenkint 128, évenkint 5120 óra. Az osztatlan 
iskolában esik 60 tanuló mellett átlag egy 
tanulóra a közvetlen tanításból 221 2 óra; az 
osztott iskolában pedig 85 7s óra. 

Már pedig tudjuk, hogy csak a tanítónak 
a tanulókkal való közvetetlen foglalkozása 
vagyis tanítása alkalmas a népiskolában 
ismeretközlésre; a csendes foglalkozás csak az 
ismereteknek gyakorlására alkalmas. Kérdem 
azért: melyik tanító az, a ki 227« óra alatt 
annyit el tud magyarázni, mint szerencsésebb 
körülmények közt működő társa 58 73 óra 
alatt. 

Ha pedig ez lehetetlen: miként vélik azt 
keresztülvihetőnek, hogy az osztatlan nép-
iskola tanítója ugyanannyi tananyagot végezzen 
egy hat hónapból álló tanév alatt, mint a 

másik 9 hó a la t t ? Es ha ez lehetetlen, a 
mint csakugyan az, kérdem: nem szükséges-e 
az osztatlan népiskolának külön tanterv, ha 
a tanterv egyáltalában arra való, hogy az 
végrehajtassák ? 

De tekintsük a tanidő-mennyiséget még az 
egyes tantárgyak szerint: 

a) osztatlan iskolában 8, illetve 
6 havi szorgalomidő. 

írva-olvasásra van heti 2, évi 60 óra; 
Olvasás-irás „ ., 6, „ 180 „ 
Magyar nyelv „ „ 3, „ 90 „ 
Beszéd- és értelemgyak. „ „ 2, „ 60 „ 
Számtan . ,, 9, „ 270 ,, 
Földrajz „ „ 2,1 " 6 2 " 

Tört. alkotmánytan 

Természetrajz 

Természettan 

1 V, 111 ,2i) 
45 
12 
60 

8 
15 
4 

b) osztott iskolában 10 havi 
szorgalomidő. 

4— 8 óra mellett évi 160— 320 óra. 
5 — 14 
3— 6 
3 - 6 

1 1 - 2 8 
4— 7 
4— 6 
2 - 5 
2 — 6 

200— 560 
120— 240 
120— 240 
4 tO - 1120 
160— 280 
160— 240 
80— 200 
80— 240 

Ezek után kérdezzük: hogyan végezheti az 
osztatlan népiskola tanítója az írva-olvasás 
ugyanannyi tananyagát heti 2, vagy évi 60 
óra mellett, melyet az osztott iskola tanítója 
heti 18, vagyis évi 160—320 óra alatt elvégez? 
A természettan ugyanannyi tananyagát heti 
72, évi 11 —15 óra mellett, mint egy másik 
80—240 óra a la t t? 

Ha ez lehetséges, akkor a kör négyszögü-
sítése is az. 

Már ezek alapján is ki kell jelentenünk, 
hogy az osztatlan vagyis egjtanítós iskolák 
számára szükséges a külön tanterv kiadása. 

Vannak azonban még más okok is, melyek 
az osztatlan, egytanítós népiskolák külön tan-
terve mellett bizonyítanak. Ilyenek: 

1. a pedagógia és didaktika; 2. a nevelés 
és tanítás színvonalának emelése; 3. az erköl-
csösség, és lelkiismeretesség; 4. a tanítói 
tekintély megóvása; 5. a humanitás, méltá-
nyosság és igazságosság; 6. a tanítóban a 
hivatás és a tanulókban a tanulás iránti 
szeretetnek ápolása: 7. a szocziál-politikai 
szempontok. 
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Lássuk ezeket egyenkint. 
a) A népiskolának általában, az osztottnak 

úgy, mint az osztatlannak, czélja a vallás-
erkölcsös, hazafias nevelés mellett az ismeretek 
közlése oly mennyiségben, hogy a leendő hon-
polgár hivatásának teljesítésére minden irány-
ban képes legyen. A czél egy, az eszközöknek 
is azonosoknak kell lenniök. Ugyanazon eszkö-
zöket. ugyanazon tantárgyakat kell a czél 
elérésére az osztatlan iskolában alkalmazni, 
illetve tanítani, melyeket az osztott iskolában 
tanítanak; de a teijedelemnek szűkebb köré-
ben, oly mennyiségben, hogy azt a gyermekek 
szelleme megemészteni képes legyen; mert 
különben tanításunk tudás és készség helyett 
tudálékosságot eredményez, mely következ-
ményeivel többet árt, mint a tudatlanság. Azt 
mondja a tanítástannak egyik elve: ,keveset, de 
alaposan tanítsunk." Ezt egy tanterv mellett, 
mely 12 ezer iskolát figyelmen kívül hagy, 
nem tehetjük; mert a tananyag terjedelme az 
alaposság rovására van. Azt mondják az egy 
tanterv mellett küzdők, hogy mindaddig, míg 
be nem bizonyítjuk, hogy a falusi gyermek 
agyveleje más, mint a városi gyermeké, addig 
a külön tanterv szükségességéről meg nem 
győzzük. 

Ez az állítás éppen a külön tanterv mellett 
bizonyít. Mert mely pedagógiai, fiziologiai 
vagy tanítástani tétel alapján lehet a falusi 
gyermek agyvelejébe 2 óra alatt annyit erő-
szakolni, mint a városiéba 3 óra alat t? Az 
agyvelőnek egyenlősége mellett hogyan kíván-
hatja valaki, hogy az osztatlan iskola tanítója 
az írva-olvasás tananyagát 60 óra alatt fogassa 
föl a gyermek szellemével, mikor erre az 
osztott iskolának 160 — 320 óraja van? Ezt az 
időkülönbséget sem a csendes foglalkozás, sem 
a figyeltetés, sem a Bell-Lankaster tanmód-
jának alkalmazása nem pótolja, nem pótolhatja. 

b) A nevelés és tanítás színvonalának emelése 
is azt követeli, hogy az osztatlan népiskolá-
nak külön tanterve legyen; mert egy tanterv 
mellett, mely csak az osztott iskolákra van 
tekintettel, nem képes a tanító, a ki még 
osztatlan iskolában nem működött, a tanterv-
ből a saját iskolája viszonyainak megfelelően 
a nevelés és képzésre szükséges tananyagot 
úgy kiválasztani, hogy az iskola czélját elérje. 
Ez nagy szorgalom és alapos pedagógiai 
képzés mellett még a legpraktikusabb tanító-
nak is nehéz: hogyan bízzuk azt fiatal emberre, 
kinek ily foglalkozásra soha sem volt alkalma? 
Ez a tapogatódzásban, az ide-oda kapkodás-
ban csak koczkára teszi iskolájának nevelés-
tanítási czélját, de nem emeli azt. Ellenben, 
ha a tananyagnak meg van állapítva oly 
mennyisége, mely föl is dolgozható, szorga-

lommal és ügyszeretettel a legszebb eredményt 
fogja elérni. Ne mondja senki, hogy volt 
alkalma a tanítóképző mellett levő gyakorló-
iskolában magának prakszist szerezni; mert 
egészen más egy négy- és más egy liat-
osztályú osztatlan iskola. A történelem, alkot-
mánytan, természetrajz, természettan és gazda-
ságtan tanítása csak az V. osztályban veszi 
kezdetét, az osztatlan iskola csak ezen a 
fokon komplikálódik igazán, és ember kell 
a gátra, ha a föladatnak eredmén'ynyel meg 
akar felelni. A tanterv határozottsága, szaba-
tossága, tananyaga földolgozhatásának lehe-
tősége nemcsak irányítja, hanem lelkesíti is 
kötelességének pontos teljesítésére. így válik 
csak lehetővé az értelem és érzelmek művelése. 
Es ha a tananyag szűkebb körben mozog, 
annak alaposabb, többoldalú tanítása van 
lehetővé téve és ez emeli a tanítás és nevelés 
színvonalát. Ha czélt akarunk érni, a lehető-
séggel, a gyakorlattal és az élettel kell számol-
nunk annyival is inkább, mert a nevelés 
gyakorlati dolog. E mellett bizonyít legjob-
ban bölcs ministerünknek intézkedése, midőn 
a kérdés megfejtését gyakorlati tanítókra s 
leginkább osztatlan népiskolai tanítókra bízza, 
kik közvetlen tapasztalatok alapján adhatják 
meg a választ. Ha elméleti, ideális munkát 
kivánt volna, tudósokhoz fordul vala. 

e) Maga az erkölcs azt követeli, hogy telje-
síthetlen követelésekkel ne lépjünk föl senki 
ellen. Mert ha a tanítóban ambiczió van, az 
minden utat, módot és minden eszközt föl 
fog használni, hogy működésével elöljárójának 
és a szülőknek a tiszteletét és megelégedését kiér-

/ o o 
demelje. Es mivel nincs mód és lehetőség a 
tananyag túlbősége mellett annak alapos föl-
dolgozásával a tanulóknál tudást és készséget 
elérni és így a közmegelégedést kiérdemelni: 
azon lesz, hogy port hintsen a szülők szemébe 
fölszínes tanításával és csak oly részletekkel 
fog foglalkozni, melyek tetszetősek, fülbe-
mászók, de annál kevesebb értékűek béltar-
talmuk és képző erejöknél fogva. Emeli vájjon 
ez a nevelés-tanítás becsét? A gyermekek 
hamar átlátnak a szitán és hamarább észre-
veszik a tanító eljárásának helytelenségét, 
mint sem gondolnók. És milyen hatással van 
ez a jellemképzésre ? Hiszen mindenki tudja, 
hogy a gyermekek jelleme legfőbb tükre a 
tanító nevelési munkájának. 

Ne kényszerítsük azért a tanítót lehetetlen-
ségeknek követelése által a lelkiismeretesség 
és erkölcsiség útjáról letérni. Adjunk neki oly 
tantervet, melyet jó akarattal és szorgalommal 
az elöljárók és szülők megelégedésére és a 
nevelés-tanítási eredmény előnyére becsületesen 
elvégezhet. 
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dj A tanítói tekintély megóvása és föntar-
tása is megköveteli, liogy az osztatlan nép-
iskolának külön tanterve legyen. Minden terv 
arra való, hogy reálizálható legyen. Az eddi-
giek alapján pedig világos, hogy a jelenlegi 
tanterv* hazánk ne'piskoláinak legnagyobb 
többségében nem valósítható meg; nem hajt-
ható végre. Ebből annyi baj és kellemetlenség 
származik és háramlik a tanítóra, melylyel 
korán sem ér föl az egy tantervben vélt előny. 
Az iskolaszék és gondnokságok az „Utasítások" 
54. §. b) pontja értelmében hivatvák a fölött 
őrködni, hogy a tanító az előírt tananyagot 
földolgozza. Ha ez telve jó akarattal a tanító 
és szeretettel az ügy iránt, csak gyengéden 
is értésére adja a tanítónak, hogy ebben vagy 
abban nem érte el az előírt czélt: már sértve 
fogja érezni magát a tanító, mert nem ő az 
oka. Mennyire bántja ós lerontja ez tekin-
télyét, ha az iskolaszékben vagy a gondnok-
ságban még egy kis maliczia is van és fűnek-
fának, boldognak, boldogtalannak elmondja, 
hogy a tanító nem felelt meg és nem tud 
megfelelni a kötelességének; nem tudja eltaní-
tani azt, a mi elő van írva. Az ily kellemet-
lenségeknek keserű levét mindig a tanító 
iszsza meg. A megfelelő tenterv mellett ilyes 
nem fordul elő. Ha pedig előfordul, a tanító 
méltán bűnhődik, mert nem tette meg köte-
lességét, a mit a jelenlegi tanterv mellett 
nem lehet mondani, mivel annak tananyagát 
föl nem dolgozhatja. Tehát nem külön tan-
terv, hanem az egy tanterv rontja a tanítói 
tekintélyt. 

Az az ellenvetés, hogy az osztatlan iskola 
tanítója nem tanít annyit a külön tanterv 
mellett, mint az osztott iskola tanítója, meg 
nem áll; mert több tantárgyat tanít mindig, 
mint a másik és az óra száma is nagyobb 
az osztott iskolában működő társának óra-
számánál. Az ilyen fogás jó a fölszínesen 
gondolkozóknak félrevezetésére de nélkülöz 
minden alaposságot. Azért újra hangsúlyozzuk, 
hogy az osztatlan népiskolák számára kiadandó 
megfelelő tanterv emeli a tanító tekintélyét, 
mely a tisztességes munka és nemes jellemen 
alapul. 

e) De sem nem méltányos, sem nem igaz-
ságos az osztatlan iskola tanítójának súlyos 
helyzetét a lehetetlenségeknek követelésével 
még tűrhetetlenebbé tenni. Akármennyit fárad 
az osztott iskola tanítója, az ő munkája csak 

já ték az osztatlan iskolai tanító munkájával 
szemben. 

Es az osztatlan iskola tanítója rendesen 

• Csakhogy nem a „jelenlegi" tantervről van szó 
Sserk. 

gyrengébb fizetésű helyen is van és rendes 
körülmények között is sok nehézséggel küzd 
a czél elérése, illetve megközelítése végett és 
az egy tanterv által még súlyosabbá teszszük 
helyzetét, a mennyiben a tananyag labirintjába 
gabalyítjuk úgy, hogy a kibontakozás csaknem 
lehetetlenné válik. Igazságos és méltányos ez 
az eljárás ? Feleljen rá ki-ki pedagógiai lelki-
ismeretével. A méltányosság azt kívánná, hogy 
a tananyagnak kiválasztásával, helyes módszer-
tani útmutatásokkal, megfelelő tankönyvekkel 
irányítsuk és könnyítsük helyzetét, hogy becsü-
letes törekvésének jó eredménye fölötti öröme 
lelkesítse és buzdítsa nehéz föladatának telje-
sítésére. E helyett az elérhetetlen után való 
kergetődzéssel keserítjük. Túlterheltetéstől fél-
tettük az osztott iskolákat és sürgettük a 
tantervreviziót és most ugyanabba a bajba 
hajszoljuk az osztatlan iskolát. Méltányos ez ? 

f ) Az egy tanterv mellett a lelkiismeretes 
tanító mindenesetre megfeszíti összes erejét 
és tehetségét, hogy a lehetetlenséget leküzdje. 
Mikor azután azt tapasztalja, hogy minden 
erőlködése, minden ügybuzgósága kárbaveszett, 
mert az előírt tananyagot elvégezni lehetetlen, 
elveszti kedvét és türelmét, ügyszeretetének 
lángja lelohad, ideálizmusa szétfoszlik és előtte 
a sivár való — a csalódás. 

Éppen így vagyunk a ránk bizott ifjúsággal 
is. Ez meg nem emészthetvén a nyújtott 
szellemi tápot, megcsömörlik tőle; elveszti 
szellemi ruganyosságát és a tanulás iránti 
kedvet, a mi minden haladást megbénít. 

g) Szocziál-politikai szempontból is érvelnek 
az osztatlan népiskola külön tanterve ellen. 
Én pedig éppen e szempontból tartom szük-
ségesnek a külön tantervet. 

Azt mondják: a jogegyenlőség elvénél fogva 
a szegény földmívelő nép ugyanazon szellemi 
táplálékot követelheti, mint a városi lakó; mert 
ő éppen úgy fizet adót, mint az. Ha ezt az 
alaptételt helyesnek ismerjük el, mi lesz követ-
keztetésünk végeredménye ? 

A testi nevelés éppen oly föladata az állam-
nak és a népiskoláknak, mint a szel'emi. Ha 
a szellemi táplálék tekintetében a földmívelő 
nép ugyanazon igényekkel léphet föl, mint 
a városi, vagy a gazdagabbak, úgy a testi 
nevelés érdekében is követelheti, hogy gyer-
meke éppen úgy tápláltassék és ruháztassák, 
mint a gazdagabbaké^ hogy testi fejlődésében 
ne akadályoztassák. És fogja az állam vagy 
a társadalom ezt tenni? Azt is követelhetné, 
hogy az osztatlan iskola gyermekei részire is 
állíttassák föl mindenhol polgári, közép- és felső 
iskola, mint a fővárosban; mert hiszen ő 
éppen úgy adózik, mint az, tehát jogának is 
olvannak kell lenni. 
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Hova vezetne ez? Helyes politika ez? 
Nézetem szerint az a helyes, mikor a nép 
sajátlagos viszonyainak megfelelő neveléséről 
gondoskodik az állam: mert a nép adóját is 
vagyoni viszonyai állapítják meg. 

Ha azt mondjuk, hogy a nép kisközségek-
ben éppen úgy tartozik gyermekeit iskoláz-
tatni és neveltetni, mint a városiak: a nép 
tiltakoznék ez ellen szokásos mondásával, hogy 
sem papot, sem fiskálist nem akar gyerme-
kéből neveltetni. Máskép érinti a nép fülét a 
„jog" és máskép a „kötelesség" fogalom. 
Amaz fülbemászó, emez pedig visszatetsző. 

A jó politika, a helyes politika azt követeli, 
hogy a viszonyokkal számoljunk és midőn az 
osztatlan népiskolák számára külön tantervet 
kérek, számolok a viszonyokkal. De ne higyje 
senki, hogy ezzel a tanítás és nevelés színvo-
nalát akarom leszállítani. Ellenkezőleg, emelni 
óhajtom, a mennyiben a tananyagot szűkebbre 
mérem, de ezt a keveset alaposan és jól 
kivánom foldolgoztatni.* Azután az embernél 
nem csak a tudás mennyisége, hanem etikai 
értéke is ponderál. Sőt e nélkül amaz mit 
sem ér. 

Először a 13 ezer népiskolának adjunk meg-
felelő jó tantervet, azután gondoskodjunk a 
többi 3 ezerről. Ezt követeli nemzeti nép-
nevelésünk általános emelése. Alkotmányos 
államban a többség irányadó, tehát e szem-
pontból is külön tantervet kérünk az osztatlan 
népiskolák számára. 

Ha mindenféleképen könnyítjük is az egy-
tanítós iskola helyzetét, még mindig terhesebb 
lesz a tanító föladata, mint az osztott isko 
Iában. 

A külön tanterv mellett szükséges még az 
osztályok, illetőleg az évfolyamok összevonása és 
a tantervnek megfelelő oly 3 olvasó- és tan-
könyv, mely az összes reáliákat érdekesen 
leírva, vonzó olvasmányokban tartalmazza, 
nem azért, hogy azokból a tanulók az isme-
reteket megtanulják, hanem azért, hogy ha a 
tanító azokra megtanította, a könyvből utána 
olvassanak, ismételjenek és az ismereteket 
állandósítsák. E mellett megkedvelik — és 
megkedveltetik — az olvasást szülőikkel is, 
midőn odahaza a hosszú esték alkalmával 
olvasgatnak és így megkedveltetve az olva-
sást. az önképzést, a műveltség terjedésének 
és emelésének legbiztosabb alapját vetjük 
meg. Gondolom, ez a népiskola czélja. 

(Pécs.) Sarlós Boldizsár. 

* Hiszen a minimális tanterv is ezt czélozza. 
Szerk. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A kolozsmegyei tankerületi tanító-

t e s tü l e t kolozsvári köre Kolozsvárott tartotta 
ez évi első rendes gyűlését, melyen Kozma 
Ferencz kir. tanfelügyelő átadta Fekete Antal 
györgyfalvi és Jakab Ferencz szucsáki tanítók-
nak a közokt. kormány 100 —100 korona 
jutalmát a magyar nyelv sikeres tanításáért. 
Botos Imre tanító ismertetése alapján foglal-
kozott a kör a népiskolai új tantervvel s 
Kozma tanfelügyelő javaslatára kimondta, hogy 
a minimális tanterv megállapítását kivánja, 
de megjelölendő, hogy a 2, 3, 4, 5 é> 6 
tanítós iskolák ezen tantervet miképen bővít-
sék ki. 

A hunyadvármegyei általános tanító-
egyesület f. hó 7-én tartotta meg ez évi 
rendes közgyűlését. Réthi Lajos tanfelügyelő 
szép beszéd kíséretében adta át a magyar 
nyelv sikeres terjesztéseért jutalomban része-
sült két tanítónak, Balázs Ferencz és Opris 
Jánosnak a jutalmat. A titkári jelentés után 
Kuzaila Péter kép. tanár tartott tanulságos, 
előadást a fizika és kémiának az utolsó év-
tizedben történt fejlődéséről. A szép előadás, 
után Boga elnök lelkes beszéd kiséretében 
indítványozta, hogy a „H. A. T. E." tegyen 
kétezer korona örök-alapítványt a .Tanítók 
Háza" javára. A közgyűlés egyhangúlag tette 
magáévá az elhangzott indítványt s hogv ezt 
minél hamarabb beválthassa, az eddigi 2 K. 
évi tagsági díjat 3 koronára emelte föl ez 
évtől kezdve, A választások után a tanterv 
kérdésével foglalkoztak; a hosszú vita azzal 
végződött, hogy a közgyűlés szavazattöbb-
séggel a külön tanterv mellett foglalt állást-

(B. L.) 
Az aradvidéki tanítóegyesület világos-

sz entannai köre közgyűlésén az egy tanterv 
mellett foglalt állást s elhatározta, hogy a 
központ útján megkeresi a kormányt, hogy a 
már meglevő tantervnek maximumát és mini-
mumát állapítsa meg, mely szerint az osztott 
vagy osztatlannépiskolat.anítója eljárhat. Ugyan-
ezen a közgyűlésen érdekes fölolvasást tartott 
Bódi József a járási szakfelügyeletről. 

£ A sárosvármegyei általános népnevelök 
egyesülete topolyi köie Tót-Raszlaviczán. 
tartotta rendes tavaszi körülését. Két gyakor-
lati foglalkozás és Schöniitzky Gyula köri 
elnök hazafias megnyitó beszéde után Hiibner 
Mária bártfai ál), tanítónő „Meséljünk a gyer-
mekeknek" czím alatt fölolvasást tartott. 
Értekezésében igen szépen rámutatott, mily 
fontos nevelési szerepe van a mesének az 
iskolában s különösen a nemzetiségi vidéken 
a magyar beszéd elsajátításában. (S.) 
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Pártoljuk a magyar ipart és ter-
melést ! 

Hallgattam értekezéseket, olvastam czikke-
ket a hazaszeretetre való nevelésről; de min-
denki csak ezt a mondatot variálta, kerülgette 
és bővítgette: szeressük a hazát! Vagy pedig: 
a gyermekeket hazafiasai: kell nevelni. 

De hiszen mi mindnyájan tudjuk, hogy a 
hazát szeretni kell, hanem hát — hogyan ? 

Valamennyien tudjuk azt, hogy a gyermeke-
ket hazafiasságra kell nevelni, de hát — 
mi módon ? > 

En eddig azt hittem, hogy hazaszerető fia 
vagyok hazámnak. Ti mindnyájan szintén azt 
gondoltátok magatok felől. Pedig bizony 
mondom: nem úgy szeretjük ezt a hazát, 
mint azt a hazaszeretet törvénye parancsolja. 
Nézzetek magatokon végig! A kalap, a külső 
és belső ruha, a pálcza, esőernyő vájjon 
hazai-e? Anyaga honi-e, készítője magyar 
honpolgár-e? A tol!, melylyel írtok, a papiros, 
melyre gondolataitokat vetitek, a tinta, bú-
torzat, házieszközeitek és a gyújtótok hazai-e ? 
(A mi ez utóbbit illeti, kövessétek „Eötvös-
alapunk" fölhívását, melyet az összes hazai 
lapokban intézett hozzátok. Ajánljátok és 
használjátok magatok is a „Tanítók Háza 
gyufájít ." Ne sajnáljatok egy kis fáradságot: 
menjetek el községetek kereskedőihez és ren-
deltessétek meg velők a mi javunkra jövedel-
mező gyulai gyártmányt!) Gondoltatok-e arra, 
mikor mindezeket drágán beszereztétek, hogy 
külföldi embert vagy hazátok és atyátok fiát 
támogatjátok-e közvetlenül vagy közvetve a 
hazai föld termékével, jövedelmével : a pénz-
zel ? Bizony nem gondoltunk rá. Pedig a pénz 
a nemzet vére, olyan a nemzetgazdaságban, 
mint az élő testben a piros vér. A mennyi 
pénzt külföldre származtatunk, annyival a 
nemzet anyagi ereje gyengül, annyival tehe-
tetlenebbek és koldusabbak vagyunk. Pedig 
millióra és millióra rúg az, a mit így a kül-
földiek zsebre vágnak tőlünk. Tehát daczára, 
hogy ez a föld a mienk, Árpád ezt az orszá-
got nekünk szerezte meg, ennek a földnek 
áldásaiból a külföldiek élnek és pompáznak, 
pedig itthon szegényedünk és nyomorgunk. 
A föld még a mienk, de a jövedelme másé. 
Azonban ha így a nemzet vérét — pénzét — 

eddig külföldre származtattuk is, nem szán-
dékosan tettük, csak meggondolatlanok és 
könnyelműek voltunk. Nem törődtünk vele, 
ha a sonka prágai-e, a zsír amerikai-e, a liszt 
romániai gabonából van-e, a sör lizingi-e 
vagy kőbányai, — és minden-minden, a mit 
fogyasztottunk, hogy az hazai-e vagy külföldi, 
csak adtuk érte a pénzt. Rosszul tettük. Ezen-
túl kényszerítenünk kell a kereskedőket a 
hazai termék tartására. Mutassa elő a rendelő 
levelét, okmányilag a forrást s ha nem teszi, 
ne vegyünk az ilyen hazafiatlan kereskedőtől 
semmi olyant, a mit a hazában is elő tudnak 
állítani. Láttátok-e a bosnyákokat? Ittlődörögnek 
közöttünk; és láttatok-e azokon angol szövetet 
és brünni posztót ? A bosnyák hazájabeli anyagot 
visel, ha darócz is, de — bosnyák. Hát ti, 
magyar tanítók, ti a hazaszeretésben hátrább 
állnátok a bosnyáknál? Tejben nyilvánuljon 
és ilyen dolgokban hazaszeretetek és ne szóban 
és dalban csupán. A hősi hazafiság a k itonát 
illeti, a békés polgár pedig ilyen irányban is 
gyakorolja a munkáló hazafiság erényeit. 

Megdöbben, kell hogy megdöbbenjen minden 
magyar szive, látván az egyes családok anyagi 
romlását. Mi lesz a nemzetből, a mely a 
családok összeségéböl áll, ha ez így tart tovább 
is, ha a nemzet az ő jövedelmét kifelé 
folyatja czifra rongyért és külföldi szemetért? 
Nézzétek csak meg a telekkönyvben a bek^b-
lezett adósságokat! A takarékpénztárakba is 
több ember jár, mint a templomba. A taka-
rékpénztárak honnét veszik a pénzt ? Többnyire 
bankokból, a bankok külföldről. Hiszen ez ret-
tenetes ! Ebben a tempóban haladva, ez a nemzet 
ötven év mulva koldus lesz : nem lesz övé a 
föld, a melyen áll, a rongy, a melyet visel. 

Es hát mi ennek a határtalan könnyelműség-
nek az oka? Az, hogy a jelen nemzedék hazalias 
irányban való nevelésére nem fordított gondot 
sem a család, sem az iskola. Nekem sem 
beszélték gyerekkoromban, hogy ilyesmiből 
áll ám az a hazafiság. Nem nevelték a jelen 
nemzedékbe, hogy a békés és polgári hava-
fiaskodás ilyes apró és közelfekvő dolgokban 
nyilvánul. Es mert minket nem szoktattak r á 
és nem oktattak ki ilyes hazafiságban, hát 
nem vált vérünkké. Tanultuk csak azt: mi 
van a földrajzban, hol él és hogyan az orosz-
lán, tigris; de hogy hogyan éljen a jó hazafi, 
s hogy még a legkisebb diák is szeretheti 
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tettleg a liazát: ebben a szellemben és irány-
ban nem nevelték a magyar gyerekeket. 

Pedig kerül ez talán valami megerőltetésbe ? 
Nem. Csak a családok és iskolák nevelési 
szellemét kell rá irányítani. Nem kerül másba, 
kollégák, csak példátokba és soha meg nem 
szűnő buzdítástokba. Figyelmeztessétek az e 
dologban tudatlan felnőtteket; a tanulóknak o 7 

pedig hívjátok föl a figyelmét az általam 
elszámlált aprólékosságra és tulajdonítsatok 
neki fontosságot; neveljétek beléjük ezt a 
folyton munkáló hazafiságot, hogy váljék 
megszokássá, vérré, izommá, csonttá, hogy — 
pártolják, vegyék csak a hazait, . . mindig 
-csak a hazait. Mert csak ily módon lendülhet 
föl nálunk a kézi és gyáripar, ha nem külföldi 
produktumot fogyasztunk; ellenkező esetben a 
.külföldi gyárost és munkást tartjuk ki és nem 
a saját honfitársunkat — magyar pénzen. 

Egy nemzet kétféle módon pusztulhat el: 
ha kiölik a fiait, a mikor az élő test vérét 
ereszti ki; továbbá: ha koldussá teszik, a 
mikor a nemzet pénzét folyatják ki. Deák 
Ferencz mondta, hogv az utóbbi nyomorultabb 
pusztulás az elsőnél, mert ez öngyilkosság és 
mert az ilyen élhetetlenségből, könnyelműségből 
származván, méltó a nemzet arra, hogy az Isten 
haragja elérje és kitörölje a nemzetek sorából. 

Nem azért írtam meg ezt a czikket, hogy 
ki legyen éppen nyomtatva és csak olvassátok, 
hanem hogy fogadjátok be. 

Mert szóltam hozzátok a Haza szent 
nevében . . . 

(Zala- Ei/er szeg.) Nóvák Mihály. 

IRODALOM. 
Iparosok Olvasótára. Ebből a kitűnő válla-

latból, mely Mártonfy Márton szerkesztésé-
ben immár VI. évfolyamát éli és valóságos 
kincstára a magyar iparos számára szükséges 
ismereteknek, most újra három szám jelent 
meg. A 4—5. kettős szám vegyes munkákat 
tartalmaz, melyeket „Hasznos olvasmányok" 
cz. alatt csoportosított a szerkesztő. A 6. 
szám czíme „Az iparos kincses könyve." 
Ebben dr. Hankó Vilmos állított'össze tömér-
dek fontos receptet, melyeknek mindenféle 
iparágban nagy hasznat vehetni. Eme néhány 
közlemény czíme: A borok derítése, A fuk-
szin fölismerése a borban, Avas vaj javítása, 
A kenyér megvizsgálása, A tojás-konzerválás 
módjai stb. Mint e czímek mutatják, Hankó 
könyve a jó háziasszonyt is sokféle okos 
dologra megtanítja Az „Iparosok Olvasó-
tárá"-t a Lampel R. czég (Wodiáner F. és 
fiai) adja ki; ára egy-egy számnak 60 fillér. 

A Lampel R. czég újabb kiadványaiból 
még a következőket küldték be hozzánk: 
Petőfi. Érdekes és tartalmas irodalmi tanul-
mány ; írta Kacziány Géza dr. Munkája ele-
jén a szerző érdekes párhuzamot von az 
üdvözítő és Petőfi Sándor, „a hit e két 
nagy bajnoka, e két nagy szabadsághős" 
között, majd lelkes szavakkal találóan jellemzi 
Petőfi költészetét, a kinél forróbban szeretni, 
izzóbban gyűlölni a világirodalomban senki 
sem tudott. (Ara 50 fillér.) — Rendszeres 
franczia nyelvtan. (Traité complet de langue 
francaise.) Mébold Fr. és TJjváry B. ily czímű 
nagy művének harmadik része : Teljes mondat-
tan. Utolsó kötete és méltó betetőzése ez a 
terjedelmes munkának, a melynek első kötetét, 
melyekben a szerzők az alaktant és a mondat-
tan egy részét tárgyalták módszeresen, mind a 
kritika, mind pedig a pedagógusok nagy elis-
meréssel fogadták. Ez a kötet felöleli az 
egész nyelvtant, teljeä mondattannal, rendsze-
resen. A szerzőknek egyik főtörekvésük az 
volt, hogy a magyar és franczia nyelv közt 
levő eltéréseket mennél szemlélhetőbben tün-
tessék föl és ezt a rendkívül gazdag példa-
tárral érték el. Becses a szógyűjteményük is, 
a melybe a kevésbbé ismert szók és kifeje-
zések magyarázatát vették föl. A mű franczia 
és magyar nyelven van írva és mindenképen 
érdemes munka, a mely iskolai és magán-
használatra egyaránt alkalmas. Ára 4 korona. — 
Gyümölcs- és gazdasági fatenyésztés. Az iskolai 
és a népkönyvtárak használatára írta L>obóczky 
Lajos. A gyümölcs- és gazdasági fatenyész-
tésnek valóságos kis kátéja ez, a mely a tavaszi, 
nyári, őszi és téli időszak teendőit egyaránt 
felöleli. (Ára 50 fillér.) — Közgazdasági 
klipek Nyugat-Európából. Irta Kelemen Géza 
felső keresk. iskolai tanár. Az iparosok olvasó-
tárának legújabb füzete. (Ára 60 fillér.) 

A Nagy Képes Világtörténetnek két ívj füzete 
jelent meg. A 61. füzet Zenóbiáról, Palmyra 
királynőjéről szól, a 62. füzet a keresztény-
ség föllépéséről Rómában. Kapható a kia-
dóknál (Révai testvérek, irod. int. r-t. Buda-
pest, VIII., Üllői-út 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés útján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a marosvásár-

helyi takarékpénztár részvény-társaságnak, a 
mely különböző népnevelési és kulturális ezé-
lokra 260 koronát adományozott. 

Kinevezte: Lanbner Károly oki. tanítót a 
gálszécsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 
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Áthelyezte : Törökné-Tibay Eszter budafoki 
és Jäger Lenke kissolymosi áll. el. isk. tanító-
nőket jelen minőségükben kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Marton Pál 
bodrogi róm. kath. munkaképtelennek talált 
tanító részére évi 660 koronát; Wittmann 
Adolf sopronszilli munkaképtelennek talált 
izr. tanító részére évi 640 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Vizmathy Antal zalalövői közs. el. isk. tanító 
özv., szüi. Biber Mária részére évi 300 koronát; 
Kruspier László henczkói ág. hitv. ev. tanító 
özv., szül. Majba Etelka és öt árvája részére 
együtt évi 748 koronát; Pap János volt 
somostelki nyugdíjazott tanító özv., szül. 
Frank Mária részére évi 260 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. fjrmösi János alsósiménfalvi volt közs. 
tanító Zoltán nevü kiskorú árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Balla Sándorné, szül. Dckány 
Éva ipolynyéki róm. kath. volt tanítónő Dezső 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. A fővárosi tanács már kiírta 

a pályázatot hat új igazgatótanítói, továbbá 
részint üresedésben levő, részint újonan szer-
vezett, részint pedig előléptetés következtében, 
vagy egyéb okból a kijelölés megtörténtéig 
még megüresedhető több osztálytanítói, osztály-
tanítónői, segédtanítói és segédtanítónői állásra. 
A pályázati kérvényeket május 10-ig (déli 
12 óráig) kell a székes-főváros tanácsához czím-
zetten a tanácsi iktató-hivatalban (központi 
városháza I. em. 25. ajtó) benyújtani. Az elemi 
iskolai igazgatótanító törzsfizetése 2800 kor., 
lakásbérátalánya 540 kor. (vagy természetben 
való lakás). Ezeken kívül még 200 kor. igaz-
gatói átalány és 260 kor. ötödéves korpótlék. 
Az elemi iskolai osztálytanítók és osztály-
tanítónők járandósága a szabályszerű három-
évi próbaidő tartamára évi 1200 kor. törzs-
fizetés és 400 kor. lakásbérátalány, a próba-
idő sikeres betöltése után a hetedik szolgálati 
év befejezéséig évi 1600 kor. törzsfizetés és 
46') kor. lakáspénz, a nyolczadik évtől kevdve 
pedig 2200 kor. törzsfizetés és 660 kor. lakás-
bérátalány, végre minden további öt év után 
220 kor. korpótlék. A pályázat egész terjedel-
mében a „Budapesti Közlöny"-ben olvasható. — 
S. J . 1). Forduljon a kir. tanfelügyelő lírhoz. — 
(Jzikkirók csak az esetben kapnak értesítést 
czikkök sorsa felől, ha pontosan megczímzett 
lev.-lapot mellékelnek, mivel a lapnak közér-
dekű közleményekre rendelt hasábjait magán-
értesítésekkel nem foglalhatjuk el. Egyébiránt 
újra megjegyezzük, hogy csikkekkel bőven el 

vagyunk látva; hanem azért igazán jó c-zikke-
ket mindi»- szívesen veszünk. — J . R. Job-o _ . 
bágyi. Tudomásunk szerint a mulasztások iga-
zolása is az elöljáróság jogkörébe tartozik. — 
K. József. 1. Hivatalos titkot nem közölhe-
tünk. 2. Ha huzamos ideje már, hogy korpót-
lékaikat kapják s még sincs utasítás az ezután 
járó díjnak a nyugdíjalapra való befizetésére, 
akkor megnyugvásul írjanak rövid kérvényt 
e tárgyban a közokt. ministeriumhoz s kérjék 
a nyugdíj igény megfelelő fölemelését és az 
évi járulék kirovását. Vájjon nem ott kere-
sendő-e az ok, hogy az önök beszámítható 
tanítói fizetése még a korpótlékkal együtt 
sem haladja meg a 300 fr tot? Mert ebben 
az esetben új kivetésnek most nem volna 
helye. 3. A fizetéshátralékot a községi elöl-
járóságnak jelentse be behajtás végett. — 
T. J . Polgári iskolai tanítónőket képző intézet 
nemcsak egy van, t. i. Budapesten az Erzsé-
bet-nőiskola, hanem a róm. katholikusoknak 
is van ily intézetök: ez utóbbi Budapesten 
az Angol kisasszonyok szerzete vezetése alatt 
áll. — P. N. Z. A felekezeti iskola építésénél 
a hivek rászoríthatok a hozzájárulásra. Ez 
egyházi belső ügyök. Az 1868. XXXVIII t.-cz. 
11-ik §-a világosan intézkedik. — L. Az 
„iskola" fűtésére szánt tűzifából a tanító 
semmit sem használhat saját czéljára. Kivétel-
nek csak akkor van helye, ha erre az iskola-
széktől, illetve iskolafentartótól határozott 
fölhatalmazást kap, mely engedelmet tanácsos 
Írásba foglaltatni. — I). György. Talán nem 
volt „tanítói" fizetés czímén mind a 400 f r t 
beszámítható nyugdíjazás alap jául, a fönnálló sza-
bályok értelmében. Pl. kántori díjazás volt ebből 
egy rész. A be nem számított rész után pedig 
a szolgálati idő arányában nem adnak nyugdíj-
összeget. Ennyit mondhatunk megnyugtatásul 
öreg — volt — kollégánknak. — Sell. K. A 
közokt. közigazgatásban az ön által „ önálló segéd-
tanító"-nak nevezett egyént „másodtanítónak1' 
szokták nevezni. Az ilyenek állása véglegesített, 
nyugdíj- és korpótlék-jogosultsággal van 
egybekapcsolva, mert tulajdonképen nem egyéb 
ez, mint már meglevő egy (első) tanítói 
állás mellett az iskola bővülésével újabb 
(második) önálló tanítói állás szervezése, ter-
mészetesen függetlenül az előbbi tanítói állás-
tól. A másod(ik) tanitói állás rendszerint 
csekélyebb fizetésű, de legalább a törv. mini-
mumnak megfelel. Hogy a kérdéses részvény-
társaság iskolájánál levő segédtanító műkö-
dési köre ilyen-e, nem tudjuk, mert nem 
ismerjük az ottani viszonyokat. — Komá-
romi . Az 1891. évi XLIII. törvényczikk az 
1875. évi XXXII. §-át is hatályon kívül he-
lyezte. Az említett §-t tehát ma már nem 
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alkalmazzák, mert helyette az új törvény meg-
felelő intézkedései léptek életbe. — S. J . 
A kisdedóvási törvény (1891. évi XV. t.-cz.) 
1891. évi máj. 20-án lépett életbe. A végrehajtá-
sára vonatkozó Utasít ást a közök t. mi nister 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. a. körrendeletéhez csa-
tolta s így küldötte meg a politikai és egy-
házi hatóságoknak és a kir. tanfelügyelőknek. — 
Zs. L. „Felsőbb fokú fiúiskolát" a törvény 
nem ismer. Ön talán azt akarja kérdezni, hogy 
a h . . . i felek, felső leányiskola (de nem 
felsőbb) exisztencziája nagyon kétes s esetleg 
megszűnhetik, miután ott van 8 osztályú 
gimnázium, (ön szerint felsőfokú fiúiskola) ily 
esetben köteles volna-e H . . . község polgári 
fiúiskolát vagv leányiskolát felállítani. Igen, 
köteles az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. értel-
mében, miután 5000 lelket meghaladó né-
pességű városról van szó. IIa nem birná ez 
új terhet, esetleg államsegélyt eszközölhetne 
ki. •—B. A. és másoknak. Az adók dolgában 
újat nem mondhatunk. A mit eddig mondot-
tunk, azt lapunk évfolyamaiban megtalál-
hatják 1896-ik évtől kezdve — 0 . A. 1. Ha a 
tanulók fölszaporodása miatt új tanítói állást 
szerveznek, az oda átmenő tanulók után sze-
dendő 27 krnyi tanítás-díjat az új állami 
jövedelméhez lehet csapni. Ez méltányos is, 
mert önnek kevesebb munkája lesz. Másrészről 
nem is biztosították azt, hogy ön 100 tanuló 
után számított 27 frtot fog okvetlenül kapni 
a tanulók létszámára való tekintet nélkül. 
2. Veszedelmes a tanítót a cseléd szolgálati 
viszonya alá helyezni. A cseléd orvoslása, ily 
esetben orvoshoz vitelénél fuvarral ellátása a 
gazda kötelessége s méltányos, hogy az iskola-
fentartó is segítse, ha kell a beteg tanítót, 
de azért mi a tanítónak ily „cselédjogáról" 
beszélni sem akarunk, már a tanítói állás 
í'eputácziójánál fogva sem. — T. D. J . D. Az 
1893. évi XXVI. t.-cz. 8-ik §-a, melyre ön 
hivatkozik, az államsegélylyel való kiegészí-
tésre vonatkozik s benne tényleg kifejezést 
nyer azon körülmény, hogy a kiegészítésnél 
nem egyedül a tanítói, de a kántortanítói 
javadalom együttesen veendő alapul annak 
megítélésére: vájjon a kivánt törvényes mini-
mumot megüti-e az a fizetés összege. A mi 
a nyugdíjigény megállapítását, vagyis az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. alapján kiegészített kántor-
tanítói illetménynek nyugdíjigény szempont-
jából leendő figyelembevételét illeti, azt már 
nem ezen most jelzett, hanem az 1891. évi 
XLIII. t.-cz. határozza meg, melynek rendel-
kezése szerint az államsegélylyel kiegészített 
kántortanítói illetményből csak az képezi a 
nyugdíj igényalapját, melyet a tanító tisztán 
tanítói minősége után élvez. Ez az oka annak, 

hogy az ön nyugdíjigénye — a 300 frtot 
nem haladja meg, bár kántortanítói fizetése 
400 írtra egészíttetett ki. Téved tehát, ha azt 
hiszi, hogy a kántortanítói fizetés kiegészítése 
egyszersmind nyugdíjigényének kiegészítését 
is jelenti. — N. A. A helybeli izr. népiskola 
föntartására az iskolaszék az állami adót fizető 
izraelitákat 5%-os pótadóval megrótta, köztük 
az ottani földbérlőket is, kik más községben 
laknak. Ez utóbbiak ez ellen tiltakoznak. Kér-
dés : van-e jogalapja a kivetésnek ? Ez esetre 
alkalmazhatónak tartjuk a közoktatási minister 
úr 1892. évi febr. ' 12-én 4763. sz. a, kör-
rendeletét, melynek elvi kijelentése szer int . . . 
„valamely hitközség terheinek viselésére a hit-
község tagjának a község területén való lakása 
nem szükséges.'1 — Kiss László kartársunk-
nak is figyelmébe ajánljuk a föntebbi kijelen-
tést. — P . Oy. 1. Ha nyugdíjjáruléka hátra-
lékának befizetését az adóhivatal nem akarja 
elfogadni, folyamodjék a közokt. ministerium-
hoz s igazolva az elmaradást, kérje, hogy az 
illetékes adóhivatal utasíttassák az ön hátra-
lékainak elfogadására. 2. Korpótléka esedé-
kességénél nemcsak a 6-ik év elérkezte dönt, 
hanem az is, hogy a jelzett 5 évet törvényes 
alapon beszámíthatják-e korpótlék alapjául. 
Ajánljuk figyelmébe az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
végrehajtására vonatkozó Utasítást. — K. L. 
Ha az iskola költségvetését az egyházmegyei 
főhatóság nem hagyja jóvá, nincs más mód, 
minthogy keressék, esetleg iparkodjanak meg-
szüntetni a gátló okot s viszont igyekezzenek 
meggyőzni az egyházmegyei főhatóságot a 
költségvetés reális voltáról. — F . L. Szécsény. 
Alsófokú ipariskolai ügyekben főigazgató 
Mártonffy Márton, ő hozzá kellene fordulnia. 
(Budapest, VII. ker., Rottenbiller-utcza). — 
Tanító. 25. Tanító községi elöljáróvá (biró, 
körjegyző, esküdt, közgyám, pénztáros stb.) 
nem lehet. Hogy községi képviseleti tag mi-
ként lehet, arra nézve figyelmébe ajánljuk az 
1886. évi XXII. t.-czikket. - G . . . S A . . . 1 . 
1. Hitfelekezeti iskolai adót fizetnek a hitfele-
kezet tagjai, ha ott ilyen felekezeti iskola áll 
fönn. 2. Tudhatja, hogy most még nincs joga 
korpótlékra. 3. A gyümölcsészeti tanfolyamra 
vonatkozó kérdezősködés elmaradhatott volna, 
ha figyelmesebben olvasná lapunkat, melyben 
a pályázati hirdetmény már megjelent. — 
M. M. A tanítók katonai ügyében lapunk mult 
évfolyamának 5. és 7-ik számában levő czik-
keket, továbbá a 8-ik szám tanácsadóját (irat-
minták) ajánljuk figyelmébe. — B. Kálmán. 
Ausztriai polgári leányiskolába járó leányát 
annak idején csak fölvételi, esetleg magán-
vizsgálat alapján vehetik föl Magyarországon 
polgári leányiskola magasabb osztályába. — 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister , mint lapunk mult számában már 
jeleztük, f. lió 18-án viruló egészségben haza-
érkezett s másnap d. e. már ministeriumában, 
este meg a szabadelvűpárt helyiségében is 
megjelent, de kihallgatást még nem tartott. 
Ministerünk visszatérése után azonnal infor-
mál tatta magát a fontosabb ügyek felől s az 
e heti ministertanácsba több személyi és egyéb 
ügyet vitt be. F. hó 22-én d. e. fogadta a 
minister űr a Polgáriskolai Egyesület küldött-
ségét, mely ő nagyméltóságát szerencsés 
visszatérése alkalmából üdvözölte. Az Orsz. 
Bizottság és az Eötvös-alap küldöttsége f. hó 
26-án fog tisztelegni a minister úrnál. 

— Világ folyása. Királyunk, berlini útja 
foglalkoztatta a mult héten az európai köz-
véleményt. 0 Fölsége május 4-én érkezik 
Berlinbe, hogy jelen legyen a német trón-
örökös nagykorúsítása ünnepén s hogy vissza-
adja Vilmos császárnak bécsi és emlékezetes 
budapesti látogatását. Természetes, hogy e 
látogatás alkalmával a nemzetközi politikáról 
is fog szó esni s azért királyunkat Groluchoivszky 
kíilügyminister is elkiséri berlini útjára. — 
Az új évszázadot inauguráló párisi kiállítást 
f. hó 14 én már megnyitotta ugyan a franczia 
köztársaság elnöke, de még jó négy hét is 
eltelik, a míg a kiállítás teljesen készen lesz. 
Azért már most is nagy az idegenforgalom 
Párisban. A magyar osztály egyike a leg-
szebbeknek s ez már el is készült. — A dél-
afrikai harcztéren a vitéz búrok ügye jól áll, 
mert Roberts angol fővezér, a ki húsvétkor 
már Pretoriában akart lakmározni, meg se tud 
mozdulni Bloemfonteinból. Dél-Afrikában most 
a télvíz ideje is beköszöntött s a szegény 
angol katonák melegebb ruhák hijján ezrével 
betegednek meg. A folytonos esőzések meg-
dagaszt-atották a folyókat és a „diadalmas" 
angol sereg, a melyet különben a búrok még 
eddig mindig megvertek, Oránje fővárosában 
teljes tétlenségre vannak kárhoztatva. Sok pénz-
és véráldozatába fog még Angliának ez az ál-
datlan liáboru kerülni! 

— A Kisdednevelők Országos Egyesülete 
húsvét vasárnapján Szegeden közgyűlést tar-
tott, melynek keretében a szegedi kisdedóvó-
egyesület közreműködésével ünnepet rendezett 
Pósa Lajos tiszteletére. A kultuszministeriumot 
Kállay Albert szegedi főispán képviselte. 
Hagara Viktor főispán egyesületi elnök szép 
megnyitó beszédében a kisdednevelés kultu-

rális fontosságát fejtegette, azután Kállay 
főispán a tanügyi kormány, Lakits az Orszá-
gos Biz., Fass Mátyás a csongrádmegyei 
tanítótestület nevében üdvözölte a közgyűlést. 
A gyűlés egyik főtárgya volt Pósa Lajos 
gyermekirodalmi működésének s a magyar 
kisdednevelés történetében való korszakos sze-
replésének a méltatása. Molnár Mária eper-
jesi tnintaóvónő írt erről tartalmas peda-
gógiai tanulmányt, a melyet a gyűlés nagy 
tetszéssel fogadott. A központi választmányt 
megbízták, hogy kérje föl a közoktatási minis-
teriumot, hogy a kisdedóvókat a tanítókhoz 
hasonlóan korpótlékban részesítsék. Délután 
volt a Pósa-ünnep, melyen egy sereg apróság 
szebbnél szebb verseket szavalt Pósa műveiből. 

— Magyarország ezimere, tudvalevőleg, a 
legkülönbözőbb módon hibásan rajzoltatott s 
már a H'e/íer/e-korniány elhatározta az ország 
ezimere helyes leírásának és rajzának közzé-
tételét. E határozat végrehajtá-a azonban a 
következő kormányra maradt. Magyarország 
és a magyar birodalmat alkotó egyes országok 
ezimere ezeréves történelmi fejlődésen ment 
keresztül s mai alakját és színezetét sok 
századnak törvényes gyakorlata állapította 
meg. Imre királyunk 1202. évi pecsétjén 
találjuk föl először a magyar állam czimerét, 
mely a mostanitól teljesen elütő. A pajzs 
négy pólyát ábrázol, a pólyák között, a pajzs 
mezején 9 lépdelő oroszlánnal. II. András 
aranybulláján (1222) a pajzs már hétszer 
osztott s nem a mezőn, de az osztásokon 
látható 2—2 egymással szembe fordult orosz-
lán. Ugyancsak II. Andrásnak 1231. évi 
pecsétjén ismét változást észlelünk, a mennyi-
ben az öt pólyát s az egymásután lépdelő 
11 oroszlánt ismét a pajzs mezején látjuk. 
Ez időtől az oroszlánok eltűnnek a czimerből, 
az osztások száma azonban változó. Az Anjou-
kortól a pajzs állandóan hétszer osztott marad. 
A színezésre nézve sincs biztos megállapodás: az 
alapszín hol fehér, hol vörös. A kettős kereszt 
IV. Béla idejében, a hármas halom András 
özvegyének pecsétjén, a hármas halomra illesz-
tett korona pedig Zsigmond király idejében 
jelenik meg először. Mai alakját 1874-iki 
rendelet állapította meg. A magyar kormány, 
mint mondották, az ország czimerét az orszá-
gos levéltár, a magyar heraldikai és genealógiai 
társulat és a magyar tudományos akadémiai 
által törtéreti és heraldikai szempontból vizs-
gálat alá vétette s e tudományos testületek 
meghatározásai alapján Magyarország czime-
rének helyes leirását és rajzát kiadta. „ Magyar-
ország külön czimerének és a magyar korona 
országai egyesített czimerének leirása és rajza* 
nagy ívrét alakban jelent meg. A czimer 
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leírásán kívül 8 képen mutatja be Magyar-
ország czimerét. A képek nagysága 50/38 cm. 
A szines mellékletek remek kiállításúak. 
Szükségtelennek tartjuk a ministerelnökség e 
kiadványát a magyar tanítóság előtt bővebben 
fejtegetni, mert minden magyar tanító tudja, 
hogy iskolájának tantermét nemcsak 0 Fölsége 
a király arczképével, hanem a magyar állam 
czimerével is el kell látnia, mint a hogy a 
székesfővárosi iskolák termei is el vannak 
látva azzal. E mű beszerzését az összes nép-
oktatási intézetek, óvodák részére a legmele-
gebben ajánljuk. Kartársaink hívják föl az 
iskolaszéki elnökök és gondnokok figyelmét a 
székesfővárosi tanács példájának követésére. 
Megrendelhető 4 korona beküldése mellett 
Budapesten, Horovitz Lajos könyvkereskedésé-
ben, Fürdő-utcza 4. Megjegyezzük végül, hogy 
minden eladott példány után 20 fillér jut 
Eötvös• alapunknak. 

— Figyelmeztetés . Lapunk t. olvasói bizo-
nyára még élénken emlékeznek azokra a köz-
leményekre, a melyeket Láng Mihály munka-
társunk a magyar beszédnek nem magyar ajkú 
iskolákban való tanításáról és a magyar nem-
zeti kézügyességi oktatásról a Néptanítók 
Lapjába írt. Láng M. az akkor tett igéretét 
be is váltotta. „A magyar beszédre való szok-
tatás módja" czímű müve már meg is jelent. 
Az iskolai szaklapok s a napilapok a legszebb 
elismeréssel fogadták e munkát. A mint tud-
juk, a hetekben fogja az Athenaeum kiadásá-
ban e mű második kötete elhagyni a sajtót. 
Ez a második rész tisztán a népiskola érdekét 
szolgálja. A munka czíme: „A magyar beszéd 
tanításának természetszerű módja." Ugyancsak 
az Athenaeum kiadásában jelenik meg Láng 
M.-nak „A munkaszeretetre való szoktatásnak 
módja" czímű müve is. Ez 610 szép illusztrá-
czióban mutatja be a 3—15 éves törzsökös 
magyar gyermekek kézimunkáit és rajzait. 
Mi láttuk e müvet s így előre is mondhatjuk, 
hogy föltűnést fog kelteni a népiskolai peda-
gógiai irodalom terén. 

- Eötvös József báró összes munkáira 
eddig előfizettek: Dr. Gschwindt György. 
Dr. Gombos Ignácz. Goldberger Soma. 
Gáspár Tamás. Glega Rezső. Homan Ottó. 
Özv. gróf Hunyady Lászlóné, szül. Csáky 
Sarolta grófnő. Báró Hornig Károly. Hirschl 
Béla. Hollinger József. Hegedűs Sándor. Hopf 
János. Herbst Béla. Dr. Juszth A. Jordán 
Gizella. Báró Inkey István. Dr. Jmre'dv Kálmán. 
Dr. Jeney Elek. Dr. Ilosvay Lajos. Özv. gróf 
Károlyi Lajosné tótmegyeri urad. könyvtára. 
Dr. Klug Nándor. Kammerer Ernő. Kornfeld 
Zsigmond. Kúrász Imre. Kassay István. Dr. 
Kuncz Adolf. Kund Gizella. Dr. Koch Antal. 

Dr. Kán Béla. Kovách Arisztid. Dr. Keppich 
Emil. Kálics Dömötör. Kun Gyula. Kiss 
Sándor. Kurcz Sámuel. Dr. gróf. Kuun Géza. 
Dr. Kézmárszkv Tivadar. Dr. Kohl Medárd. 
Köpeczi Domokos. Kiss Pál. Könsch Ignácz. 
Lászlovszky Iválmánné. Lányi Gyula. Lupko-
vich Pál. Báró Lévay Henrik és neje. Latinovits 
Géza. Dr. Laczkó Antal. Lederer Ábrahám. 
Lux Ede. Luszczik Bernárd. Ludvig János. 
Molnár Viktor. Moravcsik Géza. Malonyay 
Sándor. Dr. Mihalovics Béla. (Folytatjuk.) 

—- Köszönet. Mindazoknak, a kik nevem 
napja alkalmából jó kivánataikkal fölkeresni 
szívesek voltak, hálás köszönetet mondok. 
Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesztője. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Regéczy Géza 40 fillér; Rate János 
6 K.; Kránieh Károly 40 f.; Kolozsvári Izsó 
20 f . ; Turóczy Károly, Szeghalom (mulatság 
tiszta jövedelméből) 48 K. 88 f. Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros űrnak (VII. Wesse-
lényi-u. 44. sz.) 

— Gyűlések. A zalamegyei általános tanítói 
testület zalaegerszegi járásköre tavaszi köz-
gyűlését Bak község iskolahelyiségében f. évi 
május hó 5-én tartja. Este hangversenynyel 
egybekötött tánczmulatság lesz a Tanítók 
Háza javára. — A veszprémvármegyei ált. 
tanítóegyesület f. évi május hó 1-én d. e. 9 
órakor Veszprémben az áll. polgári iskola 
helyiségében tartja Il l-ik rendes közgyűlését.— 
A nagyküküllővármegyei általános tanítóegyesület 
biirkösi fiókköre Bürkösön f. évi május hó 
5-én délelőtt 10 órakor gyűlést tart. — Az 
érmélléki ev. ref. tanítóegyesület szokásos 
tavaszi közgyűlését Székelvhidon május elsején 
tartja. — A nagykárolyi ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület ez évi közgyűlését május hó 
1-én, d. e. 10 órakor Nagy-Kárólyban tartja. — 
A Népnevelők budapesti egyesületének pedagógiai 
szakosztálya f. hó 28-án (szombaton) délután 
SV« órakor a VI. ker. Ersek-u. leányiskola 
tanácskozó termében ülést t a r t ; tárgy: 
Tomcsányiné-Czukrász Róza fölolvasása ..az 
erkölczi nevelésről." 

— Halálozás. Konecsny János 40 évig tanító, 
B.-Csabán f. hó 13-án, 60 éves korában 
megszűnt élni. Áldás hamvaira! 

T a r t a l o m : A tanító és a munkáspolitika, (V.) — 
A gyermekpszichológia czélja. Veryer Tamás. — Az 
osztott elemi népiskolai tanterv, tekintettel a székes-
főváros viszonyaira. Sretvizer Lajos. — Kell-e külön 
tanterv az osztatlan iskolának ? Sarlós Boldizsár. •— 
Egyesületi élet. — S z ü i i ó r a : Pártoljuk a magyar 
ipart és termelést! Novak Mihály. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

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

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

Az iskolai mulasztások. 
Berecs Gyula a Néptanítók Lapja 

folyó évi 7-ik és 8-ik számában sok 
gyakorlati szempontot vet föl az iskolai 
mulasztások közigazgatási ellátása kér-
désében, s a szerkesztő úr nagy érzé-
két tanúsítja népnevelésügyi közigaz-
gatásunk Achilles-sarkát képező ezen 
kérdés iránt, hogy becses lapjában, 
nem lévén speeziális népnevelési köz-
igazgatási szaklapunk, koronkint tért 
enged ama nagyfontosságú rendelke-
zések megvitatására, a melyek szer-
vesen közigazgatási természetűek, igen 
helyesen, mert a Néptanítók Lapja csak 
akkor fogja teljesíteni pedagógiai és 
didaktikai irányban kitűzött föladatát, 
ha útját egyengeti azon intézkedések-
nek, a melyek elől adminisztratív tekin-
tetben kitérni nem lehet, mert a nép-
iskola hivatásának szánk cziój át első 
sorban annak helyesen vezetett köz-
igazgatása képezi. 

Berecz Gyula czikke több irányban 
szorul kiegészítésre. 

Hogy a népnevelésünkre alapvető, 
1868. évi XXXVin. törvényczikk nem-
csak az iskolai mulasztások ügyében 
szorul revízióra, azt a haladó idő mái-
régen megérlelte, melynek anyaga mái-
nem fér el annak szűk keretében s a 
közoktatásügyi ministerium illető osz-
tályának túlterhelését fokozva, folyto-

nos elvi döntéseit provokálja. Olyan ez 
a törvény, mint a gyermekruha a fel-
nőtt emberen: szűk és hasadozik immár 
a megfeszült izmokon, s alig lehet már 
vele adminisztrálni. 

A kérdés csak az, vájjon a reform 
be fog-e következni az alapelvek, neve-
zetesen a felekezeti népnevelésügyi 
autonómia -íantartásával vagy a nélkül. 

Midőn ezen törvény 4. §-a az iskolai 
birságok fokozatát meghatározta, egye-
nesen beleesett a törvényhozási intéz-
kedések túltengésének betegségébe és 
pedig érthetetlen módon oly országban, 
mely egy egészséges történelmi fejlődés 
folytán a közigazgatási deczentrali-
záczió alkotmányos szerveit képező 
vármegyék statutárius szabályrendelet 
alkotási jogában már régen bírta azon 
korrektivumot, mely az állami szem-
pont épségben hagyásával, a helyi viszo-
nyok jogos követelményét érvényre 
jut tatni alkalmas. 

Így p. o. a felsőmagyarországi 
tömeg nyomor között elsőfokú bünte-
tésnek már 20 fillér is sok, míg a sík-
föld áldott viszonyai között, különö-
sen ott, fa hol czukorgyárak közelében 
a lakosság répatermeléssel foglalkozik, 
a törvény szerint elsőfokú 1 korona 
büntetés határozottan kevés, mert az 
iskolából elvont gyermek napszámban 
ennél sokkal többet keres. 

Lapuiik 18-ik számához két melléklet van csatolva. 
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A törvénynek ilyetén skálája az 
iskolai mulasztási bírságok behajtását ily 
helyeken egyenesen lehetetlenné teszi. 

Midőn eme törvény 4. §-a az iskolát 
negyedfokú büntetés után is mulasztó 
gyermek szülőjét az atyai hatalomtól 
megfosztani rendeli, oly kérdést akar 
megoldani, mely adminisztratív úton 
egyáltalában végre nem hajtható, s én 
nem tudok eddig esetet, liogy ezen rendel-
kezés foganatosítása csak meg is kisérel-
tetett volna, mert gyámügyi törvényeink 
s magánjogunk a római jogi fölfogás 
alapjára állva, egyenesen megvédik a 
„patria potestas"-t hasonló közigazga-
tási túlkapás ellen, mivel ez esetben 
egy ősjogról van szó. 

A szomszéd Ausztriában az ilyen 
szülő ellen, a törvény a gyermeknek 
az iskolából való elvonását kihágásnak 
minősítve, szabadságbüntetést alkalmaz, 
de az akkori törvényhozásnak ez nem kellett, 
mintha a szankczió hiányát egy nagy 
legiszlatív frázissal akarta volna eltakarni. 

De ne Ítéljünk ily szigorúan, hiszen 
hol volt akkor közvetlenül a magyar 
alkotmány visszanyerése után a magyar 
törvényhozók közigazgatási erudicziója, 
a mikor még pólyáiban szunnyadt az 
a politikai erő, mely napjainkban az 
állameszme iránti érzékben mindig 
nagyobb arányokban megnyilatkozik. 

Ily viszonyok között nehéz törvé-
nyes biztosítékot találni az iskolai mu-
lasztások megbüntetésére, pedig mint a 
magas torony — alacsony alapján, ezen 
fordul meg egyenesen a népnevelés 
sikere a többi adott tényezők mellett. 

Az iskolai mulasztásokat kimutató 
felekezeti iskolaszékek, a tanítók nem 
állanak közvetlenül az állam fegyelmi 
jogkörében, s így az a helyi szerv, a 
melyre a népnevelési közigazgatásnak 
támaszkodnia kell, bizonyos tekintetben 
béna s működésre ott, a hol, csak a nép-
nevelés iránti egészséges érzék és nem a 
törvény általános egyetemleges rendelke-
zése teszi alkalmassá. 

Ha az iskolai mulasztási kimutatá-
sok megfelelő és előírt módon a köz-
ségi elöljáróság, illetőleg a jegyző kezébe 
kerülnek, itt már van szankczió az 
1886. évi XXII. t.-cz. fegyelmi eljárást 
és rendbírságot statuáló rendelkezésében, 
melyet teljesen ki lehet használni. 

De hány esetben kerülnek ezek a 
kimutatások a községi elöljáróságok 
kezébe? És itt azután végtelenül szá-
nalmas perspektíva nyilik, hátterében 
teljes eredménytelenséggel, mert a kir. 
tanfelügyelő által a fegyelmi eljárásra 
megkeresett egyházi főtanhatóság eljá-
rása, még ha azt foganatosítja is, nagy-
részben bizonytalan, ingatag, sokszor 
rosszul értelmezett patriarchális szellem-
től, sokszor nemzetiségi szempontoktól 
is befolyásolt. 

A tanfélügyelőnek mindén erélyes föl-
lépése útvesztőbe téved itt és csak kínos 
vergődés a törvény végrehajtása körül. 

E tekintetben valóban elérkeztünk a 
tizenkettedik órához, mert a szentírás 
szerint „res clamat ad Dominum" — a 
dolog már kiabál, véghetetlen és bántó 
ellentét képződik a közoktatásügyi kor-
mányzatnak a kulturállam igényei szem-
pontjából kiinduló követelése, és a tör-
vény leglazább rendelkezése között, 
mely két tényezőnek összehatása szét-
morzsolni alkalmas a közigazgatási 
bizottság intézménye mellett a népne-
velési közigazgatás állami exponált 
közegét: a tanfelügyelőt, kinek dologi 
tehetetlenségét a közvélemény egyéninek 
hajlandó minősíteni. 

A szükséges teendőkről egy követ-
kező czikkben fogok szólni. 

(Pozsony.) Vlachy Bertalan. 

— Küldöttségeink Wlassics ministernél. 
A M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület és egyéb fővárosi tanítóegyesü-
letek küldöttségei április hó 27-én d. e. tisz-
telegtek dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi 
minister úrnál. A küldöttség szónoka Lakits 
Vendel, az Orsz. Biz. elnöke volt, a ki az 
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egész hazai tanítóság nevében beszélt, midőn 
ministerünk örvendetes felgyógyulásához és 
szerenesés visszatéréséhez szerencsét kivánt 
s őt a ragaszkodás és a szeretet melegével o o 
üdvözölte, megköszönvén a minister úrnak 
egyúttal azt a nagylelkűségét is, melyet a 
Tanítók Háza létesítésével tanúsított a tanító-
ság iránt és hogv e nemes czélú intézmény 
számára dicsőségesen uralkodó királyunk nevét 
kieszközölte. Wlassies minister úr nagy szíves-
séggel fogadta a küldöttséget; „az a kapocs, 
mondotta, a mely köztem és a tanítóság közt 
már nem új keletű, nem lazulhat, hanem in-
kább — nap-nap mellett —- csak erősbülhet 
Jól esik neki, mondotta tovább, a tanítóság 
rokonszenve és szeretete s ezt ő is hasonló 
érzelmekkel viszonozza. Kérte a megjelent ta-
nítókat, hogy a gondjukra bizott ifjúságot gya-
korlati irányban neveljék, mert sajnálattal ta-
pasztalja : mennyire elmaradott Magyarország 
ipari és kereskedelmi téren. A küldöttség lelkesen 
megéljenezte a ministert, a ki még vagy egy 
negyed óráig barátságosan társalgott a küldött-
ség tagjaival. Péterfy Sándortól nagy érdeklődés-
sel tudakolta egészségi állapotát s örült, midőn 
hallotta, hogy a „tanítók atyamesterének" az 
állapota már javul. Péterfy Sándor egy doboz 
„Tanítók Háza gyufáját" nyújtott át a minis-
ternek, a ki nagyon érdeklődött e hazai gyárt-
mány iránt. Beszélgetés közben sajnálattal 
említette meg a minister, hogy a tanítóság sok 
jogos kívánsága elől csak azért kell elzárkóz-
nia, mert az ország anyagi helyzete egyelőre 
nagyobb áldozatokat nem enged meg. A ki-
hallgatásról a küldöttség tagjai azzal a jóleső 
tudat tal távoztak, hogy Wlassies minister nem-
csak megbecsüli, de szereti is a tanítókat . 

A tanítóképző felügyelete. 
Ezt a kérdést vetettem föl a Néptanítók 

Lapjában, hogy itt, a tanítóság egyeteme előtt 
is szóvá tétessék az, miután a képzőtanári 
egyesületben, politikai és más tanügyi lapok-
ban is tárgyalták. 

Első czikkemben elmondottam mindent arra 
nézve, hogy miért foglalkozom e kérdéssel. 
Most csak annak a kijelentésével tartozom, 
hogy az elmondottakból nincs visszavonni 

valóm — a Beér F. válasza után meggyőző-
désem sem változott — de a nagyfontosságú 
népoktatási érdek tekintetéből még van egy 
pár szavam, nézetei ellen egy pár észrevételem. 
É n eleitől fogva úgy fogtam föl, hogy az az 
álláspont, melyet a képzőtanárok intézetük 
jövendőbeli felügyeletére nézve elfoglaltak, 
nem helyes, sőt a népoktatás érdekeire nézve 
káros is, mert a főigazgató alá ju tás folytán a 
képző megszűnt népoktatási intézet lenni. 
Ez által pedig a népoktatás szervezete csonka 
lesz és erőt veszít. A népoktatás terén három 
tényező egészíti ki és tökélyesíti egymást. 
A népiskolai tanítói kar, a képző és ezek össze-
kötője, azonos, illetve közös felügyelője: a 
kir. tanfélügyelő. Ez nem is lélektani, de szem-
mel látható tapasztalati tények által van iga-
zolva így. És egészen természetes is. Hiszen 
csak jól képzett egyén, a ki egyúttal meg-
felelő tanítói és hazafias szellemű nevelésben 
részesült, képes megállani helyét a tanítói 
pályán, mint egész ember ós csakis az hivat-
kozhatik valaha sikereire is, melyek a nemze-
dékeknek és a hazának is számottevő szolgál-
mányok. ^ 

Ilyent képezni és nevelni nagy hivatása a 
képzőtanárnak, de csakis úgy lehet, ha tudja, 
hogy milyen, ha tudja, hogy milyenné kell 
lennie a tanítónak és ha e munkájában segí-
tője, ellenőre az, a ki a népiskolát és nép-
tanítói kart ismeri, mint hivatal- és hivatás-
beli felügyelője. Hiszen a népoktatás egészén 
csakis így érvényesülhet a szakszerű és egye-
dül üdvös felügyelet. 

Ha a tanfelügyelet alól kivétetnék a képző : 
szakadás állana be, mert olyan eszmék szolgá-
latába szegődnének a képző tanárai, íneJv 
szolgálat és tevékenység — lehet, hogy a 
szépirodalom, tudományos irodalom javára 
folyna be s tán tekintélyük is nőne valamelyest, 
de vesztene a pedagógiai irodalom; érzékenyen 
érezhető és káros volna a tanítói egyesületek 
kebelében szükséges szereplés hiánya és a 
képzés veszítene abban, hogy kiesnék a tanár 
abból a körből, a hol hivatásához gyűjtheti 
tanulmányait. 

Mert hiában állítja B. F. czikkében, hogy 
a képző azután is népoktatási intézet maradna, 

18* 
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ha főigazgató felügyelete alá kerülne is, ez 
ellenkezik minden fölfogással, mivel — tudjuk — 
a czím egyúttal nem jelleg is. 

Akkor ugyanis az történnék, hogy olyan 
ruhába kerülne, mint a középiskola. A főigaz-
gató pedig nem is volna, nem is lehetne a 
népiskola szempontjából szakfelügyelő. Felül-
vizsgálásában is bizonyára a tanulási eredmény 
érdekelné, de a nélkül, hogy ismerné és így 
tekintettel lehetne az összefüggő kapocsra. 
Tökéletesen hiszem, ha ekkor nem észlelne 
tudományos színvonal tekintetéből egyenlőséget 
a középiskola megfelelő osztályai magaslatával, 
elégedetlenül távoznék a nagy szerenád után 
is. Kicsinyelné a képző jövőjét és lépéseket 
tenne ő is, hogy középiskolai főigazgatóvá 
léptettessék elő. x 

En ma a képzőtanárnak a középiskolai 
tanári körökben való szereplését megenged-
hetőnek és szépnek tartom, mint privát passziót. 
De ez csak azután következhetik be, ha saját 
mezején, az ő világában eleget tett az igények-
nek. Ezen pedig akkor tett eleget, ha érint-
kezik a tanítósággal, meg-meglátogatja a nép-
iskolát, eszméket vet föl az egyesületekben, 
ha kijavítja, vagy ír jobb tan- és tudományos 
pedagógiai könyveket. Látnivaló, nagyon tág 
a tér az érvényesülésre és nem lehetetlen, 
hogy a pedagógiai irodalom története nyit 
egy lapot a neve számára. Ez pedig elég. 
Középiskolai tanárnak sem jut több. 

így ez a mező is meghozza azt a jövőt, 
a hol egyenlő rang, tekintély és fizetés jár 
a középiskolai tanárokéval. Meg is kell, hogy 
hozza. Remélni jogosít erre a népiskolai ta-
nítók előtérbe jutása és közbecsültetése. 

A képzőtanárok sérelme a mai felügyelet 
hiánya sem lehet semmi tekintetből, leg-
kevésbbé abból, hogy aspiráczióik nem telje-
sülhetnek e felügyelet alatt, csak a főigazgató 
alatt. 

Egészen más okai vannak a mai lehető 
állapotoknak, melyekkel talán nem tud egy 
részük kibékülni. Én, ha igényekről lehet szó-
lani, azok érvényesülését, illetve kielégítését 
abban látnám, ha a képző erkölcsi, illetve 
tekintélyi nivója emeltetnék. Ennek a szolgá-
latát a tanári egyesület részéről érteném is, 

szükségét érezzük is. Köztudat, a képzőkbe, 
még ma is vesznek föl itt-ott tanulókat föl-
vételi vizsgálattal, másfelől, kivéve a szegéi 
nyeket, csak nagyon kevesen mennek oda, 
a kik nem gyenge tehetségüek vagy nem 
gyenge tanulók. Ezek a tények oly akadályai 
más intézetek és a társadalom előtt az er-
kölcsi elismertetésnek, melyeket úgy sem tud 
elenyésztetni a buzgó tanári kar, hogy meg-
feszített erővel, kétszeres munkával kiváló 
embereket nevel és jó tanítókat is képez 
belőlük. Mi tanítók ezt szép érdemnek látjuk.. 
A középiskola és társadalom is annak fogja 
tartani, ha a képzőtanárok buzgósága (mi, 
hál' isten! még mindenütt megvan) a tanító-
testületek működése terén sikerre sikereket 
mutat föl a világ előtt. 

Egyébiránt az vita tárgya nem is lehet, 
hogy a képző sohasem lehet középiskola, el-
dönti az, hogy a diák már nem jó tanítónak. 
Es ez így is van jól, mert az életben is el 
van ismerve a szakrendszer, az ipar, költészet, 
művészet terén. Tehát okos dolog is, hogy 
ahhoz értő vezeti az ismeretek hazájába 
az ember legdrágább kincsét: a gyermeket. 
Erre méltóvá és szakértővé nevelni egy négy 
gimnáziumot végzett zsenge fhít, a magasztos 
föladatok közt egyike a legnagyobbaknak és 
megkivántatik hozzá, hogy mindazok a taná-
rok, a kik erre vállalkoznak, értvén, érezzék 
és dokumentálják is, hogy: csak ez az én 
világom. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

= A tanfelügjelöségi tollnokok tudva-
levőleg a XI-ik, vagyis a legutolsó rangosztályba 
vannak sorolva, míg 37 segédtanfelügyelő 
közül csak 8 van a iX-ik fizetési rangosztályba 
előléptetve, a többi 29 egyenlő arányban a 
X-ik fizetési osztályba van beosztva. Mivel 
a tollnokok száma jelenleg 54, tehát jóval 
több, mint a segédtanfelügyelőké, így az elő-
meneteli viszonyok nagyon kedvezőtlenek. Ily 
körülmények közt a tanfelügyelőségi tollnokok 
legközelebb részletes memorandumot terjesz-
tenek Wlassics Gyula vallás- és közoktatási 
minister elé, melyben különösen kérik, hogy 
a már elévült fizetési rendszerüket a mai 
drágult viszonyokhoz mérten ministeri rende-
lettel módosítsa s a szaporítandó segédtan-
felügyelőket a IX-ik, a tollnokokat pedig a X-ik 
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fizetési rangosztályba léptesse elő, vagy leg-
alább méltányos pótdíjakkal segítsen helyze-
tükön. A tollnokokkal és segédtanfelügyelőkkel 
párhuzamban pedig kiváló állami elemi iskolai 
igazgatókból rendszeresítsen utiátalányokkal 
a X-ik és IX-ik díjosztályba sorolandó s a 
tanfelügyelőségekhez beosztott ú j iskolaláto-
gatói intézményt kizárólag az elemi iskolai 
szakfelügyelet gyakorlására. Azonkívül az 
irodai munkára, épp úgy mint a főigazgató-
ságoknál, rendszeres írnoki s állandó díjnoki 
állások szerveztessenek. Kérik továbbá a mi-
nistert, hogy a tanfelügyelői pályát sorrendi-
leg mindenki a tollnokságon kezdje s csakis 
fokozatosan, különös és rendkívüli esetekben 
tegyen soronlúviili előléptetéseket; mert nekik 
egyedüli reményük és jutalmuk az előléptetés. 
Végül kérik az irodai munka apasztását, ille-
tőleg egyszerűsítését vagy pedig a személy-
zeti létszám szaporítását: úgyszintén a minis-
teriumban is életbeléptetett vasárnapi és 
ünnepi szünetet és a nagyszünidőben 6 heti 
szabadságot. 

Az osztott elemi népiskolai tan-
terv, tekintettel a székesfőváros 

viszonyaira. 
^Befejező közlemény.) 

Az új tanterv életbeléptetése előtt a székes-
fővárosi tanítóknak igen fontos, nagyon komoly 
és fölötte becses munkát kell teljesíteniük, 
hogy az új tanterv intézkedései jobban érvé-
nyesüljenek iskoláinkban, mint a mostani tan-
tervéi. Az ügy javára értékesítenünk kell 
annak a három évtizednek a tapasztalatait, a 
melyet átéltünk a jelenlegi tanterv mellett. 

A székesfőváros áldozatra kész hatósága 
és a tantestületek eddig is sokat fáradoztak 
a fővárosi elemi népiskolák belső életének a 
helyes fejlesztése érdekében; de ebbeli mun-
kásságuk mind ez ideig nem termette meg a 
megérdemelt gyümölcsöket. A tanítás irá-
nyítására, a kivánatos öszhang létesítésére 
nagyon sok szabályrendeletünk van s mégis 
hiányzik iskoláinkban az egyöntetű eljárás. 

íme : 1879-ben a gyermekdalok énekeltetése 
tárgyában, 1880-ban a magyar irás-olvasás 
mikénti tanítása tárgyában, 1880-ban a tör-
ténelem és alkotmánytan tanítása, 1881-ben 
a tornatanítás rendezése, 1883-ban a kézi-
munka-tanítás anyaga és tanmenete, majd meg 
a rajztanítás stb. tárgyában a tanács szük-
ségesnek tartott kiadni utasításokat, szabály-
rendeleteket s mégis, mi az eredmény ? 

A székesfővárosban levő tanítói szakegye-
sületek is egymással nemes versenyre keltek 

s 2—3 évtized óta egyre-másra tanácskoznak 
olyan kérdésekről, melyek iskoláink belső ügyeit 
volnának hivatva előbbrevinni. 

Kijegyeztem magamnak a 3 legrégibb 
tanítóegyesület idetartozó s tárgyalásra került 
kérdéseit, hogy e helyen bemutassam ifjabb 
kartársainknak azt a dicséretes tevékenységet, 
a melynek mi régebbiek tanúi és részesei 
voltunk. A tételek tekintélyes száma azonban 
visszatartott tervemtől, mert így nagyon hosz-
szúra terjedt volna ez a közlemény. Egy 
kéréssel fordulok most már a mi ifjabb kar-
társainkhoz ! Vegyenek szives tudomást ők 
is az elődök lelkes munkásságáról, a melylyel 
azok a főváros népiskolai ügyét magasabb 
szinvonalra emelni igyekeztek. Sajnos azonban, 
hogy ennek a nemes buzgóságnak egyrészt 
az erők szétforgácsolása miatt, másrészt meg 
azért nem volt meg a kivánt eredménye, mert 
megfeledkeztünk a részletes helyi tanterv készí-
téséről. 

A székesfővárosi községi elemi népiskolák 
tantestületei ezt a szükséges részletezést mind 
a mai napig külön-külön teljesítették, még 
pedig egyik a másiktól egészen függetlenül. 
Egyik tantestület a másiknak idevágó mun-
kálatát alig ismeri. Megtörténik azután, hogy 
egyes iskolák között az egészségtelen verseny-
zésnek bizonyos kellemetlen neme keletkezik. 
Egyik iskolában például az első osztálybeli 
tanító növendékei karácsonykor már majdnem 
valamennyi kisbetűt ismerik, míg egy másik 
iskola ugyanazon osztályában csak az a á 
betűnél (a 14-iknél) vannak. Az egyik iskola a 
nyelvtanból, a számtanból vagy más tanítási 
tárgyból föltűnően sok anyagot dolgoz föl 
rövid idő alatt, míg a másik, mert ragasz-
kodik a helyesebb didaktikai elvekhez, csak 
lassan halad előre. 

Nem tekintve már most azokat a kelle-
metlenségeket, a melyek a tanítót érhetik az 
imént említett különböző tanítási anyag föl-
dolgozása következtében, első sorban is azok 
a tanulók sinylik meg a különböző eljárásokat, 
a kik a gyakori lakásváltoztatások mellett 
egy év alatt két, sőt három iskolába is eljá-
rogatnak. 

Ezen viszás állapotoknak okvetetlenül meg 
kell majd szünniök. Mint minden általános 
tanterv, úgy a szóban levő is csak röviden 
jelöli meg a tanítási anyagot és a szükséges 
tanmenetet. A sikeres tanítói működést biz-
tosító részletezés és helyes beosztás a taní-
tóság föladata lesz. 

I t t a székesfővárosban ezt a nagyfontosságú 
munkát, a mely az iskolai oktatás belső szer-
vezetét lesz hivatva helyes, egészséges és egy-
öntetű irányba terelni, a főváros tanítóságá-
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nak kell majd teljesítenie. A míg ilyen rész-
letes tantervünk nem lesz, addig szó sem 
lehet egyöntetű iskolai munkásságról; addig 
maga a hatóság nincsen tájékozva az iránt, 
hogy mit és mennyit kívánhat meg jogosan 
az iskoláitól? Nem tudhatja, hogy az egyes 
alkalmazottaival szemben micsoda jogos köve-
telésekkel léphet föl? 

Legyen szabad még szerény véleményt kocz-
káztatnom a részletes helyi tanításterv elké-
szítésének a módjáról. 

E nagyfontosságú föladatot természetszerűleg 
a „Budapesti Tanítótestület"-re kellene bízni, 
hogyha ez a testület még életteljes szerve-
zettel bírna. Minthogy azonban nyilt titok, 
hogv a „Budapesti Tanítótestület" ez idő 
szerint végelgyengülési tünetek között tengeti 
a megszámlálható napjait, azért úgy sem 
tehetne eleget ennek a fontos kötelességnek. 
A többi fővárosi szakegyesület meg azon okból 
nem végezhetné el sikeresen a részletes helyi 
tanterv munkáját, mert a tanítóság többségét 
egyikük sem mondhatja a magáénak. 

Mindezeket megfontolva, leghelyesebb eljá-
rásnak mutatkoznék az, hogyha a községi 
elemi népiskolai tanerők összesége — mint 
első sorban érdekelt fél — végezné el a rész-
letes tanítási terv összeállításának szerfölött 
fontos munkáját, még pedig a következő 
munkafölosztás alapján: Budapest 10 köz-
igazgatási kerületre van fölosztva. Az osztott 
elemi népiskolai tanterv is 10 pontban foglalja 
össze a népiskola tanítási tárgyait. Készítse 
el tehát minden egyes kerület tanítósága 
egy-egy tantárgynak a részletes tervezetét. 

Némelyek azt fogják mondani majd, hogy 
a hit- és erkölcstan tanítási anyaga nem tar-
tozik a tanítóságra, tehát tulajdonképen csak 
9 tantárgygyal lesz dolgunk. Igaz, hogy a 
vallás alapelveihez semmi köze a pedagógiá-
nak ; a módszeres kezeléséhez azonban jogosan 
hozzászólhat minden tanító. A mely kerület 
tehát ezt a tanítási tárgyat kapná, annak az 
lenne a dolga, hogy az egyes vallásfelekezetek 
hitoktatói által bemutatott tanítási anyagot 
igyekezzék a többi tantárgyakkal szerves kap-
csolatba hozni. Ilyen módon aztán a vallás-
oktatás itt a mai pedagógia módszerének 
segítségével a vallásos érzület ápolására és 
az erkölcsiség fejlesztésére sokkal nagyobb 
eredményeket lesz majd képes fölmutatni, 
mint ott, a hol minden módszeres eljárás 
mellőzésével a gépies emlézés járja. 

Az egyes kerületek tantestületeinek a mun-
káját pedig fölülbírálná s egymással össze-
függésbe hozhatná egy, a székesfővárosi tanács 
által összeállítandó szakbizottság. 

Ilyen munkafölosztás mellett a székes-

fővárosiiskolákvalamennyi alkalmazottja részt-
vehetne abban a nevezetes munkában, mely 
bizonyára fordulópontot jelezne iskoláink 
beléletében. Ez a munka méltó lenne a fővá-
rosi tanítóság becsvágyához. Megszüntet-
hetnők segítségével az iskolai szellemi meg-
terhelés ama fajtáját is, melyet nem a tanítási 
anyag mennyisége, mint inkább annak a minő-
sége szokott okozni s azért találóan nevezte el 
Radó Vilmos képezdei tanár a megterhelésnek 
ezt a nemét: minőségileg vett megterhelésnek. 
„Minőségileg vett megterhelésnek neveztem 
el" — mondja R. V. — azt a fonák eljárást, 
mikor a tanítás oly képzeteket és képzet-
köröket törekszik a tanulókra ráerőszakolni, 
a melyeket azok asszimilálni nem képesek, 
mivel az elsajátításukra szükséges apperczipiáló 
fogalmak még nincsenek meg bennök". (Lásd 
Néptknítók Lapja XXIX. évfolyam 10. sz.) 

A részletes helyi tanterv összeállítása alkal-
mával bízvást elejét lehetne venni a minő-
ségileg vett szellemi megterhelésnek is. A tan-
terv készítőinek gondosan ügyelniök kellene 
arra, hogy minden tanítási tárgynál a fogalom 
a szemléletekből jöhessen majd létre s nem 
azon az úton-módon, a mint mostanság még 
sok kis és sok középiskolában dívik, t. i. hogy 
a fogalmakhoz pótlólag kell megszereznie a 
tapasztalásnak a szemléletet. Míg ez megtör-
ténik, addig a fej hamisan alkalmazza azokat. 
Csakis a nevezett helytelen tanítási eljárásnak 
tulajdoníthatjuk aztán, hogy a nevelés meg-
téveszti a főt, hogy tanuló ifjuságunk hosszas 
olvasgatás, szorgalmas tanulgatás után gyakran 
együgyűen, még többen pedig elkapatva lépnek 
a világba s abban majd gyámoltalanul, majd 
elbizakodva mozognak. 

Tegyen róla a székesfővárosi tanítóság, hogy 
szellemi megterhelésről szó se legyen többé 
iskoláinkban. 

Bizonyítsa be tantestületünk a főváros 
érdemes közönségének, mely oly elismerésre 
méltó áldozatot, jobban mondva oly gyümöl-
csöző tőkebefektetést tesz a jövő nemzedék 
szellemi és erkölcsi javaiért, hogy méltó 
kezekre van bízva az alsófokú iskolák ügye, 
mert oly tanítók munkálkodnak az iskolák 
falai között, a kik a maguk részéről is mindent 
megtesznek, hogy Budapest elemi népiskolái 
példaképül szolgáljanak az ország valamennyi 
iskolájának. Tényekkel és fönnen kell hirdet-
niök iskoláinknak azt az elvitázhatatlan nagy 
igazságot, hogy az emberi fejlődésnek, a míve-
lödésnek és a vagyonosodásnak legfőbb elő-
mozdítója az iskola. 

A jó iskola az a szilárd fundamentum, a 
melyen fölépül a boldog, a szabad haza! 

(Budapest.) Sretrizer Lajos. 
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Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

Magam is huszonhat éve osztatlan iskolánál 
működöm, tehát nem illetéktelenül szólok e 
fontos kérdéshez. 

Az eddigi hozzászólások helylyel-közzel 
ugyanazon szűk körben forognak, mindeniknek 
refrainje: egy tanító nem végezhet annyit, mint 
h a t ; hat tanító többet tanít, mint egy. Ha 
arról van szó : mely tantárgyból, mit és mennyit 
tanítsunk, akkor a számítás egészen helyes. 
Az osztatlan iskola tanítója nem végezhet 
annyit, mint az osztott iskola tanítója, mert 
nincs hozzá ideje. De nem is erről van itt 
szó. Magasabb szempontból kell a kérdést 
elbirálni. A kérdés ez: mi a czélja a 
népiskolának ? 

Az-e, hogy előkészítsen minden kis faluban 
egy-két nadrágos gyermeket a gimnáziumra; 
vagy az, hogy a nép millióinak az ő társa-
dalmi állásának megfelelő általános népmüvelt-
séget megadja? Ha az a 12 ezer osztatlan 
iskola (a honnan a legkevesebben mennek a 
gimnáziumba) azt tűzi ki czélul, hogy a gim-
názium első osztályára előkészítse a növendé-
ket, nem tud megfelelni az osztott iskola tan-
tervével a kitűzött czélnak, mert nincs ideje, 
hogy négy év alatt elvégezze az abban kimért 
tananyagot. E szerint külön tantervre van 
szüksége. 

Ha pedig a másik czélt akarja elérni, már 
pedig erre kell törekednie, akkor hat éven át 
megfelelhet a kívánalomnak és nem szükséges 
a külön tanterv. 

Eljött az idő, a mikor szakítanunk kel1 

azzal az ósdi fölfogással, hogy a népiskola 
a gimnázium előkészítő iskolája. Ez nem áll. 
A népiskola nem alárendelt szerve a felsőbb 
oktatásnak. A népiskola egy önezélú, önálló, 
bevégzett egész kell hogy legyen. Mint ilyennek 
mi a feladata? 

Tanítsa meg a nép gyermekeit olvasni szé-
pen, értelmesen; írni helyesen, gondolkozni és 
beszélni értelmesen, megoldani az élet körül-
ményeiben előforduló egyszerű számítási föl-
adatokat; ismertesse meg hazája földjét, nem-
zete történelmét, ezek által oltsa beléjük a 
haza iránti lángoló szeretet. Neveljen (ez a fő!) 
vallásos, erkölcsös, becsületes, józan életű munkás 
és takarékos népet. 

Ennek a föladatnak meg tud felelni az osz-
tatlan iskola az egységes tanterv mellett is, 
mivel nem a pozitív ismeretek fölhalmozása, 
hanem a helyes irányú nevelés kell, hogy legyen 
a népiskola legfőbb törekvése. 

Ha azonban nem kell külön tanterv, melyek 
azok a módozatok, a melyekkel az osztatlan 
népiskola az egységes tanterv szerint is elér-
heti a kitűzött czélt? 

1. Módot kell találni a rendetlen iskolába 
járás megszüntetésére. Ezt rideg, megtorló 
§§-okkal megoldani nem lehet, bizonyítja 33 év 
tapasztalata. Csak a népiskolai törvénynek a 
földmívélő nép viszonyaihoz való alkalmazása 
mozdíthatja elő a pontos iskolázást. 

2. Föl kell szerelni az iskolákat mindenféle 
tan- és szemléltető-eszközökkel úgy, hogv a 
tanítás a legintenzívebb szemlétetés alapján 
történjék. E nélkül bármily okosan megszer-
kesztett tanterv is csak olyan, mint egy kitűnő 
haditerv, melynek kivitelére nincs se ágyú, se 
puska, se lőpor. 

A túlterhelést és a kivihetetlenséget nem 
az osztott iskola tantervében kiszabott tan-
anyag bősége okozza, hanem iskoláinknak 
— ideértve még az államiak egy részét is — 
fölszereletlensége. 

Tanítani akarok pl. az élenyről, mit csiná-
lok ? — beszélek, magyarázok óra hosszáig, 
mert nincsenek fizikai eszközeim; kijelölvén 
a természettanból, fölhagyom, beemlézik a 
jobbak, vizsgálat után elfelejtik. De fejtsem 
ki az élenyt előttük, égessek el benne egy 
taplót, vagy tegyek egy egeret az élenynyel 
telt bura alá; — nem kell akkor sem tan-
könyv, sem órákig tartó magyarázat, ismerni 
fogja, megtanulja azonnal a leggyengébb is 
s a mi fő : el nem felejti soha, a mit látott. 

Egy nagy templom előtt várakozik a hivők 
nagy sokasága. Mind a négy oldalon hatalmas 
nagy ajtói vannak, de a sekrestyés csak az 
ötödik kis ajtót nyitja meg, a melyen ő szokott 
bejárni, a míg ezen beszivárog a közönség, 
az öreg mise is lejár. Nyissa meg mind a négy 
ajtót, pár perez alatt benn vannak a hivők. 

így vagyunk a tanítással is, ha nincsenek 
megfelelő tan- és szemléltető-eszközeink. A 
tudnivaló sok és mi csak egy ajtót veszünk 
igénybe a gyermek eszéhez: a hallást. Nyissunk 
meg minden ajtót, vegyük munkálkodásunk 
segítségére mind az öt érzékét, így sokatt 
hamar és bámulatos könnyűséggel megtanul 

3. A tanítóképzés színvonalát emelni kell. 
E végre kívánatos, hogy a tanítóképzőbe leg-
alább a középiskola hat osztályát sikeresen 
végzett ifjak vétessenek föl. A magasabb alap-
képzettséggel bíró növendékekkel nem kell 
éveken át azzal vesződnie a tanítóképzőnek, 
hogy a hiányzó ismereteket bővítse; hanem 
rátérhet a tanítói életpályára szükséges nevelés-
tani, módszertani tárgyak tanítására. Ne az 
egyes tárgyak elemeit tanulják a képzőben. 
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hanem fektessék a fősúlyt ezen tárgyak taní-
tási módszerére. 

Hogy ez a czél elérhető legyen, a tanítói 
állás javadalmazását olyanná kell tenni, hogy 
arra a tehetségesebb ifjak nagyobb képzett-
séggel is örömest reálépjenek. 

fgy nyerünk egy sorsával megelégedő, magas 
értelmi színvonalon álló, tekintélyes tanítói 
kart, mely tekintélyénél fogva a társadalom 
irányítására is hivatott lesz; lévén a társada-
lom többi tényezőivel egyenlő szinvonalon. 

4. Sürgősen létesítendők a tanítói szak- és 
ifjúsági könyvtárak minden iskolában. „A jó 
pap holtig tanul" mondja a példabeszéd, de 
bizony a jó tanítónak is holtig kell tanulnia. 
Nein táplálkozhatik egész életén át abból, 
a mit a képzőből kihozott az életbe. Olvasás 
által folytonos lépést kell tartania kora hala-
dásával, különben elmarad, begyepesedik. 

5. Az egy történelmen kívül minden tan-
könyv kiküszöbölendő. Legyen a tankönyv 
maga a tanító. A számtani és nyelvtani példa-
tár mint segédeszközök a magánfoglalkozá-
sokra való tekintetből megengedhetők. A reáliák 
— minden osztály tananyaga — az olvasó-
könyvekben dolgoztassanak föl. Teljes tan- és 
szemléltető-eszközök segítségével úgy is köny-
nyen taníthatók az egységes tanterv alap-
ján is. 

6. A nevelés és tanítás egyöntetű intenzív 
irányítása és fejlesztése megkívánja a tan-
felügyelői intézmény czélszerü módosítását is. 
A tanfelügyelő legyen teljesen szakképzett 
egyén, a ki neveléstani és módszertani isme-
reteivel jóval magasabban álljon, mint a tanító. 
Irodai munkáját apasztani kell. Az iskolák 
anyagi ügyei: költségvetés, számadás a megyei 
számvevőséghez; javítások, építkezések az 
építészeti hivatalhoz; a tanítók személyi ügyei: 
áthelyezések, segély-kérés, nyugdíjazás az al-
ispáni hivatalhoz tétessenek át. Így a tan-
felügyelő munkaköre az iskolák kül- és bel-
életére, a tanítás és nevelés felügyeletére 
redukáltassák. Ekkor tud megfelelni teljesen 
föladatának és hivatásának. 

Ne üljön reggeltől estig irodában az akta-
csomók közt, hanem járja sorra iskoláit. Adjon 
módszertani utasításokat, tartson, ha kell és 
szükségesnek látszik, egész mintatanítást a 
tanító útbaigazítására. Értse a tanítás minden 
csinját-binját. 

Ezen módozatok keresztülvitele mellett az 
egységes tanterv is keresztülvihető az osztatlan 
iskolában, csakhogy az a tanterv legyen mini-
málig, azaz semmi olyat ne tartalmazzon, 
a mi a nép gyermekének fölösleges. 

(Maros-Csúcs) Szabó Gyula. 

— Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók 
számára. A magy. kir. főidmívelésügyi minister 
a gazdasági ismétlő-iskolák vezetésére hivatott 
néptanítók gazdasági kiképzése czéljából folyó 
évi julius hó 1-től 28-áig az 1. adai, 2. lugosi, 
3. kecskeméti, 4. rimaszombati, 5. nagyszent 
miklósi fölmíves-iskolákon, továbbá ugyancsak 
folyó évi augusztus hó 2-tól 29-éig az 1. adai, 
2. pápai, 3. kecskeméti, 4. jászberényi, 5. hód-
mezővásárhelyi, 6. rimaszombati, 7 csákovári, 
8. nagyszentmiklósi, 9. szentimrei, 10. algyógyi, 
11. lugosi, 12. csabai, 13. karczagi, 14. sza-
badkai fölmíves-iskolákon 20—20, összesen 
380 néptanító számára négyhetes gazdasági 
tanfolyamokat rendez. A négyhetes tanfolyam 
tartamára minden fölvett néptanító egyszáz 
(100) korona átalányban részesül, melyből 
útiköltség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő lesz. Tanfolyamokra tényleg alkal-
mazásban levő oly néptauítók vétetnek föl, 
kik mezőgazdasági tanfolyamon még teszt nem 
vettek. A tanfolyamon való felvételre a tanítók 
az illetékes vármegyei tanfélügyelőségiik útján 
jelentkezhetnek. 

— Az elhanyagolt gyermekekért. Verédy 
Károly székesfővárosi tanfelügyelő a főváros 
minden népiskolájának igazgatójához körle-
velet intézett, a melyben fölhívja figyelmöket 
az erkölcsileg veszélyeztetett tanulókra, az 
utcza ama gyermekeire, a kik az általános tan-
kötelezettség következtében ugyanegy iskola 
levegőjét szívják a gondozott gyermekekkel 
s ezeknek az erkölcsét is romlással f'enyege 
tik. A tanfelügyelő mozgalmat akar indítani 
az otthon nem gondozott iskolaköteles gyer-
mekek érdekében. A tökéletesen romlottakat 
javító-intézetbe akarja utalni, a menthetők 
számára pedig gyermekotthonokat akar szer-
vezni minden népiskolában. A máskülönben 
utczán csavargó tanulókat akarja euben az 
otthonban gondoztatni az iskolán kívül való 
időben is. Mindehhez azonban adatokra van 
szüksége s ezért fordul az igazgatókhoz. 
A tanfelügyelő első kérdései a következők: 
1. Hány olyan tanulót ismer az iskolában 
a tantestület, a ki a szülei háznál kellő neve-
lésben és gondozásban nem részesül ? 2. A 
nem gondozottak között hány jóviseletü 
akad? 3. Hány kevésbbé jóviseletü? 4. Hányon 
érezhetők komolyabb erkölcsi fogyatkozások 
(hazugság, lopás, csavargás) ? 5. Hány veszé-
lyezteti környezetének erkölcsi viseletét? 
Végül kéri a tanfelügyelő a tantestületek 
Ítéletét arról, hogy hány tanulót kellene az 
iskolával kapcsolatban szervezett otthonban 
elhelyezni s hány tanulót kellene javító-inté-
zetbe küldeni. 
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Dezső hajós. 
Csendes ünnep folyt le a napokban a 

Rákócziak egykori birtokán, a magyar tudo-
mányosságnak negyedik század óta fönnálló 
egyik erős őrbástyáján: Sárospatak falai között. 
Nem volt ott zajos ünnepi parádé, de annál 
bensőbb, annál mélyebb s tisztább érzelem: 
az önzetlen rokonszenv, az igaz érdemeket meg-
becsülő tisztelet nyilvánult Dezső Lajos iránt, 
ki immár 25 év óta igazgatja a sárospataki 
m. kir. állami tanítóképző-
intézetet. Maradandó tanú- r= —; 
bizonysága ennek a jubileum 
alkalmából megjelent „Em-
léklap", melynek minden 
sora őszintén elismeri az 
ünnepelt férfiú nagy érde-
meit. 

Gyertyánffy István vallo-
mása szerint „a hazai peda-
gógiai tudomány és gya-
korlat egyik legnagyobb, 
legönállóbb és czéltuda-
tosabb mívelőjét tisztelhet-
jük" Dezső Lajosban. Mi 
ehhez liozzáteszszük, hogy a 
magyar tanítóképző tanárok 
díszes gárdájában Dezső 
Lajos a legalaposabban kép-
zettek egyik kimagasló alakja, 
a ki sohasem szűnt meg 
küzdeni a magyar tanítói 
kar tekintélyének emelése érdekében. Lelke 
vágya a népoktatásügy terére vonzotta; hiva-
tását érezve lépett be sorainkba. Mint jogot és 
teológiát végzett egyént, ki Sárospatakon senior 
és segédlelkész is volt. egyhangúlag választották 
meg Szatmár- Németibe gimnáziumi tanárnak s 

ö ^ o 

ugyanekkor (1872-ben) meghívták szülő-
városába : Szentesre polgári iskolai tanító-
nak. Nagy szorgalmát, tehetségét bizonyára 
akár jogi, akár papi, akár gimnázium tanári 
pályán kitűnően érvényesíthette volna; de 
ő mindezt mellőzve, inkább lett polgári isko-
lai tanító. Közoktatási kormányunk figyelme 
is reá irányult s államsegélylyel külföldre 
küldte a tanítóképzők tanulmányozására s 
midőn visszatért, Léván tanárul, majd más-
félév multán (1875-ben) Sárospatakon képez-
dei igazgatóul alkalmazta. Németországi, 

Dezső Lajos. 

svájczi és francziaországi tanulmányait a 
hazai viszonyok megfigyelésével kiegészítve 
működik Dezső Lajos a tanítóképzés terén. 

Munkásságát röviden vázolva, a következő 
főbb mozzanatokat emelhetjük ki: a) ala-
pította s egy ideig vezette is a zemplén-
megyei általános tanítóegyesületet; b) fölve-
tette a tanítóképző-intézeti tanárok egyesületé-
nek eszméjét; c) proponálta az országos 
tanítóképesítő-bizottság létesítését; d) sürgette 
a tanítóknak egyetemre bocsátását; ej elkészí-

tette a tiszáninneni evang. 
7| ref. egyházkerület népiskolai 

tantervét; f ) hangoztatta a 
tanító képzők felügyeletének, 
továbbá a tanítóképző-inté-
zeti gyakorlóiskolák ügyének 
korszerű rendezését; g) ügy-
vivő elnöke volt a sáros-
pataki irodalmi körnek; 
h) irodalmi téren egyes 
szaklapokban, továbbá a 
tankönvvirás és pedagógiai 
tudományos irodalom terén 
maradandó becsű alkotásai 
vannak. lapunk, a Népta-
nítók Lapja is, régi munka-
társként üdvözölheti s midőn 
arczképét bemutatjuk, sie-
tünk is őt lapunk olvasói, 

' a magyar tanítói kar nevé-
ben melegen üdvözölni, 

írói működésének egyik 
legbecsesebb terméke Comenius ismertetése, 
mely külföldön is ismertté tette nevét, miután 
Comeniusra vonatkozó tanulmánya a góthai 
„ PaedagogischBlätter" hasábjain német nyelven 
megjelent. Latinból lefordította „Comenius 
Arnos János Nagy Oktatástana" czímű müvét, 
úgyszintén Comenius Sárospatakon tartot t 
beszédeinek egy részét. A Comenius-iro-
dalomért a berlini Comenius-társaság tagjául 
választotta ; a magyarországi tanítók pedig 
majd ezután fogják leróni tiszteletük adóját az 
által, hogy legalább minden tanítóegyesület és 
tanítóképző-intézet megszerzi könyvtárába Dezső 
Lajos „Comenius Arnos János Nagy Oktatás-
tana" czímű munkáját, mely Magyarország 
ezeréves fönnállása emlékünnepének évében — 
ha jól tudjuk: a magyarországi tanítók országos 
bizottsága biztatása, sőt talán fölkérése folv-
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tán — jelent meg Sárospatakon. Vagy talán 
a Tanítók Háza javára szándékoznak forga-
lomba hozni -Comenius Nagy Oktatástanát? 
Feleletet erre — úgy Comenius, mint Dezső 
Lajos iránt való tiszteletből — tettekben sze-
retnénk látni. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Tanterv-háfooru és pártállások. 
(Időszaki szemle.) 

Az angol-búr háború nem dühöng gyönyö-
rűségesebben Afrikában, mint ez idő szerint a 
tanterv-háború Magyarországban. (Hiába rázza 
fejét a békeegyesület, minden század háború-
ban születik.) A Long Tomok, Mauserok, 
Krappok, Uchácziusok, a Maximok és Mini-
málok szinte döntik a lövedéket ama kérdés 
körül: kell-e külön tanterv az osztatlan nép-
iskolának? Férfiak és nők, öreg ágyúsok és 
Flobert-puskások a Kárpátoktól az Adriáig és 
Dévénytől Csik-Osatószegig, mind-mind a tol-
lúkat ütik a kalamárisba. „Talpra magyar! . . . 
I t t az idő, most vagy soha!" És különböző 
észjárással, tudással és tapasztalattal lapokban 
és kaszinókban, gyűléseken és azon kívül min-
denütt csak arról folyik a végtelen vita: kell-e 
külön tanterv az osztatlan népiskolának ? 
(Éppen úgy beszélnek, mintha eddig nem volt 
volna, vagyis inkább: nem kellett volna.) 
„Kell!" „Nem kell!" Az ember már szinte 
belebolondul a dologba. Sokan bele is beteg-
szünk szinte. Az orvosok már kezdik is tanul-
mányozni a beteg tanítókat. 

— Miféle nyavalya ez ? Csak nem a mákos 
derelyétől vagyon ? 

Es nagynehezen megállapították, hogy ez 
egy újabb járvány, a kávékorszak következ-
ménye és a neve: tantervdelírium. Régi jó 
barátok, férj és feleség különböznek össze a 
tanterv fölött. Perpatvar, tollharcz és háború 
és a vége beláthatatlan. Ugyan ki is volt az a 
diplomata, a ki közénk dobta ezt a kérdést ? 
A külföldi ember első látásra azt hiszi, hogy 
a magyarországi tanítóknak egyéb bajuk sincs. 
A második látásra a belföldi Madarász apó 
pedig azt gondolja, hogy ősi szokás szerint a 
tanítóság ismét két pártra szakadt: tokra- és 
mokrapártra. A harmadik látásra azonban 
arról győződünk meg, hogy van még egy 
harmadik párt is, a mely szánakozó orczával 
fordul a hadakozó felek felé. 

—• Bolond egy história! — veti nekem 
ellen egy ilyen pártbeli urambátyám. Nem 
más ez, uramöcsém, mint hunczut politika. 
Az ám! Politikából dobták közénk ezt a kérdést, 
hogy feledje egyidőre a tanítóság a — fize-
tésemelést. Mit ? Hát maga nem ismerné 

ezt a furfangot ? . . . Házi-ipar, mellékkereset, 
kőrisbogár, p iócza! . . . Mindig találnak ki 
valamit, a mivel foglalkoztassanak bennünket 
akkor, a mikor érzik, hogy kezdünk nyugta-
lankodni. Ez a kérdés is csak olyan czikk. 
Maga is föl ne üljön neki, öcsém! Micsoda ? 
Már késő a figyelmeztetésem ? Na, hát magá-
nak is kell a külön tanterv ? Nekem fizetés 
kell, nem tanterv. Hát a régi egységes tan-
terv szerint nem ment a tanítás ? Hát a 
szerint nem tudtunk mi végezni a mennyit 
lehetett ? Okos ember a tanító, válogassa ki : mit 
lehet, mit nem ? Ha erre nincs képessége és tudo-
mánya, akkor ne adjanak neki diplomapasszust. 
Nagyszerű! Láttam én már olyan történeti 
könyvet, a melyik ujjnyi vastag, de tudok 
olyant is, melv 32 lapból áll. És engedélyezve 
van mindkettő, mert mindkettő a tanterv 
szerint van kidolgozva. Nem a régi tantervben 
van a hiba, hanem nincs kedv a vékony 
kenyér mellett. 

Ugy tetszett nekem, hogy nem is beszélt 
bolondságot az öreg. Szinte féltettem maga-
mat, hogy tüzes beszéde és helyes logikája 
okos irányba találja sodorni az én kávékor-
szakos fejemet. Ugyan, gondolkodjék az öregi 
bölcseségen valamelyik Hosszú Tamás és 
fejtse ki neki egy czikkben: igaza van-e, 
nincs-e ? . . . 

Egy negyedik párt pedig az erkölcsi nevelés 
kérdésén töri a tollát. De ez is két pártra 
oszlott: az egyik külön órában akarja kezelni, 
a másik a többi tárgyakkal kapcsolatban. „Ez 
sem enged, az sem hagyja." A vége a páros 
viadalnak aztán mégis csak az lesz, hogy 
marad minden a régiben. Vagy hát meglehet, 
hogy az egyik párt fölülkerekedik és nagyobb 
lendületet vesz az erkölcsnevelési irányzat a 
népiskolában. Valaminek történnie kell és 
történni is fog, az bizonyos. 

Csak egyetlen ügy körül nem szakadoz 
pártokra a tanítóság. Az Eötvös-alap és háza 
körül mind egyek vagyunk. ímhol jönnek a 
tavaszi gyűlések és utána vigalomra gyűlnek 
a kollégák és nemkollégák a Tanítók Hi'iza 
javára. Még a haragos és elégedetlen is 
elcsitul egy időre és arra a gondolatra, hogy — 
vagyonos testület vagyunk. Tudunk tenni, ha 
akarunk; ezt alkotásaink bizonyítják. Csak te, öreg 
vezérünk, jó Péterfy Sándor, te állhass élünkön 
mésr sokáig! A tolladdal keresett és az Eötvös-

O CT 
alapot vele megvetett 200 irtodnak uzsora-
kamatja van: az egész ország tanítóságának 
szeretete az. 

Ki meri mondani ezek után, hogy tanügyi 
életünk és irodalmunk nem eleven ? Állok 
elébe az olyan elkeseredettnek. 

Iiéztolli M. 
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IRODALOM. 
Tyúktenyésztés. Irta Hreblay Emil állatte-

nyésztési m. kii-, felügyelő Gödöllőn. (Ára 
2 korona. Megrendelhető a szerzőnél Gödöllőn, 
portómentes küldéssel 2 korona 20 fillér-ért.) 
Nagyon érdemes szakmunka s időszerű is, 
hogy midőn a kormány a baromfitenyésztésre 
annyi gondot fordít, a gazdaközönségnek oly 
kézikönyv álljon rendelkezésére, melyből mind 
azt megtudhatja, a mi jövedelmének foko-
zását idézheti elő. A külföldön értékesített 
baromfitermékekért a mult évben 60 millió 
koronát vettünk be, mely összeg legnagyobb 
részt a kis gazda zsebébe folyt, ez összeg 
azonban pár év alatt megkétszerezhető, ha a 
baromfitenyésztést okszerűen fogjuk űzni, s a 
tenyésztést helyes alapokra fektetve, az érté-
kesítési viszonyokat is megismerjük. Hreblay 
munkája 160 oldalon 49 képben magyarázza 
mindazt, a mit minden baromfitenyésztőnek 
tudnia kell. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: báró Vécsey 

Józsefnek, a ki a Osegöldön szervezett róm. 
kath. iskola czéljára 5000 korona értékű 
házat engedett át, a tantermet önköltségen 
fölszerelte és a tanítói javadalomhoz évi 200 
korona értékű hozzájárulást biztosított; a 
kecskeméti takarékpénztár-egyesületnek, a mely 
az ottani elemi iskolai tanulók segélyezésére 
400 koronát adományozott; a karánsebesi 
vagyonközségnek, mely az ottani magán polg. 
leányiskola fentartási költségeire 400 koronát 
adományozott; az aranyosmarótlii takarék-
pénztárnak, a mely az ottani iskolákat 540 
korona pénzadományban részesítette; az orsovai 
általános nűegyletnek, a mely a téli hónapok-
ban 48 szegény tanulót látott el meleg 
étellel. 

Kinevezte: Tóth Bálint és Korsós Etelka 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a torontálvásárhelyi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Brankov Vazul oki. tanítót az izbistyei közs. 
el. isk.- hoz r. tanítóvá; Benghia János oki. 
tanítót a vercserovai közs. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Grbity György pártái oki. tanítót a 
dolnyalyubkovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Szente Irén oki. óvónőt az algyógyi áll. óvó-
hoz óvónővé. 

Áthelyezte: Derne Károly kapuvári áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
szombathelyi államilag segélyezett közs. polg. 
fiúisk.-hoz: Bradean Sándor révaűjfalvi és 
Szakosán Péter románpetrei közs. tanítókat 

kölcsönösen; Kohányi Gyula Beregvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen minőségé-
ben Kolozsvármegyébe; Szakács János hajdú-
szoboszlói áll. polg. isk. r. tanítót az alsó-
lendvai áll. polg. iskolához; Steiner Péter és 
Steinerné-Kóller Mária torontálalmási áll. el. 
isk. tanítót, illetve tanítónőt a németécskai, 
Scliidek Ágostonná németécskai áll. el. isk. 
tanítónőt a torontálalmási, Deutsch Mátyás 
zichyfalvi áll. el. isk. tanítót a franczfeldi 
és Stadach Gyula torontálalmási áll. el. isk. 
tanítót a zichifalvi áll. el. iskolához. 

Végleg megerősítette: Marcsinké Albert 
mramoráki közs. isk. r. tanítót jelen állásában ; 
Ambrus Illés berzászkai közs. el. isk. r. tanítót 
jelen állásában; Fabry Julia mramoráki közs. 
isk. tanítónőt jelen állásában ; Szabó Ernő lajos-
falvi közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Schmidt Julia 
szabadkai munkaképtelennek talált közs. tanító,-
nő részére évi 1320 koronát; Schneider Cyrill 
grabáczi közs. el. iskolai munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 520 koronát. 

Jóváhagyta : a csiki róm. kath. tanítóegyesület 
módosított alapszabályzatát f. évi 25.000 sz. a. 
kelt rendeletével. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Szentesi Áron nyug. volt deési ev. ref. tanító 
özv., szül. Turbucz Katalin és Gizella nevű 
kiskorú árvája részére együtt évi 858 korona 
66 fillért. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
& A Polgári iskolai Egyesület f. hó 

22-én igazgatósági és választmányi ülést tar-
tott. Lád Károly elnöki megnyitójában han-
goztatta ama jogosítványok nagy fontosságát, 
melyeket a polgári iskolai tervezetek kilátásba 
helyeznek s melyeket az egyesületnek szor-
galmaznia kell. A titkári jelentés megemléke-
zett a fizetés ügyében megindított mozgalom-
ról: kérik az elvont igazgatói tiszteletdíjak 
visszaadását és a rendes tanítóknak a X. és 
IX. fizetési osztályok közt való megfelezését. 
Miklós Gergely pénztáros jelentette, hogy az 
egyesület a napokban 1000 koronát fog a 
Tanítók Házára befizetni. Perjéssy László a 
polgári iskolai felügyeletről értekezett. A ki-
hallgatáson, melyet már röviden jeleztünk, 
kérték a polgári fiúiskolák reformjának lehető 
gyorsítását. A minister azt válaszolta, hogy a 
végleges szervezetről még most nem nyilat-' 
kozhatik, de rajta lesz, hogy a polgári iskolai 
törvényjavaslat mielőbb elkészüljön, mert 
ambiczióját helyezi abba, hogy a tervezett 
reformjavaslat az ő ministersége alatt váljék 
törvénynyé. A küldöttség a polgári ügyosztály 
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nagyérdemű vezetőjénél: dr. Morlin Emil 
osztálytanácsos úrnál is tisztelgett. 

Csanádvármegye ált. tanítóegyesüle-
t é n e k battonyai járásköre április hó 24-én 
Battonván tartotta meg tavaszi gyűlését. Orbán 
Ferencz járásköri alelnök rövid, de tartalom-
ban gazdag megnyitóját követte Veis J akab 
battonyai izr. tanítónak „a felebaráti szere-
tet"-ről tartott értekezése. Veress Károly tor-
nyai állami iskolai igazgató az egységes tan-
tervről értekezett s a járáskor is a mellett 
foglalt állást. Kiss Károly battonyai róm. ka th 
tanító gyakorlati tanítást tar tot t a beszéd- és 
értelemgyakorlatok köréből; tárgya vol t : a 
négy fő- és négy mellékvilágtáj. Tanítása-
sikerült s különös elismerésben részesült ügyes 
szemléltetéséért. 

£ A nagykükiillömegyei ált. tanítóeiíye-
si i let segesv iri köri a mult héten tartotta tavaszi 
ülését Banes Bertalan kir. tanfelügyelő és 
45 tag jelenlétében. Benedek Mihály segesvári 
állami iskolai igazgatótanító tartalomdús el-
nöki megnyitója és Balázs Imréné gyakorlati 
tanítása után Csulak Lajos olvasott fö l : 
„a köszönés módja az iskolában s az útczán" 
czímű kitűzött tótéiról; sokak hozzászólása 
után elfogadták azt a javaslatot, hogy csak 
az iskolában való köszönés általános módja 
állapíttassák meg és pedig akár a tanító, akár 
másnak a tanterembe való belépése alkalmával 
a tanulók katonás felállással üdvözöljék az 
érkezőt. Az iskolából való hazamenés alkalmá-
val, mikor sorban indulnak egyszerre „Isten 
áldja" köszöntéssel búcsúzzanak el; az utczai 
és otthoni köszöntések a szülőkre és bitokta-
tókra bízattak. A fontosabb tanügyi esemé-
nyekről kimerítően referált Kovács Bálint. 
IFrtSS Albert fölolvasásában: „szükségese a 
buktatás az elemi iskolában" arra a konklú-
zióra jut, hogy az alsó osztályokban szükséges, 
mit a gyűlés el is fogadot t : valamint a 
Gábos D. fölolvasásában javasolt használatát 
a palatáblának az 1. osztályában az első időkben. 

S A csanádmegyei tanítóegyesület mező-
kovácsházi járásköre Véghegy házán tar tot ta 
tavaszi gyűlését. Görög János elnöki meg-
nyitójában az osztott és osztatlan iskolai tan-
terv revízióját méltatta s az egységes tanterv 
mellett foglalt állást, mely álláspontjához 
a járáskör is hozzájárult. Ezután Branyiczky, 
Endre véghegyházi tanító szakavatott gyakor-
lati tanítást mutatott be a Tisza folyó ismer-
tetéséről. Tanulságos és mintaszerű előadásáért 
a járáskör elismerését fejezte ki. Ezután Csafh 
András kúnágotai tanító tartot t szépen ki-
dolgozott értekezést a szép-érzék fejlesztéséről. 
Ezt követte Brenner Antal mezőkovácsházi 
igazgatótanító sikerült értekezése az önmun-

kásságról. Következtek a vitatételek a fölvezető 
tanrendszerről s abban történt megállapodás, 
hogy kerestessék meg a központi választmány 
ezen tételeknek a többi járáskörök közt leendő 
kiosztása végett. 

4- A győrvidéki tanítóegyesület tóközi 
járásköre Bándy János elnöklete alatt tar-
totta meg tavaszi gyűlését. Gyakorlati előadást 
Haiczinger György tartott . A tanterv-kérdés-
ben a kör egyhangúlag a külön tanterv mellett 
foglalt állást. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek . Ismételten megüzentük már, hogy 
magánügyben czímzett lev.-lápot kell mellé-
kelni, mert a Tanácsadóban csak közérdekű 
ügyben adunk választ. Ettől nem térünk el. 
A Tanácsadóban adott válasz különben is, 
tárgyhalmaz miatt, gyakran halasztást szen-
ved. — Gál István és Halmy Miklós kar-
társainkat, a kiknek lev.-lapot küldöttünk, 
de választ nem kaptunk, kérjük pontos lak-
czímöknek lev.-lapon való beküldésére. — 
Többeknek . A fővárosi igazgató-tanító lak-
bérátalánya nem 540 korona, mint lapunk m. 
számában sajtóhibából állt, hanem X-40 kor. 
Csak 40. életévöket még be nem töltött okle-
veles tanítók pályázhatnak. Az okmányokat 
hiteles másolatban is be lehet küldeni, de 
„kívánatos az eredeti okmányok bemutatása." 
Ezek az okmányok: születési biz., oklevél, szolgá-
lati, hatósági orvosi és erkölcsi bizonyítványok. 
A választás 3 próbaévre történik. —- P . L. V. 
Ha a pályázati hirdetésben 300 frfról volt 
szó, jogosan követelheti az egész összeget 
Ha megtagadják, forduljon a közigazgatási 
bizottsághoz azzal a kérelemmel, hogy rendel-
jék el a kifizetést. — Iskolatársak talál-
kozására vonatkozó hirdetéseket, mint a 
melyek 15—30 ember magánügye, nagyon 
igénybevett lapunk szerkesztőségi rovataiba 
nem vehe'ünk föl. A napilapok azért vehetik 
föl, mivel több terük van, mint nekünk. — 
N. I lona . Most már kérdés. A korábbiaknál 
beszámította. Folyamodjék a közoktatási minis-
teriumhoz. — Cs. J . Az erkölcsnemesítő 
egyesület ügyében forduljon dr. Gyulay Béla 
igazgatóhoz. Budapest, V. ker., Vadász-u. — 
Janka T. Igen, újabban tényleges szolgálatban 
álló ügyes altisztek is lehetnek hadnagyokká, 
habár nincs érettségi bizonyítványuk stb. — 
H. B. M. Nem tartanok a törvénynyel össze-
egyeztethetőnek, hogy egy régi kipróbált jó 
tanítót akár nyugdíjazás, akár más czítnen 
megfoszszanak állásától, s ily módon az ő fize-
tését tanítónő alkalmazására használják föl. 
Az iskolaszékben elejét kell venni az ily törek-
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vésnék, melynek keresztülviteléhez a kir. tanfel-
ügyelőnek is lenne szava, a ki hivatalánál fogva 
gondoskodni tartozik a tanítói állás bizton-
ságáról. — H. János . A korpótlékot helyettes 
minőségben töltött évek után nem számíthat-
ják be, mert az 1893. XXVI. t.-cz. végrehaj-
tására vonatkozó Utasítás 12-ik Sj-á nyíltan 
kimondja, hogy a korpótlék alapjául azon 
szolgálati idő tekintendő, melyet mint okleveles 
tanító valamely községi, állami vagy hitfele-
kezeti elemi népiskolánál rendes vagy segéd-
tanítói állomásra történt szabályszerű meg-
választás vagy kinevezés következtében tölt el 
az illető tanítói minőségben. Önre nézve véle-
ményünk szerint az 1896. évben teljesített 
szolgálatot nem lehet beszámíthatónak tekin-
teni. Ha mindemellett megadják, az ön szeren-
cséje lesz. — M. Uács. Tanítónőt fiúiskola 
felsőbb osztályaiban alkalmazni nem helyes 
intézkedés. Ha az önök iskolájánál két tanító 
működik, az egyik férfi, a másik nő, ez utóbbit 
kell az alsó három osztály tanításával meg-
bízni, a férfit pedig a felsőbb osztályok taní-
tásával. Ha pedig mind a kettő nőtanító, akkor 
egyik (talán az idősebbik) köteles elvállalni 
a IV., V. és VI. osztályú fitanulók tanítását is; 
mivel a tanítót iskolához és nem meghatáro-
zott osztály vezetésére szokás választani. — 
H. I . On községi iskolánál alkalmazott róm. 
kath. tanító. Tanítványainak .-/:•.-a katholikus. 
Ennélfogva a róm. kath. ünnepeken nem kö-
teles tanítani. Budapest székesfőváros elemi 
iskolái is községi jellegűek. Ezek között van-
nak olyanok is, melyekben a tanítványok 
"A-a izraelita vallású. A katholikus ünnepe-
ken mégis szünetel ezekben is a tanítás épp 
úgy mint azokban, melyekben a katholikus 
tanítványok vannak nagy többségben. — 
B. R. Üj-Szt-Anna. Nem csak 24, de 30 
heti óra adására is kötelezhető a tanító. — 
M. J áiios. Tankötelesek összeírása tárgyában 
az 1892. évi 53.240. sz. közoktatási ministeri 
rendelet akként intézkedik, h o g y . . . na községi 
elöljáróság köteles a 12 korosztályba (3, 4, 
5 évesek óvodakötelesek, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 évesek mindennapi tankötelesek, 12, 13, 
14 évesek pedig ismétlő-iskolai tankötelesek so-
rába) eső gyermekeket saját közegei által házról-
házra járva, tehát családonkint, az e végre ki-
adott nyomtatvány-minta adatai szerint pon-
tosan összeiratni" stb. Az összeirási mintára 
vonatkozó kezelési utasítás pedig azt mond ja : 
„Az 1876. évi VI. és XXVIII. t.-cz., valamint 
az 1891. évi XV. t.-cz végrehajtása tárgyában 
kiadott rendeletek értelmében, a községi elöl-
járóság minden év márczius vagy április havá-
ban, egyszerre s ezen minta szerint tartozik 
saját közegei által, házról-házra járva, tehát 

családonkint összeiratni az ugyanazon év szept. 
havának 1-éig életük 3—14-ik évét betöltő 
gyermekek mind a 12 korosztályát." . . . Ezek 
szerint tehát az elöljáróság teendői közé van 
sorolva a tanköteles gyermekek összeirása. 
Túlhaladta ezen intézkedést s ellenkezik vele 
az 1897. évi XXXV. t.-cz., mely a központi 
statisztikai hivatalról szól. Eme törvény 8-ik 
§-a szerint „kis- és nagyközségekben nyilvános 
vagy nyilvánossági joggal fölruházott iskolák-
ban tényleges alkalmazásban levő elemi iskolai 
férfitanítók — tekintet nélkül az iskola fön-
tartójára — a tanügyet közvetetlenül érdeklő évi 
összeírásoknál mindig, a nagyobi) időszaki 
adatgyűjtéseknél pedig a kereskedelmi minis-
ternek a vallás- és közoktatási minister hozzá-
járulásával kiadott rendeletére fegyelmi fele-
lősség terhe alatt kötelesek mint számolóbiztosok 
közreműködni." Ez utóbbi munkáért a keres-
kedelmi minister esetről-esetre napidíjat álla-
pít meg. — Csörnyeföldi iskola. Az 1891. 
évi XL1II. t.-cz. 14-ik §-a szerint „a tanítókra 
nézve az 1870. évtől számítandó szolgálati 
évek arányában a végellátások (nyugdíjazás, 
özvegyi segély stb.) ezen (1891. XLIII.) tör-
vény szabványai értelmében; az 1870. .évet 
megelőző szolgálati évek arányában pedig 
azon kormányrendeletek, gyakorlat, egyházi 
vagy községi szabályzat vagy magánszerződés 
értelmében intéztetnek, melynek hatálya alatt 
az igények szereztettek Az ezen törvény életbe-
léptéig szerzett igények föntartatnak és nyug-
díjazás eset/m figyelembe veendők."... Ebből 
következik, hogy midőn a csörnyeföldi tanítót 
— ki ott csak mintegy 16 évig szolgált, de 
másutt már 1870. év előtt is működött —• 
most nyugdíjazták 350 frttal, ebből 270 frtot 
az országos tanítói nyugdíjalap, 80 frtot pedig 
a község tartozik fizetni: helyesen jártak el. 
Hogy miért éppen Csörnyeföld községe fizeti 
a 80 fr tot s nem az a község, a hol az illető 
1870 előtt szolgált, ennek is törvényes alapja 
van. Okát már az 1873. évi 7053. sz. köz-
oktatási ministeri körrendeletben megtalálhat-
juk, mely a községi tanítók nyugdíjazását a 
községek kötelességévé tevén, előforduló esetek-
ben a Ratio educationis publicae 290. §-a, 
továbbá az 1824. és 1845. évi rendeletek ér-
vényét ezekre is alkalmazandóknak parancsolja. 
A mondott 1873. évi ministeri rendelet meg-
hagyja, hogy a községi tanító nyugdíjazásáról 
az a község gondoskodjék, melynek községi 
iskolájában az illető tanító munkaképtelenné 
vált... stb. Két év multán az 1875. évi nyug-
díjtörvény, majd később az 1891. évi nyugdíj-
törvény létrejött ugyan, de ma még érvénye-
sek a törvény előtti rendeletek, a melyeket 
a nevezett két törvény jogerőben föntartot t . 
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Ezzel,azt hiszszük, megnyugtathatjuk önöket. — 
Sz. J . I). 1. A község iskoláját a községi 
elöljáróság beleegyezése nélkül — ha az a 
törvényes kellékeknek megfelel — nem lehet 
államosítani. 2. A közs. elöljáróság az 57o-os 
iskolai pótadó kivetését és beszedését végezni 
köteles. Iskolájok ügyében jó volna érint-
kezésbe lépni a kir. tanfelügyelővel. — Ii. 
Y. M. 1. Az oly állami községi vagy hit-
felekezeti elemi iskolai tanító, ki 1895. 
szept. 1-től mint okleveles taní tó rendszere-
sített tanítói állomáson megszakítás nélkül 
való szolgálatban áll, f. évi szept. 1-én már 
ötödéves korpótlékra jogosult. 2. Felekezeti 
tanító sem akkor, ha más helyre megy taní-
tónak, sem akkor, ha lelkészszé választatván, 
új működési körébe költözik át, nem szá-
míthat utazási és butorszállítási kedvez-
ményre. — Borzavar. A tanítói nyugdíj-
intézetbe fölvett tagok fölvételök alkalmá-
val a részökre első ízben biztosított igény 
után egyszersmindenkorra 5ö/o-ot (800 kor. 
után tehát 40 koronát) tartozik fizetni, ha 
önnek ezen felül róttak ki valamely összeget, 
az a többlet bizonyára az első rendes, rész-
fizetésre vonatkozik. A mennyiben esetleg 
sérelmes intézkedés volna, joga van orvos-
lásért (helyesbítésért) folyamodni a közokt. 
ministeriumhoz, hol az alapos fölszólalásokat 
figyelembe veszik. — Nyitrai előfizető. Ha 
már tagja volt a nyugdíjintézetnek s tovább 
is fizet, ezen éveket is beszámítják. Nyugdíj 
szempontjából teljesen mindegy, óvónő-e vagy 
tanítónő ? — R. J . Miután előző állomásán 
adóját pontosan megfizette s mindemellett a 
későbbi V* évre, míg oda más tanító nem 
került, vl ön ott levő előző évi követeléséből 
vontak le adót is %U évre, követelje ezt 
vissza a pénzügyigazgatósághoz intézett folya-
modványnyal; esetleg az iskolafentartó térítse 
meg ez összeget, ha ez használta el az üre-
sedésben levő állás jövedelmét. Fölebbezésé-
ben legjobb volna arra az álláspontra helyez-
kednie, hogy a kérdéses ZU év alatt ön nem 
húzott onnan jövedelmet s ha adótárgy nincs, 
adózása sem lehet. Az iskolafentartó — ha 
eme év alatt nem vette föl az üresedés-
ben levő tanítói állás jövedelmét — szintén 
mentesülhet az adózás eme része alól. De 
bizonyára úgy áll a kérdés, hogy az üre-
sen levő állomás föld- stb. jövedelmét az 
iskolafentartó megtartotta magának. Ebben 
az esetben fizesse is a megfelelő adót. —-
M. Miklós. Más községbe pályázó tanító a 
pályázat alkalmával jelentse, hogy már kor-
pótléka is van. A hatóság, ha ily körülmények 
között is megválasztja, tudva veszi át a fenn-
álló korpótlékigényt. Korpótlékra — miként 

már utaltunk reá —• nem minden tanító s 
nem minden körülmény között jogosult. Ennek 
is megvannak a maga törvényes föltételei. — 
S. P. B. A kir. tanf. felekezeti iskolában a 
közveszélyes tanterem bezáratása iránt nem 
közvetlenül intézkedik. — Sz. János. 1. A 
tanítói lakást — ha az illető nem használja — 
csak a? iskolaföntartó beleegyezésével adhatja 
bérbe. 2. A tanító, hogy nem használja a 
anítói lakot, ezzel nem mond le tanítói 

lakásra való igényéről, hiszen erre a törvény 
kötelezi az iskolaf'öntartót, a mit pedig a 
törvény parancsol, azt a tanítótól elvenni 
nem lehet. Előállhat olyan körülmény, hogy 
a tanítónak az iskolaépületben való lakása az 
iskola szempontjából kivánato3. Ily esetben 
kötelezhetőnek tartjuk a tanítót arra, hogy 
a fizetés czímén kapott törvényes kellékek-
nek megfelelő lakásban lakjék s ne privát 
pasziója döntsön ebben a kérdésben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö császári és apostoli királyi Fölsége 

a karakószörcsöki róm. kath. hitközségnek 
iskolaépítkezési czélra 200 korona segélyt 
méltóztatott legmagasabb magánpénztárából 
legkegyelmesebben engedélyezni. 

— Ki tün te t é sek . Király Ö Fölsége Pap 
Elek pénzügyministeri osztálytanácsosnak, 
kitűnő szolgálatai elismeréseül a harmadosz-
tályú vaskorona-rendet díjmentesen adomá-
nyozta. A hazai tanítóság nevében őszin-
tén gratulálunk! E legfelsőbb kitüntetésen 
örvendezni van okunk, mert a kitüntetett osz-
tálytanácsos úr mindig jóakaratúlag támogatja 
a tanítóság anyagi ügyeit s hogy csak egyet 
említsünk, nagy része volt ő nagyságának 
abban is, hogy a Tanítók Házára az egy 
millió koronát megkaptuk. — A király Ozer 
Zsigmondnak, az orsz. izraelita tanítóképző-
intézeti gyakorló-iskola tanítójának, a tanügy 
terén szerzett érdemei elismeréseül, az arany 
érdem-keresztet adományozta. 

— A koináromvármegyei tanítóegyesü-
let Wlassics Gyula ministert tiszteletbeli 
tagjává választotta meg és az erről szóló 
díszes okmányt küldöttség útján f. hó 26-án 
délelőtt nyújtotta át a ministernek, ki a küldöttsé-
get a képviselőház ministeri szobájában fogadta. 
A küldöttség szónoka Lőrinczy György komá-
romvármegyei tanfelügyelő volt. A minister 
szívesen fogadta és biztosította a küldöttsé-
get, hogy a tanítók sorsát ezután is mindig 
szivén fogja viselni. 
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— Az Eötvös-alap 50 koronás részesjegyei 
már elkészültek a Pesti könyvnyomda részvény-
társaság nyomdájában. Azoknak a rendes 
tagoknak, a kik a részesjegy teljes árát — 50 
koronát — már befizették az „Eötvös-alap" 
pénztárába, az elnökség azonnal meg fogja 
küldeni a részesjegyet, mely egyszersmind 
tagsági igazolványul is szolgál. A kik részes-
jegyeiket részletekben törlesztik, azok csak az 
utolsó részlet befizetése alkalmával kapják 
meg a részesjegyet, az egyes részletbefizetések 
azonban azonnal nyugtáztatnak. Az egyes 
nyugtákon föl van tüntetve a birtokba veendő 
részesjegy száma, a melyre az egyes részletek 
befizetése alkalmával a befizetést teljesítőnek 
ismételten hivatkoznia kell, nehogy hasonló 
nevű egyéneknél vagy egyéb okokból kifo-
lyólag is tévedés jöhessen létre. Egyszersmind 
fölkérjük mindazon tagokat, a kik 50 koronás 
részesjegy vásárlására kötelező nyilatkozatot 
írtak alá, hogy az első 10 koronás részletet 
lehetőleg még junius hó végéig küldjék be az 
egyesület pénztárosához, Schmidt Albin úrhoz 
(VII., Wesselényi-utcza 44. sz.). Budapesten, 
1900 április végén. Az Eötvös-alap elnöksége. 

— Képesítő vizsgálatok. A pécsi tanító-
képző-intézetben a képesítő vizsgálatok f. évi 
május hó 30-án reggeli 8 órakor az írásbelivel 
kezdődnek és a következő napokon folytattat-
nak. Folyamodványok az igazgatósághoz 
czímezve, keresztlevéllel, orvosi, erkölcsi, mű-
ködési és az összes iskolai bizonyítványokkal 
látandók el. A tanítóképző évfolyamait másutt 
végzett tanítójelöltek és a magántanulók 
május 25-én délelőtti 11 órakor az igazgató 
hivatalos helyiségében személyesen jelent-
kezzenek. Az utóbbiak magánosztály-vizsgá-
lata és pedig az Írásbeli május 25-én délután 
2 órakor, a szóbeli 26-án reggeli 8 órakor 
tartatik. A kérvények az intézet igazgató-
ságánál május 13-áig nyújtandók be. Intézeti 
növendékek 10, idegenek vagy magántanulók 
20 forintot fizetnek. 

— A Tanítók Háza gyufája terjesztésében 
t. kartársaink, mint minket a gyáros értesít, 
egyes helyeken már eddig is dicséretes módon 
buzgólkodnak és főiskolai internátusunknak 
már az eddigi eredmény után is ítélve, 1200— 
1500 korona évi jövedelemre van kilátása 
ezen a réven. Ez a jövedelem tetemesen növe-
kedhetik, ha a tanítóság az egész országban 

fölkarolja ezt az ügyTet. A mit kartársaink a 
Tanítók Házáért anyagi áldozattal megtehettek, 
azt — dicséretre méltó módon — már eddig 
is megtették, most csak érdeklődésre és egy 
kis fáradságra van szükség, hogy a „Tanítók 
Háza gyufája" révén több ezer korona állandó 
évi jövedelemre tegyen szert a mi házainkat 
föntartó Eötvös-alap. A járáskörök t. elnökeit 
kérjük, hogy a járásköri gyűlések alkalmával 
ez irányban is hassanak a kartársakra. Remél-
jük, hogy t. kartársaink, a kik eddig még 
mindig hajtottak kérésünkre, ezúttal is támo-
gatni fogják Eötvös-alapunkat! 

— Eötvös-alap. A modori tanárok és taní-
tók, nevezetesen az állami tanítóképző-intézet, 
az állami polgári iskola, a róm. kath. és ág. 
hitv. ev. németajkú egyház iskolájának tanárai 
s tanítói együttesen mint alapító tag, belép-
nek az „Eötvös-alapba" 400 koronás alapít-
ványnyal. Ezen összeg felét azonnal befizetik, 
a hátramaradt összeget 1—2 év leforgása 
alatt; addig pedig kötelezik magukat a hátra-
lékos összeg 5° o-os kamatjának pontos befi-
zetésére. Egyúttal nemcsak együttesen, hanem 
égyenkint is támogatni óhajtván országos 
jellegű s a magyar tanítóság egyetemének 
intézményét, mindannyian szám szerint 14-en 
fölvétették magukat az „Eötvös-alap" rendes 
tagjai sorába 50 koronás részesjegyek kivál-
tása által, s a 10 koronás törlesztési részle-
teket be is küldték Schmidt Albin egyesületi 
pénztáros úrhoz. .Reméljük — írják a modo-
riak — eljárásunk tetszéssel fog találkozni s 
nemes törekvésünk illetékes helyen méltánylást 
nyerend. 14 tanférfiu lelkes elhatározása terem-
tette ez összeget. Ebből nem akarunk ma-
gunknak érdemet szerezni, de óhajtjuk, hogy 
példánkat más testületek is kövessék." —-
A „baranyamegyei ált. tanítótestület" tagjai 
közül 24-en kötelezőleg kijelentették, hogy 
50 koronás részesjegy vételével az „Eötvös-
alap" rendes tagjai sorába lépnek. A 24 tag 
közül 22-en az első 10 koronás részletet mái-
be is küldték az „Eötvös-alap" pénztárába. 

— Ünnepelt igazgató-tanító. Kiss Béla, 
a budapesti VII. ker. dohány-utczai községi 
iskola igazgatója már harminczegy év óta 
működik a tanítói pályán, mely idő alatt 
több ezer gyermeket tanított és nevelt a hazá-
nak. A vezetése alatt működő tanítótestület 
családias színezetű ünnepélyt rendezett tiszte-
letére _ neve napja alkalmából és sikerült arcz-
képével lepte meg az igazgatót, ki meghatot-
tan köszönte meg a meleg üdvözlést, melyet 
Sajó Sándor mondott a testület nevében. 
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— Tiízkárvallott taní tó. Április hó 23-án 
éjjel a szabolcsmegyei Pátroha községben tűz 
ütött ki, mely egy pár óra alatt 48 lakóházat 
hamvasztott el. E tűz nem kerülte el az ottani 
ev. ref. tanítót, Kolonay Dániel kartársunkat 
sem; a tanítói lak is leégett úgy, hogy a 
fundamentomából is alig maradt valami, emlí-
tett kartársunknak pedig összes élelmiczikkei, 
melyek a padláson voltak elhelyezve, továbbá 
egész szobabutorzata, ruhafélék, szóval min-
dene porrá égett. A község, a melytől kar-
társunk a fizetését nyerte, szintén nagy Ínség-
ben van, a mennyiben lakói közül számosan 
szintén mindenük nélkül maradtak s így sze-
rencsétlenül járt kartársunk a község segélyére 
nem számíthat. Kívánatos volna, hogy tanító-
társai segítsenek rajta s mi erre föl is hívjuk 
t. kartársainkat. A ki teheti, küldje el adomá-
nyát egyenesen tűzkárvallott kartársunknak 
Pátrohára (Szabolcsmegye). 

— Fölvételek tanítóképző-intézetekbe. 
A máramarosszigeti állami tanítóképző-intézet 
I. osztályába az 1900 — 1901 iskolai évre 
fölvétetik 48 növendék, ezek közül 11 ingyen 
ellátásra, 24 ingyen élelmezésre, 8 — havi 
6 koronából álló pénzsegélyre. Az ingyen 
ellátásban részesülők mosásdíj fejében havi 
2 koronát, az ingyen élelmezésben részesülök 
lakás- és mosásdíj fejében havi 8 koronát 
fizetnek. Ugy ezek, mint a havi 6 korona 
pénzsegélyben részesülő vidéki tanulók számára 
lakásról az igazgatóság gondoskodik. Ugyan-
csak az igazgatóság gondoskodik arról is, 
hogy a havi 6 korona pénzsegélyt élvező 
növendékek havi 16 koronáért, állami segély-
ben nem részesített növendékek pedig havi 22 
koronáért teljes ellátást nyerjenek. Ezen 
díjak mindig a hó első napjaiban előre kül-
dendők be közvetetlenül az igazgatóhoz. Az 
igazgató-tanácshoz czímzett folyamodványokat 
folyó évi junius hó 10-ik napjáig kell bekül-
deni az igazgatósághoz. 

— Mulatság a Tanítók Háza javára. Az 
öcsödi tanítótestület 1900. évi május 6-án 
a Török József által vezetett iparos dal-
egyesület közreműködésével — a budapesti 
„Ferencz József Tanítók Háza" javára — a 
Polgárikör helyiségeiben jótékonyczélú előadást 
és tánczvigalmat rendez. Ezt a jó sikeiűnek 
Ígérkező estélyt különösen a szomszédos tanító-
társak szives figyelmébe ajánljuk. 

— Eötvös József báró összes munkáira 
eddig előfizettek: Mertey Jenő. Dr. Mayer 
Ödön. Dr. Müller János. Dr. Mayer Árpád. 
Dr. Mann Jakab. Müller Sándor. Mészáros 
Ferencz. Dr. Markó László. Mellán György. 
Gróf Nákó Kálmán. Návay Lajosné. Neurath 
Tódor. Dr. Novácu Aurél. Neuschlosz Miksáné. 

Gróf Nádasdy Ferencz. Német Lipót. Nádosy 
Kálmán. Nagy Margit. Ormodi Ormodv 
Vilmos. Ozorai Izidor. Pauncz Sándor. Dr. 
Pethő Gyula. Dr. Pauler Gyula. Popper István. 
Ifj. Piltz Márton. Dr. Pisztory Mór. Dr. 
Pándy István. Polyák Béla. Dr. Plosz Béla. 
Papp Simon. Rupprecht Tassilo. Rimély Károly. 
Racsek János. Dr. Rosenberg Samu. Radics 
József. Radnóti Dezsőné. Dr. Rósa Izsó. Röek 
István. Ruff Miksa. Özv. Roth Józsefné. 
Richter Károly. Báró Radvánszky Antal. 
Reimholz Ferenczné. (Folytatjuk.) 

— Adakozások. Nálunk befolyt a Tanítok 
Házára: Tompa József (Felső-Darna) 45 K.; 
Bakó Béla (Nagy-Sármáson április 11-én 
iskolai ünnepséggel kapcsolatos műkedvelői 
előadás tiszta jövedelmeként) 28 K. 90 fillér; 
Olajkár Sándor (O-Radnán rendezett tréfás 
hangverseny jövedelméből — a hangversenyt 
egy víg kvartett rendezte, melynek tagjai: 
Bérész A. állatorvos, Karácsonyi Gy. pénz-
táros, Daichendt H. gyógyszerész és Olajkár 
S. tanító urak, a kiknek buzgóságáért az 
Eötvös-alap elnöksége nevében is hálás köszö-
netet mondunk —) 86 K. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. (VII., Wesselényi-
utcza' 44.) 

— Gyűlések. A kassavidéki róm. kath. tanító-
egyesület kassai köre tavaszi gyűlését 1900. 
évi május hó 8-án Kassa-Ujfalun tartja. -— 
A csikmegyei általános tanítóegyesület gyergyói 
köre gyűlését f. évi május hó 9-én, Gyergyó-
Ditrón tartja. — A borsodmegyei ált. tanító-
egylet rendes évi közgyűlését május hó 9-én 
Diósgyőr-vasgyártelepen, az iskola nagytermé-
ben tartja meg. —Az erdővidéki tanítótestület 
1900. évi május hó 17-én K.-Ajtán tavaszi 
vándorgyűlést tart. — A nógrádvármegyei 
tanítótestület salgótarjáni köre Füleken rendes 
tavaszi gyűlést tart. 

— Halálozás. Ujfalussy Andor székes-
fővárosi (III. kerületi) tanító 23 éves korában, 
tanítói működésének 3. esztendejében Újfalu-
ban (Pestm.) váratlanul elhunyt. Áldás emlékére 

Tartalom : Az iskolai mulasztások. Plachy Berta-
lan. - Küldöttségeink Wlassics ministernél. — A 
tanítóképző felügyelete. Mező Dániel. — Tanfel-
ügyelőségi tollnokok. — Az osztott elemi népiskolai 
tanterv, tekintettel a székes-főváros viszonyaira. Sret-
vizer Lajos. — Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? Szabó Gyula. — Mezőgazdasági tanfolyam 
néptanítók számára. — Az elhanyagolt gyerme-
kekért. — Szünóra : Dezső Lajos. Göőz József dr. - -
Tantervháboru és pártállások. Béztolli M. — Iroda-
lom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S 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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGT. KIR. EGYETEMI MOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3, 

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

Az iskolai mulasztások. 
Elkerülhetetlen immár egy novelláris 

törvényhozási intézkedés, mely a fele-
kezeti iskolaszékeket, ha a népnevelés 
államosítása nem czéloztatik, miután a 
felekezeti iskola átruházott hatáskörben 
állami feladatot teljesít, az iskolai mu-
lasztással összefüggő minden kérdésben 
köz vetetlenül az állami fegyelmi jogkör 
alá helyezi, a gyermeknek az iskolából 
^aló állandó elvonását szabadságvesz-
téssel bünteti, s az egész vonalon körül-
írja az eljárást, meghatározza a tanfel-
ügyelő, a járási és községi közegek 
ingerencziáját, s legiszlatív komolyság-
gal, minőt a pénzügyi törvényhozás 
terén látunk, lát hozzá ema kérdés 
szanálásához, azon az egészséges alapon, 
mely az állam impériumából folyó intéz-
kedéseket törvényhozásilag rendezi, a 
helyi viszonyok tekintetbevételére pedig 
nyitva hagyja a törvényhatóságok 
szabályrendeletalkotási jogát. 

Az eddigi hiányos törvények mellett 
a közoktatásügyi kormány nem csele-
kedhetett helyesebben, minthogy még 
1895. évi 45.254. sz. alatt kelt rende-
letével fölhívta a törvényhatóságokat 
szabályrendeletek alkotására az isko-
lázásnak biztosítása ügyében, s bár ezen 
rendelkezésről is el lehet mondani, hogy 
az alchimisták az aranyat keresték, de 
nem azt találták meg, hanem a glauber-

sót, de mégis az iskolai mulasztások 
kérdése kiragadtatott eddigi teljesen 
rendezetlen állapotából és szilárdabb 
közigazgatási bázisra helyezve, meg-
adatott a municzipiumoknak az alkalom 
a statutárius jog természeténél fogva 
a törvény hézagait pótolni a kihágá-
sokról szóló törvényt életbeléptető 1880. 
évi 38.547. sz. a. kelt belügyministeri ren-
deletnek a törvényhatóságokat kihágások 
statuálására följogosító rendelkezéseivel, 
a melyet bizonyára a tanfelügyelők irá-
nyítása mellett értékesítettek is, mint 
p. o. Pozsonyvármegye, mely szabály-
rendeletében a tanköteles gyermekek-
nek az iskolából való állandó elvonását, 
különös tekintettel az Ausztriával szom-
szédos községek tanköteleseinek szolgá-
latba oda történő nagyobb kiáramlá-
sára, kihágásnak kanonizálta. Mód nyúj-
tatott arra, hogy az 1868. XXXVIII. 
törvényczikk 53. §-a által a tíz évet 
betöltött s az iskolába járás alól föld-
míveléssel foglalkozó helyeken két hó-
napra fölmentett tankötelesekre nézve 
iskolából kimaradásuk ezen kéthavi 
tartama az évszakhoz képest, a hónapok 
megjelölésével szabatosan meghatároz-
tassék, s legczélszerűbben a tanítási év 
elejére tétessék, a meddig a tanítónak 
a négy osztálylyal úgy is elég dolga 
akad, hogy a tavaszi időben a viszo-
nyokhoz képest a tanítási idő egy része 

Lapunk I9-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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a kora reggeli, déli vagy esetleg esti 
órákra szoríttassák, s így a tanítási év 
törvényszerű tar tama betartassák. 

Már maga az iskolai mulasztások 
ügyének a törvényhatóságok közgyű-
lésein való tárgyalása termékenyítőleg 
hatott a nagyközönségnek a tanköte-
lezettség iránti érzékre való fölnevelésé-
hez, bizonyos komolysággal töltötte el 
annak fölfogásában a törvényhatóság 
vezető és végrehajtó közegeit, bevitte 
a népnevelésügyi közigazgatás ezen 
eminens fontosságú kérdését a köztu-
datba. 

E mellett a törvényhatóságok egyéni 
jellegű szabályrendeleteinek különböző 
rendelkezései (s végtelenül érdekes lenne 
azokat ezen szempontból egészükben 
ismerni) becses anyagot fognak nyújtani 
a törvényhozásnak, mely eme kérdés 
szabályozása elől már többé ki nem 
térhet. 

A hivatkozott rendelethez gyakorlati 
módon szabály rendeleti javaslat volt 
csatolva, melyben a rendes iskolázás 
biztosítására vonatkozó minden eddigi 
kormányzati intézkedés tömören mint-
egy kodifikálva volt, de mégis hibát 
követett volna el az a tanfelügyelő, a 
ki azt egész merevségében terjeszti elő 
a közigazgatási bizottság útján a vár-
megyék állandó választmányai és a 
városi törvényhatóságok tanácsai, mint 
a törvényhatósági közgyűlések anyagát 
előkészítő testületek elé, mert ezzel 
egyenesen lehetetlenné teszi a már 
kiemelt helyi és egyéni szempontok 
nem mellőzhető érvényre juttatását. 

Az érintett szabályrendeleti tervezet 
diszponál arról is, hogy a kir. tanfel-
ügyelő a törvényhatóság összes közsé-
geire nézve a havonkint beterjesztett 
jelentések alapján nyilvántartási naplót 
vezessen, mely csak annak kormányi 
jóváhagyásával és nem rendeleti úton 
vált kötelezővé. 

Ezen tanfelügyelői naplónak elren-
delésére nézve is tág tere nyilt az illető 

törvényhatóságok fölfogásának. Ama 
nagy vármegyék a melyek belátták, 
hogy ezen naplók vezetése az azokból 
folyó közbeeső, rendelkező, sürgetési és 
informatív teendőkkel újabb időben 
különösen az 1893. évi XXVI. törvény-
czikk végrehajtása folytán, hogy drasz-
tikus kifejezést használjunk, egész a 
rogyásig megterhelt tanfelügyelőségek-
nél egész embert kiván, s a munkaerő-
szaporításra nincs kilátás, bizonyára és 
igen helyesen nem vették azt föl, mint 
követelményt az alkotott szabályrende-
letekbe, elegendő közigazgatási garan-
cziát találván az 1886. XXII. t.-czikk-
nek a községi elöljáróságokra statuált 
fegyelmi és rendbüntetési intézkedései-
ben, melyek teljes szankcziót tartal-
maznak arra, hogy ilyen naplót csak 
a községi és körjegyzők vezessenek,, 
melybe iskolalátogatásai alkalmával a 
tanfelügyelő úgy is betekintést nyerhet, 
és szabályzatuk szerint nyerni is tar-
tozik, a mi által fölmentették a tanfel-
ügyelőt ezen ügyekben a természeténél 
fogva úgy is hozzá nem tartozó intéz-
kedési jogkörtől, s azt a dolog rendje 
és természete szerint csak ellenőrző jog-
körrel ruházták föl. 

Kisebb vármegyék bizonyára föl-
vették ezen tanfelügyelői naplók veze-
tését szabályrendeleteikbe, azon helyes 
álláspontra helyezkedve, hogy a kevésbbé 
elfoglalt tanfelügyelő eme nagyfontos-
ságú kérdésben a közvetlen rendelkezési 
és nem egyedül az ellenőrzési hatás-
kört is elbírja. 

Látnivaló ezekből a kérdésben levő 
szabályrendelet fontossága, mely rendel-
kezéseivel még a kir. tanfelügyelő hatás-
körére is hol fejlesztőleg, hol zsibbasz-
tólag hathat. 

Ha Berecz Gyula meleg ügyszere-
tettel bár, de az adott viszonyok között • 
kevésbbé gyakorlati módon a bajok 
megszüntetését abban keresi, „hogy 
elrendeltessék, miszerint a tanítók a 
mulasztási kimutatásokat két egyenlő 
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példányban kötelesek kiállítani, ezeknek 
egyikét a törvény követelményeinek 
megfelelőleg az iskolaszéknek küldik meg 
további eljárás végett, a másikat pedig 
köz vetetlenül a kir. tanfelügyelőhöz ter-
jesztik be", akkor csak, bár politikailag 
fontos, kis vármegyéjére gondolhat, a 
hol alkalma van ezen rendelkezést a 
felekezeti hatóságok beleegyezésével 
(anomáliát képvisel ez az eljárás ezen 
tisztán állami adminisztratív kérdésé-
ben, de a törvényhozás intézkedéséig 
mellőzhetetlen, mert nélküle a fele-
kezeti önkormányzat nagy zajt kelthető 
sérelme állhatna elő) annak szabály-
rendeletébe fölvétetni, de semmiképen 
sem lenne helyén ezen eljárásnak álta-
lános életbeléptetése a kir. tanfelügyelő-
ségek föntebb részletezett minden be-
avatott által ismert mostani viszonyai 
között, mert ezen kimutatásokat a tanfel-
ügyelőnek az erre illetékes és hivatott 
iskolaszékek helyett kellene a községi 
elöljáróságokhoz behajtás végett át-
tennie, a mi a mozgó teendők mellett 
már most is oly horribilis ügyforgalom-
nak, mely a tanfelügyelőt a hivatalból 
való fejlesztésben úgy is teljesen meg-
zsibbasztja, oly növekedésével járna, 
melynek eredménye csak a teljes mozdu-
latlanság lehetne. 

Meggyőződésem, hogy az elmarad-
hatatlan törvényhozási intézkedésig 
minden részletre kiterjedő, az illető 
fórumokon a közigazgatás gyakorlati 
emberei közreműködésével keresztül-
ment törvényhatósági szabályrendeletek 
mellett azon az alapon, melyre azt a 
közoktatásügyi kormány állította, az 
iskolai mulasztások kérdésében meg 
lehet találni a már rég keresett „modus 
vivendi"-t és pedig annál inkább, mert 
kormányi irányítás mellett a kérdésben 
levő szabályrendeletekbe fölvehető lesz 
a csendőrségnek az iskolai mulasztási 
bírságok behajtása körül való közre-
működése is, mint Ausztriában, mert 
az új bűnvádi perrendtartás s arra 

vonatkozó 1899. évi 130.000 sz. alat t 
kiadott belügyministeri rendelet folytán 
a csendőrség a bűnesetek kinyomozása 
körüli teendői, azok a közigazgatási 
hatóságok hatáskörébe utaltatván, tete-
mesen apadni fognak, s így közbizton-
sági föladatának sérelme nélkül most 
már a népnevelési közigazgatás körében 
is hatékonyan fölhasználható lesz. 

A föntebbiekben igyekeztem ezen 
nagyfontosságú kérdést szervesen beil-
leszteni adminisztratív rendszerünk kö-
rébe, de ez még nern elég. Nem tar-
tozom azokhoz, a kik mindent kormányzati 
kényszerintézkedéstől várnak egy alkot-
mányos államban; lúszek az ember ideális 
nemesebb részében s azt tartom, hogy 
nemcsak kormányzottak vannak, de polgárok 
is, de ez utóbbiakat föl kell nevelni, mert 
„vanae sine moribus leges". 

És itt ismét előtérbe lép népnevelésünk 
üdvözítő megváltója: a szegény néptanító, 
minden tapasztalás a mellett beszélvén, 
hogy ha az teljesen rátermett, már pedig 
hála Istennek, a haladás törvényei folytán 
ez az elem a jó veteránok mellett mind-
inkább növekszik, oly vonzó erővél van 
növendékeire, hogy azokat bármily szülői 
kényszer sem képes az iskolától távol-
tartani. 

Ausztriában a tankötelezettség pontos 
végrehajtása nemcsak a hatósági intéz-
kedések, hanem a jó tanítók által föl-
nevelt szülők érdeme is, s hazánkban 
a már egy évszáz előtt a tanító egyház 
jellegével bírt protestánsok iskoláiban 
a tömeges iskolamulasztás éppen eme 
körülmény folytán oly ritka. 

Be fog ez következni és pedig egye-
temlegesen, az organikus fejlődés folytán 
széles ez országban, melynek népében 
a kultura iránti érzék mindinkább terjed 
s átalakítólag hat annak egész gondol-
kodására. 

(Pozsony.) Plachy Bertalan. 

19* 
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1 gyermekpszichológia haszna. 
Mielőtt a gyermek-pszichológia hasznát 

ismertetném, röviden vázolom ama tényezőket, 
a melyek a kutatás és megfigyelés tárgyát és 
irányát alkotják. 

Tudva levő, hogy képzeteink első sorban a 
külső benyomásokból származnak. Ezen külső 
benyomások az érzékek útján közvetíttetnek a 
szellemi központtal, vagyis annak székhelyével: 
az agygyal. Épp ez okból alapos megfigyelés 
tárgyát képezi a gyermek-pszichológiának a 
különféle érzékszervek ténykedése és azok 
fejlődése. Az általános ismert érzékeken ú. m. 
a látás, hallás, tapintás, ízlés és szagláson 
kívül még a hő-, organikus (szervi) és izom-
érzéseket, mely utóbbit „belső tapintás"-nak 
is nevezi, említi, mint olyanokat, melyek a 
különféle benyomások, észrevételek fölvételére 
és közvetítésére hivatottak. 

Beható vizsgálódása tárgyává teszi gyakor-
lati kisérletezések útján, hogy az említett 
érzékek a benyomások vagy észrevételek föl-
vételére mily korban képesek s hogy mily 
úton-módon közvetítik azokat. Szoros meg-
állapítására törekszik annak, hogy az érzékek 
működése mennyiben és meddig reflexív és 
mikortól válik öntudatossá vagyis az akarattól 
függővé. Ezen vizsgálódások vajmi gyakran 
ismertetik föl idejekorán az egyes szervek 
abnormitását s így lehetővé teszik, hogy 
egyik-másik érzék orvosi segély igénybevéte-
lével rendesen működővé tétessék. Egyúttal 
figyelemmel kiséri úgy a normális, mint abnor-
mis érzékszerveket teljes kifejlődésükig. 

Főgondját képezi azonban a gyermek-
pszichológiának a különféle lelki képességek 
és szellemi tényezők kutatása és megfigyelése. 
Első sorban az értelem jelenségei, ú. m. az 
észrevevés, emlékezés, képzettársítás, képzelő-
erő, ítélő- és következtető tehetség stb.; a 
különféle érzelmek, ú. m. harag, félelem, ijedt-
ség, kíváncsiság, rokon- és ellenszenv, félté-
kenység stb.; az akarat s annak többféle nyil-
vánulása ; a f'ogalomszerzés, gondolkodás és 
beszéd s végre az esztetikai, erkölcsi és vallási 
képzetek föllépése és fejlődése. Mindezek meg-
figyelésénél vagy kutatásánál azonban csakis a 
kísérletezésre támaszkodik s meghatározásait 
csupán tapasztalati tényekre alapítja. 

Nincs tudományág, melynél oly nagy 
mértékben a sejtésekre és találgatásokra volnánk 
utalva, mint a pszichológia terén s ha mahol-
nap mégis megközelítőleg pozitív eredményekre 
jutunk, a hogy egyik-másik tekintetben már 
jutottunk is, az főként a kísérleti módszernek 
köszönhető. A gyermek-pszichológia előharczosai 
azonban nemcsak a kísérleti, hanem a statisz-

tikai módszert is meghonosították. A statisz-
tikai módszer alapján, nem tekintve, hogy ezen 
tudományágat az által közismertebbé is tették, 
minden hosszas kísérletezés nélkül tudomást 
szerezhetünk magunknak arról, hogy egyes 
lelki jelenségek időnkint mily fokban fejlőd-
nek és rövid megfigyelés után biztos tudomást 
az iránt is, hogy az iskolába lépő gyermek 
az érzéki és szellemi fejlettség mily fokán áll. 
Ebből kifolyólag nem vagyunk hosszas meg-
figyelésekre, még kevésbbé találgatásokra 
utalva tanítványaink értelmi fejlettségére vo-
natkozólag, hanem rövid ideig tartó tapoga-
tódzás után tiszta képét nyerhetjük testi, de 
még inkább szellemi munkaképességüknek. 

A gyermek-pszichológiában való jártasság 
és az e téren tett kutatások és megfigyelések 
eredményeinek ismerete alapján a tanító, tisz-
tában lévén a tanítványok értelmi fejlettségé-
vel, annak megfelelően érvényesítheti szak-
képzettségét s nem eshetik ama hibába, hogy 
túl-sokat kívánjon szellemi tekintetben a 
gyermekektől; nem kevésbbé, hogy felismerve 
ezek alapján a tanulók egyéniségét, különleges 
szellemi tehetségeit, azok hihasználása, vagy túl-
csigázása által többet ártson, mint használjon, 
hanem az ily kivételeket a helyes útra terelni 
vagy a gyermek egyéniségének leginkább 
megfelelő irányban fejleszteni törekszik. Ily 
eljárás és gond mellett nevelés oktatása nem 
erőitetté, fárasztóvá, hanem természetszerűvé 
válik. 

Az imént említetteken kívül azonban a gyer-
mek-pszihológia S. Stanley Halinak, a worces-
teri (Észak-Amerika) Clark-egyetem tauára és 
a gyermek-pszichológia amerikai úttörőjének 
állítása szerint az alábbi tényleges és igen jó 
haszonnal j á r t : 1. Egybeolvasztotta az alacso-
nyabb és magasabb rangú iskolák tanítási 
rendszereit; együttmunkálkodásra buzdította 
a különféle tanintézetek tanerőit a közös czél 
érdekében úgy, hogy most már az egyetemi 
és középiskolai tanár, néptanító és óvónő 
kölcsönösen egymásnak kezére jár a különféle 
nevelés-oktatási rendszerek egyesítésére. 2. El-
vitázhatatlan az, hogy a tanítót az egyes 
gyermekekkel többet foglalkoztatja, mi által 
működése nem válhatik gépiessé s ily módon 
elszokik attól, hogy az egész osztályt egyed-
nek tekintse; alkalmat ad a föltűnő kéjies-
ségek és tehetségek fölismerésére, minek 
következtében az iskola az életnek vagy bizo-
nyos életpályára nevelni képesíttetik. Egyűtal 
ez képesíti a nőt is arra, hogy hivatását 
mint tanító eredményesen és elismerésre 
méltóan teljesíthesse, mert a nő csak akkor 
fejtheti ki teljes munkaerejét és csak akkor 
van elemében, ha a rokonszenvnek köteléke, 
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a kölcsönös megértés közte és a gyermekek 
közt létezik s nem kénytelen a férfiak mester-
kélt nevelés-oktatási rendszereihez alkalmaz-
kodni. A gyermek-pszichológia ad teret és 
alapot a nőnek arra, hogy tehetségeit saját 
módja szerint kifejtse s így munkásságának 
értékét emelje s becsültté tegye. 3. A gyermek-
figyelés hozzájárul a fejlődési időszakok föl-
ismeréséhez, melyekben az egyes tantárgyak 
kellő módon és biztos eredménynyel taníthatók. 
Ez irányban azonban az időszakok biztos 
meghatározása még csak várható, de azok 
végleges megállapítása a nevelés-oktatásügyre 
nézve oly vívmány lesz, melynek értéke meg-
becsülhetetlen. 4. A gyermek-kutatás a szülőt 
és iskolát egymáshoz közelebb viszi sok 
tekintetben, mert számtalan helységben épp a 
gyermek-pszichológia közterjedése folytán Ame-
rikában már is az iskolaházba gyűlnek az 
anyák, hogy a gyermekek okszerű táplálása, 
ruházkodása, házi foglalkoztatása stb. tekin-
tetében fölvilágosításokat kérjenek vagy meg-
vitassanak. 5. A gyermek-kutatás azon helye-
ken, hol szakszerűen vezettetett vagy ismertetett, 
a gyermekek iránti rokonszenvet gyarapította 
s azon ténye által, hogy meggyőződtette az 
érdekelteket, hogy azok cselekvéseinek indító 
okai egészen más szempontok alá esnek, 
mint a fölnőtteké s megismertette a gyermekek 
egyes ily természetű elvitázhatatlan jogait, 
enyhítette azok szigorú elbírálását s az ebből 
folyó harcz szigorát köztük és a felnőttek 
közt. Ily módon kevesbednek a félreértett 
gyermekek s elismerjük ama sarkalatos igaz-
ságot, hogy minden, a mi az iskolához tartozik, 
csak formai s így a magasabb természeti 
törvényeknek és a gyermekkor igényeinek 
alárendelendő. 

Az elmondottakból látható, hogy a nevelés-
oktatás intenzitásának leghivatottab előmoz-
dítója a gyermek-pszichológia. 

(Székes-Fehérvár.) Verger Tamás. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
Sarlós Boldizsár t. barátom külön tantervet 

kiván az osztott és osztatlan népiskola szá-
mára. Én egy tantervet óhajtok, természete-
sen nem a meglevőt s nem azt, a melyet a 
közoktatási tanács készített, hanem egy olyan 
tantervet, melyben a mai kulturális állapotnak 
megfelelőleg az a tanítandó anyag legyen ki-
jelölve, melyet a nép minden gyermekének 
a népiskolában tanulnia és tudnia kell, mely-
lyel a népet nevelnünk kell. 

Kívánságom és nézetem megokolásában 
követem Sarlós t. barátom czikkének (lásd 
Néptanítók Lapja 1900. évi 17. sz.) a mene-
tét s csakis az ő állításaira reflektálok a lehető 
legrövidebben. 

Van-e szellemi megterhelés s ha van, a tan-
anyag mennyisége, minősége avagy földolgo-
zása okozza-e: nem vitatom. Az a tény, hogy 
osztott iskolák tanítói panaszkodtak leghango-
sabban a tanulók megterhelése ellen, előttem 
természetes. Osztatlan iskolában a felsőbb 
osztály az alsóbbnak tanulásában sokszor részt-
vevén s az alsóbb osztály a felsőbbnek tanu-
lását — önként, ha t. i. érdekli — gyakran 
megfigyelhetvén: a képzetek fölujítása, társí-
tása, sorokba rendezése, világosabbá, határo-
zottabbá tevése, úgyszólván, szakadatlanul 
folyik minden egyes tanulónál 6 esztendőn á t ; 
ott tehát az anyag mennyisége és minősége 
megterhelést nem okozhat, vagy ha igen, csak 
pillanatnyilag, rövid időre. Osztott iskola a 
képzetszerzés ama munkáiról és munkáinak 
folytonosságáról könnyen megfeledkezhetik, 
mert új és ú j tananyag csábítván, az ismét-
lésre nem fordíthat annyi időt, mint a mennyi 
osztatlan iskolában — az iskola szervezeténél 
fogva — a tanuló és tanító rendelkezésére áll. 
A szellemi megterhelés ellen való panasz tehát 
a külön tanterv mellett semmitsem bizonyít, 
de igenis tanúskodik az osztatlan iskolának 
egy, lélektanilag természetes előnye mellett. 

A népiskola egységét pedagógiailag a tanterv 
egysége biztosítja. Hogy ez az egység az 
egységes, de sok tanterv mellett is megvalósul, 
az lehetséges, de egy tanterv mellett bizonyos. 
Az egy általános tanterv mellett lesz minden 
iskolának részletes tanmenete, de nem lesz 
a népiskolákat városiakra és falusiakra, nagy 
és kis, fő és alsó elemi iskolákra bontó tan-
terv. Az általános tanterv és a részletes tan-
menet között ideje volna már egyszer mind-
nyájunknak megvonni az éles határvonalat. 

Az osztatlan iskolában a tanórák száma 
évenkint 1350, az osztott iskolában 5120; 
ott 60 tanuló, i t t 6 X 60 := 360 tanuló van; 
ott egy tanulóra 22'/a órai, i t t pedig 
5120 :360 = 14Va órai közvetlen tanítás esik. 
Ez a számítás mathematikailag pontos, a Sarlós 
t. barátomé hibás, mert az osztott iskola 
6 osztályába 360 tanuló helyett csak hatvanat 
számít. Ezen az alapon mi kérdezhetnők jo-
gosan : hogyan ju tha t annyira az osztott iskola 
tanítója 14 72 óra alatt, mint a mennyire el-
ju t az osztatlan iskola tanítója 22V2 óra 
alat t? Mi azonban erre az egész számításra 
nem helyezünk a kelleténél nagyobb súlyt, 
mert a legnépszerűbb pedagógiának is tudnia 
kell, hogy a tanulás és tanítás nem csupán 
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az idő kérdése; pszichológiai és élettani moz-
zanatok lényegesebb szerepet játszanak ott az 
időnél. Ugyanígy vagyunk az egyes tantárgyak 
időszámítási mérlegével is. Az osztatlan iskola 
10 tanulója évi 60, az osztott iskola 60 tanu-
lója évi 320 óra alatt tanul pl. írni és olvasni. 
Amott egy gyermekre 6 óra, emitt 5Vs óra 
jut. Csak természetesnek kell találnunk, hogy 
ugyanegy tananyagra nagyobb tömeget hosz-
szabb idő alatt taníthatunk meg, mint kisebb 
tömeget. Nagyobb tömegnél a tanítás és ta-
nulás lélektani mozzanatainak időegysége két-
ségtelenül nagyobb; hiszen csak a külsőbb 
dolgokat tekintve is világos (osztatlan iskolá-
ban 10 tanulót kell feleltetnem, osztottban 
hatvanat, ott tízzel kell fölfogatnom, meg-
értetnem egy-egy képzetet, emitt hatvannal, 
ott tizet kell begyakoroltatnom, itt hatvanat), 
hogy osztott iskolában több idő kell a taní-
tásra — egy-egy osztályt véve — mint az 
osztatlanban. Következik tehát, hogy „a falusi 
gyermek agy velejébe 2 óra alatt arnyit lehet 
erőszakolni, mint a városiéba 3 óra alatt." 
Azaz: osztatlan iskolában 20 óra alatt 10 ta-
nuló legalább is annyit tanul meg, mint az 
osztott iskolában 30 óra alatt 60 tanuló. 

Ne beszéljünk arról, a mi nincs, hanem 
arról, a mi lesz. Lesz egy általános tantervünk, 
mely azzal a tudattal készül, hogy általános 
lesz. Tehát nem az osztott iskola részletes 
tanmenetét erőltetjük rá az osztatlan iskolára, 
hanem egy és általános tantervet adunk min-
den népiskolának. Ekkor nem kell félteni az 
alaposságot sem és nem kell tanterv-készítésre 
szorítanunk a legidősebb és legfiatalabb taní-
tót sem. Olyan kiskorúnak a tanítóságot pedig 
ne tartsuk, hogy még a részletes tanmenet 
készítését se bizzuk reá. 

Az egy tantervvel éppen nem akarunk lehe-
tetlenséget követelni senkitől sem. De viszont 
nem akarjuk azt sem, hogy a legszerencsétle-
nebb viszonyok közt tengődő s a leggyengébb 
tanítóra bízott osztatlan iskola döntsön az 
országos tanterv fölött. Inkább valamivel töb-
bet akarunk kivánni a népiskolától, mint keve-
set, mert amaz emel, buzdít; emez sülyeszt és 
ellanvhít. Olyan tantervet kívánunk, melyet a 
szakképzett, lelkes és munkás tanító gyönyörű-
séggel s önmagának testi, szellemi és erkölcsi 
tönkretevése nélkül realizálhat. Nem, nem 
elérhetetlent akarunk, de igenis akarjuk a 
becsületes, a komoly, az öntudatos küzdelemmel 
élérlietőt, mert a mi nemzeti fajsúlyúnkat csak 
az ilyen küzdelem tarthatja meg és gyarapít-
hatja. 

Az osztatlan iskola derék tanítóját nagyon 
sókra becsüljük; készségesen elismerjük, hogy 
ő nehezebb munkát végez, mint az osztott 

iskola tanítója. Éppen ezért elismerjük azt is, 
hogy ő a munka arányában nagyobb díjat 
érdemel, mint emez. De vájjon a külön tan-
terv egyenlővé tenné az osztatlan és osztott 
iskola tanítójának a munkáját, emelné amannak 
tekintélyét vagy fizetését, megszüntetné kedve-
zőtlen társadalmi körülményeit ? Nem és százszor 
nem ! Kis vagy alsó iskola tanítójává tenné azt 
mielőbb s csak növelné mindenféle nyomoru-
ságait. 

Hogy az osztatlan iskola tanítójának utasí-
tásokkal, jó tankönyvekkel segítségére leszünk: 
ebben mindnyájan egyetértünk. Mi tovább 
megyünk; azt kívánjuk és várjuk, hogy az 
egy és általános tanterv realizálása érdekében 
az osztatlan iskolának és tanítójának kedve-
zőtlen körülményei javíttassanak. 

Szocziálpolitikai gondolataiban nem zavarom 
t. Sarlós barátomat. Az új idők keretébe nem 
illik bele a hűbériség kultúrpolitikája. Az 
Alföld nagy községeinek szegény földmívelő 
népe osztott iskolába jár s — uramfia — 
éppen a szerint a tanterv szerint tanul, mint 
a budapesti bankár-úrfi. A világ mégsem for-
dul föl. 

A „keveset, de jól" igen helyes és múlha-
tatlanul követendő metodikai elv. Hanem: mi 
a kevés és mi a sok ? Ezt jobb mérték hijján 
csak úgy dönthetnők el, ha megtalálhatnék 
a közepes tanítót abban az iskolában, a mely-
nek külső és be'ső élete közepes. A ki ezt 
nem találta meg, az legyen hajlandó — enge-
dékenységre akkor, a mikor a „kevés és sok" 
van szóban. 

Végül ma is azt mondom, hogy nem szabad 
a tanterv kérdését csupán a pedagógiai gya-
korlat szemüvegén át megítélnünk. Hiszen ez 
a gyakorlat az osztatlan iskola egyik legala-
posabb ismerőjének állításait sem teszi meg-
ingathatatlanokká. A tanterv kérdése elég nagy 
és fontos nemzeti és állami kérdés, a melyet 
nemzeti, állami, társadalmi és pedagógiai (el-
mélet és gyakorlat) szempontokból kell eldön-
tenünk. Ezek a szempontok pedig együttvéve 
az egy és általános tantervet követelik. 

(Budapest.) Peres Sándor. 

II. 
Sok érv, de még több szó hangzott el pro 

és kontra e kérdést illetőleg, a mi, egy ily 
nagy horderejű s egész jövő fejlődésünkre 
kiható kérdés megvitatásánál, nagyon is 
helyén való; mert több szem többet lát, több 
egyén többet tapasztal, több ész többet tud ; 
az igazi tudás pedig a látottak és tapasztal-
takon szerzett tudásból áll. 

Népes osztatlan iskola tanítója vagyok, de 
ettől eltekintek, mert épp úgy lehetnék 15—20 
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növendékkel bíró iskolában is. És ámbár 
kézzelfogható az eredmény-különbség, mikor 
egy és ugyanazon tanítónak, egyenlő kül-
viszonyok mellett 15—20, vagy pedig 80—90 
gyermeket kell egy és ugyanazon ismeretekbe 
bevezetnie, mégis nem ez az ok, a miért 
jelen soraimat nyilvánosságra hozom az osz-
tatlan népiskola "külön tanterve mellett. 

Az sem czélom, hogy én kartársaim kép-
zettségét, tehetségét osztályozzam s azt mond-
jam — miként egyesek teszik, — hogy egy 
osztatlan iskolában is szép, szinte fölülmulha-
tatlan eredményt képes produkálni egy hiva-
tása magaslatán álló jó tanító, viszont egy 
nem hivatásos tanító az osztott iskolában 
sem boldogul, — mondom — erre sem kivá-
nok kiterjeszkedni, mert ez egyszer így, más-
szor (sőt többször) megfordítva alakúi. 

Midőn e kérdés fölött a vita megindult, 
Ember János e lapok m. évi 44. számában 
azon kezdi. „Az érvényben levő ministeri 
tantervben kitűzött tanczélt a legtöbb iskola 
nem képes elérni, illetőleg a fölsorolt taní-
tási anyagot nem tudja alaposan földolgozni." 
Szerinte a külső okokban keresendő a keresz-
tülvihetetlenség oka. És ebben sok igaza van. 
De arról nem szól, hogy ezen külső okok 
meddig tartanak és mikor szűnnek meg ? 
Nagyon természetes, mert nem tudja és nem 
is tudhatja. Ha tehát ezen külső okok meg-
szűnnek, a mi nem egyhamar remélhető, 
akkor az illető hatóságok, ha szükségesnek 
látják, azonnal visszavonhatják az osztatlan 
népiskola külön tantervét, ha most azt meg-
kapja is. Ezen állítása tehát addig, míg a 
külső hátráltató okok meg nem szűnnek, épp 
a külön tanterv szükséges volta mellett 
bizonyít. 

Azon állítása, hogy az osztatlan iskola az 
ismeretek mennyiségére nézve hátrányban 
van az osztottál szemben, teljesen megállja a 
helyét és nagyon természetes is, mert hogy 
is lehetne azt kivánni, hogy egy ember ugyan-
azon munkát, kevesebb idő alatt, ugyanolyan 
jól elvégezze, mint hat? 

Azon érve előtt is meghajlok, hogy az osz-
tatlan iskola nevelésében, sőt én még hozzá-
teszem, hogy a tanításában is, több a foly-
tonosság. Csakhogy erre a megjegyzésem az, 
hogy nem is az a kérdés, vájjon melyik neve-
lése folytonosabb, mert hiszen én és a sok 
ezer iskolában működő kartársam, akkor is 
csak osztatlan iskola tanítói leszünk, ha isko-
láink külön tantervet kapnak is, és éppen 
oly folytonosság marad a tanítást és neve-
lést illetőleg, mint volt eddig. Ez tehát itt 
nem érv, csak üres frázis az egységes tan-
terv mellett. 

Egyik-másik kartársunk attól félt bennün-
ket, osztatlan iskolai tanítókat, hogy lenézés-
ben részesülünk az osztott iskola tanítóival 
szemben s talán éppen azoktól. Erre nézve 
kijelentem s azt hiszem, a legtöbb kartár-
sam egyetért velem, midőn azt mondom, elég 
nagy tisztelet és elégtétel az nekünk, ha 
nyugodt lelkiismerettel lehetünk azon tudat-
ban, hogy ha nem is sokoldalú (talán felüle-
tes) tudással bíró, de értelmes, ez életben 
boldogulható egyéneket neveltünk, kevesebb, 
de alapos ismeretekkel. (Ügy van! Szerk.) 
Mert mit tapasztalunk jelenleg ? Azt, hogy 
sem én, sem kartársaim legnagyobb része, 
nem képes a kijelölt anyagot kellőleg elvé-
gezni úgy, hogy az alapos is lehessen; azért 
legtöbben, habár elő is írja a tanterv, nem 
veszik föl az ott kijelölt anyagot, de kiválo-
gatják abból a szerintük legszükségesebb és 
legfontosabb tudnivalókat. Csakhogy az meg 
oda vezet, hogy egyik ezt, a másik amazt 
tekinti fontosnak és szükségesnek. Innét van 
aztán, hogy van tantervünk, de mégis a hány 
az iskola, annyifélekép folyik a tananyag-
halászat. 

Ezért kell külön tanterv, még pedig sze-
rintem minimális. 

Mi is tulajdonképen a népiskola czélja ? 
Szerintem az, hogy az életben való boldo-
gulhatás alapját képező ismereteket úgy 
nyújtsa, hogy ezeknek segélyével igaz haza-
fiűi érzelmektől áthatott, hű, vallásos, erköl-
csös, értelmes, kötelességtudó és teljesítő pol-
gárokat neveljen ez édes, véren szerzett hazá-
nak. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a 
szükségest és fontosat az elhagyható és 
kevésbbé fontostól elválasztjuk; s ha külön 
tanterv teszi ezt, nem okozunk fejtörést, idő-
vesztést a tanítóknak és egyöntetű lesz, lega-
lább az osztatlan iskolákban, a tanításunk. 

Tankönyviróink pedig ne brillírozzanak 
azzal, hogy melyikök tudja a kijelölt anya-
got minél inkább kibővíteni, minél több 
czifrasággal fölékesíteni; hanem azzal, melyi-
kök tudja vonzóbb, érdekfeszítőbb s könnyen 
megérthető modorban nyújtani könyvében az 
ismereteket. 

Átolvastam újra és újra az osztott nép-
iskolákra vonatkozó tantervet s azt találtam, 
hogy a mi ott föl van véve, az lehet, hogy 
az osztott iskolában nem fölösleges, de ott 
is sok, az osztatlanban pedig sok is, fölösle-
ges is. Sok azért, mert nincs rá idő s így 
el nem végezhető; fölösleges azért, mert sok 
olyan tárgy van ott, a mi a gazdasági ismétlő-
iskola tananyaga, sőt fordul elő benne olyan 
is, a mi a középiskolák alsó osztályaiba 
való. 
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Jóssá Dániel a Népt. Lapja ez évi 1. szá-
mában „Döntés előtt" cz. czikkében kivette 
azt az anyagot az osztott népiskola tantervé-
ből, a mi nem a népiskolába, hanem az 
ismétlő-iskolába való, s annak elhagyásával, 
a mit ő javasol, helyesnek tartom én is as 
osztott népiskola tantervéül; azonban az osz-
tatlan iskolák még annyi tananyaggal sem 
birkózhatnak meg sikerrel. Azért én azt óhaj-
tanám, készíttessék egy külön tanterv, mely az 
osztatlan iskolákban okvetlen elvégzendő tan-
anyagot ölelné föl; ez lenne a minimális 
tanterv. Most aztán, a melyik osztatlan 
iskola teheti, dolgozza föl az osztott iskola 
tantervéből is, a mit elvégezhet és abból leg-
fontosabbnak talál, vagy földolgozhatja akár 
az egészet is. 

A szám tanításról szóló részt azonban az 
osztatlan iskolában is teljesen elvégzendőnek 
és szükségesnek is tartom oly módosítással, 
hogy az első osztályban csak a 10-ig terjedő 
számkör vétessék föl. 

(Túlkeresztúr.) Kiss Lajos. 

— A hazai ipar az iskolában. Az V. ker. 
polg. leányiskola tanítótestülete, igazgatója: 
dr. Gyulay Béla indítványára kimondotta, 
hogy a hazai ipar előmozdításába be kell 
vonni az iskolát is. Minden egyes tantárgy 
alkalmat ad arra, hogy a tanító az iskolá-
ban az iparos pályát megkedveltesse és főleg 
a hazai ipar pártolását növendékeinek szivére 
kösse. Azonkívül a tanulókat figyelmeztetni 
kell a taneszközök vásárlása alkalmából a 
hazai gyártmányokra és buzdítani őket, hogy 
mindenkor kizárólag csak olyat vegyenek és 
használjanak. E tárgyban a tanítótestület 
részletes memorandumot intéz a fővárosi 
tanácshoz, hogy hasonló eljárásra buzdítsa 
a többi tanítótestületeket is. 

= Az Eölvös-alap elnöksége a köv. kör-
levelet küldötte szét a tanítóegyesületek elnök-
ségeihez: „Igen tisztelt Kartárs és Elnök Úr! 
Aluliroitak,&z Eötvös-alap (Orsz. tanítói segély-
egyesület) nevében fölhívjuk igen tisztelt 
Kartárs úr révén egyesületük szives figyelmét 
arra a hazai gyártmányra, melyet Reisner 
Emánuel gyulai gyufagyáros hozott forgalomba 
a Tanítók Háza javára. A gyáros, a ki for-
galmának 5°/o-át adja a mi főiskolai interná-
tusaink czéljaira, arról értesíti az Eötvös alap 
elnökségét, hogy a Tanítók Háza gyufájából 
már az eddigi forgalom után is 600—800 
frtot helyezhet kilátásba a Tanítók Háza 
javára, de hogy ez a jövedelem tetemesen 
növekedhetik, ha a tanítóság az egész ország-

ban fölkarolja ezt a hazai gyártmányt. A taní-
tóság már eddig is szépen áldozott a Tanítók 
Háza magasztos czéljáért s a kik még nem adtak, 
bizonyára azért nem adtak, mert nem adhat-
tak, ámbár az Eötvös-alap rendes tagjaiul 
még legszegényebb kartársaink is be iratkoz-
hatnának, mert ez évenkint csak 3 koronába 
avagy hetenkint 6 fillérbe kerül. De ezúttal 
nem áldozatot, hanem csak egy kis fárad-
ságot kérünk úgy igen t. Elnök úrtól, vala-
mint egyesületük tagjaitól. Igen t. Kartárs és 
Elnök urat arra kérjük, hogy az egyesületi 
gyűlésen ajánlja a t. Kartársak figyelmébe a 
Tanítók Háza gyufáját; mondja meg nekik, 
hogv községük kereskedőjét vagy kereskedőit 
szólítsák föl e kitűnő gyufák megrendelésére; 
mondják meg a kereskedő uraknak, hogy a 
Tanítók Háza gyufája úgy árra, mint minő-
ségre nézve teljesen versenyképes s hogy 
egyszerű levelező lapon is megrendelhetik azt 
ily czímén: Reisner Emánuel úr gyufagyá-
rának, Gyula, Békésvármegye. A gyulai gyár 
ugyanoly föltételek mellett szállítja a Tanítók 
Háza gyufáját, mint bármely más hazai vagy 
külföldi gyáros a hasonló árúkat. Igen tisz-
telt Elnök Úr! Az Eötvös-alap orsz. tanító-
egyesület 1899. évi augusztus 19-iki és a 
Magyar Tanítók Orsz. Bizottságának ugyanez 
évi aug. 20-iki közgyűlése egytiangú lelkese-
déssel határozta el, hogy minden oly ipari 
terméket, mely a Tanítók Házára jövedelmez, 
fölkarol és támogatni fog. Itt van az alkalom 
ez egyhangú határozatunk beváltására. Ismétel-
jük: nem újabb áldozatot kérünk, hanem csak 
egy kis fáradságot; csak azt, hogy 28.000 
kartársunk mindegyike tegye magáévá ezt az 
ügyet. Nagylelkű kormányunk a Tanítók 
Házainak tudvalevőleg csak az épületeit és 
berendezését adja; a föntartás az Eötvös alapra 
hárul. A Tanítók Házainak föntartása azon-
ban évenkint sok ezer forintba kerül s Eötvös-
alapunknak már eddig is súlyos gondját képezi, 
hogy mi módon fog ebbeli kötelességeinek 
eleget tenni. A Tanítók Háza gyufájából, ha 
a magyar tanítók akarják, évenkint 5000 — 6000 
korona hasznunk lehet s azért ismételten is 
melegen kérjük t. Kartársainkat: ajánlják és 
terjeszszék mindenütt ezt az iparterméket. 
Kettős czélt érünk el a Tanítók Háza gyufá-
jának terjesztésével; 1-ször: lehetővé teszszük 
főiskolai internátusaink föntartását és fejlesz-
tését ; 2-szor: hazai ipart, hazai gyártmányt 
támogatunk, a mi szintén egyik kötelessége 
minden magyar tanítónak." Aláírva: Péterfy 
S. elnök, Lakits Y. és Ujváry B., elnökhelyet-
tesek, Peres Sándor, titkár. (A tanügyi lapo-
kat e körlevél szives közlésére kéri az elnökség.) 
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Munkácsy Mihály. 
1844-1900. 

A magyar nemzet legnagyobb festőművésze : 
Munkácsy Mihály az endenichi szanatórium-
ban, Bonn mel'ett, folyó hó 1-én 56 éves 
korában meghalt. Már évek óta élőhalott volt 
ugyan, mert alkotó lángeszére sötét árnyék 
borult, de halálhíre azért mégis lesújtó s az 
egész nemzetet gyászba borította. 

A gyászolók közt első helyen áll koronás 
királyunk, a ki a közoktatásügyi ministerhez 
intézett meleghangú táviratban fejeztette ki 
részvétét. 

Az országgyűlés képviselőházában is meg-
nyilatkozott az általános gyász és fájlalom, 
melynek Hock János képviselő és Széli Kálmán 
ininisterelnök adtak kifejezést. 

Munkácsy élete a meteor pályafutásához 
hasonlít. Kezdi, mint egyszerű asztalos-inas 
s miután a világ legnagyobb művészeinek 
csillagai közt, mint egyike a legfényesebbek-
nek fölragyog, fénye, mint a meteoré, egyszerre, 
hirtelen kialszik: elméjére nehéz köd borul. 
Első nagy festménye, mely világhírét meg-
alapította, a „Siralomház" volt, melylyel az 
1870. párisi műkiállításon a nagydíjat nyerte 
el. Ekkor Munkácsy Düsseldorfból Párisba 
tette át műtermét s ott alkotta azokat a 
nagy festményeket, a melyek nevét a dicső-
ség zenitjére emelték; ezek: „Éjjeli csavar-
gók", „Tépéscsinálók", „Zálogház" és két 
remekműve: „Milton" és „Krisztus Pilátus 
előtt." Az „Ecce homo", mely az 1896. kiállítá-
son nálunk látható volt és a „Honfoglalás", 
mely a múzeum főrendiház üléstermében 
van, már némi hanyatlást mutatnak. 

A nagy művész utolsó ittlétekor, 1896-ban, 
már beteg volt s Laufenauer egyetemi tanár-
ral megvizsgáltatta magát. Már ekkor sejtették, 
hogy életének legfőbb vágya: hazájába való 

visszatérése nem fog valóra válni. Wlassics 
minister, a kiről Munkácsy mindig az elragadta-
tás hangján emlékezett meg, díszes és előkelő 
művészeti állást ajánlott föl a nagy művésznek, 
de a sors másként végezett: már 1897 feb-
ruár 4-én a nagy művész lelkére árny borult! 

A magyar nemzet egyik legnagyobb fiát 
vesztette el Munkácsyban, a ki a magyar 
névre világraszóló fényt derített s a ki magyar 
maradt utolsó lehelletéig. 

A képviselőház folyó hó 4-iki ülésén 
Wlassics Gyula dr. közoktatásügyi minis-
ter a következő szép szavakban emlékezett 
meg Munkácsy Mihályról: „A Ház mái-
tegnapi ülésében méltó kifejezést adott 
a nagy gyásznak, mely a magyar hazát, a nem-
zetet és világművészetet Munkácsy halálával 
érte, mégis engedje meg nekem a t. Ház, hogy 
én, a ki ez időszerinti állásom kapcsán is oly 
élénken érzem a veszteség súlyát, sajgó szivem 
bánatos érzésének engedhessek és egyszerű s 
keresetlen szavakban adhassak kifejezést mély 
fájdalmamnak, a mely egész valómat betölti. 
De mély bánatomban is vigasztalásomra szol-
gál és legyen ez vigasza a nemzetnek is, 
hogy fájdalmas érzéseim viharából kiemelkedik 
az isteni Gondviselés iránt tartozó mély hálánk 
érzete, hogy nekünk magyaroknak, e rokon-
talan fajnak, adta e század egyik legnagyobb 
művészi lángeszét, kinek ragyogása e nemzet-
nek vált fényévé, tündöklő büszkeségévé. 

Közkincsévé vált ugyan az ő művészete a 
művelt világnak, de miénk volt ő egészen, 
szívvel, lélekkel és művészi egyéniségével. A hol 
diadalt aratott, ott a magyar haza aratott 
diadalt; a hol az ő hírnevét, dicsőségét hir-
dették, ot t a magyar haza hírneve és dicső-
sége gyarapodott. Áldozzunk tehát lelkünk 
egész melegével, teljes odaadással emléké-
nek és mutassuk meg, hogy e haza muló po-
raiban is áldva hódol e halhatatlan géniusznak. 

Engedje meg a t. Ház, hogy egyúttal előter-
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jesztést tehessek az ékes szavakban tartott 
tegnapi fölszólalás kapcsán, melyet az igen 
t. ministerelnök űr tartott és a mely előterjesz-
tést ő már kilátásba helyezni is méltóztatott. 
Bátor vagyok ajánlani, hogy a képviselőház 
fájdalmának és részvétének jegyzőkönyvben 
adjon kifejezést. (Helyeslés.) Bízza meg a Ház 
elnökségét, hogy e határozatáról a Ház nevé-
ben az özvegyet értesítse. (Helyeslés.) Méltóz-
tassék továbbá elhatározni, hogy a képviselő-
ház nevében a ravatalra koszorú helyeztessék 
(helyeslés) és hogy a temetésen a Ház testü-
letileg jelenjék meg. (Helyeslés.) Határozza 
el végre a Ház azt is, hogy a boldogult te-
metése országos költségen történjék (helyeslés.) 
és ennek végrehajtásával a vallás- és köz-
oktatásügyi minister bizassék meg. (Altalános 
helyeslés.) 

Egyúttal tudomására hozza a kormány a 
Háznak, hogy a boldogult nagy művész rava-
talára szintén koszorút helyez és a temetés 
rendezésére bizottságot alakít, a mely a tör-
vényhozás tagjaiból, az elhunyt művész pálya-
társaiból és közéletünk egyéb tényezőiből fog 
állani. 

A képviselőház egyhangúlag elfogadta a 
közoktatásügyi minister indítványait. 

Az elhunyt nagy művész teteme f. hó 0 án, 
vasárnap d. u. érkezett Budapesti-e. A kopor-
sóval jött az özvegy és Zsilinszky Mihály állam-
titkár, a ki, mint Munkácsy Mihály rokona, 
a gyászhír vétele után rögtön kiutazott Ende-
nichbe. A koporsót a budapesti művészek 
vasárnap este fáklyafénynél vitték a város-
ligeti műcsarnokba, melynek főhomlokzata előtt 
hatalmas ravatal jelezte a gyászt. 

Munkácsy ravatalát a műcsarnok szobor-
csarnokában állították föl, a hová százezrek 
zarándokoltak el, hogy utolsó „Isten hozzád"-ot 
mondjanak a nagy művésznek. A temetés 
szerdán d. u. ment végbe, a fővárosi közönség 
óriási részvéte mellett. Az útvonalon, a hová 
a tanuló ifjúság is kivonult, mindenütt fekete 
zászlók lengetttk a házakról. 

A ravatalnál a kormány nevében Wlassics 
Gyula dr. közoktatásügyi minister beszélt, 
a képzőművészeti társulat nevében Berzeviczy 

Albert dr. v. b. t. t., alelnök; a sirnál a mű-
vészek nevében Vágó Pál festőművész. 

A ki nemzetére a külföldön világraszóló 
fényt árasztott, hazai földben nyugoszsza 
álmait. 

IRODALOM. 
A „Magyar Könyvtár" április havi füzetei 

most kerültek ki a sajtó alól. Rudyard Kipling 
gyönyörű „Indiai történetei"-nek második 
sorozatát adja a 164. füzet. Majlhényi Flóra, 
a spanyol földön élő jeles költőnő, „Spanyol-
országi képek" czímén (165. füzet) eleven 
színekkel, meleg közvetlenséggel rajzolja ennek 
az érdekes országnak változatos, tart a képeit. 
Verseghy Ferencznek, az érdemes, régi magyar 

poétának válogatott lírai költeményeit fog-
lalja magában a 166. füzet a költő rövid élet-
rajzával és írói munkásságának méltatásával. 
Plutarchos „Coriol anus"- án ak ki ad ása (16 7. füzet) 
már azért is kiválóan érdekes, mert Coriola-
nusnak ez az életrajza volt a forrása Shakes-
peare hatalmas tragédiájának. A 168. füzet 
Jókai Mórnak egy eddig kiadatlan színdarab-
j á t : , A gazdag szegények" czímü három-
fel vonásos vígjátékot tartalmazza, a mely a 
költőnek hasonló czímü regényéből készült. 
A „Magyar Könyvtár" Lampel Róbert (Wo-
dianer E. és fiai) könyvkereskedésének kiadá-
sában jelenik meg s egyes füzet ára 30 fillér. 

Megjelentek : Szemelvények_ Apáczai Csere 
János pedagógiai műveihői. Összegyűjtötte és 
szemelvénynyel ellátta dr. Neménifi Imre. 
(Kitűnő munka, melyet, mihelyt terünk engedi, 
bővebben fogunk ismertetni.) Ara 1 K. — 
A Nagy Képes Világtörténet 63. és 64. füzete, 
gyönyörű illusztrácziókkal; nagyon szép egy 
Pompeibeli freskó reprodukcziója. Egy-egy 
füzet ára 30 k r ; kapható akiadóknál (Révai 
testvérek, VIII. Üllői-út 18. sz.) és minden 
könyvkereskedésben. — Az ipar és a néprajz; 
írta dr. Hermann Antal, kiadta a Brassói 
Nemzeti Szövetség (kapható ugyanott 20 
fillérért). — Az Ókori Lexikon 2-dik füzete, 
mely a munka I. kötetének 5 — 8. íveit fog-
lalja magában. A fti etet 21 ábra diszíti, 
melyek között egy magyarországi emlék is 
(53. Áldozó római) előfordul. A füzet ára 
1 korona. A folytatólagos füzetek minden hó 
15-én jelennek meg, julius és augusztus kivé-
telével. (Franklin-társulat.) — Latin-magyar 
szótár; szerkesztette Kempf József tanár. 

„Szentek élete" czímü munkára hirdet 
előfizetést dr. Kiss János egyetemi tanár. A 
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mű, melyet Dedek Crescens Lajos irt, 52 füzet-
ből áll s hetenkint, tehát egy év alatt fog 
megjelenni. Előfizetési feltételek: iU évre 
vagyis 12 füzet] e 6 K. 50 fillér, V2 évre 
13 K. s a teljes munkára 26 K. bérmentes 
megküldéssel. Előfizetési díjak dr. Kiss János 
egyetemi tanár czímére (Budapest, VII.Rotten-
biller-u. 5a.) küldendők. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította : Szentiványi Kál-

mán orsz. képviselőnek, a ki a nyárádszeredai 
iskola javára 280 korona értékű könyvet ado-
mányozott; a vajdahunyadi takarékpénztárnak, 
a mely különböző iskola' és óvodai ezélokra 
350 koronát adományozott; a vajdahunyadi 
nőegyletnek, a mely az ottani szegény tanulók 
számára 460 korona értékű ruhaneműt adomá-
nyozott; Boldizsár Benedek verpeléti r. kath. 
plébánosuak, a ki az ottani r. kath. iskola 
építésére 1180 koronát adományozott. 

Kinevezte: Lenhardt Károly modori, Arányi 
Antal iglói, Zajzon Dénes losonc?i áll. el. 
tanítóképző-intézeti igazgatókat, eddigi minő-
ségükben és jelenlegi állomásukon való meg-
hagyás mellett, a VII. fiz. oszt. 3. foko-
zatába ; továbbá Molnár Leontin budapesti 
áll. él. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, va-
lamint Bárány Gyula csurgói, Nagy Iván 
losonczi, Halasy Kálmán lévai, Szondy János 
aradi, Beniczky Lajos losonczi, Horváth József 
csurgói és Kovács Sándor kúnfélegyházai áll. 
el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat eddigi 
minőségükben s jelenlegi állomásukon való 
meghagyás mellett a VIII. fiz. oszt. 3. foko-
zatába; továbbá Horváth Fábián pápai és 
Boér Gergely kolozsvári áll. el. tanítóképző-
intézeti zenetanárokat, nemkülönben Wágner 
János kúnfélegyházai, Farkas Sándor budapesti 
áll. el. tanítóképző-intézeti segédtanárokat és 
Palágyi Lajos sárospataki áll. el. tanítóképző-
intézeti megbízott tanárt, jelenlegi állomásukon 
való meghagyás mellett r. tanárokká, valamint 
Geöcze Sarolta áll. polgári iskolai igazgatót 
a budapesti áll. el. tanít ónőképző-intézethez 
r. tanítónővé a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába; 
Szánthóné- Hahn Róza szabadkai, Kovácsné-Papp 
Mária kolozsvári áll. el. tanítónőképző-intézeti 
gyakorló-iskolai tanítónőket és May Emilia 
kolozsvári áll. el. tanítónőképző-intézeti segéd-
tanítónőt áll. el. tanítónőképző-intézeti r. ta-
nítónőkké, nemkülönben Hajtmann Pál dévai, 
Beliczky Gusztáv iglói és Urhegyi Alajos aradi 
áll. el. tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai 
tanítókat jelen állomásukon való meghagyás 
mellett áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárokká 

a X. fiz. oszt. 3. fokozatába; Feleky Alajos és 
Keszler Gyula tspolczai áll., Kellermann 
József oraviczabányai áll. segély, közs., Linter 
János újpesti és Csathó Alajos keszthelyi áll. 
polg. iskolai r. tanítókat, Baló László kézdi-
vásárhelyi áll. polg. iskolai igazgató-tanítót, 
Müller Adolf orsovai, Várossy Mihály alsó-
kubini, Schmidtné-Réfy Eleonora és Katonáné-
Krób Róza zalaegerszegi áll., Bertalan Gyula 
zsombolyai áll. segély, közs., Hoppé Lipót 
zilahi, Hencz Lajos szerbnagyszentmiklósi, 
Eisenkolb Aurél lippai, Pfeiffer Mihály karán-
sebesi, Király Emma kismartoni és Lőrinc zy 
Dezső fogarasi áll., Nyitray Lajos szegzárdi 
áll. segély, közs., Bienes Péter áll., Schmidt 
Károly nagykanizsai, Weigang János és Oppen-
länder Gyula apatini és Kolozs Irma ipolysági 
áll. segély, közs. polg. iskolai r. tanítókat 
illetve tanítónőket jelen minőségükben való 
meghagyásuk mellett a IX. fiz. oszt. második 
fokozatába; továbbá: Fauszt János apatini 
áll. segély, közs, Ruttkay Gyula kapuvári, 
Bicsérdy János és Bottá Anna fogarasi áll., 
Nyárády Dénes beszterczei áll. segély, közs., 
Kövér János kassai, Eckert János újvidéki és 
Ravasz György bánffy-hunyadi áll., Molnár 
Albert beszterczei áll. segély, közs., Czeglédy 
Elekné miskolczi áll., Batiné Stancsics F. szeg-
zárdi áll. segély, közs., Szörényi Benő kirán-
sebesi és Harrach Etel újvidéki áll., Acs János 
resiczabányai áll. segély, közs., Bátori Dezső 
újpesti, Zajzon Farkas sepsiszentgyörgyi és 
Erdélyi József hatvani áll. polg. iskolai, Olajos 
Farkas gyergyóalfalui áll. felső népiskolai, 
Kiss Károly kézdivásárhelyi áll., Kádár József 
deési áll. segély, közs. és Zajzon Béláné sepsi-
szentgyörgyi áll. polg. iskolai r. tanítókat, 
illetve tanítónőket, valamint Földes Vilmos 
oraviczabányai áll. segély, közs., Kása Sándor 
dicső-zenttnártoni, Dömök Erzsébet nagyenyedi, 
Donszky Lukács karánsebesi és Komjátliyné-
Márkus Gizella komáromi áll. polg. iskolai, 
Gallauner Lujza szilágysomlyói áll. felső leány-
iskolái, Kászonyi Mihály veszprémi, Tattay 
Irén nagykárolyi, Kiss Dénes alsólendvai, 
Révész Lajos huszti, Gyiday Károly pásztói, 
Skonyár Gusztáv liptószentmiklósi, Lukács 
Bella munkácsi, Szavcsuk József zayugróczi, 
Waigandt Anna nagybányai, Király Károly 
hódmezővásárhelyi, Nagy Gabriella pápai, Lázár 
Lajos galgóczi és Király Miklós zalatnai áll. 
polg. iskolai igazgató-tanítók at, illetve igazgató-
tanítónőket jelen minőségükben való meg-
hagyásuk mellett a IX. fiz. oszt. harmadik 
fokozatába; kinevezte végül Szegelethy János 
szegedi, Szemző Vilmos szeniczi, Keszler Károly 
orsovai, Simcsó József breznóbányai, Miklósné-
Gallov Lujza beszterczei, Maschl József kassai, 
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Fekete Benedek hosszúfalusi, Goldmann Antal 
titeli, Stohr János hódmezővásárhelyi, Sztan-
kovich Károly dobsinai, Burghard Adél komá-
romi, Gál Ilona szászvárosi, Téleky János 
galgóczi, Müller Róbert orosházi és Szűcs 
Mihály tapolczai áll., Forstner Stefánia somor-
jai áll. segély, közs., Benczik Géza turóczszent-
mártoni áll., Brezovits Ferencz kőszegi áll. 
segély., Dittler Ida Regina munkácsi, Bózsa 
Károly szegedi, Könczöl József mohácsi, Szil-
berber g Gizella brassói, Vass Márta m.-óvári, 
Tótli István titeli, Sirchich Hermin pápai, 
Athanász Mária és Szakács Teréz segesvári, 
Palugyay Margit mohácsi és Mayr Károlyné 
beszterczei áll. polg. iskolai, Csöke Teréz 
szilágysomlyói áll. felső leányiskolái, Gegus 
Ilona újpesti, Csukly Mária fehértemplomi, 
Kiss Ádám József pinkafői, Bock Ödön oros-
házi, Kürtessy Rezső kapuvári és Dienes Károly 
turóczszentmártoni áll., Deák Gyula resicza-
bányai áll segély, közs., Diviaczky Rezső 
gyergyóditrói, Serafin Aurél fiumei, Vise 
Kálmán hajdúszoboszlói, Pataky János szeniczi, 
Paál Sándor breznóbányai, Muzsnai Dénes 
szegedi, Sándorfi Margit zalatnai, Sebesztha 
Róza breznóbányai és Horváth Sándor újvidéki 
áll. polg. iskolai s.-tanítókat, illetve s.-tanító-
nőket, valamint Lakos Soma turóczszentmár-
toni áll. polg. iskolai helyettes tanítót a X. fiz. 
oszt. harmadik fokozatába r. tanítókká, illetve 
r. tanítónőkké; Vágó Ilona oki. óvónőt a 
magyarláposi áll. óvóhoz óvónővé; Szilva 
Katalin óvónőt a szerencsi áll. óvodához óvó-
nővé; Farkas Aranka oki. kisdedóvónőt a 
dolhai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Előléptette: Katonáné - Thuránszky Irén 
budapesti áll. el. tanítónőképzőintézeti igaz-
gatót a VII. fiz. oszt. 2. fokozatából az 1. 
fokozatba; Szabó Lajos lévai és Dezső Lajos 
sárospataki áll. el. tanítóképző-intézeti igaz-
gatókat a VII. fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. 
fokozatba; Somogyi Géza znióváraljai, Szabó 
József aradi és Margitai József csáktornyai 
áll. el. tanítóképző-intézeti igazgatókat és 
Pataki Irma győri áll. el. tanít ónőképző-inté-
zeti igazgatót a VIII. fiz. oszt. 2. fokozatából 
az 1. fokozatba; IAng Mihály eperjesi áll. el. 
tanítónőképző-intézeti, Horváth Antal temes-
vári, Boga Károly dévai és Orbók Mór kolozs-
vári áll. el. tanítóképző-intézeti igazgatókat a 
VIII. fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. fokozatba; 
Nagy László budapesti áll. el. tanítónőképző-
intézeti rendes tanárt czimz. igazgatót, Fazekas 
József kolozsvári, Sándor Domokos sz.-keresz-
túri, Mocsáry Gerő győri, Macskássy Sándor 
bajai áll. el. tanító-, illetőleg tanítónőképző-
intézeti r. tanárokat a VIII. fiz. oszt. 2. foko-
zatából az 1. fokozatba; Décsy Géza aradi, 

Mihalicska István bajai, Miklós Gergely buda-
pesti, Hodinka Ágoston sárospataki, Lázárics 
János dévai áll. tanítóképzőintézeti r. tanáro-
kat a VIII. fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. foko-
zatba ; Krikk Jenő lévai, Pethes János csurgói, 
Bátskay János znióváraljai, Ujváry Mihály 
sz.-keresztúri, Veress Ferencz sárospataki, 
Thaisz Lajos losonczi, Horvay Ede budapesti. 
Sztankó Béla budapesti áll. el. tanítóképző-
intézeti, Sztepankó Albert budapesti Frőbel-
féle óvónőképző és Kolumban Samu dévai áll. 
el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat a IX. fiz. 
oszt. 2. fokozatából az 1. fokozatába; Kőtse 
István sárospataki áll. el. tanítóképző-intézeti 
s.-tanárt, Chalupkáné-Olgyay Ilona pozsonyi 
áll. el. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, 
Kittenberger János lévai, Mészáros Jenő temes-
vári áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárt, Pálmai 
Lenke győri áll. el. tanítónőképző-intézeti r. 
tanítónőt, Gaál Imre sz.-keresztúri, Dékány 
Mihály csáktornyai, Bocskay Kristóf bajai, 
Kardhordó László pápai, Tömör Boldizsár Csák-
tornyái és Amler Antal iglói áll. el. tanító-
képző-intézeti s.-tanárokat a X. fiz. oszt. 2. 
fokozatából az 1. fokozatba; Párvy Endre 
znióváraljai, Bévfy Géza Csáktornyái, Kárpáti 
Károly kúnfélegyházai áll. el. tanítóképző-
intézeti s.-tanárokat, Szerénái Anna hódmező-
vásárhelyi áll. óvónőképző intézeti r. tanítónőt, 
Jankó László pápai áll. el. tanítóképző-intézeti 
s.-tanárt, Józsa Károly pápai áU. tanítóképző-
intézeti rajztanárt, Mariánné-Günther Anna 
pozsonyi áll. tanítónőképző-intézeti r. tanító-
nőt, Kárpáti Ernő máramarosszigeti áll. el. 
tanítóképző intézeti s.-tanárt, Watzesch Gizella 
budapesti állami elemi tanítónőképző-intézeti 
r. tanítónőt, Grisz Ernő temesvári áll. el. 
tanítóképzőintézeti s.-tanárt, Zombori Emőd 
sárospataki áll. el. tanítóképző-intézeti rajz-
tanárt, Adorján Miklós csurgói, Czöndör Sán-
dor temesvári, Benedek Samu kolozsvári, Ulrich 
Vendel znióváraljai, Sztankovics Lajos modori, 
Lovass Gyula csurgói és Belle László sz.-
keresztúri áll. tanítóképző-intézeti s.-tanárokat 
a X. fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. fokozatba; 
Fitner Ludmilla szabadkai, Udvarhelyi Ilona 
kolozsvári áll. el. tanítónőképző-intézeti s.-ta-
nítónőket, Gyarmathy József losonczi áll. 
tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai tanítót, 
Kiss Mariska győri, Sfetea Mariska kolozsvári 
áll. el. tanítónőképző-intézeti s.-tanítónőt a 
XI. fiz. oszt. 2. fokozatából az 1. fokozatba; 
végül Kiss Ilona szabadkai áll. el. tanítónő-
képző-intézeti s.-tanítónőt, Ligárt Mihály pápai, 
Balogh Kálmán sárospataki áll. el. tanítóképző-
intézeti gyakorló-iskolai tanítót, Herczeg Ka-
milla pozsonyi áll. el. tanítónőképző-intézeti 
s.-tanítónőt, Hegedűs Paula budapesti áll. el. 
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tanítónőképző-intézeti gyakorló-iskolai tanító-
nőt és Urbányi Karolina pozsonyi áll. el. 
tanítónőképző-intézeti s.-tanítónöt a XI. fiz. 
oszt. 3. fokozatából a 2. fokozatba; Leilich 
Antal zsombolyai áll. segély, közs., Biró József 
keszthelyi, Malik József sepsiszentgyörgyi és 
Varga Berta m.-óvári áll., Kunez Kornél 
gyergyószentmiklósi és Krümmer János szeg-
zárdi áll. segély, közs. és Bú'czey István dobsinai 
áll. polg. isk. igaztató, Bánfi János turócz-
szentmártoni áll. polg. isk. r., Endrédy Gábor 
kőszegi és Ferenczi István deési áll. segély, 
közs., Krammer József kismartoni és Demja-
novichné-Kasics Etel gyöngyösi áll., Nagyné-
Csorba Mária kaposvári és dr. Bartha Gyula 
nagykanizsai áll. segély, közs., Baranyay Gyula 
szegedi és Bedl Gusztáv tapolczai áll., Istvánfy 
Béla somorjai áll. segély, közs., Pálya Mihály 
Csáktornyái, Horcsin Antal szeniczi, Xemessányi 
Adél újvidéki, Scherer Gyula újpesti, Feketéné-
Petrovich Antonia nagykikindai, Koleszár Lajos 
bánffyhunyadi és Elefánti József czeglédi áll , 
Czvajna József beszterczei áll. segély, köz?., 
Borostyányné-Schnegon Vilma dévai, Engelthaler 
Róza beregszászi áll. és Fleischhacker Laura 
ipolysági áll. segély, közs. polg. isk. igazgató, 
Vujaskovits Illés pancsovai és Iványi Andor alsó-
lendvai áll. polg. isk. r., Biró Albert baróthi 
áll. polg. isk. igazgató, Gagyi Samu miskolczi 
áll. polg. isk. r., Gyöngyössy István seges-
vári, Karsay Jolán győri és Zajzon Béla sepsi-
szentgyörgyi áll. s Kovácsné-Nagy Lujza szeg-
zárdi áll. segély, közs. polg., valamint Zoltáni 
Károly halmi áll. felső népisk. igazgató, végül 
Tarczaly Endre czeglédi és Pál Károly sepsi-
szentgyörgyi áll. polg. isk. r. tanítókat illetve 
tanítónőket a IX. fizetési osztály első foko-
zatába; Kerekes Sándor nagyszőllősi áll. polg. 
isk. igazgató, Gyubek Ferencz kassai és Lépes 
Péter karánsebesi áll. polg. isk. r., Pallós 
Albert kolozsvári és Killyéni Endre hosszú-
falusi áll. polg. isk. igazgató, Békéi Ignácz, 
Czibesz Mihály és Sforzina Máté fiumei áll. 
polg. isk. r., Hoffmann Mór nagykanizsai áll. 
segély, közs. polg. isk. igazgatói czímmel föl-
ruházott r., Fodor Dániel zilahi és Speidl 
Ernő resiczabányai áll. segély, közs. polg. és 
Imecs János gyergyóalfalui áll. felső népisk. 
igazgató, Bede Dániel hosszúfalusi és Bődy 
József zalaegerszegi áll. polg. isk. r., Greizinger 
István újpesti áll. polg. isk. igazgató, Béndek 
József zsombolyai és Kovács Dénes zilahi áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítókat a IX. fize-
tési osztály második fokozatába; előléptette 
továbbá Steinitzer Flóra hódmezővásárhelyi, 
Fischer Endre csáktornyai, Istvánffy Gyula 
liptó->zentmiklósi, Sebestyén Sándor nagyenyedi 
és Ludig Francziska szeniczi áll. polg. isk. r., 

Varga Dénes tordai áll. polg. isk. igazgató, 
Kovácsik János lippai áll. polg. isk. rendes, 
Migály Alajos pinkafői áll. polg. isk. igaz-
gató, Gyöngyössy Istvánné segesvári, Gurgidits 
Antalné moóri és Jabkovszky Mihály lippai 
áll., Német Mihály nagykanizsai áll. segély, 
közs., Perdy Emil fogarasi áll., Claudiny Géza 
b.-gyarmati áll. segély, közs. és Róth Péter 
huszti áll. polg. isk., Puskás Jenő gyergyó-
alfalui áll. felső népisk., Pataky Kálmán alsó-
lendvai és Vinczenty Izidor veszprémi áll. 
polg. isk. r., Gurgidits Antal moóri áll. polg. 
isk. igazgató, Hadnagy Benedek hosszúfalusi, 
Joós Imre sepsiszentgyörgyi és Hevesi János 
szegedi áll. polg. isk. r,, Ajtay Gyula hód-
mezővásárhelyi áll. polg. isk. igazgató, Vendelin 
Adél tordai, Posch Zsigmond keszthelyi, Glaser 
Simon orsovai és Velkey Zoltán hajdúszoboszlói 
áll., Marosi Ármin resiczabányai és Bajóné-
Benes Bozsena szegzárdi áll. segély, közs., 
Horváth István sepsiszentgyörgyi, Farkas Imre 
kismartoni áll. polg. isk. i\, Simonné-Horkay 
Malvin szászvárosi áll. polg. isk. igazgató, 
Scharscher Dániel tordai áll. polg. isk. rendes, 
Knaute Rezső körmendi áll. polg. isk. igazgató, 
Tóbiás Endre, Fabinyi Gyula, Götz Károly és 
Malaszt Ferencz kassai, Lehner Antal kapu-
vári, Papp József ujpes i, Wolfné-Ott Mária 
galgóczi és Szemere Gábor újvidéki áll. polg. 
isk. r., Krbekné-Liber Etel brassói ál', polg. 
isk. igazgató, Hlavkayné - Andrejka Sarolta 
czeglédi áH., Krausz Gyula liomonnai áll. segély, 
közs., Van Möns Alfréd turóczszentmártoni, 
Bottay Kálmán komáromi és Kunos Jenő 
galgóczi áll., s Biró Pál szombathelyi áll. 
segély, közs. polg. isk. r., Kelemen Katalin 
zilahi és Exnemé-Duzs Hona hódmezővásár-
helyi áll. polg., s Weinberger Fány sz.-udvar-
helyi áll. felső leányisk. igazgató, Antalfy Elek 
sepsiszentgyörgyi, Endréné-Tóth Matild újpesti, 
Paulovits Károly czeglédi, Klaszterné-Egeny 
Jolán b.-hunyadi, Szentgyörgyiné -Wollanka 
Emilia kolozsvári és Száva János alsókubini 
áll. polg. isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket 
a X. fizetési osztály első fokozatába; előlép-
tet te végre Jeszenszky né-Tirpák Irén nagy-
kikindai, Röszner Valéria nagybányai, Hanvay 
,1. Ede dobsinai, Fetés István turóczszentmár-
toni, Bóna Antal szegedi, Szűcsné-Dévai Mária 
miskolczi, Urliegyi János nagybecskereki, Pas-
tinczky József csáktornyai, Szabó Gizella 
b.-hunyadi, Bognár Erzsébet alsókubini áll., 
Lipcsey Janka deési, Pozorszky Valéria kapos-
vári áll. segély, közs., Adámné-Ábrahám Kor-
nélia fehértemplomi áll., Szentkereszty Jolán 
szegzárdi áll. segély, közs., Patakyné-Gál Etel 
dicsőszentmártoni, Kövér Sándor újpesti, Hajdú 
Erzsébet nagyenyedi, Gyulai Sándor fogarasi, 
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Lusztig Emma újpesti, Bencsák Stana csák-
tornyai, Polgár József zólyomi, Polereczky 
Irma beszierczebányai és Sóváry Béla fiumei 
áll., Hercz Ödön kőszegi áll. segély, közs., 
Simoncsics Alajos késmárki, Jakubovits Mari-
anna pápai. Ohínyiné-Mislyei Mária alsókubini, 
Tobisch Teréz gyöngyösi, Csórja Károly bánffy-
lxunyadi és Farkas .1, Zsigmond körmendi áll., 
Albrecht Márton somorjai áll. segély, közs., 
Bankó József mohácsi, Koehlemé-Ertl Aranka 
m.- óvári, Cseh Elek nagybecskereki, Zajzon 
Sándor kézdivásárhelyi, Teleki László nagy-
rőczei, Törökné-Egri Erzsébet czeglédi, Kalma 
István és Pólya Albin mohácsi, Szekula Katalin 
hosszúfalusi, Brief Karolin mohácsi, Szieber 
Paula orosházi, Klucsik István és Kovács Samu 
szegedi, Hanák József orosházi, Gall János 
dobsinai és Arányi Gyula lippai áll. polg. 
isk. r., Kipper István breznóbányai áll. polg. 
isk. igazgató, Nagy Gusztáv pásztói és Bálint 
László breznóbányai áll. polg. isk. r., Follcmann 
János zólyomi és Farkas Béla csongrádi áll. 
polg. isk. igazgató. Sövényházi Antal, Éder 
János és Vannay Ferencz csongrádi áll. polg. 
isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket a X. fize-
tési osztály második fokozatába. 

Nyugdíjat utalványozott: Löwy Etelka 
budapesti árvaházi munkaképtelen izr. tanítónő 
részére évi 740 koronát; Németh Zsigmond 
seregélyesi munkaképtelen ev. ref. tanító ré-
szére évi 1060 koronát. 

Segély-, ill . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Valper Mihály nagylángi nyugdíjazva 
volt r. kath. tanító özvegye, szül. Ilausz 
Terézia részére évi 444 K.; Szombati Lajos 
pettendi ev. ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Kápolna Mária részére évi 393 K; néh. Weber 
Sebestyén volt b.-kövesdi r. kath. tanító özv., 
szül. Werb Teréz részére évi 339 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sch. J. 20 évi beszámítható szolgálat után 

350 frt évi fizetés mellett 60%, azaz 210 f r t 
nyugdíja esedékes. — Puszta-T. A tanítói 
nyugdíjigény után járó évi díjat minden év 
első két hónapjában kell befizetni. Az után 
már fizetési meghagyás útján követelhetik. — 
Sz falvi. Csak a díj levélben biztosított 
összeget követelheti. A püspöktől kegyado-
mány czímén kapott 40 f r t (illetve féléven-
kint 20 — 20 frt) bármikor elvonható, szemé-
lyes illetmény természetű, melyet ha adják, 
j ó ; ha nem adják, követelni nem lehet. — 
A. István. Miután f. évi október havában 
betölti a 21-ik évet, ha oklevele rendben 
van és rendszeresített állomáson véglegesí-
tettnek tekinthető, akkor már a folyó isk. 

év végén beadhatja folyamodványát a nyug-
díjintézetbe való fölvételért. így legalább 
hamarább elintézhetik a fölvételt. Egyébként 
ha egy éven belül adná be, jogilag még 
akkor sem volna belőle kára. Azt már jól 
tudhatja, sem a kántori illetmény, sem a lak-
bér nem számítható be a nyugdíj alapjául. — 
R . . . y Dezső. A községi tanítót nem köte-
lezhetik reá, hogy egyházmegyei felek, tanítói 
kai „gyámoldájának" tagja legyen. — R. J. P. 
1. 1896/7-ik évtől kezdve a közokt. minister 
1896. évi 67.338. sz. körendelete értelmében 
csak a mindennapi iskolába járó tanulók után 
(ismétlősöktől tehát nem) szedendő a 15 kr a 
tanítói nyugdíjalapra. 2. Havi tandíjfizetés mel-
lett az októberben beírt tanuló szept. havára 
nem tartozik tandíjat fizetni. 3. Ha a gyerme-
kek hordanak fát az iskolafűtésre, akkor erre 
a mindennapi iskolába járókat kivétel nélkül 
kötelezni lehet, ha csak az iskolaföntaitó 
másként nem intézkedik. Ismétlősöket nem 
köteleznénk erre. 4. Nem tartozik. — 
V. J. Mező-Zombor. 1. A tanítónak első és 
főkötelessége: a tanítás s azért a tanítást 
abból az okból, hogy a képviselőtestületi gyű-
lésen megjelenhessék, nem szakíthatja meg. 
(A kir. tanfelügyelő úr nem is nézhetné e/.t 
el!) 2. A fogyasztási szövetkezetben a tanító 
nem viselhet oly állást, a mely őt tanítói 
kötelességei teljesítésében akadályozhatná. (Már 
most csak azt szeretnők tudni, hogy ön ezeket 
naivságból, vagy — ravaszságból kérdezi-e ?) — 
H. P. A tanítói nyugdíjjárulékok beszedése 
körül mutatkozó mulasztás esetén a mulasztást 
elkövetett fél, iskolaszék vagy községi elöljáró-
ság 5—50 frtig terjedő birsággal sújtható a 
közigazgatási bizottság által a nyugdíjalap 
javára. Az ön említette esetben a helyzet meg-
ítélése attól függ: vájjon az illető községi 
elöljáróság követett-e el mulasztást s a miatt 
nem volt-e behajtható a hátralékos összeg ? — 
F. Gy . . gy. A közoktatásügyi ministeriumhoz 
folyamodjék új nyugdíjkönyvecskéért. — M. K. 
A nyugdíjügyben megtalálja a szükséges útba-
igazítást lapunk előző évfolyamaiban. Lapozza 
át az 1896. év óta megjelent köteteket. Min-
den egyes esetért nem közölhetjük újra a föl-
tételeket. Lehetetlen, hogy olvasta volna lapun-
kat, mert akkor sietett volna önmagát megóvni 
a károsodástól. Már most vesztesége van. 
Hogy még több ne legyen, siessen folyamodni 
a fölvételért. Csak az utolsó évet fogják már 
beszámítani. De önmaga a hibás. — Csernay 
József urat kérjük, hogy szíveskedjék pon-
tos lakezímét velünk mielőbb közölni. — 
J. L. A községi elöljáróságnál tudhatja meg: 
vájjon jogosan követel-e a helybeli boreláru-
sító öntől 12 korona fogyasztási adót? 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Királyunk berlini látogatása volt a 

m. hét legfontosabb külpolitikai eseménye. 
0 Fölsége f. hó 3-án este 6 óra 40 perczkor 
utazott el Bécsből és 4-én d. e. 10 órakor 
érkezett Berlinbe Faár gr. főhadsegéd, Golu-
cliovszky gróf külügyminister, Beck báró vezér-
kari főnök és dr. Kerzl udvari orvos kísére-
tében. A berlini pályaudvaron a német császár 
és a Berlinben időző összes porosz és más 
német herczegek, az összes főhadsegédek és 
és tábornokok megjelentek. A fogadtatás 
minden képzeletet meghaladóan szíves volt. 
Az egész útvonalon sorfalat képezett a kato-
naság, mely a császári palota előtt elvonult. 
Este fél kilenczkor nagy takarodó volt, más-
nap meg nagy katonai gyakorlat s e közben 
új ágyuk bemutatása és este díszelőadás a 
színházban. — 0 Fölsége megérkezése napján 
a német császárnál díszebéd volt, mely alka-
lommal Vilmos császár fölköszöntőt mondott 
1. Ferencz József 0 Fölségére, hangsúlyozva, 
hogy „a hármas szövetség nem csak a feje-
delmek gondolatainak megegyezése, hanem 
erős gyökeret vert a népek meggyőződésében 
is." Királyunk válaszában ezeket mondotta: „A 
törhetetlen barátság, mely bennünket egyesít, 
értékes java birodalmainknak és népeinknek 
is. Kiszélesítve tisztelt barátunk és szövetsé-
gesünk, az olasz király ő fölse'gének hű 
közreműködésével, a béke védösánczát jelenti 
Európára nézve. Ez áldásos mű gondozása 
körül, melyet az ön dicső nagyatyjával együtt 
megalapítani szerencsés voltam, fölséged, mint 
a minden félre nézve egyaránt értékes örökség 
férfias megőrzője, el nem muló érdemeket 
szerzett. Örömmel teli bizalommal barátságunk 
fönmaradásában, poharamat emelem fölséged, a 
császárné ő fölsége és a királyi család bol-
dogságára. Éljenek!" — A német trónörökös 
nagykorúsításának ünnepe május 6-án volt; kez-
dődött istenitisztelettel, mely után a trónörökös 
esküje következett s azután nagy üdvözlés 
volt az udvarnál. A berlini ünnepségek egyik 
kimagasl ) pontja volt Zsigmond német császár 
és magyar király szobrának a leleplezése 
f. hó 6-án d. e. 9 órakor. Örömmel jelezzük, 
hogy a magyar államiság a berlini ünnepek alatt 
mindenütt kellő kifejezésre jutott. 

— Wlassics Gyula dr. vallás- és közok-
tatásügyi minister a m. hét elején Bécsbe 
utazott, a hol Ö Fölsége f. hó 1-én hosszabb 
kihallgatáson fogadta. A m. héten ez utazása 
miatt a minister úr nem'is tartott kihallgatást. 

— Erzsébet királynő szobra Pöstyénben. 
Lebontották a pöstyéni régi kápolnát, mert 
azűj idők szelleme fényesebb Istenházát kivánt 
meg. A régi kápolna helyére Erzsébet-fákat 
ültettek, Erzsébet-teret létesítettek és közepére 
szándékoznak elhelyezni boldogult királynénk 
márvány mellszobrát. A mozgalom élén gróf 
Erdődy Imréné és dr. Fodor Kálmánné Berch-
thold grófnő állanak. Jankovich Gyula fővárosi 
szobrász mintázatát fogadták el és a művész 
legközelebb megbízatást nyer a mű kivitelére. 

— A pécsi tanítóegyesület f. hó 4-én 
tartott közgyűlése Féterfy Sándort, Lakits 
'Vendelt és Újvárt/ Bélát egyhangúlag tiszte-
letbeli tagjaivá választotta. A gyűlésről a tudó-
sítást lapunk jövő számában közöljük. 

— Uránia czímén népszerű tudományos 
folyóirat indult meg f. hó 1-én. Molnár Viktor 
ministeri tanácsos közreműködésével szerkesz-
tik Klupathg Jenő és legifj. Szász Károly. 
Az első szám érdekes és változatos. Az Uránia-
egyesületi tagok ingyen kapják; nem egyesületi 
tagoknak egész évre 8 korona. 

— A községek és az elemi népoktatás. 
Ily czímén Halmágyi Ferencz kir. tanfelügyelő 
rendkívül becses segédkönyvet írt, mely a 
dr. Kampis János szerkesztése alatt álló Köz-
igazgatási Könyvtárban jelent meg, mint a 
vállalat f. évi május havi füzete. Nagy gond-
dal vannak ebben a munkában összegyűjtve 
az érvényben levő törvényekből és rendeletek-
ből mindazok a rendelkezések, melyek a nép-
iskolának és tanítónak a községekhez való 
viszonyára, úgyszintén azok is, a melyek az 
állami, községi és felekezeti tanítók saját szol-
gálati és anyagi érdekeire vonatkoznak. Kü-
lönösen az előbbi szempontból fogja kitűnő 
hasznát venni Ilalmágyi könyvének minden 
taníió, mert ennek segítségével hosszas kuta-
tás nélkül azonnal hivatkozhatok a községgel 

OD 
szemben azokra a szabályokra, melyek a köz-
ségnek és a községi elöljáróságnak az iskolá-
val és a tanítóval szemben fönnálló kötelezett-
ségeit megállapítják. Kezdi a mű az óvó- és 
tankötelesek összeírásán, folytatja a 6—14 éves 
gyermekek beiskolázásával, majd áttér a külön-
féle népiskolák fölállítására, az iskolaszékekre, 
a tanítók személyi és szolgálati viszonyaira, 
az iskolák elhelyezésére és berendezésére 
— oly részletességgel, a mint ez még így 
együtt sehol megtalálható nem volt — végül, 
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miután a községi és a hitfelekezeti tanítók 
illetményeinek kiszolgáltatására és behajtására 
nézve is kitért, az utolsó fejezetben a gazdasági 
ismétlő-iskolákra vonatkozó szabályokat is 
ismerteti. Mindezt könnyen áttekinthető módon, 
főleg a gyakorlati élet igényei szempontjából 
csoportosítva adja a szerző s ott, a hol indo-
koltnak látszott, gyakorlati útmutatásokkal is 
szolgál. Melegen ajánljuk a becses munkát a 
hazai tanítóság figyelmébe. Ara 1 kor. 20 fill. 
(60 kr). Megrendeléseket melyekre legczélsze-
rűbb postautalványt használni, lapunk szer 
kesztősége is elfogad. 

— A Tanítók Háza javára Horváth László 
kartársunk Zala-Lövőn műkedvelő előadást 
tartott az ottani intelligenczia nagy részvéte 
mellett; a tiszta jövedelem 65 korona volt, 
melyet Horváth kartársunk hozzánk beküldött 
s mi átadtuk azt az Eötvös-alap pénztárának. 
Horváth László kartársunknak köszönetet 
mondva buzgóságáért, hasonló előadások ren-
dezésére ismételten fölhívjuk vidéki t. kartár-
saink szives figyelmét. Ev végén tartandó 
iskolai ünnepélyekkel is (10—20 filléres belépti 
díjak mellett!) tetemesen lehetne gyarapítani 
a Tanítók Háza alapját. Melegen ajánljuk 
továbbá vidéki t. kartársaink figyelmébe az 
Eötvös-alap körlevelét, melyet az az összes 
tanítóegyesületekhez intézett s ajánljuk külö-
nösen ama passzusát, mely arról szól, hogy 
hetenkint 6 fillér megtakarítással még a leer-

O O O 
szegényebb sorsú tanító is tagja lehet az 
Eötvös-alapnak és részesülhet ez alap összes 
jótéteményeiben. 

— A trencsénvármegyei általános tan-
testület ptichói járáskörének évi rendes köz-
gyűlésén, Zsítnyay János elnök megnyitó 
beszéde után Lederer Izidor „A hazaszeretetre 
való nevelésiről, Háray Gyula „Az osztott 
és osztatlan iskola tantervéről" tartott fölolva-
sást. A járáskör a minimális tanterv mellett 
foglalt állást. Podhráczky Dezső „A tanítói 
hatáskör szélesbítéséről" értekezett. Háray 
Gyula áll. isk. igazgató lelkes felhívására az 
Eötvös-alap kötelékébe számosan beiratkoztak. 

— Fölvétel óvónőképzőbe. A h.-m.-vásár-
helvi állami óvónőképző-intézet I. osztályába 
az 1900/901. tanévre 40 növendéket vesznek 
föl. Egész díj egyévi teljes ellátásért 100 frt. 
A fölvétel iránt való folyamodyányok a nm. 
vallás- és közokt. minister úrhoz czímezve f'. 
é. május lió 31-ig az int. igazgatóhoz kül-
dendők. 

— Tanítóképesítő vizsgálat. Az eperjesi 
ág. hitv. ev. ker. koll. tanítóképző-intézetben 
a nyári képesítő vizsgálat Írásbelije f. évi 
junius 20—23., szóbelije pedig június 25 —26. 
napjain fog az arra jogosultakkal megtartatni. 

— Gyűlések. A beszterczenaszódvármegyei 
ált. tanítóegyesület sajói fiókköre május hó 
16-án Sófalván, az áll. iskola helyiségében 
fogja megtartani NXIX-dik rendes gyűlését. — 
A nyíregyházi alesperesi kerület tanítói köre 
május hó 14- én Napkoron tartja közgyű-
lését. — A fehérgyarmati tanítói kör május hó 
21-én Keéren tartja tavaszi gyűlését. — Hont-
vármegye ált. tanítóegyesülete f. hó 28-án tartja 
első, alakuló közgyűlését Ipolyságon. Örö-
münkre szolgál, hogy végre Hontmegyében is 
megmozdult a föld! Lapunkat lehetőleg képvi-
seltetni fogjuk az új tanítóegyesület első köz-
gyűlésén. — A csanádmegyei tanítóegyesület 
f. hó 15-én d. e. 9 órakor Makón a vármegye-
ház nagytermében tartja XXIX-ik rendes évi 
közgyűlését. — A nyitravármegyei tanító-
egyesületnek galgóczi, pöstyéni és vágújhelyi 
járási köre f. hó 17-én d. e. 10 órakor kezdő-
dőleg, Pöstyénben, az állami iskola helyiségé-
ben tartja meg rendes tavaszi gyűlését. — 
Az ungmegyei ált. néptanítóegyesület szobránczi 
járásköre f. hó 15-én Felső-Ribnyiczén tavaszi 
köri gyűlést tart. 

— Halálozások. Horváth Béla ág. hitv. ev. 
tanító életének 50., tanítóskodásának 30 évé-
ben Tót-Komlóson meghalt. — Gramma 
Miklós nyugalmazott községi tanító f. hó 9-én 
Mehádián 57 éves korában elhalá'ozott. Har-
mincznál több évet szolgált a tanügyi pályán 
és az elsők közé tartozott mindig. Atyja volt 
Gramma Döme biharmegyei kir. segédtanfel-
ügyelőnek. — Kovács István nyug. ev. tanító 
életének 62-ik, orosházi tanítói működésének 
35-ik, nyug. vonulásának 3-ik évében, f. hó 
4-én jobblétre szenderült. — Jilg J. Ede győri 
belv. elemi iskolai főtanító f. hó 5-én életének 
61-ik évében elhunyt. A megboldogult mintája 
volt a jó tanítónak. Most három éve ülte meg 
tanítóskodása 40 éves jubileumát, mely alka-
lommal lapunk életrajzát és arczképét is közölte. 
Áldás hamvaikra! 

T a r t a l o m . Az iskolai mulasztások. Plachy Ber-
talan. —• A gyermekpszichológia haszna Verger 
Tamás. — Kell-e külön tanterv az osztatlan isko-
lának? [. Peres Sándor. II. Kiss Lajos. — A hazai 
ipar az iskolában. — Az Eötvös-alap körlevele. 
S z ü n ó r a : Munkácsy Mihály. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerleesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: G'óőz József dr. 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

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

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

A tanítói fizetés biztosítása. 
Kétségkívül nagy haladást jelent a 

magyar néptanítók anyagi állapotára 
nézve az 1893. : XXVI. törvényczikk, 
mely az 1868-ban megállapított fizetés-
minimumot kötelezővé teszi a fele-
kezeti iskolák föntartóira is és kimondja 
az ötödéves pótlékok rendszeresítését. 
Nagyban és egészben^megszüntek azóta 
a régi szégyenletes állapotok, midőn a 
tanítóság nagy része fizetésének meny-
nyiségét illetőleg teljesen az önkény-
nek volt kidobva és ezt az önkényt 
igen sokszor rútul használták föl egyes 
iskolaföntartók, mint azt különösen 
rikító színben mutatták a régebben 
tavaszszal Budapesten tar tot t tanító-
vásárok, melyekben a hitközségek vezetői 
által csaknem évenkint elcsapott zsidó 
tanítók alkudoztak egyes közvetítőkkel, 
kik a bitközségeket lehetőleg olcsó áru-
val igyekeztek ellátni. 

„Nagyban és egészben" mondjuk, 
mivel a törvény a bajokat még nem szün-
tette meg teljesen. Nyilt titok ugyanis, 
hogy különösen az oláh tanítók között 
még mindig százával vannak oly szeren-
csétlen egyének, kiket felekezeti elöl-
járóik egyenesen meggátolnak abban, 
hogy fizetésük államsegélylyel a tör-
vényes minimumra fölemeltessék és 
ismeretes tény az is, hogy a tanítói és 
kántori javadalmak elkülönítése igen 

sok helyen önkényesen történik a tanító 
nyugdíjigényének megkárosításával, más 
alkalommal pedig, a törvény kijátszá-
sával, a nyugdíjalap megkárosítására 
több tanítónak kevéssel a nyugdíjaztatás 
előtt tisztán formalitásból emelik föl 
fizetését avagy más esetben a díj levele-
ket változtatják meg és a tanítónak nem 
engedik meg, bogy jogos illetményeihez 
teljes mértékben hozzájuthasson. 

Nem habozunk kimondani, hogy e 
bajoknak nemcsak az egyes iskolafön-
tartók az okai, kiknek visszaéléseit meg-
gátolni a törvény nem elég erős, hanem 
részben a törvények hiányossága is abban 
a tekintetben, hogy a tanítói fiztés bizto-
sítására kellő szánkcziót nem nyújt, 
nem különösen oly esetekben, midőn a 
nyugdíjazás, új tanító választása és 
tanítói állomások megoszlása forog fönn. 

Az állami tisztviselők fizetését szabá-
lyozó 1893. :IY. törvényczikk a 10-ik 
szakaszban félreértést nem tűrő szavak-
ban mondja ki, hogy az állami tisztvi-
selők fizetése — a fegyelmi büntetés 
esetét kivéve — le nem szállítható. 
Ez az egy törvény szilárd alap és 
jóformán soha sem fordul elő eset a 
gyakorlati életben, mely a szerzett jo-
gokat megcsorbítaná. 

Ily szilárd és határozott törvény a 
tanítók fizetésére nézve nincs. Bizonyos, 
hogy már az 1868.: XXXVIII. t-czikk 

Lapunk 20-ik számához egy melléklet Tan csatolva. 
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144. §-a kimondja, hogy a hol a tanítók 
a törvényben megállapított minimum-
nál nagyobb fizetést húznak, ott annak 
élvezetében ezentúl is meghagyatnak és 
lényegileg hasonló határozatot tartalmaz 
az 1893.: XXVI. törvényczikk 10. §-a 
is, mely az egyszer megállapított fize-
tének csonkítatlan kiszolgáltatását ren-
deli el. Közelebbről megtekintve azon-
ban mind a kettőt, csaknem bizonyos, 
hogy ezek a törvényczikkek csak al-
kalmi jellegűek, azaz csak az illető 
törvényekben megállapított minimumra 
vonatkozó kivételek, melyeket ennél-
fogva prókátorok könnyen kifogásolhat-
nak és kapzsi és lelketlen iskolafön-
tartók a tanító rovására is érvényesít-
hetnek. 

Nem csak magán egyének, nem csak 
a szűk anyagi viszonyok között élő hit-
községek használták föl a törvény ezen 
hiányát, hanem egyes régibb esetekben 
maga a kormány is. Csak egypár példát 
hozunk föl rendeleteink gyűjteményé-
ből. Az 1887 deczember 2-án kelt 
47.578. sz. ministeri rendelet egyenesen 
kimondja, hogy az 1868.: XXXVIII. t.-cz. 
144. §-a csak az akkor alkalmazott 
tanítók fizetéseit kivánja személyükre 
nézve érintetlenül hagyni, míg az azután 

1 alkalmazott tanítók fizetését csak a 
minimum korlátolja. Az 1887 junius 
30-án kelt 20.274. sz. ministeri rendelet 
megállapítja, hogy a felekezeti iskolai 
tanítók fizetése megállapítása ügyében a 
közigazgatási hatóságoknak semminemű 
illetékességük nincs. Az államsegélyre 
vonatkozólag már az 1871 márczius 
4-én 2872. sz. alat t kiadott utasítás 
figyelmezteti a tanfelügyelőket, hogy 
az államsegélyt nyert községek a tanítók 
részére csak a törvényes minimumot 
adhatják fizetésként és később 1880 
február 19-én 781. sz. alatt ismételve 
kimondja a minister, hogy államsegély-
ben részesült iskolák tanítói részére a 
minimumnál nagyobb illetményt csak 
esetről-esetre előlegesen kieszközlött 

ministeri engedély után lehet megálla-
pítani. 

Tudvalevő dolog, hogy a magyar 
közoktatásügyi kormány, különösen az 
újabb időkben, a tanítók hálájára ér-
demes gyöngédséggel és áldozatkész-
sággel igyekezett, a törvény hiányos-
sága daczára, a tanítók fizetésének 
lehető emelésén közreműködni. De el-
végre ez csak jóindulat munkája és 
nem biztos jogi alap. A törvények 
és rendeletek nagy halmazában csak 
egyetlen egy van, mely némileg köte-
lező erővel mondja ki a fizetés csorbít-
hatlanságát és ez az 1892 október 
8-án 44.000. sz. alatt kiadott utasítás 
18-ik pontja, mely utasítás azonban csak 
a kisdedóvónőkre, tehát a népoktatás-
ügy terén alkalmazottaknak igen kis 
csoportjára vonatkozik s elvégre ez is 
csak utasítás, melyet könnyen lehet 
megváltoztatni, nem pedig törvény. 

Komolyan gondolkozva a tanítók 
sorsa fölött, lehetetlen nem óhajtanunk, 
hogy a tanítói fizetés szilárdabb támaszt 
nyerjen. Nem egyéni bajok és keservek 
kiapadhatatlan kútforrása ez csupán, 
hanem a közoktatásügy fejlődésének 
egyik lényeges föltétele, meggátolója 
annak, hogy a visszaesés ne következzék 
be és oly visszaélések, minőkről föntebb 
megemlékeztünk, lehetőleg elkerültes-
senek. 

Ha a magyar néptanító fizetése oly 
módon biztosíttatik, mint az állami 
tisztviselőké és más értelmiségi osztályé, 
nem fogják a zavarosban halászok a 
díj leveleket meghamisítani, tudván, hogy 
mindenv áltoztatás állandó jelleggel bír 
és a tanfelügyelők és ministerium köny-
nyebben elejét vehetik az új tanító-
választásoknál tömegesen előforduló 
szabálytalanságoknak. Mert csak a hatá-
rozott és félremagyarázhatatlan jog ad 
erőt a kormányzóknak és kormányzot-
taknak egyaránt. 

Készséggel elismerjük egyes tanfel-
ügyelők nagy érdemeit, melyeket a díj-
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levelek revíziója alkalmával szereztek, 
de ez nem akadálya annak, hogy az 
ő józan és tanítóbarát eljárásukat a 
törvény is szentesítse és általánosítsa. 
Ellenkezőleg, most, midőn a közoktatás-
ügyi kormány oly meleg érdeklődést 
tanúsít a tanítók sorsa iránt, midőn az 
1893.: XXYI-ik törvényczikk megtörte 
a jeget, hogy a tanítók anyagi helyzete 
országszerte javuljon, most van ideje 
kérni az illető tényezőket, hogy akár a 
népoktatásügyi törvény, akár a nyugdíj-
törvény revíziójánál avagy bármely más 
alkalommal világosan törvény alakjában 
mondassék ki, hogy a tanítók fizetése alku 
tárgyát nem képezheti és mindenek fölött, 
hogy azt sem egyes személyeknél, sem 
egyes tanítói állomásoknál megrövidíteni 
semminemű ürügy alatt sem lehet. Messze, 
nagyon messze vagyunk még a gyakor-
latban attól a minimumtól is, melyet 
minden kulturpolitikus elengedhetetlen-
nek tar t e tekintetben; ne engedjük, 
hogy táguljon az a rés, melynek segé-
lyével még e kezdetleges fokon is meg-
kezdődhessék a szomorú visszaesés. 

(Budapest.) György Aladár. 

A tanító és a szövetkezetek. 
Darányi Ignácz földmívelésügyi minister 

márczius 19-én az országgyűlés képviselőházá-
ban a hazai tanítóságot mélyen érdeklő fon-
tos nyilatkozatot tett, mely hivatva van a 
tanítók működésének új irányt adni, tevé-
kenységének és befolyásának új teret bizto-
sítani. Ez pedig a szövetkezeti ügy. 

Az említett beszéd szórói-szóra így hang-
zik: „En a szövetkezetektől sokat, nagyon 
sokat várok, föltéve, hogy megvan az az 
anyag, — különösen a megfelelő egyéneket 
értem, — kikkel dolgozhatunk. E részben, fáj-
dalom, ma szűken vagyunk, mert kevés oly 
ember van, a ki odaadással és önzetlenül — 
hisz ez a két kellék szükséges! — szentelje 
magát a szövetkezeti ügynek. A néptanítók 
volnának leginkább hivatva, hogy a szövetkezeti 
eszmét propagálják, miután nekik a néppel a 
egközvetlenebb érintkezésük van. Ezért, vala-

mint tartunk szőllőszeti tanfolyamokat, mező-
gazdasági tanfolyamokat a néptanítók részére, 
miért ne tarthatnánk szövetkezeti tanfolya-
mokat is?" 

Talán nincs ügy széles Magyarországon, 
a melyről eltérőbb vélemények, ellentétesebb 
nézetek uralkodnának, mint a szövetkezeti 
ügyről. Igaz, hogy sok visszás körülmény já t -
szott közbe, hogy ez így legyen; sok helyen 
hamis jelszavak alatt harezba vitettek feleke-
zetek és nemzetiségek, melyek a jobb sorsra 
érdemes intézmény áldásos működését meg-
akadályozták. 

A szövetkezeti eszme az 1885-ben, Buda-
pesten, a kiállítás alkalmával tartott nemzet-
közi gazdakongresszuson karoltatott föl először 
és gróf Károlyi Sándor fáradhatatlan tevé-
kenységgel indította meg a mozgalmat az 
ügy létesítése érdekében. Az ő ügybuzgalma 
folytán csakhamar létrejött a központi szövet-
kezet, mely azután Pestmegyében, később 
távolabbi vidékeken megkezdte a falusi szö-
vetkezetek létesítését is. Az eszme mindjob-
ban fölkaroltatott, a mü hatása mindinkább 
érezhető lett s áldásos hatását az állam is 
fölismerte és a vezetést kezébe vette. Az 1896. 
évi XXVI. törvényczikk kijelölte az irányt, 
melyen haladva, biztos sikert érhetünk el ; 
a szövetkezetek működése csakhamar széles 
alapokon indult meg és egymásután nagy 
számmal alakultak tej szövetkezetek, raktári, 
nyersanyag, bevásárlási, fogyasztási és mag-
tári szövetkezetek, hirdetve az állam atyai 
gondoskodását. S ma már elmondhatjuk, hogy 
alkotmányunk helyreállítása óta ily nagy ered-
ményeket egyetlen társadalmi mozgalom sem 
ért el; a mustármag erős fává nőtt s a kezdet-
ben kicsinyben és sok nehézséggel megindult 
központi munkálkodásnak immár 670 szövetke-
zeti fiókja van. 

Ezek előrebocsátása után rátérek a tanító 
ama helyes működési terére, melyen okosan 
haladva önzetlen fáradozása után sikert arat-
hat. Mindenekelőtt óvatosan és körültekintően 
fogjon az ügy kezdeményezéséhez, nyerje meg 
tervének az illetékes és befolyásos községi fér-
fiakat; az ő szelleme, az ő fáradozása legyen 
láthajtó a megkezdett alkotáson a nélkül, hogy 

20* 
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nevét nagyon hangoztatnák. Különösen óva-
kodjék az ügynek bármely felekezet- vagy 
nemzetiség-ellenes látszatot adni. Az ily hibás 
kezdeményezés földúlja a társadalmi békét, 
ellentétbe állítja egymással a felekezeteket, a 
nemzetiségeket, míg az ügynek a legjobb 
siker esetén is elkeseredett ellenségeket szerez, 
kik, alattomban, aláássák az új épület falát. 

Tudom — tapasztalásból — mily nehéz a 
kezdeményezők munkája különösen oly vidé-
ken, a hol a kereskedelem egy felekezet kezé-
ben van letéve, s mily könnyen vádolhatják 
antiszemitizmussal csupán féltékenységből is 
az önzetlenül fáradozót, de azért van a taní-
tónak befolyása, beszélő képessége, hogy e 
gyanút magáról elhárítsa. Adja elő az össze-
hívandó népgyűléseken a szövetkezet nemes 
czélját, nyerje meg kezdeményezéséhez az állam 
erkölcsi és anyagi támogatását és a zúgoló-
dók el fognak hallgatni, mert be kell látniok 
hogy az állam, mely a lakosok jóllétéről^ 
békességéről oly atyailag gondoskodik, oly 
egyesületet nem támogatna, melynek czélja a 
felekezeti és nemzetiségi béke fölbontása, a 
polgárok anyagi helyzetének tönkretevése volna. 
Ha azután siker koronázná fáradozását, ne 
tolja önmagát az egyesület élére, mintegy 
fáradozásai megjutalmazásául, hanem szerényen 
álljon félre és iparkodjék oly férfiút nyerni 
meg az egyesület élére, kinek neve is elegendő 
garanczia az egyesület fönmaradására és föl-
virágozására. 

A szövetkezetek áldásos haszna tagadhatat-
lan : a hitelszövetkezetek olcsó kamatláb mel-
lett adnak pénzt tagjaiknak s ezáltal meg-
mentik az uzsorások karmaitól; a fogyasztási 
szövetkezetek élénkítik az ipart és kereskedel-
met, egészséges versenyt teremtenek s már az 
önföntartás szempontjából is kényszerítik a 
kereskedőt, hogy olcsó és tiszta árut tartson; 
a tej szövetkezetek a mezei gazdák rég óhaj-
tott kívánságát töltik be, midőn a tisztán 
kezelt tejnek jó piaczot és kelendőséget biz-
tosítanak ; a magtári szövetkezetek meg-
mentik a földmíves embert a gabona-uzsorá-
tól, s míg egyrészről alkalmat adnak arra, 
hogy terményét bármely időben tisztességes 
áron értékesítse, másrészt a nehéz időben vető-

magot és kölcsön-kenyeret adnak neki a jobb 
napokban való letörlesztésre. Igv folytathat-
nám tovább a szövetkezetek sokféle ágainak 
fölsorolását, de azt hiszem, ezek is eléggé 
mutatják azoknak áldásos működését. 

Ezekben vázoltam röviden a tanító köve-
tendő eljárását a szövetkezetek alakításánál 
s ha e nyomon indulva csak néhány pálya-
társamnak sikerül majd népünk boldogítására 
községükben valamely szövetkezetet létesíteni, 
úgy az általam kitűzött czél el van érve. 

(Aszódj Tahy János. 

Rell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
A tantervkérdéshez én a tanfelügyelet szem-

pontjából kívánok hozzászólani. 
A jelenleg még érvényben levő tanterv szin-

tén egységes, jobban mondva egyedüli, mely 
azonban oly eszményi magasjaton áll, hogy 
annak teljes végrehajtásáról mindenütt szó 
sem lehet, hanem annak csakis minél inkább 
való megközelítésére kell törekedni. 

Ennek a következménye volt, hogy ezen 
eszményi tanterv alapján minden tanítónak 
meg kellett állapítania a specziális helyi tan-
tervet, mely ebből kifolyólag majdnem annyi-
féle volt, a hány iskola van. A tanítóra nézve 
azután nem is a hivatalos eszményi tanterv, 
hanem a maga által összeállított volt a 
mérvadó. 

De sok tanító erre sem vett magának fárad-
ságot, hanem a hivatalos tantervből gondolom-
formán tanított annyit, a mennyit éppen 
jónak látott, tehát az ellenőrzés nagyon meg 
volt nehezítve 

Mi volt ebből kifolyólag a helyzet? Az, hogy 
a tanfelügyelő, az iskolát meglátogatva, nem 
lehetett előre tisztában, hogy ebben az isko-
lában a tantárgyak mily terjedelemben tanít-
tatnak, mert e tekintetben általános szabad-
ság uralkodott. Hiszen a tanító mondhatta 
pl.: kérem, én ezt nem tartottam szükségesnek 
tanítani. 

Ezt a helyzetet továbbra föntartani nem 
lehetett. Mindinkább érezhetővé vált annak a 
szüksége, hogy olyan tanterv vagy tantervek 
adassanak ki, melyek nem eszményi, hanem 
valódi reális alapon nyugodva, azt s annyit fog-
laljanak magukban, a mennyit a tanítónak 
okvetlenül el kell végeznie, a mit tőle iskola-
vizsgálat alkalmával okvetlenül számon lehessen 
kérni. 
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Ez a körülmény teszi tehát szükségessé, 
hogy új tanterv adassék ki, mely a tanító 
kezében zsinórmértékül szolgáljon. 

Most már az a kérdés: milyen legyen tehát 
az új tanterv ? — Már az eddigi vélemény-
nyilvánításokból tapasztalhatni, hogy a tanító-
ság nagyobb zöme kétféle tantervet kiván, 
külön az osztott s külön az osztatlan iskola 
részére. 

Ez az én álláspontom is. Mert ha azt akar-
juk, hogy minden iskolától meg lehessen köve-
telni, hogy a tantervben foglaltakat a maga 
egészében lelkiismeretesen dolgozza föl, akkor 
nem lehet azt követelni, hogy az osztatlan 
iskola tanítója kötelezve legyen egymaga 
annyit végezni, a mennyit osztott iskolában 
több ember végez. Mert ha az osztott iskola 
tantervét egységessé teszszük, tehát kötelezővé 
az osztatlan iskolákra nézve is, csak ott leszünk, 
a hol előbb voltunk, hogy azt végrehajtani 
nem lehet. 

Igaz, hogy vannak ambicziózus tanítók, a 
kik egyéniségüknél fogva vállalkozhatnak arra, 
hogy osztatlan iskolákban is annyit végezze-
nek, a mennyit az osztott iskola, vagyis, hogy 
ez utóbbinak a tantervét ott is keresztülviszik. 
Csakhogy ezt nem lehet mindenkitói megköve-
telni, mert ennek osztatlan iskolákban legtöbb 
esetben a tanulók adnák meg az árát. 

Azon elvből indulva tehát ki, hogy oly 
tantervünk legyen, melyet elejétől végig min-
den intéekedésében végrehajtani ne csak lehessen, 
hanem a melyet végre is kell hajtani s ez 
utóbbi körülményt a kir. tanfelügyelő iskola-
vizsgálatai alkalmával ellenőrizheti: önként, 
magából — a dolog természetéből — követ-
kezik, hogy kétféle tantervre van szükségünk, 
még pedig: egy minimális s egy maximális 
tantervre. 

A minimális tantervben azon tananyag fog-
laltassák, melynél kevesebbet a népiskolában 
tanítani ne lehessen; ez volna tehát a leg-
rosszabb s legrendetlenebb viszonyok között 
lévő osztatlan iskolák tanterve. A maximális 
tantercben pedig a tananyag azon terjedelme 
foglaltassák, melynél többet a népiskolában 
tanítani nem szabad; ez volna az osztott 
iskolák tanterve. 

Az a kérdés, hogy a maximális tanterv 
hány tanítós iskolában legyen már kötelező, 
úgy oldható meg pl., hogy az csakis a 3 tanító-
val bíró iskoláknál kezdődjék, mégis azzal a 
megjegyzéssel, hogy a 2 tanítós iskolák is a 
maximális tanterv szerint taníthatnak, bár az 
még nem kötelező rájuk. 

Azon véleménynyel szemben, hogy csakis az 
osztatlan iskolák részére adassék egységes tan-
terv, míg az osztott iskolákban annak meg-

felelő kibővítése a módszeres utasításokban 
foglaltassák — ezt precziz eljárásnak nem 
tartanám, mert ezen eljárás szerint szintén 
kétféle tanterv lenne, a mennyiben az osztat-
lan iskolák tanterve, kiegészítve a módszeres 
utasításokba fölveendő azon különbözettel, 
mely még az osztott iskolákban tanítandó 
lenne, képezné az osztott iskolák külön tan-
tervét ; de ez nem lenne eléggé szabatos, nem 
lenne eléggé határozott formájú: ugyanazért 
jobbnak, czélravezetőbbnek találom két külön 
tanterv kibocsátását. 

Különben is a tanterv mellett kiadandó 
külön módszeres utasításnak nem is lehet az 
a föladata, hogy abban a tanterv egy részlete 
közreadassék, hanem az, hogy az valóban 
módszertani utasításokat adjon, állapítsa meg 
az egyes tantárgyak tanításánál követendő 
tanmenetet, közöljön mintaszerű részletes tan-
terv• beosztásokat hónapokra s hetekre és közöl-
jön minta-tanórarendeket. 

(Segesvár) Hajnal Bernát. 

II. 
A ki csak valaha foglalkozott népiskolában 

tanítással, annak minden kétségen felülállónak 
kell tekintenie azt a megdönthetetlen tényt, 
hogy más a tanítás módja és eredménye a 
városi és falusi iskolában, vagy mondjuk 
„egyelőre"; az osztott és osztatlan iskolákban. 
Pro et contra vitatkozhatnak azok, akik nem 
próbálták mind a kettőt. 

Azok közé tartozom, a kiknek volt alkalmuk 
több irányban kísérletet tenni és tapasztalatokat 
szerezni. S én azt tapasztaltam, hogy az osztatlan 
iskolában sem a gyermekek értelmi fejlettsége, 
sem a helyi viszonyok nem alkalmasak arra, hogy 
az eddig érvényben levő összes tantervek bár-
melyikét is keresztülvigye a tanító. 

Ha a tantervnek tesz eleget, a szülék panasza 
elmaradhatatlan; ha az abban kiszabott tan-
anyagot nem végzi el, a tanító fölöttes ható-
ságának megrovása szintén nem késik. Mind 
a kettő baj a tanítóra nézve. Első esetben 
nincs meg az a hatása a tanító munkálkodá-
sának, a melyet minden nap sürgetünk; 
mert hiszen tekintélye csorbult a saját hivei 
előtt; a második esetben fegyelmi vizsgálat is 
jöhet, a mi szintén az előbbi eredményre vezet. 

A két rossz közül nehéz választani. Már 
pedig tény, hogy a falusi tanítónak valame-
lyiket okvetlenül választania kell. És így 
odajutunk, hogy az ellenszenv és súrlódás 
egyfelől a tanító és szülék vagy fölöttes ható-
ság, másfelől a tiszteletlenség, sőt ellensze-
gülés a népiskolai törvény végrehajtói (iskolai 
hatóságok) és azok intézkedései iránt szám-
talanszor bekövetkezik. 
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Ezeknek elejét venni kötelessége a tanítás-
terv kérdésében megindult mozgalomnak, végső 
fórumon pedig a tanításterv megalkotóinak. 

Ne beszéljünk hát e kérdés megoldásánál 
arithmetikai dolgokról! Kétszer kettő négy 
marad úgy is mindig, míg a világ világ lesz! 

Más szempontból kell ezt tárgyalni, liogv 
sem az iskolán, sem a tanítón sérelem ne 
essék. 

Vagy a felsőbb tanulmányokra előkészítő 
iskola a népiskola, vagy nem. Szerintem nem 
az! így semmi köze a népiskolának ahhoz: 
vajjoa gimnáziumba vagy polgári iskolába 
megy-e a növendék. Mindenik iskola egész 
önmagában. Befejezett képzést kell mindenik-
nek nyújtania. 

Már maga a név: népiskola, kifejezi a czélt. 
A népet tanítjuk itt az életnek. Á minden-
napi életben előforduló legszükségesebb tudni-
valók, az általános ismeretek itt a fődolgok. 
A tananyag ilyen megválasztása szükséges. A 
lelkiismeretes tanító bizonyára tudni fogja, 
hogy a helyi viszonyok tekintetbe vételével 
ezeken kívül mi a teendője, hogy hivatásának 
megfeleljen. Akármilyen szépen legyen is ki-
dolgozva a tantervben pl. az I-ső osztálytól 
kezdve a kóta szerinti énektanítás: sohasem 
fogja azt megvalósítani az osztott iskola 
tanítója sem. Hogy miért? Azt a tanítók jól 
tudják! Az osztatlan iskola tanítói azt is 
tudják, hogy annak a falusi gyereknek az 
sem szerez épülést az életre, ha a Jukatán 
félsziget, vagy a Bab-el-Mandeb szoros fekvé-
séről tanul stb. 

Népiskola csak egyféle lehet! Az, hogy 6, 
4, 3 vagy 1 tanító tanít hat osztályt, a helyi 
viszonyoktól függ teljesen. Néptanító is csak 
egyféle van és lehet! A képesítés egyforma. 

Csak egy tanításterv lehet s ebben a taní-
tás anyaga minimumának kell megszabva 
lennie. Annak kibővítését a kor kívánalmai 
és a helyi viszonyok szerint a tanítókkal együtt, 
mondjuk közösen, a tanfelügyelők és iskolai 
hatóságok külön szabályzatban vagy utasítás-
ban mindenkor megállapíthatják. Azért mon-
dom pedig, hogy a „tanítókkal együtt", mert 
elvégre is ők ismerik legjobban a helyi 
viszonyokat és így a szinte önként magukra 
vállalt kötelezettségnek sokkal inkább eleget 
teendenek, sőt a nemes verseny is ösztönt 
nyerhet! 

Hogy mi legyen a minimális tananyag, 
erről nálam hivatottabbak szólottak mái-
évekkel ezelőtt is. 

(M.-Csanád.) Kovács Sándor. 

= Tanító-árvák fölvétele a Magyaror-
szági Tanítók Arvaházába. A jövő iskolai év 
kezdetére nevezett árvaházba néhány új tanító-
árva fog fölvétetni, Ezen betöltendő helyekre 
Magyarország bármely vidékén működött kis-
dedóvó, elemi, felső nép- és polgári iskolai 
tanító, tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő 
árvája pályázhat felekezeti különbség nélkül. 
Előnyben részesülnek azok az árvák, kik az 
állami tanítói árvaházak egyikében sem bír-
nak fölvételi jogosultsággal és a kiknek szü-
lőik az árvaházi egyesületnek tagjai voltak 
és e kötelezettségüknek eleget is tettek. 
Ha az árva szülői az árvaházi egyesület tag-
jai nem lettek volna, akkor az árva szülői-
nek a nevére a 20 frtos tagsági tőkét (örökös 
tagsági díjat) az egyesület pénztárába előző-
leg kell befizetni. A fölvétel iránti folyamod-
ványok legkésőbb f. é. junius hó 15-ig d. e. 
12 óráig Tóth József kir. tanácsos és pest-
megyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az egyesü-
let elnökéhez (Budapest, VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 3. sz.) küldendők. A folyamod-
ványhoz mellékelendők: 1. a fölveendő árva 
keresztlevele (születési bizonyítványa); 2. a 
testi épséget és a megejtett himlőoltást iga-
zoló orvosi bizonyítvány; 3. a múlt évi iskolai 
bizonyítvány és látogatási bizonyítvány a jelen 
iskolai évről; 4. az atyja, esetleg az anyja 
halálát igazoló bizonyítvány, 5. a testvérek 
számát és azok korát föltüntető családi érte-
sítő ; 6. szegénységi, illetőleg községi bizo-
nyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az árva 
teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya 
minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát; 
7. hivatalos okirat arról, hogy az özvegy 
anya és annak árvái kapnak-e és mennyi 
segélypénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalap-
ból vagy bármely más alapból; 8. az atya 
esetleg az anya tanítóvoltát igazoló bizonyít-
vány és 9. az anyának esetleg a gyámnak 
két tanú előtt aláírt abbeH nyilatkozata, hogy 
fölvétel esetében az árva számára a tanítói 
nyugdíjalapból járó nevelési pótlékot és az 
általa esetleg élvezett más ösztöndíjat a 
Magyarországi Tanítók Árvaházának szolgál-
tatja át. A betöltendő helyek közül az egyik 
a nógrádmegyei, a másik a mármarosmegyei 
tanítóegyesület, mint ezen alapítványi helyek 
tulajdonosai által fog betöltetni s így erre 
csakis nógrádmegyei, illetőleg mármarosme-
gyei tanító árvája pályázhat. Ezen alapítványi 
helyek elnyeréseért a kérvények a nógrád-
megyei, illetőleg a mármarosmegyei tanító-
egyesületek elnökeihez küldendők szintén f. é. 
junius hó 15-ig. Tóth József, egyesületi elnök. 
Röhn József, árva-atya. 
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Mária-szobor a szent kútnál. 
Kint a határban, a mandulás hegy alatt, 

a nagy rétség közepe táján egy kis lustavizű 
tavacskának opálkékbe játszó tükre csillámlik 
a szittyás-kákás mélyedésben A tó nádbuzo-
gányos szélén egy ősrégi szilfa áll, melynek 
korkadozó vastag gyökerei közül kis forrás 
huzog ki, a tavacska elhalásra hajló vizét 
táplálva, élesztgetve. A környéknek valóságos 
nevezetessége a tavacska, mióta abban sok év 
előtt Czirók Magdának megjelent a boldog-
ságos szűz Mária szépséges alakja. Ezerjófüvet 
szedni járt arra a beteges, halványarczú leány 
s a mint zsályavirágért a tópartra ment, hát 
ime egyszerre csak ott látják révedező szemei 
a tó színében a szépséges szűz anyát, a mint 
lassan kiemelkedik s a víz fölött lebeg aranyos 
köntösben, gyémánt-koronával a fején . . . 
Persze hire szaladt a csudának és terjedt, mint 
a futó tűz. Eleinte csak maga látta Czirók 
Magda a jelenést, de későbben mind többen 
látták a szentéletű asszonyok s erkölcsös 
leányok, a melynek okát bölcsen meg is ma-
gyarázta a vén Sós Márton, hogy tudniillik a 
szent szűz nem is tar t méltónak másforma 
bűnös halandót csudatevő megjelenésére. Czirók 
Magda elhervadt nemsokára, a falu legényei 
fölváltva emelték kék koporsóját a temetőig, 
de szent hire fönmaradt, a kis tóból pedig 
búcsújáró hely lett, a szilfa, melynek tövében 
a szent kút forrása fakadoz, mindig tele volt 
ragasztva szűz Mária rózsás, aranyos koronájú 
képeivel s maga Sós Márton állott be />da a 
szent hely fölött őrködni remetének. Énekes 
koldus volt tudniillik a jámbor férfiú, a ki 
kordén szokta bejárni a környék búcsuvásár-
jait, s mikor vén szamara fölmondta e világi 
szolgálatát, isteni ujjmutatásnak vette az esetet, 
gunyhót épített a szilfa mellett s azóta ott 
éldegélt a tó körül az imádság istenes gyakor-
lásában s a jámbor hivők bőkezű kegyes 
adományaiból. 

Ki hitte volna, hogy még dühös néplázító 
is válhatik ebből a kegyes Sós Mártonból? 

Az történt ugyanis, hogy a falu régi ura-
ságának adósságai az idők folyamán jóval 
fölözni kezdték a vagyonát s így nem sokára 
új földesúr ült a sárga kastélyban, Könczöl 
Dániel úr, a kinek ládájában a régi gazda 
adóslevelei összegyülekeztek. Valami hitetlen 

ember lehetett, mert az volt egyik első gon-
dolata, hogy nem hagyja a rétet összegázol-
tatni a tó körül lebzselő mindenféle néptől. 
A rétet hát elárkoltatta, Sós Mártont guny-
hóstul együtt onnan kidobatta s a búcsujáró-
napokon a sokadalmat zsandárokkal szétker-
gettette. 

Keservesen esett ez a dolog a falusi népnek, 
de még keservesebben Sós Mártonnak. Sós 
Márton tudniillik nemcsak szűz Máriát látta 
a szent kút és tavának birtokában meghábo-
rítva, de magát is. Mi lesz ő belőle! Mikor 
a templom ajtaját, hol ha nem csurran is, de 
csöppen a szegénységnek, régi jogon az öreg 
vak Sára meg a féllábú Harmat János tart ják 
megszállva, ő maga meg a hosszú nyugalmas 
élet után hogyan adhatná magát a faluzó 
biícsus koldusok sovány, bizonytalan kenyerére! 
Sírva járta hát a falut, bömbölve panaszolván 
a szent kút gyászos siralmát s átkokat szórt 
a pogány földesúrra, a miért kifosztotta szűz 
Máriát. 

— Most még csak a szűz Máriát fosztotta 
ki, de kifoszt az, koldussá tesz az benneteket 
is, mint jó régi urunkkal már megcselekedte! 
Az istentelen! Elfoglalja ez még a templom-
tokat is, kocsmát csinál belőle! 

Ettől fogva mindig jobban forrott a nép 
boszuja az új uraság ellen. Hiába volt a pap-
nak, meg néhány okosabb embernek csitít-
gatása. A kastély ablakait bedobálták, kertjé-
nek bokrait, palántáit sötét éjjeleken megron-
gálták. De történt még nagyobb dolog is. 

Hazajött az új földesúr egyetlen fia, szeme-
fénye, ki messze nagy város iskoláiban tanult, 
a sápadt képű vézna kis Móricz, a ki lelké-
ben egészen elütött vagyonszerzésért élő-haló 
atyjától s a ki valamelyik kedves költőjének 
könyvevei szeretett magányosan bolyongani a 
mezőkön s egvmagában szövögetni zsendülő Ol/ o o 
ifjú korának sejtelmes ábrándjait. 

— Meglessük, s boszut veszünk raj ta a 
mi szent helyünkön esett csúfságért! — bujto-
gatott Sós Márton a kenderáztatónál. 

S a Móricz fiú egy hűvös szellőjű őszi estén, 
a mint a patakparton jár t álmodozva s az 
alkonyati ég sokszínű felhőiben gyönyörködve, 
egyszerre csak azon vette észre magát, hogy 
fenyegetődző nép fogja körül. 

— Vízbe vele! — ordítja egy rongyos köd-
menü, kóczos hajú vén ember, a Sós Márton 
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— Újra kereszteljük a szentségtörő pogány 
porontyát! — röhögött egy vén asszony, ke-
gyetlen kárörömmel taszítva egyet a beteges 
ifjún. 

— Vízbe kell fojtani a szent kútér t! 
— Vízbe vele! 
A patakra dülő kertek egyikéből egy magas 

leányalak rohant elő a lármára, a tömeg közé : 
a nótárius leánya. 

— Mit akartok tenni ezzel a szegénynyel? — 
kiáltott rájuk. 

— Csak megfürösztjük egy kicsit, bűn-
hődjék a fiú a pogány apjáért! — ordított 
Sós Márton kajánul s az iíjut a partról a 
vízbe lökte. A nép diadalzaj, röhögés között 
szaladt szét. 

Sikoltva rohant a part szélére a leány s 
kisegíté a sás közt a sáros fenekű patakban 
vergődő ifjút. 

— A gazok, a gyilkosok! — kiáltott a 
leány a szaladó csürhe nép után villámló 
szemekkel Majd a víztől csurgó ifjúra tekin-
tett s ez oly bűbájosnak látta a leány szána-
kozóan ráuéző szemeit. 

— Jöjjön gyorsan, majd száraz ruhát adok 
atyáméból! Lássa, nem kellett volna az ön 
atyjának oly szigorúnak lennie a szent kút 
dolgában. Hogy didereg szegény feje! — szólt, 
aztán újra rátekintett s a fiú e szemek vará-
zsától borzongásai közt új gyönyör villanását 
érezte szivében. 

S e gyönyört érezte aztán mindig s e fényes, 
bűbájos szemeket látta ragyogni maga fölött 
lázálmai közt. Sorvadva fogyott s a messze 
földről hivott orvosok a szülők aggódó kér-
déseire csak fejüket csóválták. 

— Ne félj, fiam, életem gyöngye — mondá 
neki egyszer az atyja nagy fogadkozással — 
meggyógyulsz s boszut állok érted. Börtönben 
van már minden gyilkosod! 

— S oly puha kézzel húzott ki a vízből s 
oly szelid érzéssel ragyogtak rám szemei! — 
beszélt magában a beteg. 

— Azokra gondolj — feddé apja — kik 
betaszítottak s a boszura, mihez Istenember 
előtt jogod van! 

— S azt mondta, nem kellett volna oly 
szigorúnak lenned a szent kút dolgában! — 
s lázas szemeivel panaszosan tekintett az 
apj ára. 

— Mit akarsz, a te örökségedet védtem 
akkor, az én egyetlen fiamét! 

A fiú egyet dobott magán, révedező szemeit 
atyjára vetette s szelíden szólt: 

— Nekem nagyon kevés föld jut örökségül 
már . . . S ültet-e majd rá virágot az a gyö-
nyörű leány ? ! Hagyjatok magamra, álmodni, 
aludni akarok ! . . . 

Néhány nap múlva apját hivatta a fiú. 
Arcza ragyogott, szemei lángban égtek. Egy 
levelet tartott kezében. 

— Az ő levele! 0 ír nekem! Az édes 
leány. Adj kegyelmet, apám, azért ír s én is 
kérlek vele együtt. Ne maradjon harag, bosszú 
utánam, ha rövid időn megyek! — susogá 
hörgő sóhajjal. 

— Nem mégysz, nem eresztlek, ne félj, 
kihozom hát őket a börtönből, a gazokat! 

— Nem elég, add a falunak azt a rétet a 
szent kúttal együtt, hadd imádkozzék ott a 
nép a maga hite szerint — ne maradjon 
boszu sirom fölött tövisként, adj pénzt, sok 
pénzt egy szoborra, mit a kút mellé állítsanak! 

Az apa felugrott. 
— Móricz, Móricz! Nem tudod mit beszélsz! 

Hogy én állítsak szobrot! Azt nem tehetem! 
A beteg hevesen fölemelkedett fektéből s 

nyögve dűlt vissza vánkosára. 
— Nem teszed. Pedig hiába gyűjtötted 

fiadnak. Nem sokára nem lesz fiad. Es síromon 
a gyűlölet bogáncsa terem. Eredj! Gyűjtsd 
pénzedet tovább ! Aludni akarok ! 

— Fiam, szivem gyöngye, így küldesz el 
magadtól! Mi lesz akkor én belőlem! Úgy-e 
nem küldesz el, hanem itt fogsz ? Add hát 
kezedet drága gyermekem ! 

Az ifjú szelíden elvonta kezét s szótlanul a 
fal felé fordult. 

A vén Könczöl Dánielnek szakadt a könye 
szemeiből. Végre erőt vett magán s szólt: 

— Fordulj felém jó fiam, apád könyörög 
előtted, feleljv úgy-e nem haragszol r ám? 
Nem szólsz ! Úgy lesz minden, a mint kívánod. 
Odaadom az egész rétet a falunak, adok pénzt 
a szoborra. Száz forintot, ezer forintot, a 
mennyit akarsz. Csak fordulj felém s add 
kezedet apádnak, ki itt sírva áll előtted. 

Móricz megfordult. Arcza örömtől ragyogott 
s kezét nyujtá atyjának, ki azt kitörő örömmel 
ragadta meg. 

— Köszönöm, atyám. Küldd rögtön a pénzt 
a papnak, állítsák föl a szobrot, a mily hamar 
lehet s a levélben írd meg, a rétet én hagyom 
örök emlékül a falunak! Megemlegetnek leg-
alább, nem terem majd bogáncsot a sirom, 
hanem a megemlékezés virágait. S én is írok, 
remegő kezeimmel megirom a szépséges leány-
nak, hogy jó apám van nekem, a ki meghall-
gatta haldokló fia kérését . . . Ne szólj, ne 
ölelj, de küldd hamar a levelet s a pénzt. 
Még én is látni szeretném azt fehér szobrot 
innét az ablakból . . . — S aztán hozzátette 
suttogva: írd meg a szobrásznak, hogy a szobor 
arcza annak a szépséges tündérleánynak az 
arczához hasonlítson. 

— Minden úgy lesz édes jó fiam! 
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— Csak eredj, menj, siess. Hagyjatok ma-
gamra, gyönyörűt álmodom, tudom én azt! . . 

Álmodozott is aztán s a haladó idővel 
sorvadt tovább. Mire a tavasz megjött, ott állt 
már a szép fehér márványszobor, arany glóriá-
val feje körül a vén szilfa mellett. — Való-
ban az ő arcza! — susogta boldogan az ifjú, 
mikor az ablakhoz vitetve magát, hamvadó 
tüzű szemei a szobrot látni vélték. S aztán 
elaludt csöndesen s nem ébredt föl többé. 

Mikor a szobor fölszentelésére ment a nép 
lobogó zászlók alatt, a sárga kastély ablakán 
megszakgatott ruhával nézett ki a tájra a 
földesúr, az egész világból csak egy sirt 
látott, melybe életének összes reménye, czélja, 
boldogsága leszállott örökre, visszahozha-
tatlanul. 

A szent kiít legendája lassankint múlik, 
de áll a szobor s a szűz anya áldó mosolya 
remény vigasztalását adja a szomorú szivekre. 

Ez a szentkuti Mária-szobor története. 
De a dolog végét nem érhette meg a tó 

remetéje: Sós Márton, mert a börtönben el-
pusztult s vén szamarának példájára ő is 
elköltözött az árnyékvilágból. 

(Budapest.) Németh Ignácz. 

IRODALOM. 
Az „l'ránia," melyről röviden már lapunk 

m. számában megemlékeztünk, mint a tudo-
mányok s a művészetek népszerűsítése czél-
jából alakult „Uránia magyar tudományos 
egyesület" egyik eszköze, megkedveltetni igyek-
szik a nagyközönséggel a közművelődés min-
den ágazatát felölelő ismereteket, a miket 
tartalomra nézve komoly, de formára nézve 
lehetőleg könnyed alakban fog czikkei értel-
mében olvasóival közölni. Az „Uránia" czélja 
világos és kétség kívül teljesen jogosult. 
E czélra törekvésében kerülni akar minden 
nagyképűsködést, a nélkül, hogy a komoly 
czél követelte színvonalat egy perezre is 
elhagyná; távol igyekszik tartani magától a 
vaskalaposság vádját, de modernségében min-
den túlzástól óvakodni fog. Az „Uránia" jó 
barátként akar meghonosodni a müveit ma-
gyar házakban, a ki se nem pedánskodik, se 
nem léháskodik, hanem egyszerű, vonzó modor-
ban komoly dolgokról beszél. Az „Uránia" 
egyelőre havonkint egyszer, a szükséghez ké-
pest — különösen a téli időszakban — két-
hetenkint egyszer fog megjelenni. Julius és 
augusztus hónapokban azonban szünetel. 
Az „Urániát" az „Uránia magyar tudomá-
nyos egyesület" tagjai — mint a tagsági ked-
vezmények egyikét — külön díj fizetése nél-
kül kapják; nem egyesületi tagoknak az 

„Uránia" ára egész évre 8 korona. (Egy füzet 
ára 50 fillér). Az előfizetések Hornyánszky 
Viktor könyvkiadó-hivatalához (Budapest V. 
Akadémia-utc7 a 4.) intézendők. 

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

(11.732. szám. Valamennyi vármegye közigazgatási 
bizottságának.) 

Miheztartás végett a következőkről é r t e -
sítem a közigazgatási bizottságot: A m. ki r. 
ministerium, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister és a m. kir. közigazgatási biróság 
között egy, 120 koronánál magasabb állam-
segélyt élvező községi iskola tanítójának vitássá 
tett választása alkalmából fölmerült hatásköri 
összeütközés kérdésében, mint az 1896. évi 
XXVI. t.-cz. 131. §-ának rendelkezéséből kifo-
lyólag az 1896. évi IX. t.-cz. 25. §-a értelmé-
ben ezen hatásköri összeütközés tárgyalására 
hivatott biróság 1899. évi szeptember hó 6-ik 
napján tartott tanácsában az 1896. évi XXVI. 
törvényczikk 159. §-a alapján következőleg 
határozott: 

Ebben az ügyben a további eljárás a köz-
igazgatási útra tartozik. 

Indokok: Az n.- i államilag segélyezett köz-
ségi iskolának iskolaszéke által 1897. évi 
január hó 25-én megejtett tanítóválasztást 
N. vármegye közngazgatási bizottsága a válasz-
tás ellen beadott fölebbezés egyidejüleges elu-
tasítása mellett 1897. évi márczius hó 9-én 
tartott ülésében 279. D/23, szám alatt jóvá-
hagyta és az összes iratokat az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. 11. jj c) pontja alapján jóvá-
hagyás végett a kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez folterjesztette. 

N. vármegye közigazgatási bizottságának 
határozatát N. N. és társai fölebbezéssel meg-
támadták és ebben a kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumot arra kérték, hogy a 
választást semmisítse meg. A közigazgatási 
bizottság ezt a fölebbezést a kir. közigazgatási 
bírósághoz terjesztette föl és erről egyszersmind 
a kir. vallás- és közoktatásügyi ministernekv 

jelentést tett, kérve őt, hogy a jóváhagyás 
végett hozzá fölterjesztett iratokat a kir. köz-
igazgatási bírósághoz tegye át. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 1897. 
évi augusztus hó 6-án 45.729. szám alatt az 
említett iratokat átkiildötte a kir. közigazga-
tási biróságnak, de egyszersmind az 1896. évi 
XXVI. t.-cz. 101. §-a szerint a bírósági hatás-
kör ellen kifogást emelt. A kir közigazgatási 
biróság 1898. évi február hó 22-én 202. K. sz. 
alatt kelt végzésével a vitás kérdést hatás-
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körébe tartozónak nyilvánította és erről az 
1896. évi XXVI. t.-cz. 131. §-a értelmében a 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministert érte-
sítette, a ki 1898 márczius hó 11-én 15.639. 
szám alatt a kir. köz :gazgatási birósághoz 
intézett átiratában a hatásköri kifogást továbbra 
is föntartotta. Ilyenformán a kir. közigazgatási 
biróság és a kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister között hatásköri összeütközés esete 
merült föl. 

A kir. közigazgatási biróság annak kije-
lentése mellett, hogy a kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministernek az 1893. évi XXY1. t.-cz. 
11. g-ában biztosított jogát sem kétségbe-
vonni, sem a legtávolabbról még csak érinteni 
sem akarja, ebben az ügyben hatáskörét arra 
alapította, hogy az 1896. évi XXVI. t.-czikk 
52. §-ának II. pontja a kir. közigazgatási 
biróság hatáskörébe utalta azokat a vitás 
kérdéseket, melyek a közigazgatási bizottság-
nak a községi iskolatanító választása alkal-
mával a választási eljárás ellen emelt föl-
szólalások folytán hozott határozataiból kelet-
keznek. A kir. közigazgatási biróság kiemeli, 
hogy a most idézett törvényhely az 1876. évi 
XXVIII. t.-cz. 12. és 13. §-aira hivatkozik, 
azonban szerinte e hivatkozásnak korlátozó 
értelme nincs, de tekintettel arra, hogy a 
szóban forgó választásról az idézetten kívül 
semmi más törvény nem intézkedik, ilyen 
korlátozó értelme nem is lehet; az a körül-
mény pedig, hogy az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
11. § c) pont ja az ott megírt esetekben a 
választás jóváhagyását a közigazgatási bizottság 
helyett a tanítók alkalmazhatását a kir. vallás-
és közoktatásügyi ministernek jóváhagyásától 
tette függővé: az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 
12. és 13. § aival szabályozott választási eljá-
ráson semmit sem változtat. Azt is kijelenti 
a kir. közigazgatási biróság, hogy hatáskörét 
az a körülmény sem csorbíthatja, hogy az 
1896. évi XXVI. t.-cz. 52. § 11. pontja csupán 
a közigazgatási bizottságot nevezi meg azon 
másodfokú hatóságnak, melynek határozata 
ellen a kir. közigazgatási biróság előtt eljárás-
nak van helye, mivel ezen törvényben — a 
mint azt az indokolás világosan ki is mon-
dotta, a hatóságok, melyektől a sérelmes intéz-
kedés vagy határozat származik, csak azért 
neveztetnek meg, hogy a biróság elé utal t 
„egyes esetek körülírása szabatosabbá és vilá-
gosabbá tétessék;" de már maga az indokolás 
is beismeri, hogy ez a megjelölés hézagos, a 
többi közt azért is, mert „a konkrét eset 
szerint különböző hatóságok vannak hivatva 
a döntésre." 

A kir. közigazgatási bíróságnak eme indo-
kolása azonban meg nem állhat. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 11. § c) pontja 
ugyanis az ott említett állami segélyezés esetében 
az "1876. évi XXVIII. t.-cz. 12. és 13. §-aival 
szabályozott tanítóválasztási eljárást kétség-
telenül és kifejezetten módosította annyiban, 
hogy az utóbb említett 13. § szerint a tanító-
választásnak jóváhagyását a kir. vallás- és 
közoktatásügyi minister számára tartotta fönn. 
Ehhez képest tehát az itt szóban forgó esetek-
ben a tanítóválasztási ügyekben közigazgatási 
úton a véghatározatot többé nem a közigazga-
tási bizottság, hanem a vattás- és közoktatás-
ügyi minister liozza meg. 

Áz 1896. évi XXVI. t.-cz. 52. § 11. pontja 
értelmében azonban a kir. közigazgatási biró-
ság előtti eljárásnak csak akkor van helye, 
ha a községi tanító választása fölött a köz-
igazgatási bizottság határozott. o o o 

Megerősíti ezt az a körülmény is, hogy az 
idézett 52. §. 11. pontja csak az 1876. XXVIII. 
törvényczikk 12. és 13. §-aira hivatkozik, az 
1893. XXVI. t.-cz. 11. §-ának c) pontját pedig 
nem említi, holott az 1896. évi XXVI. t.-cz. 
mindjárt 53. §-ában, a hol az 1893. évi XXVI. 
törvényczikk alapján hozott vallás- és közok-
tatásügyi ministeri határozat ellen helyet 
enged a kir. közigazgatási biróság előtt való 
eljárásnak, az 1893. évi XXVI. t.-czikkre 
kifejezetten hivatkozik. 

A törvény világos szövegével szemben nem 
volt elfogadható az 1896. évi XXVI. t.-cz. 
alapjául szolgált törvényjavaslathoz adott 
ministeri indokolásból a kir. közigazgatási 
biróság által levont következtetés, mert ez az 
indokolás azokra az esetekre vonatkozott, a 
melyekben a törvényjavaslat azt a közigazga-
tási hatóságot, melynek határozata ellen a kir. 
közigazgatási biróság előtti eljárásnak helye 
lett volna, tüzetesen meg nem nevezte, hanem 
ezt az általános kifejezést használta: „köz-
igazgatási hatóság". Ily megjelölést használt a 
törvényjavaslat 46., 52., 57., 60., 61., 62., 
66., 70., 73. stb. §-aiban; ellenben az 1896. 
évi XXVI. t.-cz. 52. §-ának a törvényjavaslat-
ban megfelelő 78. § kifejezetten közigazgatási 
bizottság határozatáról szólott. 

Az idézett ministeri indokolásnak a kir. 
közigazgatási biróság által adott értelmezése 
ellen szól az a körülmény is, hogy az 1896. 
évi XXVI. t.-cz. az alapjául szolgált törvény-
javaslat rendszerétől eltérőleg mindenütt két-
séget kizáró módon megállapította azt a 
közigazgatási hatóságot, melynek határozata 
ellen a kir. közigazgatási biróság előtt eljárás-
nak van helye. Az egyedüli kivétel, mely a 
22. §-ban foglaltatik, voltaképen nem képez 
kivételt, mert e § nem közigazgatási hatóság-
ról szól, hanem e különböző hatóságoknak 
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egyenként való elősorolása helyett a „ köz-
igazgatási hatóságok" gyűjtőnevet használja. 

Nem volt továbbá elfogadható a közigazga-
tási bíróságnak indokolásából következtethető 
az a fölfogás sem, mintha az 1893. évi XXVI. 
törvényczikk 11. § c) pontjában foglalt esetek-
ben a választási eljárás törvényszerűsége fölött 
a döntés a kir. közigazgatási bíróságot, a 
megválasztott tanító alkalmazására vonatkozó 
diszkreczionális jog pedig a kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministert illetné meg. 

E fölfogással ugyanis ellenkezik az a körül-
mény, hogy az 1893. XXVI. t.-cz. 11. §-a, 
melyet az Í896. XXVI. t.-cz. 52. §-a érintet-
lenül hagy, a szóban forgó esetekben, a tanító-
választás jóváhagyását abban az irányban is 
föntartotta a vallás- és közoktatásügyi minister 
részére, a mely irányban az 1876. XXVIII. 
törvényczikk 13. §-ának első bekezdése értel-
mében a közigazgatási bizottság határozott, 
mert az 1893. XXVI. t.-cz. 11. §-ának d) 
pontja szerint a vallás- és közoktatásügyi 
minister a megválasztott tanító ellen nemcsak 
állami szempontból, hanem törvényen alapuló 
kifogást is emelhet és mert a vallás- és közok-
tatásügyi ministernek a választási eljárásba 
beillesztett legfelső felügyeleti és ellenőrző 
hatásköre az 1893. XXVI. t.-cz. 11. § a szerint 
különben sem volt korlátolva, hanem bármely 
szabálytalanság megvizsgálására kiterjed. Mint-
hogy 'pedig az 1896. XXVI. t.-cz. 52. § a a 
vallás- és közoktatásügyi ministernek eddigi 
hatáskörét a kérdéses választási ügyekben 
érintetlenül hagyta, annak a közigazgatási 
bíróság hatáskörét szükségképen ki kell zárni 
és pedig annyival inkább, mert az 1896. 
XXVI. t.-cz. 20. §-a értelmében a minister a 
szóban forgó ügyekben, ha azok különben a 
közigazgatási bíróság hatásköréhez tartozná-
nak, még felügyeleti jog czímén sem intéz-
kedhetnék. 

Mindezek alapján meg kellett állapítani, 
hogy a jelen ügyben, a melyben oly tanító 
választásáról van szó, kinek fizetése 60 frtot, 
illetve 120 koronát meghaladó államsegélylyel 
egészíttetik ki, a közigazgatási bíróság előtti 
eljárásnak nincs helye, hanem az eljárás a 
közigazgatási útra tartozik. 

Budapest, 1900 április hó 25. 
A minister he lye t t : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: a krisztinavárosi 

szegény iskolásgyermekeket fölruliáró egyesület-
nek, a mely szegény gyermekek fölruházására 
a folyó évben 1000 koronát fordított. 

Kinevezte: Zsupanszki Vojin oki. tanítót 
a bomoliczi közs. el. iskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bella Emilia barczaüjfalusi és 
Simon Erzsébet nagyugróczi áll. kisdedóvónő-
ket kölcsönösen; Fischer Viktória óradnai és 
Kleiner né-Ballon Eleonóra tököli áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Vujaskovits Deszenka 
sztarcsovai áll. el. iskolai tanítónőt a pancsovai 
áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Jóváhagyta : a tolna-baranya-somogyi ág. 
hitv. ev. egyházmegye mecsekvidéki tanítói 
körének alapszabályzatát f. évi 25.545 ,sz. a. 
kelt rendeletével; a jásznagykunszolnokmegyei 
tanítótestület alapszabályzatát f. évi 25.421 
sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Kurcz János 
kolozsvári munkaképtelennek talált ág. hitv. 
ev. tanító részére évi 600 koronát; Pagocsán 
Miklós náznánfalvi munkaképtelennek talált 
g.kel. tanító részére évi 540 koronát; Gunesch 
Károly kolozsvári munkaképtelennek talált ág. 
hitv. ev. tanító részére évi 1040 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
co A borsodmegyei általános tanító-

egyesület f. hó 9-én tartotta Diósgyőr vas-
gyártelepen jól látogatott, kiválóan sikerült 
közgyűlését a gyári mintaiskola nagytermében. 
A gyűlésen az egyesület megalapítója és lelke : 
Hidvégi Benő, a megye általános tiszteletben 
és szeretetben részesülő kir. tanfelügyelője el-
nökölt. A népszerű és zajos éljenzéssel üdvö-
zölt elnök tartalmas megnyitó beszédében 
utalt az utóbbi iskolaügyi eseményekre és 
üdvözölte a megjelent vendégeket, köztük 
lapunk f. szerkesztőjét és a diósgyőri vasgyári 
iskolák gondnokát: Pitroff mérnököt. Ujváry 
Béla igazgató és szerkesztő a Néptanítók 
Lapja, az Orsz. Biz. és az Eötvös-alap nevében 
üdvözölte a budapesti kartársakat. A közgyűlés 
legfontosabb tárgya a tantervkérdés volt; a 
kérdésről Nagy Sándor értekezett és sike-
rült, lelkes hangon előadott előadásában az 
egy tanterv mellett foglalt állást. A köz-
gyűlés az előadó konklúzióit magáévá tette 
és a Népnevelők Budapesti Egyesületének hatá-
rozatával megegyező szellemben fog a minis-
teriumhoz fölírni. Ezután az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza ügyeivel foglalkozott a köz-
gyűlés, lelkesedéssel és szeretettel. A Tanítók 
Házára a mult évben megszavazott 2000 ko-
ronát 3000 koronára emelték, az ózdi tanító-
testület külön alapítványt tett ; kimondották, 
hogy a járásköri gyűléseken megindítják a 
taggyűjtést, kívánatosnak tartván, hogy az 
egyesület minden tagja egyszersmind az Eötvös-
alapnak is tagja legyen; elhatározták, hogy 
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b. Eötvös József müveit és a Tanítók Háza 
gyufáját terjeszteni fogják. Ez utóbbi ügyben 
fölolvasták az Eötvös-alap elnökségének kör-
levelét és Ujváry Béla fölszólalására elhatá-
rozták, hogy az ügyet magukévá teszik és föl-
karolják. Lelkesítő hatással volt a közgyűlésre 
az Eötvös-alap helyi bizottsága 'elnökének: a 
fáradhatatlan Gebe Endrének szép ismertetése 
az Eötvös-alapról és a Tanítók Házáról. Mel-
lesleg jegyezzük meg, hogy lapunk szerkesztő-
jének alkalma volt a megyei alispán úrral talál-
koznia és kilátás van arra, hogy Borsodmegye 
is tesz alapítványt a Tanítók Házában. — 
Putnoky István érdekesen és tanulságosan 
ismertette az Eben- féle számológépet, a mi 
után az általános tisztújítás következett. 
Elnöknek nagy lelkesedéssel ismét Hídvégi 
Benő kir. tanfelügyelőt választották meg, 
alelnököknek Gálffy Ignácz igazgatót és 
Fogarasit, főjegyzőnek a kitűnő és páratlan 
űgybuzgóságú Kidik Mártont. A közgyűlés a 
ki . tanfelügyelő éltetésével ért véget. A köz-
ebéd lelkes hangulatban folyt le, éltették 
Wlastics in mistert, ünnepelték Hídvégi kir. 
tanfelügyelöt, l'elköszöntötték a vasgyár igaz-
gatóságát, Pitroff gondnokot, Petro ügyvédet, 
az iskolaügy lelkes barátját, Péterfy Sándort, 
Ujváry Belát stb. — A közgyűlés előtti 
napon jól sikerült műkedvelő előadást tartottak, 
melyen a vasgyári tanítók és tanítónők szín-
játszó szerepléssel, énekkel és szavalattal 
vettek részt A. nagy terem egészen megtelt 
közönséggel, mely elismeréssel és bámulattal 
adózott a szereplők ügyességének. A borsod-
megyei intern át asra és a Tanítók Házára szép 
jövedelmet müvészkedtek össze a vasgyári 
kartársak, a kiknek ez úton is köszönetet 
mondunk. Hálás köszönet illeti meg Téesei kir. 
tanácsost és vasgyári igazgató-helyettest, a ki a 
legnagyobb előzékenységet tanúsította az egye-
sület iránt, a vasgyári d degyesületet és zenekart, 
a melyek közreműködésökkel emelték a sikert, a 
melyhez, hasonlót a borsodmeiyei tanítóegye-
sület is csak ritkán jegyezhet föl annáleseibe. (x.) 

KI A pécsi tanítóegyesület f. hó 4-én tar-
totta rendes tavaszi tisztújító közgyűlését, 
melyen a tagok teljes számmal vettek részt. 
Mihálovies Antal elnök lelkes megnyitójában 
örömmel konstatálja azt az irányt, melyet a 
tanügyi kormány a tanítókkal szemben követ, 
a mennyiben bevonattak a fontosabb tanügyi 
kérdések eldöntésébe, mi a tanterv revíziójá-
nál is látható. Beszéde végén ama reményének 
ad kifejezést, hogy e szép múltú egyesület a 
jövőben is buzgó tevékenységet és munkássá-
got fog kifejteni a tettek mezején. Ezután 
következett a tárgysorozat első pont ja : „Kell-e 
külön tanterv?" Előadó: Schmidt Boldizsár, 

pécsbányatelepi igazgató. Alapos tudással és 
bő tapasztalatokkal fejtegeti a külön tanterv 
kérdését. Fölkéri az egyesületet, hogy a külön 
tanterv mellett foglaljon állást s e czélból 
határozati javaslatot terjeszt be, melyet a köz-
gyűlés egész terjedelmében elfogadott. Majd 
Dobra Imre pécsi közs. tanító tartott érdekes 
fölolvas ist „A. fonomimikai írva-olvasási elő-
gyakorlatok" czímű tételről. Haksch József 
jegyző évi jelentéséből kitűnik, hogy ez egye-
sületnek 75 tagja van. A lefolyt évben az egye-
sület több választmányi és két közgyűlést tar-
tott, továbbá megpendítette a Pécsett létesítendő 
tápház eszméjét, a Tanítók Háza alapít-
ványi helyére a baranyamegyei ált. tanító-
testület és a pécsvidéki tanítónő-egyesület-
tel csaknem 3000 koronát gyűjtött. Schneider 
István indítványára Péterfy Sándort, Lakits 
Vendelt és Ujváry Bélát egyhangú lelkesedés-
sel a közgyűlés a pécsi tanítóegyesület dísz-
tagjaivá választotta, melyről a megválasztot-
takat táviratban értesítették. Haksch József és 
Dillmann Antal indítványozták, hogy a tanító-
egyesület is csatlakozzék a hazai ipar föllen-
dítése érdekében támadt mozgalomhoz. Továbbá 
ugyan ók indítványozták, hogy Reisner Emánuel 
gyulai gyufagyáros által áruba bocsátott 
„Tanítók Háza" jelzésű gyufák, melyből a 
Tanítók Házára 5%>-ot adományoz a gyáros, 
forgdómba hozassanak és ennek mentől szé-
lesebb körben való terjesztéséről az egyesület 
tagjai is gondoskodjanak. (Hasonló határoza-
tok kimondására az' összes egyesületeket és 
járásköröket tisztelettel kérjük. Szerk.) Mindkét 
indítvány elfogadtatott. Ezután a tisztújítás 
következett; a közgyűlés, bízva az egyesület 
eddigi vezetőiben, egyhangúlag ismét meg-
bízta őket tisztségükkel. Elnök let t : Mihálovies 
Antal, alelnök: Klingenberg Jakab, jegyzők: 
Haksch József és Retter Rezső, pénztáros: 
Dobra Imre, ellenőr: Germán István. Ezzel a 
közgyűlés a dísztagok éltetésével véget ért. 

|_J A népnevelök budapesti egyesülete 
pedagógiai szakosztályának utóbbi ülésén 
Tomcsányiné-Czukrász Róza érdekes és magvas 
fölo'vasást tartott az iskolai nevelétről vallás-
erkölcsi alapon. A tanulságos fölolvasáshoz, 
mely a Népne>elők Lapjában egész terjedel-
mében megjelent, többen (Sretvízer, Peres, 
Lakits Vendel és Tomcsányi) hozzászóltak, de 
alaposan, a részletkérdések bevonásával, más 
alkalommal fogja a ped. szakosztály e tagad-
hatatlanul fontos kérdést megvitatni. Majd 
akkor mi is bővebben fogunk azzal foglalkozni. 

A A. fehérmegyei tanítótestület székes-
fehérvári járásköre ez idei tavaszi közgyűlésén 
az osztatlan népiskola tantervére vonatkozó-
lag következő határozatot hozta: Ha Magyar-
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országon az elemi tanügy külső viszonyait 
(szorgalomidő, épület, berendezés, a tanulók 
száma, tanítói javadalmazás) a tanítótestületek 
maguk rendezhetnék, akkor semmi sem állana 
útjában annak, hogy az osztott és osztatlan 
népiskolának tanterve egységes legyen. Mert 
teljesen egyenlő viszonyokat feltételezve: a 
hatosztályú népiskola 6 tanítóval, 6 tanfolyam-
ban hatszor 80, vagyis 480 tanulót oktatna, 
az osztatlan népiskola pedig egy tanítóval, 
6 tanfolyamban 80 tanulót, tehát egy-egy 
tanuló kiképzésére az utóbbi esetben is ugyan-
annyi idő jutna. Az is bizonyos, hogy a demokra-
tikus követelmények azt kívánják, hogy a nép-
iskola, mely összes állami intézményeinknek 
legdemokratikusabb szerve, lehetőleg ugyanazon 
ismereteket nyújtsa szegénynek, gazdagnak 
egyaránt. De tapasztalásból tudjuk, hogy a 
közel 12.000 osztatlan népiskola legnagyobb 
részében sem a fölszerelés, sem a tanulók 
létszáma nem törvényes: a fölszerelés sokkal 
kisebb, a létszám pedig sokkal nagyobb a 
törvényesnél. Ily viszonyok között, ha még az 
osztatlan népiskolának ugyanazon tantervet 
írjuk is elő, melyet az osztott népiskola részére 
helyesnek tartunk, ezen intézkedésünk is — 
mint a népiskolai törvények jórésze — hosszú 
ideig csak papiroson fog maradni, mivel 
osztatlan népiskoláink talán majd csak évti-
zedek múlva juthatnak oly helyzetbe, hogy a 

"versenyt az osztottakkal a siker reményében 
fölvebessék. Azért járási körünk abban a 
nézetben van, hogy meglevő tanügyi viszo-
nyaink között, melyekkel okvetlenül számol-
nunk kell, az ismeretek mennyiségére nézve az 
osztatlan népiskolának külön tanterv szükséges; 
de ez a tanterv mégis úgy szerkesztendő, 
hogy az osztatlan népiskolában szerezhető 
ismeretek általános színvonala ne álljon az 
osztott népiskola által nyújtható ismeretek 
szinvonala alatt; vagyis a lényeges tantár-
gyakból — habár ezek terjedelme kisebb lesz 
is — az osztatlan népiskolában se maradjon 
el egy sem. Ily megkötés mellett a fehér-
megyei tanítótestület székesfehérvári járási 
köre a külön tanterv hive. 

-f- A szarvasi helyi tanítóegyesület 
április 21-én rendkívüli közgyűlést tartott. A 
gyűlés Molnár János elnöknek tetszéssel és 
élénk éljenzéssel fogadott megnyitójával vette 
kezdetét, a ki örvendetes jelenségnek tartva 
azt a körülményt, hogy az egyesületnek eddig 
kifejtett munkássága és lelkesedése, a mely-
lyel szerencsés volt a szarvasi társadalomnak 
érdeklődését fölébreszteni, áldozatkészségét a 
tanítóság közös érdekeinek megnyerni s a 
melylyel a magyarországi tanítóegyesületek 
között a lehető legjobb nevet s nem a leg-

utolsó helyet biztosított magának, az illetékes 
körök figyelmét is magára vonta s ennek 
köszönhető, hogy oly foutos ügyben, mint a 
minő az osztatlan népiskola tanterve, az egye-
sület szerény véleménye is kikéretik. Ez után 
az egyesületnek egyik szorgalmas tagja, Bod-
nár József, olvasta föl „Kell-e külön tanterv 
az osztatlan népiskolának ?" czímű értekezését. 
Tárgya iránti lelkesedéssel s alapos okolással 
az általános egységes tanterv mellett foglalt 
állást, Paulenda János a külön tanterv mellett 
érvelt. A közgyűlés határozatilag kimondta, 
hogy ne az osztott, hanem az osztatlan nép-
iskola részére készíttessék az egységes tanterv. 
Ezután tudomásul vétettek az elnöknek az 
„Eötvös-alapra és a Tanítók Háza gyufájára" 
vonatkozó jelentései, melyek után az egyesület 
tagjai fölhivattak, hogy a „Tanítók Háza gyufája" 
használatát minél szélesebb körben terjeszszék. 

$ A békésvárniegyei általános tanító-
egyesület igazgatóbizottsága folyó év április 
28-án gyűlést tartott B.-Csabán és behatóan 
foglalkozott az osztatlan népiskola tanterv-
kérdésével is. Az igazgatóbizottsíg két tagja, 
Brósz János és Paulovics József tartott érte-
kezést az egységes tanterv mellett és ellene, 
mely hosszantartó és széleskörű fejtegetést 
provokált, végre az értekezések alapján az 
igazgató-bizottság kimondja: hogy az egy-
tanítós osztatlan népiskolák számára külön 
tantervet készíteni nem szükséges. A tavaszi 
közgjülés junius 30-án lesz Gyulán. 

X A szabolcsmegyei ált. tanítóegyesület 
nyíregyházai járásköre Nyíregyházán tartotta 
meg ez évi tavaszi közgyűlését, melyen Görgey 
István értekezett: „A képzelő erő neveléséről". 
A tanterv kérdésében a járásköri gyűlés a 
külön tanterv mellett nyilatkozott. 

• A kassavidéki róm. kath. tanítóegye-
sület kassai köre Kassa-Újfalun tartotta rendes 
tavaszi gyűlését. Előadás kettő volt. Az egyik: 
„Fontosak-e a -gyermekjátékok nevelési szem-
pontból?" a másik „Az egyesületi tagok köte-
lességei." Az előbbit előadta Zsembai István 
csontosfalvai, az utóbbit Hován Endre enyiczkei 
tanító. A tantervkérdésben a következő hatá-
rozatot hozták: a tanterv legyen egységes, 
minden iskolára kötelező, azonban határoz-
tassék meg benne minden egyes tantárgy 
minimuma, melyet minden iskolának el kell 
végeznie; de szerkesztessék egyúttal olyan 
egységes vezérkönyv, mely a tanítónak minden 
tantárgyban biztos útmutatást nyújtson. 

± A sárosvármegyei ált. tanítóegyesület 
sirokai járásköre Nagy-Sároson tartotta meg 
rendes tavaszi ülését, melyen Szabó Antal 
kántortanító gyakorlati tanítása 95 tótajkú 
növendékkel nagy tetszésben részesült. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. L. Bács-Petrovoszelló. A helyettesítésért 

kérhet tiszteletdíjat. Ennek megállapítása nem 
tartozik a mi tisztünkhöz. A többire nézve a tan-
felügyelő úrtól kérjen tanácsot és támogatást. — 
R. J. Ó-becse. Nem lehet. A Tanítók Házába 
csak fő- és szakiskolai tanulók vehetők föl. 
Különben,, a ki nem tagja az Eötvös-alapnak, 
az úgy sem részesülhet annak a jótétemé-
nyeiben. — Dunántúli. E század húszas éveire 
nézve azt az utasítást adhatjuk a szerződés-
szerű okiratban a forint értelmezésére, hogy 
a „Hofdecret vom 25. okt. 1817. No 1382." 
szerint a pénzbeli fizetéseknél, ha valamely 
szerződésben a pénzösszeg a valutára való 
közelebbi vonatkozás nélkül említtetett, akkor 
mindig bécsi értéket kellett érteni. A 2-féle 
forintnál is tehát ezt lehet irányadónak tekin-
teni. Ezért a mi tudtunkkal az egyházi díj-
levelekben a mai pénzértékre való átszámí-
tásoknál nem kisebb (40 kros), hanem a 
nagyobb összegű forintban biztosították a 
fizetést. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Király Ö Fölsége f. hó 12-én magyar 

fő- és székvárosába érkezett s 13-án fogadta 
a magyar és az osztrák delegácziókat, melyek 
ezúttal Budapesten tartják üléseiket 

— Wlassics minister a következő leiratot 
intézte Péterfy Sándorhoz, mint az Eötvös-
alap elnökéhez: „Nagyságodnak folyó évi 
márcziushó 18-án kelt jelentésében az „Eötvös-
alap Országos Tanítói Segélyegylet" elnöki 
tisztéről történt lemondását, az abban foglalt 
indokolás alapján, sajnálattal bár, tudomásul 
veszem. Hazafias kötelességet teljesítek azon-
ban, midőn ezen alkalommal ama buzgó és 
önfeláldozó fáradozásokért és hazafias lelkese-
déstől sugalmazott nemes munkásságáért, mit 
úgy a mondott egyesület megteremtése, vala-
mint annak megizmosítása, nagy czélok eléré-
sére képessé tétele körül kifejtett, őszinte 
köszönetemet és elismerésemet nyilvánítom, azon 
óhajom kíséretében, hogy a vezetése alatt föl-
virágzott egyesület még soká érezhesse Nagy-
ságod közreműködését. Budapest, 1900. május 
hó 5-én Wlassics s. k." 

— A délafrikai liarcztérről az angolok elő-
nyomuláSát jelentik; a szabadságukért és füg-
getlenségükért harczoló búrok vitézül harczol-
nak, de — fájdalom! — minden búr harczosra 
10 angol katona jut s így a túlnyomó erő 
előtt gyakran meg kell hátrálniok, Hanem 
azért az angolok még koránt sem végeztek 
velők! 

— Lapunk f. szerkesztőjét a kereskedelem-
ügyi m. kir. minister úr a párisi kiállítás 
nemzetközi bíráló bizottságának (juryjének) 
tagjává nevezvén ki, a Néptanítók Lapját a 
jövő számtól kezdve Göőz József dr. segéd-
szerkeztő és György Aladár főmunkatárs fog-
ják szerkeszteni. A párisi nemzetközi biráló 
bizottság munkálatai előreláthatólag 3 — 4 hetet 
fognak igénybevennni s ez idő alatt oly 
ügyek, melyek a f. szerkesztő személyes elin-
tézését kívánják — így a tiszteletdíjak utal-
ványozása is — halasztást szenvednek. F. szer-
kesztőnk már elutazott Párisba. 

— Az iparpártoló kiállítás megnyitása. 
A kereskedelmi múzeum nagy iparcsarnoká-
ban f. hó 12-én nyilt meg a fonó-, szövő- és 
bőrdíszmű ipari kiállítás, mely a magyar nők 
iparpártoló bizottságának védelme alatt a ma-
gyar ipar érdekeit szolgálja. A kiállítást 
Hegedűs Sándor minister újította meg. „A hazai 
ipar fejlesztése érdekében megindított mozga-
lom czélja, mondotta a minister, a fogyasztó 
közönséget tájékoztatni iparunk termelése 
felől. Úgyszólván az önismeretet felkölteni a 
közönségben s az önismerethez tartozik az, 
hogy tudja, hogy szükségleteinek kielégítése 
tekintetében mennyiben rendelkezik hazai ter-
melésű készítményekkel. Mert azt már föl lehet 
tételezni hazafiságáról, hogy a hazai közönség, 
ha megfelelő minőségében és megfelelő áron 
kapja meg itthon szükségleti czikkeit, akkor 
elsősorban és kizárólag hazai termelőktől fogja 
födözni szükségletét. Össze kell hozni a két 
tényezőt, hogy az iparosok meggyőződtessék 
a közönséget arról, hogy igényeiknek meg-
felelő készítményekkel rendelkezünk. Ha ez 
sikerült, nem kérni, de követelni fogjuk közön-
ségünktől, hogy iparunkat, melynek megfelelő 
termékeit megismerte, pártolja is. Meg fog-
juk törni azt a tudatlanságot és tájékozatlan-
ságot, a melyet a közönség körében a hazai 
termelés tekintetében tapasztalunk." 

— Gyertyánffy-alapítvány. A Gyertyánffy-
ünnep a Paedagogiuin dísztermében lesz május 
24-én s a programm főpontját a Stetka Gyula 
festette arczkép leleplezése teszi. A nagyszámú 
tanítványok nevében küldöttség hívta meg az 
ünnepeltet. Gyertyánffy meghatottan köszönte 
meg a tanítványok szeretetének megnyilat-
kozását, de sajnálattal kijelentette, hogy magán 
az ünnepen főként egészségi okokból nem 
jelenhetik meg. Maga helyett elküldi azonban 
az ünnepre viszont ő is a volt tanítványai 
iránt való szeretetének tanujeléül azt a köte-
lező kijelentését, hogy a jelen alkalomból egy 
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körülbelül évi 850 korona kamatot biztosító 
húszezer koronából álló alapítványt fog tenni, 
oly ezélból, bogy a tőke kamatait mindig 
paedagogiumi tanítványainak valamelyik fiú-
gyermeke élvezze felsőbb tanulmányainak 
befejezéséig. 

— Magyar iskola Amerikában. A cleve-
landi kath. magyarságnak nagy ünnepe volt 
a napokban. Az építendő róm. kath. iskola 
alapkövét tették le s a magyarok által lakott 
utczák zászlódíszt öltöttek. A clevelandi püs-
pök helyettese angol nyelven szólt az ünnep-
lőkhöz, kiemelve Böhm plébános hazafias 
buzgóságát és érdemeit. Utána Paulovits 
Róbert toledoi plébános mondott magyar 
beszédet, a melyben kiemelte, hogy eldig 
csak egy magyar iskola van Amerikában: a 
toledoi, ez lesz a második. Az ünnepet a 
„Himnusz" éneklésével fejezték be. 

— Kedvezmény a dadogók tanfolyamá-
nak. Hegedűs Sándor minister a Skultéty Lajos 
főv. tanár vezetése alatt álló s a piaristák 
főgimnáziumában levő beszédfogyatékosak 
szünidei gyógyító tanfolyama tanulóinak, az 
ott elért eredményekre való tekintettel, fél-
jegyes vasúti kedvezményt engedélyezett. 
A kik igénybevenni kívánják, junius 15-ig 
jelentkezhetnek a vezető tanárnál (József-
kőrút 15). A szünidei tanfolyam julius 1-én 
kezdődik. 

— A kunágotai tanítók. ANéplapban olvas-
suk a következőket: Van Kunágotán (Csanád-
vármegyében) három derék tanító. Fiatal mind 
a három és csak néhány éve vannak a falu-
jokban, máris sok jó intézményt valósítottak 
meg. Szövetkezetük százezreket forgat, fa-
iskoláj okból az egész falu ültet fát, fogyasz-
tási szövetkezetük sokban olcsóbbá tette az 
életet. Most újabban, hogy a kisgazda termei-
vénye után minél nagyobb hasznot húzhasson, 
arra nézve dicséretes és követésre méltó moz-
galom indult meg Kunágotán, melynek határá-
ban jelenleg mintegy 5—600 hold czirkot 
termesztenek. Kun László, Fülöp Sándor és 
Csath András tanítók kezdésére cziroktermény-
földolgozó ós értékesítő szövetkezet van ala-
kulóban. A terményt a termelők háziipar-
szerüleg maguk dolgozzák föl. Nem is szólva 
az így elérhető, nagyobb haszonra való kilá-
tástól, maga az a körülmény, hogy a szegény 
munkásnép a téli hónapokban foglalkozást 
talál s biztosítva lesz a keresete: nagyon 
életrevaló szándék ez. A földmívelésügyi 
minister úr, a ki a kis emberek jóvoltáért 
annyit tesz, a kunágotai szövetkezetet lehe-
tőségig támogatni fogja. 

— Ju tá im ázás. Mohács István czibakliázai 
igazgató-tanítónak, a miért a népkönyvtár-

egyesületet vezette és vezeti, a földmívelés-
ügyi minister 200 korona jutalmat utalvá-
nyozott. 

— Életmentő tanító. Boskó János borsod-
nádasdi tanító f. hó 1-én Egerből hazafelé 
tartott kocsiján. Mikor a nem messze fekvő 
Szarvaskő községbe ért, óriási zivatar kelet-
kezett. Tojás nagyságú jégdarabok hullottak 
s néhány perez alatt egy méternél magasabb 
áradat rohant végig a község utczáin, magá-
val ragadva mindent, a mi útjába került. 
Az alacsonyan fekvő községi korcsmaépület-
ben egy asszony benrekedt, a víz már az 
ablakokon átömlött a szobákba s a men-
tésre senki sem vállalkozott. E válságos pilla-
natban Boskó János tanító saját élete kocz-
káztatásáva) behatolt a már ingó épületbe s 
az elalélt asszonyt kihozta; a rohanó ár azon-
ban mindkettőjüket elsodorta úgy, hogy csak 
roppant nagy erőfeszítéssel sikerült megmene-
külniük. A bátor életmentő több sérülést szen-
vedett. Az épület, alig hogy kijöttek belőle, 
azonnal összeomlott. Boskó János kartársunk 
e nemes tette nem szorul dicséretre. 

— Életrevaló szövetkezet. Az erdélyi 
részekben nagyon életrevaló szövetkezetet ala-
kítanak. Mivel Alsó-Fehér, Brassó, Hunyad, 
Besztercze - Naszód, Küküllő, Maros-Torda, 
Torda - Aranyos, Udvarhely — de még a 
Hunyaddal határos Arad és Krassó-Szörény 
vármegyékben is a gyümölcstenyésztést örven-
detes módon űzik, most már elérkezett az 
idő a gyümölcsnek szövetkezés útján való 
értékesítésére. A szövetkezet neve „Transsyl-
vania" erdélyrészi gyümölcs-, veteményérté-
kesítő és földolgozó szövetkezet lesz. Déván 
lesz a központja és egyelőre négy ezer darab 
50 korona értékű részvényt bocsát ki. A gyü-
mölcs egy részét aszalva hozza forgalomba és 
bizonynyal szép haszna lesz a népnek belőle. 
Bár több helyről hallanánk hasonló szándékról, 
jegyzi meg Néplap, a melyből ezt a hírt átvettük. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A losonczi áll. 
tanítóképző-intézetben az 1900 —1901. iskolai 
évben 16 ingyenes és 2 félfizetéses kedvez-
ményes hely üresedik meg. Pályázhatnak négy 
közép- vagy polgári iskolát végző jó maga-
viseletű, szorgalmas és szegénysorsú tanulók. 
A kérvények május 31-ig nyújtandók be. Taní-
tók gyermekeit előnyben részesítik. — A 
székelykeresztúri m. kir. állami tanítóképző-
intézet I-ső osztályában az 1900—1901. iskolai 
évre 30 hely van. A fölveendő ifjak közül 
20-an, jó iskolai bizonyítvány és kellőleg iga-
zolt szegénység alapján, a következő állami 
segélyben fognak részesíttetni: az együtt-
lakási helyiségben, a hányan beférnek, lakás, 
fűtés, világítás; továbbá fehérnemű-mosatás 
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s netaláni betegség esetében gyógykezelés s 
ezeken kívül havonkint 10 korona pénzsegély; 
továbbá 10 ifjú saját költségére vétetik föl 
s csak gyógykezelést és fehérnemű-mosatást 
nyer. A fölvételért sajátkezűleg írt és 1 koro-
nás bélyeggel ellátott folyamodások a tanító-
képző-intézet igazgató-tanácsához czímezve, 
f. hó 31-éig az igazgatósághoz küldendők be. ~ O o o 
A közelebbiekről az illető intézeti igazgató-o o 
ságok adnak fölvilágosítást, illetőleg kívánatra 
küldenek pályázati hirdetést — A sárospataki 
állami tanítóképző-intézetben az 1900/901. 
tanéven az első osztályban 26, a második 
osztályban 4 jótéteményes hely töltendő be. 
A folyamodványok a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz czímezve 
f. évi május 30-ig küldendők be az igazgató-
sághoz. 

— Népiskolai tanító- és kántorképesítő 
vizsgálat. A székelykeresztúri m. kir. állami 
tanítóképző-intézetben a népiskolai tanítóképe-
sítő vizsgálat írásbeli része május hó 21., 22. 
és 23. napjain, s a szóbeli és gyakorlati része 
junius hó végén fog megtartatni. E vizsgálat-
tal egyidejűleg junius hó 25-én az egyházi 
zenéből és énekből kántorképesítő vizsgálat is 
fog tartatni. 

— Nyilatkozat. A Néptanítók Lapja 13. 
számából („Gazdasági szakoktatási irodalom") 
értesültem arról, hogy Almássy Ferencz szé-
kesfehérvári tanító úr, a „Gazdasági Tanító" 
szerkesztője, a gazdasági ismétlő-iskolák tan-
anyagának földolgozását czélozó „Vezérkönyv" 
szerkesztő-bizottságának tagjai közé csekély-
ségem nevét is fölvette. Bármilyen megtisz-
telő is reám nézve ez, mégis kötelességemnek 
tartom erre vonatkozólag én is ugyancsak e 
helyütt kijelenteni, hogy Almássy Ferencz úr 
tudtom és engedelmem nélkül vette föl neve-
met a szerkesztő-bizottság névsorába. Magó 
Károly tanító. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra: Domonkos János (Tót-Gyugy) 40 f.; 
Erdőst Ferencz (Talpas, r. tagsági díj 1900-ra) 
3 korona. A Tanítók Házára: Siikösd Ferencz, 
Isaszegh („egy vitás szubkontra megnyerése") 
4 K.; Déri Ede gyűjtése (Vereskő) 8 K. 
(ehhez adtak: Politzer Bertalan 2 K.; Mojses 
József 1 K.; Strnckel Simon 1 K. ; Palencsár 
J. 60 f.; ifj. Lázár Gábor 60 f.; Csorna 
M. 50 F.; Szontagh L. 1 K. 40 f.; Zsotkovits 
János 1 K. = 8 K.) — Alapítvány v. ado-
mány czímén április elseje óta — május 12-ig 
nagyobb összegeket küldöttek az Eötvös-alap 
pénztárába és pedig: I. Eötvös-alapra: 1. Az 
áll. tanítók orsz. egyesülete alapítv.-részletül 
100 K.; 2. Modori tanárok és tanítók alapítv. -
részletül 200 K. II. Tanítók Házára: 1. Buda-

pesti (budai) tanítóegyesület alapítv.-részletül 
300 K.; 2. Orsz. polg. isk. tanítóegyesület 
alapítv.-részletül 1000 K.; 3. Sárosm. ált. 
népnevelőegyesület Berzeviczy-szobára 790 K.; 
4. Csökölyi róm. kath. tanítók járásköre 
alapítv,-részletül 100 K.; összesen: 2490 K. 
Weinberger Frida k. a. kép. magántanuló 
50 drb lev.lap elárusításából 28 koronát 
gyűjtött a Tanítók Háza javára, melyet apja: 
Weinberger Simon jtanító (Öcsöd) beküldött. 
Az Eötvös-alap peftztárosa (VII., Wesselényi-u. 
44.) ismételve kéri ' tagtársait, hogy részlet-
fizetéseknél szíveskedjenek mindenkor hivatkozni 
az előző részletfizetést igazoló értesítés végén 
foglalt számra s ez által az esetleges tévedésnek 
elejét venni. Egyúttal szíves tudomásul hozza, 
hogy postatakarékpénztár befizetési lapokat 
készséggel küld mindazoknak, kik ilyenekért 
hozzája fordulnak. 

— Gyűlések. A nyitramegyei ált. tanító-
testület privigyei járásköre f. hó 29-én a baj-
móczi fürdő táncztermében tartja tavaszi ren-
des gyűlését. — A nagykükiíllőmegyei általános 
tanítóegyesület f. hó 26 án Segesváron tartja 
meg ez évi rendes közgyűlését, melyen lapun-
kat Lakits Vendel főmunkatársunk fogja kép-
viselni. — A keszthelysümegi róm. kath. taní-
tói kör f. hó 30-án tartja tavaszi közgyűlését 
Sümegen. — A tordaaranyosvármegyei tanító-
testület toroczkói köre ez évi rendes tavaszi gyű-
lését május hó 22-én Topánfalván tartja meg. — 
Az ugocsamegyei ált. tanítóegyesület halmii 
járásköre f. hó 22-én Királyházán tartja ez évi 
rendes tavaszi közgyűlését. — A veszprémvidéki 
róm. kath. tanítóegyesület f. hó 31-én Enyingen 
tartja tavaszi közgyűlését. — A szebenmegyei 
tanítótestület f. hó 25-én Nagy-Szebenben 
tartja közgyűlését. A veszprémi ref. egy-
házmegyei tanítóegyesület junius hó 5-én 
tartja nagygyűlését Veszprémben. — Aszatniár-
ugocsamegyei róm. kath, néptanítóegyesület folyó 
évi rendes közgyűlését május hó 29-én tartja 
meg Szatmáron. 

— Halálozás. Merényi Kálmán áll. el. isk. 
igazgató, lapunk volt munkatársa f. hó 11-én 
életének 48-ik, tanítóságának 30-ik évében 
Kaposvárott váratlamd elhunyt. Áldás legyen 
emlékén! 

T a r t a l o m : A tanítói fizetés biztosítása. György 
Aladár. — A tanító és a szövetkezetek. Tcihy János. — 
Kell-e külön tanterv az osztatlan iskolának ' ) I. Hajnál 
Bernát. II. Kovács Sándor. — Tanító-árvák fölvé-
tele. — S z ü n ó r a : Mária-szobor a szent kútnál. 
Németh Ignácz. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója.— Különfélék. 

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

Budapest. 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
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 bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utol só pósta világosan kiirandó. 

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

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

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

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

Nyugdíjalapunk fejlődéséről. 
Kalandos, bár jóindulatból eredő, 

tervezetek özöne merül föl jelenleg a 
tanítógyüléseken és pedagógiai lapok-
ban a nyugdíjalap revíziója tárgyában. 
A legtöbb tervelgető egészen feneketlen 
kútforrásnak ta r t ja a jelenlegi alapot 
és annak jövedelmét és ennek fejében 
számítás nélkül követeli attól a pénzt, 
fölcsigázván az összes tanítók vára-
kozását. Oly helyzetben vagyunk ezzel 
szemben jelenleg, mint pár évvel ezelőtt 
voltunk a Tanítók Házával, melytől jó-
akaratú, de számítani nem tudó tervei-
getők nemcsak azt várták, hogy minden 
tanító gyermeke teljes ingyenes ellátást 
nyer benne, hanem azt is, hogy abban 
az épületben lesz a tanítók kaszinója, 
az egyes egyesületek könyvtára és más 
gyűjteményei avagy a fővárosba jövő 
tanítók vendégfogadója. 

Nagyon szükségesnek tartom ennél-
fogva, hogy addig is, míg a gondos szak-
értő mathematikai mérleg elkészül, hozzá-
vetőlegesen tisztába hozzuk, bogy a 
jelen alapon, tehát minden reform nélkül, 
milyen lesz előreláthatólag a nyugdíj-
alap helyzete 1910-ben, midőn a 40 éves 
teljes nyugdíjaztatás bekövetkezik. 

Szükséges e végett a főbb adatokat 
pontonkint külön vennünk, mielőtt a 
főösszegeket megállapítanék. 

1. A nyugdíjalap vagyona 1898. végén 

volt kerek számban 261h millió. Ez 
a tőke még az utolsó évben is egy 
milliónál nagyobb összeggel gyara-
podott és így 1910-ben fölemelkedhetik 
40 millióra, de a legrosszabb esetben 
is lesz 35 millió. 

2. A tagok száma volt 19.794, az 
iskolák számának rohamosabb szapo-
rodását véve alapul, lesz 1910-ben 
mintegy 25 — 27 ezer. Nem kell feled-
nünk ugyanis, hogy az apáczák, a fő-
városi tanítók stb. nem tagjai az alapnak. 

8. Jelenleg (mindig 1898 végét értve, 
a midőn a számadások véget érnek) 
nyugdíjazott tanító van 2610, kik ösz-
szesen 1,216.268 koronát kapnak, azaz 
fejenkint átlag 466 koronát. 1910-ben 
valószínűleg kevésbbé szaporodik a nyug-
díj azottak száma, mint a nyugdíj átlaga, 
mivel az új fizetésjavítások a nyugdíj-
igényt tetemesen fölemelték és jövőben 
lehetetlen lesz, hogy a nyugdíjazottak-
nak ily óriási száma (jelenleg 1982 azaz 
több mint 3/4) kapjon 600 koronánál 
kevesebb nyugdíjat. Valószínű, hogy a 
nyugdíjazottak száma 8500 — 4000 közt 
fog lenni és az átlag, mert teljes nyug-
díjat 1910-ben még csak egypár egyén 
kaphat, 700 — 800 korona. 

4. A nyugdíjalap más rendes kiadásai 
(özvegyi segély, árvapénz, nyugdíjpót-
lék, végkielégítés) kerek számban nem 
egészen egy millió koronát tesznek. 

Lapunk 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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azaz jóval kevesebbet, mint a rendes 
nyugdíj. Ez az arány jövőben sem fog 
jelentékenyen változni, sőt valószínű, 
hogy még kisebb arányra lesz szükség, 
ha a jelenlegi szervezet megmarad. 

5. A tanítói árvaházak jelenlegi rendes 
kiadása 100.000 korona, de ez a kecs-
keméti és kolozsvári fiúárvaház bené-
pesítése után tetemesen nagyobb összeg 
lesz, mintegy 400.000 korona évi kiadás, 
de legalább is 250.000. 

6. A kezelési költségek és vegyes kia-
dások összege 1898-ban már 120.000 
koronánál több. Remélhető, hogy ez 
az összeg tetemesen emelkedni nem 
fog, sőt jelentékenyen apasztható. 

7. A rendes bevételek főösszege ma (1898) 
meghaladja a 3 millió koronát, ebből 
nagy számokban beszélve kamat egy 
millió, a tanítók hozzájárulása 0"7,iskola-
föntartóké a 15 krokkal együtt 1'2, az 
államé 0"8 millió. A kamat természe-
tesen folyvást emelkedik a tőkeszerint, az 
iskolaföntartóké (mert a 12 f r t és 15 kr 
fizetve) kevésbbé, a tanítók hozzájárulása 
a fizetések javulása folytán nagyobb mérv-
ben, az állami ajelenlegi alapon semmikép. 

Az előbbenieket összehasonlítva, a 
kiadás és bevétel így volna 1910-ben 
millió koronákban: 

Kiadás: 1898 1910 
minimum maximum 

1. Nyugdíjakra . 1-2 2-5 3"2 
2. Más segélyekre . 0-9 l'O 1-5 
3. Árvaházakra . o-i 0-3 0-4 
4. Vegyes kiadások O'l 0-2 0.3 

Összes kiadás 2-3 4-0 5-4 

Bevétel: 1898 1910 
minimum maximum 

1. Kamat . . . . l'O 1'4 
2. Tanítók hozzájá-

rulása . . .' . 0-7 1-2 
3. Iskolaföntartók 

hozzájárulása . . 1"2 1'3 
4. Állami hozzájáru-

lás és vegyesek . 0'5 0'5 0.5 
Összesen . 3"4 4"4 5'2 

Ez a megközelítő tervezet tehát azt 

1-6 

1-6 

1-5 

mutatja, hogy a jelenlegi szervezet 
mellett a nyugdíjalap jövedelme nem 
emelkedhetnék oly gyorsan, mint a 
kiadásoknak emelkedniük kell, azonban 
kedvező állapotok mellett még teljesen 
képes volna fedezni a kiadásokat és 
évről-évre mintegy 400.000 korona 
maradna tőkésítésre (a mai egy millióval 
szemben), de szigorúbb számítást véve 
alapul, ekkor 1910-ben már legalább 
200.000 korona lesz a deficzit és ez 
évről-évre megmarad és emelkedhetik, 
úgy hogy a deficzit igen könnyen vezet-
hetne katasztrófára még abban az esetben 
is, ha a jelenlegi 300.000 korona állam-
segély fölemelésén kívül a tetemeskezelési 
költségeket is magára vállalná az állam. 

Nagy óvatosság szükséges ennélfogva 
a reformjavaslatokban. Oly kalandos 
terveket, hogy a nyugdíj összegbe a 
kántori jövedelem és a lakbér is be-
számíttassák, hogy a kiutalványozott 
nyugdíjminimum pár évi szolgálat után 
is legalább 600 korona legyen stb., a 
józan tanítóságnak előre is vissza kell 
utasítania. Van sok és igen méltányos 
reformkövetelés, köztük olyanok is 
(p. a tanítók nagyobb szerepköre a 
nyugdíjalap kezelésénél és az alaptőke 
kikölcsönzésénél), melyek pénzbe nem 
kerülnek, vagy olyanok (p. a korhatárok 
megszabása a belépésnél, árváknál, 
valamint a kezelés költségei), melyeknél 
csekély áldozattal igen czélszerűen 
lehet józan reformokat létesíteni és 
ezt a tanítóknak javasolni és lehetőleg 
érvényesíteni erkölcsi kötelességük. 

De legyünk óvatosak. A nyugdíjalap 
nemcsak anyagi támaszunk, ez a leg-
hatalmasabb anyagi kapocs is, mely a 
felekezetek és nemzetiségek által szét-
bomlott tanítóság egyesítését előmoz-
dítja. Szilárdítsuk ezt. Emeljük a kia-
dásokat a méltányosság szerint, de gon-
doskodjunk arról is, hogy a bevételek 
is lehetőleg emelkedjenek és mindenek-
fölött, hogy az alap szilárd maradjon. 
(Budapest.) György Aladár. 
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Külföldi népiskolai szemléltető 
képek kiállítása. 

Zseniális emberek gondolatai nem lapulnak 
meg a köznapiság agyontaposott határmes-
gyéje körében. Merészen törnek új szempon-
tok felé. 

Dr. Wlassics Gyula teremtő lelke ismét 
hatalmasan megnyilatkozott, midőn népiskolai 
oktatásunk körében a nemzeti irány erős 
kidomborítása mellett egyik programmpontul 
tűzte ki a művészi szép iránt való érzék fej-
lesztését. Nem elégszik ő meg a népnevelés 
alapvetésénél eddigelé nagy általánoságban 
megszabott keretekkel. Jellemzetesebb tarta-
lomra, tökéletesebb formára törekszik. Azt 
akarja, hogy közművelődési irányzatunkban 
az általánosan kötelező népiskola segítségével 
az egész nemzetet hassa át az erős magyar 
érzés, magyar szellem; de egyszersmind az 
oktatási eszközök megválasztásával hatalmas 
léptekkel közeledjünk a nyugoteurópai müveit 
népekkel való sikeres versenyzéshez. Eszközö-
ket keres s akar teremteni, melyek a nép 
lelkét is fogékonynyá tegyék a művészi szép 
megértésére, fölfogására s általában a fino-
mabb ízlés kifejlesztésére. Ennek a nemes 
törekvésnek szegődött szolgálatába a külföldi 
népiskolai szemléltető képek kiállítása a 
Magyar Tudományos Akadémia épületében. 

Közoktatási ministerünk éles szeme észre-
vette, hogy népiskolai könyveink illusztrácziói s 
általában szemléltető képeink továbbra is 
magánvállalkozás szárnypróbálgatásaira bízva, 
sem az általános fogalomfejlesztéshez szüksé-
ges jó szemléltetés, sem az egész nemzet 
életerét átjárni hivatott magyar érzés kellő 
mértékű ébresztésének és megerősítésének nem 
alkalmas eszközei, annál kevésbbé szolgálhat-
nak a művészet iránt való általános lelkesedés 
fölkeltésére s ápolására. Már pedig a müveit 
nagy nemzetek, a franczia, az angol és német 
példái mutatják, hogy még az anyagi gyara-
podás hatalmas arányú tényezője: az ipar is 
csak ott fejlődik óriási méretekben, a hol az 
egész nemzet széles rétegét áthatja a müérzék 
fejlesztésére való törekvés. Szükséges tehát, 
hogy nálunk, — a mitmagánvállalkozáseddigelé 
megalkotni nem volt képes, — a közoktatási 
kormány gondoskodjék a föntebb említett 
czélok elérésére alkalmas s igazán művészi 
jellegű népiskolai szemléltető képek előállítá-
sáról. E vállalkozás érdekében mutatkozott 
czélszerünek a nyugoteurópai nagyobb ál-
lamok legjelesebb népisk. szemléltető képeinek 
összegyűjtése kiállítás alakjában művészeink 
és a magyar közoktatásügy munkásai oku-
lására. 

Angol, franczia, német s kiegészítésül magyar 
kiadású szemléltető képeket láthatunk a mon-
dott kiállításon. Első csoport az olvasás, irás, 
számolás oktatása, második a beszéd- és 
értelemgyakorlatok, harmadik a természetrajz 
és földrajz, negyedik a történelem, ötödik a 
hit- és erkölcstan körébe vágó szemléltetési 
képeket foglalja magában. 

Képes ABC-ket, képes fali olvasótáblákat, 
képes olvasási, írási és számolási gyakorlatokat 
találunk az első csoportban. Mind angol kiadás. 

A második csoportban a párisi városháza 
freskói után a mesterségeket (üveggyártás, 
hangszeripar, esztergályosság, szobrászat, építés, 
öntés, metszés, fegyverkovácsság, fazekasság, 
szövészet, festészet, építészet, kertészet, kovács-
ság, kőfaragás) 15 képben mutatja be egy 
londoni társulat. E csoportban a többi munka 
is nagyobbrészt angol kiadás. Az évszakok 
bemutatását látjuk tavasz, nyár, ősz, tél czímü 
színes kőnyomatokon; továbbá téli mulatságok, 
tavaszi mezőgazdasági foglalkozások, a nyár 
képe aratással, őszi munka czímü képcsopor-
tokon. Kizárólag mezőgazdasági foglalkozá-
sokat tüntetnek föl a szántás, vetés és boro-
nálás, aratás, betakarítás, cséplés czímü képek. 
A növények ábrázolása, leányok foglalkoztatása 
s egy-két háziállat rajza is előfordul; de az 
uralkodó anyag a kézművesség földmívelés 
és az évszakok. 

Leggazdagabb a harmadik csoport, ter-
mészetrajzi ábrákkal és földrajzi anyaggal. 
Ezek között különösen T. Nelson és fiái lon-
doni czég földrajzi szemléltető képei ragadják 
meg figyelmünket. A madarak, majd másik 
táblán az állatok bemutatása földrajzi elterje-
désük szerint jó gondolat; de nagy hibája, 
hogy az állatok nagyságának egymáshoz való 
arányáról hibás képzetet nyújt. Sikerültek a 
földrajzi oktatáshoz való fényképek, melyek-
nek tárgyai: völgy, sziklás tengerpart, Gibral-
tár, jéghegy, kristálypalota, London, windsori 
királyi kastély, angol falusi ház, keleti város, 
czukornádszedés, keleti vásár, rizsszedés stb. 

A negyedik csoportban a porosz régiség-
tani táblák (kőkor, bronzkor, késő bronzkor, 
vaskor, római kor, késő vaskor); továbbá 
Lehmann művelődés-történeti képei (germán 
élet a népvándorlás előtt, törvénykezés Nagy 
Károly idejében, kolostor udvara X-ik század-
ban, a lovagteremben, torna a XIII-ik század-
ban, lovagvár a XIII-ik században, ostrom a 
XIV-ik században, város belsejének képe a 
XV-ik században, polgári lakószoba a XVI-ik 
században, tábori élet a 30 éves háború ide-
jéből) ; úgyszintén londoni kiadású fényképek 
a történelem tanításához (Pompéji, angol-gót 
templom stb.) a legméltóbbak a figyelemre. 

21* 
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Az ötödik csoportban levő képeket tartjuk 
legkevésbbé sikerülteknek. Az alkohol pusztítá-
sát ábrázolók jó rajzok, de iükább fölnőttek 
számára, mértékletességi egyletek, munkás-
kaszinók stb. czéljaira valók. A bibliai képek 
nem mutatnak művészi ihlettségre. 

Függelékül olvasókönyvek és magyar szem-
léltető képek egészítik ki a sorozatokat. 

Hasonló alkalma még nem volt a magyar 
tanítóságnak a külföldi népiskolai szemléltető 
képek ily tanulságos egybevetésére. Bizonyára 
sokan fogják megtekinteni vasárnap, szerdán 
és pénteken délelőttönkint, midőn a kiállítás 
nyitva áll a közönség előtt. Tanítók, művészek 
inspirácziót meríthetnek a közoktatási kormány 
rendezte eme tanulságos kiállításból, melyet 
ministerünk e hó 18-án délelőtt nyitott meg 
Axaméthy Lajos dr. ministeri tanácsos, Morlin 
Emil dr., Halász Ferencz, Boncz Ödön osztály-
tanácsosok, számos orsz. képviselő, a tanügyi 
és napi sajtó meghívott képviselői, Hermann 
Ottó és más kitűnőség jelenlétében. 

Vajha eme kiállítás tanulmányozása folytán 
akadna festőművészeink körében a gyermek-
világnak egy-egy Pósája, a ki rajzaival ihletett 
és hivatott munkása lehetne Wlassics minis-
terünk újabb nagy konczepcziójának: gyermeki 
lélekhez alkalmazkodó naiv, könnyen érthető, 
beszédes formában egyesítője a művészi, műve-
lődési és nemzeti iránynak! 

(Budapest.) Göőz József (lr. 

1 földmívelésügyi minister az 
árvaházi növendékekért. 

Háromszékmegye főispánja, a sepsiszent-
györgyi árvafiu-szeretetház létesítője, emlék-
iratot intézett a földmívelésügyi ministerhez, 
melyben kifejtvén az árvaházakból kikerült 
növendékek sorsát, javasolta, hogy az árva-
házakból 12 éves korban kibocsátott növen-
dékek 12 éves kortól 15—16 éves korig 
földmíves-iskolában nyerjenek gyakorlati kép-
zést a kertészet, szőllő- és gyümölcstermelés, 
mezőgazdaság, háziipar valamely ágában, hogy 
a földmíves-iskolából kikerülve, mint kertészek, 
vinczellérek, mezőgazdasági cselédek, napszá-
mosok találjanak alkalmazást. 

A földmívelésügyi minister helyesnek találta 
az eszmét s átiratot intézett az „Emkéu-h.ez, 
hogy ha az algyógyi m. kir. gróf Kun Kocsárd 
földmíves-iskolában — „Emke"-alapítás — 
az árva fiúk internátusa lenne berendezhető 
40 árva fiú részére, ott óhajtaná az első, ily 
czélá intézményt szervezni. 

Az „Emke" kedvező határozata után, a 
földmívelésügyi minister és az „Emke" meg-

bízottjai a minap megállapították a tervezetet, 
melyet ha mindkét fél elfogad, még ez évben 
kezdetét veszi az árvák elhelyezése s a jelzett 
irányban képzése. 

En, ki az árvák nevelésével s jövőjük biz-
tosításával gyakorlatilag foglalkozom, örömmel 
és megnyugvással fogadom e tervet s nem 
habozom kimondani, hogy — a mennyire a 
hazai árvaházakat ismerem — a kibocsátott 
növendékek jövőjének biztosítása nemcsak nem 
felelt meg a várakozásnak, sőt igen nagy Vo-a 
visszaesett oda, a honnan kiragadtatott, vagy 
elzüllött. 

Ez a szomorú tapasztalat indította a mult 
évben Budapesten tartott nemzetközi gyermek-
védő-kongresszust is arra, hogv e fontos kér-
dést is kitűzte tanácskozás tárgyáúl: A család-
talan gyermekek intézetekben vagy egyes csalá-
dokban nyernek-e megfelelőbb nevelést? s noha 
a többség az intézeti nevelést mondta ki czél-
szerűbbnek, el kell ismernünk, hogy a kisebb-
ség is hathatós érvekkel védte álláspontját. 

Sietek azonban kijelenteni — mint ezt az 
említett kongresszuson a fönti kérdés előadása 
alkalmával bebizonyítottam — hogy az árva-
házakból az életbe kibocsátott növendékek 
elzüllése vagy a bűn írtjára lépése korántsem 
az árvaházi nevelés rovására irandó, hanem a 
pályaválasztás, a későbbi környezet, fölébredt 
szenvedélyek, az anyagi támogatás hiánya hat-
nak rombolólag a zsenge korban kibocsátott 
árvákra. 

A földmíves-iskolai továbbképzéssel ez az 
állapot nem fog bekövetkezni, miért — hogy 
az árvaházak intézőkörei figyelmét e fontos 
tervre fölhívjam, megismertetem az indító 
okokat, a czélt, melyek alapján az „Emke" 
és a földmívelésügyi minister megbízottjai az 
ügyet fölvéve, javaslatokat készítettek az al-
gyógyi földmíves-iskolába tervezett árva-inter-
nátusra. 

Az árvaházi növendékek 90°/o-a földmíves-, 
illetve napszámos-osztály gyermekei. A szülők 
elhalálozásával a napszámoserő, a földmíves 
munkáskéz fogy. Ha a szülő életben marad, 
gyermekét legtöbb esetben cselédnek adja, 
kiből később napszámos lesz, tehát elhalálozás 
után helye pótolva van, míg ha elhalálozása 
után gyermeke árvaházba kerül s az árvaház-
ból iparos, vagy tanulói pályára adatik, a föld-
míveskéz nem pótoltatott. 

Már pedig Magyarország lakossága első 
helyen földmívelő; a földmíveléssel foglalkozó 
munkás nap-nap mellett fogy, a napszám 
folyton emelkedik, a cselédviszony hova-tovább 
rosszabb s épp ez okból igen sok birtokos 
kénytelen a gazdálkodással fölhagyni. 

Mily megnyugvással, mennyivel nagyobb 
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kedvvel vennék föl a gazdák a gazdasággal 
járó nehéz küzdelmet, ha oly cselédeket, vagy 
előmunkásokat szerződtethetnének gazdaságuk-
hoz. kik a gazdák terveit nemcsak megértik 
s azok keresztülvitelében, a munka jóságában 
teljesen megbízhatók, hanem mint munkások 
is jó példával mennek előre! 

A gazdaközönség boldogulásának igen nagy 
hátránya, hogv míg a munkálatok tartanak 
napszámos erővel, addig kénytelen a napszá-
mosok között lenni s igen sok esetben üzleti 
ügyekben a legkedvezőbb alkalmakat kénytelen 
elszalasztani, mert a munka vezetése, felíigye-
ete nem engedi a gazdaságától távozni. 

Ha azok az árva fiúk, a kik 6—12 éves 
korukig is iskolán kívül kerti és gazdasági 
munkálatokkal voltak elfoglalva, 12—16 éves 
korig földmíves-iskolában nyernek gyakorlatot, 
szóval a gazdasági foglalkozásokba bele-
törődnek, l ö éves korban mint gazdasági cse-
lédek, kertészek szerződtetnek, azt hiszem, 
helyöket megállják s a kívánalmaknak meg-
felelnek. 

Mert megjegyzendő, hogy a földmíves-isko-
lában az árvafhík nem mint iskolai növendékek 
tekintetnek, hanem mind megannyi apró gazda-
sági cseléd, napszámos, kik elméleti kiképzést 
is inkább a foglalkozások alatt előforduló 
magyarázatokból nyernek. 

Ilv irányú neveléssel a terv beválik, a czél 
minden kétséget kizárólag el lesz érve s erős 
a hitem, hogy nemcsak gazdasági és nemzet-
gazdászati szempontokból tettünk hasznos 
szolgálatot, hanem az árvák jövő boldogulását, 
biztos megélhetését is munkáltuk. 

Mert ugyanis az árvák jövőjét miként biz-
tosította eddig a legtöbb árvaház? O O 

Kilenczven százalékát 12 éves korban ipari 
pályára adják azon iparosokhoz, kik eziránt 
megkeresik az intézetet. Es milyen iparosok 
keresik föl ? Legtöbb esetben azok, a kiknek 
iparáguk pang, vagy ismeretes szigorú bánás-
mód, gyenge élelmezés, hiányos ruházat miatt 
oly tanulókat nem kapnak, a kikért anyagi 
haszon is remélhető. Az árvaházak a tanítás 
és ellátásért nem fizethetnek, annál kevésbbé 
láthatják el ruházattal, sőt még az ipariskolai 
tandíj, betegsegélyző, szegődség és fölszabadí-
tás is a tanítómester költségén történik. 
Vállalkoznak ezen költségek fedezésére is, mert 
szükség van a tanulóra, de hogy — tisztelet 
a kevés kivételnek — miként teljesítik köte-
lességeiket, azt lépten-nyomon látja a közönség, 
még a nem árvából lett fizetéses inasokon is, 
a miért példabeszéddé is vált, hogy: „ A háznál 
a seprű és inas sorsa azonos." 

De az iparnak ez időszerint nincs is szük-
sége az árvaházi növendékekre, kisbirtokosok, 

kisiparosok ellátják a szükségletet bőven,példa 
erre a munkanélküli segédek nagy légiója. 

Es ha az árvaházi növendékekből jól-rosszul 
segéd lesz, vájjon mint segéd, fog-e annyit 
gyűjteni, hogy önálló iparhoz kezdhessen ? 
Vajmi kevés! Hisz a segéd már úr, ruházata, 
viselkedése, költekezése nem áll arányban 
keresetével; az árvából lett segédet is ragadja 
az ár ; az intézeti nevelést 4—5 évi inaskodása 
alatt az inasok és környezet társasága régen 
más irányba terelte s jövőjének biztosítására 
nem fog elég lelki erővel bírni. (? Szerlc.) 

A fölhozottak, azt hiszem, eléggé indokolják, 
hogy a földmívelésügyi minister humánus és 
hazafias tervét örömmel üdvözöljük! 

' (Sepsi-Szent-György.) Sípos Samu. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

i. 
Már 1886-ban osztatlan népiskolák számára 

írt reáltankönyveimmel jeleztem, hogy osztatlan 
népiskolákban a tananyagot redukálni kell. 
Alig pár év múlva a tankönyvírók általában 
vagy átdolgozták tankönyveiket, vagy egysze-
rűen az „osztatlan népiskolák számára" czímet 
vették föl s ezzel álláspontomat elfogadták. 

Hogy külön tantervben vagy az egységes 
tanterv keretében jelöltessék-e meg az osztat-
lan népiskolai tananyag, ez a lényegen mit 
sem változtat. 

A dolog lényegére a fődolog az, hogy mivel 
az osztott és osztatlan iskolák tananyaga 
között már 14 év óta a meglevő tanterv 
ellenére is megkülönböztetés történt s ezt 
senki meg nem akadályozta, sőt az isk. ható-
ságok is tűrni voltak kénytelenek, míg végre 
a mozgalom a mostani tettek terére terelte 
a dolgot, az eszme megérett, a tantervet külön 
kell választani, vagy az egységesben az osztat-
lan népiskolák tananyagát megjelölni. 

A dologra kell tehát térni és megállapodni 
a tananyag mennyiségében. Erre vonatkozólag 
megoszlottak a nézetek. Többen igen nagy 
túlzásba estek s talán maguk sem hiszik el 
állításuk kivihetőségét. Van olyan is, a ki 
„osztó igazságot, méltányosságot, jogot" stb. 
hoz föl érvül a falusi és városi iskolák, ezek 
szülői és gyermekei között s az egységes 
10 havi tanidő behozatalát kívánja, az osztó 
igazság szempontjából. 

Elméletben mind szép dolgok, de a gya-
korlatban megvalósítani lehetetlen. A mi a 
10 havi tanidőt illeti, ezt igenis a törvény 
egyöntetűen elrendeli. Téves tehát azt állítani 
akármelyik falusi vagy pusztai tanítónak, hogy 
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csak 8 havi tanidőt tartozik kitartani. Igen, 
a közokt. kormány a törvény alkolásakor 
nem ragaszkodhatott ridegen a 10 havi 
tanidöhöz, tudva a falusi viszonyokat, itt a 
8 havi minimum tanidő lett kikötve, a hol 
az iskolaszék ennél tovább együtt tartani a 
gyermekeket nem tudná; de a hol az iskola-
szék akarja, a 10 havi tanidőt ki kell tartani. 
Ehhez tehát mindenhol iskolaszéki gyűlés 
határozata szükséges. 

Való tény, hogy a falusi iskolák nagy részé-
ben csakis 8 hónap a tanidő, de a maga 
valóságában ez sem áll, mert az első hónap 
a kérdés nehézségeivel telik el, a nyolczadik 
hónap meg már ismétlés ideje s ha jó 
időjárás van, a gyermekek is kimaradoz-
nak. Marad tehát igazán rendes tanidő 
6 hónap. A falusi és pusztai osztatlan nép-
iskolák tananyagát e szerint oly terjedelemben 
kell kijelölni, hogy az 6, legfölebb 7 havi 
szorgalmas munkásság mellett elvégezhető 
legyen. Rendelkezésünkre áll pedig a 8 havi 
tanidö alatt — leszámítva az ünnep- és szün-
napokat — mintegy 120 —130 szorgalmi nap. 
Ezt még több helyen kevesbítik a fogadott 
ünnepek és orsz. vásárok. 

De vannak ám még túlbuzgó orvosok is, 
a kik csekély mérvű járványos betegség 
miatt 3—4 hétre szüneteltetik az iskolát s 
egy tanévben töbször is. Ez pedig csak kárára 
van a tanügynek, míg a közegészség védeke-
zésére vagy a betegségek megszüntetésére 
nem mindig van befolyással. Ennek csak úgy 
volna értelme, ha az oly házakat és családot, 
a hol ragályos beteg van, teljesen elszigetel-
nek, hogy azokkal senki se érintkezhetnék. A 
község lakossága ezt közönyösen veszi, rája 
senki sem ügyel: a vörös czédula ott lehet a 
ház falán, azért az anyák, kis gyermeküket 
karján tartva, nagyobbakat kézen vezetve, 
mennek beteglátogatóba. A ragályos beteg 
pedig pár nap múlva, a mint lábra állhat, 
megy ki az udvarra, utczára a többi gyermek-
pajtásokkal játszani. 

A falusi iskoláztatás visszás állapotait 
ismerve, senki sem vonhatja kétségbe, hogy 
egyáltalában nagy különbség van a városi és 
falusi iskolák között, melyek közül az osztatlan 
falusi és pusztai iskolák a legmostohább 
állapotban sínylődnek, miért is viszonyaikhoz 
alkalmazott külön tanterv okvetlen szükségük 
van. Bizton reméljük, hogy a nagym. közokt. 
kormány lehetőleg figyelemre fogja méltatni 
a falusi osztatlan népiskolák érdekében felho-
zottokat és ezek tekintetbe vételével a külön 
tananyagot nem lesz nehéz megjelölni és 
egyébként is segíteni fog az állapotokon. 

(So mogy-Gerézü•) Csizmadia Aladár. 

II. 
P. M. a „Néptanítók Lapja" f. é. 11. szá-

mában — a fenti kérdés tárgyában — így 
szól: „Adjanak külön tantervet nem az osz-
tatlan, hanem az osztott iskolának." Az nem 
változtat a dolog lényegén, hogy melyik fajú 
iskolának adnak előbb vagy utóbb külön tan-
tervet. A kérdés tenorja az, hogy a magyar 
nemzeti népiskola minél inkább tökéletesittes-
sék s hogy szocziális kívánalmak szempont-
jából is, egy tanterv legyen. 

Örök igazság marad az, hogy az osztott iskola 
tanítójának a helyzete sokkal kényelmesebb, 
mint az osztatlan iskola tanítójáé. Ez azonban 
még nem lehet érv a külön tanterv mellett; 
mert az egyén kedvezőbb helyzetéért nem 
fordíthatjuk föl a nemzeti kultura azon sze-
kerét, mely hivatva volna az általános művelt-
séget szállítani. Sőt az egy tanterv megoldá-
sának egyik sarkalatos tényezője az legyen, 
hogy az osztatlan iskola tanítójának nemes és 
túlfárasztó funkczionálását nemcsak elismerni, 
de kellően méltányolni is tudják. Ha majd a 
közoktatási kormánynál annak a belátása meg-
valósul, hogy az osztatlan iskola vezetése 
ügyes pedagógiai tapintatot kiván és ha az 
osztatlan iskolában sikerrel működő tanítót 
(tekintet nélkül oklevelének minőségére) 
kellő előléptetésben részesítik, akkor a külön 
tantervnek nem lesz annyi (legtöbbnyire osz-
tatlan iskolában működő) hive, mint most 
van. A mennyire kárhoztatni tudom az osz-
tatlan iskola tanítójának a több munkától 
való rettegését, oly annyira féltem ezen isko-
lának és tanítójának tekintélyét. Alaposan 
tévednek azok, a kik elvitatják, hogy a külön 
tanterv nem ejtene csorbát úgy az iskola, 
valamint a tanító tekintélyén. 

Utalok itt arra az állapotra, a mely beál-
lana a nagy alföldi városokban, a hol egy-
egy város határában 30 — 40 tanyai osztatlan 
iskola is van és a hol a tanyai lakósok köl-
tözése a városba folytonosan variál. Vájjon 
az osztatlan iskolában töltött évekhez és kor-
hoz képest fölveszik-e a gyermeket a városi 
iskola megfelelő osztályába? És mit szól 
majd mindehhez az osztatlan iskola önérzetes 
tanítója ? 

Ha a tanító szolgai módra nem ragaszko-
dik a tantervhez és munkálkodásánál a nép-
iskola gyakorlati czélja lebeg lelki szemei 
előtt, úgy a nem túlnépes és kedvező körül-
mények között levő osztatlan iskolában — 
külön tanterv nélkül is — föltétlenül jó sikert 
lehet elérni. Odáig azonban még nem jutot-
tunk, hogy a gondnokság (iskolaszék) az ideá-
lisan munkálkodó tanítónak a sikerét érdemi-
leg fölfogná s azt kellően elismerné; végül a 
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túlnépes és egyébként is kedvezőtlen viszo-
nyok között levő osztatlan iskolák száma még 
igen nagy, miért is — az egy állami tanterv 
élvének föntartása mellett — az alábbiakat 
tartanám szükségesnek: 

Az 1868. XXXVIII. t.-cz. alapján készíttes-
sék el a népiskola új tanterve a következők 
figyelembe vételével: Minthogy a polgári 
iskola különben is a felsőbb népiskola szolgá-
latában áll és minthogy az elemi iskola 5—6. 
osztályainak egyenértéke a polgári iskola 
1—2. osztályaival — többszöri súrlódásra és 
kellemetlenségre adott okot, álljon a nép-
iskola Y—VI. osztályainak tanterve egy szín-
vonalon a polgári iskola 1—2. osztályainak 
tantervével. A népiskola négy alsó osztályá-
nak tanterve egy oly befejezett egészet ké-
pezne, mely után a növendék akár az osz-
tott népiskola ötödik, akár a polgári vagy 
közép-iskola első osztályába léphetne. Ugyan-
ezen tanterv volna kötelező az osztatlan isko-
lában is, de oly különbséggel, hogy a túl-
népes vagy az olyan osztatlan iskolák (1—2 
tanítós), a hol a szorgalmi idő maximuma nyolcz 
hónap, a négy alsó osztály tanterve öt éven 
át dolgoztatnék föl és az ilyen iskolákban a 
hat9dik év csakis gyakorlati irányú lenne. 

Ugy az elmondottak alapján, valamint annak 
a reménynek a fejében, hogy míg az állami 
iskolák szaporításával az osztatlan iskolák 
gyéríttetnek és a meglevőkben a törvény 
követelményei végrehajtatnak, továbbá az is-
kolaszéki intézmény gyökeresen reform áltatik 
és a szakfelügyelet életbelép; nézetem szerint 
nem kell külön tanterv. 

(Solt.) Fodor Ignácz. 

----- Tanszereinkről Platz Bonifácz szegedi 
tankerületi főigazgató kimutatta, hogy azok 
legnagyobbrészt külföldről kerültek hozzánk, 
sőt a néhány itthon készült tanszer is silány 
minőségű. Az országos iparegyesület erre 
értekezletben megállapította, hogy a főigaz-
gatónak csak igen kis részben van igaza, 
mert a legtöbb tanszert már itthon is gyártják 
és pedig kitűnő minőségben. Ide jegyezzük a 
fölszólalásokból, hogy a fiumei, hermaneczi és 
nagyszlabosi papírgyárak kitűnő irópapirt 
készítenek, rajzpapirt csak a fiumei. Czeruzát 
készít az első magyar iróngyár, tollat Schuller 
József Budapesten, tintát Müller testvérek, 
tollszárat Schuller, rajztáblákat és vonalzókat 
Riegler Gizella-telepe Visegrádon, krétát a 
soproni gyár. Nem készül azonban Magyar-
országon vagy legalább nem eléggé jó minő-
ségben szivacs, törlőgummi, festék, zsebben 
hordozható tintatartó s némely fizikai szer. 
Mindenesetre örvendetes, hogy a leglényege-

sebb tanszerekből már van kitűnő magyar 
készítmény, de óhajtandó volna, ha az orszá-
gos iparegyesület ezekről időről-időre részben 
árjegyzéket készíttetne s osztatna szét az 
iskolákban. A magyar tanító szívesen pártolná 
mindig a hazai ipart, de méltán megvárhatja az 
az iparosoktól, kik főkép az iskolásgyermekek 
filléreiből élnek, hogy legyenek kissé élelme-
sebbek s ne Platz támadásai után fedezzék 
fel őket s akkor is csak úgy, hogy még 
keresgetni kell czímüket s árjegyzéküket. Az 
iparegyesület és egypár tanférfiú ajánlása 
mellett kibocsátott és 25—30.000 példányban 
szétosztott árjegyzék nagyon sokat lendítene 
a hazai tanszeriparon. 

= Mezőgazdasági múzeum. Budapestre 
utazó olvasóink figyelmét fölhívjuk a m. kir. 
mezőgazdasági múzeumra, melynek gyűjte-
ményeit nemcsak a mezőgazdák, hanem mind-
azok haszonnal és tanulsággal tekinthetik meg, 
kik a mezőgazdaság vagy valamelyik ága 
iránt érdeklődéssel viseltetnek. E múzeumban 
hasznos és kárttevő állatok gyűjteménye, növény-
termelési, kertészeti, gyümölcse'szeti, szőllő-
szeti, állattenyésztési, baromfitenyésztési, méhé-
szeti, selyemtermelési tárgyak, gép- és eszköz-
modellek, talaj- és műtrágya-minták, emlék-
tárgyak, épület-modellek, statisztikai kimuta-
tások stb. láthatók. A múzeum, mely a VII. 
ker., Kerepesi-út 72. számú házban van elhe-
lyezve, a hétfői és ünnepeket követő napok 
kivételével naponkint d. e. 9 órától d. u. 
1 óráig van nyitva és látogatása ingyenes. 

= Pályatételek. A nagyszombatvidéki róm. 
kath. népnevelők egyesülete a köv. pályakér-
déseket tűzte k i : „A tanuló ifjúság iskolai 
kirándulásainak hasznáról." Jutalma: I. díj 
20 korona, II. és III. díj az egyesületi pénz-
tárból: 10 és 5 korona. „Mit tehet a tanító 
a tanuló ifjúság körében s az iskolán kívül 
az egyházi ének s az erkölcsnemesítőfnép-
ének ápolására?" Jutalma: I. díj 2 cs. és kir. 
arany, II. díj 1 arany. „Mi az ismétlő- és 
gazdasági iskola tanítójának föladata, hogy 
növendékei az iskolából kilépve, ott nyert 
ismereteiket — valláserkölcsi szilárd meg-
győződésük mellett — a gyakorlati életben 
is megőrizzék és e kettős alapon nemcsak 
saját üdvöket előmozdítsák, hanem a közjónak 
is hasznos szolgálatot tehessenek?" Jutalma 
4 cs. és kir. arany. „A nép körében sajnosan 
észlelt iszákosságnak okairól, czélirányos orvos-
lásának segédeszközeiről, tekintettel a tanuló 
ifjúságra." Jutalma 2 cs. és kir. arany. 
A pályairatok 1900 augusztus 30 ig Jedlicska 
Pál egyes, elnök úrhoz Felső-Diósra küldendők. 
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Az én birodalmam. 
Van nekem, van bizony 
Egy egész országom, 
Népes kis tartomány 
Télen, puszta nyáron. 
Változnak lakói, 
Gyorsan kelnek szárnyra: 
Az én birodalmam 
Fürge nép hazája. 

I)e míg benne élnek 
Ós egyszerűségbe' 
líagyog mint a csillag 
Lelkünk tiszta fénye. 
S míg künn a nagy világ 
A bűnök tanyája : 
Az én birodalmam 
Jó erkölcs hazája. 

Elvetem a magot, 
— Csak a jót keresem — 
Majd a kis csemetét 
Öntözöm, megnyesem; 
S nő, virul a tudás 
Terebélyes fája: 
Az én birodalmam 
Tudomány hazája. 

S akárhányan vannak 
Mind egyformák itten, 
Úr és szolga között 
Rang, különbség nincsen. 
Kit-kit úgy becsülnek, 
Ahogy szert tesz rája: 
Az én birodalmam 
Igazság hazája. 

Ennek az országnak 
Nincs párja a földön, 
Életem nagy részét 
Boldogan itt töltöm. 
Egymást átöleli 
A nép és királya: 
Az én birodalmam 
Szeretet hazája. 

( Borsod-Náilnsá.) Geryeli/ János. 

— 3 © 

Konyliakertészet. 
A hazai gyümölcsfatenyésztésnek szélesebb 

körben való terjesztésére az utóbbi években 
üdvös és erőteljes mozgalmat fejt ki az állam, 
mert faiskoláiból a községi faiskolák részére 
ingyen ad nemes fajú oltványokat, a tanítók-
nak szaktanfolyamokon alkalmat nyújt az 
elméleti ismeretek, a gyakorlati ügyességek meg-
szerzésére stb. 

Örömmel kell üdvözölnünk a bölcs intézke-
déseket és az édes haza vagyonosodása és 
boldogulására irányuló nemeslekü áldozat-
készséget. 

Nem argumentálok a kitűzött czélért, 
hiszen ezzel mindnyájan annak teljes tudatá-
ban vagyunk, melyek után csak a feladat 
megoldása vár a tanítóságra, hogy azt köz-
vetlen és közvetett úton nemes vetélkedéssel 
és tettekkel siettesse elérni. 

De nem titkolhatom el ezzel kapcsolatosan 
sajnálkozásomat, midőn nyiltan kimondom, 
hogy a tantervünkben előírt és törvényileg 
szentesített §-t, mely a gazdaságnak és kertészet-
nek tanítását teszi kötelezővé, ily úton csak 
részben hajtjuk végre, sőt egyoldalúlag járunk 
el. A gazdasági tananyagnak tanításával, 
a gazdasági iskolák fölállításával immáron 
a helyes mederbe terelték, míg a kerté-
szetnél csak a gyümölcsfa és szőllőtermesz-
tés nyer istápolást, pedig e kettő a ker-
tészetnek csak hozzátartozó és kiegészítő 
része, mert a „kertészet" fogalom alá első 
sorban — legalább én úgy hiszem — a 
konyhakertészet tar tozik; tehát nem helyes 
dolog az, hogy a konyhakertészettel mostoha 
módra bánunk. 

Tekintsünk csak szét az országban, azt 
tapasztaljuk, hogy e téren semmit sem tettünk 
eddig és ha mégis itt-ott látunk csekély hala-
dást, az sem a mi érdemünk, mert a konyha-
kertészet üzeme csakis nagyobb uradalmak-
nál található, mely azonban csak arra szolgál, 
hogy az uraságnak meglegyen mindaz, még 
pedig idejekorán, a mit szeme-szája kiván. 

A városokban méregdrága a konyhai vete-
mény még a rendes időszakban is és e 
mellett azt kell megvenni, a mit éppen eladás 
végett a piaczra hoznak, mert sok a fogyasztó és 
kevés a termelő, sőt ez utóbbiak^ezt csak 
mellékkeresetből űzik, mert a főfoglalkozásuk 
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más. A kis községekben pedig a köznép alig 
termel egyebet, mint egy kevés salátát, bur-
gonyát és paradicsomot, azok is bitvány fajúak. 
Ily községben lakó intelligensebb elemek, ba 
nincs kertjük, kénytelenek a zöldségnemüek 
bevásárlását a legközelebbi városban eszközölni, 
a mi, számítva a szállítási költségeket, a már 
ott úgy is elég drága czikket még drágábbá 
teszi. Sőt tudok olyan községet, nem is egyet, 
hol a köznép — máskülönben szorgalmas és 
munkás a mezei munkákban — kertjére, 
illetőleg a konyhai vetemények termesztésére 
semmi gondot sem fordít és ha nénémasz-
szonynak a levesébe kevés petrezselyemlevélre 
van szüksége, nem restel az urasági udvarba, 
a jegyzőnéhez vagy a paplakba elfáradni, 
hogy kérjen, pedig magának nagyobb helye 
van, de parlagon áll. Ez nem mese, de 
valóság! 

Ennek oka pedig az, hogy restelkedik a 
konyhakerti vetemények termesztésével bajlódni, 
meg aztán arra gondol, hogy a városban az 
őszi vásáron majd vesz annyit, a mennyire 
szüksége van télire. Ujabban e fáradságtól is 
megkímélik az élelmes vállalkozók, mert ezek 
a városban megveszik és községről-községre 
járnak vele s elárusítják, persze a busás % 
hozzászámításával. 

Az ügyes konyhakertésznél, legyen az termelő 
vagy magán fogyasztó, munkájának mindenkor 
megvan a szép sikere, mert termesztményeit 
nem fenyegeti annyi veszedelem, mint a gyü-
mölcsöt vagy a szőllőt, nem kiván oly nagy 
tőkebefektetést és mégis már az első évben 
meghozza a jövedelmet, miért is inkább meg-
felel a szerényr vagyonnal bíró népnek. 

Vegyük csak példának azt, hogy valaki 
kertjét szőllővel ültette be, ebből csak a 
harmadik, illetve a negyedik évben várja a 
termést, a mit egy korai fagy, nyári jégeső, 
esős nyár stb. lépten-nyomon tönkretehet 
abban az évben; tegyük föl, tovább remél, de 
a következő esztendőben egyik-másik veszede-
lem újra beüt, most már nincs tovább kitar-
tása, eladja úgy a hogy a szőllőt és vagyoni-
lag tönkrejutott. Csaknem ugyanez a körül-
mény foroghat fönn a gyümölcstermesztésnél is. 

Míg a konyhakerti veteményeknél másként 
áll a dolog, itt korai, késői és egész éven át 
termelhető növények vannak, a fagy csak egy-
néhánynak árt, a mit azonban részben azonnal 
vagy később pótolni lehet, sőt a jégverés 
mellett sincs minden vetemény teljesen kocz-
káztatva, de tegyük föl, hogy igen, még 
mindig végezhetünk újra vetést oly vetemé-
nyekből, melyek bár későre, de mégis termést 
adnak, így tehát a legrosszabb esetben sincs 
minden elveszve. Másrészt a konyhai vete-

mények termesztésénél már a hat évet mult 
gyermeknek is foglalkozást nyujthatunk a 
gyomlálásnál, később a vetésnél, palántázásnál 
(pikkirozás) és így tovább, a nagyobbaknak 
ásás, kapálás, gereblyézés stb. munkáknál, 
tehát mindjárt belevonhatjuk őket a kerti 
munkakörbe. 

Csak az tudja igazán méltányolni a konyha-
kertészet erkölcsi hatását a gyermekeknél, 
a ki már ezzel bíbelődik; mily örömmel megy 
a gyermekcsoport a kertbe, mennyire tud 
annak örülni, ha az általa elvetett magvak 
kikeltek, hogy dédelgeti, ápolja azokat, mint 
édesanya a gyermekét, ha veteményéből va-
lami elpusztul: megsajnálja, igyekszik azt, ha 
csak lehet, újjal pótolni, remegve várja, mikor 
üti már ki fejecskéjét a földből és ha ezt 
észreveszi, mint nagy eseményt ujjongva kür-
töli társainak. Nem ismerek oly rosszlelkű 
gyermeket, a kiben a kertészkedés, ha nem is 
nagy, de csekély javulást ne idézett volna elő. 
Ám, a ki Tamás ebben, próbálja meg, egy év 
múlva a legkonokabb tagadó is bátor har-
czosa lesz ez ügynek. 

De nézzük az anyagi jövedelmet: így pár 
négyzetméter területű kert okszerű művelés 
mellett egy 6 tagból álló családnak az egész 
évben szükséges zöldségneműeket adja meg, e 
mellett a napi ételekhez mindenkor friss vete-
ményeket vehet onnét, a mi értékben annyival 
többet ér, mert egészségesebb, mint a piaczon 
árusított, már jóval előbb leszedett. 

Mindenesetre fődolog a konyhakertészkedes-
nél, hogy a kertészkedő egyén járatos legyen, 
a mi pedig nem nehéz dolog annak, kiben 
jóakarat, ambiczió és a munka iránti kedv s 
szeretet van, az ilyen a legszebb eredményeket 
érheti el Továbbá, az első magvakat meg-
bízható magkereskedőtől szerezze be, az ég-
hajlati viszonyoknak és a talajnak megfelelők 
legyenek a magvak, a szükséges munkálatok 
a kellő időben pedig megejtessenek. Egyévi 
gyakorlat után már oly tapasztalatokat szerez-
hetnek még azok is, a kik semmi ismerettel 
sem bírnak, hogy már a második évben siker 
koronázza a fáradságukat. 

Bizony nagy hiba, hogy a tanítóképző-
intézetekben a konyhakertészet csekély mérték-
ben valósíttatik meg, meg is esik aztán az 
újdonsült tanítóval az, hogy a veteményeket 
sem ismeri meg a kertben, annak mikénti el-
vetéséről pedig sejtelme sincs, mert nem taní-
tották meg erre, a gyakorlati életben ő maga 
sem fog nagyon törődni, mivel érzi azt, hogy 
nem ért hozzá, még inkább közönyös lesz, ha 
arra kényszerítő körülmény sem forog fenn. 
Sajnos tapasztalat, de bizony sok ilyen tanítót 
lehet találni, a ki egy kalaráb-palántát nem tudna 
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helyesen pikkirozni, sőt nem is tudja, hogy 
csakis ezen az úton termeltetik, de mentségükre 
szolgáljon az, hogy nem az ő bűnök, hanem 
az már aztán őket terheli, hogy ha alkalmuk 
van és megnem próbálják vagy közönyösen 
teljesítik föladatukat. Ezért jó tehát, ha erre 
buzdíttatnak. 

Ha minden községi iskolához tartozó kert-
ben mintaszerű konyhakertészet volna, bizo-
nyosra veszem, hogy ezt a nép látva, pár év 
múlva azon község összes kertjei is ilyenné 
alakulnának á t ; mert a példa mindennél 
jobban hat! 

A konyhakertészkedésnek általános elterje-
déséhez főtényezőkül csakis a tanítók és a 
községi iskola kertje szolgálhatnak, ily módon 
pedig a népnek keresetforrást és hasznos 
foglalkozást adunk, vagy ha azt éppen minden 
esetben nem is, legalább megkíméli családja 
részére szükségelt kiadások ezen részét és 
élvezetet is nyúj t az egészséges és friss ter-
ményekben s így még az elégületlenségből 
fakadó socziálizmus terjedésének gyengítésére 
is szolgálatot teszünk. A konyhakertészet 
jövedelmezősége mellett pedig eléggé bizonyít 
a hollandiak és belgák szorgalma, kiknél a 
földterülethez képest tűlnépességnek csodálatos 
megélhetésére csakis a kertészet adja meg 
a lehetőséget! 

Tanító társaimhoz fordulok azzal a fölhívás-
sal, hogy szenteljenek időt, fáradságot a 
konyhakertészet intenzívebb kultiválására, mert 
e téren elért eredményekért rövid idő múlva 
hálás lesz a magyar nemzet elismerésében. 

(Arad.) Baláss Fereíicz. 

Az Eötvös-alap jótéteményei. 
A .magyarországi tanítók Eötvös-alapját 

gyűjtő és kezelő országos bizottság" néhány 
kétszázkoronás és több százkoronás ösztön-
díjat s több százkoronás segélyt fog kiosztani. 
Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek elnye-
rése czéljából az „Eötvös-alap" orsz. tanító-
segélvegyesület elnökségéhez intézendő folya-
modványukat az illetőknek Peres Sándor egye-
sületi titkár úrhoz (Budapest, VIII., Szent-
királyi-utcza 47.) kell legkésőbb f. é. julius 
10-ig beküldeniök. Később érkező kérvények 
csak kivételes esetekben vehetők figvelembe. 

A néhány kétszáz- és több száz koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középtano-
dák 4-ik osztályát már az 1898/99-ik évben 
vagy régebben jó sikerrel elvégezték és jelen-
leg a polgári iskolák vagy a középtanodák 
magasabb osztályaiban tanulnak avagy a ta-

nítóképző-intézeteket, akadémiákat vagy pe-
dig az egyetemeket látogatják. A pályázatból 
az itt föl nem sorolt, olyan tanintézetekben 
tanuló ifjak és leányok sem záratnak ki, a 
melyek tanulóiktól a fölvételnél megkövetelik, 
hogy a középtanodák vagy polgári iskolák 
négy alsó osztályaiból bizonyítványokat mutas-
sanak föl. Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak 
azoknak a kisdedóvóknak, nép- és polgári is-
kolai tanítóknak és tanítónőknek, tanítóképző-
intézeti tanároknak, tanfelügyelőségi hiva-
talnokoknak a gyermekei folyamodhatnak, 
a kik az „Etövös-alap" országos tanítói segély-
egyesületnek tagjai közé fölvétettek és az 
ezen egyesület iránt való kötelezettségeiknek 
rendesen eleget tettek. Az ösztöndíjért folya-
modók mellékelni tartoznak 1. az 1898 99. és 
az 1899 900-ik évről szóló iskolai bizonyítvá-
nyaikat ; 2. az illetékes tanintézet tanári ka-
rának ajánlatát ; 3. azon iskolai hatóságok-
nak vagy tanító-egyesületnek esetleg tantes-
tületnek az ajánló-levelét, a melyhez szüleik 
tartoznak illetőleg tartoztak. Azon okmányt, 
a mely igazolja, hogy folyamodó szülei az 
„Eötvös alap" országos tanítói segélyegyesület 
kötelékébe fölvétettek és ezen egyesület irá-
nyában tartozó kötelességüknek eleget tettek, 
az „Eötvös-alap" pénztárosa hivatalból mel-
lékeli az egyesületi titkárhoz beküldött kér-
vényekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamo-
dók kérvényüket az illetékes tanítóegyesület 
elnöksége vagy az illetékes egyházi vagy vi-
lági iskolai hatóság útján tartoznak az „Eötvös-
alap" titkárához beküldeni. E folyamod-
ványhoz csatolandó a) a szegénységi, illető-
leg orvosi bizonyítvány, b) az illetékes ta-
nító-egyesületnek vagy iskolai hatóságnak 
ajánló-levele. Azt a bizonyítványt, a mely 
igazolja, hogy a folyamodó eleget tett az 
„Eötvös-alap"-pal szemben fennálló kötelezett-
ségének, az egyesület pénztárosa hivatalból 
mellékeli a beküldendő kérvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
czéljából közöljük itt az „Eötvös-alap orszá-
gos tanító-egyesület" alapszabályzatának a 
69. §-ban foglalt következő tételeit: 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neve-
zetesen a segélyösszegeknek és az ösztöndíjak-
nak odaítélésénél a következő szabályok szol-
gálnak irányadóul: a) „A ki az egyesületi 
rendes tagsággal járó kötelességeknek eleget 
nem tesz, az sem maga, sem hozzátartozói 
nem részesülhetnek az alap jótéteményeiben." 
b) „Elégtelen eredményről vagy kifogásolható 
magaviseletről tanúskodó bizonyítványokat fel-
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mutató tanulók nem részesülnek ösztöndíjak-
ban, valamint azok sem, a kik a legutolsó 
két tanfolyamról iskolai bizonyítványaikat 
kérvényükhöz nem csatolják." c) „A közép-
iskolák és polgári iskolák 4 alsó osztályát 
még be nem végzett tanulók csak kivételes 
esetekben részesítendők az alap ösztöndíjai-
ban.'' d) „A nagyobb családdal bíró szegé-
nyebb sorsú rendes tagok gyermekei kivált-
képen, ha azok a szülői házon kívül, idegen 
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben ré-
szesítendők, valamint az árvák is." e) „Első 
sorba azok a rendes tagok veendők az alap 
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, a 
kik még egyszer sem részesültek abban; ki-
váltképen figyelembe veendők azoknak kérvé-
nyei, a kik az „Eötvös alap"-hoz régebb idő 
óta rendesen befizették járandóságaikat és 
annak fölvirágzásához egyébként is hozzá-
járultak." f ) „A segélyösszegekért folyamodó 
rendes tagok közül első sorban azok veendők 
figyelembe, a kik csekély vagy semmiféle 
nyugdíjban nem részesülnek." g) „Az oly ren-
des tagok, kik még rendes fizetést élveznek, 
segélyösszegekben csak az esetre részesíthetők, 
ha huzamosabb ideig súlyos betegségben szen-
vedtek és ezt hatósági orvosi bizonyítványnyal 
is igazolják ós folyamodványaikat az illetékes 
iskolahatóság ajánlólevelével is ellátták." h) 
„A rendes tagok özvegyei közül előnyben 
részesítendők azok, a kiknek kiskorú árvákról 
kell gondoskodniok." i) „Az oly folyamodvá-
nyok, melyek az „Eötvös-alap gyűjtő és ke-
zelő központi bizottság" által évenkint febr. 
2-án kihirdetendő pályázatban foglalt utasítá-
soknak megfelelőleg föl nem szereltetnek, vagy 
a kitűzött határidő után küldetnek be, csakis 
a legkivételesebb esetekben vehetők figyelembe, 
ha a figyelembevételt maga a pályázatot ki-
hirdető bizottság is javasolja. 

A magyarországi tanítók „Eötvös alapjával" 
kapcsolatban álló Gyertyántfy István-féle ala-
pítvány 100 koronás segélyösszegét az „Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott orsz. bizottság az alapító-levél értel-
mében csak oly tanítóknak, illetőleg tanító-
nőknek, esetleg ezek tanulógyermekeinek 
adományozhatván, a kik az „Eötvös-alapnak" 
rendes tagjai, a kik az 1 frtnyi tagsági évdíjat 
már legalább is öt izben beszolgáltatták, vagy 
a kik a 20 frtnyi örökös tagsági tőkét telje-
sen befizették és a kiket ezenfelül az „erdély-
részi közművelődési egyesület" saját szem-
pontjából véve és kiválóan érdemesnek ajánl 
a megjutalmazásra. Ezennel felhívjuk az ezen 
segélyösszegre igényt tartható kartársakat, hogy 
kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
julius l-ig az „Erdélyrészi Magyar Közműve-

lődési Egyesület"' központi választmányához 
(Kolozsvár) nyújtsák be. 

Budapest, 1900 február 2. 
Az „Eötvös-alap" (orsz. tanítói segély-

egyesület) nevében : 
Peres Sándor, Péterfi Sándor, 

titkár. elnök. 

IRODALOM. 
Magyarország közoktatásügye. A közoktatás-

ügyi ministerium kiadásában most jelent meg 
az a franczia nyelven írt monografia, mely 
(Lenseignement en l.ongrie cz. alatt) a párisi 
kiállításra készült. A mű 30 nyomtatott ívre 
terjed s XII fejezetre oszlik. Közoktatásunk 
történeti fejlődéséről világos áttekintést nyújt 
a legrégibb időtől-egészen az 1897/8. tanévet 
bezárólag. E monográfiából az idegenek ala-
posan tájékozódhatnak kisdedóvási ügyünktől 
kezdve a felső oktatásig minden fokozatú 
kul túr-intézményünk szervezetéről és igaz 
képet szerezhetnek közoktatásunk állapotáról. 
Ezzel nemzeti ügyünknek tett szolgálatot a 
minister. A közoktatásügyi kormány az egy-
séges monográfiából külön kiadást rendezett 
szakok szerint is; ez által a párisi kiállításon 
a magyar közoktatás csoportjánál — iskola-
fajok, intézmények szerint — oszthatók szét 
az egyes füzetek. Ez az idegen látogató kényel-
mének is megfelel, mert abból a füzetből vesz 
csak magához, mely szak iránt legjobban 
érdeklődik. A monográfiának egyes részeit 
Wlassics minister megbízásából a következők 
í r ták: a közoktatási ministeriumról és a köz-
oktatási tanácsról szóló bevezető részt: Sebestyén 
Gyula e tanács ti tkára; a népoktatási részt: 
Mosdóssy Imre tanfelügyelő; a kereskedelmi 
szakoktatást: Kirchner Béla felső keresked. 
isk. főigazgató; a középiskolai oktatást: Fináczy 
Ernő osztálytanácsos; a főiskolai oktatást : 
Szász Károly ministeri t i tkár; a selmeczbányai 
erdő- és bánya-akadémiát: Pauer János inté-
zeti t i tkár; a művészeti oktatást : K. Lippich 
Elek osztálytanácsos; s végül az ember-
baráti intézményeket; Szabó Sándor minis-
teri titkár. 

Franczia és magyar zsebszótár, tekintettel 
a két nyelv szólásaira. Szerkesztette: Ujváry 
Béla áll. főreálisk. igazgató. Budapest, az Athe-
naeum irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadása. 
Talán csak nem rójuk föl biineül a Néptaní-
tók Lapja szerkesztőjének, ha irodalmunkat 
bő ismereteinek tárházából gazdagítja? Föl-
használom a szerkesztő távollétét, hogy a Nép-
tanítók Lapjában ismertessem a föntebbi 
könyvet, mert én éppen azt akarom, hogy a 
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Néptanítók Lapja révén ismerjék meg a taní-
tók ezen, a jelen körülmények között nagyon 
is hasznavehető, de minden körülmények között 
becses munkát. Mert én bizony föltételezem 
nagyon sok tanítónktól, hogy elmegy az idei 
szünetek alatt a párisi világkiállításra és akkor 
kár volna tudomására nem adni, hogy ime, 
van a magyar könyvpiaczon olyan könyv, 
melynek a párisi kiállításon nagv hasznát 
veheti és ez az Ujváry két kötetből álló szó-
tára. Egy-egy kötet ára 2 korona. Ismertetem 
a könyvet egy egészen új ismertetési mód 
szerint. Elutazom Párisba, de nem tudok a 
franczia nyelvből egy árva kukkot sem. 
A világkiállítás helyisége felé jártamban egy 
párisi suhancz a következő hirdetményt nyomja 
a kezembe: „Ne venez pas á l'Exposition 
de Paris sans étre muni du Badieux etc." 
No, már most mit jelent ez ? Zsebemben van 
Ujváry szótára — mert jelességéhez tartozik, 
hogy csinos alakú és jól elfér a kabátzsebem-
ben — keresem benne az egyes szókat, rendre, 
mind megtalálom. De hogyan? Figyelmes 
kutatásra megértem, hogy a szerző a szónak 
a gyökbetüit elkülöníti a ragoktól, a gyök-
szónak értelmét megállapítja, azután bemutatja 
különféle jelentéseiben pl. a venez szónak a 
gyöke a 406. old. ven ir: jönni, megérkezni; 
a ne 291. old. mellette zárójelben van a pas 
szócska, a mi azt jelenti, hogy ez a kettő, a 
ne pas együtt jelenti a magyar tiltást: ne! 
vagy tagadást: nem. Az á ott van mindjárt 
az első oldalon és mindenféle jelentésében 
bemutatva, így megyek végig a szavakon, föl-
írom magamnak a megismert szókat egymás-
mellé és ime a végén megértem az egészet. 
Ha azonban én akarok másoktól valamit 
kérdezni, vagy kérni, akkor a magyar-franczia 
részhez nyúlok és abból állítom össze a beszé-
demet. Persze annyit kell tudnom, hogy a 
franczia nyelvben a személyes névmást az ige 
előtt kiteszik pl. nem mondhatom: keresek egy 
szobát, hanem én keresek egy szobát. Ez a 
sajátság azonban kitűnik a szótárból is, csak 
figyelmesen kell tanulmányozni. No, de kész 
tanító-ember úgyis megszokta a figyelmes 
olvasást, nem lesz tehát nehéz a tájékozódás. 
A franczia-magvar rész, mely 414 kéthasábos 
oldalon tárgyalja a szókat, még a rendhagyó 
igék ragozását is adja függelékül. Ezzel is 
becsesebbé vált a munka. Nagyon sok ember 
előtt kiváló értékű lesz a könyvnek az az okos 
berendezése, hogy a franczia szónak magyar 
kiejtését, különösen ott, hol e kiejtés kissé kétes, 
zárójelbe teszi a szerző pl. abbatial, a zárójelben 
ez áll: (szi), a mi azt jelenti, hpgy magyarul így 
olvassuk ezt a szót: abbaszial; vagy mind-
járt utána: abbaye (abéi), tudniillik magyarul 

úgy ejtendő abéi. (2. old.) Hogy azonban 
ismertetésem ne álljon csupa dicséretből, meg-
említem, hogy a 107. old. Icontignatio szónál 
e zárójel közé tet t : tignászi azt a téves gon-
dolatot támaszthatná az olvasóban, mintha 
ezt a szót így kellene kiejteni: kontignászion. 
pedig: kontinyászionnak ejtődik. (Ebben azon-
ban nem t. munkatársunknak, hanem a szótár 
Írójának van igaza. Szerk.) Hát bizony nincs 
is kifogásolni való ezen könyvben, mely meg-
érdemli, hogy minden törekvő ember nregsze-
szerezze. Schön József. 

A Franklin-Társulattól kiadott és Peez Vilmos 
egyetemi tanártól szerkesztett Ókori Lexikon-
nak megjelent a 3-ik füzete, mely a munka 
I. kötetének 9—12. íveit fogjalja magában. 
Különös dicséretet érdemel az akvinkumi ása-
tások szép térrajza. A füzet ára 1 korona; a 
folytatólagos füzetek julius és augusztus kivé-
telével minden hó 15-ike táján jelennek meg. 

A Nagy Képes Világtörténetnek megjelent a 
65. és 66. füzete. Megrendelhető Révai test-
véreknél, VIII., Ullői-út 18. sz. 

„Siribeszédek (prózában) prot. tanítók hasz-
nálatára>." Ily czím alatt előfizetési fölhívást 
hirdet Zih Károly békésszentandrási ev. ref. 
néptanító f. é. julius 1-én negyedévenkint 
5 ívnyi (egész évre 20 ív) tartalommal meg-
jelenő füzetekre. Ara az egyévi folyamnak 
(4 füzetnek) 4 korona. Az előfizetést — hogy 
a nyomatandó példányok iránt magát tájé-
kozhassa — még május hónapban kéri telje-
síteni. Az érdekelt feleknek figyelmébe ajánl-
juk e füzetek pártolását. 

HIVATALOS K É S L 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Bálint Sándorné 
úrhölgy budapesti lakosnak, a ki az 1898— 
1899. tanévben a maglódi-úti községi elemi 
iskola szegény tanulói részére 9906 adag 
ebédet adott. 

Kinevezte: Csupák Gáspár oki. tanítót a 
karámi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Faragó 
István oki. tanítót a weidenthali közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Miklóssy V. János oki. taní-
tót az örményesi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Kercsedi Árpád boldog falvi 
áll. el. isk. tanítót a szászdányáni és 
Muzsnai Sándor medvési áll. el. isk. tanítót 
a boldogfalvi áll. el. iskolához jelen minő-
ségükben. 
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Tégleg megerősítette: Berzsenyi Gusztáv 
tordaaranyosmegvei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokot jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Korányi Mihály 
felsőremetevasgyári r. kath. tanító részére 
évi 620 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
ä A zalaegerszegi tanítói járáskor ta-

vaszi közgyűlését Bakon tartotta. Az osztatlan 
iskola kérdése dolgában a választmány Horváth 
János egerszegi tanító értekezése alapján úgy 
döntött, hogy az osztatlan iskola számára 
"külön tanterv szükséges, sőt kívánatos, hogy a 
2—3—4 tanítóval bíró iskolák számára a 
tanterv mellé még külön utasítás is adassék. 
Péter ff y József „ Konyhakerti magvak termelése" 
ez. dolgozatát olvasta föl, majd Horváth 
János értekezett az osztatlan iskola tanterve 
kérdéséről. Az indítványok során Nóvák Mihály 
(Réztolli) részletesen megokolt azon indítványa 
következett, hogy a gondnokság és iskolaszék, 
mint az iskola helyi hatósága, föltétlen eltör-
lendő. A közgyűlés úgy döntött, hogy a 
megyei központi választmányt megkeresi az 
indokolás nyomtatása és terjesztése fedezésére. 
Este az iskola helyiségében a Tanítók Háza 
javára jól sikerült mulatság volt. Ajánlatos 
volna minden tanítói közgyűlésnek, a hol 
csak lehetséges, a Tanítók Háza javára táncz-
mulatságot rendezni, mert ez jelentékeny és 
állandó jövedelmet biztosít a humánus czélra. 

(P. .1) 
£ A veszprémvármegyei általános tanító-

egyesület e hó 1-én Veszprémben tartotta 
meg III-ik rendes közgyűlését. A szép szám-
mal megjelent tagok között Papp Sándor kir. 
tanfelügyelő is jelen volt. Czuczay Gyula 
herendi áll. isk. igazgató tárgyalta az egy-
tanítós, osztatlan népiskolákra vonatkozó tan-
terv-kérdést. Kiváló pontja volt ez az egész 
gyűlésnek és érdekes pedagógiai szakismeret-
ről szépen tanúskodó vita keletkezett, mely-
ben résztvettek: Oszoly Mihály, Kardhordó 
László, Ligárt Mihály, Száz Ferencz, Kranitz 
József, Répái, Soós, Amberg, Kenessey stb. 
egyl. tagok. A közgyűlés az egységes tanterv 
mellett foglal állást olyformán, hogy az egy-
tanítós osztatlan népiskolákban az olvasókönyv 
képezze a tanítandó tárgyak középpontját. 
Nem kevésbbé érdekes volt Demjén Márton 
helv. hitv. lelkésznek „Fáy András mint peda-
gógus, írta Komáromy" cz. könyvről szóló 
ismertetése. Papp Sándor kir. tanfelügyelőnek 
a „Tanítók Házai" ügyében intézett meleg-
hangú átirata folytán a közgyűlés elhatározta, 
hogy a közoktatásügyi minister úrhoz hála-

iratot terjeszt föl, a miért a költségvetésbe 
1 millió koronát vett föl a „Tanítók Házai" 
segélyezésére. Az egyesület is egy 50 koronás 
részesjegygyei támogatja e szép intézményt 
és a gyűlésből kifolyólag üdvözlő sürgönyt 
küldött a ministerhez. Megválasztotta ezután 
egyhangú lelkesedéssel a visszalépett Szováthy 
Lajos pápai áll. tanítóképző-igazgató helyébe 
az egyesület elnökének Kardhordó Lászlót, a 
pápai állami tanítóképző tanárát," ki az egyesü-
letet egyúttal a „M. T. Orsz. Bizottságá"-ban 
is képviselni fogja, pénztárosnak pedig Czeglédy 
István gimn. tanárt Sés' tanfelügyelői tollno-
kot. Szép Lipót alelnök vezetése mellett, 
a főispán és kir. tanfelügyelő uraknak az egyesü-
let dísztagjaivá m. évben történt választatásuk-
ról szóló díszokmányokat fogja átadni, melye-
ket Blázy Imre veszprémi polg. és felső keresk. 
isk. tanár műízléssel rajzolt. A jövő közgyű-
lést Pápán tartja s ennek „A nyugdíj törvény 
revíziója" lesz egyik fontos tárgya, mely tétel 
kidolgozásával a közgyűlés Szép Lipótot 
bízta meg. 

± Az ungvármegyei ált. néptanítóegyesü-
let szobránczi járásköre folyó évi tavaszi köri 
gyűlését május hó 15-én Felső-R.ibnyiczén 
tartotta meg. Kovács Mihály k.-za!acskai 
tanító a szóképzést ismertette a népiskola 
IV-ik osztályában és itt a tót gyermekeknek 
tiszta magyar kiejtése lekötötte a hallgatóság 
figyelmét. Grigássy Károly járásköri elnök 
üdvözölte a tanügybarátokat és a kedvezőtlen 
idő daczára teljes számmal megjelent tagtár-
sakat ; majd ismertette a Tanítók Házát s föl-
szólítá e járáskör tagjait adakozásra és gyűj-
tésre ; továbbbá kérte, hogy ezután minden 
tanító vásárolja a Tanítók Háza gyufáját s ajánl-
ják ezt lelkészeknek, jegyzőknek s másoknak is. 
Végre bejelentette, hogy a járáskör a f. évben 
a Tanítók Háza javára rendezett tánczmulatsá-
got, melynek tiszta jövedelmét — 189 koro-
nát — elküldötte a Tanítók Háza pénztárosának. 
Kolb Károly egészségtani fölolvasást tartott, 
Kopin Péter gézsényi tanító az osztatlan 
iskola tantervéről értekezett s a kör külön tan-
terv mellett foglal állást. Könyves Mihály 
solymosi tanító bemutatta az általa készített 
térképtartót és irvaolvasási segédeszközt 
Gyűlés után a helybeli kolléga vendégszerető 
házánál közebéd volt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Faluhelyen a tanító igen gyakran sokat 

segíthet anyagi helyzetén, ha tehenet tarthat. 
Ámde a törvény nem parancsolja, hogy a 
falusi elemi iskolai tanítói lakások mellett gaz-
dasági helyiségeket is bocsássanak a tanító 
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rendelkezésére; így tehát istálló, csűr stb. 
építését inkább méltányossági alapon lehet 
sürgetni, de követelni nincs jogos alap. Egé-
szen más, ha a tanító fizetése föld, rét stb., 
mert ebben az esetben a szokás szerint is, 
meg aztán természetes követelmény szerint is 
lehet kivánni gazdasági épületek adását. Önnek 
választásakor tett Ígéret alapján lehet számí-
tania reá, hogy gazdasági épületet is kapjon. 
Ha azonban előbb vett tehenet, mint istállót 
építettek, a tehénól bérlete miatt — vélemé-
nyünk szerint — kárpótlást nem követelhet. 
Sürgesse az építkezést. — 0. J. 1. Miért ne 
lehetne „jó" oklevéllel engedélyt nyerni polg. 
iskolai képesítő-vizsgálatra ? Lehet, elégségessel 
is, ha egyéb föltételnek megfelel; pl. már 
legalább 3 év óta elemi iskolai tanító stb. 
2. Határozott terminusra kell kérni az enge-
délyt, mely nem szólhat „akármilyen hosszú 
időre". 3. A harmadik évnek rendes úton való 
végzésére is csak folyamodvány alapján kaphat 
esetleg engedélyt. 4. A polg. iskolai képezdei 
ügyekben a kívánt tervezetet a Pedagógiumból 
(Budapest, I. ker., Győri-út) kaphatja meg. — 
K. Gy. Rövid ideig tartó helyettesítésnél nem 
méltányos, hogy az illető kántortanítón veszik 
meg a helyettesítési díjat. Tekintettel azonban 
arra a különös helyzetre, hogy a kántorságra 
a többi tanító díjlevél szerint nincs kötelezve 
s ön oly tanfolyamon volt, mely saját előme-
netelének szolgál alapul, eäetleg az így szerzett 
ügyességet a jelenlegi állomásán nem értéke-
sítheti, hanem máshová fog pályázni e m i a t t : 
czélszerübbnek tartanok, ha a pör megakadá-
lyozása czéljából kifizeti a helyettesítésre for-
dított 25 frtot. — M. Jusztin. Törvényt nem 
ismerünk erre nézve; (Je mivel ön törvényes 
kötelezettségét teljesíti a bevonulással, nem 
tartjuk méltányosnak, hogy ön fizesse a kán-
toroskodásban való helyettesítés költségét. Leg-
rosszabb esetben a fele teher viselésére bírja 
reá a hitfelekezetet. — B. Levelében mind 
oly dolog van, melyre tanácsadónkból már 
kaphatott választ. Mindössze azt hangsúlyoz-
zuk, hogy senkisem biztosíthatja önt eleve az 
államnál leendő alkalmaztatásáról. Azért, mert 
40-éves korán túl szerezte meg a polg. iskolai 
képesítést, nem utasítják vissza a pályázattól, 
mivelhogy ön már korábban is tanító volt, 
habár elemi iskolában működött. — Sz. S. 
Mint mondottuk a földadó, árvíztéri költség stb. 
ügyében utaljuk az illetőket e tárgyban la-
punkban előzőleg megjelent czikkekre. Új 
dolog nem merült föl s így mi sem mond-
hatunk újat. — N. Gizella. 1. Igen, van ráeset, 
hogy valakit elemi isk. képesítés nélkül polg. 
isk. képesítőre bocsátanak. Az ilyentől előző 
vizsgálatot követelnek a vizsg. szabályzat 

értelmében, mely szabályzatot ön az egyetemi 
nyomdában megszerezheti. 2. Vagy az Erzsébet-
nőiskolában vagy az angol kisasszonyok inté-
zetében Budapesten. — B. L. 37. 1. Magán-
iskolában töltött szolgálatát nem számítják 
be korpótlék alapjául. Egyébre a kir. tanf. 
úr közvetítését kérje. 2. Az 1898-ban a fő-
szolgabíró jelenlétében „kötött egyezme'nyt" 
terjessze be a közokt. ministeriumhoz nyug-
díjigénye helyesbítése végett. 3. Állami isko-
lához való kinevezésért folyamodhatik; de 
kevés kilátása lehet a sikerre. — .Tupa M. M. 
Br. Miután 1882-től számítják nyugdíjigényét, 
ha most betegsége miatt nyugdíjba kellene 
mennie, évi nyugdíjul 567o-át kapná beszá-
mítható fizetésének. — Németh F. Vélemé-
nyünk szerint az iskolaszékhez az 1868-ik évi 
XXXVIII. törvényczikk végrehajtása tárgyában 
beterjesztendő beadvány bélyegtelen lehet. — 
Sz. Lajos. A községi faiskola kezelésének díja 
méltányos fölemeléseért a községi képviselő-
testülethez folyamodhatik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A király Ö Felsége berlini útja után 

f. hó 12-én érkezett Budapestre, másnap 
délben fogadta a két delegácziót, 18-án a 
Vérmezőn katonai szemlét tartott, ezenkívül 
több kihallgatást adott, de különben leginkább 
Gödöllőn tartózkodik. 

— Hazai közügyeink. A képviselőház a 
hirdetési és naptárbélyeg megszüntetéséről és 
a tözsdeadó behozataláról szóló törvényjavas-
latok letárgyalása után szétoszlott s helyette 
a delegáczió tagjai folytatják tanácskozásaikat. 
A közös költségvetés a mult évhez képest 
ismét emelkedett 19,682.205 koronával (az 
egész mir 364 millió), nagyobbrészt a katonai 
kormányzat érdekében. Magyarországnak a 
határvámjövedéken kívül mintegy 80 milliót 
kell ebből készpénzben megfizetni. A delegáczió-
tanácskozás egész simán folyik. Most ellenzék 
sincs, mivel Ugront a választás alkalmával 
kibuktatták s a többiek erre lemondottak. 
A kvótát előreláthatólag ismét a király álla-
pítja meg. Ugyancsak mostanában jelent meg 
az állami számvevőszéknek jelentése az ország 
államháztartásával 1868-tól 1897-ig. A har-
mincz év alatt az állam netto kiadásai 111 
millió forintról 261 millióra, az egyenes adók 
58 millióról 109 millióra, a fogyasztási adók, 
bélyeg és illetékek 23 millióról 115 és fél 
millióra emelkedtek. Éppen a delegácziók ta-
nácskozásai alatt rendkívüli csapás érte Magyar-
országot. A hírhedt fagyos szentek (Pongrácz, 
Szervácz és Bonifácz) évek óta nem tapasztalt 
hideget okoztak, mely sok millióra menő kárt 
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okozott és pedig csaknem minden vidéken. 
Legtöbbet szenvedtek a gyümölcsösök és szöllők, 
magában a hegyaljai szőllőtelepen több millióra 
becsülik a fagy által okozott kárt, a búza-
termés aránylag kevesebbet szenvedett, de 
azért valószínűnek látszik, hogy, még ha újabb 
baleset nem sújtja is a gazdát, az idén már 
semmi esetre sem lesz kitűnő termés. 

— A magyar (lelegáczió külügyi bizott-
sága Tisza Kálmán elnöklete alatt tartott 
gyűlésén Falk Miksa előadó javaslatát egy-
hangúlag elfogadta s ez alkalommal — a 
berlini uralkodói találkozásra czélozva — 
megragadta az alkalmat örömének kifejezésére 
a fölött, hogy „az a meleg szeretet és őszinte 
hódolat, melyet az egész magyar nemzet érez 
a király személye iránt, az ország határain 
kívül is oly örvendetes viszhangot keltett 
„A magyar delegáczió volt az, mely a hármas-
szövetség politikáját több mint 20 év óta 
évről-évre fokozódó melegséggel, sőt az utóbbi 
időben lelkesedéssel helyeselte, sőt ünnepelte." 

— A magyar királyság jubileuma alkal-
mából a Népnevelők Budapesti Egyesülete 
tudvalevőleg egy alkalmi füzet kiadását ha-
tározta el és szerkesztését Ujváry Bélára 
bízta. Mivel azonban ez a jubileum augusztus 
15-re esik, a mikor úgy sem tarthatók iskolai 
ünnepek, az említett egyesület elnöksége 
abban állapodott meg a füzet szerkesztőjével, 
hogy az emlékfüzet egész — különben 
készen levő — anyaga a Magyar Tanítók 
Naptárában lásson napvilágot. Ez a naptár, 
mely már augusztus közepén megjelenik, az 
idén tehát nagyon gazdag tartalmú és alka-
lomszerű lesz s a mellett, hogy kartársaink 
iskolai ünnepekhez is fölhasználhatják, alkalmas 
lesz arra is, hogy a nép közt terjeszthető 
legyen. A Magyar Tanítók Naptára ezúttal, 
részint a kiadó nagylelkűségéből, részint 
kartársaink buzgóságából, még többet fog 
jövedelmezni kartársaink vidéken tanuló fiai 
ösztöndíjalapja javára, mint a mult évben. 

— Péterfy Sándor arczképének beszerzését 
határozta el a szarvasi helyi tanítóegyesület 
tanácskozóhelyisége számára, hogy a kartár-
sak mindig maguk előtt lássák az Eötvös-alap 
megteremtőjének jóságos vonásait. 

— A tanítóképző tanárok országos egye-
sületének küldöttsége dr. Kovács János veze-
tése alatt f. hó 17-én tisztelgett Wlassics 
Gyula közoktatásügyi ministernek fölgyógyu-

lása alkalmával és egyúttal benyújtott egy 
kérelmet a tanárok fizetésének rendezése 
ügyében. A minister sziveshangú válaszában 
kijelentette, hogy a jövő év főfeladatának a 
jelenlegi létszám viszonyainak teljes rendezését 
tűzte ki és reméli, hogy a pénzügyminister úrral 
egyetértőleg sikerülni fog a megoldásnak vala-
melymódját megtalálni. 

— A legnagyobb magyar egyesület, a 
Vöröskereszt-egyesület, tartotta meg e hó 
22-én Budapesten 24-ik közgyűlését. Csak-
nem egykorú, valamivel még fiatalabb is, 
mint az Eötvös-alap-egyesület, de már 
40.378 tagja van, köztük 2367 alapító, van 
továbbá 91 vidéki választmánya és 317 fiók-
egyesülete, tiszta vagyona pedig 2,698.399 
forint 40 krajczár, a mult évi növekvés 59.305 
forint 08 kr. Ezenkívül az egyesület tulaj-
donában vannak különböző alapok 4,151.145 
forint értékben. 

— A Tanítók Háza eszméje folyvást tért 
hódít. Az ország minden részéből kedvező 
hirek érkeznek. Yidéki lapokban lelkes föl-
szólalásokat olvasunk szent ügyünk érdekében, 
mely alkalmas arra, hogy általában a tanító-
ság felé terelje a közönség figyelmét. A Fel-
vidék „Tanítói törekvések és óhajok" czím 
alatt közöl rokonszenves czikket. A Besztercze-
bánya és Vidéke húsvéti számában vezér-
czikkiil, a Zólyommegyei Hirlap ápr. 15-én 
közli Groó G. Lajos és Szokolszky Bezső föl-
hívó szózatát Zólyomvármegye közönségéhez. 
Ugyanezen lap május 13-iki számában pedig 
Bépási Mátyás dr. alispán a megye közönségét, 
a sz. kir. városok polgármestereit, a községi 
elöljáróságokat, különösen a jegyzőket kéri 
föl lelkes szavakkal a Tanítók Háza érdekében 
megindítandó gyűjtésre. Áldás kisérje az ily 
derék tanügybarát minden lépését! Közokta-
tási ministerünk rokonszenve is újabb meg 
líjabb alakban nyilvánul irántunk. Leirata már 
megérkezett, melyben kijelenti, hogy az Eötvös-
alapnak a házvételre fordított összes költségeit 
(mintegy 243.000 koronát) megtéríti s f.' évi 
szeptember 1-ére az egész házat a tanítók fiai 
internátusa czéljaira kivánja fölhasználni. 

— Fölszólítás. Az Eötvös-alap (Országos 
Tanítói Segélyegyesület) 50 koronás névre 
szóló részesjegyei elkészültek. Mély tisztelettel 
kérjük azokat a kartársakat, a kik részesjegyre 
aláírtak, legyenek szívesek a részesjegy árát: 
az 50 koronát, vagy ennek első részletét: 
10 koronát f. évi julius l-ig a pénztáros úr-
hoz (Schmidt Albin, Budapest, VII., Wesselényi-
utcza 44.) beküldeni. A mélyen tisztelt kar-
lársak áldozatkészsége lényegesen fokozhatja 
ama jótéteményeket, melyeket az Eötvös-alap 
ösztön- és segélydíjban s a Ferencz József 
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Tanítók Házában a i'. esztendőben nyújthat. 
Éppen ezért bizalommal újítjuk meg kérel-
münket. Budapest, 1900. május 17. Lakits 
Vendel, az Eötvös-alap helyettes elnöke. Peres 
Sándor, titkár. 

— A kiskundorosmai állami gazdasági 
ismétlő-iskola vizsgája május hó 13-án vasár-
nap d. u. tartatott meg a gazdaság 20 holdas 
telepén nagy érdeklődés mellett. A gazdaság 
vezetője, Makay István szaktanító közszemlére 
tette ez alkalomra mindazon dolgokat, miket 
növendékei a fanemesítés tanulásakor készí-
tettek. Ezek: nemesítési tábla, oltóviasz, páro-
sítás, héj alá oltás és szemzés, több fácskán 
a készítő nevével ellátva. Először úgy a 
leány-, mint a fiú-növendékek a konyhaker-
tészet, gazdasszonykodás, faiskola- berendezés, 
magvetés, fák ápolása, nemesítések stb. II. éves 
fiúk a talajismeret és növénytermelés stb.-ből 
feleltek, azután a gyakorlati rész bemutatása 
következett. A leányok a veteményágyak készí-
tését, magvak vetését s a palántálást; a fiúk 
pedig a gyümölesmagvak rétegezését, faneme-
sítésből a párosítást, héj alá oltást, fa ültetését, 
csiráztatási próbát, buza csávázási módját, 
bordói lé készítését, a permetezést, az eke-
beállítást, annak kezelését, kisgazdának való 
trágyatelep megkészítését gyakorlatban mutat-
ták be. 

— Köszönetnyilvánítás. Kollonay Dániel 
pátrohai ev. ref. orgonista-tanító, ki a mult 
hó 23-án történt tűzvész alkalmával oly nagy 
kárt'szenvedett, a részére tiszta kartársi szere-
tetből küldött adományokért köszönetét nyil-
vánítja. Különösen megemlékezik Kerekes Imre 
diósgyőri kartársról ki a borsodmegyei álta-
lános tanítói testület közgyűlése alkalmával 
40 korona 18 fillért gyűjtött az említett ká-
rosult kollégának. 

— Szarvasi tanítók hangversenye. A 
szarvasi helyi tanítóegyesület a „Ferencz 
József Tanítók Házá"-nál tett alapítványa 
gyarapítására 1900. május 5-én nagy érdeklő-
dés s fényes anyagi és erkölcsi siker mellett 
hangversenyt f ártott. Tudósítónk a legnagyobb 
elismeréssel és dicsérettel nyilatkozik az 
összes közreműködők kitartó szorgalmáról, 
igyekezetéről s a rendezőséges lelkese-
déssel kifejtett fáradozásáról. Összes bevétel 
477 K. 60 f., kiadás 227 K. 60 f., beleszámítva 
az újonan készített színpadi díszletek és az 
elődás után rendezett tánczmulatság költsé-
geit is. Tiszta maradvány 250 korona. A nagy 
kiadások daczára is fenmaradó anyagi és 
erkölcsi siker féuyes tanúbizonyságot tesz a 
szarvasi társadalomnak a tanítóság érdekei 
iránti élénk érdeklődésérőlés áldozatkészségéről, 
nemkülönben a szarvasi helyi tanítóegyesület-

nek ismert lelkesedéséről és tevékenységéről. 
Becsülni való az olyan áldozatkész társa-
dalom, mint a minő a szarvasi, s csak hasz-
nára lehet az ottani tanítóegyesületnek, ha 
tevékenységével továbbra is folyton élénkíti 
és ébren tartja a hálás társadalom érdeklődését. 

— A nógrádvármegyei tanítótestület 
jótéteményei. A nógrádmegyei tanítóegyesü-
let „ösztöndíjalap"-jának évi kamatai a jövő 
tanév elején, két egyenlő részben (60 — 60 
korona,) két tanulónak fognak adományoz-
tatni. Ezek elnyeréséért a nógrádvármegyei 
tanítótestület rendes tagjainak úgy fiú-, mint 
leánygyermekei folyamodhatnak, a kik az 
elemi népiskolánál magasabb tanintézetbe jár-
nak. Az ösztöndíjak adományozásánál első 
sorban a szülőtlen árvák, másodsorban a fél-
árvák, harmadsorban egyéb jogosult gyerme-
kek, továbbá a folyamodók iskolai bizonyít-
ványa és a szülők anyagi helyzete vétetnek 
tekintetbe. Az iskolai évvégi bizonyítvány 
utólag julius l-ig terjesztendő be. — Az orszá-
gos tanítói árvaházban az 1900 - 1901. tan-
évben — Budapesten — a nógrádvármegyei 
tanítótestület által tett alapítványra betöl-
tendő egy hely. E helyre csakis a nógrádvár-
megyei tanítótestület volt tagjainak fiúárvái 
vétetnek föl. A kellően fölszerelt kérvényeket, 
úgy az ösztöndíjra, mint az árvaházi helyre, 
a nógrádvármegyei tanítótestület közgyűlésé-
hez kell intézni és Salgó-Tarjánba — Inaszó 
bányatelep, Kóháry János tanítótestületi elnök-
höz küldeni f. évi junius hó 3-ig. 

— Adakozások. Simon Ferencz állami 
tanító Biborczfalván műkedvelő előadástrende-
zett, melynek jövedelméből 7 koronát küldött 
be az „Eötvös-alap" pénztárosához. — Nálunk 
befolyt: Tanítók Házára: Szűcs Imre (Zala-
Szent-Gróth) 20 f. (bélyegekben); abonyi róm. 
kath. tantestület (részesjegy ára, beküldte: 
Horváth József) 50 K. 

— Halálozás. Puza Dániel rejei uradalmi 
gör. kath. tanító rövid szenvedés után, folyó 
hó 12-én, életének 65-ik, tanítóskodásának 
45-ik évében elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom: Nyugdíjalapunk fejlődéséről. György 
Aladár. — Külföldi népiskolai szemléltető képek 
kiállítása. Göőz József dr. — A földmívelésügyi 
minister az árvaházi növendékekért. Sipos Samu. — 
Kell-e külön tarterv az osztatlan iskolának ? I. Csiz-
madia Aladár. — II. Fodor Ignácz. — Szünóra: 
Az én birodalmam. (Vers.) Gergely János. — Konyha-
kertészet. Balázs Ferencz. — Az Eötvös-alap jótéte-
ményei. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesü-
leti élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXIII. évfolyam 21. szám. Budapest, 1900 május 31. 

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 . 

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

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

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

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

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

K é z i r a t o k a t n e m ad. \u i lv v i s s z a . 

Az iskolák állami segélyezésének 
módja. 

Az 1893. évi XXVI. törvényczikk 
értelmében a községi és felekezeti 
iskolák azon esetben, ha iskoláikban 
alkalmazott tanítóknak a törvényszerű 
legkisebb fizetéseket vagy ötödéves pót-
lékokat — hivatalosan megállapított 
szegénységük miatt — biztosítani nem 
képesek, illetőleg a községi iskolákra 
nézve az 1868. évi XXXVIII. törvény-
czikk 35. §-a alapján kivethető 5%-os 
iskolai pótadó ki van merítve, — állam-
segélyt vehetnek igénybe. Ugyanazon 
(1893. XXVI.) törvény értelmében a 
tanítók fizetése államsegély ly el 800 
koronáig is kiegészíttetik, ha azt az ille-
tékes iskolai főhatóság kivánja. Az állam-
segélyt csakis az iskolai hatóság kérheti, 
tehát a tanító nem. Az engedélyezett 
államsegély az iskolaszék kezéhez utal-
tatik ki, mely azt a tanítónak előleges 
havi részletekben kifizetni s az állam-
segély helyes fölhasználásáról minden 
évben elszámolni tartozik. 

Tagadhatatlan, hogy ezen törvény 
igen számos iskola fönnállását, fejlődését 
biztosította, mert igen sok iskolafön-
tartó képtelen volt arra, hogy a tanítói 
fizetéseket saját erejéből fedezze. 

A népoktatás fejlesztése az állam 
egyik legnagyobb érdekét képezi, termé-

szetes tehát, hogy ott, hol a népoktatás 
a helyi forrásokból — a nép kedve-
zőtlen anyagi helyzete folytán — nem 
biztosítható, az állam segítő karját ki-
tá r ja s az iskolák föntartóinak nemze-
tiség és felekezeti különbség nélkül 
segélyt nyújt. 

Az állam ezzel csak kötelességét tel-
jesíti, mert nem lehet közönyös, ha az 
ország bármely részén levő község népe 
a kelleténél túl nagy közterheket visel; 
s ha tapasztalja, hogy valamely község 
azok mellett népiskoláját föntartani nem 
képes, segélyben részesíti. 

Az államnak ezen — a községek 
népoktatásügyére vonatkozó — beavat-
kozása többféle módon nyilvánul. Némely 
községben az iskolákat egészen maga 
tar t ja fönn vagyis állami iskolákat állít, 
mely esetben a község vagy egészen föl 
van mentve az iskolához való hozzájáru-
lástól, vagy csak részben járul hozzá; 
pl. iskolaépülettel vagy 5%-os pótadó-
val, míg a többit az állam a sajátjából 
fedezi. Az ilyen községekben a nép, 
míg egyrészt kitűnően szervezett nép-
iskola áll rendelkezésére — vagy semmit,-. 
vagy csak keveset áldoz. 

Más községekben azonban nem álla-
mosít, hanem azon helyes elvből indulva 
ki, hogy a népiskolánál az első fő köve-
telmény nem az, liogy az okvetlenül állami 
legyen, hanem az, hogy az első sorbari jó 

Lapunk 22-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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legyen — tekintet nélkül a jellegre — 
annak jóságát előmozdítani törekszik 
azzal, hogy azt segélyezi. 

Nézzük meg már most, hogy az 
államnak ezen befolyása, melyet a nép-
oktatásügyre gyakorol, illetve segé-
lyezése, mely ly el az egyes községek 
népiskoláinak a föntartását, fejlődését 
előmozdítani törekszik, mindenütt rend-
szeres, ngyanazon elv alapján történik-e ? 
a segélyezés nyújtásánál ugyanazon 
kulcs használtatik-e mindenütt alapul 
vagy sem? 

Ezen kérdésre nemmel kell felelnünk. 
Mert. a szerint, a mint községi vagy 
felekezeti iskoláról van szó, az enge-
délyezendő államsegély nagyságának a 
megállapítása különböző módon történik. 

A községi iskoláknál elegendő, ha a nép 
az iskola szükségleteihez az 5'%-os 
iskolai adóval járul, az azon túl szük-
ségeltető összeg erejéig államsegély 
vehető igénybe. I t t tehát meg van álla-
pítva az alap, meg van határozva a 
kulcs, mely az államsegély megálla-
pításánál alapul szolgál. 

A felekezeti iskoláknál azonban egészen 
más a helyzet. Tudvalevő dolog, hogy 
a felekezeti iskolák föntartása az illető 
hitfelekezet tagjaira nemcsak 5, hanem 
sok helyütt 10%, sőt még annál is 
nagyobb terhet ró. 

A szóban forgó törvény életbelépte 
alkalmával először is összeirattak az 
összes tanítói javadalmak. A hol a taní-
tónak meg volt a törvényszerű fizetése, 
ott a dolog rendben lévén, a hitfele 
kezet annak további viselésére köte-
leztetett, nem kérdezvén senki sem, 
hogy a hitközség azt hány százalékos 
pótadó kivetésével bírja csak elviselni. 

A hol a minimum nem volt meg, 
ott az iskolaföntartót fölszólították, 
hogy a legkisebb tanítói fizetést vagy 
maga adja meg, vagy ha ezt tenni nem 
képes, államsegélyért folyamodjék. 

A felekezetek nem lévén annak ide-

jében még tisztában az államsegély 
révén az állam által gyakorlandó be-
folyás természetével, ez utóbbitól önkén-
telenül idegenkedtek s inkább kötelezték 
magukat, hogy a minimumot maguk 
fedezik, de államsegélyt igénybe nem 
vesznek. 

Természetesen itt az adózó nép maga, 
vagy annak érdeke tekintetbe nem jött, 
a nép vezetőinek az érzelme, fölfogása 
volt mérvadó. 

Kérdés azonban, hogy az ilyen helye-
ken a törvényszerű legkisebb tanítói 
fizetés csakugyan tényleg biztosítva 
lett-e ? A papiroson igen, de bizony-
bizony elmondhatni, hogy a tanítónak 
igen sok helyen tényleg most is csak 
annyi a fizetése, a mennyi ezen törvény 

.előtt volt. A ki pl. az erdélyrészi e nemű 
viszonyokat ismeri, az ezen csodálkozni 
nem fog, mert az csakugyan tény. 

Most már -— belátván, hogy az. 
annyira rettegett állami beavatkozás 
csak afféle falra festett mumus volt, mely 
semmiféle veszélylyel sem já r — szí-
vesen vennék igénybe az államsegélyt, 
csakhogy most már későn van, akkor 
kellett volna azt kérni; a ki azt annak 
idején elmulasztotta, most önerejéből 
köteles a tanító javadalmazásáról gon-
doskodni, tekintet nélkül arra, hogy az 
hány százalékos pótadó kivetését teszi 
szükségessé. 

A mint látjuk tehát, a községi és fele-
kezeti iskolák állami segélyezése nem egy-
öntetűen van elbírálva, mert míg aman-
nál a nép adózó képessége tekintetbe 
lesz véve, mert az iskola részére csak 
5°,o-os hozzájárulást kiván, addig a 
felekezeti iskoláknál erre mindenkor 
figyelemmel men lehetnek a törvény-
szabta korlátok miatt. 

Ez nehéz helyzet, mert az államnak 
úgy a fönhatóságát, mint segélyezését 
egyformán kellene érvényesítenie, bár-
mely község lakóinak az érdekeit egy-
formán szivén kell hordoznia. Vájjon 
olyan esetben, midőn a nép 5%-nál 
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nagyobb iskolai pótadóval van meg-
róva, bár azt egy ideig viselte, de midőn 
azt tovább hordozni nem képes s 
az államtól segélyt kér, — szerintem 
azért, mivel azt nem mindjárt első 
alkalommal kérte — kérésével elu-
tasítani legalább is igen szigorú eljárás. 
A törvénynek ide vonatkozó ama 
intézkedése, hogy a tanító fizetését 
— államsegély igénybevétele czéljá-
ból — leszállítani nem szabad, uem 
szabatos; a helyett inkább jobb s méltá-
nyosabb lenne, ha az iskolához való hozzá-
járulás nagyságának a maximuma hatá-
rozatnék meg (pl. 5°lo-os iskolai pótacló 
alakjában), melyen túl nagyobb áldozatot 
kívánni nem lehetne, mely esetben tehát 
az államsegély igénybevételének az 
esete forogna fönn. 

Mert a mostani gyakorlat szerint 
a hány község, annyiféle módon járul 
hozzá az iskola föntartásához, némely 
helyen egyáltalán semmivel (egyes ré-
gebben fölállított állami iskoláknál), 
másutt talán 2 — 8 — 5 — 8 — 10°/o, sőt 
tudomásom szerint vannak községek, 
hol a nép még annál is nagyobb iskolai 
pótadóval van megterhelve, a mit igaz-
ságosnak tartani nem lehet. 

Szerény nézetem szerint ezen helyzet 
megváltoztatása czéljából meg kellene 
állapítani az általános iskolai pótadó nagy-
ságát, melylyel mindenkinek az iskolá-
hoz hozzá kellene járulnia; s ha az 
ekkép rendelkezésre álló összeg — ter-
mészetesen első sorban az esetleges 
iskolai alapvagyon jövedelmét is ide-
számítva — a szükségletnek nem felelne 
meg, akkor a különbözet államsegélylyel 
lenne pótolandó. Ily módon az iskola-
terhek megosztanának, a nép mindenütt 
egyforma mértékben járulna hozzá az 
iskolához. 

Az államsegély engedélyezését más igaz-
ságosabb alapra helyezni nem is lehet. 

Azt lehet mondani erre, hogy az 
államsegélyt senkire sem lehet rá-
erőszakolni, ha azt igénybevenni nem 

akarja s inkább nagy áldozatok árán 
maga tar t ja fönn iskoláját. Igaz, 
csakhogy elmondhatni, hogy majdnem 
mindazon esetekben, midőn az állam-
segély igénybevételének a föltételei meg 
voltak s az mégsem kéretett, vájjon 
kinek az akaratával történt az ? talán 
a népével? Nem, hanem egyedül a nép 
vezetői, a felekezeti lelkészek voltak 
azok, a kik az államsegély igénybe-
vételét nem akarták, nem törődve azzal, 
hogy a nép vállát mennyire terheli 
már a közteher. Csak kérdezték volna 
meg a népet magát ezen önérdekét 
annyira érintő ügyben, bizonyosan mást 
határozott volna. 

De vájjon az államnak nem lehetne-e 
ebbe beleszólása? Mert hiszen az utó-
végre mégis csak állami érdek, hogy 
polgárai túlnagy terhekkel megróva 
ne legyenek akkor, mikor az alól rész-
ben fölszabadulhatnak. Vagy talán egyes 
lelkészek eljárásából származott eme 
helyzet alól a népet sohasem lehetne 
fölszabadítani ? 

Az állam a tanítói fizetésnek 800 koro-
nára való kiegészítésére is államsegélyt 
adh'it, ha azt az iskolai főhatóság kívánja. 

Vegyük ezt kissé birálat alá, vájjon 
a törvénynek emer intézkedése meg-
felel-e teljesen a gyakorlati élet köve-
telményeinek. Vegyünk föl pl. két nem-
zetiségi iskolát. Az egyiknek a tanítója 
kötelességét csak éppen annyira telje-
síti, hogy elcsapni mégsem lehet, a 
magyar állameszméhez való ragasz-
kodásban sem tűnik ki valami nagyon, 
a magyar beszédet minden különös 
buzgóság nélkül tanít ja. 

A másik iskola tanítója emennek 
éppen az ellentéte: buzgó, szorgalmas, 
törekvő, a magyar állameszmének lelkes 
hive, a magyar beszéd tanításában 
igen szép eredményt ért el. Tegyük 
föl, hogy mindkettő szeretne 800 korona 
fizetést, vájjon ki ne szeretné azt? 
Azzal tisztában vagyunk, hogy az érdemet 
véve alapul, a fizetésemelés iukább a 
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második tanítót illetné meg. De hiszen, 
mikor azt csakis az egyházi főhatóság 
hozzájárulásával az iskolai hatóság 
kérheti, mely ha akarja, megteszi, ha 
nem akarja, nem teszi meg. Tegyük föl 
már most — a minek a lehetősége 
egyáltalán kizárva nincsen — hogy az 
első tanító czélt ér, fizetése állam-
segély lyel 800 koronára egészíttetik 
ki, míg a másik tanító fizetésének a 
kiegészítéséhez az egyházi főhatóság 
hozzá nem járul, tehát továbbra is 
600 korona fizetése marad. Ne keres-
sük az okot, hogy az egyházi főhatóság 
miért nem járul t hozzá, elég az, hogy 
azt megtagadta, a mi ellen fölebbezni 
nem lehet. 

Már most az a kérdés: előfordulhat-e 
ily eshetőség ? Bizony előfordulhat, még 
pedig igen könnyen. S mi módon lehetne 
azon segíteni ? Csakis úgy, ha a tanítói 
minimumfizetésnél nagyobb fizetés kiegé-
szítéséhez szükségeltető államsegély nem az 
egyházi főhatóság hozzájárulásától, hanem 
egyedül és kizárólag a tanító érdemétől 
tétetnék függővé s az ily államsegélyt a 
tanító maga kérhetné, vagy az részére 
hivatalból eszközöltetnék ki. 

Ezzel eléretnék az, hogy a magasabb 
fizetésben — miután az minden fele-
kezeti tanítónak úgysem adható meg — 
csakis az a r ra minden tekintetben 
érdemes tanítók részesülnének, a mi a 
tanítókra buzdítólag hatna, őket foly-
tonos, minél fokozottabb tevékenységre 
serkentené s köztük nemes versenyt 
idézne elő. 

Az engedélyezett államsegély az iskola-
szék kezéhez folyosíltatik, mely azt a taní-
tónak előleges havi részletekben kifizetni s 
arról elszámolni tartozik. 

Ezen intézkedéssel fölösleges munka 
adatik egyrészt az iskolaszéknek, mely 
a pénzt kezelni s arról elszámolni tar-
tozik, másrészt a kir. tanfelügyelőség-
nek, a közigazgatási bizottságnak s a 
ministeri számvevőségnek, melyek az 
államsegélyek helyes fölhasználását ellen-

őrizni, nyilvántartani s ebből kifolyólag 
számos ügydarabot ellátni kötelesek. 

Nézetem szerint, minél egyszerűbb 
valamely intézmény szervezete, annál 
jobb. Vájjon nem lehetne-e ezt oda 
módosítani, hogy ezen államsegély a 
tanító nevére az adóhivatalnál folyó-
síttatnék, mely esetben sem iskolaszék-
nek, sem a kir. tanfelügyelőségnek vagy 
közigazgatási bizottságnak, sem a minis-
teriumi számvevőségnek az elszámolás-
sal bajlódnia nem kellene s így sok 
jelenlegi dologtól meg lenne kiméivé. 

A jövő közigazgatás biztos alapra csak 
úgy helyezhető, ha minden ágában a mes-
terkéltség, bonyolultság teljes kizárásával a 
czélnak megfelelő minél egyszerűbb szer-
vezetet nyer. 

A tanítói javadalmazásokra enge-
délyezett államsegélyeknek a tanító 
nevére az adóhivatalnál való kiutalása 
nemcsak jobb, biztosabb eljárás lenne, 
mely a tanító önérzetét emelné, hanem 
azonkívül első lépés volna ez a tanítóság 
előtt lebegő azon eszményhez, hogy minden 
tanító a fizetését az adóhivataltól kapja. 

Végül néhány szót szólok még a 
tanítói javadalmak biztosításáról. 

Előre is megjegyzem, hogy én hive 
vagyok ama fölfogásnak, hogy a tanító 
fizetését kizárólag készpénzben kapja 
meg. A tanítói közvélemény e mellett 
már többször síkra szállt s annak meg-
valósítása — a nélkül, hogy az iskola-
föntartó vagy a tanító érdekei csorbát 
szenvednének — különös nehézségbe 
nem is ütköznék. 

Az 1893. évi XXVI. törvényczikk 
értelmében az iskolaföntartók a tanítók 
illetményeit pontosan kiszolgáltatni kö-
telesek; ha ez meg nem történik — a 
beavatottak tudják, hogy ez bizony 
nagyon, de nagyon sok esetben meg 
nem történik — a hátralékos tanítói 
illetmények közigazgatási úton haj ta t -
nak be. Nagyon kevés oly rendezett 
község van, hol ez utóbbi eszköz ne 
vétetnék igénybe, úgy hogy el lehet 
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mondani, hogy a tanítói illetményeknek 
közigazgatási úton való behajtása állandóan 
napirenden van. Ha a fizetési hátralék 
teljesen behajthatatlan, a felekezeti iskola 
beszüntetésével községi vagy állami 
iskola fölállítása hozható javaslatba; de 
arról nincsen intézkedés, hogy a tanító 
a volt hátralékát, vagy az iskola be-
szüntetése, illetve más jellegre való 
átváltoztatása idejére eső fizetését mi 
módon kapná meg s miből él addig? 

Látni való tehát, hogy ezen a rend-
szeren alapuló gyakorlat a tanítói java-
dalmaknak rendes időben való kiszol-
gáltatását nem biztosítja eléggé s föl-
tétlenül nem is fogja biztosítani soha. 
Utat, módot kell tehát keresni, hogy 
az e tekintetben uralkodó kalamitások 
egyszer s mindenkorra megszűnjenek. 
Az olyan rendszer, mely mellett a tanító 
fizetését hónapokon keresztül nem kapja 
meg, okvetlenül mással cserélendő föl. 

És ez eset csak úgy lenne elérhető, 
ha a tanító fizetését az adóhivatalból 
kapná. S mi módon lehetne ezt keresztül-
vinni ? Egyszerűen úgy, hogy minden 
nem állami iskolaföntartónak az iskolához 
váló hozzájárulása (iskolai adója) egy ösz-
szegben megállapíttatnék, mély összeg az 
adóhivatal által kirovatnék, az állami adók-
kal beszállíttatnék s onnan a tanítóknak 
havi részletekben pontosan kifizettetnék. 

Vagy pedig e helyett az állam általános 
iskolai pótadó kivetésére fölhatalmaztatnék, 
melynek ellenében azután a tanítói fize-
téseket fedezné. 

Ezzel egyszerre vége szakadna a sok 
hercze-liurczának, a tanítók nyomorga-
tásának s a tanítói tekintély emeltetnék. 

Felekezeti szempontból véve ezen 
javaslatot birálat alá, nem hiszem, hogy 
azt bármely felekezet kifogásolná, mert 
hiszen jogaik megsértve nem lennének, 
hanem ellenkezőleg, segítve lenne rajtok, 
mert az iskolai pótadó beszedésétől 
megmenekülnének, mely czélból jelenleg 
is folytonosan igénybe kell venniök a 
közigazgatási hatóságokat. 

Levonva ezekből a következtetéseket, 
a tanítók javadalmainak a biztosítása 
csakis úgy rendezhető a jövőben végérvé-
nyesen, ha azt az állam garantirozza oly 
módon, hogy minden egyes község iskola-
adóját előírja, azt közegeivel beszedeti 
s a tanítók fizetését az adóhivatalok-
nál kiutalja. 

De vájjon ez nem lenne-e egyér-
telmű az összes iskolák erőszakos álla-
mosításával? Nem, mert az iskolák 
jellege továbbra is az maradhatna, a mi 
jelenleg; az iskolaföntartók továbbra 
is maguk választanák meg tanítóikat, 
minden beavatkozás nélkül, mint jelen-
leg; a tanítók fölött a fegyelmi jogot 
csak úgy gyakorolnák, mint eddig; 
csak a megválasztott tanítót kellene 
bejelenteni, hogy a választás jóvá-
hagyassák s a fizetése kiutaltassék az 
engedélyezett államsegélylyel együtt. 

Ez nézetem szerint az egyetlen helyes, 
biztos megoldási mód, mely a jövő nemzeti 
iskola érdekeinek megfelél. 

Mint tudjuk, az adóreform előkészí-
tésével a kormány most foglalkozik. 
Ennek végrehajtása alkalmával tehát 
az iskolai adó részére csak egy új 
rubrika kellene, természetesen, ha előbb 
a tanítói javadalmaknak ily módon való 
biztosítására a törvényes intézkedések 
megtörténnek: s adja a Mindenható, 
hogy az mielőbb meg is legyen, mert 
ezzel a népoktatásügy hatalmas föllen-
dülése biztosítva lenne. 

(Segesvár.) Hajnal Bernát. 

Minden tanító fizetését a in. kir. 
adóhivatal szolgáltassa ki. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 4. §-a értelmé-
ben az iskolaföntartók kötelesek a tanítók 
készpénzfizetését havonkint vagy évnegyeden-
kint, de mindig előlegesen kiszolgáltatni. 
A törvény 3. §-a szerint a tanító fizetése áll-
hat készpénzen kívül természetben kiszolgálta-
tott járandóságokból vagy földbirtok jövedel-
méből is, de a tanítói fizetés egy részének 
terményekben kiszolgáltatását a törvény 5. §-a 
csak oly föltétel alatt engedi meg, ha ezen 
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terményeket az iskolaföntartó a tanító közbe-
jötte nélkül szedeti be és előre megállapított 
időközökben és előre megállapított mennyiség-
ben szolgáltatja ki a tanítónak, még pedig 
úgy, hogy az évi utolsó részletet legkésőbb az 
év november bava végén átadja. 

E szerint az iskolaföntartó polgári vagy hit-
község föladata a tanítók megállapított illet-
ményeinek fedezetéről gondoskodni s annak 
pontos kiszolgáltatását biztosítani. A tanítók 
nem kötelezhetők arra, hogy esedékessé váló 
akár készpénzbeli, akár terménybeli illetmé-
nyeiket ők maguk szedjék be azoktól, a kik 
a járulékokat beszolgáltatni tartoznak. Minden 
megállapodás, mely az illetmények kiszolgál-
tatásánál a törvényben biztosított eljárásnál 
kedvezőtlenebb módozatot határozna meg, ér-
vénytelen, mert a törvényben biztosított ked-
vezményektől a tanítók meg nem foszthatok 
és ily megállapodással szemben a törvény 
rendelkezéseit kell érvényesíteni. 

Ha az iskolaföntartó a tanító terménybeli fize-
tését nem az előző szakaszban megszabott módon 
szolgáltatná ki, vagy az a termés átlagos minő-
ségének meg nem felelne, akkor a törvény 5. 
§-ának második pontja értelmében a termény 
helyett annak értékét készpénzben köteles fizetni 
s a készpénzbeli érték gyanánt az „Utasítás" 
3. S;-a értelmében a termények árának tíz évi 
átlaga számítandó. Panasz esetén a közigazga-
tási bizottság gondoskodik arról, hogy a tanítók 
fizetése az említett módon kiszolgáltassák. 

Ha a termény minősége ellen van panasz, 
a közigazgatási bizottság a járási főszolgabíró 
útján megállapíttatja, hogy a terménybeli fize-
tés megfelel-e a termés átlagos minőségének 
és ha az annak meg nem felelne, akkor intéz-
kedik, hogy a termény helyett annak értéke 
készpénzben fizettessék ki. 

A jogérvényesen megállapított tanítói illet-
ményeknek kellő időben ki nem szolgáltatása 
esetén az érdekeltek részéről tet t panasz vagy 
hivatalból följelentés következtében a hátra-
lékos tanítói illetmények közigazgatási úton 
hajtatnak be. A végrehajtás az iskolaföntartó 
polgári vagy hitközség, illetőleg hitfelekezet 
ellenében foganatosítandó. 

A tanítói illetmények behajtásánál a községi 
elöljáróság által tanúsított kisebb fokú ha-
nyagság és kisebb fokú hivatali engedetlenség 
esetében úgy a községi elöljáróság, valamint 
a segéd- és kezelőszemélyzet bármely tagja 
ellen minden alkalommal 5 fitig, illetőleg 
10 írtig terjedhető rendbüntetés alkalmazandó. 
De ha a községi elöljáróság, vagy a segéd-
és kezelőszemélyzet bármely tagja megsérti 
vagy hanyagul teljesíti ezen kötelességét, vagy 

annak teljesítésére képtelen, akkor ellenükben 
fegyelmi eljárásnak van helye. 

Ezen üdvös és minden eshetőségre kiterjedő 
törvények daczára sajnosan tapasztaljuk, hogy a 
tanító készpénzfizetését nem kapja meg ren-
desen, terménybeli fizetését a rendes időben nem 
szolgáltatják ki, azt maga szedi össze, a termény 
minősége ellen sűrű a panasz, földje rossz. 

A tanító készpénzfizetését sok esetben és 
helyen nem kapja rendesen, sőt csak évek 
múlva, mely idő alatt egész családjával a nél-
külözésnek van kitéve. Bepörli az iskolafön-
tartót a szolgabirónái, az késedelmesen kiadja 
a jegyzőnek, vagy ha a sok sürgetésre kiküldi 
végrehajtóját — a község rémét — mi az 
eredmény ? — foglal e's megy, de napidíját elviszi. 
A határidő eljön, nem fizettek. Újra jelentést 
tesz a tanító a főszolgabíróhoz, a zálogokat 
összehordják, senkisem veszi. A tanító még 
mindig éhezik, ruhája nincs. Jelentést tesz a 
kir. tanfelügyelőhöz, közigazgatási bizottsághoz 
s bizony beletelik egy év is, míg megkapja 
hátralékos fizetését. A nép haragszik rá, szidja, 
ki sem mer menni a tanító az utczára, kerüli 
a népet, mely üldözi mindaddig, míg el nem 
megy a községből. Ilyen sok tanító sorsa és 
ezért van a legtöbb tanítóváltozás. 

Terménybeli fizetését maga szedi, vagy 
házról-házra jár, a mi lealázó, költséges: a ki 
otthon van, megadja; ki nem, majd elviszi 
a sok intés után valamikor. De a fizetésnek 
így látszatja nincs. A termény minősége ellen 
is sűrű a panasz, olyat adnak, milyent Kain 
áldozott az Í rnak. Azt mondják: ,jó a tanító-
nak az is, úgy sem tud a gyermekem 
semmit." Földje rossz, kavicshomokbánya. 
Kiválasztják a legrosszabbat. A sűrű tanító-
változás miatt egyik sem művelteti jól. nem 
trágyázza, tehát nem is terem. Ráfizet. Pedig 
mennyi időt vesz el a földbirtok kezelése a 
tanítótól, majdnem elvonja igazi hivatásától. 

De hát mit csináljunk, hogy lehetne ezen 
nagyon is fájós dolgokat megszüntetni ? 

Úgy, hogy az összes tanítók fizetését a m. kir. 
adóhivatal szolgáltassa ki. A tanítók fizetését 
— felekezeti különbség nélkül — az iskola-
fönfartók köteleztessenek, a mint az 1893. 
évben a járási főszolgabirók által fölvétetett 
— vagy ha azóta emelkedett — aszerinti 
összegben a kir. adóhivatalokba beszolgáltatni 
s a tanítók a kir. adóhivatalokból havonkint 
előre pontosan, mint a/, állami tanítók, bélyeges 
nyugtatványra vehessék föl fizetésüket. Ezzel 
elejét vennék a sok nélkülözésnek, a sok pÖr-
nek, munkaszaporításnak, ellenségeskedésnek, 
megszűnnék a terménybeli járandóság, meg-
szűnnék a rossz föld, készpénzfizetése lenpe 
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minden tanítónak, mi, ha esetleg kevesebb 
lenne is, de rendesen kapná azt; tekintélye 
emelkednék, megszűnnék a sok tanítóvándor-
lás*, hisz sokan ezért hagyják ott állásukat 
s még csekélyebb javadalmazású helyre is el-
mennek, csakhogy szabadulhassanak. 

Mindenesetre nagyon is kívánatos, hogy ez 
ne a pusztában elhangzó szó legyen. 

Erősen hiszem, hogy a tanítók érdekeit 
melegen szivén viselő közoktatási ministerünk 
a tanítóság e hő óhaját magáévá fogja tenni, 
mert hiszen az anyagi gondokkal küzdő taní-
tók lelkesedéssel, fáradhatatlan buzgalommal, 
kitartással csak nagy nehezen, sőt alig-alig 
teljesíthetik kötelességeiket. 

(Nagyvárad.) Nayy Béla. 

Tan í tó k é letb iztosítá sa. 
Ily czím alatt igen érdekes eszmét pendít meg 

Meszlényi Zoltán kir. segédtan felügyelő egy 
fővárosi napilapban. 

Abból indul ki, hogy a tanítóság anyagi 
helyzete az 50 frtos korpótlékkal javulván, 
szakítson el fizetésének ebből a részéből éven-
kint néhány forintot s alkosson egy országos 
tanítói biztosító szövetkezetet vagy csoportot, 
mely intézmény révén a biztosítási időtartam 
lejártakor a biztosított fél maga, elhalálozása 
esetén pedig családja 1000 frt biztosított 
tőkét kapjon, a melyből aztán a szegény 
árván maradt tanítócsalád magának egy kis 
hajlékot szerezhet, vagy pedig annak kamatai-
ból egy kis lakást bérelhet. 

Az eszme a mily üdvös, épp oly praktikus 
is s a tanítóság anyagi jóvoltát mélyen érintő. 
A tanítók legnagyobb része ma is biztosítva 
van (? Szerk.) ennél vagy annál a biztosító 
társaságnál s ha a tanítóság maga tudna 
ilyet csinálni, magáé lenne a haszon is. Nem 
a biztosító társaság részvényesei vágnák zsebre 
az osztalékot, hanem megmaradna az a tanító-
ságnak. 

Czikkiró a biztosítási időtartamot 40 évben 
óhajtja megállapítani, mint ő mondja, azért, 
mert a tanító ugyanannyi idő után mehet 
nyugdíjba. Én a 40 évet soknak tartom. Ha 
40 év lenne megállapítva, akkor ez intézmény 
áldásaiban főképen csak azok a tanítók 
részesülhetnének, kik 20—25-éves korukban 
lépnek annak kötelékébe. Hogy egy 40-éves 
tanító még 40 évet megér-e, nagyon kétséges. 
De ha megér is, egy 80-éves aggnak nem 
sok örömöt és élvezetet nyújt -már az 1000 
forint; míg egy 50—60-éves ember, ha 1000 

* De mégsem egtszen! Szerk. 

forintot kap, azon valami neki tetszőt, pl. egy 
kis szőllőt vásárol, hol nyugdíjazott korában 
kellemesen eltölti idejét s még hasznot is lát. 

Jobbnak tartom a meghatározott időtartam 
helyett, ha mindenkinek tetszésére volna bizva, 
hogy mennyi időre biztosítsa magát. így több 
kedvvel lépne be mindenki. Az évi díjak 
természetesen a szerint lennének számítva. 

M. Z. úr kiszámítja, hogy szövetkezeti ala-
pon, ha 10.000 tanító tag, 25 frtjával éven-
kint 250.000 frt folyik be. Ebből 100 halál-
esetre kiadva 100.000 frtot, marad 150.000 
forint, melyből 100 000 fr tot tőkésítve, a 
rendelkezésre álló 50.000 írtból 20.000 f r to t 
kezelési és egyéb költségekre számítva, 
30.000 frt a Tanítók Házára is jutna érenkint. 
5 így haladva, a 40-ik év végén az életben 
levő 6 ezer biztosított tanítónak szükséges 
6 millió frt helyett 9,800.000 frt állana a 
szövetkezet rendelkezésére. 

En nem tartom helyesnek a szövetkezeti 
alapon álló biztosítást. Mert azt gondolom, az 
kevés embert lelkesít, hogy majd az utolsó 
6 ezer tag 1000 fr t helyett 1633 frtot kap az 
évi 30 000 frt ajándék kiadása mellett is. A 
hasznot lehetőleg arányosan kell felosztani, 
nem pedig lígy, hogy egyik sokkal többet 
kapjon, mint a másik. Az évi nyereményt ará-
nyosan felosztani, mindegeik biztosított tag 
javára könyvelni s részére tőkésíteni kell. (? Szerk.) 
így aztán 20—30 év után az 1000 írtból lesz 
1200—1300 frt. 

Ily esetben a tőke-gyűjtést nem pártolom. 
Nem az a czél, hogy a 10 ezer tanító tőkét 
gyűjtsön a hátramaradó 6 ezernek, hanem az, 
hogy a közös nyereségből lehetőleg arányo-
san részesüljön mind a 10 ezer. 

Nyugdíjintézetünk is még jobban megfelelne 
nemes hivatásának, ha nem annyira a milliókat 
gyűjt ané, mint inkább több nyugdíjat és 40 
évnél hamarabb — adna tagjainak. 

M. Z . t í r szóba hozza azt is, hogy ez az 
intézmény a tanítói nyugdíjintézetbe beolvaszt-
ható lehetne. Nem lenne az rossz, de félő, hogy 
épp oly későn és sok utánjárással juthatna hozzá 
a tanítóság, mint a nyugdíjához. (? Szerk.) 

Nem mindig a későbbi nemzedéket tekint-
sék az irányadók, hanem az élőket is. Jó l 
mondta egy öreg tanító: „azt már látom, 
hogy a családom halálom után nem hal meg 
éhen, de hát én mit eszem addig?" 

A tanítók életbiztosításának eszméje minden-
esetre megérdemli, hogy minél több oldalról 
megvilágítva, jusson az intéző körök figyel-
mébe és jóakaratába. 

(Törökszentmiklós.) Zehe Dániel. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁÍI. 

Gryertyánffy I s t v á n ü n n e p l é s e . 

G y e r t y á n f í y I s t v á n . 
J. Nyugalomba vonulása csöndben, mondhatni: 

— Az ünneplés lefolyása. — titokban történt. így óhajtotta ő maga, az ősz 
Két évvel ezelőtt vált meg Gyertyánfly mester példás szerénysége. De az elől már 

István a pedagógiumtól, mely intézetnek szen- nem térhetett ki s meg nem tilthatta, hogy 
telte munkabíró élete majdnem 25 esztendejét, tanítványai, kik szellemét magukkal vitték 

SZÜNÓRA 
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országszerte, művészi kézzel megfestessék 
arczképét, emlékül az intézet számára s a kép-
leleplezést alkalmul fölhasználják nagyrabecsü-
lésük és szeretetük nyilvánítására. 

Áldozócsütörtök napján ment végbe a 
Stettka-festette arczkép átadása s ezzel kap-
csolatos ünnepély Berzeviczy Albert v. b. t. t., 
Zsilinszky Mihály államtitkár. Molnár Viktor 
ministeri tanácsos, Halász Ferencz osztály-
tanácsos, Sehak Béla keresk. isk. főigazgató, 
Komáromy Lajos, Lázár Gyula dr., Radó 
Vilmos, Popovits István, Bokor József dr., 
Péterfy Sándor, Lakits Yendel és számos más 
tanférfiú jelenlétében. A család köréből ott 
voltak: Gyertyánffy Pál alezredes, Suppán 
Vilmos felsőbb leányiskolái igazgató és Szenti 
Bálint t i tkár ; de ő maga, az ünnepelt távol 
maradt egészségi okokból. Pedig a barátok, 
tanítványok, tisztelők százai ott, az intézet 
falai között, dicsőséges harcza szinierén sze-
rettek volna meleg kézszorítással búcsúzni a 
diadalmas vezértől. 

Az intézet dalköre szabatosan előadott éneke 
után Kiss Áron dr., az elemi képzőtől immár 
szétválasztott polgári iskolai tanítóképző igaz-
gatója melegen üdvözlé a megjelenteket s 
rokonszenves és igen tapintatos beszédben 
rajzolta Gyertyántfy munkásságát az iskola-
szervezés, filantropizmus, tankönyvirás, tanszer-
muzeumi alkotás és lapszerkesztés terén. 
A volt tanítványok nevében Váró Béni kir. 
tanf., az ünnepi szónok dicsőíté Gyertyánffyt, 
a kötelességtudás mintaképét; Boga Bálint 
képzőintézeti igazgató pedig átadta a képet, 
melyet megőrzés végett — Kiss Áron dr. vett 
át. Délben pohárköszöntőkkel gazdagon fűsze-
rezett lakomán találkozott az ünneplők nagy 
része. Ugyanitt mutatták be az özönnel érke-
zett üdvözlő táviratokat, köztük Csáky Albin 
grófét Szepes-Mindszentről. Ebéd után tiszte-
legtek Gyertyántfy lakásán, hol könyekre indító 
jelenetekre adott alkalmat az ősz mester össze-
ölelkezése a hálás tanítványokkal. 

Mi, kik eme mély nyomokat hagyó ese-
ménynek tanúi valánk, úgy látjuk, Gyertyánffyt 
a mai napon nem elbúcsúztatták, de piedestálra 
emelték, hova ezentúl /o/tekintenek reá még 
azok is, kik talán egykor a liarcz hevében, 
izzó szenvedélytől elragadva fcnézték, kicsi-
nyelték ez igénytelen megjelenésű, szürke 
pedagógust. Eme magaslaton nem látjuk 
többé, a mi benne emberi gyengeség volt 
s tévedésekre nyújtott alkalmat; de meg-
becsüljük az eszmét, mely 25 évig az ő saját 
maga alkotta formában állott előttünk. Egy 
emberi alkotás sem állhat örökké a maga 
eredetiségében. Még a legjelesebb emlékművek 
is, — melyeknek kiépítésén a tervezőn kívül 

évtizedeken át egész csapat művész dolgo-
zott — rászorulnak idővel a tatarozásra s 
restaurálás közben áldozatul esik az eredeti 
formának egyik-másik része. A restaurálás 
azonban semmit sem von le az eredeti alkotó 
érdeméből; de a megújhodás jobban megfelel 
a restaurálás idején élők müérzékének, köz-
szükségleteinek. A ' restaurál t műemlékkel 
együtt emlegetik az alkotó, eredeti építő 
vagy építtető nevét. 

Gyertyánffy egyik kedvelt eszméje, leg-
sajátosabb alkotása volt a pedagógium, a 
népoktatási irányok egységesítő főintézete. 
Lehetett e művön szépséghibákat fölfedezni, 
kutató szem hiányokat vett rajta észre; 
akadtak követelők, kik szerettek volna még 
egy ajtót vágatni, melyen át e törzsépület 
nevelői bölcs vezetésben, atvai gondozásban 
részesült lakói az egyetemre kijárhattak volna 
a tudomány forrásaihoz; azt azonban egyik 
sem tagadhatja, hogy e hajlék évtizedeken 
át ápoló melegágya volt a népoktatási ága-
zatok szerves kapcsolatának, temploma a nép-
oktatás kultuszának. A pedagógium a maga 
idején valóban szükséget pótölt. Nélküle a 
népokt. törvény követelte polgári iskolák 
százait nem lehetett volna tanítói erőkkel 
benépesíteni. A haladó kor követelménye 
elől ez az intézet sem térhet ki. De bármiként 
változzanak az idők, Gyertyánffy István 
nyugodt lehet, eszméjének lényege fenmarad : 
a pedagógium valamely formában bizonyára 
mindig fényezője leend a polgári és tanító-
képző-intézeti tanárképzésnek. 

Az a 800 tanítvány, ki most az országban 
szerteszét helyezve dolgozik a polgári, keres-
kedelmi, képzőintézeti oktatás terén, Gyer-
tyánffy eszméinek letéteményese. Ezek meg-
értve a haladó kor követelményét, megőrzői s 
bizonyára hü tolmácsai, interpretálói lesznek 
GyertyánfFy eszméi lényegének; élő emlékjelei, 
tanúi az ő munkás szellemének. Gondoskod-
nak majd ezek arról, hogy Gyertyánffy 
nevét — mely immár a magyar közoktatásügy 
történelméé — megérdemlett tisztelettel em-
lítse mindenki, a ki elvi álláspontra bír emel-
kedni s meg tudja becsülni a teremteni vágyó 
lélek hü ragaszkodását saját alkotásaihoz, a 
kötelességtudást, az emberbaráti nemes szivet. 

Nemes szivet! Álljunk meg e szónál. Ha 
egykor közel állottatok hozzá, a honnan szíve 
dobbanását meghallhattátok; ha ma a tisz-
telgő látogatásnál ti is szemébe nézve figyeltete-
tek volna az ősz mesterre, midőn előrehaladt 
életkoránál fogva szervezetileg immár meg-
gyengült szive örömáradatát, forró köszönetét 
akarta kifejezni, alig ejtett ki néhány rövid 
mondatot, és mihelyt odáig ért a beszédben. . . 
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„kedves tanítványaim' . . . kicsordult a köuy 
jóságos szeméből, ajka reszketni, szinte vonag-
lani kezdett: bizony-bizony e pillanatot soha-
sem felednétek s velünk együtt vallanátok: 
nagy szív, nemes szív! Hátha még belepil-
lanthattatok abba az alapító oklevélbe, mely-
nek egyik példánya kezünkben van, nem 
ismertetek volna-e rá, hogy Gyertyánffy nemes 
lelke, érző szive csendül meg eme sorokban: 

. . . . „növendékeim iránt való szeretetem tanú-
bizonyságául és hálás viszonzásául is annak a ragasz-
kodó szeretetnek, a melyet tanítványaim i rántam 
mindenkoron tanúsítottak és a m e l y l y e l . . . . elhal-
moztak . . . . az alább megállapított örök alapítványt 
teszem tanítványaim fiai részére.. . . 

. . . . Ez alapítvány tőkevagy onát egy darab „Pesti 
Hazai Első Takarékpénztári részvény" képezi, mely-
nek ez évi osztaléka 850 azaz nyolezázötven koronából 
állott, s mely emberi számítás szerint ez után sem 
fog birtokosainak kisebb osztalékot ju t ta tn i . " . . . . 

íme, mintegy 20.000 korona értékű alapít-
ványt tett ma Gyertyánffy tanítványai 
főiskolákat látogató fiai számára. Lgy fog 
miijei még halála után is őrködni az ő szelleme 
tanítványai, polgári isk. és képző intézeti 
kartársaink fölött. 

Ekként ünnepelt Gyertyánffy mester taní t-
ványaival 1900. évi áldozócsütörtökön. 

Lapunk részéről is melegen üdvözöljük az 
ünnepeltet, midőn egyszersmind bemutatjuk 
arczképét 28.000 kartársunknak. 

„Fény nevére, áldás életére!" 
Göőz József dr. 

11. 
— Ünnepi beszéd. — 

Az emberiség szellemi és erkölcsi javainak 
legszorgalmasabb és önzetlenebb gyűjtői, a 
kik egy egy hosszú élet egyedüli örömét és 
föladatát abban találják, hogy a lélek műkö-
désének minden tünetét és titkát kifürkészszék 
s az erkölcsi világrend öröktörvényeit meg-
ismerjék és egybefoglalják, igen szabatosan 
meghatározták azt is, hogy miben áll a köte-
lesség általános fogalma, tüzetes rendszere és 
minő módon kell lerónunk azt egyebek közt 
abban az állásban, melyet akár sorsunk jelölt 
ki számunkra, akár saját törekvéseink követ-
keztében jutottunk hozzá. 

De bármennyire szabatos is ez a meghatá-
rozás, a komoly megfigyelés lépten-nyomon 
ellentéteket talál a kötelesség teljesítésének 
módja és lényege között. Sőt éppen nem rit-
kán tapasztaljuk, hogy a hol legtöbb szó esik 
a kötelességek tudatáról, ott akadhatunk rá 
gyakran a laza kötelességérzetre s a kik leg-
hangosabban hivalkodnak tevékenységükkel, 
épp azok nem fordítják mindig összes gond-
jaik it, teljes erejüket és munkásságukat a 
reájuk háramló föladatok elvégzésére. 

A valódi kötelességtudó ember munkája 
csöndes és zajtalan, mint a termékenyítő 
májusi eső; - áldásos mint a meleg tavaszi 
napsugár, eredményeiben pedig gazdag és 
gyümölcsöző, mint a dúsan eresztő érett 
kalász. — Es a midőn az elért sikerekkel 
elismerést elismerésre arathatna, szeiényen 
félrevonul s azzal mentegetőzik, hogy mások 
talán még többet végezhettek volna az ő 
helyében, önmagáról pedig legfölebb azt 
mondja, hogy lelkiismerete nyugodt, mert a 
miben a Gondviselés tehetséggel segítette, 
abban eljárt; a minél ereje arányban állott a 
föladattal, vissza nem hátrált s a mire nézve 
ügyszeretete és meggyőződése cselekvésre sar-
kallotta. helyt állott. Megtette a lehetőt; meg-
tette kötelességét. 

Minél ritkábbak közéletünkben ezek a sze-
rénységükben is magasan kiemelkedő karak-
terű egyének, annál melegebben s őszintébben 
nyilvánuljon meg irántuk való tiszteletünk és 
annál inkább buzdítson példája bennünket is. 

Gyertyánffy István, a népoktatás főiskolá-
jának, a m. kir. Pedagógiumnak igazgatója, 
hosszú és eredményekben gazdag munkásság 
után nyugalomba vonult. Ez alkalommal ismerői, 
tisztelői és barátai, de mindenekfölött köz-
oktatásügyünk legfőbb őre, ministerünk ő nagy-
méltósága is siettek az elismerés pálmáját 
nyújtani át neki, mivel kötelességét valóban 
megtette ; mivel föladatait soha nem szünetelt 
buzgalommal, odaadással és példaadással töl-
tötte be. 

De mi nekünk, egykori tanítványainak 
nemcsak példaadónk volt ő a kötelességtelje-
sítésben, hanem a népoktatásügyi adminiszt-
ráczió, a felsőbb népoktatási intézetek igaz-
gatása, vezetése, sőt az érdekeltekkel, szülőkkel 
és társadalommal való viszonyainkban és el-
járásunkban előfordult legkényesebb kérdé-
sekre nézve is évtizedeken át tanácsadónk, 
vezetőnk és mesterünk vala. Sőt ennél is több: 
atyai jó barátunk, áldozatkész gyámolítónk 
volt mindig. Tanítványait családtagok gyanánt 
csatolta magához jóságos lelkével, minek való-
ban megható jelét adta csak néhány nappal 
is ezelőtt azzal a fejedelmi alapítványnyal, 
melylyel egykori tanítványainak gyermekeiről 
kiván gondoskodni. 

Távozásának mi reánk való hatása tehát 
hasonló ahhoz, midőn az emberiség legnagyobb 
tanítómestere a Betánia körül elterülő hegyekre 
vezeté tanítványait, munkásságra, igéinek hir-
detésére buzdítván és megáldván őket, szemük-
láttára emelkedett menyekbe; a minek ünnepét 
ezerkilenezszázadik ízben ünnepli épp ma mi 
velünk együtt a keresztény világ. 

Kételkedni szerettünk volna a távozás hiré-
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ben; de midőn tiszteletet gerjesztő ősz fiir-
teire és terhes, gondteljes hosszú közszolgála-
tára tekintettünk, meg kelle nyugodnunk abban ; 
sokáig tanácstalanul néztünk a távozó után 
s aggódva kérdezők magunktól, vájjon kitől 
vehetünk majd példát és buzdítást további 
munkánk folyamán? Végre e kérdésre is meg-
nyugtató feleletet találtunk abban, hogy a le-
lépő kormányos evezőjét addigi legodaadóbb 
és hívebb munkatársa vette kezébe, a gond-
viselés pedig a nyugalomba vonulót lelki és 
lizikai erejének teljességével engedi e távozni, 
a mienk tehát ő mostan is és hő óhajunk és 
imánk megtartják nekünk ezután is igen 
sokáig. 

Ebben vetett bizodalommal és reménynyel 
is eltelve gyülekeztünk tehát ide, Gyertyánffy 
áldásos működésének színhelyére és maradandó 
alkotásai egyikének falai közé, hogy hálánkat 
külsőképen is leróhassuk, elismerésünk pálmá-
já t mi is bemutathassuk s a kötelességtelje-
sítésben eszményi magaslatban álló példájából 
további munkánkhoz erőt, buzdítást és újabb 
lelkesedést meríthessünk. 

Az ő nevével van egybeforrva a magyar 
felsőbb népoktatásügy története és az ő 
komoly czéltudatos tevékenységének köszön-
hetjük, hogy — a miről az általános magyar 
kultúra alaptörvénye, a népoktatási törvény, 
megfeledkezett, — még mielőtt e hézag miatt 
nagyobb bajok támadhattak volna: már 
26 évvel ezelőtt felsőbb oktatásunk egy új 
intézettel lett gazdagabi), a mely azóta és ma 
a felső nép- és polgári iskolák valamint 
tanítóképző-intézetek tanárainak igazi nevelő-
intézete s ezenkívül felsőbb leány- és felső 
kereskedelmi iskoláinknak is nem egy derék 
munkást szolgáltatott. 

Ebben az intézetben a Gyertyánffy eszméi 
öltöttek testet, az ő lankadatlan kötelesség-
teljesítése emelte fokról-fokra, hogy föladatá-
nak folyton jobban megfelelhessen s az ő éber 
figyelmének őrködése által nyert — ha kellett 
védelmet, majd — a mire már büszkén mutat-
hat — tekintélyt itthon és a külföldön egy-
aránt. 

Maga e díszes hajlék is, melyben ez az 
intézet elhelyezve van, az ő alkotása; a szel-
lem pedig, melyet benne meghonosított és 
becses örökség gyanánt mi reánk és a késő 
unokákra hagyott hátra, a kötelességtudás és 
kötelességteljesítés szelleme. 

Ez a szellem pedig most már hatalmas 
tényező és mind mélyebb és mélyebb gyöke-
reket ereszt nemzeti kultúránk széles mezején. 
Egy negyed évszáz leforgása óta mintegy 
800- ra emelkedtünk számban azok, a kik ezen 
intézetből kerülve ki, hazánk minden jelentő-

sebb központján közvetve és közvetlenül 
ebben a szellemben igyekezünk erőinkhez és 
tehetségeinkhez képest felsőbb népoktatási 
intézetekben, szakiskolákban és a népoktatás-
ügy adminisztráeziójában kötelességeinket tel-
jesíteni. 

Legyen tehát e szellem ez intézetnek, a nép-
oktatás főiskolájának jövőben is állandó éltető, 
buzdító és őrködő géniusza. 

És hogy soha el ne halványuljon, időtlen 
időkig itt lakozzék, emlékeztessen arra most 
és majdan mindenkit ez a kép: Gyertyánffy 
István életnagyságú hü képe, melyet mi, egy-
kori tanítványai, szivünk utolsó dobbanásáig 
megőrzendő hálánk, szeretetünk és ragaszko-
dásunk jeléül a pedagógium számára festeténk. 

Végül kérve kérjük a pedagógium mostani 
igazgatóját, egykori szeretett tanárunkat, a ki 
Gyertyánffy kötelességtudásának, eszméinek és 
tevékenységének leghívebb és méltóbb letéte-
ményese, úgyszintén ő méltóságát, a pedagó-
gium gondnokát, valamint tanári karát, hogy 
ezt a képet gondjaikba, oltalmukba vermi 
kegyeskedjenek. 

Váró Béni. 

III. 

Okmány 
a , ,Gyertyánffy-kép ' ' - r iek Budapes t en , 1900. évi m á j u s 
hó 24-én, dé le lő t t 11 órakor a m a g y a r k i r . P e d a g ó g i u m 
(most : ..m. k i r . áll. polgári iskolai t an i tóképző- in téze t" ) 
örök lel tári tu la jdonába tö r t én t á tadásáról és á tvéte léről . 

Alulírottak, mint társaink képviselői és 
megbizottjai — mindig érezve és emlékeze-
tünkben tartva, hogy mélyen szerettük és 
magasra becsültük a mi szeretett jó igazga-
tónkat, Gyertyánffy István kir. tanácsos urat, 
a ki az 1873 74. évben megnyílt m. kir. Peda-
gógiumnak (a mely az 1898/99. év végéig 
m. kir. áll. gyakorló elemi népiskolából, gya-
korló polgári iskolából, elemi népiskolai tanító-
képzőből, polgári iskolai tanítóképzőből és 
tanítóképző-intézeti tanári tanfolyamból állott) 
az 1873/74. évtől az 1898/99. év végéig igaz-
gatója volt s a kinek mi ezen idő alatt tanít-
ványai voltunk — társainkkal való egyetértés-
ben, a magunk és társaink önkéntes akaratából 
és költségén, iránta való legmélyebb hálánk 
és ragaszkodásunk jeléül, a mikor hosszú és 
neveléstörténelmünkben tisztelettel emlékeze-
tessé váló közmunkássága után, negyvenhárom 
esztendei köztevékenység fáradalmaival nyuga-
lomba vonult, Stettka Gyula úrral, a BenCzur-
féle mesteriskola tanárával, megfestetvén az 
életnagyságú képét: 

azt az ő tiszteletére az anya-intézetünknek, 
a m. kir. Pedagógiumnak a dísztermében a mai 
napon délelőtt 11 órakor tartott búcsúünnep-
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ségen a mindenkori m. kir. Pedagógium örök 
leltári tulajdonába és tanácskozótermének a 
díszítésére átadtuk dr. Kiss Áron úrnak, egy-
kori kedves tanárunknak, igazgatónk leg-
méltóbb hivatalbeli utódjának, ki is azt 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. ministerünk ő nagyméltóságának 
1974/1900. ein. sz. alátt „örömmel" kijelentett 
helyeslő tudomásával a megnevezett czélra 
örömmel és megtiszteltetéssel átvette. 

A kép ára 1730 (egyezerhétszázharmincz) 
korona, abból 1600 (egyezerhatszáz) korona 
a festőművész díja, 130 (egyszázharmincz) 
korona pedig a babérlombozatot ábrázoló ráma 
ára. A kép vászontest l -20 m. magas, 0.90 m. 
széles. 

Kelt Budapesten, a m. kir. Pedagógiumban, 
az 1900 (egyezerkilenczszáz)-adik év május 
hava 24-én (áldozó-csütörökön). 

Előttünk: Molnár Viktor s. k., tanu. Dr. 
Kovács János s. k., tanu. Az átvétel igazolá-
sául : Dr. Kiss Áron. A festés és költség iga-
zolásául: Stettka Gyula s. k. A tanítványok 
részéről 87 aláirás. 

HIVATALOS IVÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Biliary Gyula 

szolvvai áll. el. isk. ig.-tanítónak, ki a gerend-
keresztúri áll. el. iskola részére 217 négyzet 
ölnyi területű szőllőskertet ajándékozott; 
özv. Kund Béláné úrnőnek, a ki Fájsz köz-
ségben saját költségén elemi iskolát állított, 
s annak föntartásáról gondoskodik. 

Kinevezte: Szarvas F. József oki. tanítót 
a simonyifalvi áll. el. isk.-hoz rendes tanítóvá; 
Horváth Etelka oki. óvónőt a felsőszállás-
pataki áll. óvóhoz óvónővé; Komlóssy Róza 
oki. óvónőt a döbrőközi áll. óvóhoz óvónővé; 
Niegreisz Eszter oki. óvónőt a borosjenői áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Áthelyezte: Molnár Vincze czeglédi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
kassai áll. polg. fiúisk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Jónyik Endre 
kajátai munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 600 koronát; Levendovszky János kupai 
róm. kath. tanító részére évi 1360 koronát; 
Hepp Lajos ófuttaki róm. kath. tanító részére 
évi 840 koronát; Varga József jászalsószent-
györgyi r. kath. tanító részére évi 660 koronát; 
Vásárhelyi Józsefné, szül. Székely Melinda 
munkaképtelennek talált debreczeni orsz. taní-
tói árvaházi árvaanya részére évi 760 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Mucsy Tóbiás szabadkai közs. óvó özv., 

szül. Smerha Ilka részére évi 700 koronát; 
néh. Tuza Lajos pásztói r. kath. tanító özv., 
szül. Németh Francziskának évi 536 koronát 
és Lajos kiskorú árvája részére 89 korona 33 
fillért; Hanuszik Béla gyöngyöstarjáni közs. 
tanító özv., szül. Merhelik Mária részére évi 
360 koronát és Árpád kiskorú árvájának 60 
koronát; Kovács Mihály urii róm. kath. tanító 
özv,, szül. Hasper Lujza részére évi 480 koronát; 
néh. Huszka János nyug. jakabfalvi ág. hitv. 
ev. tanító özv., szül Borszik Anna részére évi 
300 koronát; néh. Baranyai József felsőszent-
iványi nyugdíjazva vglt róm. kath. tanító özv., 
szül. Horváth Anna részére évi 300 koronát. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. tíyurián József sztranszkei volt róm. 
kath. tanító Anna nevű árvájának a kecske-
méti orsz. tanítói árvaházba f'. é. julius 1-től. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± Az erdővidéki tanítóegyesület május 

17-én Közép-Aj tán tartotta meg rendes 
tavaszi vándorgyűlését Csánky Gyula kir. 
tanfelügyelő úr jelenlétében. Zöld Sándor 
elnöki megnyitójában a legmelegebb szavak-
kal adott kifejezést Wlassics Gyula ő nagy-
méltósága egészsége helyreállása fölött való 
örömének. Gyakorlati tanítást tartott Moldován 
Gizella tanítónő, ki a mi körünk előtt teljesen 
ismeretlen „Fonomimikai" (ismétlő taglejtés) 
tanítási módot ismertette. Molnár Albert 
gyakorlati tanítást tartott a gazd. ismétlő-
iskolás növendékeivel: „Teendők május hóban 
a konyha- és gyümölcsöskertben" cz. anyag-
ról. Az egyesület, hosszas véleménynyilvání-
tások után, általános szavazattöbbséggel a 
külön tanterv mellett foglalt állást. Rendes 
szokás szerint a „Tanítók Háza" ügye is tárgy-
renden tartatott ; midőn több tagtárs örven-
deztetett meg azon kijelentésével, hogy a mulat-
ságokból eldig befolyt összegeiket, ilyen módon 
a legrövidebb idő alatt 100—100 koronára 
egészítik ki és aztán illetékes helyre beszol-
gáltatják. A gyűlést közebéd követte. Ez alka-
lommal „Szónoklatokból" és „Koczintások" 
czímén szintén szép összeggyült be a „Tanítók 
Háza" javára. Ajánljuk e példát követésre. 

A A fehérmegyei tanítótestület adonyi 
járás tanítóköre május hó 10-én Rácz-
Keresztúron tartotta tavaszi gyűlését melyen 
Kocsi Mayer Gyula elnök „A tudományról, 
mint hatalom''-ról értekezett. „A gyermekek 
szellemi tehetségének müvelése" cz. Czéh 
Sándor tartott felolvasást. Sok szép dolgot 
mondott el a felolvasó. „A népiskola és a 
társadalom"-ról Galla Endre értekezett. „A 
tanító üdülőhelyéről" cz. értekezést Grem-
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sperger Vidor olvasta föl, ajánlva, hogy a 
magyarországi gyógyfürdők keressenek föl 
tanítók számára ingyen vagy kedvezményes 
helyek adása végett, az egyesületi pénztárakba 
pedig e czélra tagsági díjak fizettessenek be. 
Ezt az ügyet a kör az Orsz. Bizottság figyel-
mébe ajánlja. A Tanítók Háza és az Eötvös-
alap ügye is tárgysorozatba vétetett, sok 
apróbb ügye tisztáztatott. Elhatározta a kör, 
hogy a Tanítók Házában egy alapítványi szoba 
Gőbel Jánós György nevén neveztessék el, e 
czélra 4000 korona alapítvány letevése mellett 
foglal állást az őszi nagygyűlésen. Ezen 
hálával Gőbel Jánosnak tartozik a tantestület, 
mivel a nevezett annyi fáradsággal és áldozat-
készséggel volt az alap iránt. A nyugdíj 
revízióját Szirbek József fejtegette ki, a 35 
évet kivánja fölvenni a tanítói nyugdíjazás 
alapjául. A gyűlés után társasebéd volt. 

A A háromszékvármegyei tanítótestület 
orbai járásköre május 14-én tartotta tavaszi 
rendes gyűlését Páván. Biró Béla rövid, de 
magvas elnöki megnyitója s a mult gyűlés 
jegyzőkönyvének olvasása után több bejelen-
tést tudomásul vévén a járáskör, foglalkozott 
a marosvásárhelyi iparkamarának a székely 
ipar fejlesztése érdekében áttett kérésével. 
Határozatában kimondta, hogy örömmel tesz 
eleget az iparkamara fölhívásának és a meny-
nyiben mód adatik re a, a kör tagjai készség-
gél nyújtanak segédkezet a nemes törekvés 
kivitelében. Élénk eszmecsere volt a Barth a 
Károly gyűlés előtt tartott gyakorlati tanítása 
fölött, melyet elismerő köszönetben részel-
tettek. Szabad előadást tartott Bartha Samu 
a mezőgazdaság köréből, Hencze Imre ismer-
tette Czukrász Rózának „Fonomimikai elő-
gyakorlatok az olvasás és irás tanításához" 
czímü munkáját, Eötvös Mihály a népiskolai 
módszerekről értekezett, Bideskuthi Róbert 
Döme K. IV-dik oszt. számára irott földraj-
zát ismertette és Molnár János a zágoni tan-
testületnek az egységes tanterv mellett való 
állásfoglalását olvasta föl. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. Miklós N.-K. Midőn a faiskola kezelésével 

megbízták, az iskolaszék kimondotta, hogy addig 
fogja ön azt kezelni, míg az élemiisk. V—Vl-ik 
osztályát vezeti. Ebből következik, hogy a 
faiskola kezeléseért adott évi 120 frtot nem 
lehet állandóan biztosítottnak tekinteni, mert 
hiszen az alapföltétel bármikor megváltozhatik, 
nevezetesen az iskolaszék esetleg más osztály 
tanításával bízhatja meg. — Yid József. 
Miután fizetése hátralékából a végrehajtó 
egy részt behajtott s ön már 8 hónap-

pal ezelőtt kérte a főszolgabirót, hogy hát-
ralékát juttassák kézhez s mindezideig ez 
nem történt meg: hjon ajánlott levelet s 
jelezze a főszolgabírónak, hogy ha eme sür-
getésére 14 nap alatt nem kap választ, kény-
telen lesz a megyei közigazgatási bizottsághoz 
fordulni a hátralék kiszolgáltatásának. Ter-
mészetesen ne fenyegető, hanem kérő levél 
legyen ez. — K. István. A községet nem 
lehet rá kötelezni, hogy felekezeti tanítóknak 
gyűlési napidíjat és fuvarbért adjanak. — 
Sz. Gyula. Ha tényleg hibát vettek észre a 
tiszta jövedelem megállapításánál s ezt a 
nyugdíj helyesbítésnél is észrevették, akkor a 
hitközség gondoskodjék a kiigazításról, miután 
ez egyersmind a fizetéskíegészítés összegét is 
módosítja. — N. J. Halmágyi Ferencz kir. tan-
felügyelőnek a közigazgatási könyvtárban meg-
jelent „A községek és az elemi népoktatás" 
czímü könyvéből bő tájékozást meríthet. 
A megnevezett kitűnően szerkesztett munka 
ára 1 korona 20 fillér s szerkesztőségünk-
ben is megrendelhető, póstautalványnyal. — 
B. 0. H. 1. Folyamodjék egyházi hatóságá-
hoz. 2. Ilyen kérdésre már többször adtunk 
választ. — Ii. E. B.-Gyarniat. Nem vizsgál-
hatja az, a ki magánúton előkészítette. Er re 
paragrafus nincs. — Sz. E. A br. Eötvös 
József müveire vonatkozó tudnivalók olvas-
hatók voltak lapunk 1899. évi 46. számának 
mellékletén; szíveskedjék azt elolvasni vagy 
pedig Révai Testvérek könyvkiadó-hivatalához 
(VIII., Üllői-út 18. sz.) fordulni. — Többek-
nek. A magyar gazda kincsesháza ügyében 
tessék Verner László úrhoz fordulni: V., Nádor-
utcza, földmívelési ministerium, 63. ajtó. — 
T. J. Gr.-Vezekény. Ha ezt az iskolai évet 
bevégezte, nem köteles járni a jövő évben, 
mivel már szeptember 4-én 12 éves lesz s a 
népiskola mind a 6 osztályát elvégezte. — 
H. J. Kethely. Csak magánvizsgálatot tehet. — 
K . . . Gábor. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. a 
községi és hitfelekezeti elemi iskolákban mű-
ködő tanítók és tanítónők fizetésének rende-
zéséről szólva, a 10. §-ban ezt mondja: „A 
tanítói fizetések eddig megállapított és az 
iskolaföntartók által saját anyagi forrásaikból 
kiszolgáltatott mennyisége továbbra is csonkí-
tatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg államsegély 
igénybevétele czéljából le nem szállítható." — 
F. I. H. A kántortanító kötelezhető ostya-
sütésre, ha e teendő a kanonika vizitáczió és 
a díjlevél szerint az ő kötelességeül tekin-
tendő. Közös megegyezés alapján azonban le-
mondhat erről, természetesen aztán a sütésért 
járó összegre sem reflktál. Az iskolaföntartóval 
kell tehát ezt az ügyet egyetértőleg elintézni. — 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné einlékszobrát föl-

állították Varasdon az Erzsébet-parkban. Az 
ünnepély, melynek tartania alatt az összes 
üzleteket bezárták, Zichy Rubido főispán 
vezetése alatt történt a polgárság és katona-
ság jelenlétében. A varasdi hölgyek alapítványt 
gyűjtöttek, melynek kamatából a királyné halálá-
nak napján évenkint megkoszorúzzák a szobrot. 

— Hegedűs Sándor ministert Magyar-
Zsákod székely község, melynek nevéről van 
a minister nemesi előneve, díszpolgárává 
választotta s az erről szóló okiratot nagy 
küldöttség adta át neki Budapesten. A székely 
atyafiak szónokát véletlenül szintén Hegedűs 
Sándornak hívják. 

— Világ folyása. A délafrikai háború az 
utóbbi hetek alatt szerencsétlenségeket hozott 
a búrokra. Az angolok nemcsak Matekinget ö CJ 
szabadították föl, de az egész Oránje állani 
kezükbe került s most mindezt angol birtok-
nak akarják kinyilatkozni. Szerencsétlenül járt 
a búr küldöttség is, még az amerikai Egyesült 
Államok kormánya sem vállalkozott arra, hogy 
békeközvetítőül lépjen föl. — Klímának egyik 
részében, különösen Szecsuán tartományban 
lázadás ütött ki a keresztények ellen s a lá-
zadók (boxerek) több falut fölgyújtottak. — 
Bolgárországban is komoly zavargások mutat-
koznak. — Svájczban népszavazás útján elvetet-
ték a kötelező életbiztosításról szóló törvényt. 

— A Mária líorotliea-egyesület íij alapít-
ványai. Péterfy Sándornak hosszas tanári mű-
ködése alatt leginkább női tanítványai voltak 
a budapesti állami polgári t-anítónőképezdében, 
aFrőbel-egyesület éskisdedóvó egyesület képző-
intézeteiben és a mintarajztanodában. A hálás 
tanítványok egy csoportja a napokban nvilt 
levelet bocsátott ki, melyben fölkérik egykori 
tanulótársaikat, hogy Péterfy Sándornak a jövő 
évben, bekövetkező 60-ik születésnapja alkal-
mából gyűjtsenek össze egy 8000 koronát tevő 
Péterfy alapítványt a Mária Dorothea-egyesület 
által föntartott tanítónők házában ingyen ellátást 
nyerő munkaképtelen pályatársuk részére. Az 
adományok azon intézetbe küldendők, a hol az 
illető tanult és a „Nemzeti Nőnevelés"-ben nyug-
táztatnak. Az alapítványt Péterfynek születése 
napján Iinnepies ülésben adják át. — Ugyan-
csak a Mária Dorothea-egyesület tanítónők 
otthona számára gyűjt az egyesület győri fiókja 
egy 8000 koronás alapítványt, melynek kama-
tait győri születésű vagy ott működött munka-
képtelen tanítónő fogja élvezni. E czélra a 
győri tanítónők, az ottani állami tanítónőképző-
intézet tantestületének vezetése alatt egyszer 
meg is ismételt és általában fényes sikerű 

estélyt rendeztek szinielőadásokkal, szavalatok-
kal és élőképekkel, melyben a megyei főispán 
leányai és más előkelőségek családtagjai is 
résztvettek. A buzgó tagok az alapra már 
eddig többet gyűjtöttek össze 5000 koroná-
nál. — Egy harmadik alapítványa is van a 
derék egyesületnek. Králik Lajos volt tekin-
télyes fővárosi ügyvéd neje, Szelényi Gizella, 
ki mint fiatal tanítónő régebben a tanítónők 
otthonában is lakott, 2000 kor. értékpapírt tett 
le az egyesület pénztárnokánál, Lázárné-Ivaszt-
ner Janka képezdei igazgatónőnél (Aiulrássy-
út 05.) a tanítónők otthonában ápoltak segítő-
alapjához alapítványként. Ennek az-alapnak 
a kamataiból gondoskodnak azoknak az alapi t-
ványos hölgyeknek ruházatáról és apróbb 
szükségleteiről, kik, midőn e menedékházba 
jutnak, magánvagyonual éppen nem rendel-
keznek. Králikné nemes példája mindenesetre 
nagy elismerést érdemel. 

— Üdvözlő ünnepség. Péter János, buda-
pesti II. ker. községi felső kereskedelmi iskolai 
igazgató tiszteletére negyedszázados tanítói és 
tanári működésének betöltése alkalmából május 
20-án kitűnően sikerült ünnepet rendeztek 
jelenlegi és volt tanítványai a budai Vigadó 
nagytermében. A közoktatásügyi minister űr 
képviseletében Axametliy Lajos dr. ministeri 
tanácsos üdvözölte lendületes beszéddel s 
ugyanő egyszersmind átnyújtotta Wlassics 
Gyula minister levelét, mely az ünnepelt 
érdemeiről emlékezik meg. A nagyszámban 
megjelent tanárok és igazgatók meleg kézszo-
rításokkal fejezték ki tiszteletüket Péter János 
iránt, ki tanító fia s huzamos időn át a polgári 
iskolában kitűnő munkásságot fejtett ki. A 
fővárosi törvényhatóság nevében Festet ich 
Géza gróf tanácsjegyző, a kereskedelmi 
iskolai tanárok egyesülete nevében Névy 
László igazgató, a kereskedelmi testület részé-
ről Frevberger Pál fővárosi bizottsági tag 
beszélt. Este a budai vigadóban lakoma volt 
a jubiláns tiszteletére. 

— A budapesti szünidei gyermektelep-
egyesület elhatározta, hogy a jelen évben öt 
helyre viszi ki az erre reászorult gyermekeket 
nyaralni. Az egyes telepek felügyelői lesznek 
Szőke István Körmöczbányán, Kurz Lipót 
Trencsénben, Schuller Alajos Zebegényben, 
Vécsey Iván Balaton-Sellén és végül Szabó 
Józsefné Gaál Mária Hegybányán. A kitele-
pített gyermek fölruházása is nagyrészt az 
egyesület költségén történik. 

— Az iskolai és népkönyvtárak ügyét 
újabban a muzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa is fölkereste s intézkedéseket tett, hogy 
a nép- és vándorkönyvtárak szervezete és be-
rendezése tekintetében részletes utasítások dol-
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goztassanak ki s a már fönnálló népkönyv-
tárak szakértő közegek által megvizsgáltassa-
nak. A tanács a ministerium által e czélra 
rendelkezésre bocsátott összegből, az országos 
főfelügyelőséggel egyetérve, a legtekintélyesebb 
közművelődési egyesületeknek több ezer koronát 
adott új népkönyvtárak szervezésére s egyúttal 
számos könyvet osztott ki ily könyvtárak 
között. 

— A budai tornaegyesiilet fönnállásának 
25-ik évét nagy fénynyel és dísztornázással 
ülte meg. Wlassies Gyula, Fehérváry Géza báró 
és Darányi Ignáez ministerek, JBerzeviczy 
Albert s számos más notabilitás voltak jelen 
az ünnepen, köztük más fővárosi tornaegyesü-
letek képviselői. Az egyesület elnöke, dr. Kollár 
Lajos, tartotta az ünnepi beszédet. 

— A franczia nevelönök hiányáról panasz-
kodnak a napilapok. Állítólag nagyon rossz 
vélemény terjedt el a magyarok bánásmódjáról a 
külföldi illetékes körökben és a franczia munka-
közvetítők sem tanácsolják nekik az idejövetelt. 
Nem sokat bánhatnék ezt a (bár valószínű-
leg teljesen alaptalan) vélekedést, mert hiszen 
jobb, ha a mi művelt családaink magyar nőket 
alkalmaznak nevelőnőknek, kik a gyermekeket 
magyar szellemben nevelik és alaposabban, 
mint a franczia bonneok. Sajnos azonban, hogy 
az okleveles magyar tanítónők és óvónők 
nagyobbrésze sem németül, sem francziául 
nem tud, holott a szülők ezt rendesen meg-
követelik. A Mária Dorothea-egyesület már 
egy évtized óta tart fönn nevelőnőket elhelyező 
irodát a tanítónők otthonában (Orczy-út 6.) 
és itt igen gyakran a legelőkelőbb családok 
megkeresésének nem lehet eleget tenni alkal-
mas egyének hiányában. 

Beteg tanító államsegélye, illetve 
betegség miatt szabadságolt tanító részére 
kiszolgáltatandó államsegély tárgyában a vall. s 
közokt. m. kir. ministerium 11.838/900. sz. a. 
következő elvi jelentőségű rendeletet méltózta-
tott n. vármegye kir. tanfelügyelőjéhez intézni: 
„Jelentésére tudomás és szoros miheztartás 
czéljából a következőkről értesítem a tanfel-
ügyelőséget: a tanítói illetmények általában, 
tehát tekintet nélkül arra, vájjon helyi járu-
lékból avagy államsegélyből állanak-e, a taní-
tót mindaddig, míg viselt állásától szabály-
szerűen meg nem válik, hiány nélkül megille-
tik. Az időközi szabadságolás, valamint az 
ennek folytán szükségessé vált helyettesítések 
iránt mindenkor az iskolaföntartó intézkedik. 
Mivel azonban a tanfelügyelőség jelentésében 
érintett esetben súlyos betegsége folytán sza-
badságoltnak tekintendő, államsegélyt élvező 
tanítóról van szó, s így annak szabadságo-
lása már nem csupán az iskolaföntartót, de 

a segélvező államot is érinti, szabadságolta-O «, < o 
tása tekintetéből a fizetéskiegészítés és kor-
pótlék czímén nyert államsegélyhez való jogo-
sultságát illetőleg az államtisztviseletekkel o o 
szemben érvényben levő szolgálati szabályok 
rendelkezései veendők irányadóul. Ezen szabá-
lyok értelmében pedig egy éven túl terjedő 
szabadságolás csakis az illető járandó ágainak 
beszüntetése mellett levén eszközölhető, a fizetés-
kiegészítés és korpótlék czímen adott állam-
segély is csak a mondott időtartamon belül 
maradhat az illető tani ó élvezetében. A meny-
nyiben tehát mult évi május hó végén szabad-
ságolt N. N. elmebeteg tanító folyó évi május 
hó végéig állását a k. p- r. k. iskolánál el 
nem foglalhatná s végellátása iránt az iskola-
föntartó intézkedni nem kívánna, részére 
azontúl a tizetéskiegészítési, illetőleg korpótlék 
államsegély tovább ki nem adható. Ezek után 
fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy szóban 
levő államsegély fölhasználása tekintetéből a 
föntiek értelmében járjon el, a k. p. r. k. 
iskolaszéket pedig utasítsa, hogy az iskolai 
folytatólagos tanítás ellátása iránt haladék-
talanul intézkedjék.' 

— Emlékünnep. Torontálvármegyei Nagy-
Tószeg község Kugler József volt tanító sírjára 
emléksirkövet állított, melyet e hó 17-én 
lepleztek le nagy ünnepélyességgel, a falu 
lakosságának és a környékbeli tanítóságnak 
élénk részvétele mellett. A leleplezési ünnep 
alkalmával a község nevében 1 Vénner János 
iskolaszéki elnök, és a tanítóság nevében 
Leblang Lajos, szt-huberti igazgató tanító 
tartottak emlékbeszédeket. A leleplezési ünnep 
után a „Délmagyarországi Tanítóegyesület 
kikindazsombolyai járásköre ezidei rendes 
tavaszi közgyűlését tartotta. A közgjülés az 
egységes, de minimális és maximális tanterv 
mellett foglalt állást. Ambrus József „Nevelve 
tanítás" cz. érdekes és tanulságos felolvasást, 
Mayer Mátyás pedig növendékeivel gyakorlati 
tanítást tartott. 

— Halász Sarolta fővárosi kisdedóvónő 
tiszteletére pályatársai f. hó 27-én 25 éves 
működése alkalmából ünnepet rendeztek Röser 
János intézetében. Az ünnepre a főváros tan-
ügyi hatósága, a tanfelügyelőség és a kisded-
nevelők orsz. egyesülete képviselői tartottak 
üdvözlő beszédeket, Angyal Malvin fővárosi 
óvónő pedig emlékbeszédet. Vidékről is sok 
üdvözlet érkezett az ünnepelthez, ki a kisded-
nevelés terén irodalmilag is működött. 

— Fölvételek a tanítóképzőbe az 1900— 
1901. isk. évre. Szabadkára az állami tanítőnő-
képzőbe f. é. junius 10-ik napján d. e. 11 
óráig lehet a folyamodványt benyújtani. Első 
osztályba 40-et vesznek föl : 2-t ingyen, 22-t 
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50 frt, 105, 155 vagy 210 írtért benlakónak"; 
16-ot pedig kedvezmény nélkül bejárónak. 
Eperjesre az állami tanítónőképzőbe 30 növen-
déket vesznek föl az első osztályba; még pedig 
10-et ingyen, 10-et 120 koronáért benlakó-
nak, 10 et bejáróul. Folyamodás hátát ideje 
f. é. junius lO-ike. Tanítóképzőkbe Kolozs-
várra az I-ső osztályba 25 — 30-at, (20-at 
ingyen vagy havi 7, 5, 3 f r t fizetéssel), 
junius 15 ig; Dórára az I-ső osztályba 30-at 
részint ingyen, részint fizetéssel, junius 30-ig; 
Lévára 240, 200, 160, 120 és 80 koronás 
„segélyezési helyekre* junius 20-ig, Bajára 
az első osztályba junius 30-ig 30 tanulót 
részint ingyen, részint fizetéssel. Tanítók gyer-
mekei Kolozsvárott, Léván, Baján — miként 
a hirdetményből látjuk — előnynyel bírnak. 
Baján a zenei előképzettség is előny. A szepes-
helyi r. kath. tanítóképzőbe újonan jelentkezőt 
csak a Il-ik és IY-ik évfolyamra vesznek föl. 

— Iskolaavatás. A karánsebesi m. kir. 
állami polgári és elemi iskolák épületének 
fölavatási ünnepélyét pünkösd első napján 
(junius 3 án) délelőtt tartják. Ez alkalomra 
Móra István kollégánk ünnepi ódát irt. 

— Az Eötvös-alap szabad asztala. Az 
„Eötvös-alap" (országos tanítói segélyegyesü-
let) az alapszabályaiban kitűzött czél érdeké-
ben s hogy tagjaival nemcsak ösztöndíjak és 
segélyek 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, vendéglő-
sök és korcsmárosok ipartestületéhez" minden 
évben folyamodik, hogy annak tagjai egy-
egy vidéki tanító gyermeke számára a tanév 
tartama alatt ingyen déli ebédet adni szíves-
kedjenek. Ezen megkeresésünkre a folyó tan-
évben 79 szállodás és vendéglős űr volt szí-
ves tagtársaink gyermekeit ingyenedéli ebéd-
del ellátni, hogy azok tudományos kiképez-
tetését elősegítsék. Abban a reményben, hogy 
ezt a jövő évben is megteszik s jótékonysá-
gaikat vidéki kartársaink gyemekeitől ezután 
sem vonják meg: a szabad asztalok elnyerésére 
ezennel pályázatot nyitunk. Az ilyen szabad 
asztalok jótéteményeiben is csak a' ok része-
sülhetnek, a kik az Eötvös-alap egyéb jótéte-
ményeinek elnyerésére jogosultsággal bírnak, 
tehát a kiknek apja vagy anyja az „Eötvös-
alapnak" rendes fizető tagjai. A kik leczke-
könyveiket (Index) az „Eötvös-alap" elnök-
ségének félévenkint bemutatni elmulasztják, 
habár fölvétettek is a segélyzettek közé, a 
jótékonyságban továbbra nem részesülnek. 
A jótékonyságban részesülni kívánók az 
„Eötvös-alap" elnökségéhez czímzett folya-

modványaikat f. é. szeptember hó 15-ig (Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-utcza 47.) sz. küldjék 
be. Mellékelendő az 1899/900. tanévről szóló 
iskolai bizonyítvány vagy Index és az igazol-
vány arról, hogy a folyamodó melyik intézetbe 
vétetett föl. 

— Hangverseny. A nógrádvármegyei tanító-
testület internátusa javára Salgó -Taijánban, 
1900. évi junius hó 2-án a bányatelepi kaszinó 
nagytermében hangversenyt tart. 

— Pályadíj. A budapesti (budai) tanító-
egyesület utóbbi közgyűlésén tagjai részére 
a következő kérdést tűzte ki ez idei pálya-
tételül : „ A gyermeki lélek ébresztése, képzelő-
erejének fejlesztése, valamint érzelmi világá-
nak nemesítése szempontjából tárgyaltassék 
az elemi népiskolába való meséltetés czélja és 
fontossága; — ugyané szempontból soroltas-
sanak föl az elemi népiskolába illő s legezél-
szerübben tárgyalható mesék (népmesék). — 
A gyermekek értelmi fejlettségének szem 
előtt tartásával jelöltessék meg külön külön 
minden (I—VI.) osztálynak mese-anyaga s 
adassék külön utasítás arra nézve, hogy az 
egyes tanítási tárgyaknál miféle népmesék 
alkalmazhatók legczélszerübben s miképen 
kezelendők azok? — A mesék keretébe 
illeszthető történeti adomák fölsorolása kívána-
tos." A pályadíj 200 korona. 

— Halálozás. Nagyfalusi Nagy-Fekete János, 
újtordai nyug. ev. ref. kántortanító, okleveles 
ev. ref. lelkész, folyó év május hó 24-én, 
reggeli 7-29 órakor életének 75-ik, boldog 
házasságának 53 ik évében öregségi végelgyen-
gülés következtében befejezte nemes és áldá-
sos életét. — Kafka Károly, budapesti lipót-
téri igazgató-tanító, ki 41 évig működött 
a fővárosban, f. hó 19-én hirtelen el-
hunyt. A város díszsírhelyet adott a buzgó 
tanítónak. — Wédl Endre, a vadkerti ág. 
hitv. evang. egyházközség tanítója élte 40-ik, 
tanítói működésének 21-ik évében f. hó 19-e'n 
Budapesten elhunyt. — Berghia György hideg-
kúti községi tanító, életének 28-ik évében, 
tanítóskodásának 6-ik évében Hidegkúton 
(Nagy-Küküllőmegye) elhunyt. Alclás emlé-
kökre ! 

T a r t a l o m : Az iskolák állami segélyezésének 
módja. Hcijnal Bernát. — Minden tanító fizetését a 
m. kir. adóhivatal szolgáltassa ki. Nagy Béla. — Taní-
tok életbiztosítása. Zeke Dániai. — S z ü n ö r a : Gyer-
tyánffy István ünneplése. (Arczképpel.) I. Az ünneplés 
lefolyása. Gööz József dr. II. Ünnepi beszéd. Váró 
Béni. III. Okmány a Gyertyánffy-képátadásáról. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest. 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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\ KITANÍTOK LA IM A. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I 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" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KKR., OSTROM UK ZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER.? ISKOLA TÉR 3. 

JKIéz i ra to lva t n e m . aci iai i l t v i s s z a . 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
Már az 1891. évi nyugdíjtörvény 

hozatala előtt is eljutottak az illetékes 
fórumhoz azok a kívánságok, melyek 
szerint az 1875. évi törvény a taní-
tóság óhajának megfelelően átalakítható 
lett volna. 

Megtörtént azonban az, hogy a Bogyó 
Samu rideg 2 X 2 jére alapított törvény-
javaslat elvágta az út já t több jogos 
kívánságunk teljesülésének. 

Azt, hogy a tanítóság akkori kíván-
ságának legalább egy része mennyiben 
volt jogos, igazolta a törvényjavaslat 
bizottsági és törvényhozási tárgyalása, 
mikor gróf Csáky Albin, akkori vallás-
és közoktatási ministerünk maga elis-
merte, hogy a törvényjavaslat óvatosan 
van összeállítva, azonban ellensúlyt 
talál az óvatosság a törvényjavaslat 
azon diszpozieziójában, melyre ő maga 
is nagy súlyt fektetett, hogy tíz év múlva 
új mathematikai számítások fognak 
történni s ennek alapján esetleg újabb 
kedvezmények lesznek adhatók. Egy-
szersmind kijelentette, hogy a tanítói 
nyugdíjalap növelésénék nem tőke-
gyűjtés a ezélja. 

Az 1891. évi nyugdíjtörvény 15. §-a 
s gróf Csáky Albin volt vallás- és 
közoktatásügyi minister előbb idézett 
kijelentése képezheti tehát azt az alapot, 
melyre támaszkodva hinnünk kell, hogy 

az 1901-ben hozandó új nyugdíjtör-
vényben még több helyet talál a huma-
nizmus is és sérelmeink orvoslást nyernek. 

Egyre azonban figyelnünk kell, hogy 
ne akarjunk sokat, hanem annyit, 
mennyi kivihető, üdvös és j ó ! 

Az 1891. évi nyugdíj-törvényjavaslat 
képviselőházi tárgyalásánál már szóba 
került a „Magyarországi Tanítók Orsz. 
Bizottságának" a tanítóság nevében 
benyújtott kérelme, melyben 12 pont-
ban soroltattak elő a tanítóság azon 
kívánságai, melyet még a nyugdíjtör-
vénybe fölvétetni óhaj tot t : 

1. Hogy az új nyugdíjtörvény elő-
nyeiben valamennyi tanító egyenlően 
részesíttessék, vagyis az a már nyugdí-
jazottakra is kiterjesztessék. 

2. Nyugdíjügyben a tanítói szolgálati 
évek maximuma 30 évben állapíttassék 
meg. 

3. Nyugdíjigényét csak az veszít-
hesse el, ki közbüntényért bünfenyítő 
úton hozott Ítélettel hivatalvesztésre 
ítéltetett, vagy ki 15 szolgálati év 
betöltése előtt önként lelép a tanítói 
pályáról; kik már 15 évet szolgáltak, 
távozásuk esetén végkielégítésben része-
sítendők. Fegyelmi vétségért a nyugdí-
jazási jog elvesztése ne legyen kimond-
ható, hanem legnagyobb büntetés az 
időelőtti nyugdíjazás legyen. 

4r. Kik a tanítói pályáról szakítási 
Lapunk 23-ik számához két melléklet van csatolva. 
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szándék nélkül lépnek le, pl. egészségi 
szempontból vagy tanulmányuk folyta-
tása végett, ha ez 1—2 évig tart , ne 
tekintessenek a tanítói pályáról végleg 
lelépetteknek s megszerzett nyugdíj-
igényük épségben maradjon. 

5. A gyakorló-iskolai tanítók mint 
állami tisztviselők nyugdíjaztassanak. 

6. Az új nyugdíjtörvénybe bevont 
óvóképző tanárok előző szolgálati évei 
beszámíttassanak. 

7. A kántortanítók teljes fizetésének 
beszámítása. 

8. A hadköteles tanítóknak mozgó-
sítás alkalmával a hadi szolgálatban 
eltöltött idejöknek beszámítása. 

9. Az 1868. évi 38. törvényczikk 
140. §-ának bármely jellegű iskola-
föntartóra való kötelezővé tétele. 

10. Az özvegyi segély megállapításá-
nál a férj és nő közötti korkülönbség 
eltörlése. 

11. A teljesen szülőtlen árvák segé-
lyének a rokonok és magánosok kezei-
hez való folyósíttathatása. 

12. A tizenöt-krajczáros jövedelmi 
forrás mellőzése. 

A kérelem ezen pontjaiból a 6, 8 
és 11 alattiak az 1891. évi 43. törvény-
czikk be fölvétettek, (egyéb is, pl. a 
10. Szerk.) kilencz pedig mellőztetett, 
melyekből az 1., 5. idejét multa, a 
7. és 12. véleményem szerint is telje-
síthetetlen. 

Marad tehát még 5 pont, melyekre 
nézve az a véleményem, hogy ha akkor 
sérelmek voltak, most is azok. 

Figyelemmel néztem át az 1891. évi 
nyugdíjtörvény életbelépettésétől kezdve 
megjelent s a nyugdíjügyre vonatkozó 
közleményeket, melyekben erősen kidom-
borodnak a következő kívánságok: 

Első sorban, hogy a teljes nyugdíj -
képesség 30 vagy legalább 35 évben 
állapíttassák meg. 

Másodszor, hogy a nyugdíjintézetbe 
fölvehető legyen korára való tekintet 
nélkül minden okleveles tanító, ki taní-

tói hivatalt tölt be s kiktől a szolgá-
lati idő ily czímén elvonatott, azoknak 
az pótlólag beszámíttassák. 

Kérjük, hogy a nyugdíj képesség már 
2 évi szolgálati idő után kezdetét 
vegye s az oly tanító, ki 5 évnél ke-
vesebb, de 2 évnél több szolgálati idő 
után önhibáján kívül válik munkakép-
telenné, élethossziglani nyugdíjképen 
kapja fizetésének 30°/o-át, 5 év után 
50°/o-át (? SzerJc.) s azon túl 2°/° emel-
kedést s 30 év után teljes nyugdíjat 
kapjon. 

Óhajtjuk, hogy az 1875. évi nyugdíj-
törvény 6. §-a oda módosíttassák, hogy 
az, ki a tanítói pályáról önként lelép, 
szolgálati idejének arányában végkielé-
gítést nyerjen. 

Az egyszer biztosított nyugdíj leszál-
lítható ne legyen. 

Méltányosabb kulcs állapíttassák meg 
a fizetési többlet s a korpótlék után 
fizetendő 50% helyett, avagy az tel-
jesen törültessék, szükség esetén az 
állam viselje. 

Az állam nagj robb összeggel járuljon 
a nyugdíjalaphoz. 

A nyugdíjintézetbe való fölvételért 
későn benyújtott kérvénye miatt előző 
szolgálati idejét ne veszítse el senki s 
a későn jelentkezőre — a Tanítók 
Háza javára — rendbírság szabassák. 

Az özvegyek segélyezésének javítását 
olykép, hogy az özvegy a férj 5 évi 
szolgálata után a biztosított nyugdíj-
összeg 50° o-át (? Szerk.) kapja. 

Az árvák kapják atyjuk, esetleg 
anyjuk nyugdíjigényének 10°/o-át a 
szolgálati időre való tekintet nélkül s 
a teljesen árvák árvaházakban nevel-
tessenek s a segélyezés az árvák 20. 
életévökig tartson. 

Ezeket óhajtottam tani tó társaim s a 
„Tanítók Országos Bizottságának" szives 
figyelmébe ajánlani s hiszem, hogy ha 
az itt fölhozottaknak csak 3/t részét is 
kivívhatjuk, megelégedhetünk vele. 
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Czélunk elérésében azonban az erős 
akarat mellett, főkép higgadtságra s 
összetartásra van szükségünk, és én 
merek bízni, hogy e három föltétel 
közül egyik sem fog hiányozni. 

(Csongrád.) Hlázsik Mihály. 

A vallásos érzület ápolása a tan-
tárgyak keretében. 

A ki figyelemmel kiséri korunk lázas áram-
latait, tapasztalhatta, hogy nétnelvek ellenséges 
lábra igyekeznek helyezni a tudományt a 
vallással. Különösen a külföld bölcselői között 
akadtak olyanok, a kik a tudomány minden-
hatósága kedvéért kétségbevonták magát az 
Istenség lételét is. Hogy minő eredménynyel 
működtek e merész „tudósok", legkevésbbé 
sem tartozik föladatunkhoz részletezni: annyit 
azonban a tapasztalatból állíthatunk, hogy a 
nép körében is akadnak sokan, a kik a vallá-
sos hit és az ismeretek között némi össze-
ütközést szeretnek látni. Száz meg száz eset 
bizonyítja, hogy a köznép nem igen bizik a 
tudományon alapuló utasításokban ; betegsége-
ben ritkán folyamodik orvoshoz, hanem azt 
mondja: Isten tudja, Isten az orvos stb. Meg-
engedem, hogy e mulasztások többnyire hanyag-
ságból, fösvénységből erednek, de mindezeken 
kívül sokszor a rendíthetetlen hit is sugal-
mazza a megnyugvást. Hogy e hit fölötte 
szép és megbecsülhetetlen drága kincs, ez két-
ségtelen : de másfelől az is nyilvánvaló, hogy 
e hit keretében meg kell hogy férjen egy-
szersmind az ismeret is ; mert hiszen Istentől 
nyert emberi okosságunk ezt világosan óhajtja 
és föltételezi, e tudatot pedig a nép lelkébe 
is át kell szűrni. Rendkívül fontos föladata 
tehát az elemi népiskolának is ügyesen elta-
lálni azt a keretet, melyben az ismeret és 
vallásosság a nép lelkében ne csak elférjenek, 
hanem egymással összeölelkezzenek, sőt — 
mint egymást szükségkép kiegészítő elemek — 
teljesen egybe is olvadjanak. 

A régebbi népiskola tudvalevőleg csaknem 
kizárólag a vallás tanításra fektette a fősúlyt 
elannyira, hogy ez iskolákban még a 
közel múltban is a jelzett tárgyon kívül 
vajmi kevés reálismerettel találkozhatunk. 
Világos, hogy e vallás-tanítás főkép a morálra 
támaszkodhatott inkább, míg az isteni hata-
lom és bölcseség — műveinek behatóbb szem-
léltetése hiányában — kevésbbé volt bemutat-
ható. Megvolt enuek az iskolának ugyan a 
maga pietizmusa, de ez nem foghatott erő-
sebb gyökeret a gyakorlati életben, mert nem 

volt bemutatva a természet, mint Isten alko-
tása, a maga öszhangzatos csodaszépségeivel. 
Ellenkező egyoldalúságba eshetnék igen köny-
nyen a mai modern iskola is, ha ismeretei 
köréből viszont kihagyná az Istent. 

Hallottunk is már itt-ott bizonyos vádakat, 
hogy líjabb iskoláink nem ápolják eléggé a 
vallásosságot; azonban — hála Istennek! — 
mindez csak puszta vád és alap nélkül való 
félelem, mely legfőlebb a régi egyoldalúság 
hirtelen változásából magyarázható. Azonban 
a jövőre nézve egy bizonyos mérvű óvatos-
ság és megfontolás elől mégsem zárkózha-
tunk el teljesen, kivált ha tekintetbe veszszük, 
hogy talán éppen most vagyunk tanügyi átala-
kulásunk legnevezetesebb pontján, azaz most 
foly a tantervjavítás, most várjuk a tanköny-
vek, utasítások változását stb., a mikor 
minden lépést óvatossággal kell kimérni 
és előre kiszabhi. 

A vallás-tanítás terén sem nyugtathatjuk 
meg tehát magunkat azzal, hogy ez a hitfele-
kezetek dolga, hiszen a mint előbb érintém, 
Isten jósága, bölcsesége éppen a tantárgyak 
keretében szemléltethető, a mire nem elég 
sem a bibliai történet, sem a káté, sem egy 
lelkész, sem pedig a felekezetenkinti és heten-
kénti 1—2 óra, hanem igenis kell ide min-
den tantárgy, minden tankönyv, mindenek-
fölött kell a tanító az ő buzgalmával, szilárd 
hitével és nemes felekezeti türelmével. 

Nagy nehézséget látnak némelyek abban, 
hogy mikép tudjon a tanító pld. egy 5 — 6-
féle felekezetből álló iskolában vallásosan 
oktatni. Igaz, hogy ilyen helyen felekezeties-
kedni nem lehet, de nem is szabad," azonban 
egy Istenről beszélni e haza területén mindenütt 
lehet, a többit aztán — szerintem is — végez-
zék el gondosan a papok. Nekünk tanítók-
nak ennyi is elég, e kicsinynek látszó téren 
is tehetünk eleget, csak kedvünk és ügybuz-
sjalmunk legven hozzá. o nJ 

Bemutatok egypár alkalmat, midőn — 
véleményem szerint — nagyon sokat lendít-
hetünk a vallásos érzület fejlődésén. 

Tanítjuk pld. a földrajzból, hogy a föld 
nap körüli pályáján nem áll fligélyesen, 
hanem annak tengelye 23 V2 fokra elhajlik. 
Szemléltetjük ez elhajlást tellurium nélkül is 
úgy, a mint lehet egy almával, i rónnal; 
körüljártatjuk mesterséges földünket az asz-
tal közepére nap gyanánt állított gyertya 
vagy egyéb tárgy körül. Ilyen szemléltetés 
mellett bizonytalan ugyan a tiszta, világom 
megértés, de annyi mégis csak sikerül, hogy 
legalább némi fogalmat nyujtunk az évszakok 
változásáról, a földövekről, meg a térítőkről. 
Mennyivel megkapóbb lesz a gyermekek előtt, 

21* 
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ha e kinos vergődések után hivatkozunk 
nyomban az Isten bölcseségére s rámutatunk, 
hogy Isten úgy akarta, hogy ez elhajlás követ-
keztében a földnek minél nagyobb része 
legyen lakható s hogy a tél, tavasz, nyár és 
ősz a kiszámíthatatlan hasznunkra oly csodá-
latosan váltakozzanak. Kiemeljük továbbá, 
hogy mily rossz lenne, ha a föld fiigélyesen 
állva pályáján — egy helyt örökös fagyás, 
más helyt örökös forróság s csak igen kevés 
helyen volna mérsékelt éghajlat. Tapasztalat-
ból állítom, hogy az ilyen érzületekhez kötött 
ismeret — egyéb hatások mellett — sokkal 
maradandóbb, mint ha a legtökéletesebb esz-
közzel szemléltettünk volna is. 

Más alkalommal tanítunk esetleg a szem-
ről. Végig érzékeltetjük, hogy mely szinek 
kellemesek s melyek ártalmasak a szemnek; 
rámutatunk a télre, midőn vakító fehér hó 
borít mindent s ismét az isteni bölcseségre 
tereljük a figyelmet, hogy ime, talán szemeink 
megkímélése végett rendelte Isten, hogy a 
téli évszakban a nappalok rövidebbek legye-
nek : egyúttal megemlítjük azt is, hogy nyá-
ron át, midőn leghosszabbak a nappalok s 
midőn az emberek zöme a szabadban mozog 
és foglalkozik többet : zöld szin borítja a föl-
det, mely szin tudvalevőleg kellemes sze-
meinknek. 

Ismét egy alkalommal, hallottam egy egy-
házi beszédben fejtegetni, hogy mekkora tűz, 
mennyi fa kellene, ha tavaszszal mesterségesen 
akarnók azt a roppant hőmennyiséget elol-
vasztani s ime, ha Isten szava parancsol a 
napsugárnak, egypár nap, esetleg egy hét 
elegendő arra, hogy a legvastagabb hó és 
jégrétegek nyomtalanul eltűnjenek. Minő hatású 
lehet ez is a gyermek lelkében a legfőbb 
hatalom iránt való hit megerősítésére! 

A természettan, természetrajz, gazdaságtan, 
történelem, szóval csaknem minden tantárgy 
körében kereshetünk és találhatunk bőven az 
elősoroltakhoz hasonló motívumokat, melyek 
megérthetetlen hatással használhatók a vallá-
sos érzület fejlesztésére és nemesítésére. 

Igaz, hogy a tudomány a természeti jelen-
ségeknek természeti okát igyekszik a lehető-
ségig kifürkészni és elénk állítani, ámde ily 
tudományos vizsgálódásokra ki gondolhat az 
elemi népiskolában, meg aztán csak e t i tkot 
is, hogy nyáron át miért nem vörös a leg-
utolsó fűszál és levélke is, mint egy piros 
tulipán, ugyan ki volt képes még ez ideig 
megmagyarázni ? És ha beismerjük, hogy a 
természetnek még hány ily megmagyaráz-
hatatlan titka van, hol egyedüli főok az Isten 
marad, mennyire szükségesebb ez okot a nép-
iskola fokozatán és a nép ismeretkörében 

lépten-nyomon föltüntetni, hogy így a véges-
ből a végtelenbe vezető hidat minden elme 
és minden szív ott találja meg, a hol kinek-
kinek okossága végződik. 

Jelzett eljárásunk egy cseppet sem zárja ki 
a népiskola köréből a minél behatóbb szem-
lélődést, sőt ellenkezőleg, szükség van az 
ismeretekre ; hiszen éppen a külvilágnak tüze-
tesebb ismerése szolgál egyedüli eszközül arra, 
hogy Istent minél helyesebben tanuljuk meg-
ismerni és tisztelni. Legkevésbbé sem indo-
kolható tehát azon üres aggodalom, hogy a 
mai kor magasabb mértékre emeli népisko-
láinkban az ismereteket s hogy ez talán a 
vallás-tanítás kárára esnék, annyit mégis szük-
ségesnek látnék s úgy hiszem mások is, hogy 
újonan irandó tankönyveinkben as eddiginél 
több gond fordíttassék a vallásos szellem kidom-
borítására, mert a mint sikerült talán kimu-
tatnom, a vallásos oktatásnak nem csak a 
heti 1—2 órán, hanem minden tantárgy köré-
ben kiváló helye van. 

(Szélecske.) Vajda György. 

A földrajz a kedély képzés szol-
gálatában. 

A gyermek-kedély örökre gyermek-kedély 
marad, melyet tudományos formákra, rend-
szerekre csak erőszakolni lehet. 

Az erőszakolás mindenütt megboszúlja ma-
gát ; legjobban a gyermek lelkén elkövetett. 

A népiskolai tanításnak nem is czélja a 
rendszerbe szedett tudományra való kikészítés. 

A kedélyképzés lévén egyik főczélja, oda 
kell törekedni, hogy még a legszárazabb tudo-
mányba is lelket öntsön a tanító, hogy aztán e 
lélekből, ez elevenségből olyan csuporral merít-
hessen a gyermek, a milyet csak föl bír emelni. 

S ha e jogos kívánalom ellenére mégis azt 
tapasztaljuk, hogy oly tárgyak tanítása után 
is érintetlen marad a gyermeki lélek, mely 
tárgy csupa merő kedélyképző elemekből van, 
természetszerűleg összerakva, mint a minő 
p. o. a földrajz: azokat okvetlen a tanítóban 
kell keresnünk, ki a rég letűnt századok isko-
láit kelti fel sírjából; azokat az iskolákat, 
hol a portativ (teherhordó) emlékezetre volt a 
fősúly fektetve s melynek egyetlen czélja a 
hü reprodukálás — minden gondolkodás, minden 
íz és szín nélkül. 

A napokban hallottam egy iskolában . . . 
így kezdett beszélni (magyarásni! ?) egy 
„kitűnő" tanító : 

„Ez itt a Tisza! Ered a Kárpáthegységből 
s végre (!!!) beleszakad a Dunába. — Jobb 
parton beleszakad stb." Sok tapasztalati ok 
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van a mellett, hogy a IV-ik osztály elvégzése 
után a legtöbb gyermek elhagyja az iskolát. 
Túlkorúság, szülői hanyagság és rendetlenség 
stb. stb. ezek az okok. S ez a leendő ifjú 
polgár annyi fogalmat, visz magával a leg-
magyarabb folyóról sok száz és ezer ember 
élete fentartójáról, sokszor élete veszélyeztető-
jéről, hogy: „Ez itt a Tisza. Ered a Kárpá-
tokból s végre beleszakad a Dunába". 

A Tisza sok vize mellett ennyi szárazság; 
ez a szó után rakott lélek nélküli szó, mely 
nem is beszéd, legkevésbbé „magyarázat" 
azt mutatja, hogy miként, nem szabad tanítani. 

S ha a nehezebbik végét fogva meg a 
szóban levő tanítandó tárgynak, azt igyekszem 
megmutatni, hogyan kellett volna a Tiszáról 
beszélgetni, azt bemutatni, megkedveltetni s 
a kedélyre is ható élénkséggel mintegy meg-
rögzítém e magyar folyó iránt való állandó 
szeretetet, úgy hiszem, nem végzek sértő 
munkát azokkal szemben, kiknél az iskolai 
nevelve-tanítás legtöbbet érő eszköze a kedélyre 
ható beszélgetés. 

A kiknek pedig elevenére tapint a czitátum, 
ám hordozzák békével a mindenkor megérde-
melt kritika vesszőcsapását — bárhonnan 
jö t t légyen is az. 

íme, a czitált „magyarázat" helyett álljon e 
beszélgetés a Tiszáról. 

a) A Tissa eredete. 
A jó Isten bőven megáldotta hazánkat 

folyóvizekkel. E folyóvizek közt legkedvesebb 
a magyar embernek a Tisza; ez a tősgyökeres 
magyar folyó, mely magyar földön születik 
•és magyar földön hal meg. 

Bölcsője az Északkeleti Kárpátok közt van. 
Ott buggyan ki a hegy oldalából, kemény szik-
lák közül. 

Születésekor ringó galagonya bokrok, ma-
gasba nyúló fenyőszálak köszöntik. Fölötte 
felhődarabok suhannak el, mint valami 
fátyolos leányok. A hasadékokból illatos 
páfrány terjeszti felé szárnyas levelét. Versenyt 
futnak vele a kavicsok, melyeket medrében 
kerget. Zúgása összeolvad a fekete rigó 
füttyével s a kis folyó szalad-szalad tovább. 

Átlátszó kristályvize bele-beleütődik a kiálló 
sziklákba; szétfrecscsen, porzik. S ha a sötét 
fenyőlombok között itt-ott bekukkant hozzá 
a napsugár, úgy csillog, úgy ragyog, mint 
megannyi gyémántszikra. 

Ha kérditek a kékpettyes pisztrángot, a 
csont nélkül való kecsegét, mely tiszta vizében 
síklik tova; vagy ha a borókafenyőt, rekettyét, 
páfrányt, selyemfüvet, a kis zöld mohát s a 
tölcséres gombák ezreit, melyek partja köze-
lében hallgatják a rohanó folyócska zúgását, 

kérditek: merre megy, hova siet oly igen ! ? . . . 
néma hallgatás a felelet. 

De kérdezzétek csak a felhőt! Ez látja ott a 
magasból! Ez tudja, hogy egyik hasadékból ki, a 
másikba be, kutatni, keresni azért megy, hátha 
testvérkéjére találna. S a felhőnek igazsága van. 

Útközben havasi források sietnek hozzá; 
kérdezgetik tőle: megtalálta-e már kis test-
vérkéjét ? 

S aztán vele együtt indulnak keresni, míg 
Rakó közelében csakugyan föltalálja a fekete 
Tisza a fehér Tiszát. Hangos köszöntéssel 
üdvözlik egymást. Összeölelkeznek. S ettől 
fogva, mint jó testvérekhez illik, el nem 
válnak halálukig. 

bj A Tisza liahótól Hnsztig. 
A fehér és fekete Tiszából egygyé lett Tisza 

Rahótól egész Husztig hegyek közt halad. 
Folyása néha meg-meglassúdik, mintha 

elfáradt volna. 
Pihenés közben megbámulja a völgyekben 

elterülő ruthén falvakat, melyeknek tanulatlan 
népe a parton legelteti kecskéjét vagy 
tehénkéjét. 

Sokszor föltartóztatják haladásában az em-
berek is. 

Zsilipeket raknak eléje. Megkísérti ugyan a 
szabadulást. A zsilip erős, vas részeit rázza, 
csörgeti. E közben vize felgyűl; egész tavakat 
alkot. Ekkor tutajosok nagy fenyőszálakat 
fektetnek rá, tizet, húszat egymáshoz erősítve. 
S ha megnyitják a zsilipet, ismét rohan tovább 
s könyedén viszi hátán a súlyos szálakat, 
tutajokat, zsindelyt, léczet, deszkát. 

M.-Szigetnél magához hívja útitársnak az 
Izát, előbb a Visót s harmadmagával betekint 
a városba. Ellátszik hozzá a nagyiskola 
(Lyceum) ablaka s a régi templom tornya. 

Ha megnézte, tovább halad, mást látni. 
Mindenütt akad látnivalója s ő mindent 
megnéz. Ezért olyan kacskaringós a folyása 

Lassankint elhagyja a fenyőerdőt. A füze-
seket, rekettye- és égerbokrokat keresi föl. 
Szelíden eltűri, hogy a rezgő levelű nyárfa 
illegesse magát sima tükrében. De ekkor már 
őt is elhagyja a selyemfű, a mohos szikla, 
tölcséres gomba. Helyettök nád, káka, gyékény 
s vizi fű veri föl a partját. A pisztráng helyett 
pontyok, süllők, mázsányi nehéz harcsák 
úszkálnak szőke vizében. 

Folyása is meglassúdik; mintha öregednék. 
Útjában hozzászaladnak a Taracz és a 
Nagyág. Ezek felzavarják vizét, mint valami 
rakonczátlan gyermekek. 

Husztnál a hegyek is elmaradnak tőle. Kilép 
a síkságra s csendes locsogással köszönti a 
végetlen Nagy-Alföldet. 
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cj A Tisza Húsztól Titeliy. 
A mint elhagyja a Tisza Husztnál erdős, 

bérezés hazáját, elszélesedik. Folyása még 
lassúbb lesz. 

Jobbról-balról kis folyók kéredzenek hozzá. 
Szívesen fogadja, magához öleli őket. Balról 
a Túrt, Szamost; jobbról a Borsavát s a 
Latorcza, Ung, Laborcz, Ondava és Topolya 
egyesüléséből támadt Bodrogot. 

A Bodrog aztán sokat beszél neki a sáros-
pataki régi, nagy iskoláról s a hires tokaji 
bort termő hegyekről, úgy, hogy szinte kedve 
kerekedik ide is benézni. Vissza is megy egy 
darabon a hegy alá; aztán mintha jobbat 
gondolna, folytatja útját Szolnok felé. 

Útközben kiöntéseivel ellátogat a síkságra 
is. Egy - egy ilyen útja sok kárt tesz az 
embereknek. 

Ezer és ezer hold földet borít ilyenkor 
víz alá. Ezt a rossz természetét úgy fékezik 
meg az emberek, hogy partjára magas tölté-
seket raknak. Mikor azonban haragszik, ha 
t. i. hóolvadás, vagy hosszas esőzések meg-
növelték vízét, a magasra duzzadt folyó e 
töltéseket is áthágja, szétszagatja s ilyenkor 
beláthatatlan tengerré válik. A falvakból a 
háztetők, fák lombja és a torony látszik csak. 

A Tisza kiöntései után rendszerint mocsa-
rak, tavak, lápok maradnak. Ezekben a vizi 
madarak teméntelen sokasága üt tanyát. 

A fölnyurgult sásbuzogány és pelyhes nád-
virág tövében vadruezák, vadlibák, szárcsák, 
gólyák, szalonkák, bibiczek egész falkája 
tanyázik. S ha valami zaj felriasztja a nádast, 
hápogva, jajgatva, kurjongatva száll föl a 
tengersok madár. 

A Tisza medrében temérdek hal tanyázik. 
Nem is fösvénykedik vele. Adja mindenkinek, 
a ki szívesen kéri tőle. Valóban száz és száz 
ember é l a tiszai halászatból. 

A part közelében, a vízre vizi malmokat 
építenek az emberek. A Tisza segít a mol-
nárokon. Magára vállalja a nagy lapátos 
kerék hajtását — ingyen. 

Pedig ez nem kis dolog és nem kis szíves-
ség ! Sőt hátára veszi a gőzhajókat s eltűri, 
hogy azok kerekei össze-vissza kavarják vizét. 
Csak a halakat sajnálja, mert jól tudja, hogy 
e néma állatok a gőzhajó zakatolásánál jobb 
szeretik a csendességet. 

A Tisza két partját egész hosszában füzesek 
szegélyezik. Magas helyről úgy látszik, mintha 
egy végtelen hosszú ezüst csík zöld bársonynyal 
volna beszegve. Itt ott elszakad a bársony-
szegély s a nyilásonn besuhan a Kőrös és a 
Maros. 

A tiszaparti füzesekben sok madár tanyázik. 
Ha csendes nyári estén hallgatózva megáll 

az ember a Tisza partján, úgy tetszik, mintha 
a füzesben turbékoló vadgalamb bugását hall-
gatná az öreg, csendes, nagy folyó is. 

S mikor hosszú vándorlás, küzködés után 
„végre" belehal a Dunába, végképen elcsen-
desedik, mint a halálra vált. 

* * 
* 

íme, én szerintem itt a „végre!" A k i nem 
így tudja, máskép mondja. Elvégre is Rómába 
sok út vezet. Szárazon azonban oda sem lehet 
eljutni. S még ha tengelyen utazunk is, szük-
ség van itt-ott kocsikenőcsre, mert a földrajz 
tanításánál is áll az a példabeszéd: .ha nem 
kenünk, nem megyünk." 

(Debreczen.J Csurka István. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: a kiskunhalasi 

közs. iskolaszéknek, mely az ottani isk. szegény-
tanulói fölruházására 575 korona értékű ruhát 
osztott szét; Tánczos János vajasdi nyug. kör-
jegyzőnek, a ki a vajasdi ev. ref. és g. kath., 
továbbá a marosszentimrei és koslárdi g. kath. 
felekezeti elemi iskolák szegény tanulói tan-
szereinek beszerzésére 400 koronát adomá-
nyozott ; az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesületnek, mely a kolozsvári áll. polg. leány-
iskola könyvtára részére 300 korona értékű 
könyveket adományozott. 

Kinevezte: Hrusóczy Elek oki. tanítót a 
drávavásárhelyi áll. el. ne'pisk.-hoz r. tanítóvá; 
Lévay Anna oki. óvónőt a balassagyarmati 
II. sz. közs. óvóhoz óvónővé; Boros László 
oki. tanítót a trebusafejérpataki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Kovách István oki. tanítót 
a zalaegerszegi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Újvári Mihályné 
tíeróes Anna nagykanizsai munkaképtelen 
közs. tanítónő részére évi 540 koronát; Páros 
Endre nagykanizsai munkaképtelen közs. el. 
isk. tanító részére évi 1280 koronát; Predits 
Tivadar számosi munkaképtelen közs. el. isk. 
tanító részére évi 760 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Banka László nagyabonyi nyug. tanító 
özv., szül. Laezkó Ilona és 3 kiskorú árvája 
részére összesen 455 koronát; Tutscli János 
zsombolyai áll. segély, közs. polg. isk. tanító 
özv., szül. Lusztig Hermina részére évi 964 
koronát. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Nazdraveczky József volt trebusafejér-
pataki gör. kath. tanító Julianna és János 
nevű kiskorú árváinak a debreczenibe. 
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A keszegfalvi asszonyok. 
Igazán pénteki gyerek vagyok. 
Alig választottak meg Keszegfalvára kántor-

tanítónak, még meg sem jelentem a községben, 
már is összevesztek rajtam az — asszonyok. 
Pedig — köztünk legyen mondva — nem is 
vagyok valami szép gyerek. 

En a tisztelendő úr protezsáltja voltam. 
Isten lát ja lelkemet, hogy csupán az okleve-
lemnek köszönhettem ezt a jóindulatot, nem 
pedig annak, a mint híresztelték az elleneim, 
hogy kitűnően értek a tarokkozáshoz. A kon-
kurrensemet: az ideiglenest pedig az asszonyok 
pártfogolták erősen. 

En fővárosi ember voltam, vagyis okleveles 
nép- és tornatanító. Az asszonyok jelöltjének 
pedig csak a negyedik évről volt a képezdé-
ből látogatási bizonyítványa, vagyis, mint a 
tiszteletes úr volt szives megjegyezni: ő a 
képezdét nem el-, de csak kivégezte. Az asszo-
nyok azonban mégis Fekete Bálint mellett 
foglaltak állást és a tekintetes iskolaszéknek 
azon határozatát, hogy okleveles ember előny-
ben részesítendő, nem vették mérvadónak. 
Fekete Bálintot ismerték mint kitűnő tánczost, 
a ki jól tud inni és mint nagyon tréfás em-
bert ! A mi fő : nem büszke, nem rátartó, 
akárcsak a Szemes Istók vagy a Szeles Jankó. 
Pedig azok tehetnék, mert nyolcz ökrük, hat 
tehenük és vagy tíz disznajuk van. Nem is 
számítva az üszőket, borjukat, malaczokat és 
azt a töméntelen kétlábú baromfit, a melyik 
az udvarokon és a ház körül zajong. És a mi 
még inkább teszi, Fekete Bálint uram nőtlen 
ember és szép fekete ember is! Dicső hangja 
vagyon! Még az orgona is máskép szól, ha 
ő billegteti rajta az ujjait, mint más keze-
ügyében. Aztán milyen bucstíztatókat tud 
mondani! Szinte öröm hallgatni! mondogatja 
Fejsze Tamásné, a sánta varga szeplős fe-
lesége. 

Száz szónak is egy a vége: nékiük nem 
köll városi ember, a ki harisnyát visel, mint 
a lányok és ablak van az orrán! Ide be ne 
tegye a kajla lábát, a pomádés fejit, a fehér 
abroncsos nyakát, mert ja j lészen neki! Ez a 
jaj, a derekának szólott. 

Ilyen szép reményekkel vártak a keszegfalvi 
asszonyok engemet. Mikor a szép fekvésű kis 
faluhoz közel ott a Biharhegyek tövéhez értem 

és a szőllőtermő, zöldes hegyek oldalaiban, 
valamint a csalogatóan kikandikáló pincze-
ajtókban gyönyörködtem, elmélázásomból egy-
szeribe kizavart az a szép sereg asszony, a ki 
a faluvégén egybegyűlt a fogadtatásomra, 

A tarka ordítozó, sipító tömeg élén a te-
nyeres* talpas (testvérek között is nyomott 
százhúsz kilót) özvegy Fehér Mihályné, mint 
fővezér állt és mellette vagy 25 — 30 névtelen, 
de söprüvel, piszkafával fölfegyverzett szok-
nyás hős. 

Szerencsémre a tisztelendő úrnak igen jó 
szürkéi voltak és így a söprüzésből és piszka-
fázásból csak elégséges osztályzatra való jutott, 
de a záptojások kartácsos zápora alatt csak-
hamar rántottává változtam. 

Ilyen kellemesen ismerkedtem meg mindjárt 
a keszegfalvi gyönge nemmel vagyis a hős 
keszegfalvi Dobó Katiczákkal. Most már el-
mondhat oni, hogy a tanítói pálya nemcsak 
tövises, de nekem záptojásos, piszkafás és 
söprüs is! 

A főtisztelendő úr kegyesen megvigasztalt, 
a Marcsa szolgálója pedig alaposan megmo-
sott. Bármily nyájas fogadtatásban részesültem 
is a keszegfalvi amazonok részéről, azért más-
nap beállítottam a pedagógia hajlékába, az 
én kertemben. Csakhogy a csemetéimre hiába 
várakoztam a legnyájasabb arczczal. Kilenc-z 
óra is elmúlt, de egy szem se szomjúhozta az 
ábc-ét. Csak magam jártam egyedül az iskolát. 

Istenem, gondolkodtam a rozoga asztalkám 
mellé letelepedve, minek akkor a keszegfalviak-
nak tanító, ha iskolábajáró gyerekük nincs? 
Yagy miért választottak meg éppen engemet, 
miért hajigáltak meg, ha nem én velem akar-
ják taníttatni az ő csemetéiket? 

Pedig dehogy nem volt gyerek! Hol ne 
volna, a hol szegény ember van! De azért 
még árpaczukorral se lehetett egyet is az 
iskolába csalogatni. Az otthoni malaczok, 
kutyák, marhák bánták meg legjobban, hogy 
a gyerekeket nem eresztették a szülék az 
iskolába. A bikakost oly nagy őrizettel soha-
sem kergeték ki a rétre, a patakra, mint 
ezidőtájt. Annyi galibát sohasem tettek a gye-
rekek otthon, annyi bögrét, lábast, üveget 
sohasem törtek el, annyi málé, lekváros kenyér, 
turó, aludt tej, alma, dió régen fogyott el oly 
bőven, mint azalatt, míg otthon kellett ma-
radniok. 
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Egy hete mult el s annyit életemben soha-
sem olvastam a régi „Magyar Állam" újság-
ból az iskolában, mint ezúttal. 

Csakhogy nem maradt ennyiben a dolog. 
Mert ha a keszegfalvi asszonyok valamibe 
belekezdenek, vagyis fölkötik a kolompot, 
akkor ki is veszik a részüket! A tisztelendő 
úr nem bírta őket jó útra terelni. Ilyen se 
volt még a nyájam! mondogata gyakorta. 
Csak én ne igyam meg a levit, igazán is! 
A fizetésem csak muszájítva kijárt a község 
kasszájából. Ez a körülmény csak megnyug-
tatott, de a folytonos hadilábon való fölsze-
relés és fölvonulás nem volt az Ínyemre. 
Már (Uram bocsáss!) nagyon szerettem volna 
tanítani. A kirohanásokból nem csak nekem, 
de a tisztelendő atyámnak is kijutott. Azért 
csak a pinczéből fölhozott lövegek mellett 
kitartóan hívogattuk a húszast és kergettük 
a huszonegyest és rekontráztuk a pagátultimó-
kat. Es nem is egyhamar éheztünk ki, mert 
a főtisztelendő uram gazdasszonya ugyancsak 
jó ebédeket és vacsorákat készíttetett. így 
persze nem kellett kántorbőjtöket tartanom. 

Szép októberi nap volt, mikor a konkurren-
semmel Fekete Bálint kartárssal a Kecske-
völgyben találkoztam. 0 is turistáskodott a 
hegyek között, hogy edze magát a jó ebédek-
hez és bő vacsorákhoz. Mindennap máshova 
kellett mennie vendégségbe. Majd szétszedték, 
majd agyonetették, itatták az asszonyok. 

— Adjon Isten jó napot, kolléga úr ! kö-
szöntöttem feléje. 

— Adjon Isten! 
— Reménylem, nem haragszik rám, hogy 

a keszegfalviak engem tiszteltek meg a külö-
nös bizalmukkal ? 

— Hogy mai napig sem engedik tanítani ? 
toldotta ő hozzája hamiskás mosolygással. 
Nem haragszom én! Van eszemben! Sőt ellen-
kezőleg! Azt hiszem, különben, ön sem harag 
szik a vakáczió miatt! A papéknál is remek 
jó konyha és pincze van! 

A vakáczió nem volna éppen kellemetlen, 
ha a budapesti operánál operaénekes lennék, 
de nem tudom, meddig fogják még a fizeté-
semet folyósítani a keszegfalviak ? 

Az se lenne éppen olyan nagy baj. A ki 
mögött olyan hatalmas pártfogó áll, mint ön 
mögött, annak nem kell semmitől sem tar-
tania! De a mi engem illet, bár nem válasz-
tottak meg, de azért remek jó dolgom van. 
Ha az asszonyok még tovább is háborúskod-
nak az uraik és a főtisztelendő ellen, még 
agyonetetnek, itatnak. Elképzelheti, mindenütt 
sokat kell ennem a főztükből, hogy meg ne 
sértsem őket. Már minden ruhámból kihízom. 
Kedves kolléga úr, nem is hiszi, mily köszö-

nettel tartozom önnek! Ön nélkül, dehogy 
volna ilyen jó dolgom, hiszen még tarokkozni 
se tudok. Csak egyre kérem, ne köszönjön le 
valahogy az állásáról! 

— Hiszen egy darabig csak kihúzom ezt 
a különös állapotot, hanem a mint a bizton-
ságom veszélyeztetve lesz, a szent Pál példáját 
fogom követni. 

— Nem tréfálok, de őszintén mondom: 
legalább még egy hónapig maradjon, mert 
nagy esemény van itt készülőben. Ha nyélbe 
ütöm, elmondok mindent. Örökre hálás leszek! 
Egy ember jövője nagyrészt az ön maradásá-
tól , függ! 

En szivesen megígértem, hogy maradok és 
tovább tarokkozom. 

Az egy hónap is elmúlt. A kolléga igazat 
mondott. Özvegy Fehér Mihályné gyászéve 
letelt. A főtisztelendő úr legnagyobb harago-
sát, az én kollégám vezette az anyakönyv-
vezetőhöz. A fekete bajszú, szép, 38 éves 
ember feleségül vette a 48 éves, gazdag 
özvegy asszonyt. 

A keszegfalvi asszonyok pedig annyi aján-
dékot vittek neki (még arany órát is vettek), 
hogy nem győzte hova rakni. 

En nemsokára visszakerültem Budapestre. 
Elég volt a — tarokkból. A kedves kollégám 
nem feledkezett meg rólam sem. A héten két 
süldődisznót küldött a vasúton. Ilyen disznó-
szerencsém se volt soha. Eladtam őket a hen-
tesnek. A hónapos szobában lakótársul csak 
nem fogadhatom. A jól tartott kollégám gaz-
dálkodó lett a 48 éves és százhúsz kilós 
felesége mellett, én pedig pályáztam Szeder-
falvára tanítónak. Istenem! csak rajtam is 
összekülönböznének az asszonyok és én három 
disznót küldhetnek Fekete Bálint gazdálkodó 
úrnak! 

(Budapest.) f erényi Miklós. 

( iy í í j t sü i ik v i r á g p o r t m e l l e i n k 
számára! 

Tudvalevő dolog, hogy a méhek fejlődő 
kukaczaik táplálására temérdek virágport 
használnak föl. Míg kijárhatnak s míg virágra 
találnak a mezőn, virágporban nem is szen-
vednek szükséget, de a tél végén — mert 
februárban már megkezdik a fiasítást — s 
kora tavaszszal, a midőn még nem gyűjthet-
nek, a meglevő készletet kell fogyasztaniok. 
Télire ugyanis szoktak virágport elraktározni 
a sejtekbe, (ezek a sejtek alkotják az ú. n. 
kenyeres lépet), de ez a készlet sohasem 
nagy és nem is olyan jó, mint a frissen 
bevitt virágpor. 
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Éppen ezért szoktak a méhészek kora tavasz-
szal liimpor-pótlékul tengeri- vagy rozslisztet 
adni méheiknek. Bs azok csakugyan ráfanya-
lodnak erre a durva minőségű eleségre, mint 
a hogy a ló is megeszi a szalmát, ha szénát 
nem kap A törött paprikát azonban többre 
becsülik a lisztnél s a paprika-áruló piaczi 
kofák nyitott zsákjaiban százával fürödnek, 
hatalmas kolonczokat rakván lábaikra. 

Mennyivel többet érne az efféle pótlékok-
nál az igazi virágpor? De vájjon lehet-e 
kellő mennyiségű virágport könnyű szerrel 
gyűjtenünk ? joggal kérdezheti bárki. 

En igennel felelek erre a kérdésre; a vélet-
len vezetett a dolog nyitjára. 

Néhány évvel ezelőtt kis fiaimmal a mezőre 
mentem ki. Utunk egy kiszáradt éren vezetett 
keresztül, a melyben embermagasságú gyé-
kénverdő vonult végig. A gyékény már 
kihozta a „buzgány "-át, a mi tudvalevőleg 
kedvelt játékszere az alföldi gyermeknek. 
Fiaim nagy örömmel kezdték tördelni a 
a buzgányokat, miközben föltűnt nekem, hogy 
mindegyik letört buzgánvból nagymennyi-
ségű liimpor hull ki. Kezembe vettem egyet 
s a tenyerembe ütvén, egy jó csipet sárga 
por maradt utána a markomban. Rájöttem 
aztán, hogy egyetlen — teljes virágzásban 
levő — buzgányból egy kávéskanálnyi igen 
finom, sikos tapintatú himport nyerhetünk. 

Szedtünk is vagy 300 darabot nyomban. 
En aztán otthon mindegyiknek lehúztam a 
fejét s kiszitáltam belőle a himport. Három 
befőttes üveggel tettem el tavaszra a méheim 
számára. 

Mikor aztán márcziusban már kijöhettek a 
méhek, három tálat helyeztem el a kasok előtt. 

Egyben tengeri-liszt, a másikban törött 
paprika s a harmadikban a buzgány hím-
pora volt. A kísérlet pompásan sikerült; 
sem a liszt, sem a paprika nem kellett a 
méheknek, hanem annyival inkább meg-
rohanták a virágporos tá lat ; vigan fürödtek 
a hímpcrban s kitakarították a tálat rövid 
idő alatt. 

Kétségtelen tehát, hogy a buzgány hím-
pora hasonlíthatatlanul több értékű, mint 
bármiféle virágpor-pótló szer, azért jól teszi 
minden méhész, ha minden évben gyűjt 
annyit, a mennyivel elláthatja méheit a mezei 
virágok kinyiltáig. 

A buzgányok szedésére nézve emlékezet-
ben tartandó, hogy ez akkor történjék, mikor 
a búza virágzik, mert a gyékény egyidőben 
virágzik a búzával. Minthogy pedig ennek 
eljő az ideje, ne mulaszsza el egy méhész sem, 
a ki tanácsomat követni óhajtja, hogy azok-

ban a napokban keresse föl a mezőn a 
gyékénytermő helyeket s szedjen buzgány-
fejeket. 

Még azt kell megjegyeznem, hogy czél-
szerü a tálat, a melyben a virágport méhesünk 
elé kiteszszük, üveglappal akként befedni, 
hogy a méhek csak a széleknél hagyott 
nyílásokon juthassanak be a tálba, különben 
szárnyaikkal nagyon sok virágport kivernek. 

(Debreczen.J Simon István. 

I R O D A L O M . 
L'ówy Anna pécsi „zsidó iskolai tanítónő" 

(a mint a czímlapon önmaga írja) „Magyar 
ABC és olvasókönyv "-et adott ki az elemi 
népiskola I. osztálya számára. A könyv össze-
állítása igen ügyes és különösen az olvas-
mányok nagyon Ízlésesen és a józan pedagógia 
elvei szerint vannak megválogatva. A fele-
kezeti jelleg nem domborodik ki. Kapható 
Pécsett a szerzőnél. Ara kötve 40 fillér. 

A „Magyar Könyvtár1' most küldi szét a 
168 —173. számú füzeteit. Az első bő részle-
ieket nyúj t Apor híres erkölcs-történeti köny-
véből, a „Metamorphosis Transylvaniae"-ből 
és egész terjedelmében közli Mindszenthi Gábor 
naplóját I. János király élete végszakából. 
Az újabb magyar irodalomból Petőfi költe-
ményeinek illusztrált kiadása folytatódik. Ez-
úttal a „Táj- és Életképek" jelennek meg. 
A külföldi elbeszélő irodalom két munkával 
van képviselve. Az egyik Dosztojevszkijnek, a 
nagy orosz Írónak „Egy játékos" cz. regénye. 
E Szabó Endrétől fordított munkához sora-
kozik egy szenzácziós angol könyvnek átdol-
gozása: Barnum, a század legnagyobb impresz-
száriója és humbug-művésze mondja el ebben, 
önéletrajz formájában, hogyan szerezte millióit. 
Végre a 173. sz. füzetben Radó Antal ismer-
teti benne a jelenkor két kiváló olasz költő-
nőjét, Ada Negrit, ki tanítónő volt és Annie 
Vivantit. 

A Nagy Képes Világtörténetből megjelent 
a 67. és 68-ik füzet, mely a régi németekről 
szól. A 12 kötetes nagy munka IV. kötetének 
szerzője dr. Borovszky Samu. Egy-egy kötet 
ára diszes félbőrkötésben 16 korona; füze-
tenkint is kapható 60 fillérjével. 

Dr. Kampis János „A községek és elemi 
népoktatás" czímű munkájából a lapunk szer-
kesztőségében megrendelt példányokat a „Köz-
ségi nyomda" szállítja. A reklamácziókért a 
megrendelők oda forduljanak. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
[ A Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottságának igazgatótanácsa mult hó 30-án 
tartott ülést Lakits Vendel elnöklete alatt. 
Hajós Mihály titkár bejelentette, hogy most 
már 100 egyesület csatlakozott, mint tag, a 
bizottsághoz. A közgyűlés napját augusztus 
16-ára tűzték ki. Az adminisztratív ügyeken 
liívül ez alkalommal emlékbeszéd lesz a király-
ság 900 éves fönnállásának évfordulójáról, 
más főbb tárgyak: a nyugdíjtörvény revíziója 
és a záróvizsgák kérdése. Elhatározták, hogy 
a király 0 Fölségéhez az augusztusi ünnepek 
és O Fölsége születésnapjának 70-ik évfor-
dulója alkalmával hódoló föliratot nyújtanak 
az összes országos tanítóegyesületek nevében 
és egyszersmind köszönetet mondanak a 
Tanítók Házára engedélyezett egy millió korona 
adomány szentesítéseért. A ministertől kérni 
fogják, hogy a népszámlálással kapcsolatban 
a század évfordulóján teljes czím- és névtárt 
szerkesztessen és adjon ki az összes hazai 
tanárokról, tanítókról és kisdedóvókról. A 
tanítók gyűlési fuvar- és napidíjai, a nyugdí-
jazott tanítók választóképessége és az iskola-
székek eltörlése tárgyában az igazgatótanács 
határozatokat nem hozott, mivel a további 
tanulmányozást szükségesnek tartja. 

£ Hontvármegye Általános Tanítóegye-
sületének megalakulása. Honti kar tá ja ink 
is megértették a kor intő szavát. Lelkük 
sugallatát, jobb meggyőződésüket követve test-
véri jobbot nyújtottak egymásnak közös nagy 
czéljaink munkálására. Folyó évi május 28-án 
megalakították az általános tanítóegyesületet. 

Magasztos pillanat volt ez! 
Száznál több kartárs ünnepi díszben, élén 

a kir. tanfelügyelővel, komoly méltósággal 
vonult föl a vármegye pompás nagytermébe, 
hol az alispán, a város főjegyzője és számos 
vendég csatlakozott hozzájok. Feszült figyelem 
közepette emelkedett föl szólásra az előkészítő 
bizottság elnöke, a vármegye közszeretetnek 
örvendő kir. tanfelügyelője: Kubányi Károly 
s lelkes szavakkal megnyitá az alakuló köz-
gyűlést. Indítványára mindenek előtt nagy 
lelkesedéssel elhatározták, hogy Wlassics Gyula 
közoktatásügyi ministert, továbbá hűséges mun-
katársát: Zsilinszky Mihály államtitkárt, úgy-
szintén Axaméthy Lijos dr. ministeri tanácsost 
és Haláss Ferencz osztálytanácsost táviratilag 
üdvözlik. A kir. tanfelügyelő köszönté az 
egybegyűlteket s különösen a megye nagy-
érdemű alispánját: L'sobor Lászlót, ki már is 
hivatalosan intézkedett a fuvar- és napidíjak-
nak a politikai községek terhére engedélye-
zése tárgyában ; üdvözlé továbbá Ipolyság fő-

jegyzőjét: Hcrcseg Vinczét s a Néptanítók 
Lapja szerkesztősége képviseletében megjelent 
Göős József drt. Az alispán válaszul kijelenté, 
hogy rendkívüli meghatottság vesz rajta erőt, 
midőn a megyeház termében ily magasztos 
czélra összegyülekezve látja megyéje tanítóságát 
felekezeti különbség nélkül. Maga részéről 
támogatást igér e nagy munkában. A város 
főjegyzője a helybeli politikai hatóság szives 
üdvözletét tolmácsolja. Göős József dr. nagy 
lelkesedést keltő szavakkal buzdítja a meg-
jelenteket magasztos föladatok megoldására. 
Rámutat arra, hogv az általános tanítóegye-
sületben — az iskolaföntartók törvénybizto-
sította jogainak tiszteletben tartása mellett — 
hálás tér nyilik munkálkodásra közös érde-
keink, közös törekvéseink, testvéries együtt-
érzésünk szolgálatában. Az ily együttműködés 
az egyetemes gyűlések, általános tanítóegye-
sületek s az Országos Bizottság, Eötvös-alap 
tanúsága szerint már is oly eredményeket 
mutathat föl hazánk tanítóságának közjavára, 
a miről ezelőtt 30 évvel —• midőn a nyugdíj-
törvény megalkotása előtt egyetemes gyűlésen 
próbáltuk tömöríteni a viszonyok folytán 
külön érdekek szerint nagyon is széttagolt 
tanítóságot, — jóformán még álmodni sem 
mertünk. Az elért eredmények megyőzőeu doku-
mentálják, hogy Hontvármegye tanítósága 
közös javunk érdekében, föladatai sikeres meg-
oldását remélve száll síkra, midőn általános 
tanítóegyesület megalakítása végett sereglett 
össze. Zichy Jenő gróf és Ivánka Oszkár orsz. 
képviselők levélben fejezték ki hazafias üdvöz-
letüket. Ivánka O. nagy hatást keltő levelében 
egyebek közt ezeket í r ja : 

. . . „Legyenek meggyőződve, hogy szivem 
egész melegével méltánylom súlyos, sőt önfel-
áldozással járó munkálkodásukat és tisztelettel 
hajlom meg Hontvármegye tanítói előtt azért 
is, mert gyakran nehéz viszonyok között példát 
mutattak, hogy tudják, ha kell, saját érdekeik 
föláldozásával is, lüggetlen meggyőződéssel 
szolgálni a hazát és közügyet. 

Mindenkor készen fognak találni, ha akár 
a nemzeti kultúrának és tanügynek, akár egye-
sületüknek, vagy bármelyik tagjának szolgá-
latot tehetek. 

Azzal az őszinte szóval, melynek mindig 
embere voltam, ajánlom tiszteletükbe, bizal-
mukba és szeretetükbe a hazai közoktatás 
mostani fejét, dr. Wlassics Gyula ő nagyméltó-
ságát, ki egéss erejét a hasai közművelődés 
előmenetelének ssenteli s kinél, lelkesebb barátja 
a népnevelés és néptanítók ügyének senki sem 
lehet. Bizonyára örömmel fog ő tudomást 
venni egyesületük alakulásáról és támogatni 
fogja törekvésüket. Büszke leszek rá, ha nekem 
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is módot nyújtanak, hogy ez irányban közre-
müködhessem . . . " 

Bemutatja a kir. tanfelügyelő az ő elnök-
lete alatt és Makoviczky (Jzirjék jegvzősködése 
mellett működő szervező-bizottság által kidol-
gozott s a nmélt. közokt. minister úr által 
100.685/1899. szám alatt jóváhagyott alap-
szabályt, mely tudomásul vétetvén, intézkedtek 
kinyomatása s a tagok közt leendő szétosztása 
végett. 

Megalakították a tisztikart. Elnök: Tuka 
Antal (Selmeczbánya), alelnök: Jávor B. Lajos 
(Ipolyság), jegyző: Dankó Andor (Gyekés) és 
Spitzer Jakab (Ipolyság), pénztáros: Sotkó 
Ignácz (Hidvég), ellenőr: Licsko Adolf, könyv-
táros: Beöreöndy Irma (Ipoljság), tanszertáros: 
Sípos Mihály (Ipolyság). Választmány tagjai: 
Fleisehhakker Laura (Ipolyság), Kögel Mariska 
(Korpona), Nedeczky Ferencz (Szántó), Balla 
Sándor (Nyék), Szokoly József (Korpona), 
Veigel Samu (Bakabánya), Fábián Vendel 
(Báth), Sipos Ferencz (Egeg), Jaeger Gyula 
(Selmeczbánya), Bankó János (Egyházmaróth), 
Galambos János (Tergenye), Stiblo János 
(Kemencze). A helyi körök megalakítását 
Nagy Jenőre s több kartársra bízták. 

Miután köszönetet mondtak a szervező-
bizottságmik az előkészítésért s a választás 
ekként megtörtént, a kir. tanfelügyelő átadta 
az elnöklést az új elnöknek, ki üdvözlő szavai 
után, gyönyörűen fejtegette az immár meg-
alakult általános tanítóegyesületre váró föl-
adatokat; így pl. az önképzést, testületi szellem 
ápolását, a tanítói segélyegyesületek létesítését 
s a meglevők pártolását. Ez utóbbi föladatnál 
érdekesnek tartjuk fölemlíteni azt a követésre 
méltó példát, hogy honti kartársaink alap-
szabályukba foglalták az orsz. Eötvös-alap és 
a Tanítók Háza támogatását. Az új egyesület 
első alapító tagjául (50 koronával) belépett 
Fleisehhakker Laura polgári iskolai igazgató, 
másodikul dr. Mühlstein ügyvéd s az ipolysági 
izr. iskolaszék elnöke, ki — mint mondá — 
„az iskolában apa és gyermek; gyermeki 
szeretettel viseltetik az iskola iránt". Nedeczky 
Ferencz szántói tanító érdekes előadása nyomán 
elhatározták, hogy a somogyiak emlékiratát 
pártolva, fölterjesztést intéznek a közoktatás-
ügyi ministeriumhoz a kántori díjaknak nyug-
díjba való beszámítása iránt. 

Elvül kimondották, hogy a Tanítók Házára 
1000 koronát adnak. A pe'nzgyüjtés módo-
zatait s az egyesület kebelében létesítendő 
segítő-alap ügyét bizottságra bízták. Köszö-
netet mondtak a kir. tanfelügyelőnek az ala-
pulás körül szerzett nagy érdemeért, az alis-
kánnak a fuvardíjak ügyében tett gyors és 

erélyes intézkedéseért. A gyűlést a haza élte-
tésével fejezték be s aztán közebédre gyűltek. 

A honti általános egyesület fölvirágzásában 
nem kételkedünk. A hol annyi tehetség, annyi 
nemes fölbuzdulás van. ott az eredmény két-
séges nem lehet. 

S A nagyküküllömegyei tanítóegyesület 
május 26-án Segesváron szép sikerű közgyűlést 
tartott, melynek méltóságát nagyban emelte 
az a körülmény, hogy megjelent ott Sándor 
László főispán, Sg,mogvi István alispán, Kedves 
István és Eisenlohr Ulrich p. ü. igazgatók, 
Danes Bertalan tanfelügyelő, Lakits Vendel, 
az orsz. biz. elnöke, Földes Géza, a „Nemzeti 
Iskola" h. szerkesztője, Pallos Albert, a kolozs-
megyeitan.-egyesület elnöke,az udvarhelvmegyei 
egyesület és a kisküküllőmegyei egyesület kül-
döttségei és számos vendég. A gyűlést Benedek 
Mihály elnök nyitotta meg egy tartalmas 
beszéddel, üdvözölvén a megjelent vendégeket, 
kik részéről Lakits, Földes, Pallos és Lázár 
József üdvözölték meleg szavakkal az egyesület 
tagjait. Miután az irattár, pénztár és könyv-
tár megvizsgálására kiküldettek a különböző 
bizottságok, Csulak Lajos titkár terjesztette 
elő terjedelmes és részletes jelentését, beszá-
molván az egyesület egyévi működéséről. 
Ezután Bäumet Fánni medgyesi áll. tanítónő 
ült a fölolvasó-asztalhoz és tartott eszmedús,, 
okos fölolvasást azon tételről: ..Kell-e a tan-
tervek készítésénei tekintettel lenni a fiú- és 
leány-növendékekre?" Fölolvasó nézete sze-
rint kell, mit indokol a két nem között levő 
különbség, élet-munkakör és hivatás. Azután 
a titkár terjesztette elő a különböző egyesületek 
és hivataloktól érkezett és már a választ-
mány javaslatával ellátott iratokat. Ezután 
Grábos Dénes fehéregyházi állami tanító, mint 
birálóbizotts. elnök tette meg jelentését a 
beérkezett pályamüvekről. Bizottság vélemé-
nye szerint a pályadíjra méltó: „Labor omnia  
vincit" jeligével ellátott mű ; melynek szer-
zője Baumel Fánni medgyesi áll. tanítónő. 
Kovács Bálint segesvári tanító ismertette ter-
jedelmes részletességgel az Eötvös-alapot a 
Tanítók Házát, az Orsz. Bizottság működését. 
Rámutatott azokra a vívmányokra, melyeket 
ez ideig létesítettek, azokra a nemes törekvé-
sekre, melyek által évek hosszú sora óta mun-
kál, hogy a tanítók szeméből letörölje a kinos 
nélkülözésnek könyüit. Végül előterjeszti a 
választmány javaslatát, melyet a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel emel határozattá, ki-
mondván, hogy: 400 koronával a „Tanítók 
Háza" alapítói közé lép, a tagok közül pedig 
14-en írtak alá 50—50 korona részesjegyet, 
így ez a kis egyesület, mely voltaképen 64 áll. 
tanítóból áll, 1120 koronát ajánlott föl a 
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nemes ezélra. Még egy csinos, okos fölolvasás 
következett: tartotta Krocsán Irma halmágvi 
tanítónő a „Kedélyképzésről". A bizottságok 
j elentése után elhatározta a közgyűlés, hogy a 
kisküküllőmegyei egyesülettel közösen egy 
memorandumban kérni fogja min. úr. ő nagy-
méltóságát, hogy Erzsébetvároson az ottani 
áll. főgimnáziumban, a két megye tanítóinak 
gyermekei részére — vallás és nemzetiségi 
különbség nélkül — engedélyezzen internátust, 
illetve a már meglevő internátusban ingyen 
helyet. A minden tekintetben magas nivón 
álló gyűlés lefolyása után közebéd volt a 
Frank-szállóban, hol ismét megjelentek a ven-
dégek és a megye előkelő férfiai. Természete-
tes, hogy egymást érték a szebbnél-szebb 
pohárköszöntők. Ezek közül kiemeljük Sándor 
L. főispánét a királyra. Somogyi alispánét a 
vendégekre. Benedek Mihályét Wlassies minis-
terre, Kedves I. p. ii. igazgatóét Sándor 
László főispánra, Földes Gézáét a testületre, 
Eisenlohr Ulrich h. p. ü. igazgatóét — vers-
ben — a nőkre. Es ezzel még nem végző-
dött a derék testület gyűlése. 27- én 
d. e. kirándultak a szomszéd Fehéregyházára 
leróni hálás kegyeletüknek adóját az ott 
elesett névtelen hősök emléke iránt. Megtisz-
telő és jól eső szives figyelmet mutatott főispán 
úr ő méltósága, midőn e ezélra Lakits Y. és 
Földes G. fővárosi vendégek részére a maga 

o O 
négyes fogatát ajánlotta föl. Hosszú sor kocsi 
szállította ki az érdemes kirándulókat a meg-
szentelt helyre. Néma kegyelettel és mély 
meghatottsággal állották körül e néma sirokat, 
hol a haza védelmében kiontott vércsöppök 
elegyednek az édes anyai földdel, hol legna-
gyobb valószínűséggel aluszsza örök álmát a 
lánglelkű költő: Petőfi Sándor is. Kegyeletük-
nek akként adtak kifejezést, hogy elénekelték 
a Himnuszt s azután Lakits Vendel, majd 
Földes Géza mondottak könyekre indító sza-
vakat, hol igazán egyetlen szem sem maradt 
szárazon. Gábos Dénes helybeli kartárs ven-
dégelte meg a társaságot gazdag villásregge-
livel. Még egyszer bejárták a nemzeti kis-
Golgothát, ki-ki emléket vivén onnan magá-
val s azután a kocsisor ismét visszatért Seges-
várra, hogy a d. u. indulandó gyorsvonat-
tal mindenki ismét a maga hónába térjen 
egy kedves, felejthetetlen emlékkel szivében. 
A segesvári kartársak semmit sem kíméltek, 
hogy ne csak tanulságossá, szellemessé és 
felejthetetlenné is tegyék azokat a napokat. 

Csutak Lajos. 
OO Az újpesti járáskör f. évi május hó 

19-én Czinkotán tartotta ülését, melyen Tóth 
József kir. tanfelügyelő is résztvett. Tanács-
kozás megkezdésé előtt az állami óvodát 

tekintették meg, majd Adámffy Pál czinkotai 
tanító gyakorlati tanítását hallgatták meg az 
írva-olvasás köréből. A gyűlést Földes Károly 
elnök, líjpesti igazgató nyitotta meg, meleg 
szavakban üdvözölvén Tóth József kir. tanfel-
ügyelőt és a kör megjelent tagjait. Az elnök 
ajánlatára laptudósítókat választottak, kik a 
Néptanítók Lapját, a Nenjzeti Iskolát, Magyar 
Pestalozzit és az újpesti összes lapokat infor-
málják a kör gyűléseiről. Az őszszel tartott ülés 
alkalmával kiküldött igazoló bizottság nevében 
Friedrich Vendel újpesti igazgató jelentése 
után Tóth József kir. tanfelügyelő átadta 
meleghangú méltató szavak kíséretében Adámffy 
Pál czinkotai tanítónak a magyarosodás ter-
jesztése körül szerzett érdemeinek megjutalma-
zására a közoktatásügyi minister úr által kiutalt 
50 forintot. Szentgyörgyi Lajos újpesti tanító 
„A magyar motívumok gyűjtése és alkalmazása 
a rajz és női kézimunka oktatásánál" czímmel 
tartott fölolvasást, mely az ülés fénypontja volt. 
Tóth József kir. tanácsos és tanfelügyelő igen 
szép szavakban méltatta Szentgyörgyi fölol-
vasását s ezen kijelentéssel végzé szavait: 
„fogadja hálámát és mély tisztéletem kifeje-
zésétIgazán jól esett mindnyájunknak sze-
retett tanfelügyelőnk ezen kiváló elismerése. 
Tíadocli József újpesti elemi iskolai igazgató, 
Sóbányái Gyula újpesti polgári iskolai tanár 
és Kiss Béla szóltak még elismerőleg a föl-
olvasásról s méltatták a fölolvasó érdemeit. 
Az utóbbi óhajtandónak jelzé, hogy eme föl-
olvasás a „Néptanítók Lapjában" közöltessék. 
Végül a megyei hivatalos tanítótestület által 
a járáskörhöz áttett alapszabálymódosítások 
kerültek megvitatásra. A tervezet elfogad-
hatónak nem tartatván, az ülés egy bizottság-
nak adta ki átdolgozás végett. (K. B.) 

i A beregvármegyei általános tanító-
egyesület tiszaháti tanítói köre f. évi május 
hó 22-én a tarpai ev. ref. iskola egyik tan-
termében tartotta meg rendes tavaszi gyűlését 
a köri tagok élénk érdeklődése mellett. Ott 
láttuk a gyűlésen Szentpétery Endre kir. tan-
felügyelőn kívül Simon Andor tarpai, Lánczy 
csarodai, Szabó András daróczi ev. ref. lelké-
szeket, Simon Károly városi főbirót a községi 
képviselőtestülettel, Esze János egyházi fő-
gondnokot az egész presbitériummal, Kovács 
Bertalan városi főjegyzőt, a jó öreg 48-as 
Hőnig bácsit stb. A gyűlést Radics Mihály 
köri elnök meleghangú szavakkal megnyitván, 
üdvözölte a tiszaháti körben először meg-
jelent új kir. tanfelügyelőt. Lukács Ferencz 
mezőtarpai községi iskolai tanító a gazdasági 
ismétlő iskolában tanította a szőllő zöld oltá-
sát. Madar Julia mezőtarpai községi iskolai 
tanítónő tartotta az V-ik osztályban a törté-
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nelemből a szabadságharczot. Tiba Kálmán 
m.-tarpai ev. ref. tanító a beszéd- és értelem-
gyakorlatból az I. osztályban tanította a lovat. 
Bereczky Sándor m.-tarpai ev. ref. tanító a 
II. osztályban az ütenyirást tanította. Tárgyát 
a nagy V betű Íratása képezte. Értekezést tartott 
Kopeczy Domokos fejércsei ev. ref. tanító ily 
czímű tételről: „A köznép társadalmi szoká-
sainak és erkölcsének javítása." Szász Gábor 
nagyberegi ev. ref. tanító értekezést tartott 
„A szépérzék fejlesztése a népiskolában" czímü 
tételről." A jövő őszi körgyülés Nagy-Bégány-
ban fog megtartatni. Gyűlés végén Simon 
Andor m.-tarpai ev. ref. lelkész a kör tagjait 
a város vendégeiül meghívta. (T. S.J 

& A kúnszentiuiklós-vidéki tanítói kör 
f. hó 17-én tartotta Duna-Vecsén közgyűlését. 
A Hymnus eléneklése s az élénk éljenzéssel foga-
dott elnöki megnyitó után a mult ülés jegyző-
könyve hitelesíttetett. Ezt követte Cenner 
Guszta ráczkevei óvónő szavalata, ki Vörös-
marthy „Szép Ilonká"-ját általános tetszés 
mellett adta elő. Érdeklődéssel hallgattá a gyűlés 
ezután Vecsei Izidor dunavecsei tanító gya-
korlati tanítását a számtanból és Búzás Lajos 
járási gyümölcsfatenyésztési felügyelő előadá-
sát a kereskedelmi gyümölcstenyésztésről, va-
lamint Kardos Ferencz tanító gyakorlati taní-
tását a fizikából. Ezután Fodor Ferencz tanító 
olvasta föl értekezését az osztatlan népiskola 
tantervéről. Bélády Antal pedig hatással sza-
valta Jeszenszky Danó „Éjféli párbaj"-át. 
Programmon kívül Tóth Ilona tassi tanítónő 
értekezett az iskolai kirándulás helyességéről. 
Yégül Demes Elek dunavecsei tanító a gazda-
sági ismétlő-iskola tavaszi kirándulásáról ol-
vasta föl alapos tanulmányát. Szünet után a 
kör folyó ügyeit tárgyalta. Elhatározta, hogy 
a „Tanítók Házát" jövedelmének 50°/o-ával, a 
Tóth József „Árvaházi alapot" pedig 30°/°-ával 
segélyezi, mire a gyűlés a Szózat eléneklésével 
véget ért. Kellemesen hatott, hogy az egész 
környék intelligencziája mintegy példát nyújt 
a tanítók becsülésére s nehéz munkájuk mél-
tánylására. A gyűlésen megjelentek Földváry 
József tassi földbirtokos, Máthé Elek duna-
vecsei, Dömötör Bertalan tassi lelkészek. 
Csikay Imre főszolgabíró, dr. Fejér József já-
rási orvos stb. stb. 

• Az ugocsamegyei általános tanító-
egyesület halmii köre e hó 22-én tartotta 
tavaszi gyűlését 42 tag és számos vendég 
jelenlétében. Polyánszky István mélyen át-
gondolt szavakkal nyitotta meg a gyűlést. 
Ezután Medveczky Aranka tartott sikerült 
gyakorlati tanítást az V. osztályban számtan-
ból, Puza Sándor pedig a IV. osztályban föld-
rajzból. Kocsár Imre a tanítói jellemről tartott 

jól kidolgozott fölolvasást. Szabó Béla indít-
ványt tett az osztatlan iskola osztottá tételé-
ről. Lelkesítő szavak kíséretében adta át Atzél 
László kir. tanácsos, tanfelügyelő a magyar 
nyelv sikeres tanításáért a magas kormány 
jutalmát, 100 — 100 koronát Polyánszky István 
veréczei és Anderko János turczi tanítóknak. 
Több jelentéktelen ügy elintézése után, meg-
erősödve a további küzdelemre és a kartársi 
szeretetben, IV2 órakor vonultak a fehér 
asztalhoz, hol szebbnél-szebb toasztokban hiány 
nem volt. 

, A szepesi tanítóegyesület bányavárosi 
köre f. évi május hó 26-án tartotta az idei 
rendes ülését Göllniczbányán Brósz Adolf elnök-
lete alatt. Ledmiszky István sikerült minta-
előadást tartott „A víz körforgásáról." „Mi-
képen kellene vezetnünk a tanítást, hogy a 
gyermekek minél kevesebb időt töltsenek az 
iskolateremben és az iskolapadban" czímű 
tételről Fabricsy Samu, „A fogalmazásról a 
népiskolában" pedig Kurjács Samu értekeztek. 
Mück Sándor abbeli indítványát, hogy a kör 
műkedvelői előadást rendezzen a Tanítók 
Házában létesítendő szepesi szoba-alapítványá-
nak gyarapítására, a gyűlés egyhangúlag el-
fogadta. A délutáni órákban a vendégek meg-
látogatták a göllniczbányai állami vasipari 
szakiskola helyiségeit és a szép rajzkiállítást. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tanító. 1. Izr. állami tanító több is van. 

2. Másolatokat is mellékelhet, ha eredeti okmá-
nyait már mellékelte, vagy csak egyszerűen 
hivathozhatik, ha tudja a számát, előbbi kér-
vényére. — E. F. V. Ha a gondnoksági 
elnök a 25 kr visszaadása iránt intézkedett, 
mi a gondnoksági elnök nyugtája ellenében 
visszaadnék a büntetéspénz czímén befolyt 
25 krt s a számadásba ellentételül a gondnok 
nyugtáját állítanánk a visszatérítés igazolásául. 
Egyáltalában ily csekély ügyben kár a húrt 
feszíteni, mikor a nélkül is elég alkalma van 
az áll. isk. igazgatónak, hogy a gondnoksági 
elnökkel összezördüljön. A dolog meritumára 
nézve megjegyezzük, hogy az iskolai mulasz-
tások igazolására a tanító s nem a gondnok-
sági elnök hivatott. A tanító bölcsességétől 
függ aztán, hogy a körülményekhez képest 
méltányos is tudjon lenni az igazolásoknál s 
ha csak lehet, kerülje ki a kellemetlensége-
ket. — H . . . . 1 1 Gyula. Ha az iskolaföntartó 
hitközség a tanítói állással járó állandó fizetést 
emeli, a nyugdíjigény helyesbítését kell kérni 
a közoktatási minister úrhoz czímzett folya-
modványnyal, melyet közszolgálati úton, a kir. 
tanfelügyelő közbejöttével kell fölterjeszteni. — 
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H. S. 1'. Olyan rendelet nincs. Ha ok nélkül 
mulaszt, ráírliató a bizonyítványára, hogv: 
a záró vizsgálaton nem jelent meg. — St. T. 
Yesztény. A tanítónak, ki a faiskolát vezeti, 
a faiskola jövedelmében való részesedésére 
nézve a 60.764/1896. számú körrendeletben 
kiadott szervezet és tantervben intézkedés 
nincs. E szerint a jövedelem — természet-
szerűleg — a gazdasági ismétlő iskola fön-
tartóját illeti. Méltányos azonban, hogy e jöve-
delem bizonyos része, addig is, míg ez az ügy 
rendeztetik, az illető tanítónak engedtessék át. 
A gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati területé-
nek berendezése és fölszerelése felől a község 
tartozik gondoskodni. Ez a fönt érintett szer-
vezet és tanterv I. 1. és 2. pontjából vilá-
gosan kitűnik. A faiskola művelésére szük-
séges eszközöket s általában minden szükséges 
kiadásokat a község köteles beszerezni. A gaz-
dasági ismétlő-iskolák részére kiadott szervezet 
és tanterv a Néptanítók Lapja 1896. évi folya-
mában egész terjedelmében megjelent; tessék 
azt figyelmesen átolvasri és tájékozódhatik. — 
Fleischmann Mór. Ideiglenes minőségben 
alkalmazott tanítót nem vesznek föl a tan. 
orsz. nyugdíjalap kötelékébe. Ha állásán vég-
legesítik, akkor folyamodjék fölvételért. — 
P. .T. iskolaszéki elnök. A közoktatásügvi 
minister úr 1896. évi 48.860. sz. körrendele-
téből az tűnik ki, hogy a 15 kr beszedése 
az iskolaföntartó dolga. Eme rendeletet a 
minister úr a törv. közigazgatási bizottságnak 
oly fölhívással küldte meg, hogy „a törvény-
hatóság területén létező népoktatási tanintéze-
tek föntartóit az 1891. XLIII. t.-cz. 10. § ában 
a 15 kros járulékok beszerzésére nézve foglalt 
rendelkezésre újból figyelmeztesse és egyúttal 
utasítsa, hogy a szóban forgó járulékokat a 
beiratkozott mindennapi tankötelesek után 
mindjárt as iskolai év kezdetén, a beírások 
alkalmával szedjék be, illetőleg a szülök vagyon-
talansága vagy általános tandíjmentesség esetén 
a szülőktől be nem szedhető összeget, az 1868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 4. §-a értelmében fizetendő 
iskólamtdasztási birságból befolyt pénzösszeg 
igénybe vétele mellett pótolják . . . „a lét-
számnak megfelelő egész összeg február végéig 
beszálítandó". „Mivel a 15 krok összegét az 
iskolafentartói, ha hátralékos volna „közadók 
módjára" behajtják, ebből következik, hogy 
viszont az iskolaföntartó a fizetni képes, de 
makacsságból fizetni nem akaróktól a 15 
krokat a községi elöljáróság segítségének igény-
bevétele mellett behajthatja szokott módon — 
M. L. Kolozsvár. A nemzetközi gyermek-
védő kongresszus naplóját minden tag ingyen 
kapja meg, nyomatását őszszel kezdik meg és 
valószínűleg még ebben az évben befejezik. — 

P. A. Községük határa fölmérés alatt van; 
ön eddig semmiféle pótadót nem fizetett. 
Ebből azt következtetjük, hogy a fölmé-
rés költségeihez sem kell hozzájárulnia. 
A kié a föld, az fizesse a földmérés költ-
ségeit. Erre az alapra helyezkedjék. —• 
K. A. H. Magániskolával biró tanító is első 
sorban saját érdekében cselekszik, ha belép 
az orsz. tan. nyugdíjintézetbe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halász Ferencz osztálytanácsosi czímmel 

és jelleggel fölruházott tanfelügyelőt király 
0 Fölsége valóságos osztálytanácsossá nevezte 
ki. Lapunk olvasói jól ismerik Halász F.-et, 
nemcsak mint lapunk kiváló munkatársát, de 
mint a hazai népoktatásügy egyik vezérferfiát, 
ki a közoktatásügyi ministeriumban elfoglalt 
előkelő állását ritka buzgalommal és a tanítók 
iránt folyvást tanúsított mély érzelemmel tölti 
be. Nem kételkedünk, hogy jelen kitüntetését 
a magyar tanítóság őszinte rokonszenve kiséri. 

— Világ folyása. A szegény búrok, kiknek 
hősiességét mindenütt megbámulták, 8 hónapi 
küzdelem után mégis csak kidűltek a nagyha-
talmú ellenféllel szemben, kikből 10 jutott egy 
búr katonára. Robertslord be vonult Johanesburg-
ba s azután Pretoria felé, Krüger elnök pedig 
híveivel a Watervalboven nevű hegységbe vonult 
vissía. Tömérdek ember kivándorolt aszerencsét-
len Transzválból, melyet most az angolok tel-
jesen bekebeleztek afrikai birtokaik közé. — 
Francziaországban Gallifet hadügyminister 
lemond >tt s helyébe Andrée neveztetett ki. 
A ministerválság valószínűleg az áldatlan 
Dreyfus-ügygyel áll kapcsolatban. —- A 'csehek 
újból erősebben mozognak a nyelvkérdés miatt 
és nem hihetetlen, hogy odaát Ausztriában új-
ból igen kellemetlen politikai zavarok lesznek. 

— Sub auspiciis regis. A budapestti tudo-
mányegyetemen újból volt ünnepies doktori 
fölavatás. Verebélyi Tibor orvosnövendék és 
Gombócz Zoltán bölcsész voltak a kitüntetettek, 
kik az elemi iskolától kezdve folyvást kitűnő 
bizonyítványokat nyertek. 0 Fölségét Zsilinszky 
Mihály államtitkár képviselte, ki buzdító 
beszéd közben adta át a két királyi brillians 
gyűrűt a derék ifjaknak. 

— A kereskedelmi iskolai tanítók pün-
kösd ünnepén tartották meg közgyűlésüket 
Szegeden Néy László elnöklete alatt igen sok 
fővárosi és vidéki tag jelenlétében. A közok-
tatásügyi ministert dr. Marlin Emil osztály-
tanácsos és Berecz Antal igazgató kép-
viselték, jelen voltak még a szegedi tanfel-
ügyelő, polgármester, kamarai elnök s más 
helyi notabilitások. A gyűlésen Kunos Ignácz, 
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a Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója 
„Keleti elemek a magyar kereskedelmi nyelv-
ben", Nagy Lajos budapesti kereskedelmi is-
kolai tanár „Jogi szakoktatás" czímű előadá-
sokat tartottak. A közgyűléssel kapcsolatban 
történt meg a szegedi állami felső kereskedelmi 
iskola új épületének fölavatása is. Voltak még 
társas összejövetelek, díszebéd és kirándulás az 
újpaliesi fürdőbe. 

— Az Országos Tanszermúzeum, melynek 
— ez idő szerint — Staub Móricz dr. az id. 
igazgatója — a párisi nemzetközi kiállításon — 
egyebeken kívül — egy magyar népiskola 
olyan mintaszerű fölszerelését mutatja be, 
melynek túlnyomó részét magyar pedagógus 
készítette vagy tervezte. Múlt évben az Orsz. 
Tanszermúzeum a polgári fiúiskolák és az 
elemi tanító- és tanítónőképző-intézetek szá-
mára készített normál fölszerelési jegyzéke-
ket adta ki. Ugyancsak a lefolyt évben szá 
mos jskola fölszerelési költségvetését vizsgálta 
át. ígv pl. a tordai, nagykikindai, körmendi, 
csongrádi, baróthi, kolozsvári, segesvári, zalat-
nai, pásztói stb. polgári iskolákét. 

— Elismerés és köszönet Péterfy Sán-
dornak. Azok közül a nagy feladatok közül, 
melyeket a mi tisztelt és szeretett Péterfy 
Sándorunk erős vállaira vett, kettőt egészségi 
okok miatt elhárított magáról bizonyára azért, 
hogy erejét annálinkább konczentrálhassa az 
Eötvös-alap fejlesztésére. Ez alkalommal a 
közokt. min. részéről a következő kéziratot 
kapta: „31.156, s/,ám. Folyó évi április hó 
21-én kelt folyamodványában foglalt, méltány-
lást érdemlő indokaira való figyelemmel, az 
„Országos Közoktatási Tanács" és az „Orszá-
gos Tanszermúzeumi Bizottság"-beli tagsági 
tiszte alól, Nagyságodat saját kérelmére 
ezennel fölmentem. Őszinte sajnálattal veszem 
Nagyságodnak visszavonulását, áldásos és 
közhasznú tevékenységének bármelyik szín-
teréről is — és a midőn a kért fölmentést 
megadom, örömmel fejezem ki Nagyságodnak 
a jól megérdemelt elismerést és köszönetet 
azon lelkiismeretes és ügybuzgó fáradozásáért, 
melyet mint az „Orsz. Közoktatásügyi Tanács"-
nak, a „Tanszernuízeumi Bizottság"-nak tagja, 
évek hosszú során keresztül Nagyságod önzet-
len odaadással kifejtett. Budapest, 1900. évi 
május hó 14-én. A minister helyett: Zsilinszky, 
államtitkár." 

— Az első magyar leánygimnázium, 
melyet Budapesten a nőképző-egyesület tart 
fenn, a jelen tanévben lett teljes nyolczosz-
tályúvá s éppen most folynak itt az érettségi 
vizsgák, a lapok szerint kitűnő sikerrel. A 
leányok, kik a fiúktól eltérőleg csak az 5-ik 
osztályban kezdik meg a latin nvelv tanulását, 

átlag véve nagyobb előhaladást tesznek ebben, 
mint a fiúk. Érettségi vizsgát eddig is tettek 
le egyes magyar leányok, sőt az egyetemen 
is többen tanulnak már, nagyobbrészt orvosi 
vagv tanári pályára készülvén. 

— Tanfelügyelő párbaja. A szegedi fel-
sőbb leányiskola egyik tanára, Szidlovics 
Kálmán a vizsgálaton Tergina Gyula tanfel-
ügyelő leányát azzal szégyenítette meg, hogy 
a mikor a leány nem tudott kérdésére felelni, 
fölhivatott egy elemi iskolába járó leányt s 
azzal feleltetett a kérdésre. Ebből összeszólal-
kozás történt, mely — mivel Szidlovics tartalé-
kos katonatiszt, — párbajjal végződött. Szeren-
csére a golyó sem talált. Tergina tanfelügyelő 
nem is lőtt. 

— A fővárosi községi kisdedóvónők a 
Kisdednevelők Orsz. Egyesülete útján kérvényt 
adtak be Budapest hatóságához. Kimutatják, 
ebben, hogy fizetésök rosszabb, mint az iskola-
szolgáké és a mi nagyobb baj, örök időre 
meg kell maradniok az eredeti 1000 koronás 
törzsfizetés 400 korona lakbér mellett, mivel 
a fizetésben semmi fokozat sincs. Az óvónők 
megelégednek az alapfizetéssel, de kérik, hogy 
még két fokozat állíttassák föl 1400 és 16( 0 
koronás törzsfizetéssel úgy, hogy végül az 
első osztályú óvónők fizetése egyenlő lehessen 
a másodosztályú tanítói fizetéssel. Valószinű, 
hogy ezt a szerény és méltányos kérést tel-
jesíteni is fogják. 

— A Tanítók Háza javára 20%-ot ígér 
Berényi (Brühl) Béla ungmegyei kir. tanfel-
ügyelői tollnok „Tíz szobor" cz. műve folyó 
évben eladandó példányai után. E művet la-
punkban már ismertettük. Ára 80 fillér bolti 
ár helyett 48 fillér. Megrendelhető szerzőnél 
Ungváron. 

— A Tanítók llázái*a a szabolcsvármegyei 
általános tanítóegyesület szobaalapítványt tett. 
Ennek részletéül Schmidt Albin pénztároshoz 
531 korona érkezett Orsovszky Gyula elnök-
től. Az összeghez ezen egyesület kisvárdai 
járásköre 240, nyíregyházai járásköre 240 
koronával járult, különböző czímeni gyűjtés-
ből befolyt 51 korona. 

— A tanítóképzö-intézeti tanárok orsz. 
egyesülete f. hó 4-én és 5-én tartotta meg 
Ví-ik közgyűlését a kolozsvári áll. tanítóképző-
intézetben. A vitatárgyak főkép a képző-inté-
zetek beléletére vonatkoztak. A részletes tudó-
sítást jövő számunkban közöljük. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. Az „Eötvös-
alap" (Országos Tanítói Segély egyesület) a 
„Ferencz József Tanítók Házában" létesített 
internátusban fizetéses, egész vagy félingyenes 
és alapítványi helyeket fog az 1900 1901-ik 
tanévben betölteni. Folyamodhatnak ezen 
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helyekre a budapesti tudomány- és műegye-
temen vagy egyéb fő- és szakiskolákon tanuló, 
tanítók, tanárok és a tanügyi téren működő 
egyének kiváló előmenetelü, példás magavise-
letű fiai, a kik egyszersmind az „Eötvös-alap" 
(Országos Tanítói Segélyegyesületnek) rendes 
vagy rendkívüli tagjai s a kik ezen kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módo-
zatok szerint mindenben megfeleltek. Egész 
vagy félingyenes helyekre csak vagyontalan, 
nehéz anyagi viszonyok között élő szülők 
gyermekei vehetők föl, de ezek is csak akkor, 
ha a főiskolai, szakiskolai vagy egyetemi 
tanulmányainak folytatásához szükséges elő-
tanulmányaikat legalább is általános jó ered-
ményei végezték. A fölvételre folyamodók 
kérvényükhöz mellékelni tartoznak: 1. szüle-
tési bizonyítványukat; 2. végzett tanulmányaik-
ról és erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyít-
ványaikat : 3. azt az okiratot, hogy a Tanítók 
Házába a fölvételt jogosan kérhetik ; 4. vagyoni 
és családi viszonyaikról szóló hiteles és kime-
rítő bizonyítványt; 5. esetleg, ha a pályázó 
valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, 
az illető alapító ajánlólevelét. Mindaddig, a 
míg jobb előmenetelü folyamodók vannak, 
ezeknek a fölvételnél elsőbbség adatik. Egyenlő 
előmenetelü folyamodók közül az árvák és a 
nagyobbszámű családtaggal megáldott szülök 
gyermekei részesíttetnek első sorban jótéte-
ményben. Alapítványnyal bíró egyesek, egyesü-
letek, jogszemélyek ajánlattételüknél ezen elve-
ket szintén figyelembe venni kötelesek, miért 
is az illető alapítványra pályázók összes okmá-
nyai az ajánlattal az „Eötvös-alap" osztóbizott-
ságának bemutatandók. A Tanítók Házába 
fölvételt nyert ifjak az egész tanéven át lakást, 
fűtést, világítást, fölügyeletet és esetleg orvosi 
kezelést élveznek. Az egész fizetéses helyek 
ára havi 16 koronában, a félfizetéses helyek 
ára pedig havi 8 koronában állapíttatott meg. 
A hiánytalanul fölszerelt kérvények az „Eötvös-
alap" (Országos Tanítói Segélyegyesület) elnök-
ségéhez czímezve 1900. év julius hó 10-ig 
nyújtandók be Peres Sándor titkár úrhoz (VIII., 
Szentkirályi-utcza 47. sz.). Az alapítványi 
helyekre pályázók kérvényeiket ugyancsak az 
„Eötvös-alap" elnökségéhez czímezve az ala-
pítványt tett egyesek, egyesületek, jogszemélyek 
útján, azok ajánlataival ellátva küldik be, 1900 
julius 10 ig az „Eötvös-alap" titkárához. A 
kérvények fölött 1900 augusztus hó 20-án az 
„Eötvös-alap" osztóbizottsága határoz. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A csáktornyai 
áll. tamtóképző-intézet I. osztályába a jövő 
tanévre 25 növendék vétetik föl államsegély-
lyel. Minden fölveendő növendék első sorban 
lakást és mosást ingyen kap. Ezenkívül szor-

galmához és vagyoni állapotához képest ingyen, 
havi 6, 12, 18 vagy 24 koronáért az intézet 
köztartásán élelmezést nyer. A kérvények 
junius 10-ig az igazgatósághoz küldendők. — 
Pápára az áll. tanítóképzőbe julius l-ig lehet 
folyamodni. 

— Gyűlések. A krassósz&rényvármegyei 
tanítóegyesület 1900. évi junius hó 27-én 
Facseten tartja VI. nagy- és közgyűlését. 
A programm igen gazdag és változatos. 
„ A Ferencz József Tanítók Házának missziója" 
czímü tételről Zöld József lugosi áll. el. isk. 
igazgató, „Az iskolán kívüli ifjúsági egyesüle-
tek szervezéséről" Keszler Károly orsovai polg. 
isk. tanár, „Az osztatlan népiskola tantervéről" 
Deák Gyula h. főjegyző értekezik. Gyűlés 
után Tomestre kirándulás az üveggyár meg-
tekintése végett. — A kiskiiküllővár megyei 
általános tanítóegyesület NXIX. közgyűlését 
f. évi junius hó 9 én, d. e. 9 órakor kezdve 
Dicsőszentmártonban, az állami iskolák torna-
termében fogja megtartani gazdag tárgysoro-
zattal. — A barcsi ev. ref. e. m. tanítóegyesület 
rendes tavaszi közgyűlését f. hó 14-én d. e. 
9 órától kezdve Léván az ev. ref. elemi isko-
lában fogja megtartani. 

— Halálozások. Holtán Ernő altábornagy, 
volt közlekedésügyi és honvédelemügyi állam-
titkár, főrendiházi tag. a magyar mérnök- és 
építészegyesület alapítója, a M. Tud. Akadémia 
igazgatósági tagja, hosszas szenvedés után 
életének 77-ik évében elhunyt. — Külföldön 
hunyt el a makói születésű dr. Löw Mór, 
berlini egyetemi tanár és hires csillagász, 
ki szülőföldjéről mindig büszkén emlékezett 
meg. — London mellett pedig a múlt héten 
temették el Lindley Vilmos 92 éves angol 
mérnököt, ki a 60-as években Budapesten 
lakott és itt építette az első vízvezetékeket és 
csatornákat. — Tahvári Tahy János aszódi 
magy. kir. javító-intézeti családfő hosszabb 
betegeskedés után, május hó 31-én, élete 34-ik 
évében elhúnyt. — Zádor Lajos dányi (Pestm.) 
községi tanító életének 50-ik, tanítóságának 
30-ik évében, hosszas és súlyos betegség után 
május 27-én meghalt. Halálát neje és öt gyer-
meke siratja. Áldás emlékükre ! 

T a r t a l o m : A nyudíjtörvény revíziója. Blázsik 
Mihály. — A vallásos érzület ápolása a tantárgyak 
keretében. Vajda György. — A földrajz a kedély-
képzés szolgálatában. Csurka István. Hivatalos 
rész. — Szünóra : A keszegfalvi asszonyok. Perényi 
Miklós. Gyűjtsünk virágport méheink számára. 
Simon István. — Irodalom. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója, — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatot t a m. kir. tud.-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 m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l le tékes ki r . tanfelügyelő á l ta l lá t tamozot t 
községi elölj árósági b izonyí tvány nyal együt t , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta világosan ki í randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, f é lévre 5 korona, 
negyedév re 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i rde té sek á r s z a b á s a . — A pályázat i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóért, m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki által k i számí tha tó hirdetési d í j e lőre küldendő 
b e . Egyéb h i rde t é seknek 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 egvhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e l ő r e a k i adóh iva ta lba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m ad.-u.nlc v i s s z a . 

Az idei gazdasági tanfolyamok. 
A néptanítók gazdasági irányú ki-

képzése érdekében a földmívelésügyi 
minister úr ez idén már negyedízben 
rendez egyes földmíves-iskoláknál gaz-
dasági tanfolyamokat. 

E tanfolyam, a többiektől (szőllő-
s borgazdasági, gyümölcsészeti s kerté-
szeti tanf.) eltérőleg, mindig az iskolai 
nagy szünidőben tartatik és pedig tavaly 
és ez idén két időszakra osztva, julius 
és augusztus hónapokban. 

Ez évben öt földmíves-iskolánál két 
izben (julius és augusztus), kileneznél 
meg egy izben (augusztus) lesz gazda-
sági tanfolyam. 

Minden ily tanfolyamra 20 tanító 
nyer fölvételt, 4—4 pedig pótlásul van 
kijelölve azon esetre, ha egyesek családi 
vagy más körülményeknél fogva nem 
jelenhetnének meg; helyettük ezek közül 
fognak némelyek behivatni. 

A 19 gazdasági tanfolyamra föl-
vétetik 380, pótlásul kijelöltetett 76 
tanító; mindössze tehát -156 került 
javaslatba. 

A mostani gazdasági tanfolyamokra 
— kerek számban — 700 tanító folya-
modott ; jóval kevesebb, mint tavaly. 
A jelentkezők száma tehát apadófélben 
van, a mi természetes is, mivel 3 éven 
át közel 900 tanító már kiképeztetett. 

Tavaly a folyamodók 1h ~ clj clZ idén 

több mint fele vétetik föl a gazdasági 
tanfolyamokra. 

A fölvétel iránti javaslatot most is 
a közoktatásügyi ministerium te t te meg, 
vagyis ott jelölték ki, kik vétessenek 
föl, hová s mely időszakra. 

A kijelölésnél az egyes tankerületek-
ből jelentkezők számának megfelelő 
arány lehető szem előtt tartásával, 
elsőbbségben részesültek azon tanítók, 
kik oly nagyobb, mezőgazdaságot üző 
lakosú községekben működnek, hol tan-
folyamot végzett tanító még nincs, kik 
tanítási jogosítványnyal rendelkeznek, 
kik állami iskolánál működnek s végül kik 
már egy vagy több izben sikertelenül 
folyamodtak fölvételért. Az utóbbiak, 
ha e körülmény kérvényükben jelezve 
volt, kivétel nélkül javaslatba kerültek. 

A folyamodók száma tankerületek 
szerint nagyon különböző. Legtöbb 
tanító folyamodott Temesmegyéből (43), 
Torontálmegyéből (42), Bácsmegyéből 
(41), Pest-P.- S.-K.-Kunmegyéből (39), 
Biharmegyéből (32), Krassó-Szörénym.-
ből (31), Szatmármegyéből (30) és 
Arad megyéből (28). Ezen megyékben, 
Bács-Bodrogmegyét kivéve, szép szám-
mal vannak gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezve. A mely megyében kevés 
gazdasági ismétlő-iskola van létesítve, 
onnan általában csekély számú tanító 
jelentkezett, a mi érthető is. 

Lapunk 24-ik számához egy mel léklet van csatolva. 
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Legkevesebben folyamodtak Gömör-, 
Maros-, Torda- és Borsodmegyéből 
(5—5), Veszprém- és Csanádmegyéből 
(4—4), Sopronmegyéből (3), Bars- és 
Brassómegyéből (2 — 2), Csik- és Győr-
megyéből (1 — 1). 

Egy tanító sem folyamodott Fiumé-
ből (itt nincs is szükség gazdasági tan-
folyamott végzett tanítóra), Moson-, 
Szeben- és Szepesmegyéből. 

Említésre méltó, hogy Budapestről 
(melynek külső részeiben különben már 
4 gazdasági ismétlő-iskola van műkö-
désben) tizen folyamodtak fölvételért; 
ezek között 4 tanítónő. Tanítónő Temes-
megyéből is folyamodott fölvételért. 

A tanítónők fölvétele nem volt java-
solható s főleg azon okból nem, mivel 
a gazdasági tanfolyamon a mező-
gazdaság, állattenyésztés és gazdasági 
növénytermelés képezi a tanítás anya-
gát, ezeknek tanítása pedig, kivált a 
gyakorlatban, tanítónőknek nem való. 
Ha elvileg elfogadjuk a tanítónők ily-
nemű tanfolyamra való fölvételének 
szükségét, akkor az — szerény véle-
ményem szerint — csakis a kertészeti 
tanfolyam lehet. A konyhakertészet 
gyakorlati tanítására a tanítónők talán 
alkalmasabbak is lehetnek, mint a taní-
tók. Azonban e tekintetben is csak 
gyakorlati tapasztalat után alkothatunk 
magunknak határozott véleményt. 

A gazdasági tanfolyamokra jelent-
kező tanítók egy jó részének abbeli 
vágyát, hogy oda vétessék föl, a hova 
kérte, már azon okból sem lehetne tel-
jesíteni, hogy egyes földmíves - iskolá-
hoz aránylag nagyon sokan, máshová 
meg kevesen folyamodtak. így pl. 
Algyógyra, Kecskemétre, Pápára, Szent-
Imrére és Rimaszombatra mindig két-
szer-háromszor annyian kérik fölvételü-
ket, mint a mennyi részére hely van 
kijelölve. Csabára, Adára, Hódmező-
vásárhelyre és Karczagra még arány-
lag kevesen jelentkeznek. Ez utóbbira 
csak néhányan. 

Némelyek földrajzi s népismeretük 
gyarapítása szempontjából működési 
helyüktől a lehető legmesszebb eső 
helyre kérték fölvételüket; pl. Szilágy-
és Nagy-Küküllőmegyéből Pápára, Zala-
megyéből Ivarczagra és Csabára stb. 

Ezeket az egyéni szempontból mér-
legelt s kifogás alá különben alig es-
hető vágyakat azonban csak a legkivé-
telesebb esetben lehetett figyelembe 
venni. Az egy megyebeliek, a mennyi-
ben a folyamodók száma megengedte, 
ugyanazon időszakban s ugyanazon 
helyre javasoltattak fölvétetni és pedig 
lehetőleg a legközelebb eső földmíves-
iskolához. ígv az északnyugati s nyugati 
megyékből Pápá lTclj BjZ éjszaki megyék-
ből Rimaszombatba, a királyhágón túl-
ról Algyógy- és Lúgosra, az északkeleti 
megyékből pedig Karczagra, Jászbe-
rénybe stb. 

A szóban levő gazdasági tanfolya-
mokra folyamodó tanítók közül 559-nek 
kora is ki volt tüntetve. (Mindnyájánál 
kellett volna!) Érdemesnek találom meg-
említeni, hogy ezek közül 20 — 30 év 
közötti korban 276, 31 — 40 év közötti 
korban 199, 41 — 50 év közötti korban 
70, ötvenen felüli korban 13 volt. Egy 
67 éves tanító is folyamodott. E lelkes 
öreg azonban túlkorúságánál fogva nem 
kerülhetett javaslatba. 

Tehát a 20 — 30 év közötti korban 
levő tanítók közül folyamodott legtöbb 
fölvételre. Ez természetes. 

De jellemző — és ez dicséretére 
válik a magyar tanítóságnak — bogy 
negyven sőt ötven év koi-on túl is töme-
gesen jelentkeznek szünidejük egy részé-
nek föláldozása mellett lelket s testet 
fárasztó tanfolyam hallgatására. Igaz, 
részben anyagi rugók is késztetik őket 
erre; én azonban, több körülményből 
következtetve, első sorban gazdasági 
ismereteik gyarapítása iránti vágyuknak 
tudom be tanfolyamra való jelentkezési 
készségüket. Tanúsítják ezt főként a 
gazdasági tanfolyamok vizsgái, melyek 
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egybehangzó jelentéseb szerint, min-
denütt meglepő sikerről számolnak be. 

Korosabb egyéneknél ily keivező 
eredmény c?ak akkor érhető el, ha az 
illetők szeretettel, komoly igyekezettel 
látnak a tanuláshoz. 

(Budapest.) Gönczi Ferencz. 

Népiskolai statisztika. 
A tanító ma nap nem tanító csupán, hanem 

a tanügyi adminisztrácziónak is tényezője. 
Különösen közreműködik a népoktatási sta-
tisztikai adatok összegyűjtésében. Bármily cse-
kélynek látszó a tanító adminisztraczionális 
közrehatása e téren, mégis forrása, mintegy 
alapja ama nagyfontosságú munkálati ered-
ménynek, mely statisztika név alatt az ország 
népoktatásának fejlődését, a halaszthatatlan 
javítást igénylő állapotokat föltünteti. 

Tény ugyan, hogy iskolák egyenkinti adatai? 
miként a csermely vize, nem sokat mutatók: 
legfölebb érdekesek; folyammá tömörülve 
azonban, vagyis azok összegei, a nagy szá-
mok, főleg ha az összehasonlítás valódi, az arra 
hivatottakat tájékoztató világosságot nyúj-
tanak. De épp ezért elengedhetetlen, hogy az 
alapul szolgáló, a tényleges állapotoknak meg-
felelő korrekt adatok bocsáttassanak az azo-
kat tovább földolgozók rendelkezésére. S ez 
nem máson, mint azok első, egyedül hivatott 
földolgozóján, a tanítón múlik. 

Minthogy kifogástalan munkára a föntebb 
jelzett okokon felül kinek-kinek törekedni, 
saját jó hírneve érdekében is elengedhetetlen 
kötelesség, s minthogy igen sok kartár-
sam főleg a statisztikai gyűjtő-ívben kérdésbe 
tett pontokra, azok nem egészen helyes értel-
mezése következtében, nem ad kifogástalan 
feleletet: saját reputácziónk, mint pedig az 
ügy érdekében, támaszkodva az e tárgyban 
kiadott ministeri utasításra s e tekintetben 
szerzett több évi tapasztalatomra, alkalom-
szerűnek tartom, a tanító földolgozása alá-
kerülő statisztikai kérdő pontok rövid meg-
világosítását. 

At iskolába járók rovatában iskolánkint, a 
mindennapi, valamint az ismétlősök, esetleg a 
gazdasági ismétlő-iskolások tüntetendők föl, 
külön a fiúk s külön a leányok. 

Az olyan gyermek, a ki bár beíratott a 
fölvételi naplóba, de legalább 30 napig az 
iskolát nem látogatta, iskolába jártnak nem 
tekinthető, ennélfogva az iskolába járók szá-
mába sem foglalható. Házilag nevelt s csupán 
az iskolánál vizsgálatot tett, az úgynevezett 

magántanulók, külön ugyan, de azért nem 
szerint is föltüntetendők. 

Vallás és nyelv szerint az eddig jelzett 
mindennapi, valamint magán, nemkülönben 
általános, illetve gazdasági ismétlő-iskolai 
tanulók együttes száma úgy vallás-, mint 
pedig nyelvszerinti pontos megoszlása muta-
tandó ki. Elég sűrűen fordul elő, hogy a 
vallás, illetve nyelv szerint a tanulók egyes 
fokozatai, rendszerint az ismétlősök figyelmen 
kívül hagyatnak s csupán a mindennapiak 
mutattatnak ki. Ennek következtében a kima-
radt fokozat tanulóinak vallás-, illetve nyelv 
szerinti megoszlása megállapítható nem levén, 
ha a tanfelügyelő pontos adatokat akar, a 
minthogy másfélét nem is akarhat földolgozni, 
kénytelen a statisztikai gyűjtői-vet, némi 
magyarázatot tartalmazó átirat mellett kiadni, 
vagyis elkerülhető munkát végezni, mely 
tekintve, hogy ily eset tankerületenkint 25—• 
30 sőt több is előfordul, csekélységnek távol-
ról sem mondható. 

A törvényesen bevett hitfelekezetektől elvált, 
magukat baptistának, nazarénusnak, esetleg 
másnak valló tankötelesek, bár mint olyanok 
külön kimutatandók, szám szerint föltünteten-
dők azon törvényesen bevett vallás szerint is, 
melyhez szülőik eredetileg tartoztak. 

Az ország területén előforduló hét nyelv-
csoport egyikéhez sem tartozó anyanyelvű 
tanulók, anyanyelvük megnevezése mellett, 
szám szerint mutatandók ki (pl. cseh, len-
gyel stb.). 

Az iskolázás tartamára vonatkozó kérdés, 
t. i. hogy hány tanuló járt legalább 8 hóna-
pig az iskolába, sűrűn értelmeztetik tévesen. 
Ez főleg onnan ered, hogy a tanítót, nem 
ugyan az állandó tartózkodású, mint inkább 
az elköltözött, a vándorló szülők gyermekei 
ejtik zavarba. Ennek következtében megesik, 
hogy egy és ugyanazon gyermek kétszeresen 
is szerepel a statisztikában 8 hónapnál keve-
sebb ideig iskolázott gyanánt, halott tényleg 
9, esetleg 10 hónapig járt iskolába. Az pedig 
azért esik meg, hogy az illető osztályvezetők 
a folytatólagos iskolázásra ügyet nem vetnek, 
de azt csakis addiginak, illetve attólinak tekin-
tik, míg a tankötelest a maguk tanítványá-
nak tudták, illetve tudják. Pedig az a 
tanköteleles, a ki pl. Mindszentnapig, újévig, 
esetleg György napig X, azontúl meg Y köz-
ségben iskolázik, 8 hónapnál kevesebb ideig 
iskolába járónak semmi szin alatt sem muta-
tandó ki, de a tanévet rendesen kitöltöttnek 
tekintendő. A tényállás a gyermek-tudakozó-
dás alapján könnyen kideríthető. 

Ismétlő-iskolások s mindazon mindennapi 
tanulók, kiknek az iskolában használt egyik-

2 4 * 
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másik tankönyvük nincs meg, mind tankönyv-
vel nem bíróknak szoktak kimutatattni. Ennek 
következtében tankönyvvel nem bíró tanulók 
tömérdek számban mutattatnak ki, holott 
tényleg az olyanok %-a vajmi csekély. Mert 
e szempontból tudnunk kell azt, hogy tan-
könyvvel bírónak mindazon tanuló tekintendő 
és számítandó, a ki legalább is az osztály-
nak megfelelő olvasókönyvvel bír. Már pedig 
az olyanok száma nem lehet oly nagy, mint 
a milyent ki szoktak mutatni. 

Statisztikai szempontból csakis a tényleg 
igazolatlan iskolamulasztás veendő figyelembe. 
Betegség miatt otthon maradt, vagy családi 
események, illetve egyéb hasonló okok követ-
keztében a tanítónak bár utólagos tudtával 
történt, tehát indokolt mulasztások figyelmen 
kívül hagyandók; valamint a beíratott, de 
legalább 30 napig nem járt tankötelesek mu-
lasztásai már csak azért is, hogy az olyan, 
mint iskolába nem járó mutatandó ki; ha-
sonló tekintet alá esik azon tanköteles, a ki 
bár iskolaköteles, de a fölvételi naplóba be 
sem Íratott. 

Csakis ezen körülmények figyelmen kívül 
hagyása mellett eshetik meg, hogy pl. 36 
mindennapi iskolába járó után 1909 félnap, más 
iskolánál ugyancsak 36 tanuló után 2692 fél-
nap mutattatott ki igazolatlanul mulasztott 
gyanánt. Sőt ezeknél is horribilisabb összegek-
ben szerepelnek az igazolatlanul mulasztott 
félnapok. 

A tényleg előfordult igazolatlan mulasztá-
sok kétféle elbírálás alá esnek: 1. fölmen-
tettek vagy intései, dorgálással elintézettek; 
2. büntetéssel sújtottak. A megbüntetett mu-
lasztási esetek közé csakis a pénzbirságra 
büntetettek esetei veendők föl. Az oly mu-
lasztás, melyért pénzbírságot szabtak ki, vagy 
melyért az illető szülőt az iskola körüli mun-
kára kötelezték, bár az itélet a statisztikai 
gyüjtő-ív kitöltésekor még nem foganatosít-
tatott, megbüntetett mulasztásnak minősítendő 
s olyan gyanánt mutatandó ki, esetleg az 
elöljáróságtól külön beszerzendő kimutatás 
alapján. 

A mindennapi iskolázás eredményének meg-
itélhetését czélzó kérdés, vagyis, hogy a hat-
évi iskolázást befejezett tankötelesek közül 
hány olyan 12 éves tanuló hagyta el a min-
dennapi iskolát úgy, hogy az írás-olvasásban 
amegkivántató j ártasságotmegszerezte, rendesen 
az illető tanító működésének kedvező föltün-
tetésére használtatik föl s a felelet rá : hogy 
mind, vagy jobb esetben, hogy a Vl-ik 
osztályosok. 

Hogy pedig már maga ez a kifejezés 
.,mind", illetve „VI. osztályosok" mennyire 

nem statisztikai kifejezés, bővebben fejtegetni 
nem óhajtom, csak kiemelni akarom, miként 
e kérdésre csak is azok, de pozitív számban 
tüntetendők föl, kik mint írni-olvasni tudók 
a mindennapi iskolából mindenkorra kilépnek. 
Azok a 12-ik évet még be nem töltött, de 
írni és olvasni megtanult tannlók, kik a min-
dennapi iskolát otthagyják, valamint 12 évnél 
pár hónappal idősebbek, de az előbbeniekhez 
hasonlók, egyformán minősítendők s mint a 
mindennapi elemi iskolát írni-olvasni tudóan 
otthagyok tüntetendők föl. Ellenben, a ki 
12 éves elmúlt s írni-olvasni is tud, de még 
egy évig iskolázni fog, e rovatban nem tün-
tethető föl, csak akkor, ha majd a mindennapi 
iskolát otthagyja. 

A tanítók minősítésére vonatkozó adatok 
bővebb fejtegetésébe nem bocsátkozom, mert 
azok, még ha netalán nem is teljesen elfogad-
hatóan bocsáttatnának a kir. tanfelügyelőségek 
rendelkezésére, itt nagyobb nehézség nélkül 
rektifikálhatók. 

Annál nagyobb gond fordítandó azonban 
az iskola fóntartási költségeinek helyes feltün-
tetésére, mi különben ez idő szerint, a tanítói 
javadalmaknak hatóságilag történt megállapí-
tása után, az erről szóló jegyzőkönyv minden 
iskola birtokában lévén, nem is olyan nehéz 
dolog, mint régebben a nélkül látszott. 

Mindenekelőtt megállapítandó az iskola 
tulajdonát képező ingatlanoknak (ház, földek, 
rét stb.) a helyi viszonyokhoz megfelelő becs-
értéke s föltüntetendő a megfelelő rovatban, 
valamint a rendelkező tőkepénz, értékpapirok 
s alapítványok értéke, majd az azokból szár-
mazó jövedelem. 

Hasonló módon föltüntetendő: a) állami 
forrásból eredő jövedelem. Olyannak veendő 
mindaz, a mit az állampénztár (kir. adóhiva-
tal, kincstári, bánya-, erdő- stb. pénztár az 
iskola föntartására, illetve tanító javadalma-
zásául fizetéskiegészítés, korpótlék czímén) 
pénzül engedélyezett, illetve ad az állam, vagy 
a mi a kincstár részéről természetben kiszolgál-
tatik (pl. iskolahelyiségül vagy tanítói lakásul 
átengedett kincstári épület béregyenértéke, 
kincstári fajárandóság és a vallás- és közok-
tatásügyi ministertől engedélyezett taneszkö-
zök értéke). 

b) felekezeti forrásból származó. Annak 
tekintendő az iskolafentartó hitközség tagjaira, 
a népoktatási törvény 11. §-a értelmében 
kirótt iskolai adó s a hitközség részéről 
adott termények és szolgálmányok. Továbbá 
kántortanítóknak egyházi teendőikért járó 
illetményei; ez azonban mindenkor elkülönítve 
számolandó ki. 

c) Iskolai pótadónak minősítendő ama jöve-
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delem, mely a rendelkezésre álló jövedelmi 
források elégtelensége esetén az iskolafentartó 
tagjaira kivettetett. 

d) Tandíj mindaz, a mi a gyermekek után 
fejenkint pénzben, terményben vagy szolgál-
mányban fizettetik, tekintet nélkül arra, bogy 
az iskolafentartó szedi-e a tandíjat, vagy az 
közvetlenül a tanító részére fizettetik. 

e) Községi hozzájárulás a polgári község-
részéről kivetett iskolai adó (1868. évi 38. 
t.-cz. 35. §.) vagy egyéb pénzbeli és termény-
beli hozzájárulás, nemkülönben a népoktatási 
törvény 38. és 39. §-a értelmében alkotott 
tagosítás alkalmával kihasított iskolai alap-
vagyon jövedelme. 

f) Az elősorolt czímek alá nem sorolható 
minden más jövedelem „egyéb érdekeltségi 
hozzájárulás" forrása. Ide sorolandók magán 
egyénektől vagy társulatoktól eredő adományok 
és segélyek, úgyszintén magán és társulati 
alapítványok stb. jövedelmei. 

A kiadások „személyi"-ek és „dologi"-ak. 
Személyiek a tanítók járandóságai. A többi 

kiadás — iskolaszolga bére, szegény gyerme-
kek segélyezése stb. — mind dologi termé-
szetűek közé tartozik. Az esetleges maradvány, 
nehogy a bevétel s kiadás közt különbözet 
mutatkozzék, a dologi kiadásokhoz csatolva 
mutatandó ki. 

A bevételi és kiadási tételek mindenütt 
kerek koronákban fejezendők ki; azonban 
oly módon, hogy midőn a töredék fél koro-
nánál kevesebb, az elhagyatik ; midőn pedig 
több, egész koronára kikerektíve vétetik. 

Mindezek szoros szem előtt tartása mellett 
a rendelkezésére bocsátott statisztikai gyűjtő-
ívet a tanító jól töltheti ki s az azzal járó 
fáradságért a jól elvégzett munkából folyó 
tudaton kívül, fölemelőleg hathat rá ama 
körülmény, hogy e szempontból is tőle telhe-
tőleg közrehatott hazánk népoktatásának 
javítására szoruló, illetve megelégedést keltő 
állapotainak föltüntetéséhez, esetleg a fogana-
tosított javítások előmozdításához. 

(L.-Benedékfalu.J Várhelyi Györyy. 

— Népoktatásügyi nemzetközi kongresz-
szus lesz f. év augusztus 2-tól 5-ig Párisban, 
melyen kívánatos volna Magyarország képvi-
seltetése is. A kongresszus titkára: Jost főtan-
felügyelő lapunknak Párisban időző fel. szer-
kesztőjével közölte, hogy a rendezőség szívesen 
látná, ha valamelyik magyar tanférfiú előadást 
tartana a kongresszuson. A kongresszus a 
következő kérdésekkel fog foglalkozni: házi 

nevelés, iskolalátogatás, erkölcsi nevelés, felső 
népoktatás, felnőttek oktatása. A kongresszus 
részvevői csak 3 korona (illetőleg 3 frank) 
tagsági díjat fizetnek, ennek ellenében a ren-
dező bizottág olcsóbb lakásról, olcsóbb étke-
kezésről és a franczia vasutakon 50°/'o árelen-
gedésről fog gondoskodni. Óhajtandó volna, 
hogy kormányunk egy-két francziául beszélő 
pedagógusunkat arra a kongresszusra kikül-
dené. Általában olyanok, a kik legalább egy 
keveset nem tudnak francziául, ne jöjjenek ki, 
mert Párisban nem boldogulhatnak. A ki a 
kongresszuson részt akar venni, írjon lapunk 
felelős szerkesztőjének Párisba a köv. czím 
alatt: M. B. Ujváry, directeur Paris, 20. liue 
Cujas. A bejelentéseket lapunk f. szerkesztője 
okvetetlenül f. hó 28-ig kéri, mert ő már 
e hó végén alkalmasint haza utaz'ik. Útikölt-
séggel együtt körülbelül 200 frtra tehetők a 
költségek, Párisban való egyheti tartózkodás-
sal. Fölolvasni a kongresszuson magyar nyel-
ven is lehet, de a javaslatokat franczia nyel-
ven kell beadni junius végéig. Lapunk fel. 
szerkesztője mindenféle fölvilágosítással szíve-
sen szolgál. 

= A párisi kiállítási zsűri első csoport-
jának első (népoktatásügyi) osztálya május hó 
31-e'n Léon Bourgeois volt miuisterelnök elnök-
lete alatt végleg megalakult s négy albizott-
ságot alakított kebeléből. A zsűri ez osztályá-
nak egyetlen magyar tagja, Ujváry Béla igaz-
gató, a Néptanítók Lapja szerkesztője két 
albizottságba választatott be: az elsőbe (kis-
dedóvás és elemi oktatás) és a negyedikbe 
(ismétlő-iskolák). A zsűri franczia tagjai már 
megnézték a magyar népoktatás ügyi kiállítást s 
már is találtak dicsérni valót rajta. A zsűri 
munkálatai egész junius hóban fognak tartani. 
Tormay min. tanácsost a maga osztálya 
elnöknek, Sonnenfeld Zsigmondot alelnöknek 
választotta. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

A „Népt. L."-ban valaki azzal érvelt az 
egységes maximális tanterv mellett, ill. külön 
minimális tanterv ellen, hogy az a tanítókra 
nézve sértő, ha róluk azt tételezzük föl, hogy 
képtelenek lennének a maximális tantervből 

I kiválogatni azt a tananyagot, melyet iskolá-
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jukban átvenniök kellere. Ennek az állításnak 
téves a kiindulási pontja. Mert ugyanazon 
joggal azt is mondhatnók sértőnek, hogy a 
tanterv megállapítását egyáltalában nem s 
nem kizárólag az egyes tanítók tetszésére 
bízzék. Pedig ilyen állítást ki merne kocz-
káztatni ? 

En meg a külön minimális tanterv kiadását 
egyenesen szükségesnek tartom. Még pedig 
következő okokból: 

1. Az ország legtöbb iskolája osztatlan. 
Ezt a körülményt a tanterv készítésénél nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. 

2. Az osztott és az osztatlan népiskola 
tantervének a leglényegesb dolgokra nézve 
meg kell ugyan egyezniök, csakhogy az osz-
tatlan népiskola működésének erre a lényegre 
szorítkoznia kell, míg az osztott népiskola a 
tananyagot megfelelő módon nemcsak kibővít-
heti, de azt ki is kell bővítenie. 

3. Ha valamennyi népiskola részéi e egységes 
tantervet akarnánk teremteni, arra csakis az 
osztatlan népiskola tanterve, az úgynevezett 
minimális tanterv volna alkalmas. 

4. Annak a minimumnak a megállapítását, 
melynek kivétel nélkül minden iskolára nézve 
kötelezőnek kell lennie, nem lehet a véletlenre, 
nem lehet egyesek tetszésére bízni; mivel 
különben nagy zűrzavarnak nyitnánk tért. 

5. Egyféle iskola egyféle biztos, eredményt 
biztosítson; ebből önként következik, hegy 
az egyféle szervezetű iskolákban mindenesetre 
ugyanaz a tanterv alkalmazandó. 

6. Sok tanítónak egyik-másik kedvelt 
tárgya van. Mily könnyen eshetik meg az, 
hogy illető e kedvelt tárgyát a többi tantárgy 
rovására ápolja!? Más tanító meg eme vagy 
ama tantárgygval szemben némi ellenszenvvel 
viseltetik. Majdnem természetes dolog, hogy 
az ilyen tantárgyat, ha könnyű szerrel teheti, 
el is hanyagolja. 

7. Yen tanító, ki az eddigi tantervnek 
egyik-másik tárgyát, p. o. a természettudo-
mányokat, a magyar nyelvet nem azon terje-
delemben s nem azon eredménynyel tanította, 
a hogy az kívánatos, a hogy az szükséges lett 
volna. Ha részükre ezen tantárgyakból alkal-
mas minimum, elérhető tanításczél lett volna 
kiszabva, az illetők képesek is, hajlandók is 
lettek volna kötelességüket úgy teljesíteni, 
hogy fáradozásuk sikerrel járt volna. 

8. Az új tanterv ne olyan legyen, mely 
csillogtató külsejével nyeri ki tetszésünket, 
hanem az legyen főerénye, hogy könnyen és 
sikerrel alhalmazható legyen. 

9. Ha túlságos sok tananyagot kellene 
átvennünk, képtelenek volnánk alkalmazni az 
induktiv módszert, képtelenek volnánk a be-

gyakorlásra és gyakori ismetlésre okvetlen 
szükséges időre szert tenni. így pedig felüle-
tes munkát végeznénk, a gyermekek ismeretei 
csak holttudás volnának, melynek a közélet-
ben nem igen vehetnék hasznát. 

10. Minél egyszerűbb és világosabb valamely 
munka tervezete, annál könnyebben lehet azt 
végrehajtani; minél komplikáltabb a dolog, 
annál könnyebben kerül az ember benne 
tévútra. 

11. A tanterv a tanító iskolai munkájának 
szoros zsinórmértéke, iránytűje legyen. A 
tanterv e feladatának csak úgy képes meg-
felelni tökéletesen, ha az nem tétovázó, hanem 
minden izecskéjében szabatos és könnyen 
áttekinthető. 

12. Az osztatlan népiskola tanterve olyan 
legyen, hogy a kevésbbé ügyes tanító is köny-
nyen és sikerrel alkalmazhassa. Éppen e tanítók 
szorulnak szabatosan kimért tantervre. Ha 
az iskolai munka minden fontosabb mozzanata 
minden kétségetkizáró módon meg van 
állapítva, a gyengébb tanerők iskolai munkáját 
könnyebben és biztosabban koronázza siker, 
mintha sötétben kénytelenek tapogatózni. 

13. De a jó útmutató az ügyes tanítóra 
nézve is kívánatos, könnyebben ér így czélt, 
könnyebben teheti lehetővé, hogy a szorosan 
vett kötelességénél többet is tehessen. 

14. A. megállapított minimális tanterv az 
iskola jellegére való tekintet nélkül az ország 
minden osztatlan népiskolájában egyaránt 
alkalmazandó. 

Mindezekből világosan látható, hogy a hazai 
közoktatás érdekében az osztatlan népiskola 
részére okvetlen külön tanterv szükséges. 

Talán hamarabb juthatunk megállapodásra, 
ha konkrét javaslattal állunk szemben. Azért 
a következőkben az osztatlan népiskola tan-
tervének vázlatát teszem közzé, mely egyúttal 
a nem magyarajkú népiskoláink minimális 
tanterveként is tekinthető. 

Az osztatlan népiskola tanterve. 
1. Hit- és erkölcstan. 
A tanterv ezen része iránt az egyházi főha-

tóságok saját hatáskörükben intézkednek. 
2. Anyanyelv. 
a) Beszéd- és értelemgyakorlatok. (Egy cso-

portban.) 
I. és II. évfolyam. Az iskola, a szülői ház 

és a lakóhelynek köréből vett tárgyak ismer-
tetése. 

Az első évfolyam növendékei csak a köny-
nyebb kérdésekre felelnek ; a második évfolyam-
beliek részére a közös tanítás konczentrikus 
körökben kibővül. 

b) Olvasás. (Három csoportban.) 
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I. évfolyam. Az ábéczés könyv szerint. 
II.. III. évfolyam. A csoport részére kiadott 

olvasókönyv alapján. 
IV., V., VI. évfolyam. Az e csoport részére 

kiadott olvasókönyv nyomán. 
c) írás. (Három csoportban.) 
I. évfolyam. Az ábczéskönyv alapján; pala-

táblán. 
II., III. évfolyam. Az olvasókönyv és a 

beszéd- és értelemgyakorlatok alapján. Az 
irást figyelmesen elő kell készíteni, bogy a 
hibáknak lehetőleg eleje vétessék. 

Az írás többféle módon történhetik: a) má-
solás a nagy tábláról; b) a könyvből való 
leírás, nyomtatott betűkből; c) kívülről tanult 
dolog szószerinti leirása; d) ütenyirás. A 
gyermekek a palatáblákra és füzetekbe írnak. 
Kellő test- és tolltartás szükséges. 

A munka ellenőrzésére nagy gond fordítandó. 
Az ellenőrzést végzik: a) maga a tanuló úgy, 
hogy az Írását a mintával hasonhtja össze; 
b) a tanulók kölcsönösen; c) a tanító. 

IV., V, VI. évfolyam, a) Könyvből másolás; 
b) másolás az alaknak (időnek vagy személynek) 
a változtatása mellett; c) utánzatok; d) a 
tartalomnak szabad elmondása; e) polgári 
ügyiratok. 

Kellő előkészítés és ellenőrzés mulhatlanul 
szükséges. 

cl) Nyelvtan. (Két csoportban.) 
II., III. évfolyam. Az egyszerű mondat 

keretében. 
IV., V, VI. évfolyam. Az összetett mondat 

keretében. Szóképzés, elemzés, alkalmi ismét-
lés ; jelrakás. 

A nyelvtan tanítása ne rendszeresen, hanem 
gyakorlati módon történjék. 

e) Nem magyarajkú iskolában a magyar 
nyelv. (Három csoport.) 

/., II. évfolyam. Az iskola és szülői ház 
köréből vett tárgyak. Az első évfolyambeliek 
csak néhány főnevet és ahhoz illő, jellemző 
tulajdonságnevet tanulnak; a második évfo-
lyambeliek ugyanazon tárgyakról egyszerű 
leírásokat készítenek. A gyermekek az anya-
got először anyanyelvükön tárgyalják. A mit 
azonban egyszer már magyarul tudnak, az 
csak magyarul gyakorlandó és ismétlendő. A 
beszédgyakorlatok kérdéseket, feleleteket és 
parancsokat egyaránt gyakorolnak, hogy a 
gyermekek ekként a magyar beszédhez lassan-
lassan hozzászokjanak. 

A mit a tanító a második évfolyammal a 
beszédgyakorlatok alkalmával letárgyal, azt 
nyomtatott és írott betűkkel a nagy táblára 
írja és magyar olvasás és irás alapjává teszi. 

Az írásnál az előkészítést és ellenőrzést 
nem szabad elhanyagolni. 

III., IV. évfolyam. A község, járás és vár-
megye földrajzi anyaga. Egyik évben a község 
és a járás, a másik évben a vármegye tár-
gyalandó. A tanítás magyar nyélven folyik. 
Szükség esetében magyarázatképen az eddig 
ismeretlen magyar szóhoz a megfelelő német 
szó rövidesen hozzácsatolható, de azért az 
egész tanítás mégis magyar legyen. 

A beszédgyakorlatok anyaga a magyar 
olvasásra és Írásra is fölhasználandó. Mind-
háromnak szoros összefüggése a tanításczél 
elérését nagyon megkönnyíti. 

Előkészítést és ellenőrzést nem szabad 
elhanyagolni. 

F., VI. évfolyam. A földrajz és természetrajz 
egészen magyarul adandók elő. Lehetőség 
szerint a beszéd, irás és olvasás gyakorlása 
végett az anyag más tantárgyakból is vehető. 

Az olvasás gyakorlására alkalmas külön 
olvasókönyv használandó. 

Az írásnak a magyar nyelven tárgyalt vagy 
olvasott anyaggal össze kell függnie. 

Előkészítés és ellenőrzés szigorúan alkal-
mazandó. 

3. Számtan. (Három csoportban.) 
I. évfolyam. Számköz 1 —10 ig. A számok 

fogalma; fejben a négy alapmívelet: a) szem-
léltetve nevezett számokkal: b) szemléltetés 
nélkül nevezett számokkal; c) nevezetlen 
számokkal; Írásban a négy alapmívelet voná-
sokkal a táblán; az év végefelé a szám-
jegyek. 

II., III. évfolyam. A számtanítás köre 100-ig, 
ill. 1000-ig. Súlyok és mértékek. A négy 
alapmívelet A fejszámolásról fokozatosan át 
kell vezetni az Írásbelire úgy, hogy a gyer-
mekek minden míveletet és annak minden 
mozzanatát gondolkodva végezzék. 

IV., V., VI. évfolyam. A tizes és tizedes 
számrendszer. A négy alapmívelet egész szá-
mokkal és tizedes törtekkel. A közönséges 
törtekről csak annyit kell venni, hogy a gyer-
mekek a közönséges életben előforduló tör-
teket ismerjék és a hármasszabálynak tört-
alakban való irás- és számításmódját, a rövi-
dítést stb. megérthessék. A polgári számmí-
veletek közül különösen az egységre és 
abból az ismeretlen többségre való következ-
tetés gyakorolandó. Kedvező körülmények 
közt az olasz számítás, a lánczszabály, az 
arányokkal való számolás, a társas és vegyítés 
szabály is gyakorolható. 

A mértan a számtannal összekötendő. 
4. Földrajz. (Két csoport.) 
I I , III. évfolyam. Kétévi tanfolyammal. Az 

egyik évben a község és a járás, a másik 
évben a vármegye tárgyalandó. 
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IV., V, VI. évfolyam. Kétévi tanfolyammal. 
Az egyik évben Magyarország, a másik évben 
Európa, a föld és a mértani földrajz veendő át. 

5. Történelem. 
V., VI. évfolyam. Kétévi tanfolyammal. 

Jellemképek, az egyik évben a hazai, a má-
sikban a világtörténelemből. P. o. I. a hon-
foglalás; Szent István; a tatárjárás; Hunyadi 
János; Mátyás király; a mohácsi vész ; Zrínyi 
Miklós; a kuruczháboruk; a pragmatika 
szankczió; Mária Terézia; II. József; 1848/49 ; 
Széchenyi, Deák és Kossuth; I. Ferencz 
József és az 1000 éves Magyarország újra-
alkotása. II. A hunok; Krözus és Solon; 
Sokrates; a népvándorlás ; Mohamed ; a ke-
resztes háborúk; feltalálások (lőpor, könyv-
nyomtatás); Columbus ;"a reformáczió; Washing-
ton és Franklin; a franczia forradalom; 
Napoleon; Bismark. 
6. Polgári jogok és kötelességek. 
V., VI. évfolyam. Az alkotmányos királyság 

fogalma; országgyűlés, ministerium, közigaz-
gatásihivatalnokok; bíróságok. Jogegyenlőség; 
szabad vallásgyakorlat; politikai jogok élvezete; 
iparszabadság; adó- és katonakötelezettség; 
közmunka. 

7. Természetrajz és természettan. 
V., VI, évfolyam. Kétévi tanfolyammal. Az 

egyik évben természetrajz, a másikban ter-

mészettan és vegytan veendő. Ide tartozik a 
gazdasági tanítás is. 

A tananyagot minden vidék részére a tanító-
egyesületek állapítják meg; javaslataikat a 
közvetlen iskolai hatóság helybenhagyja, a 
kir. tanfelügyelőség és tudomásul veszi. 

P. o. I. a) A gabonaneműek, a kerti és 
erdei fák, a mezei, kerti és kereskedelmi 
növények; gombák, méges növények; a fa-
nemesítés. b) Házi, mezei, erdei állatok; 
éneklő madarak; halak; ragadozó állatok; 
cserebogár és a rovarok; selymér és pillan-
gók ; méh; a pénzeknek és különféle esz-
közök készítésére szükséges fémek; kavics, 
agyag, homok, mészkő, szén, kén, só stb. 
II. Szél, gőz, harmat, dér, köd, felhő, eső, 
j égeső, hó; légsúlymérő, hévmérő, tűzi fecs-
kendő ; villamosság, távíró, távbeszélő, fono-
gráf; az elemek. 
8. Ének. 
I—VI. Anyanyelven (nem magyarajkú is-

kolában magyar nyelven is) egyházi és nép-
dalok gyakorolandók be. Kóták ismerete 
fölösleges. Kéthangú ének csak kedvező vi-
szonyok mellett. 

9. Rajzolás különösen a csendes foglalko-
zás egy része erre fordítandó. 

10. Test gyakorlat, faluhelyen egészen el-
maradhat. 

Az osztat lan népiskola á l ta lános ó ra te rve . 

T a n t i\ I. II. III. IY. Y. VI. 
é v f o l y a m 

Vallás- és erkölcstan 

a) Beszéd- és értelemgyakorlatok anyanyelven 

b) Olvasás anyanyelven 

c) Irás anyanyelven 

d) Nyelvtan anyanyelven 

e) Nem magyar ajkú iskolában a magyar 
nyelv (beszéd, olvasás és irás) . . . 

Számtan 

Földrajz 

Történelem 

Polgári jogok és kötelességek . . . 

Természetrajz és természettan . . . . 

Ének 

172 172 

O L 72 

I Jl 

72 

2 

2 

472 

472 

1 

6 

5 

172 

1 
72 

(Felső-Lövő.) 

1 
1 
30 

Ebenspanyer János. 
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Merényi Kálmán. 

1852—1900. 

A rideg halál elrabolta családja, tisztelői 
az iskola köréből Kaposvárott, f. évi május 

hó 11-én d. u. 4 órakor Merényi Kálmánt, 
tanügyünk egyik jeles munkását, volt m.-óvári 
áll. el. iskolai igazgató-tanítót, ki e tanév 
elejétől Kaposvárott működött. 

Yele oly egyén szállott sirba, ki életében 
sok hasznosat, üdvöset létesített a m.-óvári és 
mosonmegyei iskolai élet terén. Erdemeit nem 
hagyhatjuk emlékezés nélkül, hogy tudja meg 
minden tanító e hazában, ki volt Merényi, s 
mennyit képes tenni a tanító is, ha hivatásá-
nak kellő magaslatán állva, tudásával, tehet-
ségével az iskolára tudja fordítani a társadalom 
figyelmét s ennek révén kivívni jóindulatát, a 
miből azután csak az iskola húzza a hasznot. 

Született Esztergomban, 1852-ben. A tanító-
képezdét Győrött végezte, honnan Abdára s 
később Herczeghalomra került segédtanítóul. 
Magyar-Ovárra 1874-ben jött s itt működött 
egy negyed századon át, hervadhatlan érdeme-
ket szerezve magának. 

Mosonmegye székhelyén behozta az iskolába 
tannyelvül a magyar nyelvet s később a 
német nyelvet kiküszöbölte. Könnyű ezt kimon-
dani, de keresztül is vinni nem oly kicsiny föl-
adat. Ehhez nemcsak a magyar nemzeti eszmék 
iránt melegen érző kebel, hanem tett- és akarat-
erős egyén is kell, ki föllépésével, tudásával, 
meggyőző érveivel oly simán, észrevétlenül, 
minden nagyobb rázkodtatás nélkül ezen óriási 
haladó lépést megtudja tenni, mint a hogy ő 
ezt megtette. A magyaróvári iskolában a 
magyar nyelv győzelme az ő nevéhez fűződik. 

Mint tanító az iskolában a gyermeki lélek 
igazi ismerője volt. Tanítása a gyermekre 
nézve vonzó, érdekes, változatos, megkapó 
úgy, hogy iskolája mindig mintául szolgálha-
tott a tanítónak. E téren elért érdemeinek 
elismeréséül az iskolaszék s később gondnok-
ság részéről nyilvánított megelégedés és dicsé-
ret mellett az iskolai hatóságok elismerése 
sem maradt el. írásban adta ki az erről való 
bizonyságot Mosonvármegye boldogult főispánja 
Simon Gyula, a közigazgatási bizottság gyű-
lésében hozott határozat folyamányakép. 
A ministerium részéről gr. Csáky Albin ide-
jében ministeri iskolalátogatóvá lőn kine-

vezve ; a m.-óvári iskola államosítása alkalmá-
val a közoktatásügyi kormányunk jelenlegi 
vezetője, dr. Wlassics Gyula, elismerő leirat-
ban méltányolta érdemeit. 

Az iskola belélete terén elévülhetetlen érde-
meket szerzett még a már öt év óta fönnálló 
szegény iskolásgyermekek konyhájának meg-
teremtése által, hol évenkint 4—5 téli hóna-
pon át naponkint 80 szegény tanuló kap 
meleg ételt, s a mely alapnak most már 
2417 kor. 48 f. kamatozó tőkéje van. Vala-
hányszor gyönyörködhetünk azon szép látvány-
ban, hogy az a 80 gyermek jó étvágygyal 
csillapítja éhségét, ez mindig eszünkbe fogja 
juttatni az ő ideális egyéniségét s nem sza-
bad róla elfeledkezni majd évek múlva sem, ha 
mi már itt nem lennénk, a gyermekeknek 
megmondani, hogy ki volt az, a ki őket anv-
nyira szerette s a kinek e jótéteményt nagy-
részben köszönhetik. 

Lényeges föladatnak tartotta a boldogult, 
hogy a különböző társadalmi körök az iskola 
jóbarátjai legyenek. Mikor már látta, hogy az 
ő koldulásait a közönség megsokalta, keresett 
a társadalom főszerepvivői közt oly egyént, 
kinek szavára senki sem térhetett ki a jótékony-
ság gyakorlása elől. így most évente 100 — 
140 gyermeket látnak el karácsonykor a szük-
séges ruhával. 

Az egyesületi élet terén is kitűnt. A „moson-
megyei ált. tanítóegyesületének volt fárad-
hatlan s buzgó alelnöke és több ízben elnöke 
volt. Az egyesület az ő vezetése alatt szellemi 
és anyagi erőkben megizmosodott úgy, hogy 
az ország tanítóegyesületei közt a mosonm. 
a legjobb hirűek közé jutott. A gyűjtés-rende-
zéshez tán egy ember sem értett annyira, 
mint ő. Létesítette az országos tanítók árva-
házának „mosonmegyei alap"-ját 2400 frttal, 
jelentékenyen gyarapította az „Eötvös-alap" 
és „Tanítok Háza" vagyonát rendezett gyűjté-
seivel. Tagja volt a Pedagógiai Társaságnak, a 
Tanítók Országos Bizottságának, az Eötvös-
alap bizottságának, s több izben képviselője 
egyesületünknek s tanítótestületünknek az 
egyetemes tanítógyüléseken s az állami taní-
tók orsz. gyűlésein. 

Irodalmi működése ismeretes. Tanügyi lapok 
hasábjain sokszor találkoztunk nevével. Majd 
egy évtizeden át felelős szerkesztője volt a 
„Mosonmegyei Lapoknak", itt nagy súlyt fek-
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tetve a tanügyet érintő minden mozzanatra. 
Tankönyvet írt „Szülőföldisme" cz. alatt, 
melyet megyénk iskoláiban általánosan hasz-
nálnak. Városunkban fönnálló majd minden 
közhasznú társadilmi intézményen megvan az 
ő kezenyoma. 

Az utolsó évben a közoktatásügyi kor-
mány intézkedéséből kifolyólag Kaposvárra 
lőn áthelyezve, hol csakhamar fölismerték 
benne a sokoldalú képzettséggel bíró, mély 
tudományú tanférfiút s így nem csak itt Magyar-
Ovárott, hanem ott is kinosan érintette isme-
rőseit, kartársait váratlanul bekövetkezett 
halála. A részvét minden oldalról föltűnő 
módon nyilvánult. 

Nejével, szül. Millner Katalinnal 26 évig 
élt boldog házasságban s vele együtt öt gyer-
meke siratja a jó férj s drága apa elhunytát. 

Elte utolsó pár évében sok keserűséget 
szenvedett Közmeggyőződés felőle, hogy jobb 
sorsra méltó férfiú volt. 

(M.-Úoár.) Pataki Vilibáld. 

IRODALOM. 
Filléres Könyvtár magyar fiúk, magyar 

leányok számára. Szerkeszti Pósa Lajos. Singer 
és Wolfner kiadása Budapesten. 

Ifjúsági irodalmunk az utóbbi évtizedben 
örvendetes föllendülésnek indult. Ma már nem 
kell idegen irodalmak jól-rosszul lefordított 
termékeit adnunk olvasni vágyó gyermekeink 
kezébe, a hogy a közelmúltban történt; ma 
már ezen a téren is nagy hódítást tett a 
nemzeti szellem. Eme tősgyökeres magyar 
ifjúsági irodalmunk megizmosodásában az ér-
dem oroszlánrésze Pósa Lajost illeti, a ki 
újabban is egy nagyobb terjedelmű ifjúsági 
könyvtár szerkesztésére vállalkozott. A Filléres 
Könyvtár ez, melyből eddigelé már mintegy 
100 kötet jelent meg. Már maga a szerkesztő 
neve biztosíték arra nézve, hogy e gyűjtemény 
darabjai kifogástalan magyar nyelvre tanítják 
s a magyar élet ismeretére, ennek a földnek 
szeretetére vezérlik és nemzeti önérzetre ébresz-
tik gyermekeinket. E mellett tanúskodik azon 
írók névsora is, kik ezen vállalat gyarapítására 
becses müveikkel közreműködtek. Benedek 
Elek, Gaál Mózes, Gárdonyi Géza, Gegus Ida, 
Herman Ottóné, fíetyei Gábor, Madarassy 
László, Margitay Dezső, Sebők Gyula, Sebők 
Zsigmond, Tábori Róbert, Tábori Róbertné, 
ThúriJ Zoltán jól ismert nevek ifjúsági irodal-
munkban s az övék mellett még Bársony 
István, Bodonyi Nándor, Fay J. Béla, Herczeg 
Ferencz, Jókai Mór, Lampérth Géza, Murai 
Károly, Szab óné-Nog áll Janka nevével is ta-
lálkozunk itt, mint a kik irói művészetükkel 

olykor-olykor a magyar gyermekvilág nevelé-
sére is törekszenek hatni. 

A Filléres Könyvtár leginkább meséket, 
történelmi elbeszéléseket és életrajzokat tar-
talmaz s a tapintatos nevelő és tanító s a 
gondos szülő mind a kisebb, mind a nagyobb 
gyermekek részére megfelelő olvasmányokat 
fog benne találni, ha keres. E gyűjteményt, 
melynek csinos kemény táblába kötött s nagy-
részt illusztrácziókkal is diszített egy- egy kötete 
50 fillér, éppen olcsóságánál fogva a nagy-
közönségnek is hozzáférhetővé kívánták tenni 
a kiadók. Különösen ajánlható ifjúsági könyv-
tárak részére, valamint vizsgálati szerényebb 
jutalomkönyvek is válogathatok közülök. 

(Budapest.) Komáromi/ Lajos. 

Diesterweg válogatott műveiből egy 21 sűrűn 
nyomtatott ívre terjedő kötet jelent meg 
magyar fordításban ily czím alatt: „Diesterweg 
Adolf válogatott müvei. Fordították és jegy-
zetekkel ellátták Bányai Jakab és Ridl Ferencz. 
I. kötet. Nagybecskerek, Pleisz 1900." Ára 
5 korona. Az érdekes vállalatban két fontos 
körülményt kell kiemelnünk. Az egyik az, hogy 
a fordítók gyanánt megnevezett két tanító 
egyúttal kiadó is, a másik, hogy a két vállal-
kozó tanító egész komolyan Diesterweg összes 
müveit akarja kiadni és ez a kötet csak kez-
dete egy nagyobb vállalatnak. Mindenesetre 
dicséretre méltó, bár tagadhatlanul merész 
vállalkozás. Elismerjük, hogy Diesterweg a 
legkiválóbb szakférfiak közé tartozik és müvei 
közül sok a pedagógiai irodalom klasszikus 
termékei közé sorolható. Mindamellett fél-
század alatt sok dolog elavul, különösen a 
pedagógiai militanske'nt ismert német szak-
ember alkalmi jellegű dolgozataiból és ezért 
is tanácsos kartársainknak megmaradni a 
„válogatott" czímzés mellett. Szedjék ki 
Diesterweg műveiből különösen azokat, hol e 
nemes ideálista különösen a szabadelvüség 
eszméi érdekében küzd, vagy a hol általános 
és ma is tanúságos módszertani kérdéseket 
tárgyal mesteri ügyességgel. De legyen bár 
máskép, a két lelkes magyar tanító, ki oly 
munkára vállalkozott, mely a pedagógiai tár-
saság és M. Tud. Akadémi föladatai közé 
tartozik, megérdemli legteljesebb elismerésün-
ket és a magyar tanítók pártfogását. Sajnos, 
hogy nálunk Pestalozzi, Rousseau, Comenius 
és mások müveinek magyar kiadásai is ily 
nehezen születnek meg. A jelen első kötetben 
36 értekezés és emlékbeszéd van lélektani, 
módszertani ós tanügypolitikai kérdésekről 
— és a mi kár — csoportosítás nélkül. A for-
dítás elég jó; de a jegyzetekből több nem 
ártott volna. 
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HIYATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m in is te r : 
Kinevezte: Oláh Péter oki. tanítót a bor-

kúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Brauner 
Józset' oki. tanítót a ghymesi áll. el. népisk.-
hoz_ r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Román János trebusafejérpataki 
áll. el. isk. tanítót a klacsanoi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben; Vachó János, Vachó J.-né 
Kőváry Irma sándorfalvi áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt és Muszil Vilmos, Muszil 
Vilmosné Vizy Erzsébet szegvári áll. el. isk. 
tanítót, illetve tanítónőt kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Kresz Emil tüske-
szeri el. isk. munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 660 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Szarka Gá-
borné Szeifert Ilona perbetei munkaképtelen 
közs. óvónő részére 300 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Láng Imre volt jákfalvi nyug. tanító özv., 
szül. Török Juliánnának évi 300 koronát; 
néh. Antal Gyula ókécskei ev. ref. tanító özv., 
szül. Gyalogh Ilona és Jolán nevű kiskorú 
árvája részére évi 691 korona 83 fillért; 
Raktty Todor ópalánkai g. kel. szerb tanító 
özv., szül. Tyirits Ilona részére évi 621 korona 
20 fillért, két kiskorú árvája részére évi 207 
korona 6 fillért; Leszó József bustyaházai volt 
g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Bellovits 
Terézia és 3 kiskorú árvája részére évi 556 
korona 50 fillért; néh. Zloczki Sándor mérki 
g. kath. nyugd. volt tanító özv., szül. Kosza-
novics Emilia részére évi 300 koronát; néh. 
Gramma Miklós mehádiai nyugd. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Szamincza Mária részére 
évi 456 koronát; néh. Scholtz Ede vichodnai 
ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Prunyi Ludmila 
részére évi 608 korona 80 fillért. 

Arvaliázba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Veres György bikácsi gör. kel. volt tanító 
József és Mária nevű árváinak a debreczenibe 
f. évi julius hó 1-től. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A tanítóképző-intézeti tanárok orszá-

gos egyesülete, mely kétévente tart közgyű-
lést. fönnállása óta a hatodikat a mostani pün-
kösdi ünnepeken tartotta meg Kolozsvárit dr. 
Kovács János budai pedagógiumi tanár el-
nöklete alatt. Az ülések az állami tanítóképző-
intézet díszes helyiségében voltak, a többi 
társas összejövetelek nagyrésze a New York-
szállóban. 

A közgyűlés első napján az elnöki meg-
nyitóbeszéd és az üdvözlések után dr. Weszely 

Ödön (Budapest) tartott előadást „A pedagó-
gia, mint a tanítóképző-intézet tantárgya" 
czím alatt. Fejtegette, hogy a preparandiák 
mindinkább szorosan szakiskolákká válnak, me-
lyekben a kezdő tanítónak el kell sajátítani 
a mestersége főbb föltételeit is s azért mind 
nagyobb tért kell engedni a szaktárgyaknak. 
A közgyűlés az érdekes előadást nagy tet-
széssel fogadta. Utána Simkó Endre (Sopron) 
az önképzőkörökről beszélt, előterjesztvén a 
választmány megállapodásait, melyeket a köz-
gyűlés elfogadott, megbizást adván egyúttal a 
választmánynak, hogy mintaalapszabályokat 
készítsen. Az elfogadott tételek szerint minden 
tanítóképzőben szervezendő az önképzőkör s 
kivánatos, hogy annak munkájában az egész 
ifjúság és az egész tanári kar résztvegyen. 
A munkálkodások közé bevennék a neveze-
tesebb pedagógiai munkák kivonatolását s 
gyakorlati pedagógiai kérdések tárgyalását. 
A harmadik tárgy az ifjúsági segélyző 
egyesületek ügye volt, melyet Ujváry Mihály 
(Székelykeresztúr) adott elő. Az önképzőkörön 
kívül ily egyesület is legyen minden tanító-
képzőben, azonban csak egy és a tanítói kar 
szorosabb felügyelete alatt. A közgyűlés ezeket 
a pontokat is elfogadta. Ezután Felméry 
Albert (Kolozsvár) terjesztette elő azt az 
indítványt, melynek alapján a közgyűlés a 
Tanítók Háza intézményét korunk egyik leg-
szerencsésebb alkotásaként s a magyar tanító-
ság együttérzésének és összetartozóságának ma-
gasztos tanuságakép tekinti s hálás elismeréssel 
adózik a megalkotóknak, különösen az intéz-
mény tervezőjének, Péterfy Sándornak, a ki 
lankadatlan hittel és kitartással vezette azt a 
megvalósítás küszöbéig és dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr-
nak, ki az eszmét a tanítóság iránti szerete-
tével magáévá tette s a törvényhozástól a 
megalkotáshoz szükséges segélyt kieszközölte 
s ennek következtében az ügy támogatását az 
egyesület minden tagjának lelkére köti s kü-
lönösen azt, hogy az ifjakban ennek az intéz-
ménynek szeretetét fölkeltsék s köztük az 
intézményre vonatkozó ismertetéseket oszsza-
nak ki. 

Ugyanezen első napi ülésen Herclil János 
indítványára kimondta a közgyűlés, hogy sür-
gesse meg a választmány a kormánynál és 
egyházi hatóságoknál részben a Ratio 289-ik 
szakaszának hiteles lefordítása alapján a katho-
likus preparandiai tanítók nyugdíjjogának ren-
dezését. Délután a kolozsvári állami tanítónő-
képző nagytermében a Tanítók Háza javára 
sikerült hangverseny volt. 

Másnap (junius 5 én) a tanácskozásokat már 
az ifjúság karéneke előzte meg. Az első elő-
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adó Mohar József volt (Győr), ki az iskolai 
kirándulásokról beszélt, ajánlva a választmány 
előterjesztését. A javaslatok ezeket rendszere-
síteni akarják évenkint egy nagyobb, 2—3 
kisebb kirándulás megtartásával s oly módon, 
bogy az évi költségvetésbe e czélra legalább 
300 korona legyen állandóan fölvéve s más 
úton is létesüljön minden intézetben egy ki-
rándulási alap. Mohar, Simkó és Ujváry elő-
adásai, melyek tárgyát, sőt a tételek részleteit 
is a választmány állapította meg, mind a 
tanítóképző-intézetek beléletére vonatkoznak, 
a mennyiben az iskolai társas szellem nevelését 
tárgyalják. Első eset ez tudtunkkal, hogy 
hazánkban ily tervszerüleg és gondosan fog-
lalkoznak e nagy kérdésekkel s ezért remény-
lenünk lehet, hogy a tanítóképzők ifjúsága 
jövőben ezt a kolozsvári közgyűlést hálásan 
fogja emlegetni. 

Egyetlen előadás volt még Nagy László 
igazgatóé, ki a tanítóképesítés államosításáról 
beszélt érdekesen. A minister, a képviselőház 
vezérlő politikusai s legutóbb a városok 
kongresszusa állást foglaltak az államosítás mel-
lett. Az ország tanárai és tanítói az 1896-ban 
tartott országos tanügyi kongresszuson a 
tanítóképesítés államosítását a nemzeti köz-
oktatás kimagasló kérdésének, legelső sorban 
megvalósítandó reformjának nyilvánították. 
A tanítóképző-intézeti tanárok országos egye-
sülete már 1894 óta állandóan foglalkozik 
ezzel az ügygyei s folyton oda hatott, hogy 
megoldáshoz jusson. Utal a megoldás nehéz-
ségeire. Óvakodni kell az elhamarkodástól, 
nehogy az ügyet kompromittálják valamely 
hibával. Szükséges a reformnak pedagógiai 
szempontból való megvilágítása és előkészí-
tése. A reform lényege a körül forog, szük-
séges-e tanítóképesítő vizsgálatok megvalósí-
tása? Kimutatja, hogy a képzőintézetekben 
elrendelt képesítő vizsgálati rend abban a 
hibában szenved, hogy nem alkalmas a tanítói 
szakképzettség megitélésére. Csak arról nyújt 
tájékozást, hogy a tanuló mennyire haladt a 
míveltségre tartozó stúdiumokban, de a jelöl-
teket sem az elméleti, sem a gyakorlati taní-
tásból alapos vizsgálatnak nem veti alá. 
Kívánja az előadó a vizsgálatoknak oly módon 
való megosztását, hogy a jelöltek a képző-
intézeti 4 év után alapvizsgálatot tegyenek; 
ezután próbaévre küldessenek nyilvános nép-
iskolákba, mint segéd-óradíjas vagy kisegítő 
tanítók; az 1 — 2 évi tanítói gyakorlat után 
szakvizsgálatot tegyenek a tanítói működés 
szakszerű tárgyaiból, a pedagógia különféle 
ágaiból és segédtudományaikból s vizsgáltas-
sanak a népiskolai tantárgyak egész anyagá 
ból. Ez lesz a tulajdonképeni tanképesítő vizs-

gálat, a melynek nyelve az egész országban 
csakis magyar lehet. Ez utóbbi vizsgálatot az 
illető képző tanári testülete tartsa meg a fő-
igazgató elnöklete alatt, de a bizottság ki-
egészítendő a minister által kinevezett néhány 
szakférfiúval, a megyei tanfelügyelővel és nép-
iskolai tanítókkal. A képzőintézeteket úgy 
rendezzék be, hogy a jelöltek legalább részben 
az intézetben tölthessék a próbaévet. A tanító-
képesítő szakvizsgával kapcsolatosan oldandó 
meg az iparostanoncziskolai, a gazdasági 
ismétlő iskolai tanítói képesítés és a nevelőnők 
képesítésének ügye is. 

A közgyűlés Nagy László határozati javas-
latát elfogadta, utasította a választmányt, hogy 
ezek értelmében dolgozzon ki vizsgálati sza-
bályzatot és azután tárgyalta a közgyűlés ad-
minisztratív dolgait, melyek az egyesület föl-
virágozásáról tesznek tanúságot. 

O A szebenmegyei tanítótestület ez évi 
rendes közgyűlése május hó 25 én Nagyszeben-
ben, az áll. isk. helyiségében folyt le. Simó 
József jól sikerült gyak. tanítást tartott 1Y. 
oszt. növendékekkel az énekből, ismertetve és 
gyakoroltatva a hanglépcső 6-ik hangját. 
Bod Péter tanítótestületi elnök emelkedett 
szellemű megnyitó beszédet mondott, fejtegotte 
korunk materiálizmusát, s ezzel szembeállította 
az ideálizmus szükségét. Popescu János emlék-
beszédet tartott Stoia Tivadar elhalt tagtárs 
fölött. A gyak.-tanítás részletes bírálata után 
Győry Ignácz beható tanulmányra valló gon-
dossággal adta elő az isk. fegyelmezésről szóló 
vitatételeit, melyekhez több tag hozzászólott. 
Vámszer József fölolvasást tartott a népisk. 
rajztanításról s ezt az esztétika és metodika 
szem előtt tartásával új alapokra kívánja fek-
tetni ; a III. és IV. oszt.-ra már kidolgozott 
rendszerét a közgyűlésnek bemutatja. A jövő 
közgyűlést az orláti határőri iskolában tartják. 
Folyamodnak a közokt. minister úrhoz meg-
állapított napidíjak és útiköltségek föleme-
lése végett. A közgyűlésen hosszabb ideig 
jelen volt kir. tanfelügyelőnk, dr. Pintér Gábor, 
ki üdvözleteben előre törekvésre buzdította a 
tanítókat s maga is több tárgyhoz szaksze-
rűen hozzászólott. Az ország tanítósága előtt 
tárgyalás alatt levő új tantervekre vonatkozó-
lag testületünk már előbb az egységes tan-
terv mellett foglalt állást, de olyképen, hogy 
mivel a jelenlegit e czélra alkalmasnak nem 
tartja, új tanterv készítendő, mely hozzászólás 
végett a megyei tanítótestületeknek kiadandó 
s a beérkezett válaszok figyelembe vétele 
után lenne véglegesen életbeléptetendő. 

A A csongrádvárinegyei általános tanító-
egyesület hódmezővásárhelyi járásköre f. hó 
15-én tartotta meg rendes tavaszi közgyűlését 
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Király Károly elnök megnyitó beszédjében fól-
hívta a közgyűlés figyelmét a „Tanítók Háza" 
érdekében a „Tanítók Háza gyufájának" minél 
szélesebb körben való terjesztésére. Pál 
Ferencznek „A hazaszeretet fejlesztéséről a 
népiskolában" czímű fölolvasásáért a közgyűlés 
köszönetet mondott. Yégül Török Péternek 
„A tanyai népiskolákban csak a 7. életévben 
kezdődjék az iskolakötelezettség" és „A népet, 
különösen pedig a munkás népet érdeklő tör-
vényeket és rendeleteket a magas kormány 
minden egyes néptanítónak hivatalból küldje 
meg" czímű két indítványát a közgyűlés 
magáévá tette. 

± Az ungvármegyei ált. néptanítóegyesü-
let nagykaposi járásköre folyó évi tavaszi köri 
gyűlését május hó 29-én Csicserben tartotta 
meg. Marosi Mihály elnöki megnyitó beszédé-
ben párhuzamot vont hazánk és a külföld 
tanügye között. Aztán fölszólította a nagy-
számban megjelent tagokat a tagsági díjaknak 
az „Eötvös-alapra" való befizetésére. Bacsó 
András bajánházai áll. tanító „A méhek 
betegségei és ellenségei "-ről tartott fölolva-
sást. Oláh Péter lakárti gör. kath. tanító 
„Szükségesek-e az évzáró vizsgák?" cz. érte-
kezését adta elő. Szó volt az osztatlan nép-
iskola tantervéről is s hosszas vitatkozás 
után a kör abbeli óhajának adott kifejezést, 
hogy legyen egységes, de minimális tanterv. 
Rőthy Konstantin az ungvári tanítói interná-
tus eszméjét ismertette. — Gyűlés után a 
helybeli kolléga vendégszerető házánál köz-
ebéd volt. 

El A trencsénvármegyei ált. tanítótestület 
ez évi nagygyűlését julius hó 3-án Trencsén-
Tepliczen tartja meg, mely alkalommal a tan-
testület a Tanuló-internátus javára hangver-
senynyel és tombolával egybekötött tánczmulat-
ságot rendez. Ezen nagyszabású mulatság 
védnökségét a főispán, elnökségét pedig Baross 
Jusztin alispán kegyes volt elfogadni. A mu-
latság sikerének biztosítása czéljából az egész 
vármegye területére terjedő százas bizottság 
alakult s tombolatárgyakat is gyűjtenek. 

• Az ungmegyei ált. népt.-egyesület 
ungvári járásköre f. é. május hó 29-én tartotta 
tavaszi rendes gyűlését Antalóczon. Csucska 
Irma áll. tanítónő gyakorlati tanítást tartott 
a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből, a 
családról. Takács László elnök fejtegette az 
Eötvös-alap és a Tanítók Háza intézményének 
czéljáts jelenlegi állapotát. Majd lelkes szavak-
ban fölhívta a tanítóság figyelmét azon módoza-
tokra és eszközökre, melyekkel ezen jóté-
konyczélú intézmények minden anyagi meg-
terheltetés nélkül is támogathatók. így pl. 
Reisner Emánuel gyulai gyujtógyáros által 

forgalomba hozott „Tanítók Háza" jelzésű 
gyújtó használatát és terjesztését ajánlotta a 
tanítók figyelmébe, mivel ezen áru jövedelmé-
nek 5%-át szintén a Tanítók Háza alapjának 
gyarapítására adományozza a gyáros. „Az új 
tanító első vizsgája" cz. tételről Budai István 
ungvári áll. tanító tartott fölolvasást. Németh 
István horlyói áll. tanító az okszerű gyümölcsfa-
tenyésztésről, Ottlik Elek kereknyei áll. tanító 
a tanulási vágy fölébresztéséről értekezett. 

X A zólyommegyei ált. tanítóegyesület 
beszterczebányai járásköre f. évi május hó 30-án 
tartotta meg tavaszi gyűlését Beszterczebányán 
a vármegyeház nagytermében. Groó G. Lajos, 
mint a kör elnöke, ezúttal is mindent elkö-
vetett, hogy érdekessé és eszmékben gazdaggá 
tegye a tárgysorozatot. Elnöki jelentésében 
többrendbeli hasznos ügy előterjesztése között 
különösen fölhívta a tagok figyelmét az 
Eötvös-alap ügyének a lehető legnagyobb mérv-
ben való fölkarolására. A megyében ugyanis 
most indult meg a legszélesebbkörü akczió 
az Eötvös-alap érdekében s máris alig van a 
megyében művelt ember, a ki ne tekintené 
nemzeti kulturális érdeknek az Eötvös-alap 
fölvirágoztatását. Jele ennek az az igazságos-
ságával fölemelő és valóban nemes szív sugalta 
szózat, mit Bépássy Mátyás dr., vármegyei 
alispán a vármegye közönségéhez intézett; 
kiemelve benne a tanítóság nagyfontosságú 
munkáját, a mely munka elismerése és jutal-
mazása elől a társadalomnak elzárkóznia nem 
szabad, ha a hazafiúi kötelességteljesítést 
erénynek tartja. Az elnöki jelentés után 
Podhradszky Lajos polg. iskolai tanár tíz javas-
latot terjesztett elő a gyermekvédelemre vonat-
kozólag ; utána Medriezlcy Gyula árvaházi 
tanító „Ingyenes népoktatás" czímű munkáját 
olvasta föl. Szokolszky Rezső kir. tanf. tollnok 
„Az Eötvös-alap Zólyomvármegyében" czím-
mel lelkeshangú tanulmanyt mutatott be. — 
Ezután elnök a Tanítók Háza gyufáját osztotta 
szét a jelenvoltak között bemutatás és ter-
jesztés végett, mit a gyáros e ezélra szíves-
ségből küldött az elnökhöz. Kiosztott ezen-
kívül még mintegy 300 népies tót nyelven 
megírt füzetet az alkoholizmus ellen, a végből, 
hogy az abban foglaltakat a tanítók a néppel 
megszívleltessék. Végül Petricslcó Jenő főgim-
náziumi tanár a Dzierdzon Berleps-féle méh-
kas előnyeit ismertette nagy szakavatottsággal. 

£ A szolnoki járáskör tanítótestülete folyó 
hó 5-én a szolnoki „Tanítók Otthona" nagy-
termében tartotta nyári rendes közgyűlését, 
melyet a tanítói dalkör éneke nyitott meg. 
Kőrössy György elnök megnyitó beszédében 
megemlékezett a testület egyik elhunyt tag-

I járói, Pesti Lajos rákóczii tanítóról. A pálya-
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tételre („Kerestessék meg az összekötő kapocs 
az óvoda és a népiskola I. II. oszt. között.") 
beérkezett nyolcz munka közül két drb arany-
nyal jutalmaztatott Magyaryné-Nigrinyi Jolán 
műve. Kőrössy György gyakorlati tanítást, 
Babarczi Lukács pedig értekezést tartott. 
Több indítvány merült föl: Egyik a megye 
tanítóságának egyesülésével 6 járáskör szerve-
zése által egy nagy magyaralföldi (? Szerk.) 
tanítótestület létesítését czélozza. Másik ének-
tanítási és művelési szakosztály alakítására 
vonatkozik. Mindkettőt egyhangúlag elfogad-
ták. Költő László mezőtúri tanító humoros 
fölolvasása után a tisztújítás ejtetett meg. 

£ A hevesnagykunsági ev ref. tanító-
egyesület mezőtúri járásköre Túrkevén f. év 
május 23-án tartotta rendes köri gyűlését. 
Tisztújításon és különféle kebli ügyek elinté-
zésén kívül gvak. tanítást tartott Drahos Ferencz 
a köz. törtek ismertetéséről. Nagy Árpád 
Juhász Bálint „Természettan"-át ismertette, 
s az iskolákban való használatra ajánlotta; 
Kádár Lajos „A példa hatásáról az isko-
lában" czímén írt dolgozatát olvasta föl. 
Magyari Károly pedig „Mit tehet a tanító 
a valláserkölcsi sülyedés csökkentésére az 
iskolában és azon kívül" czímű vitatételről 
értekezett. Juhász Bálint mezőtúri tanító 
„Az Eötvös-alap a mi ügyünk" czímén tar-
tott igen szép előadást, melyben buzdítá kar-
társait, hogy addig is, míg a társadalom kellő 
érdeklődését ügyünk iránt fölkelthetjük, hoz-
zunk meg érte minden áldozatot első sorban 
mi magunk. Egyhangúlag elfogadták azt az 
indítványát: „Járuljon a járáskör a nagygyűlés 
elé azon javaslattal, hogy a hevesnagykunsági 
ev. ref. tanítóegyesület, mint alapító lépjen 
be az „Eötvös-alap"-ba olyképen, hogy a már 
befizetett 100 frthoz még 100 frtot, azaz 
200 koronát befizet, s mivel ez összeg ren-
delkezés alatt nem áll, az összeg egvbegyül-
téig ez egyletet csak az elnök képviselje (pl. 
Orsz. Bizottságban), s a könyvtárgyarapítás 
egészen, szaklapjaink rendelése felerészben 
fölfüggesztetik." Végül minden megjelent tag 
egy-egy példányt kapott az „Eötvös-alap" 
gyüjtőiveiből is. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. Az államsegély kieszközlése nem a tanító, 

hanem az iskolafentartó gondja. — F. G. 
Miután ön mult évi szept. 1-én a tanítói 
pályát elhagyta s most f. évi április 1-én 
ismét tanító lett, nyugdíjigénye csak mostantól 
számítható. A korábbi szolgálatot sem nyugdíj-
igény sem korpótlék alapjául nem számíthat-
ják be, mivel a megszakítás önkényes volt. — 

M. Y. A hitközségek nem kötelezhetők, hogy 
tanítóik részére tanítói gyűlések alkalmával 
napidíjat adjanak. Ha azonban napidíj meg-
adására önként hoz határozatot a hitközség 
elöljárósága, az érvényes. — F. I . Az izr. hit-
községeket nem kötelezik arra, hogy az 1870. 
év előtt való szolgálat után tanítójuk nyug-
díjazásához hozzájáruljanak. — T. földmíves-
iskola elvégzése alapján polgári iskolai vizsgá-
latoknál nincs helye osztályelengedésnek, illetve 
átugrásnak. Erre nézve a közokt. min. 1892. 
év 58.656 sz. rendelete világosan intézkedik. — 
G. Pál. Az orsz. nyugdíjalapból az első 10 
évi szolgálat után az utolsó beszámítható 
tanítói fizetésnek 40°/o-a (azaz minden 100 
frt helyett 40 frt), azon túl minden év után 
2° o-kal több nyugdíj jár. Az orsz. nyugdíjalapból 
csak 1870 óta töltött szolgálat után adnak 
nyugdíjat. — P. Emil. 1. A magyarországi 
tanítóegyesületek történetét Peres Sándor írta. 
Megszerezheti Hajós Mihály útján. (Budapest, 
I. ker. Atilla-utczai el. isk.) 2. Verédy K. 
Paed. Encyclopediája megrendelése végett az 
Athenaeumhoz forduljon. (Budapest, VII., 
Kerepesi-út.) 3. Közjegyzői „magán munká-
latokért megállapított díjakra vonatkozó sza-
bályrendelet" nincsen. — R. V. K. Nem 
helyeseljük szándékukat. Végezzék a IV-ik 
évet ugyanott, a hol a képző 3 évfolyamát. 
Mint leendő kollegáknak jó tanácsot adunk; 
kövessék. — V . . . . 0 . . . Fegyelmit —• e 
miatt — nem akasztanak a nyakába; de jó 
szemmel semmi esetre sem nézhetik, mert a 
hatóság és a társadalom méltán elvárja, hogy 
a tanító (népnevelő) családi élete is példás 
legyen s ne adjon okot a községben szapu-
lásra. — B. S. Leveléből nem tűnik ki, hogy 
joga volna a tanítókat megillető katonai 
kedvezményekhez. — Sz. J. A párbér ügyében 
díjlevele szerint kell igazodnia. — K. A 
nyugdíjtörvény alapgondolata, hogy a „tanítói" 
működést részesítsék nyugdíjkedvezményben. — 
Fr. Gy. A kir. tanf. jó tanácsot adott. A ki 
tanítói „rendes" minőségét lemondás folytán 
megszakította s most ismét tanító ugyan, 
de másutt mint ideiglenes működik, az nem 
számíthat korpótlékra. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A koronázás évfordulóját junius 8-án 

Budapesten és más városokban, különösen az 
iskolákban, igen sok helyen megünnepelték. 
A tanítók kaszinójában ez alkalommal a segély-
egyesület több ösztöndíjat és árvasegélyt osz-
tott ki. 

— A tanfelügyelöségi tollnokok küldött-
sége Benécs Gusztáv szegedi tollnok vezetése 
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alatt tisztelgett Wlassics Gyula közoktatásügyi 
ministernél, arra kérve őt, liogy a segédtanfel-
ügyelőket a tollnokok soraiból nevezze ki és 
így nyissa meg előttük a X-ik fizetési osztályt 
és számukra személyi pótlékot adjon. Wlassics 
minister szívesen és előzékenyen fogadta a 
küldöttséget és válaszában kijelentette, hogy 
jól ismeri a helyzetüket és teljesen méltányolva 
buzgalmukat, belátja, hogy helyzetükön segíteni 
szükséges. Örvendeni fog, ha módjában lesz 
segíteni. 

— Világ folyása. Ausztriában nagyfontos-
ságú változás történt. A csehek merev és 
kíméletlen obstrukcziója visszariasztotta a mér-
sékelt elemeket, kik már attól tartanak, hogy 
a régi zavar az alkotmány fönmaradását 
veszélyezteti és ezért elhagyták régi fegyver-
társaikat. Mindennek daczára a csehek még 
most is oly mereven ragaszkodnak az obstruk-
czióhoz, hogy az osztrák parlament rendes 
működésére és különösen a kiegyezési tör-
vényeknek idejekorán való megszavazására 
nagyon csekély kilátás van. Junius 8-án a 
csehek az eddiginél is botrányosabb módon 
obstruáltak, valósággal gyermekes csinekkel 
székeket és asztalokat tördeltek, pofozkodtak, 
boltokból hozott sipokkal és más gyermek-
játékkal valóságos macskazenét csináltak. 
Körber ministerelnök türelmesen várt éjfélig, 
két izben is jelentést tett az uralkodónak s 
végül éjfél után félkettőkor Schönbrunból 
visszatérve kijelentette, hogy a Reichsrath 
16-ik ülésszaka bezáratott. Sokan tartanak 
attól, hogy Ausztriában most már az 
abszolntizmus kezdődik meg. — A khinai 
zavarok hatalmasan nőnek, a lázadó boxerek 
már Pekinget is fenyegetik. Az európai hatal-
mak is készülnek itt a háborúra és e mellett 
különösen az orosz és angol diplomaták köl-
csönös bizalmatlansággal vizsgálják egymás 
lépéseit, attól félvén, hogy a zavarosban a 
a másik fél fog halászni. 

— A kisdedórásról szóló 1891. évi XV. 
t.-cz. szervezésének 10-ik évfordulója jövő év 
tavaszán, április 28-án lesz. A Kisdednevelők 
Országos Egyesülete az évfordulót külön 
ünnepli meg s ez alkalommal adja ki a tör-
vényt s az ide vonatkozó rendeleteket nép-
szerűsítő füzetet, melyet az egyesület meg-
bízásából Peres Sándor képezdei igazgató 
s egyesületi titkár állít egybe. 

— Fogyatékos beszédűek oktatása. 
Wlassics Gyula közoktatásügyi minister össze-
iratta a kétezer lakosnál népesebb községek 
és városok iskoláiban levő fogyatékos beszédű 
növendékeket. Megállapították, hogy a hibás 
beszédű tanulók száma körülbelül harmincz-
ezer. Wlassics minister Sarbó Arthur dr. egyet. 

magántanárt bízta meg a beszédhibában szen-
vedők oktatására képesítő tanfolyam vezetésé-
vel, mely julius 2-án kezdődik. Á tanfolyamra 
jelentkező népiskolai tanítók egyenkint 100 
korona állami segélyben és ingyen lakásban 
részesülnek. 

— A jegyzők külön kiképzése eddig 
magánúton történt s főkép a Torontálmegye 
által hosszú idő óta rendezett tanfolyamokon. 
A belügyminister most 8 —10 állami közigaz-
gatási tanfolyamot szervez e czélra, melyeknek 
bizonyítványai államérvényesek s később köte-
lezők is lesznek. 

— Bethlen Gábornak érczszobrot akarnak 
emelni Nagy-Enyeden, hol az általa alapított 
hires főiskola van. A mű létesítése végett 
országos Bethlen-szobor-bizottság alakult gróf 
Bánfiv György főajtonállómester, Bethlen vér-
szerinti rokonának elnöklete alatt. A szoborra 
szánt adományokat a bizottság pénztárosa, 
Orbán Lajos fogadja el Nagy-Enyeden. 

— Az Eötvös-alap és Tanítók Háza 
részesjegyei ingyen juthatnak a tanítók bir-
tokába Wodianer F. és fiai (Lampel Róbert-
féle) cs. és kir. udvari könyvkereskedés (Buda-
pest, VI, Andrássy-út 21.) nagylelkű, gazdag 
adományozása folytán. Nevezett czég ugyanis, 
tekintettel az Eötvös-alap emberbaráti és köz-
művelődési czéljaira, miként ezt az Eötvös-
alap elnökénél, Péterfy Sándor úrnál is be-
jelentette, kész mindazon tanítók számára 
helyettük az 50 vagy 20 koronás részesjegyek 
árát befizetni, a kik nevezett czégnél 5 vagy 
2 éven át, — a kiadásában megjelent s a 
közoktatási ministerium által approbált nép-
iskolai tankönyvekből — évenkint legalább 
100 korona értékig megrendelnek és erről 
a végett közvetetlenül értesítik. Már f. évben 
hajlandó az esedékes 10 koronányi részletet 
befizetni az alap pénztárába, ha az 1900—1901. 
isk. év elején szállítandó, legalább száz korona 
értékű népiskolai tankönyvekre az illetők a 
megrendelést már most megteszik s erről 
értesítik. A részesjegyre való jogosultságot 
olyformán fogják igazolni, hogy az illető 
tanítók a kifizetett tankönyvekről szóló eredeti 
számlát az Eötvös-alap elnökségének beküldik. 
Ha egyik vagy másik tanító vagy tanítónő a 
részesjegy értékét nem az Eötvös-alap vagy 
Tanítók Háza javára, hanem valamely vidéki 
tanítóegyesület fóntartotta tanító gyermekek inter-
nátusára kivánná adni, úgy ezen összeg hova-
fordítására nézve az Eötvös-alap közvetítésével 
fog a czég az illető tanítók és tanítónők 
rendelkezése szerint eljárni. Eme páratlan, 
fényes ajánlat annálinkább dicséretreméltó, 
mivel a czég nem egyes szerző nevéhez 
kötötte ajánlatát, hanem approbált népiskolai 
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tankönyvei után általában a fönnebbi értelem-
ben 10Vo-ot juttat jövedelműi az Eötvös-
alapra vagy a Tanítók Házára, esetleg tanító-
gyermekek (fiúk vagy leányok) vidéki interná-
tus ára. 

—• Jubileum. Rády Istvánt, a rimaszombati 
földmíves-iskola igazgatóját, szolgálatának 30-ik 
évfordulója alkalmából Gömörmegye és Rima-
szombat város intelligencziája nagy kitünteté-
sekben részesítette. A jubileum alkalmából az 
összes magyarországi földmíves-iskolai igazga-
tók arczképeiből összeállított remek dísz-
albumot is készítettek számára. 

— Tanítók Háza Trencsénben. Kosztka 
Mihály trencsénmegyei tanfelügyelő, a főispán 
és több lelkes tanító támogatásával kivitte 
azt, hogy Trencsénmegye törvényhatósága 
1000 koronát szavazott meg a tanulóinter-
nátus számára és elrendelte, bogy e czélra 
nagyközségek 4, kisközségek 2 koronát adja-
nak évente. Trenesén városa telket, Popper 
Armin báró és Rakovszky Géza orsz. képviselő 
1000 — 1000 koronát, Baross Jusztin alispán, 
Lorszky Gyula plébános, Augenstein Ferencz 
tanító és a trencséni takarékpénztár 100—100 
koronát adományoztak, a tagdíjakból eddig 
720 korona folyt be. Remélhető, hogy az 
internátus a jövő év őszén megnyílik. 

— A Mária Dorothea-egyesület budapesti 
tanítónői szakosztálya, melyet alakulása óta 
Sebestyénné-Stetina Ilona vezet, újabban nagyobb 
hangversenyeket is rendez tagjai számára. 
Legközelebb folyó hó 10-én a fővárosi 
Vigadó nagytermében tartottak ily hangver-
senyt, melyet több ezer ember hallgatott meg, 
Arany János gyönyörű regéjét a csodaszarvas-
ról Sztojanovics Jenő zenei földolgozásában 
mintegy 300 polgári és felsőbb leányiskolái 
növendék által előadva. A hangverseny előtt 
Sztojanovics Jenő tartott előadást az ének-
tanítás reformjáról. 

— A magyarországi tanítók árvaházi 
egyesülete f. hó 25-én d. u. 6 órakor tartja 
meg közgyűlését az árvaházban (Budapest, 
Alkotás-utcza 1.), melyben az üresedésbe jutott 
árvaházi helyek is betöltetnek. 

— A vakokat gyámolító országos egyesület 
közgyűlésén bejelentették, hogy a Szilágyi-utczai 
líj munkatelepen már harminczegy vak dolgo-
zik kosár- és székfonáson és kefekötésen. A 
kultuszminiszter annyira elismerte az egyesület 
működését, hogy közelebb rábízza a vakok 
állami foglalkoztatását is. Tavaly hetven vakot 
taníttatott zongorára az egyesület s a vakok 
zenekaraihoz jó karmestereket szerződtetett. 
Tavaly 4900 korona 12 fillért adott az egye-
sület segítségre, 2592 korona 33 fillért a 
fölszerelésen kívül a műhelyekre és 526 korona 

66 fillért zenei oktatásra. Az összes vagyon 
68.112 korona 58 fillér. 

— Tanítók Háza javára. Nagy-Lévárdon, 
1900 junius 17-én, este 8 órakor, Wetzen-
kircher Károly helyiségeiben tanítók által ren-
dezendő jótékonyczélú zeneestélyt tartanak egy-
bekötve tánczmulatsággal a budapesti „Ferencz 
József Tanítók Háza" javára. A műsor igen 
változatos; bizonyára nagy sikere lesz a mulat-
ságnak, bárcsak 1 korona a belépődíj. 

— Eötvös József báró összes munkáira 
újabban előfizettek: Réthi Lajos. Steinitzer 
Géza. Dr. Stiller Bertalanné. Sárkány József. 
Scholtz Ágost. Sváb Károly. Sándor Armin. 
Seefehlner Gyula. Dr. Springer Ferencz. Báró 
Solymosy László, babarczi Schwartzer Ottó dr. 
Schreiber Ignácz. Dr. Spät Henrik. Dr. Schneller 
István. Steinfeld István. Sarkadi Adolf. Sauer-
mann Mihály. Schwartz Lajos. Steinacker Artúr. 
Sütő Béla. Sztakity Zsófia. Dr. Szacsvay 
Gyula. Dr. Szőcs Ferencz. Szalavszky Gyula. 
Szily Kálmán. Gróf Szapáry István. Szinyei 
Merse István. Gróf Szapáry Gyula. Szikrai 
Odó. Szavkay Margit. Szmrecsányi Pál. Szlávy 
József. Szuk Géza. Szőllősy János. Dr. Tóth 
Lajos. Tüköry Alajos. Gsantavéri Törley 
József. Gróf Tisza István. Dr. Tanody Márton. 
Thomka Nándor. Ifj. Tóth István. Turóczy 
Endre. Török Zoltán. Tejfalusy Ferencz. 
Urbán Iván. Uhrin Vincze. Visolyi Akos. 
Vámbéry Ármin. Vild Károly. Dr. Való Simon. 
Dr. Vaszary Kolos. Varságh Béla. Vörös 
Lajosné. lovag Wechselmann Ignácz. Wlassics 
Gyula. Wemer Ferencz. Weisz Károly. Weil 
Adolf. Dr. Wilt György. Waligurszky Antal. 
Dr. Zsilinszky Mihály. Özv. gróf Zichy Rezsőné. 
Ifj, Zinhober József. (Folytatjuk.) 

— Gyűlés. A vácz-egyházmegyei tanító-
egyesület fóth-gödöllöi köre f. évi junius hó 
20-án d. e. 10 órakor Gödöllőn közgyűlést 
tart. 

— Halálozás. Geyer Miklós boldogasz-
szonyfai (Somogym.) róm. kath. kántortanító 
életének 65-ik és tanítóskodásának 40-ik évé-
ben elhunyt. — Varga János keszthelyi áll. 
s. közs. el. isk. tanító, működésének 10-ik 
évében Kis-Péczen (Győrm.) elhunyt, élete 
31. évében. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : Az idei gazdasági tanfolyamok. Gönczi 
Ferencz. — Népiskolai statisztika. Várhelyi György. — 
Kell-e külön tanterv az osztatlan iskolának. Eben-
spanger János. — Szünóra : Merényi Kálmán. Pataki 
Vilibald. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest. 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot m inden magyarországi népoktatás i 
intézet, t ehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
Iskolák és taní tóképző - in téze tek egy p é ldányban ingyen. 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes ki r . tanfelügyelő á l ta l lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta világosan k i i randó. 

Előfizetési á r : Egy övre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba kü ldendők . 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
d e n egyes szóért, m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i díj előre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a díjak s 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERTCESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER. , ISKOLA-TÉR 3. Kéziratokat nem. aclvmlt vissza. 

A szövetkezet és a tanítók. 
Korunkbán, midőn a felnőttek okta-

tása terén nagy akezjó indult, hiva-
tottabb munkatársaira nem akadhatunk, 
mint a tanítók. Wlassics ministerünk 
nagyszabású kulturprogrammjában sok-
szór és olyan tényezőkkel, melyek a 
becsvágyó lelket megihletik, sorakoztatja 
a tanítót. A társadalmi tevékenység 
tehát megszaporodik, de a kötelesség-
kör tisztázódik és pedig a népoktatás 
javára. Bizonyos szoeziális szándékok 
is előretörnek. Ugyanis a társadalmi 
kötelességek ellátása nem mindenben 
és egészben ingyenes többé. Mintha 
rendszeres tevékenység lenne, hogy az 
egykor divatos különféle mellékjöve-
delem helyébe, tisztes és a néptanítói 
hivatalhoz illő, testvér-foglalkozásokkal 
láttassanak el a tanítók. Wlassics Gyula 
ministerünk különösen eg}ák minister-
társát, a kis ekszisztencziák melegszívű 
barátját, Darányi földmívelésügyi minis-
ter t tudta ennek az ügynek megnyerni. 
Rövid időn belül két izben is rámu-
ta t tam már arra, hogy abban a duna-
parti ministeriumban lelkes tevékenység 
folyik gazdaságunknak a népművelődés 
útján való emeléseért s leghívebb mun-
katársaiul a tanítókat tekinti. 

A szeretet jegyében és a kormány-
z a t i , szaíídék világos czélzatával most 

azt kezdte meg a minister, hogy a nép-

tanítókat bevonja a szövetkezeti moz-
galomba, melyé a jövő. Darányi föld-
mívelésügyi minister ugyanis a tárczája 
költségvetési tárgyalásakor azt fejte-
gette, hogy a szövetkezeti eszme azért 
nfem tud nagyobb lendületet venni, 
mert az ezen mozgalmakat megindítani 
hivatott tényezők szakismeret hiányában 
e föladattól húzódoznak, maga a köz-
vélemény se még az utat, hogy 
a szövetkezeti czélok nagy jelentősége 
axióma gyanánt helyet foglaljon. Azért 
ha a i^Hészet, szőllészet stb. szak-
ismereteinek terjesztésére tanfolyamokat 
rendezünk, miért ne tehetnők azt a 
szövetkezeti ügy terén? Terjeszteni 
ennek szakismereteit abban a körben, 
mely a vezetésre hivatott'? A minister 
ideáját így kipattantván, a képviselőház 
a legnagyobb helyesléssel fogadta. Most 
már a gyakorlati megvalósítás követ-
kezett. Es ebben is kitűnik a minister 
gyakorlati keze. Egyelőre 50 tanítót 
fognak önkéntes jelentkezés alapján 
fölvenni a szünidei kéthetes kurzusra. 
Minden tanító 80 korona ellátási és 
utazási díjat kap az eddigi tervek 
szerint. A tanfolyam tisztán gyakorlati 
lesz és az országos szövetség, a köz-
ponti hitelszövetkezet szakértői, továbbá 
a „Hangya" szövetkezet titkára fogja 
a gyakorlati oktatást teljesíteni. Mivel 
pedig ezen tanfolyamok czélja az, hogy 
a fogyasztási szövetkezetek elterjedése 

Lapnnk 25-ik számához két melléklet van scatolva. 
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biztosítassék, az egyik t an fo lyam E p e r -
j e sen fog rendezte tn i , hol egy v i rágzó 
szövetkezeti központ van. 

Ez a terv. Már most t ek in te t t e l előző 
fe j tege tésemre , föl kell ve tnem, ha v á j j o n 
ezt a kormányzás i kezdést , mely a szö-
vetkezetek admin isz t rá lásába bevonja a 
t an í tó t , m e n n y i b e n számí tom népmüve-
lődési f ö l ada tnak ? Egészben nem szá-
mí tha tom, m e r t hiszen a szövetkezet i 
mozgalom közgazdasági e lőnyökér t indul . 
A ki azonban a falu n é p é t ismeri, t u d j a , 
hogy a h iva t á sa magas l a t án álló t a n í t ó 
keresve sem a k a d h a t kü lönb helyre , a 
hol a nép lá tókörének k i te r jesz tésére 
i rányuló munkássága művelődési czélokat 
szolgálhatna, m in t e szövetkezetekben, 
melyek gyűj tőhe lye i a falu népének és 
abban a viszonylatban, a hogy a t a n í t ó 
o t t e l fogla l ta tás t talál, ezer a lkalom v a n 
az ismeretközlésre, lelkesítésre és r e n d -
szeres tömegi rány í tó nevelésre. D e ez 
a foglalkozás a tan í tó i t ek in té ly t is m e g -
szerzi. Az a n y a g i boldogulás nagy é le t -
harczában n a g y o n megbecsül jük az i rá -
nyító, a vezető kezet. Es e foglalkozás 
nem is t i sz ta nobile officium, melyből 
v a n nekünk t an í t óknak bőven. Az egy kis 
fizetéssel is j á r . Es nekünk, a k iknek n e m 
csorog, az is jó l esik, ha csöppen. 

Azt hiszem, a t an í tók érdeklődésük-
kel meg f o g j á k muta tn i , hogy a XX-ik 
század föl törő európai e szmeáramla táé r t , 
a szövetkezetek t e r j edéseé r t hevülnek, 
készek é rdekében t á r sada lmi t evékeny-
ségre és o ly nagy számmal fognak 
je len tkezni e r r e a kurzusra, hogy hova -
előbb szükség lesz még azok számá t 
szaporí tani . í g y i smerem a m a g y a r 
taní tóságot . É s az a h i tem, hogy n e m 
is csalatkozom. 

(Budapest.) Vertier László. 

Effy ííancxia szakfolyóirat rólunk. CJ » v 
A párisi kiállítás már eddig is sikereket 

termett Magyarország számára : a világ figyel-
me felénk fordult s kezdenek észrevenni és 
törekvéseink elismerésre és becsülésre találnak. 

A nemzetközi bíráló bizottság (jury) ama tag-
jai (francziák, angolok, amerikaiak stb.), a 
kiknek lapunknak jury-tagsági minőségben 
Párisban időző felelős szerkesztője a jury 
hivatalos látogatását megelőzőleg bemutatta 
népoktatásügyi kiállításunkat, már eddig is 
dicsérőleg nyilatkoztak arról s főleg azokat az 
eredményeket illetik elismeréssel, a melyeket 
állami népoktatásügyünk az utóbbi időben föl-
mutat s a miket külföldi bíráink itt grafikus 
táblázatokon láthatnak. A nemzetközi biráló 
bizottság csak e hó második felében fog hiva-
talból foglalkozni a mi kiállításunkkal, de az 
alábbiakban már is bemutathatjuk a jury egyik 
franczia tagjának kedvező Ítéletét. Az alábbi 
fordításban közölt czikket Félix Comte, a fran-
czia orsz. közoktatásügyi tanács tagja írta, a 
ki Páris egyik legnagyobb elemi iskolájának 
az igazgatója és ismert nevü pedagógiai író. 
Franczia barátunk czikke, mely az „ Union 
Pédagogiqué" folyó évi 11. számában jelent 
meg, fordításban a következő: 

Május hó 30-án Leygnes minister úr, előkelő 
tanügyi férfiak társaságában, megnézte a kiál-
lítás iskolaügyi részét. Azok a csarnokok tehát, 
a melyeket nemsokára az egész világ peda-
gógusainak ezrei és ezrei fognak megtekinteni, 
hivatalosan is meg vannak nyitva. 

Mielőtt e csarnokokat bejárnám és a föl-
halmozott gazdag anyagról beszámolnék, lehe-
tetlen, hogy vendégeinknél első udvariassági 
látogatásomat meg ne tegyem. Erre egyéb-
iránt Ujváry B. úr, a nemzetközi jury tagja, 
szeretetreméltó módon föl is szólított. „Jöjjön, 
monda U. úr, jöjjön és győződjék meg ama 
törekvések felől, a melyeket hazám mintegy. 
30 éve kifejt, hogy kulturális téren elfoglalja 
az őt joggal megillető helyet." És valóban, 
nem sajnálhatom azt a néhány órát, a mit 
Erődy, Ujváry és Matskássy urak társaságá-
ban töltöttem. 

Látogatásom folyamán azt a benyomást 
nyertem, hogy a magyarok nem egészen egy 
harmad évszázad alatt a kultúra minden terén 
jelentékeny haladást tettek. 

Magyarország föllendülése csak 1867-tel 
kezdődik. Mihelyt visszanyerték önrendelkezési 
jogukat, a magyarok lázas buzgósággal láttak 
a nemzeti újjászületés nagy munkájához. És, 
épp úgy mint nálunk 1870 után, Magyar-
országon is a tanítás és nevelés ügye felé 
irányult az irányadó körök figyelme. 

A magyar országgyűlés már 1868-ban meg-
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szavazta a népoktatás kötelező voltát s ezt a 
kötelezettséget 1891-ben a kisdedóvókra is 
kiterjesztette. Ez utóbbi intézkedésből folyt 
az, hogy 12 kisdedóvónőképzö-intézet létesült. 
Az után Ítélve, a mit egy nagy üvegszekrény-
ben, mint kisdedek munkáját látunk és egy 
budai kisdedóvó bemutatott mintája után 
következtetve, a kisdedeket Magyarországban 
nem annyira oktatni igyekeznek, mint inkább 
arra törekesznek, hogy fizikai és szellemi 
fejlődésüket okszerű és a gyermeki természet-
nek megfelelő módon elősegítsék. 

A kisdedóvóból a kis magyar az elemi 
iskolába megy át. 1867 előtt nagyobbára csak 
felekezeti és községi iskolák voltak (5200); 
az állami iskolák nem baladták meg a 250-t: 
ma már 2300 állami iskola van. Itt nyilat-
kozik meg leginkább a magyar kormány erélye, 
mely, joggal, arra törekszik, hogy a tanulókat 
igazi magyar szellemben nevelje. Világosan 
látjuk ebből egy életrevaló nép önállósági 
törekvéseit. Különben az állam ellenőrzési 
jogot gyakorol az összes iskolák fölött s ha 
csak 200 frank segélyt ad is egy iskolának, 
ezzel arra egyúttal beavatkozási jogot is nyert. 

Kell-e mondanunk, hogy iskolaépületek dol-
gában Magyarországon többre becsülik az ész-
szerű, kényelmes építkezést, mint a fényűzést? 
Csak egy kivételt ismernek e tekintetben •— 
a határszéleken és a nemzetiségi vidékeken 
fekvő iskolákra nézve. Ezeket illetőleg a ma-
gyarok nem takarékoskodnak, hogy a nemzetisé-
geket megnyerjék" a magyar állameszmének. 

Az elemi vagy mindennapi oktatás a 6. 
évtől a 12.-ig kötelező. A kötelezettség az 
ismétlő iskolára is kiterjed a 12. évtől a 15-ig. 
Ez az utóbbi hetenkint télen csak 5 órát, 
nyáron csak 2 órát igényel. Ezt az időt leg-
inkább gyakorlati ismeretek szerzésére fordít-
ják, a melyek vidékenkint változnak. 

Felső népoktatás is van Magyarországon, 
még pedig 168 leány- és 109 fiúiskolában. 
Ezeket az iskolákat polgári iskoláknak nevezik; 
ennek az elnevezésnek bizonyára kevés sikere 
volna Francziaországban. 

A tanítóképző-intézetek kiállítása különös 
figyelmet érdemel. 

Ime mindenekelőtt a tanítóképző-intézeti 
tanárok orsz. egyesületének a kiállítása, mely 
az egyesület tagjainak nagy munkásságáról 
tesz tanúságot s mely minden tekintetben 
dicséretre méltó. 

Számos aquarell és fénykép hiven mutatja be 
a budapesti, kolozsvári, temesvári stb. tanító-
képző-intézetek épületeit és berendezéseit, a 
melyekért elismeréssel kell adóznunk. Tanul-
mányozásunk után kimondhatjuk, hogy ez 
intézetek semmit sein irigyelhetnek a mi 

hasonló legjobb intézeteinktől. Tanári szoba, 
tanácskozó-terem, könyvtár, díszterem, tan-
termek, vegytani, természettani és természet-
rajzi szertárak, zeneterem zongorával és orgo-
nával, munkatermek, rajztermek, ebédlők, 
fürdőszobák, hálótermek stb. — semmi sem 
hiányzik ezekből az intézetekből és minden 
terjedelmes, kényelmes — fölösleges lukszus 
nélkül, jó ízléssel és czélszerüen berendezve. 
A tanulók, nagyszámban kiállított kartografiai, 
rajz-, számtani és egyéb munkálataik után 
Ítélve, jó oktatásban részesülnek ezekben az 
intézetekben. Egy érdekes részlet. Minden 
tanulónak vagy hegedűt vagy harmóniumot 
kell tanulnia s ezen fölül kézügyességi és 
gazdasági oktatásban is részesül. 
o o 

Ily módon és irányban, a jövendő magyar 
tanítók nevelése lényegesen emelni fogja az 
elemi iskolák színvonalát. 

Ezt a futólagos tanulmányt a magyar tanítók 
helyzetéről adott néhány adattal kívánom befe-
jezni, a melyek érdekes összehasonlításokra 
adhatnak alkalmat olvasóinknál. 

A magyar tanító életfogytiglan neveztetik 
ki vagy választatik meg és csak fegyelmi 
Ítélettel s a közoktatásügyi minister jóvá-
hagyása után mozdítható el állásából. 800 
korona kezdő fizetésen kívül a magyar tanítónak 
joga van tisztességes lakásra és V* hold kertre. 
100 koronás ötödévi korpótlékok ezt a fizetést 
1400 koronáig emelhetik. Jegyezzük meg, 
hogy a lakbér a fizetés arányában emelkedik. 

Égy 1875-iki törvény tanítói nyugdíjalapot 
létesített, melynek minden tanító tagja lehet. 
Az állam tekintélyes segélyével és a tanítók 
2ű/o-os hozzájárulásával ez az alap, 40 évi 
szolgálat után, az összes fizetésnek teljesen 
megfelelő nyugdíjat biztosít a tanítónak. 10 évi 
szolgálat után a tanítónak fizetése 40'Yo-ára 
s 10 éven fölül minden szolgálati év után 
2%-ra van joga. 

E törvény egy nevezetes rendelkezése az, 
hogy a tanító özvegye férje halála után annak 
teljes fizetését élvezi és temetési költséget is 
kap. Végre a tanítók árvái 16. e'vökig ingyenes 
nevelésben részesülnek három tanítói árvaház-
ban, melyeknek egyike Debreczenben van 220 
növendékkel. 

Az állani eme gondoskodása daczára, a 
magyar tanítók az Eötvös-alapot is megalkot-
ták, melynek egyik elnöke Ujváry B. és a 
mely tanítóknak kiváló fiai számára lehetővé 
teszi, hogy tanulmányaikat főiskolákon is 
folytathassák s hogy orvosokká, mérnökökké, 
ügyvédekké stb. lehessenek. 

Tanítóegyesület minden megyében van s az 
Orsz. Bizottság jelenleg 20.000-en fölül szám-
lálja tagjait. 

25* 
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A tanügyi sajtó Magyarországon előkelő 
helyet foglal el. Több mint 60 szaklap van, 
melyek közt a Néptanítóit Lapja (a közok-
tatásügyi ministerium kiadása) 20.000 pél-
dányban jelenik meg és ingyen küldetik meg 
hetenkint az iskoláknak. E lap főszerkesztője 
Ujváry B. úr, az én kedves kalauzom, a kinek 
köszönetet kell mondanom a fönnebbi adatokért. 

Ezt a rövid tanulmányt azzal kivánom befe-
jezni, hogy a magyar népnek, mely régi barátja 
Francziaországnak, szerény, de őszinte bámu-
latomat fejezzem lti. Magyarországon Wlassics 
minister tevékeny kormányzata alatt, manapság 
minden fenkölt gondolkozású, tevékeny és 
derék ember a népoktatásügy emelésén fára-
dozik. Joggal azt tartják, hogy hazájuknak 
kulturális újjászületésre van szüksége és a 
legegyszerűbb falusi iskolában is valódi magyar 
hazafiságuk oltárát állítják föl. 

Lehetetlen nem lelkesedni ily nemzetért és nem 
kisérni rokonszenvvel ily férfiak törekvéseit. 

FéliJc Cointe, 
a f r a n c z i a orsz. közoktatásügyi 

t anács tagja. 

A tanterv kiegészítője. 
A tanítási előmunkálatok általánosan föl-

ismert fontosságára vall az a szokatlan érdek-
lődés, melylyel a tanterv-kérdést vitatja tanító-
ságunk. Az általános tanterv egysége mellett 
tör a legtöbb fölszólaló lándzsát; az osztatlan 
iskolának külön tantervet követelő kisebbség a 
két-, illetőleg többféle népiskola nagy eltéréseit 
állítja döntő érvül előtérbe. Ezek azonban az osz-
tályonlcint kidolgozandó részletes tanterveknél és 
tanmeneteknél az egységes tanterv keretében is 
érvényesülhetnek, sőt éppen ott kell, hogy 
figyelembevétessenek. 

A vitába vont ellentéteket tehát a minden 
tanító által külön kidolgozandó részletes tan-
tervekkel eloszlathatóknak tartván, az általá-
nos tanterv kérdésébe nem szándékozom avat-
kozni ; hanem e helyett a közfigyelmet a tan-
terv azon fölötte fontos kiegészítésére óhajta-
nám fölhívni, a mely az újabban ministeri 
körrendelettel is sürgetett iskolabeléleti havi 
jelentések előterjesztésével és tárgyalásával a 
tanterv helyes és teljes megvalósítását biztosítja. 

Háromszékmegyében 10—12 évvel ezelőtt 
alkalmam nyilt már a tantervnek legkülönfé-
lébb viszonyok közt levő osztott és osztatlan 
állami és községi népiskolákban mily módon 
és mily mérvben testet öltése felől havonkint 
számobavevésére. A tanítók, a tanítótestület és 
tanfelügyelő ez együttes munkásságának már 
akkor szembeötlő volt a jó eredménye. Annál 
nagyobb örömmel vettem a kormány rendel-
kezését, a mely általánosította azt a kivételes 

gyakorlatot. De annál nagyobb az ámulatom 
is a fölött, hogy tanterv-kiegészítés e fölötte 
termékeny munkájáról a szaksajtó talán egyet-
len betűvel sem nyilatkozott. Az általános vita 
eltemette ezt a részletkérdést. Ideje már kiásni 
a közöny rögei alól. Elméleti fejtegetés helyett 
gyakorlati példával legyen szabad megkisérle-
nem az érdeklődés felkeltését a bárminő tan-
terv legjobb kiegészítője, megtestesítője: az 
iskolabeléleti havi jelentések iránt. 

A szolnoki községi iskola csak e tanévben 
államosítíatott Legnagyobb részben ugyanazon 
tanerők működnek benne, a kik eddig vol-
tak és mégis nagyon jelentékeny haladást álla-
píthatok meg. Ennek pedig legfőbb előidézője 
a tanév elején részletes tantervek és tanmenetek 
szerkesztése s a tanév folyamán minden hóban 
tüzetes beszámolás a fejleményekről. Négy isola-
kerület van, mindegyik tantestület havonkinti 
ülésében részletesen megbirálja a történteket 
s az előirányzással összenézés mellett megálla-
pítja a teendőket. Az eredményről csak dicsé-
rettel nyilatkozhatom. De hasonlót mondhatok 
az ötödik iskolakerület pusztai osztatlan isko-
lájáról is, hol testületi munkásság hiányában 
a tanítótól hozzám havonkint bemutatott s 
általam mindig tüzetesen megbirált és jegyze-
tekkel visszaszármaztatott iskolabeléleti jelenté-
sek szintén egyenletes haladást és jó eredményt 
tüntetnek föl. 

Hogy pedig az osztott és osztatlan iskolá-
ban egyaránt fnegvalósuló tanterv egyáltalán 
nem Potemkin-munka, arról a február hó 
második és márczius hó első felében végzett 
iskolavizsgálásom meggyőzött. Éppen ezért a 
feruári iskolabeléleti jelentésekből adok muta-
tót és pedig az I. kerületi leányiskolától, a mely-
nél háromféle első osztály és V—YI. osztály 
is van (a mivel még csak egy másik iskola-
kerület dicsekedhetett e tanévben.) Az első« 
osztályok közül egyik a tantervet teljesen 
beváltó mintatanítás mellett szinte nevelőinté-
zetszerü művelést is gyakorol; a másik kül-
városi iskolákból kiszorult növendékek I—II. 
osztálya, tehát teljesen más tanterv és tanmód 
mellett jut kedvező tanítási eredményhez; a 
harmadik a haladott korúak, vagyis a még 
soha iskolába nem járt, vagy ott ismételten 
visszavetett 9 —11 éves leányok első osztálya, 
melyben igen érdekes kísérleteket tesz a buzgó 
tanítónő, tiszteletreméltó s az év végéig bizo-
nyára teljesnek mondható sikerrel. íme a feb-
ruár havi iskolabeléleti jelentések. 

Első osztály. Beszéd- és értelemgyakorlat. 
Ismétlés: a kutya, macska, ló, tehén; új : juh, 
disznó, szamár; összefoglalása a négylábú 
állatoknak; a szárnyas háziállatok közül a 
tyúk, kakas, csirke. 
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Ez előirányzott tananyag földolgozásán 
kívül a beszéd- és értelemgyakorlati órákon 
néha negyed óráig minden rendszer nélkül 
beszélgetnek velem tanítványaim. Az én 
befolyásom csak annyiban nyilvánul, bogy egy-
szerre csak egy leányka szólhat. Innen magya-
rázható, bogy én növendékeimről tudom, ha 
mozog a foguk (rendesen ki is kell húznom), 
ha új ruhát kaptak, vagy hogy a babájuk 
kék avagy rózsaszín ruhában van-e ? a baba 
be tudja-e csukni a szemét ? kinek hány test-
vérkéje van ? ki ivott csokoládét, kávét stb. ? 
Csupán a jó nevelő érzi: mennyi édes bájos naiv-
ság és szeretet szólal meg a gyermek ajkán, ha 
kicsi szivüket bizalmasan kitárhatják. S én soha 
jobban nem érzem, hogy „a közelség nem árt 
a tekintélynek", mint éppen ez órák alatt. 

Írás, olvasás: a kis betűk mind, ideértve a 8 
kétjegyű mássalhangzót is, a nagy betűk közül: 
Y, U, tí, Ü, Ü, 0, Ó, Ö, Ö. A növendékek a 
betűk nyomtatott alakjait is rajzolgatják, ezt 
azonban nem kívánom tőlük több mint 2—3 
példányban. Az iskolai nagy táblára diktálok 
nekik szavakat, sőt mondatokat is, melyeket leg-
több esetben hibátlanul írnak le. Nem egyesetem 
volt már arra is, hogy a gyermekek nyomban 
észrevették a táblán író által ejtett helyesírási 
hibát. Naponta fél óráig tintával írnak. 

Számtan. Ismétlésül 1 — 12-ig a négy alap-
mívelet. Uj anyag a 13, 14, 15 fogalma és 
alakja. Számláltatás 1—15-ig és vissza. Szám-
jegyek Íratása. Segédeszközökül használják a 
gyermekek ujjaikat, golyókat és a pálcziká-
kat. Itt jegyzem meg, hogy az Oresko Dezső 
tanító által szerkesztett, a filléreket szemlél-
tető táblát én nem használom azon elvemnél 
fogva, hogy nem rajzolok le semmit, a mit 
természetben bemutathatok. 

Enék és szavalás. A tervezet szerint kellene 
tudnunk 6 éneket és 6 verset, mert minden 
hóra 1 — 1 van fölvéve. Énekkel hátralékban 
vagyok, a mennyiben csak négyet tudnak, 
ú. m.: Czicza fogott egeret. . . , Csillagos az 
ég fölöttünk... , Áldd meg Isten ezt a hazát . . . , 
Vékony héja van a piros almának... Szava-
lásból többet végeztünk: 15 verset tudnak 
növendékeim, ú. m.: Kis könyvem. A ki isko-
lás gyerek, Az öt érzék, Áldom jó Istenem, 
A füleim, A tehén, A malacz, A juh, Tik-tak, 
Egyszer egy csak egy, Egy, — a hány völgy, 
annyi hegy, Öt közt első a nagyujjam, Öröm 
iskolába járni, A mint az utczán sétáltam, 
Vendégség. Vannak ezek közt 6, viszont van-
nak 24—30 sorból állók is. 

Értesítő. A havi értesítő-könyvecskékbe 
tett ezen kérdésemmel: „A gyermek viselete 
otthon?" végtelenül kedves eredményeket 
értem el. Több szülő keresett föl e tárgyban, 

kikkel részletesen megbeszélhettem a kérdés 
pedagógiai fontosságát. Álljon itt mutatóul 
egyik növendékem havi könyvecskéjéből néhány 
idézet, mint a szülői elfogulatlanság példája. 

November hé. Tanítónő: „Sem magavise-
leteddel, sem szorgalmaddal nem vagyok meg-
elégedve, — nem szeretem a rossz gyermeket." 
A gyermek viselete otthon ? Szülő: „Tisztelt 
Nagysád, igen köszönöm a figyelmeztetést. 
Sajnos, de mi idehaza a legnagyobb szigorú-
sággal sem tudunk rajta javítani: azt hittük, 
hogy, majd az iskola megjavítja. Talán a mos-
tani figyelmeztetés használ.." 

Deczember hó. Tanítónő: „Irénke légy 
szorgalmasabb, figyelj tanítcnéni minden sza-
vára. Ha nem tanulsz meg olvasni, mi hasz-
nát veszed a szép képeskönyvedben levő ked-
ves versikéknek?" A gyermek viselete otthon? 
Szülő: „Fájdalom, rossz, pajkos. Tessék meg-
dorgálni, talán használ; a mi szavunk rögtön 
kimegy a fejéből, úgy a tanulás is." 

Január hó. Tanítónő: „E hónapban jobb 
leányka voltál. Látod: így szeretlek." A gyer-
mek viselete otthon? Szülő: „Valamivel szor-
galmasabb, csak egy kicsit nehéz a fölfogása. 
Azt hiszem, majd javítja. Csakhogy szófogadat-
lan. Tessék meginteni." 

A legtöbb esetben rendkívül kedvező a 
szülő nyilatkozata a gyermek otthoni visele-
téről, a mit azonban én nem tartok túlzásnak, 
ha arányba állítom növendékeim iskolai ma-
gukviseletét a szülők megjegyzéseivel. 

Növendékeim száma 50. Ezek közül kettőt 
február hóban írtam be. Eddigi tapasztalatom 
után Ítélve, osztályom része „kitünő"-vel 
fejezi be az évet. A többi V3 rész jobb, rosz-
szabb osztályzattal szintén keresztülmegy. 
Kivételt 4 növendék tesz. Miért? Szolgálja-
nak igazolásomra a következő adatok: az 
egyik mulasztott eddig 133 félnapot, a másik 
120 félnapot, a harmadik 49 félnapot. Tehát 
az első kettőt úgy szólva október óta nem 
láttam. A negyedik növendéknél egészen más 
eset áll: folytonos tudakozásomra szülői nekem 
a gyermek orvosilag igazolt „vele született 
nagy testi gyengeségét" jelentették. 

Február hóban 19 növendék midasztott 
összesen 168 félnapot (336 órát). 

Az osztály magaviselete és szorgalma 
„dicséretes". M. Gy.-né X. J. 

Második osztály. Olvasás. A 27—44. 
olvasmányok gyakorlása és elbeszélése. I rás: 
leginkább házi föladat gyanánt másolás, az 
irás-órákban tollbamondás és ütenyirás. 

Számtan. A négy alapmívelet gyakorlása 
a 70-es számkörben, legtöbbször gvakorlati 7 O o»/ 
példákkal; csendes foglalkozásul a számkönyv-
ből dolgoznak ki példákat. Mérték. 
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Nyelvtan. A beszéd, a gondolatok egybe-
füzése. (Gyakorlat: Mit tesz a gyermek, mikor 
fölkel?) A „Tél" cz. leirás tárgyalása és 6 mon-
datba foglaltan irása. Mese. A főnév, névelők. 
Az ige jelenideje, egyes és többes szám. 

Beszéd- és értelemgyalcorlat. A levegő tulaj-
donságai, mozgása, baszna. Az ég, égbolt 
alakja, határa, látóhatár; nap, hold, csillagok; 
a kaszás, gönczölszekér, fiastyuk megnevezése 
és szemléltetése. Még előbb a gőz, pára, köd, 
felhő, eső, harmat, dér, hó és haszna. 

Ének, vers. Két dal begyakorlása. Két vers, 
ú. m.: Az anyai kincs, és Anyám tyúkja, 
begyakorlás, értelmes előadás. 

Kézimunka. Kötés: többnyire harisnyát 
kötnek. 

Az osztály magaviselete általában dicsére-
tes. A szorgalom kissé lanyhult s az előme-
netel is kevésbbé jó. Ennek okát a gyakori 
szünetben keresem. Mulasztott 20 tanuld, de 
egynek kivételével mind igazolta elmaradását. 

L. J. 
Harmadik osztály. Olvasás. A 27, 28, 

29, 30, 64, 65, 69, 77, 78, 87, 98, 99-ik. 
részint erkölcsképző, részint ismeretteijesztő 
olvasmányok hangsúlyos olvastatása és elbe-
széltetése. 

írás. Helyesírás gyakoroltatása szempontjá-
ból másolás, tollbamondás és előirás után Íra-
tás. Ütenyirás. 

Vers. „Búcsú Sárikától" betanulása és 
előadása. 

Számtan. Szorzás kétjegyű szorzóval. Gyakor-
lati példák kidolgozása számjegyekkel és fej-
ből: néha egy-egy példa házi feladványul. 
Az egyszeregy gyakorlása. 

Nyelvtan. Az idő-, mód- és okhatározó. 
liagok, névutók és határozók. Nyelvtani gya-
korlatok dolgoztatása a tanultak után s azok 
javítása, néha tanulók által. 

Földrajz. A községek, rendezett tanácsú váro-
sok. A járás. A jászsági alsó járás és községei. 
E járás térképének kezdetleges rajzoltatása. 

Ének, Dal a fecskéhez. Bárcsak én madár 
lehetnék. 

Rajz. Kissé összetettebb alakok rajzolása s 
gyenge vonásokkal árnyalása. 

Kézimunka. Az előírt horgolt mintaszala-
gok horgolása s egyéb könnyebb fajta aprólé-
kos munka. 

A beírt 54 tanuló közül állandóan iskolát 
látogat 48 tanuló, elköltözés folytán kimaradt 
1, más iskolába áthelyezve lett 2 növendék, 
magántanuló 1. Igazolatlanul mulaszt novem-
ber óta 1, betegség folytán nem járt egy. 

A tanulók erkölcsi magaviselete dicséretes, 
szorgalma változó, általános előmenetele jó. 

M.-né K. M. 

Neyyedik osztáh/. Olvasás, irás. 77. 78, 
85, 86, 108, 109, 110, 42, 92, 93 és 78-ik 
olvasmányok. Ütenyirás, tollbamondás, másolás. 

Nyelvtan. Összevont mondat. Összetett mon-
dat, egymás mellé rendelt és egymás alá 
rendelt mondatokkal. Hely-, mód-, idő- és 
okhatározó mellékmondat. Megfelelő nyelvtani 
gyakorlatok készítése. 

Számtan. Többnevü számokkaka négy alap-
míveletet gyakorolták, 100.000 számkörig. 
Tizedes törtek összeadása, kivonása és szor-
zása (de csak egész számmal). 

Földrajz. Magyarország (ismétlés). Az osz-
trák császárság fölosztása, folyói, éghajlata, 
terményei és lakói. Az osztrák császárság 
tartományai. 

Ének, szavalás. „Napkelet", „Távolból." 
Rajz. Félkör, kör, hullámvonal s ezekből 

alakított kisebb minták. 
Az iskola belélete. Magaviseletük a növen-

dékeknek, leszámítva néhány csintalan gyer-
mekét, dicséretes. Szorgalmuk: dicséretes és 
változó közt. Előmenetelük jeles, jó. Vissza-
térve a növendékek magaviseletére, a mult 
hó végén osztályomban 3 leányka eddig még 
nálam elő ne fordult nagyobb csinyt követett 
el. Mindhármat szigorúan, vallásos érzületükre 
hatva, megdorgáltam és nagyon a lelkükre 
beszéltem: azóta a legjobb viseletet tapasztal-
tam náluk. Ugyanakkor Magyarvné kartársam 
abbeli szokását, hogy az Ertesítőben kérdést intéz 
a gyermekek otthoni viselete iránt a szülőkhöz, 
követtem. A 3 pajkos leányka szülői közül 
kettő felelt, az egyik ezt írta: „Itthon jó, 
mindig tanul", a másik ezt jegyezte be: 
makacs. Az előbbi kis lány mindig tanulását 
én is tapasztaltam, de a jóságát csak az 
utóbbi időkben. A másik növendék maka;s-
ságát azonban sohasem vettem észre: a 
szülők .megjegyzése folytán nagyobb figye-
lemmel fogom kisérni s esetleg ellensúlyozni. 

V.-né W. E. 
Ötödik és hatodik osztóin. V. osztály. 

Olvasmányok. Mármarosi sóbányászat. A valódi 
nagy úr, Eger ostroma, Gyakorlat a mester. 

írás. Helyesírás, ütenyirás, másolás, dol-
gozatjavítás. 

Nyelvtan és fogalmazás. Igeragozás, ikes 
igék, szenvedő és miveltető igék ragozása és 
az igenevek. Az éj. 

Számtan. A legkisebb közös többszörös. 
A tizedes törtek ismét ése. A közönséges 
törtek ismertetése. A törtek kisebbítése, 
nagyobbítása, alakváltoztatása. A külön neve-
zőjű törtek egyenlő nevezőre hozása. 

Földrajz. Drávaközi vidék. Osztrák biroda-
lom. Orosz birodalom. 

Történet. Szent István. A pogányság föl-
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kelése. A német császárok támadásai. Péter, 
Aba Sámuel, I. Endre, I. Béla. 

Gazdaságtan. A tej, tejfel-, turó-, vaj- és 
sajtkészítés. Tojás, só, czukor, bús. A gabona, 
a kenyérsütés. A főzelékfélék, az ugorka, a 
fűszerek. 

Természettan. A lopó, a közönséges szivornya, 
az emelő és nyomó szivattyú, a légsűrítő, a 
Heron-labda, a tűzoltó fecskendő. 

Rajz. Szabadkézi rajz és térkép-rajzolás. 
Az osztály magaviselete: dicséretes, szor-

galma: jó, előmenetele a jeles és jó között van. 
VI. osztály. Olvasás, irás: mint az V. osz-

tályban. 
Nyelvtan, fogalmazás. Az állapot- és ered-

ményhatározók. „A kenyérmezei diadal." 
Köszöntő levél. 

Számtan. Aránylatok. Egyszerű és összetett 
hármasszabály, következtetés és aránylatok 
útján. 

Földrajz. A föld természettani leírása. A 
növények, állatok és emberek elterjedése a 
földön. 

Történelem, alkotmánytan. II. Ulászló, II. 
Lajos. Az ország megosztása. Buda török 
kézre kerül. Magyar hősök a török harczban. 
Az erdélyi fejedelemség megalakulása. Neve-
zetesb fejedelmek. A polgárok jogai és köte-
lességei. Vallásfelekezetek. Iskolaügy. 

Gazdaságtan. Mint az V. osztályban. 
Vegytan. A víz elemei. A levegő elemei. 

Elemek. Szén és szénsav. 
Rajz. Szabadkézi rajz és festés. Térkép-

rajzolás. 
Az osztály magaviselete dicséretes, szorgalma 

kellő, előmenetele: jeles. P.-né Sz. A. 
Párhuzamos első és második osz-

tály, a külvárosiak számára. Beszéd- és 
értelemgyakorlat. I. osztály. Az iskolában levő 
tárgyak szemléltetése és leírása, a következő 
pontok szerint: szín, alak, terjedtség, részek, 
ezek száma, helyzeti állása; anyag, készítő, 
használat. Összehasonlítás, megkülönböztetés. 
A tanító és tanítvány. A házak terjedtsége, 
szine, alakja. II. osztály. Világtájak szerint 
tájékozás az iskolában és az iskola környékén. 
Az iskolaterem lerajzolása a nagytáblán s a 
palatáblán, (végül a gyermekek odahaza önál-
lóan is lerajzolták.) A levegő és mozgása. A 
pára és a csapadékok, ezek haszna és kára. 
Alkalmi versikék: A szél és a felhő Esik eső. 

Olvasás. I. osztály, f, k, cz, gy, sz, ly, cs 
betiik Íratása és olvastatása az ABC-könyvben 
előforduló gyakorlatok nyomán. Mivel fali 
olvasótáblám nincs, megfelelő mondatokat a 
falitáblára írok vagy II. oszt. növendékkel 
iratok. II. oszt. 45, 89, 49, 43, 129, 130, 93, 96, 
97 és 51-ik olvasmányok tárgyalása, gépies és 

hangsúlyos olvastatása. Az olvasást sokszor egy-
bekapcsolom a beszéd- és értelemgyakorlattal. 

írás. Az I. és II. osztály együtt gyakorolja 
az ütenyirást, fel-le vezényszóval. Másolás 
csendes foglalkozásul. 

Nyelvtan. Milyenségszó, cselekvésszó. A 
személyt helyettesítő szók egyes és többes 
száma. A cselekvésszó jelen és mult ideje. 
Minden egyes tételre több oldalú gyakorlat. 
Egy betanult versnek emlékezetből leirása. 

Számtan. I. oszt. 10, 11, 12 számkörben a 
négy alapmívelet, még pedig tárgy-, megne-
vezett és tiszta szám valamint beruházott pél-
dákkal. Pénzek. Római számok I— XII. II. oszt. 
A 70 és 80 számkörben minden, a 90-ben 
három alapmívelet. Módszer mint az I. oszt.-ban. 

Testgyakorlat és ének egybekapcsoltam sza-
valás a beszédgyakorlat nyomán és az olvas-
mány kapcsán. 

Szorgalom I. oszt. I—II. oszt.: 2. Magavi-
selet I. és II. oszt.: 1. Előmenetel: I. oszt.: 
2-5, II. oszt.: 2'9. K. I. 

Párhuzamos első osztály (haladott 
korúak). Bestéd- és értelemgyakorlatok. Az 
iskolában levő tárgyak leirása szóval, név, 
szín, alak, részek szerint, ezek száma, terjedt-
sége és állása; megbeszélése a tárgyak anya-
gának, készítőjének és használatának. Tanmód: 
érzékeltetés, mely a szem, fül és tapintás 
érzékeinek a gyakorlására is irányul; c-zélja 
képzetek és fogalmak, úgyszintén helyes 
következtetések alkotása: tanalakja egyenesen 
vagy kifejtve kérdő, hivatkozó vagy emlékez-
tető, elbeszélő vagy mintázó, a vers vagy 
történetkék tárgyalásával kapcsolatos. 

írva olvasás. A j betűig haladván, a tapasz-
talat arra vezetett, hogy ismételni kell. 
Az ismétlés februárból egy egész hetet 
rabolt el, miért is csak a g, h, f és 
k betűket ismertethettem. A hangoztató 
módszert így alkalmaztam: az új hang föl-
ismerésére mondok néhány szót és hangjaira 
szétbontatom, aztán az egyes hangok&t ismét 
szókká foglaltatom össze; majd a szó egyes 
hangjait adom meg és a gyermekek szóvá 
fűzik össze. Az egyes betűket először egészen 
leirom, aztán részekre bontom föl, összehason-
lítom és megkülönböztetem. Első fokon ma-
gam irok a nagytáblán, a tanuló velem 
vezényel, folytatólag csak a gyermek vezényel 
vagy ütenyez és a levegőbe írnak. Az irási 
alak után térek át a betű nyomtatott alakjára. 
Nem levén kártyabetüink, az irott és nyom-
tatott betüalakokat a nagytáblára lerajzolom 
és a gyermekekkel ott másoltatom és kettőt-
hármat összefoglalván hangoztatom velők. 

Számtan. E hó elején fejeztem be a 8-as 
számkörben az osztást, fejben ̂ i x p s h z f t , v t á r 

és Tanszermúzeum: 
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számkört a sok gyenge felfogású tanulóra 
tekintettel csak lOig bővíthettem ki. Az 
arab és római számok, valamint a négy alaj)-
müvelet könnyebb tételei írásban, házi feladat 
gyanánt vétettek elő, időkímélés czéljából, a 
növendékek haladottabb korára tekintettel. A 
feladatokban alkalmazást nyert a méter, deczi-
méter, czentiméter, liter, félliter, kilogramm, 
felkilogramm; a míveletek kiterjedtek az idő-
mértékekre : évre, hónapra, hétre, napra, 
órára, ennek felére és negyedére; a pénznemek 
közül tárgyaltattak a fillér, 2 és 10 filléres, 
korona, forint, a nagyobb pénzek kisebbekre 
váltása. Egyszeregy. 

Enék, szavalás. Egy szabadon betanult 
iskolai dalt és kettőt a műénekkel kapcsolat-
ban gyakoroltattam. Hangjegyek irása és 
éneklése, ütenyezés, egy- és két-ütésü C (első 
hang), ugvanily értékű D (második hang), két-
és négy-számlálású ütenyekbe illesztve; elő-
éneklés után éneklés egyenkint; padonkint, 
karban. Verselést három irányban gyakorol-
tak : a dal szövegének betanulásával, a beszéd-
es értelemgyakorlattal párhuzamban és két 
szavalmány elsajátításával. A mintázó vagy 
szemléltetve előadó módszer mellett felváltva 
mindkét tantárgy megkívánja a kérdező, ki-
fejtő, következtető és gondolkoztató tanalakot. 

Torna. Oraközökben vagy óra alatt a 
figyelem föl újítására láb-, kar-, fej- és törzs-
mozgások gyakoroltattak. 

A tantervtől egyhónapi elmaradás oka nem-
csak a késői, szórványos beiratkozásra, hanem 
újabb keletű tényre is vezethető az vissza, 
t. i. a ruhátlanság és betegség miatt sok 
mulasztásra. E hónapban 28 növendék 478 
órát mulasztott, többnyire egészségi zavarok 
miatt, 2 növendék ragályos baja miatt orvo-
silag eltávolíttatott. 

A beírt tanulók száma 48, kimaradt 3, 
mulasztásai miatt havi osztályzatot nem nyert 4, 
osztályozva lett 41, ezek közül viseletre dicsé-
retes 8, jó 29, tűrhető 4. a magaviselet 
átlagos osztályzata tehát 2-8. Előmenetel: 
jeles 9, jó 16. elégséges 9. elégtelen 7, átlag 
tehát 3'3. Öt elégtelen egy-egy tárgyból 
bukott s így haladhat. Sch. I. 

A tantestület e jelentéseket tüzetes meg-
beszéléssel és a pedagógiai esetekből helyes 
irányelvek megállapításával tette még gyü-
mölcsözőbbekké. En sem mulasztottam el ilgy 
ezen. mint minden más alkalommal észrevéte-
leimet vagy'méltatásomat. Különösen a havi érte-
sítőknek M.-né N. J. tanítónő által gyakorlatba 
vett kiegészítését e kérdéssel: „a gyermek 
magaviselete otthon ?" ajánltam (és ezennel is 
ajánlom) általános alkalmazásra, mert ez az 
iskola nevelő hatását tetemesen fokozza s az 

iskola és család közötti összeköttetést közvet-
lenebbé, bensőbbé teszi. 

Ugyanazon ülésben K. J. tanítónő értekezést 
olvasott föl az utczai és iskolai gyermekjáté-
kokról s a testület elhatározta a népies 
gyermekjátékok gyűjtését s közülök, meg a 
Kiss Aron-féle gyűjteményből a legalkalma-
sabbaknak a gyermekek társadalmában nép-
szerűsítését, általánosítását. Ugyancsak ott 
történt intézkedés az április 11-iki iskolai 
ünnep rendezése iránt, a jövő ülésre gyakor-
lati tanítás kitűzése felől, végre pedig az 
állami iskolai tanítótestület gyűjtést határozott 
a r. kath. növendékek templomi zászlójára. 

Ügy látszik, eltértem a tárgytól. Nem: 
mindez a jó tanterv jól megvalósításához 
tartozik. A tanterv-háború ne feledtesse, hogy 
az általános tanítási és nemzeti irányú nép-
művelési elveket és határvonalakat kötelezően 
megszabó egységes általános tanterv lehetővé 
teszi, sőt megköveteli minden iskola és tanító 
egyénisége szerint önálló részletes tantervnek 
és tanmenetnek megállapítását és havonkinti 
szigorú mérlegeléssel az így előkészített 
tanításnak és nevelésnek a múltra nézve 
elbírálását, a követendő további eljárás szem-
pontjából újabb előirányzását. Méltóztassanak 
ezekre és főleg a még általános népszerűség-
nek nem örvendő iskolabéléleti havi jelentésekre 
is ügyszerető figyelmet fordítni. 

(Szolnok.) Eötvös K. Lajos. 

Kell-e külön tanterv az osztatlan 
iskolának ? 

(Befejező közlemény.) 
I)r. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister úr mult évi november hó 7-én 
84.117. sz. alatt kelt magas rendeletével arra 
hívta föl a hazai tanítóegyesületeket, mondja-
nak véleményt: „Szükséges-e az egytanítós 
osztatlan elemi népiskolák számára külön tan-
tervet kiadni?11 

Ebben a kérdésben legalább tízszer annyi 
czikket kaptunk, mint a hányat közöltünk. 
Senki sem vetheti szemünkre, hogy részre-
hajlók voltunk. Nem kedveztünk sem jobbra, 
sem balra. Az érvek minősége lebegett sze-
münk előtt. Közöltük a hozzánk beküldött 
czikkeket érdemük szerint. A mi elvünk is az 
volt: „Győzzön a jobb!" 

A hazai tanítóság színe-java nyilatkozott 
ebben a fontos kérdésben. A tanítóegyesületek 
által hozott határozatok a megyei kir. tan-
felügyelőségek útján a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumhoz terjesztettek föl. Tovább 
tárgyalni ezt a kérdést már fölösleges. Befejeztük 
mi is. Csak néhány czikkelyről akarunk még 
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megemlékezni, melyek lapunkhoz beküldettek. 
Meg is ütik a közölhetés mértékét; de már csak 
kevés új érvet tartalmaznak; azért csak röviden 
emlékezünk meg róluk a következőkben. 

1. Vineze József' (Földes) így vélekedik: 
Nincsen külön népiskolai tantervre szükség ; 
mert az iskola meddő működését szervezeti 
szabályokkal nem lehet föllendíteni (különben 
is a népiskolai tanterv szubjektív szempontok 
szerint állítandó össze), reál-encziklopedikus 
olvasókönyveket kell jó methodika szerint 
kidolgozni, melyhez a szisztémát nyugodt 
lélekkel hozzáépíthetjük. A tanterv fölötti 
hosszú és tanulságos vitából azt tanultam, 
hogy a külön tanterv hivei a tananyag mennyi-
ségétől, az egységes tanterv hivei pedig a tan-
anyag mikénti földolgozásától, a methodikálól 
várnak jobb eredményt. En amabban szomorú 
visszaesést, emebben a fejlődés biztos csiráját 
látom. 

2. Koráts Sándor (Ságh) a következőket 
írja: Először azzal a kérdéssel fordulok a 
külön tanterv mellett kardoskodó kartársaim-
hoz, hogy hány külön tantervet akarnak ? 
Egyet? — az nem elég, azzal nem érnek el 
semmit. Azzal csak meg lesz húzva a válasz-
fal a két szélsőség, a legkedvezőbb és a leg-
kedvezőtlenebb körülmények között levő iskolák 
között és köztük marad az iskolák zöme, 
melyek sem egyik, sem a másik kategóriába 
nem sorolhatók. A tanterv az osztott iskolák 
részére megvan. Elég van-e ezzel téve ? 
Nincs. Az osztott iskoláknak maguknak majd-
nem annyiféle tanterv kellene, a hányan vannak. 
Legyen tehát egységes tanterv, de legyenek 
egységes tankönyveink is, azonban ezen tan-
könyvek legyenek háromféle nyomással. Leg-
szembetűnőbb betűkkel legyen nyomtatva azon 
rész, mely okvetlenül tanítandó még a leg-
kedvezőtlenebb körülmények közt levő osztat-
lan iskolákban is. 

3. Milláli/ Ferencz (Felső-'Visó): Több, 
jónak ismert, osztott és osztatlan iskolában 
tényleg földolgozott anyag alapján minden 
iskolára alkalmas egységes tanítási terv készí-
tendő. Az így elkészült, hetekre osztott egységes 
tanítási terv alapján az osztatlan iskolák 
részére a második osztálytól föl osztályonkint 
olyan olvasókönyv szerkesztendő, mely — lehe-
tőleg — minden más tankönyvet fölöslegessé 
tegyen. Az olvasókönyvek szerkesztésénél kü-
lönös figyelmet kell fordítani a gyermekek szó-
ismeretének, beszélőképességének bővítésére, hogy 
azok a nemzetiségi vidékeken működő magyar 
tannyelvű népiskolákban is sikerrel alkalmaz-
tassanak. 

4. lienei/ Mihály (Kis-lvirályhegyes) az 
egységes tanterv hive. Szerinte annak az osz-

tatlan népiskolának, melyre a 84.117. számú 
magas ministeri rendelet vonatkozik, külön 
tantervre nincs szüksége. Visszaesésnek tartaná 
a külön tantervet. Veszélyes is lenne, mert az 
vonatkoznék a zsúfolt és túlzsúfolt iskolákra 
is. Igaztalan lenne, ha az adott jókból nem 
egyenlően részesülne a haza minden polgára. 
Nem tartja czélirányosnak a külön tantervet 
azért sem, hiszen minden ügykörnél az egy-
öntetűség elérésére törekszenek, helytelen volna 
a széttagoltság éppen nálunk, mert ez az 
általános czél károsodásával jár. Maradjunk 
egy tantervnél. Bízzunk a tanítói lelkiismeret-
ben és munkakedvben. 

5. Mező Dániel (Temesvár) a többi közt 
ezeket írja: Nem szabad megbontani az iskola 
egységét. Egy tanterv legyen! l . A leendő 
tanterv sem lesz minden körülmények közt 
betüszerint követelő. 2. Az eddigi tanterv 
mellett is volt az iskolának sikere. 3. Nem 
volna indokolt a visszaesés. 4. Ez az új terv-
javaslat redukálta is az anyagot az alsó 4 osz-
tályban. 5. Kilátás van arra is, hogy hova-
tovább gyors tempóban lesznek osztottakká az 
iskolák. Hat osztály éppen ott lehet egy tan-
erő keze alatt, hol tán még 30-ra sem megy a 
tanulók száma. Ennyivel pedig szépen boldo-
gulhat. Hol pedig, tegyük föl: két osztály esik 
egy tanerőre, behozható a délelőtt és délután 
rendszere. Azaz egyik jön délelőtt, a másik 
délután. Ez úton osztottá válik az iskola. 

6. Székely Kálmán (Nagy-Szecse) szerint 
az osztatlan iskolának nem kell külön tanterv. 
A törvényen kívüli állapotok nem szolgálhatnak 
argumentumokul arra nézve,hogy e miatt az osz-
tatlan nívóját lefokozzuk, tananyagát megnyir-
báljuk. Falusi, osztatlan iskola tanítója vagyok; 
50 — 60 növendék van kezem alatt s így eléggé 
van alkalmam tapasztalni, hogy különösen a 
földmívelő-osztály gyermekei értelmes, okos 
tanulók s bizony rajtok nem múlik a tanterv 
kivihetősége. Én úgy vélem, hogy a mostani 
egységes tantervből egy jó csomó tananyagot 
el kell hagyni s ígv az osztatlan iskolának nem 
kell külön tanterv. Óhajtandó azonban, hogy 
az osztatlan iskola viszonyainak megfelelően 
kidolgozott, de az egy tanterv alapján készült 
külön vezér- és taukönyvek létesíttessenek. 

7. Dobó Sándor (Hajdu-Böszörmény) azt 
akarja, hogy a tanterv magában foglalja mind-
azt, a mit tanítani lehet. Abból dolgozzon föl 
terjedelemben minden iskola annyit, a mennyit 
körülményei szerint tud; de azon kívül ne kap-
kodjon, mert ha ez szabad lenne, akkor a nemzeti-
ségi iskolák ellenőrizhetetlenek lentiének s helyi 
vagy nemzetiségi nagyságokkal tömnék meg a 
növendék agyát s rontanák meg gondolkozását. 
A népiskola nem tan-, hanem nevelőintézet 

fltjl 
5 / 



1 0 2 5 . SZAM. 

s a tanítás anyagában (tantárgyak), mint mű-
ködésében (módszer) és eredményében (tudat) 
csak eszköze a nevelésnek. 

8. Hartha Pál (Bádog) így ír: Nem 
vártam, hogy a tanítóság két pártra szakad 
s nem teljes egészében üdvözli azokat, kik 
elsőnek nyilatkoztak oda, hogy az elemi nép-
iskolának elég egy tanterv. Igaz, hogy a köz-
vetlen munkában eltöltött kevesebb idő alatt 
több ismeretet közölhetünk gyermekeinknek, 
mintha kétszer annyi időn át hallgatólagosan 
foglalkoztatjuk őket, de a csendes foglalkozá-
sok észszerű és előre megállapított terv szerint 
való alkalmazásával a közlött ismeretek áll indó-
sítására a legjobb eszközt: az Írásbeli ismét-
lést adjuk s egyben megmentjük növendékeinket 
a házi dolgozatoktól. Bármely tökéletes terv 
mellett is szükséges, hogy a tanító kiválo-
gassa a lényeget s átgyúrja — hogy így 
fejezzem ki magam — az általános tantervet 
a végre, hogy olyant formáljon belőle, mely a 
helyi körülményeknek megfeleljen. Egységes 
tanterv legyen a jelszó. 

9. Salf/ok József (Puszta-Gyenda) így ír : 
Pedagógiai s politikai okok egyaránt erősen 
követelik, hogy a népiskolák tanításterve egy-
séges, mindenféle jellegű népiskolára egyaránt 
kötelező legyen. Az egységes szó nem mindig 
„egy"-et jelent Itt pld. nem azt jelenti, 
hogy az osztott iskolák számára készült taní-
tásterv a maga teljességében az osztatlan 
iskolákra nézve is szükségképen kötelező 
legyen, hanem csak azt, hogy ez a tanításterv 
széles e hazában kivétel nélkül minden osztott 
népiskolában kötelezőleg használtassék. Ugyanez 
áll az osztatlan népiskola tantervére is (ha 
ugyan lesz ilyen ?) azzal a csekély különb-
séggel, hogy ez meg minden osztatlan nép-
iskola egyedüli tanításterve lenne a haza hatá-
rain belül. Hiszen azt az anyaghalmazt, melyet 
az osztott népiskola tanításterve fölölel, — osz-
tatlan népiskolában földolgozni csakvgyan a 
lehetetlenséggel határos. És én -— mindezeket 
jól átgondolva — mégsem látnám helyén 
valónak, nem látnám czélszerűnek az osztatlan 
népiskola számára egy különálló új tanításterv 
kibocsátását. De elhibázott dolog lenne — sze-
rény véleményem szerint — az osztatlan nép-
iskolák számára egy önálló minimális tanítás-
terv készítése főként azért is, mert egy ily 
tanításterv sok derék tanítótársunk nemes 
törekvésének vethetne határt. Én első sorban 
egységes, minden népiskolára egyaránt kötelező 
tanítástervet kivánok s ilyennek tekintem a 
már kész tanítástervet. De — mert az a nép-
iskolai tanítás anyagának — a maximumát 
foglalja magában s ennek a maximumnak a 
földolgozása pedig osztatlan népiskolában a 

legszerencsésebb \ iszonyok között is majdnem 
lehetetlen, kivánom másodszor, hogy ennek a 
tanítástervnek keretén belül jelöltessék meg 
az a minimális tanítási anyag, melylyel min-
den népiskolának — kivétel nélkül —1 szá-
molnia kell; hogy együtt, egy tömegben szem-
lélhesse minden tanító a maximumot; a mely-
nek határán túl mennie nem lehet s a mini-
mumot, melyen alul maradnia nem szabad! 

10. Szalay Pál (Nagy-Tapolcsány) eze-
ket irja: „Ebben a kérdésben legtöbbet adok 
azok véleményére, a kik számbavehető 
időn keresztül tanítottak osztatlan és osztott 
iskolában is, mert ezek legjobban meg tudják 
Ítélni, hogy a tanítás czélját ugyanazon mó-
don, az anyag ugyanazon terjedelme mellett 
megvalósíthatjuk-e az osztatlan iskolában éppen 
úgy, mint az osztottban. Megvallom, hogy a 
döntő érveket is ezektől a kartársaktól vár-
tam és várom, mert e kérdés az iskolának 
annyira gyakorlati kérdése, hogy elméleti fej-
tegetésekkel nem lehet és nem szabad az 
ügyet dűlőre vinni, s éppen azért a döntő 
érvek szerepét nem játszhatják azon kartár-
saknak véleményei, kik kezdettől fogva csak 
osztott iskolában működnek. Figyelemmel kisér-
tem a vitát s azt tapasztaltam, hogy a külön 
tanterv mellett jórészben az osztatlan iskolák 
tanítói foglalnak állást, ez pedig számba 
veendő körülmény. Tegyük föl, hogy két utas 
egy czél felé tart, az egyik sima kövezett 
úton halad, a másik pedig bokáig süpped a 
sárba, sőt néha kátyút is kell neki ugrani. 
Természetes, hogy a második utasnak jóval 
több időre lesz szüksége, hogy ugyanahhoz a 
czélhoz eljuthasson. Ime ez a példa körülbelül 
megvilágítja a két iskola munkája közötti 
különbséget Ámde az osztott meg az osztat-
lan iskola tanítójának is egyformán hat esz-
tendő áll rendelkezésére. Tehát ha az időt 
nem lehet megnyújtani, akkor az utat kell 
megrövidíteni, illetve a czélt közelebb hozni, 
a mi pedig csak úgy lehetséges, hogy kisebb 
körre szabjuk az anyag terjedelmét. És ezen 
vitatkozunk már vagy egy éve, holott ha jól 
körülnézünk — daczára az egységes tanterv-
nek — a gyakorlatban mindenütt azt találjuk, 
hogy az osztott és az osztatlan iskola az 
anyag terjedelme tekintetében konczentrikus 
körökben mozognak, vagyis az osztatlan iskola 
kisebb körre redukálja azt, mit az osztott 
iskolának kell elvégezni. Mathematikailag veve 
a dolgot, az osztatlan iskola hat osztálvának 
együttvéve áll annyi idő a rendelkezésére, mint 
az osztottnak. Ha jól tudom az egységes tanterv 
barátjai attól félnek, hogy a külön tanterv válasz-
falat fog fölállítani a falusi és városi tanítók 
között. Válaszfal a jelenben és a jövőben is csak a 
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müveit és a szellemileg elmaradott tanítók 
között lesz. Ha az a falusi tanító ambiczió-
val teljesíti hivatását, ha önművelődésén szor-
galommal munkálkodik s így szellemeit nem 
hagyja parlagon, akkor űgy kartársai, mint a 
társadalom részéről is nagyobb elismerésben 
fog részesülni, mint esetleg egy szellemileg 
elmaradott, az önművelődéssel semmit sem 
törődő, osztott iskola tanítója. Ha pedig az 
osztatlan iskola tanítója becsülettel elvégzi 
azt a kevesebbet, mit a külön tanterv szá-
mára előír, szerintem akkor is büszkébb lehet, 
mert derekasabb, jóval nehezebb munkát vég-
zett, mint az osztatlan iskola tanítója.". 

11. Fehérvári Ferencz. (Tót-Keresztúr) 
a külön tanterv mellett a következőket írja: 
„Hogy az osztatlan népiskolának külön tan-
tervre van szüksége, ezzel minden tanító, ki 
az osztatlan iskolában működött vagy műkö-
dik, tisztában lehet. De hogy milyen legyen 
az a külön tanterv, erre nézve nagyon szét-
ágazók a vélemények, melyek közül nem egy 
inkább visszaesést, mint előremenést jelez. 
Tekintve az osztatlan iskola kiválóan fontos 
ügyét, nem állhatom meg, hogy én is egyet-
mást el ne mondjak, milyen legyen az osz-
tatlan népiskola tanterve, hogy azt tanítá-
sunkban megvalósíthassuk. Nézetem szerint az 
osztatlan iskolában is valamennvi tantárgv-
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nak kell szerepelnie, melyeknek az osztott-
ban. A tantárgyak száma nem redukálható az 
osztatlan iskolában sem: mert ha akár az 
egyik, akár a másik tantárgyat kiküszöböl-
nők az osztatlan iskolából, ez mindenesetre 
köznépünk művelődésénék rovására történnék. 
Az osztatlan iskolai tanterv csak abban külön-
bözzék az osztott iskolaitól, hogy emebben 
a tananyag maximuma, amabban minimuma 
ki legyen jelölve." 

12. Zsoldos Kárólg (Nagy-Tapolcsány) 
szintén a külön tanterv mellett szól: „Az a 
különbség, mely a két tábor állásfoglalása 
közt lenni látszik, csakugyan csak látszólagos, 
mert valójában mind a két táborban ugyan-
azt az ügyet ugyanazzal az intenczióval védik. 
Az egyik tábor úgy, mint a másik a nemzeti 
érdekek megvalósulását óhajtja, az egyik tábor 
úgy, mint a másik a nemzeti eszméket kivánja 
diadalra juttatni a minden izében magyar 
népiskola által. Tekintve, hogy a tanítóképez-
dei gyakorló-iskolák 1 tanítós népiskolák, a 
népiskolai szervezet elengedhetetlen kelléké-
nek bizonyul, hogy az 1 tanítós iskolák ré-
szére külön tantervünk legyen, melyre a gya-
korlati tanítóképzést alapítani lehessen. S ha 
számba veszszük azt is, hogy a népiskolák 
7* része 1 tanítós, el kell ismernünk, hogy a 
népnevelés czélját a legnagyobb mértékben az 

1 tanítós iskolák valósítják meg. E czél biz-
tosítása végett tanítói lelkiismeretünknek tar-
tozunk annak az óhajtásával, hogy igenis 
legyen az 1 tanítós iskolának külön tanterve, 
mely azonban a 6 tanítós iskola tantervétől 
a szerkezet tekintetében különbözzék." 

13. Váry Endre (Nagy-Tárkány) ezeket 
írja: „Tegyék bár kötelezővé az űj tantervet 
a falusi iskolákra is, de mondhatom, igen 
kevés lészen azon osztatlan iskolák száma, a 
hol az teljesen föl fog dolgoztatni. Egy oly 
bűvös tölcsért kellene ahhoz föltalálni, a melyen 
át azt beleönthetnők a tanulók agyába. Az a 
beszéd, hogy a tantárgyak csoportosításával 
az új tanterv kivihető, nem is érdemel említést. 
Azon okoskodás pedig, hogy a kisebbek a 
felsőbb osztálynak tudományából hallás által 
sokat elsajátítanak, igen erőltetett és alap-
talan. Felelhet egy Vl. osztályos az ő ter-
mészet- és vegytani stb. tudományából akármily 
ékesen, abból ugyan nem sok ragad meg az 
ő saját fejében sem, nemhogy az alantabb 
osztályúakéban; de meg különben azoknak 
nem is az a dolguk, hogy a felsőbb osztályt 
hallgassák." 

14. Borbély József (T.-Szt-László) azt 
bizonyítja, hogy „az osztatlan népiskolának 
külön tantervre van szüksége, sőt előbb ezt 
kellett volna megkészíteni. Szükség van a 
külön tantervre azért is, mert ha ötezer isko-
lának a szükségletét kielégítettük, mennyivel 
jogosabb és igazságosabb a 12 ezer iskoláról 
gondoskodni különösen akkor, ha tudjuk, hogy 
amazok sokkal kedvezőbb helyen vannak, 
kedvezőbb viszonyok között szerveztettek és 
minden tekintetben szerencsésebb körülmények 
között állanak. Nem az erősebbre és nem a 
kedvező körülményekre, hanem inkább a 
gyengébbre és az akadályokra kell tekintettel 
lenni." 

15. Barabás György (Sárvár) a szombat-
helyi egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület 
köreinek véleményeit közli velünk, melyek 
részint pro, részint kontra foglaltak állást. 
Különösen kiemeli a vasvári kört, mely tüzetes 
megokolással kimondta, hogy az osztatlan 
népiskolák részére nem kiván külön tantervet; 
de óhajtja az egységes tantervben a minimum 
meghatározását, továbbá azt, hogy a tanköny-
vekben a minimum öregebb betűkkel való 
nyomással váljék ki az egész tanítási anyagból. 

Midőn az osztatlan népiskola tanításterve 
kérdésére a hozzászólások közlését ezennel 
befejezzük, köszönetet mondunk a tanúsított 
nagy érdeklődésért. A lapunk hasábjain egybe-
gyűjtött vélemények bizonyára hozzájárulnak 
a kérdés érleléséhez. Szerk. 
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Vizsgálati jutalmazások. 
Egy iskolaszék javaslattal állt elő a napok-

ban, bogy évzáró vizsgálatok alkalmával a 
kiváló nebulónak az eddigi szokás helyett 
jutalmul takarékpénztári könyvet adjunk. 
Na persze! Hogy tehát már az iskola is a ma 
uralkodó kalmárszellemnek legyen az ápolója. 
Na, csak bámulatos az a törekvés, az a talá-
lékonyság, hogy miként akarják némelyek ősz-
hangzatba hozni az életet az iskolával. 

Éppen ezelőtt két évvel vetettem föl úgy 
futólag egyik tárczaczikkemben, hogy jó volna 
a fölött egy kis eszmecserét indítani meg, 
vájjon helyes-e az, hogy egyik iskolában osz-
tunk ki jutalmakat a záróvizsgálatok alkalmá-
val, a másikban meg nem; hogy általában 
helyes nevelői eljárás-e a jutalmazás? Mert, 
hiszen méltóztatnak tudni, hogy ez a kérdés még 
nincs eldöntve. Vannak hivei is, ellenségei is. 
Például Kant Emánuel, a hires bölcselő, elveté 
a jutalmazást, mert szerinte a gyermek akkor 
csak a jutalomért dolgozik és a jót nem ön-
magáért cselekszi. A magyar nevesebb peda-
gógusok azonban, mint dr. Kiss Áron, Erdődy, 
Bárány Ignácz, Felméry Lajos, dr. Verédv 
Károly a jutalmazásról általában úgy írnak, 
hogy az helyes dolog; sőt egyik-másik a fe-
gyelmezés, tehát a nevelés szempontjából szük-
séges és nélkülözhetetlen eszköznek tartja. 
És csakugyan három táborra oszlunk a kérdés 
körül. Az egyik tábor a jutalmazást a bűnök 
anyjának nevezi, a másik nem nézi ilyen hara-
gos szemmel, a harmadik föltétlenül helyesnek 
tartja és minden jót tőle vár. 

Az igaz, hogy minden tábornak hatalmas 
fegyverei vannak. Azonban én azt szeretném 
tudni, hogy specziáliter van-e értelme a vizs-
gálaton történő jutalmazásoknak? És helyes 
nevelői eljárás e érzéki vagy mesterséges ju-
taimi tárgyakat osztogatni ? Hogy évközben 
a czél talán szentesítené az eszközt, meglehet; 
de mi értelme van az év végén? És van-e 
értelme a pénzbeli jutalmaknak ? Helyes eljárás-e 
ez a nevelés szempontjából? 

Az bizonyos, hogy nehéz dolog a pénzjuta-
lom divatának gátat vetni. Mert általában, 
ritka kivétellel, úgy szokott történni az ilyesmi, 
hogy az ajándékozó tanügy barát a vizsgái 
feleletek hatása alatt melegszik neki az ado-
mányozásnak. Természetes, hogy nincs az ő 

zsebében az olyan csodagyerekek számára 
jutalmul szentkép, olvasó, imakönyv és ifjúsági 
más ajándékkönyv, hanem van nála pénz és 
ezt nyújt át sokszor sajátkezűleg is annak a 
gyereknek, a ki az ő tetszését kivívta. És mint-
hogy a vizsgáknak is vannak „esélyei", akár-
csak a háborúnak és követválasztásoknak, a 
legtöbbször az történik, hogy nem is az érdem, 
a kitartó szorgalom és példás viselet kapja a 
kitüntetést, hanem egy — „szerencsés!" Erre a 
nevelő-tanító tiltakozásának kellene következni 
persze, a ki szinte megdöbben a fölmerült 
igazságtalanságon. Tiltakozzék vájjon? Nem. 
Belenyugszik. Gyarló az ember. Mert hát me-
lyikünknek is r e hízelegne az, ha osztályában 
jutalmazások történnek? Hiszen a jutaimi 
pénzről a tanítóra is vetődik némi fénysugár. 
(Majd azt mondtam, hogy a gyereké a diófa, 
tanítój áé meg az — árnyéka.) Miért is disputálna 
fölötte? Hiszen mikor a tanítvány jutalmat 
kap, a tanítóra nézve ez hallgatag „elismerés." 
Kivált ha egy iskolánál több tanító is műkö-
dik ! Természetes, hogy akkor, ha egyik osz-
tályban történik jutalmazás, a másikban nem, 
a megjutalmazott osztály mintegy a többi 
fölé emelődik. Legalább^ a laikus közönség 
így birálja el a dolgot. És — a tanítótársak 
is így fogják föl. Nehezükre esik az ilyen 
kivétel, az ilyen véletlenségszülte kisebbítés. 

Es sokszor aztán mi származik ebből? 
Leplezett harag, szeretetlenség, titkos gyűlöl-
ség, irigyelvén a többi az egytől azt a glóriát, 
a mit a szülék szőnek, fonnak, hímeznek annak 
a kollegának a feje köré, a kinek tanítványai 
véletlenül jutalmat kaptak. Mert hát — gyarló 
az ember. Es van is a dologban valami, minél-
fogva nem szabad kitenni az ilyen értékelés-
nek az egy iskolánál működő tanítókat. 

De hát a tanítványok lelkében nem kelet-
kezik-e vájjon valamilyen gonosz Ítélet tanító-
jukról, ha az ő osztályában nem osztogattak 
jutalmat? De igen. Még ők is kevesebbnek 
nézik tanítójukat a másikkal szemben. Ter-
mészetes dolog, hogy tehát az ilyen igaztalan 
jutalmazása tanítói tekintély rovására is megy. 
Tehát nagy igazságot hirdetnek azok, a kik 
a jutalmazást a bűnök anyjának nevezik. 

Ha a jutalomosztásnál első és mindenek-
fölött való az igazság szem előtt tartása, akkor 
kell, hogy a keletkezhető ferde fölfogásnak és 
a bűnös gondolatnak eleje vétessék. Semmi 
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esetre sem kell tehát törni, hogy a fönnebb 
vázolt csúnya módon egyik osztály véletlen-
ségből mintegy föléje emeltessék a másik osz-
tálynak a benne működő tanító rovására. 
Félre a hiúsággal! A nevelés törvénye győzze 
le az emberi gyarlóságot! A hol több tanító 
működik, ott gyűjtse egy kéz a pénzjutalma-
kat és az azon vásárolt tárgyak, könyvek 
egyenlőképen osztassanak föl az osztályok 
között. Ha valaki vendég a neki tetsző tanulót 
akarná megajándékozni, az meg ne enged-
tessék. Minden tanító a maga osztályában 
Ítélje oda a jutalmat annak a tanulónak, a ki 
arra a legérdemesebb. Inkább ne kapjon senki 
jutalmat, hogysem bűnöket gerjesz3zen az 
igazságtalan kitüntetés. A tanítónak ezt akkor 
is meg kell tartania, a nevelés törvényeihez 
kell alkalmazkodnia még akkor is, ha a hiú-
ságának a másik mód jobban tetszenék. 

Pénzt pedig semmi áron ne osztogassunk 
ki jutalomtárgyul; ennek egyáltalán nincs 
kegyele'i értéke. Pedig kell, hogy a kitüntetett 
tanuló még felnőtt korában is kegyelettel 
őrizze meg azt a tárgyat, a mit gyermek-
korában a szorgalom, példás viselet vagy elő-
menetelért érdemelt ki; még felnőtt korában 
is lelkesítse őt az a tárgy ideális dolgok 
véghezvitelére s a jutaimi tárgy teremje még 
akkor is nemes gyümölcseit. A jutalmazás 
nevelési eszköz, nem pedig az üzérkedés esz-
köze az iskolában. 

A jutalmazásra összeadott pénzen tehát 
vegyünk maradandó tárgyakat: imakönyvet, 
képeket, hasznos más könyveket stb. és ezeket 
oszszuk ki. A falun működő tanítók ezeken 
kívül a pénzen vegyenek gyümölcsfákat, és 
ebből adjanak az olyan kiváló tanulónak, a 
kinek atyja földtulajdonos. A kik gyümölcsfát 
kapnak, azoknak csak a nevét olvassuk föl 
vizsgakor, a fákat pedig oszsznk ki nekik 
őszszel. Akármi más tárgyat, csak pénzt ne 
adjunk jutalmul. Gyereknek a pénz nem való 
jutaimi tárgyul. 

En ma is kegyelettel őrzök egy képet, 
a melyet elemi iskolás koromban kaptam. 
Becsértéke talán negyven fillér, de nekem az 
azóta ért minden jutalomnál, kitüntetésnél 
becsesebb ma is. A jutalmazás módja és az 
akkori körülmények teszik előttem oly értékessé. 

(Zula-Egerszeg.) Xovák Mihály. 

IRODALOM. 
Petőfi Sándor halála óta eltelt a tör-

vény által megállapított 50 év és így most az 
Athenaeummal más kiadók is fognak verse-
nyezni a nagy költő müveinek terjesztésében. 
Az első szabad kiadást Singer és Wolfner 

czég adta ki és sajtó alá Baróti Lajos, ismert 
Petőfi-buvár rendezte. Czíme „Petőfi Sándor 
összes költeményei" s ára kötve egy korona. 
A költemények időrendben a keletkezési hely 
megjelölésével vannak közölve és ezenkívül több 
eddig ismeretlen költemény is van a kötetben, 
melyet a költőnek Barabás által 1848-ban 
készített arczképének másolata diszít. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította : a mosonmegyei 

takarékpénztárnak, a mely különböző kultu-
rális czélokra 1040 koronát adományozott. 

Áthelyezte: Molnár Antal balatonfüredi 
Erzsébet-szeretetházi családtanítót a kispesti 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; Tamasovich 
Paula németlipcsei áll. el. isk. tanítónőt az 
alsószilvási, Schivarz Elza vaijasi áll. el. isk. 
tanítónőt a németlipcsei és Ujsághy Erzsébet 
alsószilvási áll. el. isk. tanítónőt a varjasi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségben; Lemer Vilmos 
erzsébetfalvai áll. el. isk. tanítót az újpesti 
áll. el. isk.-hoz'jelen minőségben. 

Végleg megerősítette: Donátli Imre fiumei 
kir. tanfelügyelőt jelen állásában. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
Kabáczy János volt sztrabiczói nyug. áll. 
tanító özv., szül. Karpinecz Mária részére évi 
550 koronát 6 kiskorú árvája részére pedig 
együtt 310 koronát; néh. Vincze János ver-
peléti nyug. volt róm. kath. tanító özv., szül. 
Csima Petronella részére évi 342 korona 41 
fillért; néh. Giczy József karánsebesi nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Cseteras-Hegediis 
Teréz, valamint négy kiskorú árvája részére 
együttessen évi 860 koronát; Kodila János 
marokréti áll. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Stingl Mathild részére évi 620 koronát. 

E G Y E Ü S L E T I ÉLET. 
• Nógrádmegye nagyszécsénybalassa-

gyarmati járásköre folyó hó 7-e'n B.-Gyar-
maton tartotta gyűlését. Jesszenszky Anna 
óvónő sikerült alőadást tartott növendékeivel. 
Ezután a tisztrijítást ejtették meg: elnök lett 
Debreczeny Márton polg. isk. tan., ki 9 év 
óta a kör buzgó elnöke. Alelnök: Szepessy 
József. Pénztáros Szobosztay Mór tanár. 
Jegyző: Kiss Endre áll. isk. tan., ki másfél-
évi itt működése alatt tevékeny részt vett az 
egyleti életben. Debreczeny Márton üdvözölte 
dr. Pacséry Károly kir. tanfelügyelőt, ki 
oly buzgalommal munkálkodik egyletünkben. 
Dr. Pacséry K. válaszában kifejti, hogy még 
nem minden, a mit tenni szeretne, mert az 
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irodai munkák miatt kettőzött szorgalom 
mellett sem élhet a tanítóknak s velők az 
iskoláknak, de ha a személyzetszaporítás meg-
történik, hiszi, hogy szívvel-lélekkel övék, 
illetve az iskoláké lesz. Egyébiránt jóindula-
táról bárki eddig is meggyőződhetett. Kiss 
Endre áll. tanító fölolvasta kritikáját Czukrász 
Róza fonomimikai írva-olvasási új módszer-
könyvéről. Ismertette; kiemelte jó és hátrá-
nyos oldalait; majd előadta, hogy ez évben 
kizárólag e szerint tanított és 6 — 7 éve, hogy 
ehhez hasonló módszert itt-ott. a hol meg-
engedhető volt, helyenkint használt, de olyan 
különös sikereket, minőt az irónő és egyes 
tanügyi lap tulajdonít neki, sohase tapasztalt; 
sőt a nyolczheti gyakorlat után az idén újra 
vissza kellett térnie a régi módszerhez, mert 
a gyermekek a hangutánzásokat összezavar-
ták, a betüalakokat nem tudták leírni s így 
csak addig tartott érdeklődésük, míg a játék 
folyt és igen nehezükre esett a játékból 
komoly dologra térni át sőt ez valóságos zak-
latássá nütte ki magát. Többen szóltak még 
hozzá és úgy nyilatkoztak, hogy ezen mód-
szerhez különös temperamentum is kell. Az 
osztott és osztatlan iskola tantervénél az 
egységes mellett foglaltak állást. Az „Eötvös-
alap" gyüjtőívei Kemény Gábornak adattak 
ki. Végül indítványoztatott: hogy 0 Fölsége 
I. Ferencz József apostoli királyunknak 70 
éves születésnapja alkalmából hódolatunk fejez-
tessék ki. Dr. Wlassics Gyula vallás- és köz-
okt. ministerünk a kultúra terén elért nagy 
sikereiért üdvözöltessék. Úgyszintén Péterfy 
Sándor is, valamint Rudnay Józsefné adomá-
nyaiért. Kálnay Nándor a Tanítók Házára tett 
4000 korona alapítványáért a nagygyűlés által 
kellő méltatásban részesíttessék. Megemlékeztek 
még Komjáthy Anzelm Nógrádmegye nyugal-
mazott tanfelügyelőjének gyászos elhunytáról és 
jegyzőkönyvi részvétet fejeztek ki. Kiss Endre. 

+ A bácsliodrogvármegyei közs. tanító-
egyesület apatini köre május hó 30-án tar-
totta rendes tavaszi ülését Gomboson. Hada-
nic-h Jenő helybeli áll. tanító gyak. előadást 
tartott. Nagy József bezdáni tanító a tanterv-
ről értekezett. Külön tantervet kíván az osz-
tatlan iskolának; vele szemben Zatskó Alajos 
gombosi áll. tanító az egységes tantei'v mellett 
száll síkra és a köri gyűlés utóbbinak állás-
pontjára helyezkedve, határozatilag kimondta, 
hogy Magyarország összes elemi isk. részére egy-
séges tantervet óhajt. Bejelenté a központi elnök-
ség, hogy Drescher Gyula, vaskereskedő Baján, a 
különböző szőllő és oidium;permetező gépeiből 
az ország tanítósága által eladandó vagy közve-
títésükkel elárusított gépek és ahhoz szüksé-
ges anyagok árának 5%-át a budapesti 

„Ferencz József Tanítók Háza' javára ado-
mányozza s a kérdéses összeget minden hó 
végén a vármegyei tanítóegyesület pénztárába 
átszámítja, illetőleg beszállítja. Hitelbe is szál-
lítja említett gépeket és anyagokat a helybeli 
tanító ajánlatára, ha a megrendelő november 
hó 1-én lejáró váltót ad. Ámbár Drescher Gy. 
a tanítókat nem tesszi anyagilag felelőssé az 
általuk vagy közvetítésükkel rendelt tárgyak 
áráért, mégis arra kell törekedni, hogy csak oly 
egyént ajánljunk, a kiről határozottan tudjuk 
hogy akar is, tud is fizetni. A gyűlés tagjai 
Drescher Gyulát, a neinesszivü adakozót és 
Molnár Ferencz központi elnököt, a kiknek 
ezen örvendetes eseményt köszönhetik, lelke-
sen megéljenezve, köszönettel veszik tudomá-
sul a nagybecsű ajánlatot s egyhangúlag 
kimondják, hogy minden lehetőt megtesznek, 
hogy e réven is mennél többet gvűjthessenek 
közös otthonunkra, a „Tanítók Házára". Az 
őszi gyűlés helye: Prigl-Szt Iván. Este a 
helybeli tanítótestület, a községbeli úri közön-
ség lelkes támogatásával a budapesti Ferencz 
József Tanítók Háza javára színielőadást 
rendezett. Ennek jövedelméből körülbelül 
100 (száz) korona maradt a jótékony czélra, 
a melyet a megyei központi gyüjtőbizottság-
nak elküldöttek. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Zellner F. Csak az az özvegy kaphat rendes 

segélyt az alapból, kinek férje legalább 10 
éven működött a tanítói pályán, ezt a 10 évet 
beszámíthatják a szabályok szerint. E mellett 
igazolni kell, hogy az özvegy legalább egy 
évig élt házasságban az illető tanítóval. — 
Baranyai. A törvény nem tiltja azt. hogy a 
községi iskolai tanító más vallású leányt 
vegyen feleségül. — B. Gy. Ön nagyon sokat 
akar végezni; de kérdés: van-e hozzá elég 
ereje. A polg. isk. tanítóképzőbe kellene lépni. 
A többi aztán az eredménytől függ. — 
II. Julia. A személyes pótlék czímén adott 
50 frt nem emeli a nyugdíjigényt. — ií. 
Nándor. Forduljon a Lampel féle czéghez. 
(Budapest, VI. ker., Andrássy-út 21.) A ne-
vezett czég újabban az állati életből igen ér-
dekes képeket (fot. fölvételek alapján) adott ki. 
Egyéb kérdésére is megtalálja ot; a választ. — 
P. M. A can. vis. intézkedését lehetne kiin-
dulási pontul elfogadni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halász Fereucz ünneplése. Az állami 

tanítók országos egyesülete Halász Ferenczet 
a tanügy terén eltöltött harminczadik évfor-
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dulójáu s valóságos osztálytanácsossá történt 
kineveztetése alkalmával ünnepelni kívánja a 
tanítók nagy seregével együtt. Az elnökség 
az ünnepélyt junius lió 30-ra tűzte ki. Nagy-
jában megállapította a programmot. Az ünne-
pély helye Budapest leend. Az ország négy 
tájáról négy tanító fogja üdvözölni az ünne-
pelt férfiút. Emlékalbumot készíttetnek szá-
mára. Díszlakomát rendez stb. Hogy mindez 
szép renddel történjék, az egyesület buzgó 
elnöke, Kosma László, megbízta Radoch József 
alelnököt, hogy alakítson rendező-bizottságot. 
Radoch e hó 12 én a M. T. Kaszinójában elő-
értekezletet tartott, hol Szentgyörgyi Lajos 
főtitkár javaslatára kimondatott egy 100-as 
bizottság alakítása, mely aztán föloszlik több 
kisebb bizottságra. E bizottság közül kettő 
meg is kezdette működését. Egyik a sajtó-
ügyi bizottság, melynek elnöke Kiss Béla új-
pesti ig.-tanító, a másik a díszlakoma-rendező 
bizottság, melynek meg elnöke Földes Károly, 
szintén újpesti ig.-tanító. A 100 as bizottság 
f. hó 16-án összeült s megállapodott a követ-
kezőkben: az ünnepélyre és díszlakomára meg-
hívja a közoktatásügyi ministert s természete-
sen az ünnepelt összes munkatársait. A dísz-
lakomát s az ünnepi gyűlést a székesfővárosi 
Vigadóban tartja. A menü ára 6 korona lesz. 
A programm egyik pontja néhány országos 
jellegű egyesület üdvözlése is. Az ünnepelt 
nejének az egyesület nevében egy tanítónő 
csokrot fog átnyújtani. Az emlékalbum leg-
szebb részét emléksorok fogják képezni. A fő-
titkár e helyen is fölhívja a hazai tanítóság 
figyelmét emléksorok beküldésére. (Újpest, 
Deák-utcza 91.) Szívesen fogad azonban má-
soktól ,is emléksorokat, miknek beküldési, úgy-
szintén a társasebédre való jelentkezésnek 
határideje junius hó 25-ike. 

— A tudományegyetem iíj épületén isme-
retlen tettesek az ország czímeréről egypár 
keresztet letörtek, vagy mások szerint azok 
maguktól hullottak le. Molnár János orsz. 
képviselő, a néppárt egyik vezére, ebből rögtön 
felekezeti kázust csinált és az országgyűlésen 
meginterpellálta a kultuszministert. Wlassics 
Gyula már felelt is az interpelláczióra, kije-
lentvén, hogy a legszigorúbb vizsgálatot indí-
totta meg és a mennyiben bűntényről van szó, a 
gyalázatostettet bizonynyal megtorolják. Élesen 
megrótta azonban Molnárt és a néppártot, hogy 
ezt az esetet politikai czélokra használják föl 
és egyenesen egyetemi polgárokat vádolnak 
vele, bár utczai suhanczok is tehették. A fele-
kezetiesség szomorú előtérbe tolását látja a 
dologban és kijelenti, hogy a nemzet ifjúságát 
meg kell menteni az ilyen felekezeti türel-
metlenségtől, ha a társadalmat már meg is 

mételyezték. Nem lehet megengedni, hogy ebben 
az országban felekezeti kérdések dominálják 
a közéletet és hogy a néppárt külföldről 
importált jelszavakkal dobálódzék nálunk, hol 
a közoktatás kötelező. A minister beszédét az 
egész Ház zajos tetszéssel és tapssal fogadta. 

— A párisi kiállítás nemzetközi bíráló-
bizottságának (juryje'nek) népoktatásügyi osz-
tálya lapunk felelős szerkesztőjét, Bourgeois, 
volt közoktatásügyi minister indítványára, a 
külföldi alosztály titkárává választotta s ennek 
következtében lapunk szerkesztőjét hivatalos 
teendői tovább fogják Párisban tartani, mint 
előrelátható volt. Reméli azonban, hogy a 
jury illető osztálya e hó végere befejezheti 
munkálatait. 

— t j tanítónőképző. A zombori róm. kath. 
érseki óvónőképző-intézetet Gsászka György 
érsek tanítónőképző-intézettel akarja egyesíteni. 

— Kitüntetett tanító. Lurvig Ferencz 
fiatal derék tanítónak sikerült Agostván 
komárommegyei községben a magyar nyelvet 
rövid idő alatt annyira megkedveltetni a fia-
talsággal, hogy ott a magyar szó és dal most 
már egészen elterjedt. E buzgalmáért Lórinczy 
György tanfelügyelő nagy ünnepség mellett 
külön elismerést mondott a tanítónak és egy-
úttal átadta neki a komáromi izr. hitközség 
30 koronás adományát. 

— Gyermekek játszóterére egykor Bükk 
Szilárd, a nemes emberbarát, 8000 koronát 
hagyományozott. Mivel az összeg most már 
kamataival együtt elég nagy, Budapest főváros 
közelebb a Ferencz-teret fogja ily játszótérnek 
berendezni. Nagyon óhajtandó volna, hogy ezt 
a szép példát másutt is követnék. 

— A magyarországi toruatanítók egyesü-
lete közgyűlést tartott Bernáth Béla orsz. 
képviselő elnöklete alatt. Az évi jelentés ki-
emeli, hogy az egyesület kérelmet intézett a 
közoktatásügyi ministerhez, hogy a ministerium-
ban tornaszakosztályt létesítsen és az országot 
különféle tornakerületekre ossza föl. Az egye-
sület tagjainak száma 123, vagyona 5352 korona. 
Az egyesület „Tornaügy" czím alatt szaklapot 
ad ki. 

— A képzelödés ereje. Slosson, a wyomingi 
egyetem tanára egyik előadásán jól beduga-
szolt palaczkot nyitott föl hallgatói előtt, föl-
kérvén őket, hogy mindenki keze fölemelésé-
vel jelezze, mihelyt a palaczkból kiáradó sza-
got megérzi, melyről különben azt hiszi, hogy 
egyik hallgatója sem fogja fölismerni és egyik-
nek sem fog megártani. Tizenöt másodpercz 
elteltével már a közelebb ülők nagyobb része 
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fölemelte kezét, 40 másodpercz múlva a hall-
gatóság háromnegyed része érezte a szagot, 
sőt néhányan már rosszul is érezték magukat 
és fölálltak, liogy kimenjenek. Ekkor nyilat-
koztatta ki Slosson tanár, hogy e palaczkban 
tiszta desztillált víz van, melynek szaga sincs 
és káros hatása semmi. Látható ebből, hogy az 
önszuggeszcziónak is minő erős ragályos hatása 
van és a tanítónak mily óvatossnak kell lenni 
az iskolában. 

— Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
jövedelmei kedvezményekből — az elnök-
ségtől rendelkezésünkre bocsátott adatok sze-
rint — a következők: 1. Az Athenaeum (Buda-
pest, Kerepesi-iít 54.) az Ujváry Béla szerkesz-
tette „Magyar Tanítók Naptára"' árából min-
den eladott példány után 4 fillért ad a Taní-
tók Háza javára. 2. A Kogutovitz-féle Magyar 
Földrajzi Intézet a vidéki tanítók és iskolák-
tól közvetetlenül a czégnél rendelt „Kis Atlasz" 
után 10°/o-ot ad az Eötvös-alapra. 3. A Könyves 
Kálmán magyar irod. és könyvkeresk. részv.-
társ. a Feszty-féle „Magyarok bejövetele" 
czítnü kép kisebbített másolata minden egyes 
példánya után a Tanítók Háza javára 2 koro-
nát ad 5000 példányig, ha azon felül kelnek 
el példányok, 4 koronát a 9 koronás vagy 
13 korona 70 filléres kiadásokból; 6 koronát 
a 40 koronás kiadásból, ha a megrendelést 
és pénzt az Eötvös-alap pénztárosánál rendelik 
meg. 4. Ugyanezen czég a „Koronázási Emlék-
könyv" czímü műből — mely ma 1 koronáért 
kapható a Tanítók Háza gondnokánál (Buda-
pest, VIII,, Szentkirályi-utcza 47.) — 2000 
példányt ajándékozott, 5. Kiss Valdemár 
budapesti könyvkötő (VIII., Úllői-út 18.) a 
Tanítók Háza javára — rendes ár számítása 
mellett — 5%-ot ad ama könyvkötési munkák 
számláiból, melyekre nézve iskolák és tanítók 
s tanárok részéről megrendelést kap. 6. Reisner 
Emánuel gyulai gyufagyáros a Tanítók Háza 
gyufája árából 5%-ot biztosít a Tanítók Háza 
javára. 7. Singer és Wolfner könyvkiadó czég 
egy-egy elárusított példány után a Tanítók 
Háza javára két-két fillért fog adni a 
Lakits-Péterfy - Luttenberger - Komáromy - féle 
ABC-és olvasókönyvből, a Komáromy-féle 
Magyar Nyelvtanból, a Lakits - Nádas - féle 
Földrajzokból, Mayer Miksa-Márki Sándor féle 
Történelemből s az Ertl-féle Természetrajzból. 
8. A Lampel R.-féle (Wodianer F. és fiai) 
csász. és kir. udvari könyvkereskedés pedig 
összes approbált elemi iskolai tankönyvkiad-
ványából 10 (tíz) °/o-ot ajándékoz oly módon, 
hogy mindazon tanító vagy tanítónő részére 
megváltja az Eötvös-alap és Tanítók Háza 50, 
illetve 20 koronás részesjegyeit, kik 5, illetve 
2 éven át évenkint 100 korona értékűt rendelnek 

Lampel R.-féle könyvkereskedés kiadásában 
megjelent s ministerileg approbált elemi iskolai 
tankönyvekből és ezen rendelésekről a czéget 
közvetetlenül értesítik. Az Eötvös-alap elnök-
sége fölhívja a figyelmet a következő müvekre 
is, melyek kisebb jutalomkönyvül használhatók : 
a) Ezeréves Magyarország. Szerkesztette LTjváry 
Béla. Kiadja a Lampel R.-féle csász. és kir. 
udvari könyvkereskedés. Ara 40 fillér, b) Jókai 
Mór. Ünnepi Olvasmányok. Kiadja Singer és 
Wolfner. Ara 60 fillér.' 

— Gyűlés. A szabolcsm. ált. tanítóegyesület 
Kisvárdán, 1900. évi julius 4-én tartja XXIV. 
r. közgyűlését. Tételek: a) Az iskolaszéki intéz-
mény eltörlése. Előadó : Fazekas János, b) Elő-
térjesztés a Tanítók Háza ügyében. Előadó: 
Orsovszky Gyula, c) A népiskola V—VI. osz-
tályában a mértan, mint külön tantárgy taní-
tandó-e, vagy az abból előírt tananyag a 
számtantanításnál. a számítás megfelelő 
helyein volna ismertetendő? Előadó: Ruhmann 
Andor, d) Az egységes tanterv kérdésében a 
központi választmány határozati javaslatára 
vonatkozó külön vélemény. Előadók: Fischer 
Ármin és Seres Gáspár, e) Biráló-bizottsági 
előterjesztés. „A valláserkölcsi érzület jelen-
léte megóv bennünket az élet mindennemű 
zivatarai között" jelige alatt beérkezett pálya-
munkától. Előadó: Kubacska István, f ) A Ma-
gyar Tanítók Orsz. Bizottságába képviselők 
választása, g) Az egyesület központi választ-
mányának határozati javaslata: és a kisvárdai 
járáskörben Eötvös-alap vidéki gyűjtő-bizottság 
szervezése tárgyában, h) Jelentés: az Eötvös-
alap helyi gyűjtő-bizottságának évi működéséről 
s az Eötvös-alap helyi gyűjtő-bizottságának 
alapszabály-tervezetéről, továbbá a kisvárdai 
és nyíregyházi járáskör önsegélyző egyesületé-
nek évi működéséről. 

— Halálozások. Zeh Ferencz nyug. polg. isk. 
igazgató érdemekben gazdag életének 61. évé-
ben elhunyt. Haláláról az oraviczabányai áll. 
s. közs. polg. fiűisk. tantestülete gyászjelentést 
adott ki. — Kádár János gyerövásárhelyi 
elébb abrudbányai áll. el. isk. tanító életé-
nek 33-ik, tanítói működésének 10-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékükre! 

Tarta lom : A szövetkezet és a tanítók. Venter 
László. — Egy franczia szakfolyóirat rólunk. Félix 
Comte. — A tanterv kiegészítője. Eötvös K. Lajos. — 
Kell-e külön tanterv az osztatlan iskolának. Szer};. — 
S z ü n ó r a : Vizsgálati jutalmazások. Novak Mihály. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e lap m i n d é n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , t ehá t az összes .óvodák, e l emi felső nép- és po lgá r i 
iskolák és t an í tóképző - i n t éze t ek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i r án t i f o lyamodványok az iskola l é t ezé sé t 
igazoló és az i l le tékes k i r . t an fe lügye lő ál ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l já rósági b i zony í tványnya l együ t t , a „Nép tan í tók 
L a p j a " szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lölésével) és az u to l só pós t a vi lágosan k i í randó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre e lőf izetés t n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n tí fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i r d e t é s i díj e lő re k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábu so ra 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KER. . ISKOLA-TÉR 3 . 

K é z i r a t o k a t n e m acIni iLc v i s s z a , . 

Tanítók továbbképző tanfolyama. 
Van e müveit ember, kinek tanul-

mányai befejezése után továbbképzésre 
ne volna szüksége ? Azt hiszem, nincsen. 
A tudományoknak minden faj táj ctj ct 
művészeteknek minden neme ugyanis 
oly visszatarthatatlan gyorsasággal ha-
lad, hogy jó szerencse, ha az ember 
mindezeket tisztes távolból követni 
bír ja; s micsoda elérhetetlen messzeség-
ben maradunk, ha az élet nehézségei 
egy pillanatra más irányba terelik, 
kizökkentik igyekezetünket. E messze-
ség oly nagy, oly leküzdhetetlen, hogy 
legtöbben meg se kisértik többé utói-
érni a műveltségnek, a haladásnak már 
akkorra a messze távolban lobogó fák-
lyáját. 

S van-e művelt ember, ki tanulmá-
nyainak befejezése után a továbbképzést 
abbanhagyná, ne folytatná? Azt hiszem, 
igen sok. Valljuk meg őszintén, hogy 
az iskola porának lerázása után, egy 
darabig olyan tudományos embereknek 
tart juk magunkat, a kiknek többé semmi-
nemű tudományra szükségünk nincs; 
a kisujjunkban van minden! Egy pár 
eset és sokszor talán nem is éppen 
kellemes eset azonban meggyőz ben-
nünket arról, hogy bizony olvasottsá-
gunk alig több a valaminél, tudományos 
képzettségünk a semminél. E tapasz-
talatok a válság útjai! Némelyek ugyanis 

összeszedve legjobb erőiket, legedzet-
tebb akarat jukat s összeolvasnak min-
dent, a mi kezük ügyébe akad, elősze-
dik minden czél- és tervszerűség nélkül 
a kaszinóknak legelrejtettebb szekré-
nyeiben őrzött egypár régi s minden 
divatból kiment salabakterét, épp úgy, 
mint a legeslegújabb folyóiratokat. A 
másik tábor pedig még egy darabig a 
régi idők dicsőségén tengődik, aztán 
lassan kezd felejteni. És fájdalom, ez a 
nagyobbik csapat! 

Ha az elmondott tételek minden 
művelt emberre állanak, pedig állanak, 
s ha a művelt emberek fogalmának ter-
jedelmét összébbszorítom s csak a ta-
nítóságot veszem, meg vagyok róla 
győződve, hogy az igazság oly nagy 
mértékben növekedett, mint a mily 
mértékben szűkült a fogalom ter je-
delme: vagyis, hogy a továbbképzésre 
első sorban és mindenekfölött nagy és 
elengedhetetlen szüksége van a tanító-
nak; hogy talán legtöbben vannak 
éppen közöttünk olyanok, kik vagy 
helytelen irányban, minden terv- és 
czélszerűség nélkül olvasgatnak, vagy 
éppenséggel nem vesznek többé könyvet 
kezeikbe s átadják magukat a köznapi 
élet minden szellemi mozgalom nélkül 
való árjának. 

A tanítónak tovább kell képeznie 
magát első sorban iskolájának érdekéből. 

Lapnnk 20-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Ez az érdek pedig annyira összeforrt 
az ő hivatalos egyéniségével, hogy 
majdnem ettől függ sorsa. Azt a taní-
tót, a kiről az egész közönség tudja, 
hogy maga is tanul, halad, ismeri a 
legújabb didaktikának minden vívmá-
nyát, elméletét, kétségtelenül jobban 
megbecsüli, jobban megfizeti a föntartó 
hatóság is. Pedig ez csak külső és 
semmi esetre sem ideális haszon! De 
haszou az bizonyos! Az ideális haszon 
az, mely a korral haladó tanítónak 
működéséből következik. A korral ha-
ladó tanító pedig tud mindenről, mi 
által előrehaladott a módszertan és az 
összes ismeretek tudománya. Az ilyen 
tanítónak iskolájában nem izzadnak a 
gyermekek az ABC-nek lelket ölni tetsző 
betűin, nem kérődznek némely együgyű 
versnek csodálatos naivságain s nem 
csömörlenek meg mindattól, a mi a 
könyv fogalma alá összefogható, sok-
szor még a kalendáriumot se véve ki. 
A korral haladó tanító nem esküszik a 
betűre. 

A tanító azonban a társadalomnak 
is tagja, még pedig tanítói minőségé-
ben is. És ebben a minőségében sok 
kötelesség háramlik reá! Nem a tűz-
oltó, az egyesületalkotó, az énekkar-
vezető stb. stb. tanítóról akarok i t t 
beszélni, hanem arról a tanítóról, a kit 
az egész falu a legokosabb embernek 
ta r t a környéken; arról, a kiről azt 
mondja: „Okosabb az a papnál is!" 
Hát így legyen! És aztán arról csak 
nem tehet az ember, ha őt kér-
dezik meg a lexikon összes czikkeinél 
változatosabb dolgokról, a búr hábo-
rúról épp úgy, mint a spódiumról, a 
tüzokádóról, vagy Gresham biztosító 
társaságról. És én tudom, mert ta-
pasztaltam, hogy nincs valami kelle-
metlenebb érzés, mintha az emberről 
olyan kiválóságot tételeznek föl, a mi 
nincs meg benne. 

Az önképzés azonban hat, még pedig 
igen erősen és átalakítólag hat másod-

szor magára az egyénre is. Ezt a hatást 
pedig az tudja legjobban, a ki ivott 
valaha a castiliai forrásnak varázsos 
vizéből. A tudás fölemel, a tudomány 
tökéletesít, nemesít! Mennyivel értéke-
sebb a tartalmas, képzett ember, mint 

ki elhanyagolta magát! Amaz 
majdnem mindig szerény, nemes gon-
dolkodású, dolgozni szerető, másokat 
megbecsülő, önérzetes, de nem hival-
kodó; emez majdnem mindig pöffesz-
kedő, szótalan, léha, mindenkit lenéző, 
magát mindenekfölött becsülő és kér-
kedő. A ki sok hibát érez magában, 
a ki nem tudja magát megjavítani: az 
kezdje meg a tanulást. A ki le akar 
szokni a hétköznapi bűnökről, az kóstolja 
meg a tudományok forrását. 

De nagy hatással van az önképzés 
az egész tanítói szellemek, a tanítással 
foglalkozó összes tanítók munkájának 
közösségére is. Nincs erősebb kapocs, 
mint a tudomány s nincs egységesítőbb 
hatalom, mint a közös szellemi munka. 
Már pedig erre mindenütt, de különö-
sen nálunk, fölötte nagy szükség van. 
Elgondolni azt, hogy hazánk összes 
tanítósága közös czélok, közös tervek 
és közös módszerek szerint tovább 
képezi magát, annyit jelent, mint látni 
az Ígéretnek ama gazdag földjét, mely-
ben a legerősebb tanítói önérzet, a 
kollegialitás, a munka- és hivatás sze-
retet legszebb virágai díszlenek. 

De hát mindezen dolgok, t. i. a tovább-
képzés hasznai, nyilvánvaló dolgok; 
nyitott kapuk, melyeket döngetni fölös-
leges. 

Ezeket a hasznokat tartotta szem 
előtt a közoktatásügyi m. kir. minis-
terium is, midőn f. évi 29.836. számú 
rendeletével a bajai magy. kir. állami 
tanítóképző-intézetben, a tanítók szá-
mára a folyó iskolai évet követő julius 
hóban, rendkívüli továbbképző tanfo-
lyamot rendezett. 

E tisztelt rendeletnek nemcsak azért 
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vau nagy és eléggé nem méltányolható 
jelentősége, mivel igen fontos és erősen 
érzett szükségletet szándékozik pótolni, 
hanem azért is, mivel egyszeribben igen 
szépen és okosan találta meg az ú t já t 
annak, hogy mely módok és eszközök 
által lehetne ezen továbbképzést meg-
indítani. 

A mód tehát a kurzus, mely julius hó 
5-én kezdődik és ugyanezen hó 28-ig 
t a r t ; az eszköz a tanítóképző, melynek 
internátusában díjtalan élelmezésben és 
ha óhajtják, ingyenes elszállásolásban 
részesülnek a tanítók. 

Üdvözlet ezen új eszmének; s köszö-
net a magas nűnisteriumnak, hogy a 
gondolatot testbe öltöztette. 

A szervezők talán nem is gondolták, 
hogy a továbbképzésnek rövidesen már 
vázolt, nagy jelentőségén kívül micsoda 
sok jeles dolgot segítettek a megoldás-
hoz, megvalósuláshoz; nem is sejtették, 
hogy mennyi mellékágat fog hajtani az 
elültetett mag s mennyiféle gyümölcsöt 
teremni a fiatal fa. 

A mód és eszköz első sorban is a 
leghelyesebb mederben fogja vezetni a 
továbbképzést. A tudományokra vágyó, 
fiatal tanító tehát meg van kiméivé 
attól a sok erőpazarlástól, mely az 
útnak, módnak keresésére fecsérlendő. 
I t t készen, tervszerűen kapja mindenki 
az anyagot s a hallgatónak dolga nem 
egyéb, mint gondtalan tanulás; mert 
nem félhet, hogy fölöslegeset kapott, 
hogy ismeretkörébe nem illőt tálaltak 
elébe, hogy útvesztőbe tévedett. A ter-
vezetbe vett tanfolyam egyelőre csak a 
népiskolai nevelés- és oktatástanra, a 
tapasztalati lélektanra, a magyar nyelvre 
és a hazai történetre terjeszkedik ugyan 
ki, de minden kétségen fölül áll, hogy 
a szervezet erősbödésével föl fogja mind-
azokat a tárgyakat ölelni, a melyek a 
népiskolának, illetőleg a tanítóképzőnek 
studiumai, mert hiszen nyilvánvaló, hogy 
a továbbképzés mindazon tárgyakból 

egyaránt szükséges, melyekkel a tanító-
nak foglalkoznia kell. 

A tanfolyam azonbau, miként mon-
dottam, nemcsak tárgyai által válik 
becsessé, értékessé, hanem az által is, 
hogy ilyenformán a nagy környék taní-
tóságának leszen szellemi góczpontja, 
mely egységesíteni fogja a különböző 
fölfogásokat, nivellálni a nagy eltéré-
seket; mely nyilvántartja az egyéneket, 
mely buzdít, bátorít s mely, semmi 
kétség benne, egészséges közszellemet 
teremt. Szinte elragad a vágyódás, hogy 
fessem azon környék tanítóságának 
minden tekintetben való egyöntetűségét, 
melynek képzésén a továbbképző tan-
folyam munkált. 

De a bölcsesség nemcsak abban van 
hogy a nyári szünetek alkalmával közös 
ismétlésre szólíttatik egybe a tanítóság 
hanem abban is, hogy az első tanfo l jam 
tanítóképző-intézetben szerveztetett. A 
tanítóképzők vannak arra hivatva, hogy 
a továbbképzés fölötte fontos kérdését 
megoldják. A kurzusok által erősbödni 
fog az a kapocs, melyet az intézetből 
kikerülő és bizony sokszor hivalkodó 
ifjú emberek, más oldalról a kényelmes-
séghez szokott s talán nem mindenkor 
demokratikus érzelmű tanárok megla-
zítani igyekeztek. (? Szerk) A tanítónak 
a tanítóképző-intézeti tanár továbbra is 
tanítója, tanácsadója, az intézet ismétlő-
iskolája lesz. Ennek a szent szövetség-
nek hasznait festegetni pedig teljesen 
fölösleges. Fölösleges, mert az eredmé-
nyek, a sikerek annyira világosak, beszé-
lők, hogy azokat mindenki egyaránt 
elképzelheti. 

Szóval a ministerium szép és hasznos 
dolgot alkotott ; a bajai állami tanító-
képző, annak igazgatója és tanári kara 
pedig méltán várhatja, hogy a hazának 
törekvő, tanulni vágyó tanítósága vetél-
kedve fog sietni a helyre, hol a tudást 
ingyen adják. 

(Budapest.) Farkas Sándor. 

25* 
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A tanítók nyeresége a nyugdíj-
alapnál. 

A tanítói nyugdíjalap 1898-ban 2,327.966 
koronát és 72 fillért osztott szét tanítók, azok 
özvegyei és árvái számára, tehát valószínűleg 
ezen egy év alatt már nagy részét vissza-
adta annak, amit a tanítók a lefolyt 22 év alatt 
maguk befizettek, mely összeg a legmagasabb 
számítással sem lehet több 6—8 millió koro-
nánál. Mily nagyszerű jótékonyság van ebben 
az intézetben, eléggé bizonyítja e két szám 
is, különösen ha meggondoljuk, hogy még 
csak 12 év múlva adhat az alap teljes nyug-
díjat és most a kiosztott nyugdíjösszeg átlaga 
csak 466 korona volt. 

Föltéve azt a természetesen soha be nem 
következhető esetet, hogy az alap jelenlegi 
tagjai egykor mind teljes nyugdíjat élvezhet-
nének: a jelenleg biztosított nyugdíjigény 
alapján az alapnak tisztán nyugdíj czímén 
évente 20"4 millió koronát kellene kifizetni. 
Fejenkint átlag 1029 koronát. Tudjuk, hogy 
az alap vagyona jelenleg 26'6 millió, azaz 
minden magyarországi tanítóra már 1000 
korona jut belőle és így az a biztosított 
nyudíj igény az alapból bőven kitelik, de ter-
mészetesen csak egyszerre, nem pedig évente. 

Mit ad ennek fejében a tanító ? Jelenleg 
19.794 tanító befizetett, mint rendes százalékot, 
408.480 koronát, azaz fejenkint nem egészen 
20 koronát. Még ha a rendkívüli befizetéseket 
is hozzászámítjuk, teljes 40 év alatt egy-egy 
tag átlag 861 koronát, azaz évente 21"5 koro-
nát fog fizetni. Ez az 1029 korona nyugdíj-
átlaggal szemben már 168 korona tiszta nye-
reség minden tanítóra, azaz más szóval a 
tanító, ha nyugdíjazzák, már az első évben 
visszakapja az alapból mindazt, a mit befize-
tett és azonfölül még 168 koronát ráadásul, 
de mindezt nem egyszersmindenkorra, mint 
a hogy ő fizet az előléptetésnél, hanem éven-
kint ugyanannyit. A ki tehát csak 8 éven át 
huzza is a nyugdíjat, az alaptól tízszer annyit 
kap, mint a mennyit befizetett. 

De még ez nem minden. Az alap 1898-ban 
is 7199 tanítónak és hozzátartozójának adott 
valamit; az árváknak teljes ellátást és az 
özvegyeknek és háznál tartott gyermekeiknek 
több mint 800.000 koronát. A tanító tehát az 
évi 1029 korona átlagos nyugdíj mellett még 
igényt szerez arra is, hogy esetleges özvegye 
és gyermekei is kapjanak valamit. Igaz, hogy ma 
egy özvegyre átlag csak 270 s egy árvára 73 ko-
rona jutott, tehát oly összegek, melyből megélni 
nem lehet, de ne feledjék, hogy ezek az öz-
vegyek és árvák legnagyobb része akkor kapta 

a segélyt, midőn annak összege nem a fizetés 
mennyisége szerint számíttatott ki ós midőn 
férjeik és atyáik még alig léptek a nyugdíj-
teljes korba. A teljes nyugdíjjal pihenőbe lépő 
tanító családja már megélhet abból, a mit 
kapni fog, bár szegényesen is. 

Tudjuk azonban, hogy a tanítók nagyrésze 
nem éri el a hatvanadik életévet, midőn a 
teljes nyugdíjat megkaphatja. Az 1890 diki 
népszámláláskor is 72 millió ember volt 
Magyarországon 20 éven felül, de 60-dik évét 
betöltött már csak 1'2 millió. Valószínű, hogy 
a tanítók közül is csak minden hatodik fogja 
élvezni a teljes nyugdíjat. S ha így van, 
mondhatjuk-e, hogy a nyugdíjalap olyannyira 
előnyös a tanítóra ? Habozás nélkül mondjuk: 
igen. Ha munkaképtelen lesz, mily nagy jó-
tétemény reá nézve, ha legalább fizetése felét 
megkaphatja s ha meghal, halálos ágyán mily 
édes bizalom az, hogy hozzátartozóinak lesz 
valami csekély támaszuk. S ez összeg nem is 
oly csekély. Föltéve, hogy éppen 15 év múlva 
szűnik meg a tanító a nyugdíjalap fizető tagja 
lenni, ő maga évenkint legalább 500 és hozzá-
tartozói legalább 250 koronát kapnak, pedig 
ő addig a rendes 2%-kal átlag csak 300 koro-
nát fizetett be. 

Pedig ezek az előnyök mind csak a jelen 
viszonyokhoz vannak számítva, midőn a teljes 
nyugdíjtól még messze állunk és a tanítók 
fizetésének gyors emelkedése a kiadásokon 
kevéssé látszik meg. 1898-ban még 1982 nyug-
díjas, 2349 özvegy és 1005 árva kapott 
600 koronánál kisebb összeget, 600 —1000 
korona közt 531 nyugdíjas, 186 özvegy és 1 árva, 
1000 koronán fölül, pedig tulajdonkép ennyi 
kell a megélhetésre, csak 97 nyugdíjas és 
1 özvegy, árva egy sem. Ez nem maradhat igy 
sokáig. 1910-en túl már alig lesz nyugdíjas, 
ki 600 koronánál kevesebbet kapjon s bizonynyal 
a félénél több fog ezer koronánál többet kapni. 
S a nyugdíjalap ez esetben nemcsak a tagok 
egyhatodának megfelelő összeget, a mi a mai 
nyugdíjigényhez viszonyítva 3'36 millió korona, 
fog kifizetni évente, hanem legalább 6"7 milliót, 
sőt valószínűleg még többet. 

Igen növekedni fog ez a derék alap, mert 
nőnie kell. Pontos számítás szerint már a mai 
tökéletlen állapotban minden istenáldott percz-
ben közel 5 koronát ad a tanítóknak és gya-
rapodása mindamellett perczenkint 2 korona, 
naponta 2880 korona, tehát oly összeg, mely 
egy magyar néptanító évi fizetésének maximumá-
val egyenlő. A tanítók bízhatnak e hatalmas 
alap jövőjében. A vasúti tisztviselőkön kívül 
nincs egyetlen társadalmi osztály sem, melynek 
ily hatalmas nyugdíjalapja volna és melyet ily 
biztos fizetésnek lehetne mondani. Büszkeségünk 
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ez mindnyájunknak, kik megalkotásában részt-
vettünk. 

Es mindamellett nemcsak ez az anyagi előny 
a tanítók valódi haszna a nyugdíjalapból. 
A megmérhetetlen erkölcsi haszna még nagyobb. 
Emlékeztek-e arra, hogy már 1868-ban tör-
vény állapította meg a fizetési minimumot 
és hogy még jóval azután is egész a nyugdíj-
alap megszilárdulásáig üres papírlap volt az ? 
Emlékeztek-e arra, hogy 7 vallás és 7 nemze-
tiség után még a községek s más iskolafön-
tartók extra kivánalmai is választófalakat von-
tak a tanítók közé, hogy hasztalan kerestük 
az összekötő kapcsot, míg eljött az a nagy 
anyagi kapocs, a sok-sok millió, melyet szét-
tépni lehetetlen? 

Megengedem, hogy sok más tényező is 
közbejátszott ezeknél a nagy kérdéseknél. 
De mindenki egyetért abban, hogy a nyugdíj-
alap hatalma és virágzása a legerősebb oszlo-
pok egyike, melyhez támaszkodva a magyar 
tanítóság nemcsak vágyának megtestesült déli-
bábját nézi, hanem érzi és tudja is: emel-
kedünk. 

Magyar tanítók! Drága kincsetek nektek 
a nyugdíjalap. Gondoljunk reá büszkeséggel, 
de őrködjünk is megfeszített gonddal, hogy 
a kincset sérülés ne érje, ne kivált önmagunk 
fékezetlen vágyától. 

(Budapest.) György Aladár. 

Tanítók életbiztosítása. 
Meszlényi tervét kivihetetlennek és fölös-

legesnek tartom; de nagyon alkalmasnak vélem 
arra. hogy rokon kérdésre irányítsam tanító-
társaim figyelmét. Kivihetetlennek tartom 
azért, mert a magyar tanítóság gazdaságilag 
gyenge. Nincs sem tízezer, sem ötezer olyan 
magyar tanító, a ki képes volna egy kétezer-
koronás életb ztosításnak az állandó terheit 
viselni. Hibásan számítanak azok, a kik azt 
mondják, hogy van már korjoótlék, a melyből 
ki lehet hasítani évi 25—30 forintot az élet-
biztosítás költségére. A korpótlékra a tanító-
ságnak nem azért volt szüksége, hogy abból 
magának bármi módon tőkét alkosson; nem; 
az a pénz a hiányos mindennapi kenyér pót-
lására kell és még arra sem elég. A m agyai-
tanítóság — egy kis töredéket leszámítva — 
nem tökegyűjtő elem, mert nem lehet az. A 
korpótlékoknál sűrűbben jár hozzánk a gólya 
és előbb megvan az első rajkó, mint az első 
nélkülözhető tizes bankó. A ki pedig közü-
lünk mégis elbírja az életbiztosítás költségét 
és akarja is azt viselni, annak már van élet-
biztosítása és az a már fönnálló biztosítását 
nem hagyja abba, a régi mellé pedig nem 

vállalhat még újabb terhet is. Szóval: a ki 
közülünk gazdaságilag tehetős, az már le van 
kötve, a ki pedig gyönge, az nem vállalhat 
és nem is vállal semmiféle terhet. Merem is 
állítani, hogy nincs az a biztosító szövetkezet, 
a mely mi köztünk csak kétezer embert is 
tudna toborzani. 

De — általában — fölösleges is nekünk az 
életbiztosítás. Hiszen a tőkegyűjtés — minden 
tisztességes formájában — igen kellemes 
és szép dolog; az életbiztosítás is az. Hát 
a ki teheti, rakjon a takarékpénztárba, vegyen 
aranyrentét és váltson kötvényt. De hogy e 
czélból nekünk országosan egyesülnünk kelle-
ne és hogy e miatt elvonjuk a garast 
magunktól, azt nem tartom szükségesnek. 
Hiszen a nyugdíjtörvény máris igen szépen 
gondoskodik rólunk és családunkról; ezen 
törvénynek küszöbön álló revíziójától, meg 
a később következendő revízióktól pedig 
csak újabb és újabb javulást várhatunk 
En hát nem látom be, hogy miért rakjak 
30—40 éven át pénzt félre olyan helyre, a 
hol nem nyúlhatok hozzá, abban az időben, 
a mikor gyermekeimet kell fölnevelnem ? Azért, 
hogy akkor legyen pénzem, a mikor már vén 
koromban egyedül ülök a fészekben, a mikor 
gyerekeim már a maguk emberségén vannak ? — 
Húsz-harmincz forint — évenkint! — egy 
szegény tanítónak nagy pénz. Ha kell a gyer-
mekeim nevelésére, ha nem nélkülözhetem, 
akkor nem adom oda, a hol egy emberöltőn 
át nem nyúlhatok hozzá. Ha nélkülözhetem, 
akkor sem adom oda; szegény ember, szemes 
ember jól megforgatja a pénzt; kerül belőle 
az ólba egy hizó, az istállóba egy üsző, 
azon mind pénz nevelődik, tán kinevelődik 
belőle idővel egy kis kaszáló vagy egy 
kis szőllő, a minek évről-évre látjuk a 
hasznát, a mit pénzzé is tehetünk, ha a 
családunk java úgy kivánja; jöhet idő, hogy 
4—500 koronárai egyik-egyik gyermekemnek 
az önállóságát alapíthatom meg; milyen jó, 
ha olyankor hozzányúlhatok a magaméhoz. De 
akár így, akár úgy: az okkal-móddal gazdál-
kodó falusi tanító, -—• ha egyáltalában nélkü-
lözhet évi 20 — 30 frtot — ebből a pénzből 
30—40 év alatt valóságos vagyont teremthet, 
1000 forintnál sokkal többet érőt; a lump 
embernek pedig (hiszen sok ezer közt olyan 
is akad) nem kell sem életbiztosítás, sem 
másnemű meggazdálkodás. Ha korán megha-
lok ? Marad utánam özvegyi nyugdíj, árvatartás 
12—20.000 korona tökének az állandó kamatja. 

Csak egy esetben lehet baj: ha igen korán 
meghal a tanító; ha meghal, mielőtt tíz szol-
gálati évet töltött volna, vagy mielőtt egy 
álló esztendeig élt volna házasságban a fele-
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ségével. Nyugdíjtörvényünknek egyik leg-
nagyobb igazságtalansága az, hogy a tízévi 
szolgálat előtt megrokkant tanító nem kap 
nyugdíjat, (?) az ötévi szolgálat betöltése előtt 
elhalt taiiító özvegyéről, árváiról pedig csak 
a jó Isten gondoskodik. Bármily nehézségekkel 
jár is a dolog, ezen más úton segíteni kell. Aki, 
mint a társadalom hasznos szolgája, teljesen 
munkaképtelenné válik, vagy végképen kidől 
a sorból, az megérdemli, hogy róla vagy csa-
ládjáról a társadalom gondoskodjék. A szol-
gálati idő ? Az itt teljesen a véletlen dolga. 
A ki 9V2 évi tanítóskodás után megvakult, 
az bizonyára szerette volna még tovább is, 
de legalább még 6 hónapig és 1 napig meg-
tartani szeme épségét; a ki nyolczévi szol-
gálat után meghal, az bizony nem gonoszság-
ból, nem a nyugdíjintézet vagyonára való 
spekulálásból teszi azt és ha rajta állana, 
szivesen kiszolgálna még harminczkét évet, 
vagy legalább még kettőt, hogy a családja ne 
jusson koldusbotra. De hát hiába, meghalhat 
és megrokkanhat a fiatal ember is; sajnos, 
hogy a nyugdíjtörvény az ilyen esetekkel 
mostohán — egy kis végkielégítéssel — bánik 
el és még sajnosabb, hogy e tekintetben a 
revizió is alig hozhat javulást. 

Hát az ellen az eshetőség ellen kellene 
magát a fiatal tanítónak biztosítania, hogy 
időelőtti rokkantsága esetén ő maga, időelőtt 
való halála esetén pedig családja ne jusson 
nyomorúságra. De erre való biztosító intézet 
nincs. No hát ilyent kellene teremteni. Az a 
másikféle, az csak gründolás; ez humánus, 
áldásos intézmény volna. Minden tanító, a kinek 
még nincs tízévi szolgálata, biztosíthatna 
magának és családjának egy kis évjáradékot; 
elérvén a nyugdíjképes szolgálati kort, meg-
szűnnék a biztosítás, a mely már fölösleges 
volna. A dolog természete szerint, az évi be-
fizetés igen csekély lenne és ennek fejében a 
fiatal tanító nyugodtan alhatnék és nem 
követne el főbenjáró könnyelműséget, midőn 
vagyon nélkül, nyugdíjra való jogosultság nél-
kül 21—30 éves korában házasságot köt és 
1 10 évig van kitéve annak a veszedelemnek, 
hogy idő előtt munkaképtelenné válván vagy 
meghalván, családját Ínségre juttatja. 

Az ez ellen való biztosítás szükséges dolog, 
humánus dolog; ha meg lehet csinálni a 
nyugdíjintézettel kapcsolatban, annál jobb; ha 
nem lehet, akkor meg kellene csinálni más-
képen. Minden másféle életbiztosítás nem 
egyéb, mint a tehetősebb tanítók magánügye, 
melyért nekünk, mint osztálynak, tömörülnünk 
nem szükséges. 

(Budapest) Soniot/yi Béla. 

A tanító a köziTköh-siieinesítés 
szolgálatában. 

Az iskolának, a szó szorosabb értelmében 
azonban leginkább az elemi iskolának, két 
egymástól el nem választható igen fontos 
föladat jutott, t. i. az értelmet a szív képzé-
sével párhuzamosan fejleszteni, azaz úgy irá-
nyítani, hogy az egyik a másiknak rovására 
előtérbe ne hozassék. Csak e két tényezőnek 
párhuzamos kiművelése biztosítja az iskola 
számára azt a sikert, melyet mint humánus 
intézettől a szülő, a társadalom elvár. Napjaink-
ban igen gyakran tapasztalhatjuk, hogy a szív 
mívelése nem mindenhol áll arányban az érte-
lem fejlesztésével, azaz: az iskolák a reáliák-
nak minél tágabb körben való közlésében 
valóságos versenyt fejtenek ki, míg a nevelés 
főtényezőjével, a szív s következőleg az erkölcs-
nemesítéssel űgyszólván mostoha gyermekként 
bánnak el. 

Különösen oly helyeken, a hol a gyermeki 
szív — mely úgy a jó, mint a rossz elsajátí-
tására egyaránt fogékony — a minduntalan 
fülébe ható, szemébe öt;ő ocsmányságok rom-
boló hatásának leginkább van kitéve, a szív 
nemesítését eszközlő minden módot föl kell 
használnunk, még az értelemfejlesztés rová-
sára is. 

Vannak községek, melyek az elfajulás kikötő-
jének, a bűnözőn melegágyának nevezhetők 
minden skrupulus nélkül. Társadalmunk egyes, 
de leginkább alsó rétegeiben találkozunk 
egyénekkel, a kik az erények kigunyolá-
sát kiváltságos joguknak tekintik s lelkük 
frivolitását virtusnak tartják. 

E téren első sorban csak az iskola hatvá-
nyozott és egyöntetű munkájától várható 
némi javulás. A tanító ebbeli munkája így két 
részre oszlik, ű. m. az iskola beléletére s annak 
határain kívül. 

Az iskola beléletének hü tűkre maga a 
tanító egyénisége. Tanítványainak értelmi és 
erkölcsi színvonaláról lehet következtetni lelké-
nek gazdagságára, tanítói hivatottságára. Hogy 
a tanító, mint tanító hivatásának megfelelhes-
sen, első sorban az arra való rátermettség, 
igazi ügyszeretet, ambiczió szükséges. Hivatá-
sának magaslatán csak akkor áll, ha mun-
kásságának rugójául nem pusztán a javadal-
mazást tekinti, hanem azon fenkölt eszmét, 
hogy ő egy nagyszerű isteni alkotásnak, a 
léleknek csiszolója. Hasonló a szobrászhoz, a 
ki egy idomtalan kőtömegből mesteri kézzel 
egy némán beszélő, szellemet kifejező müvet 
tud előállítani. Hogy munkája meddő ne ma-
radjon, nem szabad hidegnek, beszédjének 
kimértnek lennie; mert a szívtelen, rideg 
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bánásmód a gyermekben a szeretet csiráját 
elfojtja s bizalmát is száműzi magától. A tanító 
föllépése, erélye, következetessége, szeretete, 
leereszkedése mind igen értékes nevelő tulaj-
donságok. Minden tanító érzi ezen pedagó-
giai kellékek szükségét, de mindegyiket a 
kellő időben és mértékben érvényesítem 
tudni, nem minden tanítónak adatott meg. 

A fegyelmezésnél használatban levő bünte-
tési fokozatok ismeretesek és beválásuk értéke 
szerint használtatnak kevésbbé vagy túlnyomó-
lag. Ezekről tehát nem óhajtok értekezni; 
csupán a botbüntetésre vonatkozólag — mely 
még sok iskolában dívik — van néhány sza-
vam. E drasztikus fegyelmezési módnak sok 
esetben igen radikális hatása van; humánus 
szempontból tekintve azonban elitélendő. A hol 
a fegyelmezés e neme még sűrűbben alkal-
maztatik, ott kardvágásszerinti elhagyását 
nem tartom czélravezetőnek; alkalmaztassák 
az osztály tanúsága nélkül szeliden, fokozato-
san minél gyérebben úgy, hogy az ellene 
nyilvánuló ellenszenv fitogtatása nélkül észre-
vétlenül elenyészszék, hogy helyébe teljesen a 
szeretet fegyvere lépjen. A büntetési fokoza-
tok használatánál a tanítónak igazi pedagó-
giai érzékkel kell bírnia; a gyermeki lélek 
megfigyeléséből szerzett tapasztalatok latba-
vetésével lesz csak képes a kiburjánzó fattyú-
hajtásokat a kellő időben lenyesni. 

Czelszerűnek tartom, hogy minden iskolá-
ban az előmeneteli és mulasztási napló mel-
lett — mintegy ennek kiegészítéséül —= egy 
fegyelmi napló is vezettessék, mely arra szol-
gálna, hogy a gyermekek kihágásai, elköve-
tett csínjai, hanyagságának, miilasztásainak 
okai stb., az esetről-esetre használt bünteté-
sek neme, a tett intézkedések, a tanító tapasz-
talatai följegyeztessenek. 

A szigorú fegyelmezési szabályok azonban 
lassankint fölöslegeseknek fognak mutatkozni, 
ha oly nevelési módokat alkalmazunk, melyek 
a gyermeki szivet a szép, jó és nemes iránt 
fogékonynyá teszik, a rossz elkövetése ellen 
pedig undort gerjesztenek. 

Buzdító és vonzó a szorgalmuk • és maga-
viseletük által kitűnő gyermekek olykori meg-
dicsérése az osztály előtt, esetleg azok némi 
jutalmazása. A vallásos érzelem fejlesztése 
mellett nem kevésbbé vannak nemesítő hatás-
sal az iskolai takarékpénztárak, gyermekjáté-
kok, az iskolai szinijátékok és a mese. 
A gyermek korához, fölfogásához alkalmazott 
mesének a népiskola alsóbb osztályai számára 
írt olvasókönyvben kellene sűrűbben szerepel-
nie, hogy mint olvasmány tárgyaltassék; ennek 
hiányában azonban a tanító maga is mesél-
het vagy föl is olvashat ilyeneket esetről-

esetre. Az általános és kötelező kisdedóvás 
behozatala munkánkat megkönnyítené ugyan, 
de minthogy hatáskörünkbe nem tartozik, nem 
is foglalkozhatunk vele. 

Ezen intézkedések volnának szerintem azok, 
melyeket a tanító az iskola belső életében 
érvényesíthet, ámde ezekkel koránt sem érjük 
el a várt eredményt, ha az iskola külső ellen-
ségeit is nem igyekezünk lefegyverezni. 

Ha tekintetbe veszszük azon körülménye-
ket, hogy tanítványaink a napnak nagyobb 
részét nem az iskolában töltik, otthon pedig 
kevés részesül valamire való nevelésben, nagy 
része úgyszólván az utczán nő föl, a legjob-
ban végzett munka sem képes megnyugtatni 
bennünket az iránt, hogy a rájuk fordított 
fáradságunk nem lesz-e meddő ? Itt messzebb 
menő intézkedésre van szükség. 

Hiába tiltjuk meg a szivarkázást, hiába 
figyelmeztetjük őket belőle az egészségre 
ható káros következményekre, hiábavaló a 
büntetés is, ha az állam az egy bizonyos 
koron alul levő egyéneknek, illetve az olya-
nok részére való árusítását és a nyilvános 
mulatóhelyek látogatását meg nem tiltja, 
mint az már egyes szomszédállamban is meg-
történt. 

Ilyen szellemben a megyék közigazgatási 
bizottságai szabályrendeletileg is intézkedné-
nek a tanítóegyesületek javaslata és kérelme-
zése folytán. 

Mindaddig pedig tegyünk az ügy érdeké-
ben annyit, a mennyit tehetségünk és hatás-
körünk megenged. 

Az ifjúsági és népkönytárak létesítése, vala-
mint az alkalmi fölolvasások és ifjúsági dalár-
dák szervezése mind olyan intézmények, me-
lyek a közerkölcsök nemesítésére előnyösen 
hatnak, de a melyek csak helylyel közzel 
kivihetők. 

Kitűnő szolgálatot tennének a nép nyel-
vén írt s a nevelés tárházából vett rövid raj-
zok, melyek a szülőknek gyermekeiknél köve-
tendő fegyelmezés mintájául szolgáljanak s 
melyek kis füzetekben lehetőleg a legolcsóbb 
áron, avagy ingyen volnának terjesztendők. 
Az ezen munkára fordított fáradság vagy 
anyagi áldozat százszorosan kamatoznék, a 
mennyiben a szülő is megismerkednék a neve-
lés intenzív irányelveivel s azokat a nagyob-
bára megszokott ferde nevelési rendszere 
helyébe átültetné. Comenius helyesen han-
goztatta ugyan, hogy a rabszolgához illő bot 
az iskolában mellőzendő, de hogy ezen elv a 
röghöz ragadt, kevéssé képzett s nevelt sze-
gény nép között is érvényesüljön, arra még 
kevés pedagógus tehetett kísérletet. Arra is 
kell tehát hatnunk, hogy a humánus nevelés 
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elveivel a szülő is megismerkedjék. A szülő 
és tanító hasonirányú munkája csak úgy lehet 
sikeres, ha kölcsönösen kiegészíti egymást, 
azaz, ha mindkettő egy és ugyanazon bázison 
épül. A leglelkiismeretesebb, a leghivatottabb 
tanító is csak homokra épít, ha missziójában 
a szülők részéről a kellő támogatásra nem 
talál. Ennek megszerzése czéljából szükséges, 
hogy a tanító gyakrabban keresse az érint-
kezést a szülőkkel, hogy azokat a szükséghez 
képest a kellő tanácscsal lássa el. Tapaszta-
lásból tudom, hogy a szülő ily látogatásra 
rendkívül büszke és nemcsak a szülő, de még 
a gyermek önérzetét is nagyban fokozza. így 
létrejöhet az iskola és liázi nevelés öszhang-
zata, fejlesztetik az iskola iránti barátságos 
indulat s ez oly tiszteletté volna fokozható, a 
milyenről Francziaország egy kis falujából 
adott hírt a sajtó. Egy iskolásgyermek 
ugyanis a község birájával találkozván, kala-
pot nem emelt. Büntetésül rövid időre az 
iskola látogatásától eltiltatott, mit a gyermek 
és szülője a legérzekenyebb büntetésnek és 
legnagyobb szégyennek tekintett. 

Végül a közerkölcsök terjesztése és az 
ellenök nyilvánosan vétők megrendszabályo-
zása érdekében idején levőnek tartom az 
erkölcsnemesítő egyesületek országszerte való 
szervezését, melyből, mint rendes tagnak, egy 
tanitónak sem volna szabad hiányoznia. 
Hogyha az állatkínzást is törvénynyel gátol-
juk, mennyivel előbbrevaló akkor a közerköl-
csök. oltalmazása, melyek nemcsak egyesek, 
hanem egy nemzet drága kincsét képezik. 
Sajnálattal olvasám nem régen, hogy az első 
s egyedüli erkölcsnemesítő egyesület is fölosz-
lott. Ezen bukás azonban bennünket ne riasz-
szon vissza; hiszem és reménylem, hogyha 
mi tanítók egy akarattal küzdünk érte, föltá-
maszthatjuk azt. 

(Újpest.) Ertl Ferencz. 

Az énektanítás anyagának kivá-
lasztása. 

Az énektanítás anyagának kiválasztásánál 
egy főszempontot soha ne téveszszen szemei 
elől a tanító, azt t. i., hogy legyen tanítása 
nemzeti. Minden más iskola befogadhatja az 
idegen költői termékeket tantervének keretei 
közé: a népiskola nem. A népiskola nemzeti 
iskola s mint ilyen csak azzal foglalkozik, a 
mit a nemzeti nevelés szolgálatában értékesít-
het. A mit idegen szív érzett, idegen zseni 
alkotott, az nem lehet a nemzeti iskolának 
tananyaga. 

Es e fontos szempontot mégis sokan szem 

elől tévesztették a múltban. Oktatásukban az 
idegen előtt háttérbe szorult a nemzeti. 
Mentségök az volt, hogy nem volt ifjúsági 
dalköltészetünk. És volt is némi igazuk. 

Mások az iljúsági dalköltészetet megterem-
tendő, hozzáláttak ifjúsági dalok készítéséhez. 
Készítettek szöveget ós dallamot egyaránt, 
de minden hivatás nélkül. így születtek azok 
a végtelenül együgyű és költőietlen iskolai 
dalok, melyeknek az utóbbi időkig, a mily 
nagy volt a kelendőségük, épp oly kevés a 
pedagógiai értékük és hatásuk. 

Helyesen jártak el azon zenészpedagógu-
sok, a kik a nemzeti müköltészethez fordul-
tak, azon elvből indulva ki, hogy a gyermek-
nek a legjobb is csak elég jó. Ezeknek volt 
zenei műveltségök is s az iskola czéljaira 
kiválogatott költői darabokat sikerült költői 
és pedagógiailag is kitűnő dallamokkal látták 
el, fölhasználva gazdag népdalköltészetünket. 
(Sándor D., Bátori L., Sztankó B., Deák G.) 
Nem rég pedig egy újabb e^mmel gazdago-
dott az iskolai daloknak immár nem szűk 
készlete: a népies elemmel, melyet a peda-
gógiai czélokra alkalmas gyermekmondókáktól 
kezdve legbájosabb és költőibb népdalainkig 
először Sztankó Béla, majd Bátori Lajos vitt 
be határozott pedagógiai czélzattal az iskolába. 

Még mindnyájan emlékszünk arra, hogy 
ifjúsági irodalom hiányában német ifjúsági 
müveket adtunk gyermekeink kezébe. Ámde 
azóta egy új ággal gyarapodott irodal-
munk. Ifjúsági irodalmunk, mintegy varázs-
ütésre megszületett s rövid idő alatt bámula-
tos fejlődésen ment át. Vele egyidejűleg gaz-
dag ifjúsági versköltészet is keletkezett, 
melyet az iskola immár minden aggodalom 
nélkül fölhasználhat nevelői czéljaira. 

íme, mily gazdag anyag kínálkozik az 
iskolának, csak pedagógiai szakértelem kell 
hozzá, hogy azt helyes egymásutánban adjuk 
az ifjúságnak. 

Kétféle elemből áll tehát ifjúsági dalkölté-
szetünk: népies és műköltészeti elemből, 
melyek ismét naivabb, vagy komolyabb irányúak. 
Nem kell hozzá túlságosan sok pedagógiai 
érzék, hogy mindegyikből kiválaszszuk a hasz-
nálhatót. Tudjuk, hogy a mi a gyermek v. 
ifjú kedélyéből természetesen nem folyhat} 
a mi érzelem- és gondolatvilágán kívül esik, 
a mi szerelmi vonatkozású, kétértelmű vagy 
éppen frivol, az pedagógiai czélokra alkal-
matlan. Mégis nem egy pedagógus követte 
el azon baklövést, hogy a nép- és műkölté-
szetnek ezen, nevelői szempontból kétes értékű 
példányait is fölhasználta, legfölebb változtat-
ván rajta valamit. 

Hála Istennek, lassan-lassan divatját múlja 
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az az ízléstelenség, hogy bizonyos dalban a 
szerelmi vonatkozású helyeket a baráti vagy 
szülői szeretetre vonatkozó ömlengésekkel 
pótolja a zenészpedagógus, azt hivén, hogy 
ezzel a változtatással készen van a kifogás-
talan ifjúsági dal. 

A szövegénél sokkal nehezebb a dallam 
megválasztása. 

Némelyek abban a hitben vannak, hogy a 
dallam, mely puszta érzelmet tolmácsol, nem 
lehet kártékony pedagógiai szempontból. Ez 
téves fölfogás. A dallam, igaz, hogy csupán 
érzelmet, hangulatot fejez ki, de nem egyszer 
édeskés szeutimentálizmust, érzékiséget, léha 
sőt frivol érzelmet. Egyik úgy, mint a másik 
képes megmételyezni a gyermeki szivet. Nem 
ritka a duhaj-nóta, mely szövege nélkül is 
duhaj marad. Ilyen dallamokat bevinni az 
iskolába több, mint könnyelműség. Bün volna, 
ha a szakértelem nagyfokú hiánya nem 
mentené némileg. De kérdem: van-e joga a 
tudatlanságnak feltolakodni az oktatás irányí-
tójául ? Megbotránkozással forgatom az egyik 
elterjedt népiskolai daloskönyvecskét., melyben 
ártatlanul együgyű, kedveskedő gyermekversek 
ilyen dallamokra vannak alkalmazva: Sir a 
kis lány a Balaton par t j án . . . (Érzelgős, 
magyartalan dallam.) Lefelé folyik a Tisza. . . 
(Csapongó dallam.) Nem ver meg engem az 
Is ten . . . (Szerelmi hangulat.) Here tyutyutyu . . . 
(Banális.) Osicsóné dala. (Duhaj és frivol dallam.) 

E dallamok, hiába alkalmazzuk ártatlan 
szövegekre, meg nem tagadják önmagukat, 
léhák, bánálisok, érzékiek és frivolak maradnak. 
Tulajdonságukat a versek ártatlansága el nem 
mossa, sőt szembeötlőbbé teszi. Kártékony 
hatásuk észrevétlenül lopózik be a lélekbe s 
megrontja a gyermek ízlését, kedélyét. 

Az iskola számára alkalmas dallamok ki-
választása a magyar dalköltészetnek nemcsak 
bő ismeretét követeli, hanem ízlést és maga-
sabbfokú zenei műveltséget is kiván. 

Valamely kor szellemét mi sem jellemzi 
hivebben, mint annak dalköltészete. A dal a 
nép gondolat- és érzésvilágának kifejezője. 
A milyen a kor jellege, olyan annak dalköl-
tészete. A tananyag kiválasztásánál alig hasz-
nálhatjuk föl a mai kor dalköltészetét, melyet 
a könnyűvérűség és érzékiség jellemez. Egy 
ideálisabb kor dalköltészetéhez kell fordulnunk. 
Régi dalköltészetünk kimeríthetetlen tárházát 
nyújtja az iskolai czélokra kiválóan alkalmas 
dallamoknak. E dallamokban annyi báj és 
nemes hangulat van, hogy önként kínálkoz-
nak nevelési czélokra. Nem teszünk rajtuk 
erőszakot, ha formailag ügy, mint tartalmilag 
megfelelő szövegekre alkalmazzuk, hiszen a 
nép is ugyanezt cselekszi, midőn időnkint 

új meg új versekkel kapcsolatban eleveníti 
föl őket. Itt kell említenem azon kedves, 
gőgicsélő dallamokat, melyek a gyermekmon-
dókákkal, köszöntőkkel, játékokkal együtt ter-
mettek. Népdalok ezek is, csakhogy a nép-
költészetnek naivabb példányai. 

Bátran fordulhatunk gazdag műdalköltésze-
tünkhez, mely a nemzeti érzést és gondol-
kozást oly nagy sikerrel fejezi ki, hogy a 
nép is magáénak fogadván számos példányát, 
ma már alig lehet megvonni annak határát : 
hol végződik a népdal s hol kezdődik a 
műdal. Legtöbbnek szerzője is ismeretlen. 
Ezen ismeretlen szerzőket az a dicsőség érte, 
hogy müveik túléltek neveiket. Iskolai czélokra 
alkalmas müdalokban, főleg hazafias jellegűek-
ben, gazdag a magyar zeneirodalom. Zeneszer-
zőink újabban szorgalmasan és nagy sikerrel 
zenésítik ifjúsági müköltészetünknek dalolásra 
alkalmas darabjait. 

(Déva.) Köveskuti Jenő. 

= A tanév véget ért s ezzel együtt a 
XIX-ik század utolsó tanéve is befejezést nyert. 
A nagy századhoz, melyben a magyar nép-
oktatásügy valódi ^megalapítása történt, méltó 
volt az utolsó év is, mely többek között a 
magyar tanítóság egyik legszebb és legfonto-
sabb társadalmi intézményének a Tanítók 
Házának megszületését adta ajándékba Yajlia 
a jövő tanév meghozná lelkes ministerünk rég-
óta előkészített nagyfontosságú reformjai közül 
a legnagyobbakat, az állami tanítók beosztá-
sát a tisztviselők díjosztályaiba, a tanítóképesítés 
államosítását, az iskola beléletének mélyítését és 
a népkönyvtárak ügyének országos szervezését. 
Bizuuk azonban, hogyha nem is az 1900/01-ik 
tanévben, de csakhamar mindezek meglesznek. 
Ma egyetértőleg működik a kormány és a 
tanítóság és szépen halad, folyvást emelkedőben 
van a népoktatásügye. Magyarország tanítói 
legyenek munkálkodók és buzgók a XX-ik 
században is, mint a XIX-ik század utolsó 
harmadának tanítói nemzedéke volt. 

: Tanítónők összejövetelei. A Mária 
Dorothea-egyesület tanítónői szakosztályának 
tagjai Sebestye'nné-Stetina Ilona és Győry 
Ilona ismert írónők és tanítónők kezdeménye-
zésére elhatározták, hogy az őszi hónapoktól 
kezdve a Tanítónők Otthonában legalább he-
tenkint egyszer összejönnek ismerkedés, szóra-
kozás és önképzés czéljából. A Tanítónők 
Otthonának már is szép könyvtárán kívül 
különösen a nevezetesebb külföldi pedagógiai 
és női szaklapokat és folyóiratokat szerzik be, 
hogy ügyeik állásáról tisztában legyenek. Az 
új kör e mellett az anyaegyesület érdekeit is 
igyekszik előmozdítani. 

ÍC >Ulis 

w 
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SZÜNORA 
Az áruló csengő. 

(Hegyi történet.) 

Yancsa Vaszali nem volt büszke arra, hogy 
a faluban neki volt a legszebb koz sokja, a 
legczifrábban kivarrott vászon-inge; arra sem, 
hogy öt tartották a vidéken a legcsinosabb és 
leggazdagabb fiúnak; arra sem, hogy legtöbb 
lábas jószágot ö hajtott föl tavaszon a bihari 
havasra, sőt még arra sem, bogv az ő havasi 
kürtje hallatszott legmesszebbre és legbúsabban 
a Bihar ormáról; egyedül csak arra volt büszke, 
hogy az ő vezérürü jén van a legélesebb hangú 
csengő, melynek szavát meghallják a Zanoga 
és az Greg Bihar csúcsán járók is, mikor ő a 
Nagy-Bihar (1851 méter) magas csúcsán le-
geltet. 

Tudta ezt az egész Rézbánya környéke. 
Azéit méltán csodálkozott mindenki, midőn 

meghallotta, hogy a Péter-Pál-napi gainai 
leány vásáron eladta Vanesa Vaszali a híres 
csengőjét. 

Sőt még én is csodálkoztam. Es midőn a 
nyáron megtaláltam őt a Bihar fenyvesének 
egyik leggyönyörűbb zugában: a forrásoknál 
(mit ők Funtinella néven ismernek), a hol 
éppen azt a festőt bámulta, a ki az én részemre 
festette azt a fölséges fenyves-részietet — azt 
mondom Vaszaünak: 

— Hé, fiú! már egy órája látom nyájadat, 
mióta lefelé jövök a Nagy-Kukurbetáról s még-
sem hallom a csengődet. Hová lett? 

— Eladtam — felelt rosszkedvűen, holott 
máskor mindig mosolyogva válaszolt, sőt 
messzire elibém jött s messze elkísért az 
ormon. 

— Miért adtad el? 
— Mert elárult s megfogyasztotta a bárá-

nyok számát. 
— Hogyan? 
— Akarod tudni, uram ? (Az oláh pásztorok 

és a köznép mindenkit tegeznek.) Jer, üljünk 
le a forrás mellé, ott a túlsó oldalon, szem-
közt a festővel, a hol olyan vigan fátyolozik 
alá a sziklán szétterülő forrásvíz. Ott ihatsz 
is, ha megszomjaztál, mert mi pásztorok egy 
ivó fakanalat tartunk ott a sziklahasadékban, 
a melyből a világ legtisztább és legjobb 
forrásvize előbuzog. Mert nincs párja a Funti-
nellának! 

— Menjetek — szólalt meg a festő — azt 

a sziklarészletet az ő kis vízesésével úgyis ide-
festem, sőt még titeket is, ha jut hely számo-
tokra ezen a keskeny vásznon. 

Átmentem Yaszalival a sziklás patakon a 
forráshoz s ott a kis barlang szélén leülve, 
én czifra botommal a víz folyókáját igazgat-
tam, félrehárítva abból a víz által odasodort 
sziklatörmelékeket, miközben Yaszali elbeszélte 
az áruló csengő történetét a következőképen: 

— Soha nem volt még annyi bajom lábas 
jószággal, mint a tavaszon, mikor ide a ha-
vasra fölköltöztünk. Nem is csoda, mert haj-
tottunk föl szarvasmarhát, kecskét, szamarat, 
juhot, lovat, csikót, sőt még sertést is. 

— Bizony, annyiféle jószággal sok baj le-
hetett. míg fölértetek — jegyzém meg. 

— De még mennyi! — Sóhajtott föl Va-
szali. — Az igaz, hogy a fölhajtásra volt 
segítség elég. Még Stefáni. Tanaszi, Juon, sőt 
az a te barlangi kalauzod: Athanász is segített. 
Föl is értünk szerencsésen. Hanem csak azután 
következett a nagyobb baj egy hónap múlva. 

— Hogy-hogy? 
— Tudod, hogy a Bihar keleti oldalán lakó 

havasi móczok itt járnak keresztül vasárnapon-
kint, mikor a rézbányai vásárra mennek ló-
háton. Sokat ismerek közülük. Többek között 
ismerem azt a mindig selyemruhában járó 
roppant nagy mócz asszonyt. 

—- A „mócz királynét" ? — kérdeztem. 
— Igen, azt — felelte Vaszali mosolyogva, — 

a kit a vidéken úgy hívnak. Férjével együtt 
gyakran szoktak hozzánk szállani. A baj előtti 
napon már mentek hazafelé, a mint a Nagy-
Kukurbeta (Bihar) oldalán levő forrásnál ta-
lálkoztunk, azt mondják nekem: 

— Vaszali! jöjj el már egyszer hozzánk. 
Lásd, ott van a házunk, amoda, kelet felé, 
egy kis csúcs tetején, kifehérlik a fenyvesek 
közzül. Nincs is messze. 

— Tudom én azt, látom is. Elmennék én 
hozzátok akár most is, de nem merem a boj-
tárokra bízni ezt a sok mindenféle jószágot. 

— Vigyázunk mi azokra — kiáltott a kö-
zelben levő Mitru — attól ugyan elmehetsz. 

— Egy nap nem a világ, holnap vissza-
jöhetsz — bíztatott a „mócz királyné." 

— Tétovázva álltam, szerettem volna is 
menni, nem is. 

E közben a mócz leszállott mokány lováról 
s hozzám vezette; 
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— Itt a lovam, ülj rá ! 
— Hát te gyalog mennél? 
— Lesz nekem akárhány lovam, ha akarom. 
E szóra odaért vagy hat móez, a kik ló-

háton jöttek egymásután, a vásárról hazafelé 
igyekezve. Mind leszállottak a lóról, levett 
kalappal mentek a „mócz királynéhoz", kezet 
csókoltak neki s azután mindnyájan odavezet-
ték lovaikat férjéhez s majdnem egyszerre kí-
nálták neki: 

— Erre ülj föl, uram! 
Az lett a vége, hogy én is fölültem, a többiek 

is egy hián, a ki büszkén lépdelt gyalog 
utánunk, mert az ö lovát fogadta el a „mócz 
királyné" fér je . . . 

Mikor aztán másnap délután visszatértem, 
szétnéztem és hallgatóztam a Greitor-szikláról, 
a mely háromszorosan adja vissza a hangot, 
nem láttam a jószágainkat s nem hallottam 
a csengőmet. Belefúttam havasi kürtömbe 
háromszor egymásután. Csak a szikla válaszolt 
háromszorosan. Fölmentem a NagyBihcr 
csúcsára a jelzőoszlophoz, a honnan addig 
láthat a szem, a meddig bírja: keletre a gyalui 
havasokra, délre a Gain ára és hunyadi 
hegyekre, nyugotra a belényesi völgyre, sőt a 
nagyon jószemű ember megláthatja Debreczent, 
északra pedig a karcsú Vlegy ásza-csúcson túl 
a Kalotaszeg vidékén és a Sebes-Kőrös mellett 
emelkedő hegyekre, melyeket nyugotról a 
Királyhágó zár be. 

— Valóban úgy van, én is láttam miűd-
ezeket — kiáltott át a festő a túlsó partról, 
le is festem, ha addig élek, ezt a kimondhatat-
lanul szép hegyvidéket s hiszem, hogy a kiállí-
táson meghozza nekem az első díjat. 

— A jelzőoszlop melletti nagy kőrakásra 
fölállottam — folytatá Vaszali — s ott ismét 
belefúttam havasi kürtömbe háromszor: egyet 
az Öreg-Bihar, egyet a rézbányai völgy s egyet 
a Zanoga felé. Az utóbbi irányból, a Zanoga-tó 
melletti fiatal erdőből kaptam választ Mitrutól. 
Ismerem havasi kürtjének szavát. Erre én egy 
közöttünk megállapított rövid nótát elkürtölve, 
tudattam vele, hogy megyek s ő ugyanazzal 
válaszolt, hogy vár és a hang után indulva a 
legközelebbi úton juthassak hozzá. Siettem is. 

— Megtaláltad könnyen? —• kérdeztem. 
•— A pásztor-ember egyenes irányban tud 

menni a hang után. En is úgy mentem. Veze-
tett a csengő éles hangja, mely messze ki-
hallott a fenyvesek zúgásából. A Zanoga-tó 
mellé érve — mely fönt van a Zanoga dél-
keleti oldalán — már rosszat sejtettem, mert 
jószágaink közül egy se volt a tisztás legelőn, 
hanem a csengő a fiatal, alig 10 éves erdőből 
hallatszott, a hol egyáltalában nem szabad legel-
tetni. Futottam lefelé a leitőn, hogy kiterel-

tessem onnan a jószágokat, melyek a bojtárok 
ostobasága miatt csaptak be oda. 

— De ugyanakkor láttam — folytatá 
Vaszali — hogy az ellenkező irányból szintén 
siet lefelé az erdész három erdőesőszszel egye-
nesen a csengő hangja után, a völgybe. Ok 
közelebb voltak a fiatal erdőhöz és a mi tilos-
ban legelő jószágainkhoz. Mikor én odaértem, 
már összes jószágaink körül voltak kerítve 
s az erdész éppen hajtani akarta le a faluba. 

— Ne tessék lezavartatni a jószágokat, 
erdész úr! —• kérleltem én az erdészt — 
tessék fölírni az egészet, kifizetjük mi a kárt, 
mert a jószág a mienk. 

— A tietek, Vaszali — kérdé az erdész — 
hát miért nem vigyáztok jobban ? 

És fölírt minden darab lábasjószágot s azután 
távozás közben mosolyogva mondá: 

— Mégis csak jó az ilyen éleshangú csengő . . . 
Egy hét múlva ott voltunk apámmal a 

szolgabírónál, a hová az erdész idéztetett. 
A szolgabiró fölolvas a előttünk a törvényt: 
„A ki oly erdőben, melyben a legeltetésre 

joga nincs, szándékosan vagy gondatlanságból 
legeltet, az okozott kár és esetleg a hajtópénz 
megtérítésén fölül pénzbüntetéssel a következő 
mértékben büntetendő: minden darab szarvas-
marháért 50 kr, kecskéért 50 kr, ló, öszvér 
vagy szamárért 40 kr, juhért 15 kr, sertésért 
10 kr, szoprs csikóért 5 kr. Ha azonban a 
legeltetés 15 éven aluli vagy tilalom alatt levő 
erdőben történik, a pénzbüntetés mindenik darab 
állatért kétszeresen veendő." (1879 : XXXI. 
t.- cz. 100. §). 

— No, akkor fizethettetek azért a sok 
mindenféle jószágért — jegyeztem meg. 

— Bizony fizettünk is — sóhajtott föl 
Vaszali — és attól kezdve apám nem engedte 
többé föltenni az áruló csengőt egyik állatra 
se s én a nyári gainai leányvásáron — a hová 
három lovat vittem eladni — eladtam a csen-
gőt egy vidrai embernek 

Festő barátom ez idő alatt bevégezte a képet 
s Vaszalitól búcsút véve, indultunk le a Biharról 
s míg" le nem értünk az erdőbe, mindig hal-
lottuk Vaszali havasi kürtjének mélabús nótáit. 

(Budapest.) A . Nayy Sándor. 

IRODALOM. 
Dr. Neményi Imre. Szemelvények Apáczai 

Csere János pedagógiai műveiből. Budapest, 
Singer és Wolfner kiadása. Dr. Neményi Imre 
nagy szeretettel foglalkozik Apáczai Csere 
Jánossal, ki a magyar nemzeti nyelven szóló 
tudományosságnak és a magyar szakszerit 
pedagógiai irodalomnak ah ja és megteremtője. 
1892-ben „Apáczai Csere János mint pedagó-
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gus" czímü tanulmányában már széles körben 
fölköltötte a tanítóság figyelmét Apáczai iránt; 
most pedig nagy rokonszenvvel, melegséggel 
megírt életrajz kíséretében szemelvényeket 
tesz közzé A. Cs. J. pedagógiai műveiből. 
Haza és nemzet, nevelés, tanítás, tanulás, egy-
ház, iskola, tudomány, irodalom, közművelődés 
czím alatt csoportosítja a szemelvényeket. 
Mennyi becses gondolat! Jó nagy részéről azt 
hinnők: mai tudós elmeszülöttei, oly frissek, 
oly üdék s oly korszerűek. Éppen eme kor-
szerűségnél fogva a mai tanítói nemzedék-
nek is oktatója, tanácsadója Apáczai. Már 
Apáczai hirdette, hogy a vattáserkölcsös neve-
lés legfőbb iskolai eredmény, az általános isko-
lázás az államnak életbevágó érdeke, leghat-
hatósabb nevelési eszköz a szeretet, a nevelést 
nem lehet elválasztani a tanítástól (nevelő-
oktatás), gondot kell fordítani a testi nevelésre 
stb. Reformátori elszántsággal, lelkesedéssel 
küzdött a tanítás és nevelés kellő megújításáért. 
Nem törődve lenézéssel, méltatlan bántalma-
zásokkal, rágalmakkal, hamis vádakkal, kenye-
rétől \aló megfosztással, halálbüntetéssel való 
fenyegetéssel, haladt előre eszméi hirdetésében. 
Az ily csodás lélek méltán keltheti föl érdek-
lődésünket. Dicséretreméltó dolgot cselekedett 
dr. Neménvi Imre, midőn eme szemelvényeket 
elkészítette és közrebocsátotta, hogy szülők, 
nevelők, tanítók, tanítójelöltek s a nagyközönség 
könnyen hozzáférhessenek Apáczai nevezetesebb 
gondolataihoz. Jó lélekkel ajánljuk e mű yet 
megszerzésre és olvasgatásra. 

Érdekes irodalmi vállalat megindítását hatá-
rozta el a Szent István-társulat, megbízván 
Békefi Rémig egyetemi tanárt a „Magyar-
országi katholikus közoktatásügy történeti 
emlékei" (Monumenta catholicorum Hungáriáé 
pedagogic:),) szerkesztésével. E nagy vállalat a 
hazai kath. közoktatásügy történetére vonatkozó 
adatokat hű másolatban, tudományos földolgo-
zásban, fölvilágosító jegyietekkel, tárgyi magya-
rázatokkal és szakszerű bevezetéssel készíti elő. 

Buzicska Kálmán zalamegyei tanfelügyelő 
„Beszédek a tanügy és társadalom köréből" 
czím alatt 40 alkalmi beszédet adott ki, melye-
ket 1884 óta tanítók közgyűlésein, új iskolák 
megnyitásakor, jubileumokon és más ünne-
peken tartott és melyek ennélfogva Zalamegye 
tanügye történetéhez is adalékokul szolgálhat-
nak. A füzet Nagy-Kanizsán Fischel Fülöpnél 
csinos kiállításban jelent meg a szerző arcz-
képével. 

A „Falusi könyvtár" czímű ismert vállalat-
ból a Franklin társulat újabban egyszerre öt 

(48—52. számú) füzet jelent meg. Sierbán 
János a szarvasmarha tenyésztéséről és haszno-
sításáról szól két füzetben, továbbá a kender-
termelésről és áztatásról, Bombay Dezső a 
szőllő ellenségeit és betegségeit ismerteti, 
Monostori Károly pedig a juhtenyésztés alap-
vonalait adja elő népszerű nyelven. Az egyes 
füzetek ára 1—1 korona Mindenikben több 
kép van. 

HIVATALOS «ÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: dr. Tóth László-

nak, a ki a maglódi-uti közs. el. isk. mellett 
fölállítandó tanítói és népkönyvtárra 320 
koronát adományozott; Győr szab. kir. város 
közönségének azon áldozatkészségeért, hogy a 
győri áll. polg. leányiskola tornacsarnokának 
elhelyezése czéljából egy 2000 korona értékű 
telket ingyen engedett át a m. kir. kincstár 
részére ; Andrássy Dénes grófnak és nejének, 
a kik Lazony községben egy áll. vagy közs. 
isk. létesítése czéljából tizenkétezer koronát 
adományoztak. 

Kinevezte: Versényi Borbála oki. tanítónőt 
a györgyfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Klósz Etelka oki. óvónőt áll. óvónővé s állandó 
szolgálattételre a námesztói felvidéki magyar 
közművelődési egyesületi óvodához osztotta be; 
Hegedűs Paula budapesti II. ker. áll. tanítónő-
képző-intézeti gyakorló isk. tanítónőt, eddigi 
működési körében s jelenlegi állomásán való 
meghagyás mellett, áll. tanítónőképző-intézeti 
segédtanítónővé; özv. Hauserné-Lux Emma 
oki. tanítónőt az előpataki áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Jenőffy Piroska szilágysomlyói áll. 
felső leányiskola helyettes tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fizetési osztályba segédtanítóuővé; 
Schlupni Sarolta dévai áll. polgári leányiskolái 
helyettes tanítónőt ugyanezen iskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítónővé; Bodné-l'ersz 
Katalin nagyszebeni áll. polg. leányiskolái 
helyettes tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. 
fizetési osztályba segédtanítónővé; Nikéll Irma 
beregszászi áll. polg. leányiskolái helyettes 
tanítónőt ugyanezen iskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtai. ítónővé; Kollányi Ödön ta-
polczai áll. polg. isk. helyettes tanítót ugyan-
ezen iskolához a XI. fizetési osztályba segéd-
tanítóvá; Kolb Lajos beszterczei államilag 
segélyezett közs. polg. fiúiskolái helyettes 
tanítót ugyanezen iskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Deutsch Mátyás franczfeldi áll. 
el. isk. tanítót a torontálalmási áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 
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Jóváhagyta: a nagykiikiillőmegyei általános 
tanítóegyesület módosított alapszabályzatát f. 
évi 37.299. szám a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Goldstein Mór 
bácsdoroszlói munkaképtelen izr. tanító részére 
évi 420 koronát; Budinács Mátyás csonoplai 
róm. kath. tanító részére 800 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Zsurka Aurél volt apátii gör. kel. tanító özv., 
szül. Barna Juliánná részére évi 360 koronát; 
Hruska Tivadar galgóczi polg. isk. tanító 
özvegye, szül. Szellő Mária részére évi 300 
koronát; Lábos Milutin kucsurai g. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Kovacsevits Anna 
részére 435 koronát ; Danykó Mihály poracsi 
volt g. kath. tanító Győző nevű kiskorú 
árvája részére évi 106 korona 33 fillért; Szabó 
Ilona nagybabráczi munkaképtelen áll. óvónő-
nek végkielégítés czímén 900 koronát; néh. 
Singer Bernát szegzárdi nyugd. volt izr. tanító 
özv., szül. Adler Betti részére évi 200 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Szabó László déghi ev. ref. nyug. volt 
tanító Etelka és Ilona nevű árváinak a kolozs-
váriba. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A A Tanítók Kaszinója és a Segélyző-

Egyesület Ö Fölsége megkoronáztatásának 
évfordulóján, mint már jelentettük, főleg 
a jótékonyság gyakorlásával foglalkozott. 
Verédy Károly tanfelügyelő elnöki megnyitója 
utalt a koronázással kapcsolatos nemzeti föl-
lendülésre és kiemelte, hogy úgy a Segélyző-
Egyesület, mint a Kaszinó ezen a napon a 
királyhüség nemes eszményéhez fűzi a fővá-
rosi tanítóság szolgálatában álló jótékony 
intézményeit. Walter Károly igazgató jelenté, 
hogy a Segélyző-Egyesület O Fölsége nevére 
megkoronáztatásának 25 éves évfordulója al-
kalmából létesített árva-alapját követte az 
Erzsébet árvaleány-alapítvány úgy, hogy az 
ifjúsági segélyalap összege a 40 ezer koronát 
mái- meghaladja. Ezekből az alapokból 11 fővá-
rosi tanító gyermeke 1400 korona ösztöndíj-
ban részesült. Az egyesület szeretet adományát 
Emődy tanítónőjelölt köszönte meg. — A Ka-
szinó hasonló törekvéseit Bardócz Pál egyesületi 
titkár adta elő, a ki röviden fölsorolta az egy 
év alatt elért eredményeket. A Szamaritánus-
alap, minden agitáczió mellőzésével, 15.000 kor. 
értékű alapvagyonnal, a könyvtár pedig 3000 
kötetnél többel rendelkezik. A Kaszinó ezen 
alkotásait dr. Wlassics Gyula minister 1000 
és Budapest főváros 500 koronával támogatta, 
dr. Krausz Ede fővárosi ügyvéd pedig 12.000 
korona értékű telket ajándékozott. Az egyesületi 

tagok száma az eddigi maximális létszámot 
már is fölülmulta. Dr. Széki Antal jogtanácsos 
előadásában ismertette a tervbevett tanítói 
korona-szövetkezet szervezetét, mely hivatva lesz 
a fővárosi tanítóság szocziális mozgalmaiban az 
önsegélyt tágabb alapokon értékesíteni. Halász 
Ferencz min. osztálytanácsos a minister nevében 
üdvözölte mindkét egyesületet, áldást kérve az 
eddig is oly szép eredményeket föltüntető 
önzetlen munkásságra. Ember Károly igazgató 
megköszönte az érdeklődők szives figyelmét 
és kifejtette, hogy a Kaszinó eddigelé kerülni 
igyekezett az érdekkörök megzavarását, tag-
jai szaporodtak; alkotásai főleg társadalmi 
szempontból mérlegelendők. A segélyző egyesü-
let nemes példáját követi a Kaszinó is, azzal 
a különbséggel, hogy ez főleg a tanítók sorsá-
val kiván foglalkozni. Nem mellőzi azonban 
kulturális föladatát sem, a mit könyvtárai és 
vitaestéi igazolnak. Az eddigi bár szerény 
sikerek az alapítók nemes intenczióit fénye-
sen igazolták s kéri a megjelenteket, hogy 'a 
sikerek emeléséhez hozzájárulni szíveskedjék. 
Végezetül éltetve a királyt és hazát, közokta-
tási ministerünket és képviselőjét, valamint 
fővárosunk vezető férfiait, az ünnepélyt bere-
kesztette. Az ünnepségen megjelentek a közok-
tatási minister képviseletében Halász Ferencz 
osztálytanácsos, a székesföv. képviseletében 
gróf Festetich Géza tanácsjegyző, továbbá 
dr. Krausz Ede ügyvéd, dr. Székely Antal 
ügyvéd és mások. 

£ Az udvarhelymegyei ált. tanítóegyesü-
let udvarhelyi járási fiókköre f. hó 12 én tar-
totta meg 3-ik rendes gyűlését. Lázár József 
köri elnök megnyitó beszédében az egyesülés és 
együttműködés ható erejét, ebből kifolyólag 
a nemzeti nevelést fejtegette. Gál Sándor üdvö-
zölte ezután a gyűlést a kath. tanítói kör nevéé-
ben, megköszönve a meghívást, kijelenté reflek-
szióképen az elnöki megnyitóra, hogy min-
denkor a legnagyobb örömmel vesznek részt e 
kör gyűlésein, ha arról tudomást szerezhetnek. 
Orbók Gyula a népkönyvtárak szervezéséről 
olvasott föl. Vicla Mózes, Endrődi Sándornak 
„A Tanítók Háza felé" czímü költeményét 
szavalta igen nagy hatással, mit a kör élénk 
tetszéssel és lelkes éljenzéssel fogadott. 
Gyerkes Mihály fölolvasott „a helyesírás és 
fogalmazás tanításáról." Többrendbeli jelen-
tés tudomásulvétele és elintézése után a jövő 
gjülés helyéül Parajd, megtartási idejéül 
f. évi október hó 10-ike állapíttatott meg. 

!Pb Trencsénvármegye ált. tanítótestü-
letének csaczai járásköre Cserne községben 
tartotta évi ülését, a melyen tárgyaltakból 
röviden említendők: 1. A büntetések, kivált 
a testi fenyítés alkalmazását igyekezzék a 
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tanító kerülni. 2. A kántortanítók járandósá-
gainak a nyugdíjba való beszámítását illető-
leg: a kántori jövedelem választassák el min-
denütt a tanítóitól; a tanítónak mint ilyen-
nek adassék meg az őt megillető javadalma-
zás és ez számíttas=ék a nyugdíjba. 3. A tanító-
testületek hatáskörének szélesbítése; a tanító-
testület véleménye kérendő ki a tanító fegyelmi 
ügve esetén; a fegyelmi birák közé tanítók 
is volnának behivandók. 4. A kör az osztat-
lan iskolák számára külön tantervet javasol. 
5. A kör az általános tandíjmentesség mellett 
foglal állást; a 15 kros nyugdíjjárulékot tör-
lendőnek tartja, de ennek megtörténhetéseig 
a 15 krok a „Tanítók Házára" fordítandók. 
Trencsénben föntartandó tanuló-internátust a 
kör helyesli s tagokul többen mindjárt beirat-
koztak. Elnök fölszólítására többen léptek be 
az Eötvös-alap tagjai sorába. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J . . . . Ó. Az állami iskolai épületeknek ron-

gálás ellen való megvédése tárgyában a közokt. 
min űr 1896. évi 1748. sz. a a kir. tanfel 
ügyelőkhöz rendeletet intézett, melyben utasít-
tatni kivánja az illető tanítókat és igazgatókat, 
hogy a gondjaikra bizott iskolaépületek meg-
óvására gondosan ügyeljenek föl, mert a köte-
les felügyelet elmulasztásából eredő károkért 
az illetőket felelősségre fogja vonni. — 0 . . . 
Az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalap javára 
fizetendő díjak beszedése és elszámolása tár-
gyában kiadott utasítás (pénzügymin. 1892. 
29 554. sz. körrendelet) 9 ik §-a szerint a kir. 
pénzügy igazgatóság 50 frtot fölül nem haladó 
hátralékok, befizetésére saját hatáskörükben 
halasztást engedélyezhetnek akkép, hogy az 
illető hátralék a fönfotgó körülményekhez 
képest megállapítandó határidő alatt, de leg-
fölebb másfél év alatt, évnegyedi részletekben 
törlesztethessék. — M. Vilmos. A közig, bizott-
ságtól nyer iskolaszéke értesítést a kérdezett 
ügyről. 30.446/1900. sz. a. kiutalványozták. — 
M. J. U. 1. A polg. isk. tanítók és tanítónők 
képesítéséről szó'ó s 1893. évi május 28 án 
13.071. sz. közokt. min. rendelettel kiadott 
szabályzat ma is érvényes. 2. A nyelvtudo-
mányi csoportban a polg. isk. tanítóképzőben 
német nyelvet is kell tanulni; képesítést a 
német nyelv tanítására azonban nem muszáj 
szerezni. 3. Nyelvmesteri vizsgát magyar, 
német, franczia, angol vagy olasz nyelvből 
lehet tenni. — Hudin F. 1. Egyházi adózásra 
nézve az illető felekezeti hatóság intézkedése 
döntő. 2. Néptanítók nyugdíjaiktól községi 
adót nem fizetnek. — Hankó János. Saját 
földbirtoka után a tanító is köteles hozzájá-

rulni a köz légi (esetleg felekezeti) iskolaépítés 
költségeihez. Fizetése után — véleménvünk O v 
szerint — nem köteles. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Az országgyűlés bezárása 

után a belpolitika terén némi csend uralg, 
melyben élénk változatosságot okozott Tisza 
István grófnak, mint a biharmegyei szabadelvü-
párt újonan megválasztott elnökének, tartal-
mas, a politikai helyzetet élesen megvilágító 
programmbeszéde, melynek egyes tételeire 
Apponyi Albert gróf és Horánszky Nándor 
is jónak láttak nyilatkozni. A szereplő politi-
kusok némileg eltértek egymástól, de abban 
megegyeznek, hogy a szabadelvű-pártban egy-
ség van és Széli Kálmán ministerelnök pro-
grammját mindannyiok föltétlenül magáénak 
vallja. Annál nagyobb a zaj a külpolitikában 
főkép a kínai zavargások miatt. Az egymással 
nagyon ellentétes hirek daczára is kétségtelen, 
hogy itt komoly válság van és a háború a 
kinaiak és európaiak között formális hadüzenet 
nélkül is tényleg megkezdődött, sőt nem lehetet-
len, hogy oly mérveket ölt, melynek következté-
ben a földgömbnek e legnépesebb birodalmában 
rövid idő múlva nagy átalakulások és esetleg 
új területváltozások lesznek. A búrok az ango-
lok győzelme daczára még mindig folytatják 
a harczot, bár inkább apróbb csatákkal és 
guerilla modorban. Nevezetes hír még, hogy 
Muraviev gróf, az orojz külügyminister, ki a 
békepárt egyik vezére volt agyszélhüdésben 
hirtelen meghalt. 

— A párisi nemzetközi tanügyi kon-
gresszusra lapunknak Párisban időző szer-
kesztőjénél f. hó 21 ig jelentkeztek: Téthi 
József (polg. isk. tanító, Nagy-Szt.-Miklós), 
Pataky Irma (tanítónőképző-intézeti igazgató, 
Győr) és Szellemyné Pataky Gabriella (Győr), 
a kiket lapunk szerkesztője a kongresszus 
főtitkáránál: Jost főtanfelügyelőnél már beje-
lentett. A jelentkezők a kongresszus titkári 
hivatalától fogják megkapni a nyomtatványo-
kat, melyek a szükséges tudnivalókat tartal-
mazzák. Az, „hogy lapunk fel. szerkesztője 
szívesen szolgál fölvilágosítással", csak a kon-
gresszuson tartandó fölolvasásra vonatkozott, 
mert hogy egyéb tekintetben ő fölvilágosítá-
sokat adjon és a jelentkezőkkel levelezésbe 
bocsájtkozzék: teljes lehetetlenség, a mennyi-
ben az a körülmény, hogy a jurv két alosztá-
lyának a tagja és a külügyi osztály titkára, 
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minden perczét igénybe veszi. A jelentkezők 
közül tehát csak azok számítsanak tőle levél-
beli fölvilágosításra, a kik fölolvasást akarnak 
tartani a kongresszuson. A kongresszusi tag-
sági díj sem küldendő lapunk szerkesztőjé-
nek a czímére, hanem oda, a hová a nyom-
tatványok mondják. 

— A franezia közoktatásügyi ininisterium 
népoktatásügyi osztályának főnökénél: Bayllet 
úrnál f. hó 21-én tisztelgett lapunk f. szer-
kesztője s meghívta őt a magyar osztály 
népoktatásügyi osztályának megtekintésére. 
Bayllet min. tanácsos úr nagy előzékeny-
séggel fogadta lapunk szerkesztőjét, élénken 
tudakozódott népoktatásügyünk felől s Ígérte, 
hogy a jury vei együtt fogja megtekinteni 
kiállításunkat. Bayllet úr egyúttal szives volt 
szerkesztőnknek a franezia közoktatásügyi 
ministerium hivatalos jelentését is rendelke-
zésére bocsájtani, a mit szerkesztőnk abban 
a munkában fog fölhasználni, a mit a franezia 
népoktatásügyről szándékozik írni és a Ped. 
Könyvtárban közzétenni. 

— A siketnémák váczi intézete fönnállá-
sának századéves jubileumára, mely 1902 aug. 
15-éu lesz, az intézetből kikerült váczi siket 
némák már most megalakították a maguk 
részéről az előkészítő bizottságot és többek 
között elhatározták, hogy kiállítást is rendez-
nek, melyre a folyó év deczember végéig lehet 
tárgyakat bejelenteni Oros Kálmánnál Váczon. 

— A siketnéma-iskolák tantervét elké-
szítette az országos gyógypedagógiai szak-
oktatási tanács s a közoktatásügyi minister 
azt jóváhagyta. Az egyes osztályok szerint 
részletezett anyag földolgozásához részben 
módszeres utasítások vannak. Az új tanterv 
már a jövő tanévben érvénybe lép 

— l'j polgári iskolát építenek Baja váro-
sában. A város legszebb helyén 24.000 koro-
náért vásároltak telket számára és ide építik 
még ez év folyamán az impozáns iskolai 
épületet. 

— A könyvnyomtatás föltalálój cl, ä hires 
Gutenberg 500 évvel ezelőtt született jnnius 
23-án Mainzban. A nevezetes évfordulót Mainz-
ban nagy nemzetközi ünneppel és kiállítással 
kapcsolták össze, melyeken Magyarország is 
képviselve volt. Ezenkívül minden művelt 
országban, nálunk is, rendeztek Gutenberg-
ünnepeket és ezekben nagy részük volt a taní-
tóknak, kik a világraszóló találmány értékesí-
tésének elsőrendű közegei voltak. 

— Tanítónőképző a székelyek számára. 
A sepsiszentgyörgyi államsegélyben részesülő 
községi kisdedóvónőképző-intézetnek tanítónő-
képző-intézetté való átalakítása tárgyalás alatt 
van. Mióta az okleveles kisdedóvónők száma 
oly rohamosan emelkedett, hogy most mái-
ezernél jóval több okleveles kisdedóvónőnek 
nincs állása, a sepsiszentgyörgyi intézet fön-
tartásának kevés jelentősége lett, annálinkább 
szükséges itt tanítónőképző, mivel az egész 
Székelyföldön nincs magasabb nőnevelőintézet 
és a kolozsvári tanítónőképző oly túlzsúfolt, 
hogy a jelentkezők nagyobb részét kénytelen 
visszautasítani. Az átalakítás előmunkálataiban 
Pótsa József főispán és Beksics Gusztáv kép-
viselő fejtenek ki nagy tevékenységet. 

— A kolozsvári tanítóképző-intézet nö-
vendékeinek nagy föltűnést keltett sztrájkja 
ügyében a minister kimondotta az Ítéletet. 
Orbók Mór igazgató teljes elégtételt nyert, 
egy fizetési osztálylyal előbbre lépett és helyét 
ismét elfoglalhatta. A sztrájkoló tanulók egy 
része kedvezményeit vesztette el, másoknak 
csak hosszabb idő után engedik meg a képe-
sítő vizsga letételét és egy másodévest kitil-
tottak _az iskolából. 

— Ötezer tanítónő indult el most New-
Yorkból a párisi kiállításra egy csapatban 
külön hajókon és Havretől külön vonaton. 
Párisba érve elszélednek lakást keresni, de 
megállapodtak, hogy minden reggel találkozni 
fognak a Concorde téren és lehetőleg együtt 
nézik meg a programmba fölvett nevezetes-
ségeket. 

— A Klotild-szeretetháznak, mely eddig 
a főváros majorsági épületében volt elhelyezve, 
de a czélszerűtlen és roskadozó épületre már 
eddig is sok ezer koronát költött hiában, 
Budapest székes - főváros a Hidegkűti-úton 
4000 négyszögölnyi telket adományozott. Az 
egyesület az új telken pavillon-rendszerben 
100 elzüllésnek indult árva részére teljesen 
modern épületet állít 200—250.000 korona 
költségvetéssel. 

— Tanulótársak szövetkezete. Budapesten 
a vadászutezai polgári leányiskola és női ke-
reskedelmi tanfolyam volt növendékei egyesü-
letet alakítottak, melynek czélja, hogy a volt 
iskolatársakat erkölcsi és anyagi támogatásban 
részesítsék. Ily irányú hasznos egyesületek 
nálunk még csekély számmal vannak. Nők 
részére ez az első. 

— Alapítvány a Fereucz József Tanítók 
Háza javára. Wodiáner Arthur es. és kir. 
udvari könyvkereskedő 500 korona alapítványt 
tett és ez összeget Lakits Yendel kezéhez le 
is fizette. Utánzásra méltó nemes példa ez, 
melylvel Wodiáner A. úr a tanítói kar iránt 
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érzett tisztelésének és nagylelkűségének ismét 
tettekben nyilvánuló jelét adta. Tudvalevőleg 
a Wodianer F. és fiai (Lampel Róbert-féle) 
könyvkereskedés ajánlotta föl a tanítók helyett 
az 50 és 20 koronás részesjegyek árának ki-
fizetését — miként az Irodalmi Értesítőben 
olvassuk — még akkor is, ha a kiadásában 
megjelent s általánosan aprobált elemi, felső 
nép, tanoncz- és gazdasági ismétlő-iskolai tan-
könyvek bármely más könyvkereskedőnél rendel-
tetnek s ezen 100 korona értékű számlát 
az Eötvös- alap elnökségéhez beküldik. Ne-
vezett ezég kiadványai ügyében az Eötvös-
alap elnöksége Péterfy Sándor, Lakits Vendel 
és Peres Sándor aláirásával fölhívást bocsá-
tott ki melyből adjuk a következő sorokat: 
„Hassatok oda, hogy a fönt nevezett nagy-
érdemű könyvkiadó czégnek jó szándéka 
kárba ne veszszen s hogy a czégnek kiadásá-
ban megjelent igen csinos kiállítású s belső 
értékben bármely hasonló nemű kiadványnyal 
versenyző iskolai kézikönyvek minél szélesebb 
körben elterjedjenek. Fejtsétek ki az iskola-
székek nemesen érző és buzgó tagjai előtt, hogy 
a mikor ezeket a kézikönyveket bevezetik, akkor 
ama két nagy nemzeti és közművelődési tanítói 
jótékony intézetnek: az Eötvös-alapnak és 
Tanítók Házának fölvirágzásához is hozzájá-
rulnak s hogy ezeknek áldásaiban idővel azok-
nak az ivadékai is részesülhetnek, a kik ma 
teljesen önzetlenül lépnek támogatóik sorába, 
mert hiszen senki sem tudhatja, nem jut-e 
egyik-másik ivadéka a tanítói pályára." 

— Tanítói jubileum. Bobonka András, 
bökönyi (Szabolcsm.) tanító junius hó 12-én 
ünnepelte tanítósága 40 éves jubileumát. Az 
ünnepélyre megjelent a jubilált iskolájában a 
h.-dorogi gör. kath. esperesi kerület összes 
lelkésze, tanítója, vidéki s helybeli nagyszámú 
közönség. A jubilánsnak Varga László kerületi 
esperes adta át a kerületi tanítóság által gyűj-
tésből vett emléktárgyakat. Bobonka A. kar-
társunk 40 évi tanítósága alatt mintegy 4000 
tanítvány szivébe oltotta zengzetes magyar 
nyelvünkön az istenfélelmet és a hazaszere-
tetet. — Ullarich Gyula budapesti polgári 
iskolai igazgató 30 éves tanári működésének 
évfordulóján, junius 24-én az intézetben ün-
nepet rendeztek a növendékek hangversenyé-
vel. Az ünnepen Morlin osztálytanácsos adta 
át Wlassics minister üdvözlő levelét, Rapcsányi 
István tartotta az emlékbeszédet és utána a 
tanítók kaszinójában társasebéd volt. 

— Véres kántorválasztás volt közelebb 
Gyöngyös-Tarján községben. A községi lako-
sok kisebbsége nem nyugodott bele, hogy 
nem az ő jelöltüket választották meg és zavart 
okozott, mely csakhamar zendüléssé vált. 

Csendőröket hoztak, kik kénytelenek voltak a 
tömeg közé lőni. Húsz ember megsebesült. 

— Adomány a Tauítók Háza javára. 
A bajai állami tanítóképző-intézet május havá-
ban tartott és szépen sikerült ifjúsági hang-
versenye a Ferencz József Tanítók Háza javára 
230, az önképzőkört könyvtár javára hasonló-
képen 230 koronát jövedelmezett. 

— Az Eötvös-alap javára Fischer Lipót 
l.-szt.-miklósi igazgató-tanító 76 koronát kül-
dött a liptószentmiklósi izr. tanító-testület 
által rendezett gyermek-szini-előadás tiszta 
jövedelméből tanítók árva-alapjára. Ez ösz-
szegből 26 koronát a „Tanítók Háza" javára 
írattak. Színre került az előadásnál: „Marczi-
pán herczegnő" cz. szindarabb, melyet a 
növendékek adtak elő szép sikerrel. Eme 
nemes czélra való tekintettel felülfizettek: 
Kiszely Árpád kir. tan. tanfelügyelő és 
dr. Kux Adolf iskolaszéki elnök 4 — 4 korona; 
Bartos Emil, Badány Armin, Stark Fülöp, 
Schwalb Manó, Kammer Hugó és Haasz 
Salamon 2—2 korona; Scliwarcz Jakab, Klein 
Henrik, Löw Dezső, Tauszik Ervin, Zeilendorf 
Henrik, Grosz Mór, Grosz Bertalan és N. N. 
1 — 1 korona: Janovitz Mór és Hóléczy Péter 
80—80 fillér és N. N. 40 fillér. 

— Gyűlések. Peét-Pilis-Solt-Kiskunvár-
megye hivatalos tanítótestülete julius hó 4-én 
Budafokon, a kaszinó nagytermében tartja ez 
évi rendes közgyűlését tartalmas programmal.— 
A délmagyarországi tanítóegyesület julius 9., 
10. és 11-én tartja ez évi nagygyűlését Nagy-
Kikindán, hol a tanítók a város vendégei lesz-
nek. A gyűlésen többek közt Benedek Elek 
és Szabolcska Mihály is közreműködnek. — 
A székesfehérvári egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület julius 2-án Székesfehérvárott, 
zírcz-czisterczirendfőgimnáziumának dísztermé-
ben tartja évi közgyűlését. — Az ungbereg-
megyei róm. kath. néptanítóegyesiilet fulius hó 
5-én Ungváron tartja évi rendes közgyűlését.— 
Az őrségi ev. ref. tanítóegyesület julius 5-én 
Senyeházán tartja ez évi rendes közgyűlését. 

-— Halálozás. Néher Emma szászsebesi 
állami óvónő, életének 39 ik és buzgó műkö-
désének 20-ik évében elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : Tanítók továbbképző tanfolyama. 
Farkas Sándor. — A tanítók nyeresége a nyugdíj-
alapnál. György Aladár. — Tanítók életbiztosítása. 
Somogyi Béla. — A tanító a közerkölcsnemesítés 
szolgálatában. Ertl Ferencz. — Az énektanítás anya-
gának kiválasztása. Köveskuti Jenő. — S z ü n ó r a : 
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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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet , teliát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes ki r . tanfelügyelő ál tal lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta világosan ki irandó. 

Előfizetési á r : Egy év re 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A 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 án 6 fillér f izetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számí tha tó hirdetési díj e lőre 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 egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i adóh iva ta lba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Népiskoláink jogi helyzetéről. 
Van sok irányban működő tanügyi 

irodalmunk, vannak népoktatásunk sok 
bibijével foglalkozó törvényeink, de e 
sok dolog között böngészhetne az ember 
sok ideig, hogy csak egyetlen egy 
művet is föl tudna födözni, a mely 
a magyar népiskolák jogi kérdésével 
foglalkoznék. 

De hiszen törvényünk sincs, a mely 
legalább csak érintené is e kérdést. 
Vagy talán ez teljesen mellőzhető? 
Magyarország népiskolái megérdemlik 
azt, hogy a törvény gondoskodnék 
arról, hogy kellő védelemben részesülje-
nek? S az iskola mellett a tanító 
hasonló sorsra van kárhoztatva. Mert 
hát tulaj donképen azokról az inzultusok-
ról és támadásokról akarok néhány szót 
említeni, melyek nem is oly ritkán 
érik úgy az iskolát, mint a tanítót. 

A törvény a legszigorúabban bünteti 
mindazokat, a kik a hivatalos helyi-
ségeket, hatóságokat és azoknak köze-
geit akár szóval, akár tettel merik 
inzultálni, megtámadni. Ugyancsak szi-
gorú elbírálás alá vétetnek a törvény 
részéről mindazon támadások, a melyek 
által a hivatalos közeg a hivatalos mű-
ködésében meggátoltatok vagy csak meg-
zavartatik. És az iskola és a tanító ?! 

Nézzünk egy esetet. 
A mult iskolai évben történt. Egy 

tanító az ismétlő-iskolának egyik növen-
dékét megfenyítette azért, hogy miért 
nem adja meg a plébánosnak és a taní-
tójának azt a tiszteletet, a melyet ezek 
tőle elvárhatnak? A növendék ettől a 
naptól kezdve nem jöt t többé az isko-
lába, de eljött helyette másnap az apja, 
mert a tanuló azt hazudta otthon, hogy 
a tanító borzasztó módon megverte. 
A tanító éppen tanítással volt elfog-
lalva, a midőn az apa nagy dühhel 
ront be az iskolába s fölemelt ököllel 
és durva megszólítással nekimegy a 
tanítónak. Ezután a megtiszteltetések-
nek oly sorozata következett, melyeket 
nem lehet reprodukálni. Azután közelebb 
lépve a tanítóhoz, tettlegességre akart 
vetemedni, de a tanító — szerencsére — 
ki tudott ugrani az iskolaajtón s a 
kántortanítót hívta segítségül. Azonban 
csakhamar ott termett mellette az ellen-
ség, a k i azután n e k i m 9 n t a kántor-
tanítónak is s azt szintén hasonló sorsra 
méltatva, szórta a fejére a szótáron 
kívül álló szavakat. A tanító innen 
kénytelen volt a szobájába menekülni, 
mer t az a dühös ember kis fejszével 
akarta azon igéretét végrehajtani, a mit 
a plébánosnak ki is jelentett, hogy „addig 
nem nyugszom, míg meg nem ölöm a 
tanítót". És csakugyan, minden este 
egy kerítéssarokban magát meghúzva, 
kis fejszével lesett a tanítóra. Egy izben 
meg is támadta, de a tanító elmenekült. 

Lapunk 27-ik számához két melléklet van csatolva. 
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No aztán még igen sok történt ennek 
foljtatásaképen, de legyen elég ennyi. 

S mi lett ennek a vége? 
Az, hogy a járásbíróság elé került a 

panasz s az ipse — száraz bőrrel meg-
menekedett. És a tanító? Az csak ki 
volt téve a veszedelemnek, mert nem 
tudhatta, hogy mely pillanatban sújt ja 
agyon a Damoklesz kardja. S annak 
daczára, hogy följelentésében hivat-
kozott arra, hogy ezen embernek eltö-
kélt szándéka a föntebb jelzett igéretét 
komolyan beváltani s kérte a törvény 
védelmét: nem kapott védelmet. S ez 
a tanító ki sem léphetett az utczára, 
mert a Damoklesz kardja mindig ott 
lebegett a feje fölött. 

A járásbíróság elvetett minden vádat, 
csupán egy erősebb megszólításban álla-
pította meg a becsületsértést. 

Hát ily dolgok fordulnak elő s nincs 
paragrafus, mely védőszárnyai alá venné 
az iskolát s elégtételt nyújtana a taní-
tónak, mint „tanítónak". 

A törvényhozók figyelmét eddig kike-
rülte az iskola és a tanító, véve ezt 
jogi szempontból. Törvényeket alkotnak 
a hatóságok egész lánczolatainak védel-
mére a legmagasabbtól a legalacso-
nyabbig s ha éppen csak a legcsekélyebb-
ről is megfeledkeztek, hamarosan helyre-
ütik a mulasztást egy ministeri rende-
lettel. Hanem a mi iskoláink s taní-
tóink védelméről még ministeri rendelet 
nem intézkedik. 

Büntető törvénykönyvünk szintén 
hézagos e tekintetben, még pedig meg-
lehetősen. A tanító nem nyerhet elég-
tételt sem az iskola ellen intézett táma-
dásért, sem „tanítói személyének" meg-
sértéseért, mer t nincs paragrafusa — de 
egyetlen egy sem — büntető törvény-
könyvünknek, mely ily esetekben alkal-
mazható volna. 

Azonban csak próbálja meg valaki 
pl. az erdőcsőszt „hivatalos" sétáiban 
meggátolni, tudom, a nyaka közé döntik 

a paragrafusokat! Megtörtént, hogy egy 
vasúti baktert négy csavargó megaka-
dályozott hivatalos teendőjének végzé-
sében, mire a bakter a négy közül egyet 
egyszerűen agyonpuffantott. Az igaz, 
hogy embert ölt, de semmi baja sem 
történt, mert hát miért is akadályozták 
meg mint hivatalos közeget hivatalos 
működésében. Sőt mi több, még az 
elmenekülteket is elfogták s hűvösre 
tették. 

De az is megtörtént, hogy egy iskola-
széki tag egyszerűen a maga jókedvé-
ből betiltotta a tanítást. Bemenvén az 
iskolába, a gyermekeket hazaküldte 
s ezzel megmutatta „iskolaszéki hatal-
mát" (mert ő nem iskolaszéki tag, 
hanem „iskolaszék"). A tanítás teljes 
egy hónapig szünetelt s a tanító hiába 
tette meg ez irányban szükséges intéz-
kedését, mert — nem lévén tanuja, — 
nem hittek neki. Az „iskolaszék" pedig 
magasra emelt fejjel hirdette, hogy a 
mit ő „parancsol", annak úgy kell lenni. 
Ez azután nemcsak a nép, de még a 
tanítványok előtt sem mozdítja elő a 
tanító reputáczióját. 

No dehát honnan is szerezhetne az 
a tanító tanút arra nézve, hogy ő vele 
vagy ő ra j ta ki mit követett el az 
iskolában ?! 

S nagyon sajnos az is, hogy nemcsak 
népiskoláink, hanem más tanintézete-
ink is hasonló sorsban vannak. 

(Egervár.) Pálinkás Béla. 

* A fentebbi czikkhez egy kis értelmezést kell 
hozzáfűznünk. 

Czikkiró közleménye szerk. igazítás előtt mereven 
azt állítá, hogy egyetlenegy § sem foglalkozik a 
magyar népiskolák jogi kérdésével. Ez tarthatatlan 
állítás volt, hiszen az 1868. évi XXXVIII. t.-czikktől 
kezdve számtalan esetben szólnak törvényeink — 
habár elszórtan — népiskoláink s a tanító jogi hely-
zetéről. Nem annyira a népisk. jogi szempontjáról, 
mint inkább az iskola és tanító védelméről alkotandó 
törvényről lehet szó. Több törvényhatóság már alko-
tot t szabályrendeletet az iskola és tanító védelmére. 
Nagy nyeresége volna a népoktatásügynek, ha önálló 
törvény alkottatnék népiskolánk és tanítóink védelméről. 
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A külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolákról. 

Nálunk — a legújabb időkig — a gazda-
sági képzést a felsőbb gazdasági iskolák szol-
gálták. Csak újabban keletkeztek alsóbb rendű 
gazdasági intézetek. Felülről lefelé baladva, 
most már a népiskolához is eljutott a gazda-
sági képzés a gazdasági ismétlő-iskola alak-
jában. 

Wlassics közoktatásügyi minister ezen alko-
tásáról e lapokban már többször volt szó. 
Csak itt-ott volt azonban érintve a gazdasági 
ismétlő iskolának egy fontos tagozata, a külön 
szaktanít ós gazdasági ismétlő • iskola. Erről 
kivánok tisztelt kartársaimnak egyetmást el-
mondani. 

A külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskolán a „szervezet és tanterv" is csak mint-
egy átsiklik az Y. 15 a) és c) pontjaiban. Ott 
ezen iskolák szervezetének mostani módozatai 
nincsenek megjelölve. Bajos is lett volna, 
különböző okokból. Az irányt maguk, a szer-
vezett ily gazdasági ismétlő-iskolák nyújtották 
s szabták ki az elhelyeződés, a berendezés s 
fejlesztés most már a gyakorlat által csaknem 
teljesen tisztázott mértékét s módozatait. 

Az ily iskolához oly tanítók nevezhetők ki, 
illetőleg választhatók meg, kik a tanítói képe-
sítés megszerzése után a földmíves-iskola egész, 
tehát 2 évi tanfolyamát szabályszerűen elvég-
gezik. Az első tanfolyam 1896. évben kez-
dődött, a mikor is egyszerre 10 tanító vétetett 
föl. A fölvettek évi 400 forint ösztöndíjban 
részesülnek. Ennek fejében a földmíves-iskolai 
(18 — 20-éves) hallgatókat egyes tárgyakra 
kötelesek tanítani, hogy a tanításban ez úton 
is jártasságot szerezzenek. Az első ily gazda-
sági tanfolyamon levő tanítók (időközben kettő 
kimaradott s csak 8 maradt) az 1897/98. 
tanév befejeztével végezvén, ugyanekkor a 
külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezése iránt való intézkedések is megté-
tettek. Ezen iskolák fölállítására hajlandó köz-
ségek közül Bavanistye, Békés-Csaba, Gyöngyös, 
Hajdú-Szőboszló, Hatvan, Kecskemét, Kis-Kun-
Dorozsma, Munkács, Négyfalu és Zala-Eger-
szeg jelöltettek ki. Később Kecskemét a szer-
vezéstől visszalépett, Gyöngyösre pedig meg-
felelő képzettségű, szőllő- és borgazdaságot 
teljesen értő tanító hiányán akadt meg mos-
tanig a szervezés. Kecskemét helyett Nádudvar 
nyert gazdasági ismétlő-iskolát. A kijelölésnél, 
mint látjuk, a territoriális szempontok is kellő 
figyelemben részesültek, habár még ezek szem 
«lőtt tartásával is ezen iskolák nagyobb része 
az Alföldre esett. 

Ezen községektől a szóban levő iskolák 
szervezéséhez s föntartásához a közoktatás-
ügyi kormány kellő hozzájárulást kivánt, a 
mit azok különböző mértékben, biztosítottak 
is. E hozzájárulásnak első sorban megfelelő 
nagyságú gyakorlati területből kellett állnia. 
Ebben szép példát mutatott Bavanistye és 
Kis-Kun-Dorozsma. Az előbbi 40 hold első 
osztályú, az utóbbi meg mintegy 60 hold egy-
tagban fekvő földterületet engedett át. A többi 
helyeken a gyakorlati terület jóval kisebb s 
általában nem oly nagyságú, mint kellene 
lenni. Békés-Csabán 2 hold, Híjdú-Szoboszlón 
6 hold, Nádudvaron 7 72 hold, Négyfaluban 
8 hold, Hatvanban 10 hold, Munkácson és 
Zala-Egerszegen 12 —12 hold terület van. 

Az 1898/99. tanév folyamán Kunhegyesen 
szerveztetett 9 hold területtel s végül az 
1899/1900. tanév elején Csongrádon és Makón 
létesült ily gazdasági ismétlő-iskola 19, illetve 
20 hold gvakorlati területtel. Eddig tehát o«/ _ o 
12 külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskola 
van működésben. Dunapatajon és Gyomán a 
gazdasági ismétlő-iskola gazdasági tárgyainak 
tanítására külön szaktanítók vannak ugyan 
alkalmazva, a fönti iskolák közé azonban ezek 
még sem sorolhatók, mivel a megkivánt gya-
korlati teleppel nem rendelkeznek, a tanítók 
2 éves gazdasági tanfolyamot nem végeztek s 
illetményük sem tesz ki annyit, a mennyit a 
rendes szaktanítók élveznek. 

A 12 külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskola közül 8 állami, 4 községi jellegű. Mind 
az állami, mind a községi jellegű ily iskolák-
nál a gyakorlati terület fölszerelése s az összes 
dologi szükségletek fedezése a polgári köz-
séget terheli. Ezen kötelezettséggel szemben 
azonban a közságé a tiszta haszon 80°/o-a. 

A szaktanítók illetményeit az állami jellegű 
gazdasági ismétlő-iskoláknál teljesen, a közsé-
gieknél pedig részben az állam adja. Ezen 
illetmény 1200 korona fizetésből, 300 korona 
lakbérből és a gyakorlati terület tiszta jöve-
delmének 20%-ából áll. A községi jellegű 
gazdasági ismétlő-iskolák segélyezése 200 — 
800 korona között váltakozik. 

A külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskola 
fölállítására egy község sem kötelezhető, annak 
szervezésére tehát a községnek — jól föl-
fogott érieke szempontjából mérlegelve — 
minden kényszer nélkül való elhatározásától 
fü^ J. 

Az ily iskoláknál az ismétlő-tankötelesek-
nek följárása, a tanítási idő,iskolai rendtartás s 
felügyelet a közönséges gazdasági ismétlő-
iskolákéitól miben sem tér el. A tananyag is 
ugyanaz, csakhogy az a gyakorlatban, mint 
fejlettebb fokú iskolánál kiterjedtebb módon, 

25* 
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intenzívebben taníttatik. Itt a tanító egész 
tudását, lelkesedését a gazdasági tárgyak taní-
tásába öntheti, mert hisz egyedül ezzel fog-
lalkozik. 

Legfőbb súly a mezőgazdaságra fordíttatik. 
A gyakorlati területnek mintául kell szol-

gálnia arra, hogy kell egy 10—20 hold nagy-
ságú földön okszerűen gazdálkodni. Az ismétlő 
tanulók ebbe lehetőleg begyakoroltatnak, a 
felnőttek pedig példanyújtás útján serkentet-
nek e téren a haladásra. E mellett a gyümöl-
csészet és konyhakertészet (ez utóbbi külö-
nösen a leányoknál) szöllőmüvelés s néhol a 
selyemtenyésztés is taníttatik, szintén gyakor-
lati úton. 

A területek vetésforgóját, illetőleg üzem-
tervét a földmívelésügyi minister úr készítteti 
el szakközegei és pedig egyes földmíves-iskolák 
igazgatói vagy az állami tanítóképző-intézet-
hez beosztott szaktanárok által. A gazdál-
kodást e tervezetben megállapított módozat 
szerint kell a szaktanítóknak vezetniök. Ehhez 
képest a terület fölszerelése is nagyobb arányú. 
Gazdasági épületek, gépek, tenyészállatok stb. 
elengedhetetlenül szükségesek. 

A szaktanítók a „Szervezet és tantervben" 
foglalt gazdaságtan elméleti s gyakorlati részét 
legalább heti 30 órán át tartoznak tanítani. 
Naponkint tehát — átlag — 5 órájuk van. 
E mellett kötelesek a földmívelésügyi minister 
által a helyi gazdasági ügyekben esetleg nyert 
megbízatásokat, utasításokat teljesíteni, általá-
ban pedig a község lakosainak gazdasági 
ügyekben tanácsot s útbaigazítást adni. 

A szaktanítónak az ismétlő-tanköteleseket 
úgy kell csoportosítania, hogy mindennap egy-
két csoportra essék a tanulás s egy héten át 
a megszabott óraszámban részesüljenek a gaz-
daságtan tanításában. A közismereti tárgyak 
(olvasás, számtan stb.), továbbá a női kézi-
munka tanítása a helyben alkalmazott taní-
tókra illetőleg tanítónőkre hárul. 

A mi ezen külön szaktauítós gazdasági 
ismétlő-iskolák immár kétéves működésének 
eredményét illeti, az nem mindegyiknél mond-
ható kielégítőnek. Ez azonban nem a szak-
tanítókon, hanem azon körülményen múlik, 
hogy némelyik község az átengedett terület-
nek kellő berendezése s fölszereléséről, a mi 
a szervezés alkalmával kötelességévé tétetett, 
csak részben, avagy egyáltalán nem gondos-
kodott. Hiányosak a melléképületek, a jószág-
állománv kevés állatból áll, a szükséges gépek 
mindegyike még nincsen meg, a kézimunka-
eszközök nem teljesek stb. 

Ezek különben kezdetbeli nehézségek, 
melyek pénzkérdésen múlnak. Néhány év 
múlva a mostani fogyatékos berendezés mel-

lett is ezen iskolák a rendes kerékvágásba 
fognak jutni, a mi annyival is inkább remél-
hető, mivel legtöbbnél a gyakorlati tanítás 
czéljaira kihasított földterület nemcsak már 
most fedezi a rendes kiadásokat, hanem fölös-
leget is mutat, a minek nagyrésze beruházá-
sokra fordítható. 

A földmívelésügyi minister úr által az 
1898/9-1899/1900. tanévekben rendezett 2 
éves gazdasági tanfolyamra fölvett ösztöndíjas 
néptanítók most végzik be tanulmányaikat. 
Tizenketten vannak; ugyanannyi külön szak-
tanítós gazdasági ismétlő-iskola fog az 1900 1. 
tanév kezdetével szerveztetni. Ez iránt a köz-
oktatásügyi ministerium idejekorán, már a 
mult év november hónapjában indított tár-
gyalást azon vármegyék közigazgatázi bizott-
ságaival, mely vármegyék egyes közsé-
gei ily iskolák fölállítására alkalmasak rak 
tekinthetők. 

Nehogy a szervezendő ily iskolák a közsé-
gek hozzájárulásainak hiányosságán, lanyhasá-
gán — mint az eddig létesítettek némelyiké-
nél tapasztaltuk — működésükben hátrányt 
szenvedjenek, a föltételek minden községgel 
szemben részletesen s szabatosan körvonaloz-
tattak. A hozzájárulásokra nézve fölállított 
követelések egységesek. Az ez iránt kiadott 
80445/1899 számú körrendelet megszabja, 
hogy azon község, mely a szóban levő iskola 
fölállítására vállalkozik, köteles: 

1. legalább 20 hold, jó minőségű, a köz-
séghez közel fekvő oly területet adni, melyen 
kicsiben az okszerű gazdálkodás módja, a 
helyes vetésforgók — a vidék viszonyaihoz 
képest — gyakorlatilag bemutathatok s e mel-
lett a gyümölcsészet és konyhakertészet is 
rendszeresen művelhető; 

2. biztosítania kell a gyakorlati terület föl-
szerelését, dologi szükségleteit: továbbá: 

3. a gazdasági ismétlő-iskola tanítási czél-
jaira egy tantermet s az alkalmazandó tanító 
részére lehetőleg lakást adni s végül 

4. egy tanítói állás után évi 24 korona 
nyugdíj illetéket fizetni. 

Ezek ellenében a közoktatásügyi kormány 
az alkalmazandó szaktanítónak évi 1200 korona 
fizetését, évötödös pótlékát s a mennyiben 
a község tanítói lakást nem adhitna, esetleg 
még 300 korona lakáspénzt fog adni, kiköt-
vén azt, hogy a 20 vagy több holdat kitevő 
telepből befolyó jövedelem 20%-a a szak-
tanító részére szolgáltassák ki. A telep jöve-
delmének többi része a községet fogja illetni. 

A scvakorlati területnek üzemterve — már O-
a mennyiben egy üzemterv általánosan föl-
állítható — berendezési s fölszerelési költsége 
is elkészíttetett egy ügyes gazd. ismétlő-iskolai 
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szaktanító által. Ezt a földmívelésügyi minis- 
ter úr megvizsgáltatta s megállapította azon 
általános szempontokat, melyek egy 20 hol-
das gazdaság üzembevételénél, beosztásánál O ~ 7 

irányadóul tekintendők. 
E szerint egy 20 holdas terület beosztása 

állana: 2 hold kert és szőllöből, 2 hold udvar 
s esetleg luczernás vagy más takarmányosból 
16 kat. hold pedig gazdasági növények terme-
lésére fordíttatnék. A 16 kat. hold föld né-
gyes forgóban kezelhető és pedig a) takar-
mány, b) őszi, c) kapás, d) tavaszi növé-
nyekkel. 

A hol pedig a nyomásos gazdálkodás divik 
és a dűlők kétfelé osztásával a hatos forgó 
lóhertermeléssel vétetnék föl, ott következő-
képen alakulhat a vetésforgás: 1. tengeri, 
trágyázva, 2. árpa, lóherrel, 3. lóher, 4. őszi, 
5. tengeri, 6. őszi. Az esetben, ha a lóher 
magtermelés miatt két évig maradna, úgy a 
trágyás kapás után őszi jönne és tavaszszal 
ebbe vettetnék a lóher. 

A luezerna termelése a luczernának forgón 
kívüli kezelését tételezi föl. Fogatos erőt 2 drb 
igázható tehén és egy drb ló képezné. Haszon-
állatokul 1 drb tehén, 2 drb kocza és baromfi 
tartatnék. 

Kézimunlcaerőül egy állandó férfi- és nő-
cseléd kell. A férficseléd az állatok gondozá-
sánál, takarmányozásnál és a külső munkák-
nál le-z elfoglalva, a nőcseléd meg a tehenek 
fejésénél, apróbb állatok gondozásánál alkal-
mazandó ; továbbá ellátja a kertben fölmerülő 
munkákat. 

A kertben fosúly a zöldség-, gyümölcs- és 
szőllőtermelésre fektettetnék, ezenkívül esetleg 
a füzes is helyet találna. A méhészet és 
selymészet mindenesetre fölveendő. 

Az épületek közül szükség van főépületekre, 
melyben a tanító lakása, egy tanterem és 
munkaterem foglalna helyet. A gazdasági 
épületben egy cselédlakáson kívül 4 számos 
és megfelelő növendékállatra istálló, egy kis 
takarmányos, kis magtár, gép- és eszközkamara 
találna helyet. Az épület végében két koczára 
ól. végül szekérszin 2 esetleg 3 kocsira, 
tyúkól és méhes szükséges; ezek fából, a 
föntiek téglaalapon vályogból. 

Ezen alapon a költségek következőképen 
alakulnak. Kell: épületekre 13.000 korona, 
állatok beszerzésére (3 drb tehén, 1 drb ló, 
2 drb kocza, baromfi és méhcsaládok) 1500 
korona; fölclmívelési, magtári, takarmányozási, 
kerti eszközök és gépek beszerzésére 2000 
korona; végül iskolai fölszerelésül a gazdaság 
első é n forgó tőkéjére 1500 korona. 

Ezen számítás szerint egy 20 kat. holdas 
gazdasággal bíró ismétlő-iskola fölszerelése és 

első évi üzemköltségei mintegy 18.000 korona 
költséget igényel. 

Az ebben foglaltak, mint említém, csak 
tájékozásra szolgálnak. Minden ily iskolához 
külön kell az üzemtervet készíteni, költsége-
ket számítani stb. 

A közigazgatási bizottságok a szóban levő 
gazdasági ismétlő-iskolák szervezése érdekében 
a tárgyalásokat megindították. E tárgyalások 
szép eredménynyel végződtek. Az egyes me-
gyékből 48 nagyobb község jelentette ki 
hajlamát ezen iskolák fölállítására. Egyes 
megyékből több község is óhajtotta és pedig 
Somogy- és Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyéből 
4—4, Pozsony-, Hajdú-, Békés-, Szatmár-, 
Torontál- és Zemplénmegyéből 3 — 3, Bács-
Bodrog-, Bihar-, Háromszék- és Szilágymegyé-
ből 2 — 2. 

A hozzájárulásokra nézve fönt érintett 
föltételeknek a községek túlnyomó része meg-
felel. Némely község a követelt 20 hold terü-
letnél is nagyobbat ajánlott föl, mint: Jász-
kisér 40, Heves 30 holdig; Kis-Újszállás 30, 
Kaba 22, Lajos-Mizse 21 hold teriiletet. 

Némely község már rendelkezik is a föl-
szerelés bizonyos részével, tenyészállatokkal stb. 
Hevesmegye gazdasági egyesülete már előre 
kilátásba helyezte, hogy Heves községben 
állítandó gazdasági ismétlő-iskola részére o O 
bérest, gépeket, állatokat s vetőmagvat ad. 

A külön szaktanítós gazd. ismétlő-iskolákat 
óhajtó községek közül kijelöltettek: Nagy-
szalonta (Biharm.), Hajdu-Boszörmény, Mezőtúr 
(Jász-N.-K.-Sz.-megye), Nyírbátor (Szabolcsm.), 
Heves (Hevesm.), TJdvard (Komáromm.), Szi-
getvár, Nagy-Bereg (Beregm.), Székudvar (Arad-
megye), Somorja (Pozsonymegye), Szeghalom 
(Békésm.) és Szaniszló (Szatmármegye). 

A még most tanfolyamon levő 12 tanító — 
kiknek, mint szaktanítóknak 4—4 havi illet-
ményéül az 1900. évi államköltségvetésbe 
6 ezer korona vétetett föl — ez év augusztus 
hónapjában végzik be tanulmányaikat; remél-
hető, hogy addig a tervezett gazdasági ismétlő-
iskolákra nézve a tárgyalások nemcsak befe-
jezést nyernek, hanem ezen iskolák a legszük-
ségesebb fölszerelésekkel is el lesznek látva 
s működésüket az új tanév beálltával mi 
sem fogja akadályozni. 

A szó alatti iskolákra szép miszió vár. 
Egész vidékek pangó gazdasági életének 
adhatnak lüktető erőt. A gazdáknak követésre 
méltó példát nyújt (pedig a példának nagy 
ereje van!) a modern, tudatos gazdálkodásra; 
a fiatal nemzedéket pedig e mellett a magyar 
népnél még mindig annyira hiányzó élelmes-
ségre szoktathatja, nevelheti. Mert akárhogy 
veszszük, voltakép a mezőgazdaság is üzlet. 
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A termeléshez, annak előállításához, eladásá-
hoz helyesen tervezni, ítélni, számítani kell. 

Fiatal, 23—25 éves szaktanítókra lesznek 
bízva az újonan szervezendő gazd. ismétlő-
iskolák. Reméljük, hogy fiatal korukkal járó 
lelkesedésük, tudásuk s szakértelmük egész 
erejével lesznek azon, hogy sikeres működé-
sükkel ezen iskolákhoz fűzött nemes czélt 
minél jobban elérhessék vagy legalább meg-
közelíthessék. 

(Budapest.) Gönczi Ferencz. 

Országos tűzoltói szaktanfolyam. 
A közokt. minister űr 49.745/91. szám alatt 

elrendelte a tűzoltás tanítását az elemi tanító-
képzőkben. Kívánatosnak mondá, hogy ezt a 
tanítást lehetőleg a tornatanítók végezzék, föl-
téve náluk a szükséges szakismereteket. 
E reménykedés nem valósulhatott meg teljesen. 
A legtöbb tanítóképzőben az ottani helybeli 
tűzoltóság tisztikara tanította a tűzoltást, mert 
az illető tornatanárok nem szerezhették meg 
a szükséges tűzoltói szakismereteket. 

Egyrészről eme bajon kiván segíteni, más-
részt nemzetgazdasági és humánus szempon-
tokból ítélve, országos nagy érdeket akar szol-
gálni a budapesti önkéntes tűzoltótestület, 
midőn támaszkodva a belügyministeriumtól 
1890. évben nyert megbízatásra, folyó 1900. évi 
julius 22-től augusztus hó 10-ig terjedő időre 
országos tűzoltói szaktanfolyamot rendez s 
ezen való részvételre a tanítókat és tornataná-
rokat is meghívja. 

Számos vármegyében, így pl. Szepesmegyé-
nek talán minden egyes községében a tanítók 
állanak a helybeli önkéntes tűzoltóság élén 
vagy legalább elsőrendű támogatói ez ügy-
nek. A tanítóság az, melyre a tűzoltóság ügyé-
nek fejlesztésében eddig is legtöbbet lehetett 
számítani. A cze'l elérését nagyban megkönnyít-
heti, ha a hazai tanítóság mentül nagyobb 
része jut birtokába a tűzoltói szakismereteknek. 

A vallás- és közoktatásügyi minister úr 
— kihez a budapesti önkéntes tűzoltótestület 
hivatalos beadványában támogatásért fordult —-
óhajtja a tervezett IN-ik országos tűzoltó-
szaktanfolyam mentül fényesebb sikerét s a 
maga részéről is örömmel látná, ha a tanító-
ság köréből is mentül többen jelentkeznének 
az említett szaktanfolyamra, melyen való rész-
vevősnél — bizonyára sok helyütt — anyagi 
támogatást is kaphatnak az illető községek 
pénztárából. Örömmel látná azt is, ha a taní-
tók a községekben az alkalmas egyéneket 
buzdítanák e tanfolyamban való részvevésre. 

Tájékozásul megemlítjük, hogy a tanfolyam 
folyó évi julius 22-től augusztus 10-ig terjed 

és annak végén képesítővizsgálatok tartatnak, 
melynek sikere esetén az illetők képesítő tiszti 
vagy altiszti bizonyítványt kapnak. 

A részvételben való Írásbeli jelentkezés 
határideje 1900. évi julius 10-ike. Az ezen 
határidőn túl jelentkezők sem utazási, sem 
pedig elszállásolási kedvezményben nem része-
sülhetnek. A jelentkezés a budapesti önkéntes 
tüzoltó-testület parancsnokságához (Budapest, 
VIII., Kún-utcza 2.) intézendő. A jelentkezők a 
tanfolyam ideje alatt úgy a gyakorlatokon, 
mint szolgálatban, a testület szertárából ki-O 7 

osztandó egyenruhát tartoznak viselni, beru-
házásuk és fölszerelésük czéljából julius hó 
22-én délután kell a budapesti önk. tüzoltó-
testület parancsnokságánál személyesen bemu-
tatkozniok, magukkal hozván az őt kiküldő 
hatóság, testület, vállalat vagy magánszemély 
által kiállított s kiküldését igazoló bizonyít-
ványt. A tanfolyam teljesen díjmentes. A tan-
folyamhallgatók tiizoltószer-gyárak s egyéb 
gyártelepek megtekintése, szakszerű próbákon 
és kísérleteken való megjelenés, színházak 
szerkezeteinek és berendezéseinek tanulmá-
nyozása által tapasztalataikat gazdagíthatják. 
Éjjeli őrszolgálatra is beosztatnak, hogy így 
az előfordulható tüzesetek alkalmával a vész 
helyére kivonulva, a tényleges szolgálatot is 
tanulmányozhassák. A kevésbbé tehetős köz-
ség vagy testület kiküldötteiből 25 tanfolyam-
hallgatónak az önkéntes tűzoltótestület költsé-
gén leendő csoportos elhelyezéséről fognak gon-
doskodni. Az ingyenes elszállásolásban része-
sülni óhajtók ebbeli igényüket azonban az Írás-
beli jelentkezés alkalmával egyidejűleg,tehát leg-
később julius hó 10-ig tartoznak a parancsnok-
ságnál bejelenteni. A bejelentés sorrendje a ch'jt 
talan elszállásolásban való részesülés elsőbbségé-
biztosítja. Egyúttal gondoskodni fog a parancs-
nokság arról is, hogy a tanfolyam hallgatói 
az étkezésnél is lehetőleg kedvezményben 
részesüljenek. A tanfolyamhallgatók a nagym. 
kereskedelmi minister úr 1899. évi május hó 
19-én 29.224/VI. sz. a. kelt engedélyével az 
ide- és visszautazás alkalmával a magyar állam-
vasutak vonalain azon kedvezményben része-
sülnek, hogy a m. kir. államvasutak igazgató-
sága által kiállítandó igazolványok alapján a 
lakóhelyükhöz legközelebb eső vasúti állomás-
ról Budapestre és vissza való egyszeri utazás 
alkalmával a m. kir. államvasutak tekintetbe 
jövő vonalain a személy- és vegyesvonatok 
II. kocsiosztályát III-ad osztályú egész jegy-
gyei és a III- dik kocsiosztályt III-ad osztályú 
féljegy gyei használhatják. 

A szaktanfolyam tanterve: I. Elméleti rész. 
(Előadás naponta d. e. 7—10-ig.) 1. Szervezés: 
a) alakulás, b) alapszabályok, e) szolgálati 



431. SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 
13 

szabályok, d) ügykezelés, c) szolgálati teendők. 
2. Tűzrendészet: a) statisztika, b) óvointéz-
kedések, c) kormányrendelet, d) egyéb tüz-
rendészeti rendeletek, építkezés. 3. Egyen-
ruha, személyes fölszerelés és rangjelzés. 
4. Tüzoltószerek: a) szivattyú alapszerkezete 
és működése, b) szivattyuszerek, újabb szer-
kezetek összehasonlítása és elbirálása, c) külön-
féle szivattyuszerkezetek, azok minősége és 
kipróbálása, d) mászó- és mentőszerek, e) a 
szivattyúk működési zavarai és a szivattyúk 
gondozása. 5. Vízszerzés: folyam, vízvezeték, 
kutak, medenczék stb. 6. Tűzjelzés: riadó, 
kürt, kéthangú jelző, síp, sürgöny és telefon. 
7. Tűzoltás és védelem. (Taktika): a) A tüzek 
minősége és támadása, b) csővezetés, mentés. 
8. Első segély baleseteknél (gyakorlatilag is 
bemutatva.) II. Gyakorlati rész: (Gyakorlat 
naponta délután 7s5— 728-ig.) 1. Rendgya-
korlatok. 2. Szerek gyakorlati ismertetése. 
3. Szivattyuszerelés. -4. Mászó- és mentőgya-
korlatok. 5. Jelképes tűztámadás és védelem. 

Melegen ajánljuk a föntebbieket a magyar 
tanítóság figyelmébe. A községi tanítók szá-
zai — miként a budapesti önk. tűzoltótestü-
let hivatalos beadványában is elismeri — 
állanak a tűzoltás valóban humánus intézmé-
nye szolgálatában. Az eddigi tanfolyamok leg-
nagyobb kontingensét is mindig a tanítóság 
szolgáltatta, mely testület nehéz megélhetési 
viszonyai közepette is tisztán megőrizte keblé-
ben a közczélok iránt való önzetlen szeretetétt. 
Bizonyára most is sokan fogják megragadni a 
kinálkozó alkalmat. 

Az ügy elősegítése szempontjából az érdek-
lődő és bővebb informácziót kivánó tanítóknak, 
ha ez iránt lapunk segédszerkesztőjét (Bpest II., 
Zárda-utcza 39. sz.) levelező-lapon jul. 10-ike 
előtt megkeresik, a rendelkezésünkre bocsá-
tott 50 példányból szívesen küldünk egy 
fölhívást. Esetleg forduljanak az illetők közve-
tetlenül dr. Szily József úrhoz, a budapesti 
önk. tűzoltótestület parancsnokához. (Budapest 
IV., Kossuth Lajos-u. 8.) 

(Budapest.) G. ./. dr. 

A számolásnak első fokon való 
tanítása. 

Altalános a panasz, hogy az elemi iskola 
tárgyai között a számolás egyedül az, melynél 
a kellő siker a tanítás eredményeként nem 
konstatálható s a minek következményeivel 
bajlódik a középiskola és még fokozottabb mér-
tékben — a köznép. S hogy e panasz meny-
nyire jogosult, azt mi népiskolai tanítók tud-
juk legjobban. Nincs tanító, a ki elmondhatná 

osztálya tanulóiról, hogy azok között a jól 
számoló több (vagy csak: nem kevesebb), mint 
pl. a jól olvasó; sőt ellenkezőleg: az első 
osztályban a haladóknak alig 73-da, a máso-
dikban hasonlóan, a harmadikban (mert a 
másodikból már a számolni nem tudók közül 
kevesebbet bocsájtunk föl) 74-de, a negyedik-
ben tán 7s-de nem üti meg a kívánt mérté-
ket. Innen van, hogy a középiskola — meg 
az iparostanoncz-iskola — I. osztályában akár-
hány olyan tanuló akad, a ki a legegyszerűbb 
számolási elemekkel is hadilábon áll. 

Es vájjon mi az oka ennek a szomorú 
állapotnak? Ne mondja azt senki, hogy a 
tanító hanyagsága, vagy a tamüó szorgalom-
hiánya avagy tehetségtelensége! Nem, oka 
ennek kizárólag az a körülmény, hogy a szá-
molásnak első fokon való tanítása nem abban 
a keretben, nem azok között a határok között 
mozog, mint a melyekben kellene és hogy a 
tanítási módszer itt-ott elhibázott. Röviden 
szólva: az alap lerakásában van a hiba. Már 
pedig ha valahol fontosnak mondható ez, úgy 
a számolástanításnál csakugyan annak kell tar-
tani ; mert a mely tanuló már a legelső fokon 
tisztába nem jő a számfogalmakkal, azaz : meg 
nem tanul számokban gondolkozni, az tanuló-
pályája egész végéig mindig legyőzhetetlen ne-
hézségekkel küzd a mennyiségtani tudományok-
ban való előhaladás nagy munkája közepett. 
Ez tapasztalati tény. 

Szóljunk elsőben a módszerről. 
Nagyon természetes, hogy az általános 

módszertani elvek a számolástanításra is szó-
lanak, sőt nemcsak, hanem ezeknek egyetlen-
egyike sem mellőzhető a siker teljes koczkáz-
tatása nélkül. Minden tárgynál, de ennél 
különösen nélkülözhetetlen a szemléltetés, a 
fokozatos haladás és így szellemi megemésztetése 
a nyújtott fogalmaknak. Kizárólag az értelmi 
erőket vévén csak igénybe, a számolásnál alig 
— vagy éppen nem is — lehet segítségül 
hívni az érzelmek forrását és a kedélyt; hanem 
minden törekvésünknek oda kell irányulnia, 
hogy a tanuló számokkal gondolkozzék. Ezért 
szó se lehet más tanalakról, mint a kérdve 
kifejtőröl. A gépiességnek, a sablonnak tehát 
semmi helye itt! 

A kik fölvesznek eg;y bizonyos számkört és 
azt valamely szabályos rend szerint beemléz-
tetik a gyermekekkel, legfölebb csak látszó-
lagos eredményt érhetnek el; de azt semmi 
esetre sem, hogy a tanulók számokkal tudja-
nak gondolkozni. A gépiesség egyhangúvá, 
unalmassá teszi a tanítást s a gyermekben a 
tárgy iránti érdeklődést teljesen kiöli. Már 
pedig ha valahol elmaradhatatlan a tanulók leg-
feszültebb figyelme, a számolástanításnál ugyan-
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csak az. Figyelem pedig csak ott van, a hol 
a tanulók érdeklődése ébren van tartva. Es 
vájjon mi egyébbel tarthatná ébren ezt az 
érdeklődést a tanító, mint olyan módszer alkal-
mazásával, mely mellett a gyermek megfeled-
kezve játékról és pajzánságról, úgy érzi magát 
legjobban, hogy — gondolkozik, következtet, 
kombinál, okoskodik, azaz: élvezi a munka 
gyönyörét. Persze hogy erre a művészetre a 
legügyesebb tanító sem képes egyhuzamban 
sokáig, mivel a gyermek lelki erői még oly 
gyengék, hogy csakhamar kimerülnek; azért 
mihelyt azt veszi észre a tanító, hogy tanít-
ványai fáradni kezdenek, azonnal megváltoz-
tatja a tanalakot, vagyis az ú. n. fejbeli szá-
molást Írásbelivel váltja föl. Egy teljes órai 
fejbeli számolás — abszurdum! Elég ebből a 
fele idő is; a másik felén irásbelileg számol-
tat, a mely ugyan tulajdonképen szintén csak 
fejbeli is, mert gondolkozni annál is kell; de 
mivel fizikai munkával is párosul egyszersmind, 
nem oly fárasztó többé. 

Következik ebből tehát, hogy már a legelső 
számtani órán is foglalkozik irásbelileg (jobban 
mondva: rajzolásbelileg) a gyermek; nincs 
azért igazuk azoknak, a kik azt állítj ák, hogy 
az I. osztályban egyáltalán fölösleges — tehát 
mellőzendő — a jegyekkel való számolás. 
De hiszen ezek se módszertanilag okolják meg 
állításukat, hanem a tananyag bőségével, illetve 
az időnek ahhoz képest való rövidségével. 
Ámde erről majd alább. Itt most csak annyit 
jegyzek meg, miként igaz, hogy a ministeri 
tanterv többet nem kiván ugyan, mint hogy 
a számjegyeket leírni tudják a tanulók; csak-
hogy nincs értelme, hogy miért ne alkalmas-
tassa is velük a tanító e „tudományukat." 
Hiszen a jegyek ismerete nem önczél, hanem 
csak eszköz, mely alkalmazás nélkül — fölös-
leges és a gyermek szemében unalmas dolog! 

Épp így tévesnek kell nyilvánítanom azon 
nézetet is, hogy az I. osztályban csupán csak 
két alapmíveletet, összeadást és kivonást tanít-
sunk ; mert a számolás, mint ilyen —- már 
pedig kell, hogy ilyenül tanítsuk — nemcsak 
e két mLeletből áll. 

Ez az eljárás ellenkezik a természetességgel 
(a természet csak ép, egész dolgot produkál, 
csonkát soha!) meg a gyakorlati élettel, me-
lyeket pedig szigorúan szem előtt kell tarta-
nunk a számolás tanításában, mert hiszen 
azokban gyökeredzik, sőt az utóbbinak egye-
nesen folyománya is, a mennyiben ennek czél-
jait szolgálja. És aztán lehet-e alkalmasabb 
eszköz a tanító kezében e tárgy tanításánál a 
tanulók érdeklődésének ébrentartására, mint 
éppen a gyakorlati élet bevágó alkalmazott föl-
adatok megfejtése, mely nem mindig csak ama 

két mívelet tudását igényli ? — Igaz ugyan, 
hogy az eszesebb gyermek önmagától is meg-
fejti a szorzási és osztási példákat az össze-
adás, illetve kivonás segítségével; de hát a 
kevésbbé tehetséges tanuló — ? meg aztán miért 
kínozzuk amazt is a nehezebbik munkával, 
mikor a könnyebbikre is megtaníthatjuk őt! 
Avagy egyáltalán mellőzzük az ilyen fölada-
tokat ? . . . 

Ennél ismét csak a tananyag bősége az 
indok az ajánlók részéről, mert a didaktikai 
szempontból való megokolás csak — álokos-
kodás. Nem áll az ugyanis, hogy: „ . . . a szám 
minden egyes viszonyának áttekintése... unal-
massá teszi a számolástanítást!" Sőt épp 
ellenkezőleg: minél változatosabb helyzetekben 
látja a gyermek a számfogalmat, annálinkább 
ébrentartja érdeklődését! — Avagy miként 
állhatna meg ez az okoskodás: „kettőnél több 
míveletnek egyszerre való begyakorlása ellen 
szól az a körülmény is, hogy a gyermeknek 
egyszerre két irányban ügyesedni mégis csak 
nagyobb nehézséget okoz, mint egyben" ? 
Hiszen e szerint az okoskodás szerint két mí-
veletet se volna szabad egyszerre „begyako-
rolni", hanem csak — egyet! És vájjon ez 
természetes lenne-e ? 

Egyébként fölösleges e téren minden vitat-
kozás, mert a hivatalos — ministeri — tan-
terv is világosan megkívánja mind a négy 
alapmívelet megtanítását. 

A mi a tananyag fölosztását, elrendezését 
és a tanítás menetét illeti, erre nézve a min. 
tanterv egész határozottan és methodikai 
szempontból teljesen helyes irányban ad uta-
sítást. Részemről azonban kibővítendőnek tar-
tom az Írásbeliséggel s e végből már az „egy" 
ismertetésével párhuzamban megtanítandónak 
vélem a „meg" (+ ) , az „elveszünk" (—), a 
„szor, szer, szőr" (X) és a „megvan benne" 
(:) , — azaz a négy alapmívelet jegyét is — 
az eredményt jelző „az" szócskáéval ( = ) egye-
temben ; mert e nélkül nem lehetne irásbeli-
leg számolni. 

A számok arabs jegyét azonban csak az 
1—5-ig terjedő számkör bevégzése után tar-
tom megismertetendőnek; mivel addig, a míg 
a gyermek határozott számfogalmak egy bizo-
nyos csoportjával (számsor) teljesen tisztában 
nincsen, nagy nehézséget és zavart okozna 
nála az a — szerinte megfoghatatlan — „tü-
nemény", hogy pl. három vagy négy (darab) 
valamiből miként lehet csak — egy (jegy) ? 
A míg a szám fogalmát a tárgytól elválasz-
tani nem képes, addig érthetetlen előtte 
a szám jegye. Addig hát olyan jegyeket kell 
Íratni a tanulókkal, a melyek az egységeket is 

1 láthatólag föltüntetik — a mellett, hogy mégis 
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csak egy képet alkotnak. így pl. én a követ-
kező öt jegyet szoktam alkalmazni: „egy" = 
álló vonás (I), „kettő" = két szem cseresznye 
egy közös koesányon ( » k á r o m " = ló-
here C ^ ) , „négy" = négyzetecske ( • ) , 
„öt" = ötpecsétes levélboríték ( j ^ x j ) . Szó 
sincs róla, vannak ügyesebb, találóbb jelképek 
is ezeknél: de ez nem lényeges dolog. A fő 
az, hogy olyanok legyenek, miként azokat a 
gyermekek is könnyen lerajzolhassák. Ez na-
gyon czélszerü átmenet s a tanulók szívesen 
gyakorolják vele az Írásbeli számolást. 

A számegyedek és számsorok megismerte-
tése czéljából hangsúlyozom ismételten a szem-
léltetés föltétlen való alkalmazását azzal, miként 
ne elégedjék meg a tanító magával a számoló-
géppel, hanem használjon föl minden rendel-
kezésére kinálkozó tárgyat e czélból; sőt 
adasson a gyermekek kezébe is ilyféle dolgo-
kat. (Dió, mogyoró, bab, gesztenye, szilva, 
pálczika, stb. Legpraktikusabb volna követni 
azon kartársak példáját, a kik minden tanít-
ványukkal megszereztetik a — miniatűr — 
számológépet, csakhogy — lehetetlenség!) Ez 
az utóbbi eljárás kiváltképen az idegen vagy 
vegyes nyelvű iskolában elmaradhatatlan. Az 
a szegény kis emberke, a ki a magyar beszé-
det csak feléböl-harmadából érti meg, (ha 
ugvan egyáltalában •— megérti), legkevésbbé 
sem éri ám be annvival, hogy csak a tanítója 
kezében lásson golyócskákat (micsodákat); 
nem, ez előbb-utóbb közönyössé válik előtte 
s érdeklődésének fonalát mihamar elszakítja. 
Hanem ha ő is babrálhat valamit azzal az ő 
kit „perpetuum mobile"-szerű kezecskéivel: 
óh, akkor mint földerül rögtön arczocskája s 
mily odaadásteljes örömmel csinálja az ő dol-
gát! Egész lelke ott ül akkor ragyogó sze-
mecskéjében, mely feszült figyelemmel irányul 
hol munkájára, hol pedig tanítójának jóságos 
képére. Ez már aztán érdekli őt! 

A karban való feleltetést lehetőleg mellőzze 
a tanító, mert lehetetlen az, hogy valamennyi 
gyermek egyenlő sebességgel gondolkozzék s 
így a legtöbb csak „úszik az árral", azaz 
gépiesen mozgatja a száját s utánozza a hal-
lott hangokat; de az esze. . . az kívül kalan-
doz valahol a kőrakások és homokbuczkák 
körül — a legjobb esetben is. 

Csüggedetlen szívóssággal gyakoroltassa be a 
számsorokat, csoportokat, hogy azok tudásá-
ban biztos szilárdságra tegyenek szert tanít-
ványai — mert ha valahol helyénvaló az 
alkalmazása e pedagógiai axiómának: „ismét-
lés a tanulás anyja", űgy itt igazán az — 

a gyakorlati példák, az alkalmazott fölada-
ne ismerjen , fáradságot. 

s 
tok megoldatásában 

Az élet mindenféle viszonyulatából vegyen 
föl ilyeneket a megismertetett számkörhöz 
képest való keretben s tanítsa meg valamennyi 
mértéket lehetőleg — azok tényleges alkal-
mazásának bemutatásával. Nagy hiba pl., hogy 
a súlymérést a legtöbb iskolában — megfe-
lelő eszköz (mérleg) hijján csak elméletileg 
„szemléltethetjük". Epp ily hiány az is, hogy 
a legtöbb számológépnél nélkülözzük a golyó-
kat elfedő lepelt s mind a száz golyót látja 
a gyermek akkor is, a mikor csak hárommal 
számolunk pl. 

A gyakorlati példatárak ellen is van némi 
kifogásom. Pedig ezek nélkül képtelen fönn-
akadás nélkül száz meg száz föladatot kér-
dezni a tanító úgy, hogy unalmassá ne vál-
jék azokkal a változatosság hiányánál fogva. 
A mai példatárakban kellő számú alkalmas 
föladatot nem találhat a tanító. Sok példa 
olyan dolgok számviszonyaival foglalkozik, 
melyek éppenséggel nem érdeklik a gyermeket, 
avagy melyeknek ismerete az ő fogalomkörén 
kívül esik. így pl. mit érdekli a gyermeket 
az, hogy hányat üt az óra 3-tól 7 óráig? — 
Avagy hogy lehessen tiszta fogalma arról, 
miként lőtt a vadász 3 fürjet, 4 túzokot meg 
2 szalonkát? — Pedig ilyenféle föladat meg-
lehetős sok van az I. osztályú példatárakban. 
Épp úgy hibaszámba vehető most már az is, 
hogy a pénzmérték gyakorlati alkalmazásánál 
ezekben nem a korona szerepel egységül; már 
pedig a reálitással ellenkezik az, hogy a 
tanító egyszerűen kicserélje a forint vagy 
krajczár elnevezést koronával vagy fillérrel a 
gyakorlati példákban. 

Ezzel kapcsolatban a számolási műszók 
egyöntetű használatát is kívánatosnak tartom 
minden í. osztályra nézve. Mert csak mégsem 
egészen helyes dolog az, hogy osztátycsere 
alkalmával ki legyen téve a gyermek annak 
a kellemetlenségnek, hogy a míg eddig „öt 
meg öt"-öt mondott, most „öt és öt"-öt kell-
jen ejtenie; vagy az eddigi „elveszünk", „meg-
van" helyett „kevesebb", „foglaltatik", stbit 
kelljen mondania. 

Ezek után hadd nézzek a szemükbe azoknak, 
a kik azt állítják, hogy ilyen módon lehetet-
len a tananyagot földolgozni, mert az 1—20-ig 
(sőt 30-ig) terjedő számkört bevégezni képte-
lenség — még gondolatnak is. 

Teljesen igazuk van ez indokolást illetőleg; 
hisz éppen abban rejlik a tapasztalt sikerte-
lenség legfőbb oka, hogy túlságosan sok anya-
got ölel föl a tanító, hogy „sokat markol, ke-
veset szorít." De hát miért teszi? ki kívánja 
tőle, hogy 20-ig (30-ig) haladjon ? A ministeri 
tanterv nem követel többet, mint az 1—10-ig 
terjedő számkör megismertetését: ne terjesz-
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kedjiink hát azon túl! íme, miként ír erről 
Suppán Vilmos, a ki pedig csak eléggé hiva-
tott lehet a tanterv magyarázatára. „ . . . A ta-
nítók nagy része a számkörnek 20-ig terjesz-
tésére csábíttatja magát. Ezt az eljárá-t kár-
hoztatnunk kell; szerintem e sietség egyik fő 
oka annak, hogy a számtanítás oly csekély 
eredményeket mutat. Az I. osztályban az 
I—10-ig terjedő számkörből vagy egyáltalán 
nem, vagy csak igen kedvező körülmények között 
szabad kilépni s ekkor is nem 20-ig, legfölebb 
12 ig szabad menni." 

A hivatalos tanterv c) pontja alatt pedig 
ezt mondja: „Ha a 10 első számmal mind a 
négy alapműveletet fönvakadás nélkül kitűnően 
tudják (a tanulók), akkor megy át; a tanító a 
II-nek ismertetésére..." Előbb nem. Ha tehát 
a tanév végéig sem tudják a gyermekek „ki-
tűnően", akkor addig sem szabad tovább 
menni! Mivel pedig nagyon kevés iskolánál 
lehetne kevesebb idő alattt ezt elvégezni „kitű-
nően", azért ne is igyekezzék többre a tanító 
még akkor se, ha a helyzet „csábítólag" 
bíztatja. 

Mire való tehát a nagy sopánkodás a tan-
anyag túlságos terjedelméért, mikor az nem 
olyan? (Az új tantervi javaslatban a 20-as 
számkör bevégzése ugyan — fájdalom! — 
minimumként van megjelölve; de hát a leg-
magasabb fórumon talán megteszik rajta 
még — a kellő operácziót. Ha nem: végzetes 
mulasztás leend!) 

Már pedig hogy a 10-es számkört az álta-
lam előadott módokon is le lehet tárgyalni 
10 hónap alatt, az csak t á n . . . nem abszur-
dum ?! 

Avagy attól tart némely bő számkör-barát 
collegám, hogy így aztán majd a II. osztály-
ban leend túlsók a tananyag? Rémlátás! 
A jól lerakott fundamentumon olyan könnyű-
séggel fogja fölépíteni a tanító a 100-as szám-
kör arzenálját, hogy — csupa öröm"! Hiszen 
amúgy is 1-től kell kezdenie a tanítást; s míg 
eddigelé (a 20-as kör „elvégzése" korában) 
azt a keserves tapasztalatot szerezte, hogy 
tanítványai jó része előtt szinte teljesen új 
dolog volt a szeptemberben megkezdett számo-
lás tanítása: most — úgyszólván — 11-nél 
veheti a kiindulást... 

De minek bizonyítgassam a nap fényes-
séget ?! 

Összegezve az előadottakat, az elemi nép-
iskola I. osztályában a számolás tanítása a 
következő elvek szerint eszközlendő: 

a) A tanítási anyag mennyiségét illetőleg 
a 10-es számkört a tanító ne lépje túl. 

b) A számfogalom ismertetése mindig a 
tárgyszámolással kezdendő s az alkalmazott 

föladatok számtalan sorozatával folytatandó 
mindaddig, míg csak a gyermekek mindegyike 
teljesen tisztában nincsen a tárgyalás alatt levő 
számfogalommal és annak minden viszonyula-
tával. Ha ez megtörtént, csak azután tér át 
a tanító a tiszta (elvont) szám tárgyalására, 
illetve az Írásbeli számolásra. 

c) Az arabs számjegyek ismertetése csak az 
5-ös számkör begyakorlása után vegye kezde-
tét ; addig megfelelő jelképekkel történjék az 
Írásbeli számolás — a négy alapmívelet jegyei-
nek megelőző ismertetésével. 

d) A szemléltetés mentül tökéletesebbé té-
tele czéljából kívánatos, hogy a tanítónak a 
számológépen kívül még minden mérték (tehát 
a mérleg és fali óra) is rendelkezésére álljon; 
sőt az egységeket szemléltető apróbb tárgyak-
kal a tanulók is ellátandók. 

e) Mindenféle gépiesség (chablon) föltétle-
nül kerülendő; a karban való feleltetés pedig 
a minimumra redukálandó s a tanítás minden 
fázisában a kérdve kifejtő tanalak alkalmaz-
tassák. 

(Kassa.) Göntér E. Gábor. 

— Miírtonlt'y Márton kir. tanácsost s 
osztálytanácsosi czímmel felruházott ipariskolai 
főigazgatót a király a Vl-ik fizetési osztályba 
nevezte ki. Gratulálunk. 

= A női kereskedelmi tanfolyamokat 
Wlassics Gyula közoktatásügyi minister junius 
hó 11-én 26.033. sz. a. kelt rendeletével 
újonan szervezte és engedélyezésüket az új 
szervezet megtartásához kötötte. A tanfolya-
mon a tanítási idő 10 hónap és tannyelv 
kizárólag magyar. A fölvétel föltételei lénye-
gileg azonosak a régi szervezetével, de egy 
osztályba 40 tanulónál többet csak a főigaz-
gató engedélyével lehet fölvenni. Tanárokul 
legalább polgári iskolai tanítói képesítéssel 
bíró egyének alkalmazhatók, szaktárgyak 
tanítására felső kereskedelmi iskolai tanárok. 
A tanfolyamot végzett és nőkereskedői alkal-
mazást kereső nők külön továbbképző tan-
folyamot tartoznak végezni, melyben 8 hónap 
(október—május) alatt főkép az irodai teen-
dőkben gyakoroltatnak. E tanfolyam tárgyai: 
kereskedelmi levelezés (3 óra), könyvviteltan 
(4 óra), kereskedelmi számtan (3 óra), keres-
kedelmi és váltójogi ismeretek (2 óra), gyors-
írás (3 óra) és mint külön tárgy, német 
kereskedelmi levelezés (2 óra). A tanulók az 
iparoktatási főigazgató ellenőrzése alatt vizs-
gát tesznek és erről bizonyítványt nyernek. 
Az új terjedelmes szervezet szövege az egye-
temi nyomdában 26 fillérért megkapható. 
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Halász Ferencz ünneplése. 
A magyar tanítóság ünnepet rendezett junius 

30-án az állami tanítók országos egyesületé-
nek kezdeményezésére egyik kiváló vezér-
férfiujának működése 30 ik évfordulója alkal-
mából. E férfiú Halász Ferencz, a közoktatás-
ügyi ministerium osztálytanácsosa és hosszú 
évek során át egyike a legkitűnőbb tanfel-
ügyelőknek, kinek mindkét irányú működését 
számos sikeres alkotás teszi emlékezetessé. 

Az ünnepen, mely a budapesti Vigadó 
palotájában tartatott meg, több száz fővárosi 
és vidéki tanító jelent meg, főkép az állami 
tanítók közül. A közoktatásügyi ministerium 
tisztviselői közül is sokan vettek részt, élükön 
Zsilinszky Mihály államtitkár és Molnár Viktor 
ministeri tanácsos. Jele a volt még számos fő-
városi notabilitás. 

Kozma László (Debreczen), az állami taní-
tók országos egyesület ének elnöke, nyitotta 
meg az ülést s üdvözölvén Zsilinszky Mihály 
államtitkárt és Molnár Viktor ministeri taná-
csost, háromtagú küldöttséget menesztett 
Halász Ferenczért, a ki megjelenvén a zsúfolt 
teremben, a hallgatóság éljenzése közben az 
elnök jobbján foglalt helyet. 

Kozma László üdvözölte. Halász Ferenczben, 
úgymond, szent lelkesedés van az ügy iránt, 
a melyet szolgál. Nem egyszerű akta-intéző 
beamter ő, hanem lelkes kultűrpolitikus, a 
kinek törekvéseiben az eszményi szerencsésen 
egyesül a helyes gyakorlati fölfogással s az a 
munkatér, melyet magának választott, nem 
tette őt egyoldalúvá. Előtte nincs kicsiny 
dolog, a melyért, ha munkájával összefügg, 
nem lelkesednék. Nem az üres forma, de a 
benső lényeg embere, a kit a legnagyobbnak 
látszó akadályok sem riasztanak vissza czél-
jától. Ha egyebet nem tett volna, úgy a gazda-
sági ismétlő-iskolák eszméjének fölvetése és 
negvalósítása már egymagában is hálára kö-
telezheti az országot. Háromezer állami tanító 
revében biztosítja az ünnepeltet, hogy nemes 
iitenczióit mindenfelé megértik, tanítói szere-
til, kitartáísal követik és hosszú és boldog 
éltéért imádkoznak. 

Sokszor megújuló éljenzés és taps után 
Monár József, a délmagyarországi tanító-
egy&iilet kiküldöttje üdvözölte az ünnepeltet. 
A h&féle nemzetiségtől lakott Dél-Magyar-

országon a honszeretet fényövétől ragyogó 
templomokat látunk emelkedni. Sugaruk be-
hatol a szivekbe, világít és melegít. Ezeknek 
a templomoknak papjai az államr tanítók, a 
kiknek evangeliuma Halász Ferencztől ered. 

Józsa Dániel, újpesti igazgatótanító, a 
budapest-környéki állami iskolák nevében üd-
vözölte a jubilánst, diszes emlékkönyvet nyújt-
ván át neki. 

Most Déltl Erna kisasszony, állami tanítónő 
óriási virágbokrétát adott át Halász Ferencz-
nének, az ünnepelt hitvesének. 

Ezután rendre egész serege a küldöttségek-
nek lépett az elnöki asztal elé, hogy megbízóik 
nevében tolmácsolják az országos szeretetet 
és nagyrabecsülést. A küldöttségek sora ez volt: 

A magyarországi tanítók országos bizottsága 
(szónok Lakits Vendel); az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza (szónok Péterfy Sándor); a 
tanítóképző intézeti tanárok egyesülete (szónok 
Nagy László); a népnevelők budapesti egye-
sülete (szónok Schön József); az országos 
zsidó tanítóegyesület (szónok Pfeifer Ingnácz); 
a kisdednevelők országos egyesülete (szónok 
Peres Sándor); a budapesti tanítóttstület 
(szónok Gáti Győző); az újpesti tanítók neve-
ben Földes Károly; a beregmegyei tanító-
egyesület (szónok Sárkány Gábor, a ki dísz-
tagsági oklevelet is adott át); a pestvármegyei 
tanító-egyesület (szónok Gosztonyi József); 
az ungmegyei tanító-egyesület (szónok Takács 
Lajos, a ki díszoklevelet adott át) ; az alsó-
fehérmegyei tanító-egyesület (szónok Hal-
mágyi Imre, kir. tanfelügyelő); a nyitramegyei 
tanító-egyesület (szónok Kropácsi István); az 
ugocsamegyei tanító-egyesület (szónok Matyi 
János); a hevesmegyei tanító-egyesiilet (szónok 
Havas Pál); a hatvani polgári iskola tantes-
tülete (szónok Holla László); a beregszászi 
állami iskola tantestülete (szónok Nagy Lajos). 

Az ünnepi beszédek hosszú sora után az 
ünnepelt emelkedett szólásra. Első sorban a 
tiszteletére megjelent Zsilinszky államtitkárt 
és Molnár Viktor ministeri tanácsost üdvö-
zölte. Hálájával ezután a ministert aposztro-
fálta, a kinek eszméit szeretettel és ragaszko-
dással ülteti az iskola talajába. Hogy mennyi 
történt a legutóbbi években a tanítóságért és 
a nemzeti iskoláért, azt egy tekintet erre az 
intézményre, megvilágosítja. Az állami tani-
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tók anyagi helyzete évről-évre javul s nincs 
messze az az idő, a midőn az állami tanítók 
mint állami tiszviselők javadalmazás tekinteté-
ben ezekkel egyenlő ellátásban fognak része-
sülni. Az á lami népoktatás, öt év előtti terje-
delméhez képest, szinte megkétszereződött s 
az egész ország közvéleménye helyesléssel 
fogadja a minister kultúrpolitikáját, a mely-
lyel a magyar faj kulútrai emelésére veti a 
fősúlyt. A felekezeti tanítók anyagi helyzeté-
nek javítása immár évi kétmillió korona 
állami támogatásnál is többet vesz igénybe. 
A tanítóság egyetemének hő óhaja, a melyet 
sokan még csak pár év előtt is megvalósítha-
tatlan ábrándnak tekintettek, immár teljesült 
a Ferencz József Tanítók Házával, egy vidéki 
tanítói internátus megnyitásával s a Kolozs-
várott is létesítendő Tanítók Házával. A népok-
tatás intenzív és nemzeti irányú fejlesztése 
az egész vonalon munkába van véve s a 
minister nemcsak el nem zárkózik a tanítói 
kar szakvéleménye elől, de sőt ki is kéri. 
A népoktatásnak a gyakorlati életre való ki-
hatását mutatják a gazdasági ismétlő-iskolák. 
Mindezekben neki, mint osztálytanácsosnak, 
csak annyi az érdeme, hogy szeretettel való-
sítja meg ministere eszméit és szereti munka-
társait le egészen az utolsó tanítóig. Szerény-
telenség volna, úgymond, önmagáról beszél-
nie, de nem hallgathatja el, mert büszkén 
érzi, hogy a magyar tanítóság véréből való 
vér és éppen ezért nemcsak a magyar tanító-
ságra háramló hazafias kötelességek pontos 
teljesítésének éber szorgalmazója, hanem egy-
szersmind a tanítói kar jogos és méltányos 
érdekeinek is minden alkalommal legmelegebb 
szószólója volt és lesz. 

Szűnni nem akaró taps és éljenzés követte 
az ünnepelt beszédét. 

Fölolvasták még az üdvözlő táviratokat. 
A kisszebeni, a győrvidéki, a tordaaranyosi, 
a fogarasi, a nógrádmegyei, az aranyosi, a 
gyöngyösi, a máramarosi, a pásztói, a losonczi, 
a nagyági, a balatonfüredi állami iskolai testü-
letek és tanítóegyesületek, valamint az ünne-
pelt tisztelői nagyszámban küldöttek üdvözlő 
táviratokat. 

A díszközgyűlést lakoma követte, melyen 
Halász Ferencz a királyra, Kozma László 
Wlassics Gyula ministerre, Szentgyörgyi Alajos 
Halász Ferenc/re, Sárkány Gábor Molnár 
Viktorra, Kiss Mózes Axaméthy Lajosra, Kiss 
Béla Halász Ferencznére, Tomcsányi György 
a jelenlévő tanfelügyelőkre és Földes Károly 
Péterfy Sándorra emelte poharát. Késő dél-
utáni órákig együtt maradt az ünneplő tanítóság. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Elismerését és köszönetét nyilvánította: 
Bokros Károly, Burger Károly, Csalányi Károly, 
Dökker Ferencz, Glück Frigyes, Herscli Samu, 
ifj. Kommer Ferencz, Lippert Lajos, Putzer 
György, Schuster Ernő, Schierer Károly és 
Stadler Károly budapesti vendéglősöknek, a 
kik két-két Budapesten tanuló tanítószülő 
gyermekének, — továbbá Aigner Károly, Appel 
János, Bauer Simon, Bojcsics Simon, Bruckner 
Lőrincz, Buchinger S., Drechsler Béla, özv. 
Dotzauer Antalné, Dukasz Jakab, Ebner 
Ferencz, Elim János, Eder Antal, Farkas 
István, Fischer Zsigmond, Foliin Antal, 
Förster Konrád, Fukatsch János, Galambos 
Ulrik, Gregorits J., Gundel János, Haselbeck 
János, Hecker György, Herz Rezső, Hruska 
János, Jahn Ede, Janisch Alajos, Kastel 
Mihály, Kirnbauer Samu, Kommer Ferencz, 
Krist Ferencz, Kramer Miksa, Kubanek Venczel, 
Kurucz Kálmán, Lantos D. Adolf, Leik,am 
Ágost, Leheti István, Mádai Lajos, Miakits 
Mihály, Muhr György, Müller Antal, Müller 
Erzsébet, Nagy I. József, Némethy Mátyás, 
Noszek Ignácz, Palkovich Ede, Petanovits 
József, Petz Ágost, Petz Nándorné, Pribitzer 
Sándorné, Prindl Nándor, Psihál János, 
Beinprecht A., Schlauchet• Lőrincz, Schleinz 
Károly, Schmidt Ferencz, Schnitta József, 
Schnell József, Schreiber Károly, Schütz Adolf, 
Sturm József, Suchy Ferencz, Sziklay Sándor, 
Szőke Imre, Tóth József, Valentin Antal, 
Véres Kálmán, Wagner Vilmos, Weiss Antal, 
Wilburger Károly és Wurglits Antal vendéglő-
söknek illetve vendéglősnőknek, továbbá a 
„Pesti izr. hitközségnek1', a „Pesti izr. nőegy 
letnek", végül Goldhammer Ferencz nyug. cs. 
és kir. százados asztaltársaságának, a kik 
tanítószülők Budapesten tanuló egy-egy gyer-
mekének az 1899/900-ik tanév elejétől ingyen 
ebédet adtak. 

Kinevezte: dr. Jankovich György közp. 
szolgálattételre berendelt kir. tanfelügyelőt 
jelenlegi minőségében a .VII. fizetési oszt. 3-ik 
fokozatába; özv. Gaál Ödönné szül. Svetitska 
Mária kolozsvári orsz. tanítói leányárvaházi 
segédárvaanyát a debreczeni orsz. tanítói árva-
házhoz árvaanyává, Vida Ilona oki. tanítónő7 

pedig ugyanoda segédárvaanyává; Machal 
Vendel modori áll. polg. isk. helyettes taníbt 
ugyanezen úk.-hoz a XI. fizetési osz tá lyba 
s.-tanítóvá. 

Áthelyezte: Lengyák István borkúti áll el. 
isk. tanítót a kaposvári áll. el. isk-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Pétervári J»zsef 
lófalvi rom. k. tanító részére évi 640 íoro-
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nát ; özv., Seregélyi Antalné szül. Jaczkovics 
Czeczilia, turjaremetei munkaképtelen áll. 
óvónő részére évi 540 koronát; Nagy János 
bánfalvi munkaképtelen tanító részére évi 760 
koronát; Sárközy Gábor érsemjéni munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 400 koronát; 
Adelmann Károly újszentannai munkaképtelen 
közs. tanító részére évi 620 koronát; Bark 
Lajos mogyorósdi munkaképtelen r. kath. 
tanító részére évi 560 koronát. 

Segély-, ill. gyáinpénzt engedélyezett: 
Tóth József nyug. czeglédi áll. polg. isk. tanító 
özv., szül. Jakóbovits Anna részére évi 808 
koronát. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Farczúdi József nyug. volt turóczszent-
mártoni áll. polg. isk. tanító Jolán nevü árvájá-
nak a kolozsvári leányárvaházba folyó évi 
augusztus 1-től. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
-j- A krassószörényvármegyei tanítóegye-

sület Yl-ik nagy- és közgyűlését junius ha-
vában tartotta Facseton 100-nál több tag 
részvétele mellett. Vendégszerető hajlékok 
tárt kapui, a magyar nemzeti népnevelés 
iránt meleg érdeklődéssel viseltető közönség 
szivei nyíltak meg az érkező vendégek előtt. 
A vasút-állomás közelében fölállított fenyő-
füzéres s nemzeti zászlóval díszített kapu 
„Isten hozott"-al, a rendezőbizottság tagjai 
meleg kézszorítással üdvözlék a bevonulók 
seregét. S eme köszöntés nem volt szófia-
beszéd ; de igazi öröm őszinte kifejezése. 
Kellemesen lepte meg az érkezőket az alig 
1900 főnyi lakosú község kies. fekvése, 
szokatlanul téres, tiszta, gyönyörűen fasított 
utczasorozata. Első pillanatra észrevehették, 
hogy itt erélyes rendező kéz, jó izlés és 
gyakorlati érzék vezetik a község társadalmi, 
politikai és egyházi közéletét. A rendező-
bizottság, élén Badinszky György róm. kath. 
esperes-plebánossal, mint elnökkel, a stentori 
hangú, erélyes kezű Schönenfeld László, 
főszolgabíróval, mint társelnökkel, a szivélyes-
ségével, közügyek iránt való lelkesedésével 
mindenkit lekötelező Otter Géza gyógy-
szerészszel, az egész község kiesinyének-
nagyjának „Géza bácsi "-jávai, mint alelnök-
kel, dr. Scheda Gergely járásorvossal, mint 
szintén alelnökkel, Csokány Gyula, áll. el. isk. 
igazgatóval, mint titkárral és Mohilo Árpád 
kereskedővel mint pénztárossal jóeleve min-
dent gondosan előkészített, hogy a megyei 
tanító-egyesület nagygyűlésének sikerét biz-
tosítsa. A gyűlés 3 napra terjedt. Junius 
26-án vál. gyűlés s előértekezlet s a helybeli 

dalárda hangversenye, mely után táncz követ-
kezett, nyújtott alkalmat tanulságos eszme-
cserére és nemes szórakozásra. 27-én a nagy-
és közgyűlés; 28 án pedig az üveggyár meg-
tekintése végett Tomestre való kirándulás 
foglalta el a részvevőket. A nagygyűlés meg-
nyitása előtt a község főterén levő gyönyörű 
árnyas park hatalmas platánjai alatt gyüle-
keztek egybe s onnan ünnepélyes isteni-
tiszteletre vonultak a róm. kaht. templomba, 
hol Budinszky György esperes tartot t misét 
fényes segédlettel. A lelki buzgóságot emelte 
a Csokány Gyula betanította énekkar közre-
működése és a közbeszőtt gyönyörű magán-
ének. A nagy- és közgyűlés a Magyar Király-
hoz czímzett vendéglő nagytermében folyt 
le Speidl György elnök vezetése, Deák Gyula 
h. főjegyzősége mellett. A fáradhatatlan 
buzgalmú és sikerekre támaszkodható elnök 
megnyitó beszédjében mindenekelőtt a jelen-
levők zúgó éljenzésétől kisérve kivánt áldást 
dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk 
nevére, majd indítványozá közhelyeslés mel-
lett, hogy táviratilag üdvözöljék Wlassies 
Gyula közokt. ministert, Zsilinszky Mihály 
államtitkárt, Axamethy Lajos dr. ministeri 
tanácsost, Halász Ferencz osztálytanácsost, 
Pogány Károly főispánt és Fialka Károly 
alispánt. Meleg szavakkal üdvözlé továbbá 
Dengi János dr. kir. tanfelügyelót, mint a 
közokt. minister képviselőjét, Sándor Lajos 
segédtanfelügyelőt, Göőz József drt, a Nép-
tanítók Lapja képviselőjét, Móra Istvánt, a 
Magyarország és Nemzeti Iskola kiküldöttjét, 
a község érdemes vezetőit, az összes vendé-
geket s a gyűlésre megjelent egyesületi 
tagokat. Sándor Lajos kir. segédtanfelügyelő, 
ki Dengi János dr. betegsége ideje alatt 
a megyei tanfelügyeletnek vezetésével is 
meg van bízva, hatásos beszéddel üdvözlé 
a gyűlés tagjait. Szinte tüntetésszerü lelke-
sedéstől kisért beszédének különösen azzal 
a részével ért el rendkívüli hatást, midőn 
gyönyörű érczes hangon kiemelte, hogy úgy 
érzi it t magát, mint a jó családfő, midőn 
a család minden tagja egybegyűl körötte. 
Budinszky Gy. r. kath. esperes a rendező-
bizottság nevében mondott szives szavú üdvöz-

O t 
letet. Göőz József dr. a Néptanítók Lapja, 
Móra István pedig a Magyarország e's a 
Nemzeti Iskola nevében szólottak a kartársi 
szeretet nyelvén mondván lelkesítőbeszédet. 
Levélben vagy táviratilag köszöntötték a köz-
gyűlést az alispán, Axaniéthy Lajos dr., min. 
tanácsos stb. a hunyadm. tan. egyl. Az értekezé-
sek sorát Zöld József nyitottameg „A Ferencz 
József TanítókHázának missiója" cz. hatásos 
előadásával. Javaslatára kimondották, hogy 
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megalakítják a vármegye területén az Eötvös-
alap gyűjtőbizottságot; hálás köszönetet szavaz-
nak a népoktatás lánglelkű vezérének, Wlassics 
Gyula dr. minister úrnak, a miért a Tanítók 
Házára a törvényhozásnál egy millió korona 
adományozását kieszközölni kegyes volt. 
Keszler Károly, az iskolán kívüli ifjúsági 
egvesületek szervezése czímén tartot t nagy o> o>* 
érdeklődést keltő előadást. Rámutatott arra, 
hogy a társadalomban az erkölcsi dekadenczia 
jelei mutatkoznak; az élet gyakran elrontja 
az egyénben mindazt a jót, a mit az iskola 
beleoltott. A 12 éves gyermek, elhagyván 
az iskolát, számtalan esetben — úgy szól-
ván — elhagyatottá válik; éppen akkor van 
hijjával a helyes vezetésnek, mikor arra leg-
inkább rászorult. Ezen a bajon akar segíteni 
az iskolán kívüli ifjúsági egyesület, melyet 
társadalmi úton kell létrehozni s a melynek 
helyisége az iskola, vezető elnöke a tanító 
legyen, ki ily kezdeményezésre leghivatottabb. 
Foglalkozzék ez egyesület szépolvasással, 
szavalással, szabad előadásokkal, énekkel, 
zenével, felolvasásokkal. Fejleszszék ezek az 
ifjúságban a vallásosságot, emberszeretetet, 
önzetlenséget és szerénységet; lássák el lelkét 
ideális tartalommal, nehogy a tudákosság a 
a szocziálizmus veszedelmes útjára ragadja 
az elméket. Előadó indítványa folytán — 
Nemes, Mihalik, Iláskó, Zöld, Deák hozzá-
szólása után — egyhangúlag kimondta 
a krassó-szörény vármegyei tanítóegyesület, 
hogy a népiskola oktató és nevelő föladatá-
nak folytatása, illetve betetőzése — szóval: a 
15—24 éves itjúság erkölcsi vezetése, szórako-
zásának helyes irányba terelése ezéljából szük-
ségesnek tar t ja ifjúsági egyesületek szerve-
zését; fölhívja tagjait, hogy ily egyesületek 
létesítését minden községben kezdeményezzék. 
Deák Gyula „Az osztatlan iskola tanterve" 
czímén tömör és világos előadásban össze-
gezte e tárgyra vonatkozólag a járási körökben 
történt megállapodásokat. Sándor Lajos kir. 
s. tanf., Göőz József dr. és mások hozzászólása 
után Göőz dr. indítványát emelték egyhangú 
határozattá, mely szerint, tekintettel a vár-
megye területén szerzett tapasztalatokra, 
egységes tantervet kívánnak oly értelemben, 
hogy ez magában foglalja azt a minimumot, 
melyet Magyarország összes népiskolájában 
eredménykép el kell érni, mint olyant, mely 
szükséges ahhoz, hogy minden egyén községi 
és egyházi életnek, társadalomnak értelmes, 
hasznos, jóravaló munkás tagja lehessen. 
Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy 
elemi iskoláink osztottak vagy osztatlanok, 
egy nyelvet vagy több nyelvet beszélők egy-
séges oktatására törekesznek, s így a helyi 

körülmények fokozataihoz képest az ismeretek-
nek nem mindenütt egyenlő mennyiségét (quan-
tumát) képesek földolgozni; szükséges oly 
irányú megkülönböztetés, hogy a magyar 
nemzeti népiskola oktatási minimuma álla-
píttassák meg a tantervben mint olyan anyag-
halmaz, melyet többnyelvű, tisztán magyar-
ajkú, osztatlan vagy osztott minden nép-
iskolának föltétlenül föl kell dolgoznia. Ezen 
létminimumot mint alapot konczentrikus körök-
ben bővíthetik aztán a) a tisztán magyar-
ajkét osztatlan, b) az egy (magyar tanítási) 
nyelvű osztott népiskolák. Ily részletezés, 
megkülönböztetés mellett minden kategóriájú 
népiskola megtatálja a maga kiszabott 
munkakörét, a tanító tudja : mit követel-
het tanítási eredmény tekintetében tan-
felügyelője, iskolafentartó hatósága, s ezért 
az eredményért aztán el is vállalhatja a 
felelősséget. Viszont az iskolák felügyelői is 
tisztán láthatják, hogy egyik vagy másik elemi 
iskolától mit várhatnak, mennyit követelhet-
nek eredményül. Az egységes tantervnek ily 
értelmű berendezése, a konczentrikus bővítésre 
irányadó tartalmú beosztása igen egyszerű 
technikai intézkedés lehet, ha egyszer tisztában 
vagyunk avval: a) mi a magyar nemzeti elemi 
iskola oktatási anyagából a létminimum, mely 
még a vegyesajkú növendékekkel is elvégez-
hető és elvégezendő, b) mennyivel és mivel 
lehet ezt az alapot bővíteni osztályonkint az 
egy nyelvet beszélő növendékek népiskolai osz-
tályaiban ahhoz képest, a mint az iskola osz-
tatlan vagy osztott. Mihalik Sándor egyesületi 
zászló beszerzésére nézve tet t indítványt, 
melyet mindannyian helyesléssel fogadtak. Evvel 
a nagygyűlés tárgysorozata véget ért. Ke vés 
szünet után közgyűlésre sereglettek egybe, 
hol különböző jelentéseket tárgyaltak s a 
tisztújítást ejtették meg. Az egyesületnek 
300-nál több tagja van. A Dengi-segélyalap 
1352 korona 39 fillér vagyonnal rendelkezik. 
A megyei tanügyi monographia főszerkesz-
tőjének, a megyei tanszermúzeum őrének stb. 
jelentései után a tisztikart ekkép alakították 
meg, a központtá Orsovát tévén: elnök lett 
Mihalik Sándor polg. isk. igazgató Orsován, 
alelnök Zöld József el. isk. igazgató Lúgoson, 
főjegyző és szerkesztő Keszler Károly polg. 
isk. tanító Orsován, aljegyző Zsák János, pénz-
táros Lichtfusz János, ellenőr Ormai Balázs, 
tanszermuzeumi őr Jäger József. Választmány 
tag ja i : Speidl E., Földes V., Donszky L., Dálya 
M., Mészáros F., Nemes S., Szörényi B., Keszler 
Károlyné, Mendly L., Kapcsikné-Komárovies 
Agnes. A tanítók orsz. bizottságába képvise-
lőkül küldettek: Mihalik S., Keszler K., Speidl 
E., Zöld J. és Nemes Sándor. Számvizsgáló 
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bizottság tagjai: Müller Adolf, Munteán Péter, 
Bruckner Katalin. A járási körök elnökei: 
Pfeiffer Mihály (Karánsebes), Sándor József 
(Moldova), Báskó László (Lúgos), Kassai 
Ferencz (Orsova), Barlos József (Oravicza), 
Tietz József (Resicza). A gyűlést bankett kö-
vette, melyen a helyi intelligenczia is jelen 
volt. Junius 28-án kitűnően sikerült kirán-
dulást rendeztek Tomestre az üveggyárba, bol 
a másfélszáz főnyi kiránduló-csoport a ter-
mészeti szépségekben gazdag helyen, emelt 
lélekkel, vidám kedélylyel töltötte eme felejt-
hetlen napot. Tüzetesen megtekintették az 
üvegkészítés munkáját, kirándulásokat tettek 
egyes kiváló pontokra s aztán a gyártulaj-
donos, Plosch Adolf úr, vendégszerető asztalá-
hoz ültek le. Itt búcsúzott el pohárköszöntővel 
Móra István a krassószörénymegyei gyűlés 
tagjaitól; Göőz József dr. pedig Facset község 
vendégszerető társadalmától, melynek vezető 
férfiai oly lelkes, odaadó támogatásukkal biz-
tosították a megyei tanítóegyesület nagygyű-
lésének fényes sikerét, példaképet nyújtva 
arra: miként kell az iskola munkáját a társa-
dalomnak — saját jól fölfogott érdekében — 
támogatnia. A hol az egyházaknak, oly 
emelkedett gondolkodású vezetői működnek 
mint pl. Oláriu Sebestyén gör. kel. és Bu-
dinszky Gy. r. kath. esperes urak, kik a 
gyűlésen nagy érdeklődéssel vettek részt, buz-
dításul arra, hogy szívesen látják, ha az ő 
felekezetökhöz tartozó tanítók is osztozkodnak 
az általános tanítóegyesület magasztos föl-
adatának megoldásán: ott jó kezekbe van 
letéve az intézkedés. Kedves emlékekkel s a 
lekötelező szívességtől hálás érzettel eltelve, 
távoztak el a gyűlés tagjai Facset községből. 

& A locsmánd-kerületi róm. kath. tanító-
egyesület ez évi rendes közgyűlését az alsó-
pulyai róm. kath. népiskola tantermé-
ben tartotta meg a következő programmal: 
•a) Elnöki megnyitóbeszéd, b) A mult évi 
gyűlés jegyzőkönyvének fölolvasása és hitele-
sítése. c) Elnöki jelentések, d) Kell-e külön 
tanterv az osztatlan népiskolának? Mire 
nézve a gvülés abban állapodott meg, hogy 
kell. e) Elhatározta az egylet, hogy az 
-országos róm. kath. tanítói gyűlésen kévisel-
teti magát, f ) Jambrits Lajos peresznyei 
kántortanító „Hogyan kell tanítani a magyar 
nyelvet a nem magyarajkú népiskolában" 
czímű gyakorlati előadása, a kit a gyűlés 
zajosan megéljenzett. g) Tisztújítás. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Oláh L ázár Cs. A korábbi évekre történt túl-

üzetés visszatérítése tárgyában kérvénynyel for-

duljanak a közokt. ministeriumhoz. Ha kérésük 
méltányos, teljesíteni fogják. —B. A. Az iskola-
széki elnöknek van igaza, mert a tanító nem 
helyesen, nem magyaros szórendben tette fel a 
kérdéseket így: „Miért így választottad el? 
Miért négyszer van meg? Miért úgy í r ta?" — 
Petuker J. Ön 20 éves, házassági engedély 
nélkül nem nősülhet. A honvédelmi_ minis-
teriumhoz kell folyamodnia. — Ozv. I. 
Józsefné 25. Gyermekeinek a tanítói árva-
házba való fölvételeért a közokt. ministerium-
hoz folyamodjék. — 1900. 1. A kir. tanf. 
urat igyekezzék megnyerni az ügynek, leg-
alább a jövő évre való intézkedésre. 2. Az 
iskolagondnokság határoz a növendékek fölvé-
telére vonatkozólag. 3. Az illető magántanuló 
csak az ön személye előtt nem tehet magán-
vizsgát. A gondnokság (vagy iskolaszék) kép-
viselőjének is ott kell lenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A trónörökös házassága. Ferencz 

Ferdinánd főherczeg f. hó elsején esküdött 
meg egész csendben Reichstadt cseh városban 
Chotek Zsófia grófnővel. Mivel a grófnő nem 
származik fejedelmi családból, a főherczeg 
az alkotmány rendelkezéseinek megfelelően, 
és az osztrák uralkodóház szabályai szerint pár 
nappal az esküvő előtt Bécsben ünnepies 
nyilatkozatot tett, melyben kijelentette, hogy 
„Chotek Zsófia grófnővel kötendő házasságát 
morganatikusnak tekinti és hogy a házasságból 
esetleg származó gyermekeit sem egyen-
rangúaknak, sőt a pragmatika sanctio szerint 
Ausztriában és Magyarországban a trónörök-
lésre jogosultaknak nem tekinti". Ezt az 
esküvel megpecsételt és irásba foglalt nyilat-
kozatot a főherczeg a király, az uralkodó-
család tagjai, mindkét állam ministerei és a 
valóságos belső titkos tanácsosok előtt tet te 
le és az mindkét államban törvénybe fog 
igtattatni. A házasság, melvről már régen O ~7 « O 
beszéltek, de sokszor meg is czáfolták, a király 
Ö Felsége beleegyezésével történik és, mint 
a szerető szivek vonzalma, általában rokon-
szenvet keltett. 

— Kitüntetések. A király Ö Felsége 
Kálóczy Zoltán, dr. Szabó Sándor és Neményi 
Imre közoktatásügyi ministeri titkároknak 
az osztálytanácsosi czímet és jelleget adomá-
nyozta. Kálóczy Zoltán a kultuszmmisterium 
első osztályában a vallásügyeket referálja, 
dr. Szabó Sándor a gyógypedigógiai inté-
zetek (siketnémák stb.) ügyét vezette, Neményi 
Imre pedig, ki régebben újpesti tanító és 
később Csanádmegye kitűnő tanfelügyelője 
volt, már évek óta a központban működik, 
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minta tanítóképző-intézetek előadója. Amagyar 
tanítóság nevében mi is örömünket fejezzük 
ki e férfiak megérdemelt kitüntetése fölött. 

— Wodianer Arthur fővárosi könyv-
kereskedőnek a király 0 Felsége a királyi 
tanácsosi ezimet adományozta. Vásárhelyi 
Wodianer Arthur neve jó ismerős a magyar 
tanítóság előtt, mivel ő jelenleg a tanügy kö-
rébe vágó müveknek egyik legnagyobb kiadója 
és e mellett sok izben kimutatta meleg érdek-
lődését a tanítók iránt, így legközelebb a 
Tanítók Háza érdekében te t t ajánlatával. 
E derék férfiú kitüntetéséhez így a tanítóság 
nevében is gratulálhatunk. 

— Yersecz és vidéke magyar nyelvter-
jesztő egyesülete az idén is mozgalmat in-
dított meg arra nézve, hogy a német, szerb 
és román gyermekeket, mint eseregyermekeket 
magyar városokban helyezze el, s helyettük 
magyar gyermekeket vigyen Verseezre és 
vidékére, kik ott a német nyelvet elsajátít-
hatják, kikről a versecziekre is ragad magyar 
szó. Az egylet eme törekvését, már eddig is 
szép siker koronázta, a mennyiben 15 évi 
fönnállása óta sok száz cseregyermeket he-
lyezett el, nemcsak Verseczen, hanem a szom-
szédos német községekben is. A kereskedelmi 
ministerium méltányolván az egylet ilynemű 
működését, a cseregyermekek és azok kísérői szá-
mára, a magyar államvasutak összes vonalain 
50 % menetdíj-kedvezményt engedélyezett. Pár 
év óta német gyermek-játszótársak (leginkább 
leányok), bonnok közvetítésével is foglalkozik 
az egyesület. Sok oly 13—1G éves jól nevelt 
és iskolázott szege'nvebb sorsú leány talált 
előkelő társadalmi állású családoknál alkal-
mazást, kik a külföldről importált német 
bonnokat teljesen jól helyettesítették, a magyar 
családoknál kimüvelődtek és a magyar nyelvet 
teljesen elsajátították és szívben lélekben 
magyarokká lettek. A közös kapcsok, a gyer-
mekek közelébb hozták egymáshoz a szülőket 
is, és köztük barátság s testvéries egyetértés 
keletkezett A német, szerb és román gyermek 
mindenkor szeretettel emlékezik meg az ő 
szegedi, szentesi, kecskeméti, vásárhelyi 
„magyar apjáról." Azon szülők, kik csere-
gyermekeket óhajtanak, vagy német bonnokra 
van szükségük, forduljanak Perjéssy Lajos áll. 
főreál, tanár egyl. titkárhoz vagy az egylet 
elnökségéhez. A közvetítés teljesen díjtalan. 
Tájékozásul fölemlítjük, hogy van Verseczen 
állami főreáliskola, két teljes polgári leány-
iskola (egyik a tiszt, nővérek vezetése alatt) 
és megfelelő elemi népiskolák. 

— Az árva- és szeretetházi nevelőket 
képző tanfolyam első 2 növendéke, két fiatal 
okleveles tanító, most tette le a vizsgálatot a 

Klotild-szeretetházban a felügyelőbizottság 
előtt, melynek elnöke Axametliy Lajos dr. 
ministeri tanácsos személyesen vezette a vizs-
gát. A jövő tanévre a tanfolyamra ismét két 
fiatal okleveles tanítót vesznek föl, kiknek 
számára a közoktatásügyi minister 800—800 
korona ösztöndíjat utalványozott a Klotild-
szeretetház egyesület czimére. A tanfolyam 
czélja, hogy az ifjak az árva- és szeretetházi 
nevelés elméletét tüzetesebben tanulmányoz-
zák és az intemátusi gyakorlatban otthonosab-
bak legyenek. 

— Rajztanítók számára négy község ren-
dezett tanfolyamot a folyó évben: Pozsony, 
Újpest, Kolozsvár és Nagjszeben. A tanfolya-
mokat a községek állították föl és a vizsgák a 
napokban tartattak meg Mt írton f f y Márton 
osztálytanácsos, főigazgató vezetése alatt. 

— A jegyzők képzésére és képesítésére 
szervezett községi és közigazgatási tanfolyamo-
kat a jelen év őszén a következő helyeken 
nyitják meg: Budapest, Debreczen, Kolozsvár, 
Pozsony, Kassa, Pécs, Szombathely, Máramaros-
Sziget, Marosvásárhely és Nagy-Becskerek. 

— Nyitrabnjnán a közbirtokosok Boll 
János plébános buzgólkodása következtében 
12.200 korona költséggel helyiséget vásárol-
tak egy gazdasági téli tanfolyam czéljára, 
melyből később gazdasági iskolát szándékoz-
nak alakítani. 

— Villám az iskolában. Szerb-Szent-Péter 
községben tanítási idő alatt csapott be a vil-
lám az iskolaépület egyik ablakán. A nagy 
légnyomástól a gyermekek egy része a tanító-
val együtt a földre zuhant, elájult, de hosszabb-
rövidebb idő alatt mindnyájan magukhoz tér-
tek. A villámcsapás az iskola egyik felét 
kidöntötte. 

— Gyűlés. A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület közgyűlését f. évi julius hó 4-én 
Gyergyó-Szárhegyen a központi népiskola új 
épületében tartotta meg. A tárgysorozat-
ban az Eötvös-alap támogatása is előfordult. 

— Halálozás, dr. Goldberg Rafael, a budai 
izraelita hitközség rabbija, ki a fővárosi tekin-
télyesebb népoktatási intézetekben éveken át 
volt izr. hitoktató, életének 59-ik évében 
elhunyt s nagy részvétel mellett temette-
tett el. 

Tarta lom : Népiskoláink jogi helyzetéről. Pál Más 
Béla. — A külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskolákról. Gönczi Ferencz. — Országos tüzollói szak-
tanfolyam. Göőz József dr. — A számolásnak első 
fokon való tanítása. Giintér E. Gábor. — Szúnóra : 
Halász Ferencz ünneplése. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAIM A. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I 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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-ÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

I C é s s i r a t o l c a t n e m :i . i lmilí - v i s s z a . 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
Az 1875. évi 32. t.-cz. alapján létesí-

te t t tanítói nyugdíjintézmény a magyar 
tanítóság életében korszakot alkotó. 
Sok fájó gondolat talált benne meg-
nyugtatást, sok siró kebel enyhületet! 
Uj érát teremtett a kultura munkásai 
számára. 

De mert minden ily intézménynek elő-
nyeit mint hátrányait csak a gyakorlat 
folytán látjuk világosan, úgy lett ez 
nyugdíjintézményünkkel is. 

Az 1891. évi 43. t.-cz. kötelességévé 
tette a kormánynak, hogy 10 év múlva, 
vagyis 1901-ben újból vegye revizió 
alá a nyugdíjalapot, s a fejlemények-
hez képest tegyen javaslatot. 

A közel jövőben meglesz tehát ez! 
S mert e revizió a mi életünkbe vágó 
ügyet fog tárgyalni, nemcsak kívána-
tos, sőt elkerülhetetlen szükséges is, 
hogy ebben tudtunkon kívül és nél-
külünk semmi ne történjék. 

Ez okból szükséges tanulmányoz-
nunk ennek refomját, rámutatnunk az 
intézmény hiányaira s kimutatnunk mód-
ját, hogy mikép lehetne azt Magyaror-
szág összes tanítóira nézve, úgy egye-
sekre, mint általában méltányos alapra 
fektetni. Csakhogy ez olyan dolog, a mely 
a leghiggadtabb tárgyilagosságot s mint 
2X2-őn alapuló, a legpontosabb ma-
thematikai számításokat igényli. 

Ugyanazért a revíziónál nem szabad 
túlzott óhajokat figyelembe venni, 
kivételes állapotokat teremteni s hozzá-
vetőlegesség alapján dönteni. Hibás 
számítások itt végtelen zavarokat okozná-
nak, veszélyeztetnék magát az alapot, 
s a revizió helyett hogy javítana, oly 
rést üthet azon, melyet aztán megorvo-
solni sem mi, sem az utódok nem le-
szünk képesek. Több nyugdíj- és gyám-
intézet megbukott már épp azért, mer t 
nem volt helyes számításra basirozva 
s csak a tagok fölvetett óhaja szerint 
alakult. 

Részemről ezúttal csak arra akarok 
kiterjeszkedni s véleményemet előter-
jeszteni, hogy mely hiányait tapasztal-
tam a mostani gyámintézetnek s hogy 
ezek, ha tekintetbe vehetők, a revizió 
alkalmával orvosoltassanak. 

1. Sok helyről hangoztatott vélemény 
az, hogy a szolgálati év 35-re redu-
káltassák s hozzáteszik azon óhajt is, 
hogy a szolgálati évek az alkalmazta-
tástól vagy az eskületételtől számít-
tassanak. Készek ezért magasabb járulé-
kot is fizetni. 

Sajnálom, de e nézetet mindenben 
nem oszthatom. Tetszetősnek nagyon 
tetszetős az, hogy valaki p. o. 10 éves 
korában kezdve a középiskoláit, 18 éves 
korában már diplomával kezében alkal-
mazást nyél' s 18-f-. 35 — 53 éves korá-

Lapunk 2S-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ban penzióba menjen s a többi, eset-
leg 80 vagy följebb terjedő hátralevő 
éveit töltse heremódjára a mi nyug-
díjintézetünk tehére! 

Olyan — nagyon számos — kartár-
sunk, ki a nők iránti rokonszenvét 
még csak annyira sem mutatta meg, 
hogy Hymen lánczát akasztotta volna 
a nyakába s nyugdíjéveiben nem kell 
nejével és tán gyermekeivel is megosz-
tani a penzióját, vagy ha kell is, van 
magánvagyona vagy jövedelemforrása, 
hát az ilyenekre a szolgálati idő keves-
bítése igazán eldorádói állapotokat 
teremtene. 

Szándékosan és udvariasságból nem 
említem itt föl magányos tanítónőin-
ket, a kik szintén nem kicsinylendő 
számot tesznek. 

Hanem az i l jen korai nyugdíjba 
léphetés következménye nem nagyobí-
taná-e meg a nyugdíjasok számará-
nyát ? Ez azt hiszem, kétséget sem szen-
ved. S aztán nem rázkódtatná-e meg 
az alapot ? Ez már problematikus. 

Gondoljuk meg tehát a dolgot kar-
társaim! Ne feledjük, hogy a mi va-
gy on unkról, a mi összerakott filléreink-
ről van szó. Minden túlcsigázott igény 
a mi bugyellárisunkra menne ! 

Szerintem helyes lenne az, ha kimon-
datnék, hogy: a) minden okleveles tanító, 
(tanítónő, óvó) mihelyt akár segédi, 
akár önálló állást nyer, tartozik a nyug-
díjintézetbe belépni. Késedelmezés ese-
tén az elmaradt évek járulékait utánpó-
tolni tartozik, b) Nyugdíj-évei a fön-
tebb jelzett időtől számíttassanak. 
c) A szolgálati óv maradjon mint eddig 
40, de 60 éves korában (65 helyett) 
mindenki követelhesse nyugdíjaztatá-
sát. valamint erre kényszeríteni is csak 
akkor lehessen, d) A végkielégítés töröl-
tessék. (? Szerk.) E helyett a munka-
képtelen tanító utolsó évei jövedelmé-
nek 1 évi szolgálat után kapja 5%-á t , 
2 évi után 10, 3 évi után 15°/o-ot s 

így 5 — 5%-al évenkint emelkedőleg 
10 évig, a mikor 50°/»-át érné el jöve-
delmének a mostani 4 0 % helyett. 10 
évi szolgálat után nyugdíjigénye 2 V« Vo-
kal emelkednék oly formán, hogy 30 évi 
szolgálat után már teljes nyugdíjra 
tarthasson számot, ha csakugyan munka-
képtelenné válna. Ha munkaképtelen-
ség nem forog fönn, szolgáljon az 
illető 40 évig, illetve 60 éves koiáig. 
e) A föltételes nyugdíj élvezetében töl 
tött évek, esetleg a végső nyugdíjazás-
nál, ha az ismét tanító lett, beszámít-
tandók. 

2. A kántori fizetés minden bizony-
nyal, s a mennyiben lehetséges, a lakás 
értéke is fölvétessék a nyugdíjigénybe. 
(? Szert) 

3. Az 1875. évi 32. t.-cz. 3. §-ában 
meghatározott 16 év helyett fiúkra 
nézve legalább 20 év, leányokra nézve 
— kivéve férjhezmenést — 18 év 
állapíttassák meg s fejenkint legalább 
30 fr t vagy bizonyos Az árvák 
gyámolítását czélzó 1891. évi 43. t.-cz. 
rendelkezése nemcsak föntartandó, sőt 
nagyobb mérvben s az ország külön-
böző alkalmas pontjain fejlesztendő. 
A hátramaradt gyermekek között ugyanis 
fordulhatnak elő olyan nyomorékok is, 
kik éltük végéig munkaképtelenek. 
Nem jó volna-e kiterjeszteni figyel-
münket az ilyenekre is és részükre vagy 
segélyalapot szervezni az alap jöve-
delméből, vagy pedig valamely humá-
nus intézetben való elhelyezésüket 
állami intézkedés út ján biztosíttatnunk? 
Nagyon sokszor előfordul továbbá, 
hogy a tanító öreg szüleinek egyedüli 
istápolója; ő elhalálozván, nincs ki 
azokat a jó öreg szülőket föntartsa. 
Vagyontalanok, hisz mindenüket egyet-
len fiúk vagy lányuk kitaníttatására 
költötték. Gondoljunk ezekre is és tegyük 
össze filléreinket, juttassunk a gyámin-
tézeti alapból ezek föntai'tására is. 

Tagadhatatlanul szép az összeg, 
melyet 23 év alatt összehordtunk s a 
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melyet a magas kormánynak irántunk 
nyilvánuló atyai jósága létrehozott. 

Megbírja-e ez az alap az általam 
föntebb jelzettekhez képest s az eddigi 
fizettséggel a terheket vagy sem1? Ez 
mind számítás dolga. 

Nem akarom a tanítóság áldozat-
készségét tagadni, de mégis azt gondo-
lom, hogy jövedelmünkhöz képest elég 
magas a hozzájárulásunk is és így 
kívánatos, hogy ez ne emeltessék. Ha 
pótolni kell, emeltessék az állami dota-
czió, hisz az állam munkásai vagyunk 
mindannyian. 

A 15 kros járulék pedig a szegény 
gyermekek után engedtessék el, a töb-
bieké pedig a község által — a tanító 
hozzájárulása nélkül — szedessék, vagy 
egyáltalában váltassák meg. Törlését 
az intézmény érdekében ma még nem 
találom czélszerűnek, mert nagy jövede-
lemapadást vonna maga után. 

Ezekben a főbb vonásokban össze-
geztem a hiányokat s kívánalmakat, 
melyek azt hiszem a reformnál elérhe-
tők és megvalósíthatók. 

Részemről nyugodtan nézek a reví-
zió elé, mert tudom, hogy minister 
urunk ismert atyai jósága megtesz érde-
künkben minden lehetőt; valamint 
meg vagyok győződve arról is, hogyha 
fölszólamlásaink figyelembe vétetnek, 
most kifejtett reformjavaslatom az 
eddigieknél sokkal kedvezőbb helyzetet 
teremt a munkában elfáradt kartársaink, 
azok özvegyei és árváinak számára. 

(Znhi-Szt-Gróth.) Szűcs Imre. 

A földrajz tanítása. 
Hogy mit tanítsunk a földrajzból a nép-

iskolában s mennyit tanítsunk, azt meghatá-
rozza a ianterv, melyhez alkalmazkodni, a 
körülményekhez képest, minden tanítónak el-
engedhetlen kötelessége. De nem csupán a 
tananyagot illetőleg tájékoztat bennünket a 
tanterv, de megjelöli, illetve meghatározza 
egyúttal a czélt is, melyet a kijelölt tan-
anyag földolgozásával úgy az egyik, mint a 
másik tantárgynál elérni óhajt. így a tanterv 

a földrajz tanításánál a népiskolában főleg 
czélul tűzi k i : a haza földjének, lakosságának, 
természeti viszonyainak, gazdasági, társadalmi 
és műveltségi állapotának, emberbaráti intéz-
ményeinek megismertetését s a nyújtott isme-
retek alapján a hazaszeretet ápolását stb. 

Hogy már most ki hogyan éri el ezt a 
czélt, vagy egyáltalán eléri-e, az függ termé-
szetesen a módszertől, melylyel ezen tantárgy 
tanítását kezeli. Mindenesetre sok út vezet 
Rómába, innen a földrajz-tanít ás módszere is 
lehet különböző; az egyik ezt, a másik amazt 
â  módszert tart ja helyesnek, czélhoz vezetőnek. 
Én azonban a sok közül mégis leginkább a 
következőket vélném követendőknek s mint 
irányelveket alkalmazandóknak a földrajz 
tanításánál: 1. tanításunk legyen tervszerű, 
a mi alatt értem a tananyag helyes kiválasz-
tását, fölosztását és elrendezését; 2. legyen 
tanításunk világos, hogy a leggyengébb tehet-
ségű tanuló is könnyen megérthessen bennün-
ket ; 3. legyen tanításunk érdekes, hogy kedvet 
ébreszszen a tanulóban a földrajz tanulása 
iránt és végre 4. alapuljon tanításunk lehető-
leg a konkrét szemléleten, hogy azt, a mit 
tanítunk, ne csak hallja a gyermek, de lássa, 
sőt mintegy érezze is egyúttal. 

A mi az elsőt, t. i. a tervszerűséget illeti, 
könnyű volna föladatunk, ha népoktatásunk 
az egész vonalon egységes volna, ha nem 
léteznének osztott és osztatlan népiskolák; 
ha nem lennének az iskoláztatási viszonyok 
is künn a vidéken oly különbözők, lévén az 
egyik helyen 7, a másik helyen 6, a legtöbb 
helyen csak 5 hónap a szorgalmi idő, de 
seholsem annyi, mint a mennyit a törvény 
előír; mert ez esetben nem kellene más, mint 
csak elővenni a kész tantervet, melynek alap-
ján könnyű megoldást nyerhetnének a terv-
szerűséget alkotó összes kérdések, minők p. o. 
a tananyagkiválasztás, fölosztás és elrendezés 
kérdései is. Iskoláink és iskoláztatási viszo-
nyaink különbözősége azonban teljesen ki?árja 
a tantervhez való merev alkalmazkodhatást 
s oda utalja különösen az osztatlan népiskola 
tanítóját, hogy főleg a földrajzi tananyag 
kiválasztásánál teljesen önállóan, a saját jobb 
belátása szerint járjon el. Ebből kifolyóiig 
egy falusi népiskola földrajzi tananyaga, legyen 
bár az az iskola osztott vagy osztatlan, vagy 
részben osztott, sohasem lehet annyi, sem 
osztálvonkint véve, sem pedig összességben, 
mint a jobb viszonyok közt levő városi isko-
láké, hanem ennél jóval is kevesebb. így egy 
falusi népiskola III. osztályában teljesen elég-
t ek tartom, ha a tanító az előző évfolyamban 
a beszéd- és értelemgyakorlatok alapján köz-
lött földrajzi alapismereteknek átismétlése, 

28* 
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fölújítása és alapos begyakorlása mellett tü-
zetesen földolgozza az eszményi, a reális baza, 
általában az összkaza alapos ismeretéhez és 
megértéséhez elvezető szűkebb haza: szülői 
ház, család, község, ennek környéke, a vidék, 
a járás és a saját megyéje (egyházi és poli-
tikai) ismertetését; természetesen nem sablon-
szérűén, mint a hogy azt a dióhéjba foglalt 
földrajzi tankönyvek tárgyalják, hanem szív-
és kedélyke'pzően, fűszerezve előadásunkat, a 
boldog csa'ádi életet, az egymás iránt kölcsö-
nös szeretetet, a szükebbkörü haza vagyis 
szülőföld, az életet adó anyaföld, a munka 
megbecsülését ecsetelő elbeszélésekkel. Már 
itt, ezen a fokon kell megvetnünk az alapot 
a későbbi földrajzi oktatás vallás-erkölcsös 
irányú kidomborításához az által, hogy föl-
keltjük a minden szép és jó iránt fogékony 
zsenge gyermeki kebelben a legszentebb hála-
érzetet azok iránt, a kik hazát szereztek nekünk 
s azt erős karjukkal megvédelmezték minden-
nemű támadások ellen, de legfőkép a jóságos 
Isten iránt, a ki azt annyi balszerencse, oly 
sok viszály daczára is, hosszú évezreden át 
megtartotta számunkra mai napig. Azt a gyen-
géd szeretetet, azt a meleg ragaszkodást, 
melylyel a szükebbkörü haza, a család, a szülői 
ház iránt viseltetünk, már itt törekednünk kell 
a hon szeretetével s végül az összes emberiség 
nagy családjának szeretetével összhangzásba 
hozni. A szülőföld, annak környéke, a vidék, a 
járás és a megye (mely untig elég anyag a III. 
osztályban) ismertetésének körébe vonva tár-
gyalandók a síkok, dombok, hegyek, völgyek, 
források, csermelyek, patakok, folyók, folya-
mok, tavak stb. stb. ismertetése, ezeknek 
helyes térképelése és a vázlatosan készített 
térképről a fali vagy kézi térképre való át-
vitele. Ennél többel terhelni a tanulót ezen a 
fokon nem volna megokolt eljárás. 

A IV. oszt. tananyagát képezné a megyék-
alkotta országos kerületek s az ezekből ala-
kuló összhaza (Magyarország, ideértve a társ-
országokat is) tárgyalása. S hogy ez az össz-
haza, vagy mondjuk hon ismertetése meghozza 
a kivánt sikert, oda kell törekednünk, hogy 
azt is minél vonzóbbá tegyük. Ez okból nem 
állhat előadásunk önmagukban száraz földrajzi 
fogalmak egyszerű fölsorolásából vagy egyes 
helynevek betanításából, hanem az ezer-éves 
haza életében előforduló jelentősebb mozzana-
tok élethű ecseteléséből, a haza történelmi 
nevezetességű pontjaihoz fűződő események 
méltatásából. Szóval: haladnunk kell az előző 
évfolyamban megkezdett úton. Meg kell értet-
nünk a gyermekekkel, hogy a mily kedves, 
nélkülözhetlen előttünk a szülői ház, a család, 
a község, a szülőföld, a szükebbkörü haza, 

mert éltet, táplál bennünket, épp oly kedves 
kell hogy legyen az összhaza, ez az egekig 
nyúló bérczekkel kerített, viruló rónákkal, 
gazdagon termő síkságokkal megáldott boldog 
Kánaán, ez a szép Magyarország, mely nem 
egy embernek, nem egy családnak, hanem 
ennél sokkal többnek, egy egész nagy nemzet-
családnak, a magyar nemzetnek, melynek 
mindnyájan tagjai vagyunk kivétel nélkül, ad 
életet, közel 18 millió magyart táplál. Be kell 
mintegy bizonyítanunk a gyermekek előtt, sőt 
többet mondok : éreztetni kell velük, hogy az 
összhaza ugyanazokkal a jókkal, ugyanazokkal 
a kedves dolgokkal lát el bennünket, mint a 
minőkben a család, szülői ház, a szülőföldünk 
részesít; az édes magyar haza épp oly szere-
tettel öleli keblére az egész nemzetet, mint a 
mily szeretettel teszi ezt az édes anya bár-
melyik gyermekével. Szóval érzékeltetnünk 
kell a hazát, ha azt akarjuk elérni, hogy a 
haza ne legyen puszta szó, elvont fogalom a 
gyermekek előtt, hanem testté lett ige. 

Befejezem végre a földrajzi oktatást az V. 
osztályban Európa országainak és az öt világ-
résznek vázlatos ismertetésével, a földgömb s 
néhány fontosabb csillagászati ismeret köz-
lésével. 

Ennyit a tananyagkiválasztásról és föl-
osztásról úgy az osztott, mint az osztatlan 
népiskolában. Többet fölvenni a földrajzból 
a föntebb vázolt tananyagnál, csak az ala-
posság rovására menne. Ennyit az osztatlan 
népiskolában is föl lehet dolgozni szép siker-
rel még az esetben is, ha a szorgalmi idő 
nem terjedne tűi a minimális 7—8 hónapon. 

Legyen azonban tananyagkiválasztásunk, 
fölosztásunk és elrendezésünk bár a legtöké-
letesebb, végeztük légyen azt bár a legnagyobb 
körültekintéssel, mindez nem biztosítja szá-
munkra a sikert, ha csak nyomon nem követi 
ugyanezt a második kellék: a világos előadás. 

Nem egy jeles képzettségű tanítótársamat 
hallottam már így panaszkodni: minden idő-
met, összes erőmet a tanításnak szentelem; 
egész a hajszálig pontos vagyok a tanterv és 
órarend betartásában, sőt még többet is 
teszek ennél: órán kívül is foglalkozom nö-
vendékeimmel, szóval egészen az iskolának 
élek s mégis az eredmény nem az, a mit én 
szeretnék, nem olyan, a milyent ennyi fárad-
ság, ily odaadó munkásság után joggal elvár-
hatnék. S minden ilyen esetben, ha az ered-
ménytelenség oka után kutattam, csakhamar 
rájöttem, hogy az én panaszkodó kollégám 
csakugyan kitűnően érti a tantárgyakat, elő-
adása beillenék akadémiai székfoglalónak, csak 
az az egy hibája van, hogy sehogy sem bírja 
magát megértetni. Pedig ez a legfontosabb a 
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tanításnál. A mit a gyermek megért, azt szí-
vesen hallgatja és tanulj a is, a mit azonban meg 
nem ért, az iránt természetesen nem érdeklődik, 
abból lelkének semmi haszna. Innen a taní-
tásnál a legfőbb törekvésünknek oda kell 
irányulni, hogy magunkat minél jobban meg-
értethessük. Ezt pedig elérhetjük a világos, 
egyszerű szavakba foglalt előadással. Ez okból 
tartózkodjunk a népiskolába egyáltalán nem 
való tudományos színezetű előadásoktól, a 
gyermekek előtt érthetetlen meghatározá-
soktól, melyre legtöbb alkalom — ha csak-
ugyan magát fitogtatni akarja a tanító — a 
földrajz tanításánál kínálkozik; lévén a föld-
rajz anyaga az összes népiskolai tantárgyak 
között a legszélesebb körű; e helyett inkább 
igyekezzünk lehetőleg a gyermekek lelki vilá-
gába képzelni magunkat s az ő egyszerű 
nyelvükön szólani hozzájuk. Gondolatainknak 
rövid, de velős mondatokban, világos, könnyen 
érthető szavakban adjunk kifejezést. Elsiet-
nünk sem szabad a dolgot, de a lényeget 
hosszű lére eresztett magyarázatokba burkolni 
éppen nem szabad. A mi az előadás világos-
ságát illeti, leginkább ajánlanám megszívle-
lésűi Diesterweg eme szavait: „Figyelj min-
dig a jó kiejtésre, hangsúlyos előadásra és 
helyes elrendezésre." 

Fontos kellék a földrajz tanításánál, ha azt 
csakugyan maradandó értékűvé s az életre kiha-
tóvá akarjuk tenni továbbá 3. az érdekes előadás. 

Elemi igazság, hogy csak az a tanítáí jár-
hat a tanulóra nézve haszonnal, mely figyel-
mét lekötni, érdeklődését felkölteni és tudás-
vágyát fokozni képes. Ez pedig csak az érde-
kes előadás révén érhető el, illetve ettől vár-
ható. Azért ez elengedhetlen föltétel fő leer a 
földrajz-tanításnál a népiskolában. Minden tan-
tárgynál ez természetesen nem vihető keresz-
tül egyenlő mértékben; a földrajz-tanításnál 
azonban teljes sikerrel alkalmazható és kell 
is alkalmaznunk, ha czéltudatos földrajzi okta-
tást akarunk végezni. Csakhogy itt is ügyel-
nünk kell arra, hogy esetleg túlzásba ne 
vigyük a dolgot s ne rontsunk ott, a hol 
építeni akarunk. így a ki földrajzot érdeke-
sen akar tanítani, annak nem arra kell a súlyt 
fektetni, hogy hetet-havat összehordjon, vala-
mint arra sem, hogy csupán csak száraz 
földleírást nyújtson, hanem hogy előadása 
lehetőleg többoldalú legyen, s részleteket tar-
talmazzon főleg a történelem, természetrajz-, 
természettan- és gazdaságtan köréből, melyek-
kel a földrajz különben is szerves összefüggés-
ben áll. Ezek bevonása nélkül a népiskolai föld-
rajz oktatás fölötte szárazzá és egyhangúvá 
válnék, szív- és jellemképzés tekintetében pe-
dig teljesen hatástalan maradna. Mennyei 

szerint „nemcsak igen száraz a földrajz, ha 
csak térrajzilag taníttatik, hanem kevéssé 
szellemképző és csekély gyakorlati alkalmaz-
hatósága is." Már maga a szülőföld ismerte-
tése, ha érdekessé akarjuk azt tenni, megkí-
vánja, hogy előadásunkat közbeszőtt apróbb 
történelmi, természetrajzi és gazdaságtani 
ismeretek közlésével fűszerezzük. A község 
története, vagy annak történelmében előfor-
duló jelentősebb események fölemlítése, az 
annak határában található nevezetesebb dom-
bok, hegyek, várak stb. neveihez fűződő mon-
dák elbeszélése; a község határában elő álla-
tok (úgy a gazdaságra nézve hasznosak, mint 
károsak) fölemlítése, természetben vagy képek-
ben való bemutatása, hasonló módon a növé-
nyek ós ásványok rövid ismertetése, nem-
különben az egyes talajnemek és azoknak a 
termeléshez való mikénti előkészítése, a 
hasznavehetetlennek látszó területek okszerű 
értékesítése s ezen értékesítés módozatainak 
megismertetése mind arra valók, hogy ezek-
kel a földrajzi oktatást élénkítsük és érde-
kessé tegyük. 

Ugyanezen módon járunk el a szélesebb 
körű haza, vagyis a 7ion ismertetésénél. Nem 
elégszünk meg itt sem csupán az egyoldalú 
földrajzi tárgyalással, hanem összekötjük az 
egyes vidékek, helyek leírását a megfelelő 
történelmi, természetrajzi — s miután itt mái-
fejlettebb növendékekkel van dolgunk —• 
természettani ismeretek tárgyalásával is. 

Végül 4., a mire különösen nagy súly fekte-
tendő a földrajz-tanításnál s a mi legjobban 
biztosítja a sikert, hogy a népiskolában szer-
zett földrajzi ismeretek az iskolába járás 
megszűntével csakugyan nem fognak nyomta-
lanul eltűnni, hanem ellenkezőleg azok mara-
dandó értékűvé válva, mindenha szilárd 
alapját fogják képezni az ez irányban való 
továbbképzésnek és haladásnak ; ez a konkrét 
szemléletre fektetett földrajz-oktatás. E nélkül 
eredményes, életre kiható földrajzi oktatás el 
sem képzelhető. Tulaj dónké pen ez adja meg 
az egész földrajzi oktatásnak a savát mely 
nélkül az szintoly élvezhetlen volna, mint a 
hogy élvezhetlen az étel só nélkül. Ez az, a 
minek segélyével a földrajz-oktatást világossá 
is, vonzóvá is, érdekessé is tehetjük egyszerre. 
Ennek (t. i. a szemléleti oktatásnak) szolgá-
latában állanak: a) a kirándulások, b) a jól 
szerkesztett térképek és c) a rajzolás. Azért 
említem csupán ezt a hármat, mert ha ezek-
kel okszerűen tudnak bánni, a többit bátran 
mellőzhetjük, mivel ezek egymaguk is képe-
sek biztosítani a sikert a földrajz-oktatásnál. 

A mi az elsőt, t. i. a kirándulásokat illeti, 
ezt lényegében mindegyik tanító ismeri s tudja, 
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miben áll. Kivinni a gyermekeket minél 
többször a szabadba: az iskolából az udvarra, 
az udvarról az utczára, az utczáról a batárba 
s itt mindazt elibük tárni, a mik a földrajz-
oktatásnál mint alapvető ismeretek vannak 
föltüntetve. Mintegy látnia, éreznie kell a gyer-
meknek, mint alakul a család, a község, a 
batár, a járás stb. stb. Ha csakugyan világos 
képzeteket s tiszta fogalmakat akarunk, bogy 
nyújtson a földrajzi oktatás, itt kell fogalmat 
alkottatnunk a síkról, dombról, balomról, 
hegyről (ha van ilyen a határban vagy kör-
nyéken), az álló és folyó vizekről a különböző 
utakról, ezek "által összekötött kisebb-nagyobb 
községekről, szóval: a mi a földrajznak mint-
egy ábc-jét képezi, azt lehetőleg a legközvet-
lenebb úton, a természetben való szemléltetés 
útján kell a legalaposabban kifejtenünk és 
megértetnünk. 

E : t persze sokan fáradságosnak, mások 
unalmasnak, a legtöbben pedig kivihetetlen-
nek tartják én azonban az egyedüli helyes 
módnak ezt ismerem el a földrajz-tanításnál. 
Elvontan, tisztán elméletileg, vagy csupán 
csak térképről tanítani földrajzot nem nép-
iskolába való. A gyönyörűen hullámzó, dús 
kalászá vetések, az ezer és ezer színű virág-
gal pompázó rétek, a község határában élő 
állatok, az itt díszlő különböző faj tájú nö-
vények, úgy a hasznossak, mint az egészségre 
ártalmasak, az itt található ásványok köz-
vetlen szemlélete, a tanító vezetése melletti 
megszemlélése; nemkülönben a község hatá-
rában esetleg található történelmi nevezetes-
ségű helyek (várak, kastélyok) helyszínen való 
megszemlélése s a hozzájok fűződő események-
nek, mondáknak vagy hagyományoknak ott 
a helyszínen való érdekes elbeszélése keltheti 
csak föl a gyermekben az érdeket az édes 
magyar haza megismerése iránt s ennek 
kapcsán az ennél is szélesebb körű földrajzi 
ismeretek megszerzése iránt. 

A második segédeszköz a földrajz szemléleti 
oktatásánál a térkép. Ennek használatába azon-
ban addig sohasem fog az ügyes tanító, 
valamíg csak az egyes kirándulásokon szerzett 
tapasztalatok és földrajzi ismeretek összesíté-
sével, egy, a tanulók szeme előtt készített, 
tehát a harmadik segédeszköz, a rajzolás 
igénybevételével, önkezűleg előállított vázlatos 
térképével rá nem vezeti a tanulókat első-
sorban a község, azután a járás, később 
pedig a megye térképének ismeretére, mely-
lyel ha végzett, kirándulásait a tanulókkal 
később a hivatalos községi, járási és megyei 
térkép kíséretében teszi meg, föltéve termé-
szetesen, hogy ezek a község, a járás határán 
túl terjednek. 

Végül még csak azt kívánom megjegyezni, 
hogyha hegyeket, folyóvizeket, tavakat, tengere-
ket stb. szemléltetünk illetve ismertetünk, 
akár térképen, akár rajzolva, sohase eléged-
jünk meg azoknak gépies szemléltetésével, 
neveiknek egyszerű bemagoltatásával, hanem 
méltassuk ezeknek a természet nagy háztartásá-
ban való szerepét s világosítsuk föl a tanulókat 
egyiknek is, másiknak is nagy hasznáról s 
így aztán nemcsak pusztán földrajzi ismere-
teiket gyarapítottuk, de vall ás-erkölcsös 
érzelmeket is keltettünk föl bennük, s a leg-
szentebb, legfölségesebb, leghatalmasabb lény: 
az Isten imádására is tanítottuk. 

(Cs.- Vávkony.) Erdöili Ferencz. 

Szótagolásról és a szók elvá-
lasztásáról. 

A „Néptanítók Lapja" f. évi 8. számában j e -
lent meg ilyen czikk P. J. kartársam tollából. 
Legyen szabad nekem is e nem kis fontos-
ságú tárgyhoz hozzászólanom. Előrebocsátom, 
hogy én pedagógiai elmélkedését és tanmód-
szerét mindenkinek tiszteletben tartom, bárha 
követni nem tudnám is, mert meggyőződésem 
az, hogy a tanítónak önálló nevelői gondolko-
dása, sajátjává vált methodikája sokkal inkább 
biztosítja a sikert, mint az elvekben való 
ingadozása s a lépten-nyomon történő tan-
módszer változtatása, esetleg tökéletlen után-
zása. Nehézkes módszerével, mely már véré-
ben van, helyesen teszi, ha halad, semmint 
egy új rendszerre], mely természetével ellen-
kezik, tanítványait kínozza. Jobb tudni, mint 
tanulni s meg jobb tanulni mint tudatlan-
nak lenni. 

Megesik még iskolázott emberrel is, hogy 
szórakozottságból helytelenül tagolja a szót, 
vagy hogy gondolkozni kell rajta, hol is 
válaszsza azt el (a közönséges levelezésben 
elég példát találhatunk rá). Az ilyen szórako-
zott és gondolkodó emberek nyelvtani isme-
rete nagyon ingatag alapra lett fölépítve s 
ezt az ingatag alapot akkor szerezték, midőn 
őket tanítójuk az írva-olvasásra tanította, a 
ki a nyelvérzék e részbeni kiművelésére gon-
dot nem fordított, a szótagolás szabályait pedig 
az írva-olvasással együtt megtanítani korai 
dolognak tartotta. 

A szótagolva olvasást és szóelválasztást 
már az elbő osztályban el kell sajatítani a 
gyermeknek s ez nem is olyan nehéz dolog 
neki, sem tanítójának. Vem nehéz, mert annak 
tudása fokmérője az írva-olvasás helyes tanítá-
sának a tanító részéről, alapos megtanulásá-
nak a növendék részéről. 
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Az eljárás igen egyszerű s az írva-olvasás 
czélszerü tanításától szinte elválaszthatatlan. 
Két szabályt föltétlenül megtanít a tanító, 
egyiket az írva-olvasás előkészítő gyakorlatai 
közien, másikat az olvasási gyakorlatok vége-
zése közben. 

P. J. czikkében szórólszóra ezeket í r ja : 
„Az első osztályban a szók helyes tagolása, 
illetőleg a szótagolva olvasás egyedül és kizáró-
lag a nyelvérzékre támaszkodik. Nem tanul-
nak, de nem is tanulhatnak itt a gyermekek 
szabályt arra nézve, hogyan kell a szókat 
tagolva olvasni stb." Ez helye? didaktikai elv 
s nekem sem volna semmi ellenvetésem, ha 
saját tapasztalásom és gyakorlatom azt meg-
engedné. 

Köztapasztalat, hogy a gyermekek halló 
érzéke különböző a finomabb hangok megér-
tésére és fölfogására. Míg az egyik könnyen 
megtanul egy nehéz melódiát, a másiknak a 
termétztes skála eléneklése is nagy fáradsá-
gába kerül. A nyelvérzék finomítása, kiműve-
lése a jó halláson alapszik. Ebből következtet-
jük, hogy az öntudatra ébresztett nyelvérzék, 
mint tehetség, nem egyforma mértékben nyi-
latkozik meg az egyénekben. Nagyon jó hát, 
ha éppen a gyengébbek kedvéért alkalmat 
adunk egy szabály föltárásával arra, hogy a 
figyelmet éppen a kiművelendő érzékre irá-
nyítsuk. Avagy nem ilyen hasznos munkát 
végezünk e akkor, midőn tanítványainkkal 
föltaláltatjuk, hogy (tulajdonképen) minclen 
szó annyi tagú, a hány magánhangzó van 
benne? Hiszen a szó, szótag, magán- és más-
salhangzó elnevezések megtanítására utalva 
vagyunk a haladásért, ezek mellett pedig az 
a kis szabály csak jóízű csemege gyanánt fog 
szolgálni. A gyermek kíváncsisága biztosan 
sok szót fog tagokra osztani s azokban a 
magánhangzókat fölkeresni és megszámlálni 
még játék közben is. 

A szótagolásról szabályokat betanítani nem 
szükséges, ha a szót, mint egészet közvetlen 
a tanító adja a gyermek szájába, mert a gyer-
mek nyelvérzéke alapján igen könnyen tud 
szótagolni. Azonban más a munkája a tanuló-
nak, ha az illető szót kézikönyvből olvassa. 
Bizonytalan szegényke, útvesztőben van s nem 
tudja, hogy ebből vagy abból a hosszú szó-
ból egyszerre mennyit is fogjon össze. Az egé-
szet egy lélekzetvételre kiolvasni nagyon bajos 
és sikertelen munka (jobban mondva a siker 
eléréséhez nagyon hosszadalmas és találgatós). 
Milyen nagy áldás rá, ha van egy támpontja, 
a melyre támaszkodhatik. Ezt a támpontot 
ha egy egyszerű szabályban megadhatják 
neki, bizonyára nem vétkezünk. Ez a szabály 
pedig a következő: Az egyik magánhangzót 

ha kiolvasom, a másikra egy borítót hagyok. 
Olyan ez a szabály a gyermek kezében, mint 
egy múzeumkulcs a tanulni vágyónak. Ha e 
szabályt levezettettük (olvasás közben nyelvér-
zék alapján) tanítványainkkal s a 12 betűig 
be is gyakoroltattuk, akkor többé nincs szük-
ség a fokozatoknak hajszálig való betartására, 
mint a hogy azt P. J . kartársam czikkében 
hézagpótlólag elibünk tárta. A 12 betű után 
már a három-, sőt többtagú szót is bátran 
olvastathatjuk. 

Föltűnik az tanítványainknak, hogy egyik 
magánhangzóhoz sok, a másikhoz kevés vagy 
éppen egy mássalhangzó sem tartozik. Onálok 
minden magyarázatra szorul s mindennek 
szeretik tudni a miértjét. Nagyon helyesen 
cselekszik tehát a tanító, hogy ha észrevévén nö-
vendékeiben az ilyen tudnivágyást vagy értet-
lenséget, azt okosan kielégíti vagy eloszlatja. 
A jelen esetben eljárása ilyenforma lehet: 
Ugy-e gyermekeim, van köztetek olyan. a»ki-
nek egy fillérje sincs, van olyan is, a kinek 
egy, két sőt több fillérje van: szabfd-e fiaim 
az egyik gyermeknek a másik fillérjét elvenni? 
Úgy e hogy nem szabad a más fillérjén osz--^ 
tozkodni ? Éppen úgy van ez gyermekt im a 
magánhangzókkal is, egyiknek több, másiknak 
kevesebb, némelyiknek egy mássalhangzója 
sincs, de azért nem szabad ám az egyik ma-
gánhangzóhoz olvasni a másik borítóját, nem 
bizony! 

Megtanítjuk végezetre, hogy ha a szó nem 
fér le az egyik sorba, annyit irunk le belőle, 
hogy a másik mag'hihangzót a borítójával 
együtt vihessük át a következő sorba. 

Ez már a tanulónak nem megy külön sza-
bály számba s 10 —12 Írásgyakorlat után 
bizonyosan nem fog gondolkodni és ingadozn 
a szóelválasztáson. 

(Gyula) Baloijh János. 

A nemzeti oktatás érdekében. 
A nemzeti szellemben való oktatás föltét 

lenül megkívánja, hogy növendékeinket a 
tiszta, magyaros szavakkal megismertetve, a 
helyes beszédre szoktassuk. S hogy e czél 
elérhető legyen, szükséges, miszerint a könyvek, 
taneszközök tiszta magyarossággal legyenek 
szerkesztve. 

Van azonban egy igen elterjedt taneszkö-
zünk, mely kificzamított szörnyneveivel mii 
ködésünk elé igen nagy akadályt gördít. E 
taneszköz: Természetrajzi ábrák,kiadják Stutt-
gartban és Budapesten 

Az ábrák alatt a következő ékes nerek 
olvashatók: „Indagu, torkoä falók, körömküly, 
mókusalakú szárbőröncz, őrlecs, kilenczövü 
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bóczláb, hosszúfarkú tobzoska, cselle, agyard 
(de azért agyara nincs), szakálas orvaly, tarka 
górcsőrr, köz. jégér, köz. gyúrgyalag (ez nem 
pogácsa, hanem madár), vizi buka, hont 
sziklár, szürke zenér, pompás lantár, sárga 
szővély, sárgafejű tanágra, selyemfarkú locska, 
édencz, köz. poncz (de nem polcz), kőfali 
f'ölhng, európai lappantyú, afrikai gyaki 
(vastag a nyaka), amerikai hátpetér, bokkó, 
nagy kormár (jobb lenne: nagy korrros), jégi 
bukdár, köz. álka, lepcsényes teknős, kétágú 
szinbü, kóbor sertefog, köz. makár, laczapéd 
tarajtüje (ez már gyönyörű!), pipa csövely, 
szivárvány csikony, lazacz szemling, tüskehas, 
szenegáli szárnyacsár, tüskés rája, csuda 
csupak (másként csudabogár), mezei czingolány, 
futoncz, ékény, szőrös bolyva (talákos polyva), 
keringőcz, pompály, fésűs szökcsér, tolvaj 
furdancs (az állatok kasszafurój a), méhész 
szőrvély, egyszínű kurtály, sötét peszér (csak-
hogy nem peczér), dögész, érczfényű simány, 
szűcs porva (bogarak szűcsmestere), gömbölyű 
birha (csodabogár-birka), ganéj turony, diszély, 
liszt rejtély, nyárfa eszelény, almaterme fúró, 
köz. makk any, kérges cserzény (bogarak 
tímárja), szőlő veszke (bárcsak elveszne!), maró 
nyakar, veres korcsa (többet ér a kacsa), zöld 
pajzsda, óriás tőrözs, guboncz, tüzszinű arangy 
(hatlábú varangy), szitári darázs, vereslabú 
csonkány, özöndék, benge surány (czukorgyártó 
lepke), nyárfai enyhész, atalánta szöglencz, 
cser tekla, ritkaréj aranka, kocsord igász, 
méhalakú szitkár, galambfarkú pödör, fütej 
szender. szemes szűrkülény, szeder selymér, 
cserlevelü pohók, eljegyzett csallang, psi csel-
leng (khinai lepkék), pettyes zerén, zöld 
iloncza, viasz vidorcsa, ötujjas tollancz (se 
ujja nincs, se tolla), szitárféle kapzsár, köz. 
husoncz, nyakoncz, köz. bőgöncz (még czin-
czogni se tud), nagy tegzér, nagy hosszány 
(ez szitakötő lenne az istenadta, de mi haszna, 
ha így nincs tudományos zamata), köz. kérész 
(kérődző bogár), lapos acsa, fülbemászó olla 
(ez az „olla" vajmi remek!), óriás szökcső, 
ájtatos táltor (tátogató, imádkozó bogár), 
hamuszín bukály, köz. szüttvő, kaktusz pirék, 
botrog ollor, tarenti lakács (pók és mégse 
takács ?), köz. löotrog, fali ászka, gyógyszertári 
zsugorcz, rákalakú seléb, gyöngy szinér, köz. 
gályaga, nagy héjincs, éti biga (vagyis csiga-
biga), posványi bányász (az iszapban bányász), 
köz. tángyér (ismerjen, ki ráér), fiadzó rnocsga 
(tán szoptató csiga ?,) folyami vizor, omár 
kuponcz, óriás forgoncz, gődényláb orozma, 
szemes csavarincs (jobb, hogyha ilyen nincs), 
gümős fűlor (a füle van-e orrból, vagy az orra 
fülből ?), ólmos furotka, kacsa nyelvőcz, csemege 
szörbencs (hát akkor csak szörpents!), leg- I 

nagyobb fése, éti góczány, szüveny, hüvelyes 
csőtér, czellei fogincs, cserepezett furda, fér-
génv, 12 ágú küllöny, füles szörny (de azért 
füle nincs), szürke tolló, csöves kákó (kákán 
is van csomó), köz. vesszőnv, nyakas ázalag 
(nyak nélkül). 

Növények: pöfeteg, sárga palánka (gomba-
palánta), kora redőcsög, tinóru, izlandi ve'rtecs, 
kukoriczamálé (tehát ez is a földből nő ki), 
tornyos ragikra, jerikói loncz, borzas ragyabura, 
kápri kaporna, madár sósdi. 

íme ilyen magyar nevekkel boldogították 
sok ezer elemi iskola növendékét évtizedeken 
á t ; csak az a szerencse, hogy ezek oly kificza-
mított, mondvacsinált nevek, hogy mikor a 
növendékek olvasták, inkább gondoltak a 
kirgiz vagy turkomán nyelvre, mint a magyarra. 
De azért tovább mégse rontsuk velük nyel-
vünket, adjuk át őket — a mit már rég 
megérdemeltek — a feledés homályának. E 
czélból közzéteendők lennének a helyes, 
magyar nevek s a hol az ábrák még jó kar-
ban vannak, ott a régi nevek fölé tiszta 
papirt ragaszthatnánk s azokat leírhatnék. 
A hol pedig űj ábrákba van szükség, ott 
zamatos magyarságúak rendelendők. 

A Kogutovicz Manó kiadásában megjelenő 
Európa térképe is kiván némi javítást, mert 
népiskolai térképen miért legyen Donsu, Buku-
resku, Sinkt-Pétei-burg P Igaz, hogy a tudósok 
megállapodása szerint minden ország helyneve 
a hivatalos helyesírás szerint közlendő és mi 
sem szeretjük, hogy német könyvekben állan-
dóan Pressburgról és Hermannstadtról van 
szó, de ez a megállapodás inkább a tudo-
mányos irodalomra vonatkozik, a népiskolai 
térképen maradjanak meg a megszokott nevek, 
így kiigazítandók: Bremen, Leipczig, Dresden, 
Rhein, Oder, Haág, Bruxelles, Kjőbenhavn, 
Thames, Kirid sziget, Szparti, Korinthosz, 
Venezia, Mantova, Torino, Firenze. Napoli, 
Wiener-Wald. Egyes nevek alá p. o. Varszava 
(Varsó), Krakau (Krakkó), Prag (Prága) a 
szokottabb név is ki van nyomva, igen helye-
sen, de jó lenne az ilyen neveknél, mint : 
Bordeaux, Marseille stb. a kiejtést is kitüntetni. 

„Minden ember legyen ember és magyar," 
ez a költő óhajtása s hogy ez valamikor 
valósuljon, legyen minden taneszköz magyaros. 

(Hedrahely) Bodizs Géza. 

Fegyelmi bíróság. 
Az 1868. XXXVIII. t. cz. 188. §-a értelmé-

ben a tanítók csupán súlyos hanyagság, 
erkölcsi kihágás vagy polgári bűntény miatt 
mozdíthatók el — a közig. biz. határozata 
alapján. Ez idő szerint tehát a fegyelmi 
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eljárás a közig. biz. hatáskörébe tartozik s 
ennek vezetésével a főszolgabírót szokta meg-
bízni. A rend. tanácsú és törv.-hat. joggal 
fölruházott városokban pedig a polgármester 
vezeti a fegyelmit. Minthogy azonban ezen 
hatóságok és hatósági közegek nem pedagó-
gusok. véleményem szerint nem is hozhatnak 
érdemleges Ítéletet, mert nem értenek a tan-
ügyi dolgokhoz és azoknak megítéléséhez; 
javaslom: vétessék ki a fegyelmi ezeknek a 
kezükből s ruháztassák az át a „tanítók 
fegyelmi bíróságára." 

Véleményeimet és a javaslatom táigyát az 
alábbiakban mondom el. 

Léptessék életbe a járási- és főtanfelügye-
löségi intézményt s ha ez megvolna, akkor 
vélném a tanítók fegyelmi biróságát is szer-
vezni a következőkép: 

Minden politikai megyének volna egy fe-
gyelmi bírósága, a mely biréság kizárólag a 
tanítók fegyelmi ügyeivel foglalkoznék. Hatás-
körébe tartoznának azonban egyéb vitás tan-
ügyi dolgok is, a melyek pl. ez idő szerint 
szintén a közig, biz., mint első és másodfokú 
biróság hatáskörébe tartoznak. Ez a bíróság 
egyúttal, mint második fórum is szerepelne. 
Szerintem a tanítók fölött a köv. három fórum 
állana: első lenne a megyei főtanfelügyelőség, 
a második ezen fegyelmi biróság, a harmadik 
pedig a ministerium. 

A fegyelmi liróság tagjai a megyebeli 
járási tanfelügyelők közül kerülnének ki. 
Számuk pl. 12 lenne (lehetne azonban több 
is). Ha azonban a megyében nem lenne 12 
járás, akkor — természetes, hogy a járási 
tanfelügyelőkből alakult fegyelmi biróság 
tagjai sem lehetnének tizenketten. Ezen úgy 
lehetne segíteni, hogy a hol a járási tanfel-
ügyelők száma kevesebb volna 12 nél, ott a 
12-ből hiányzó tagok száma a megyebeli 
tanítók sorából pótoltatnék, kik szintén rendes 
tagjai lennének a fegy. bíróságnak. Ez utób-
biak három, esetleg két évre terjedő válasz-
tatással kerülnének bele, de a járási tanfel-
ügyelők örökös tagjai lennének. Itt megjegy-
zem, hogy a járási tanfelügyelők kizárólag a 
tanítók közül kerülnének ki. Minden megyében 
póttagok is lennének (pl. 5) s ezek szintén a 
tanítók közül kerülnének ki. Ezen póttagok 
pl. tíz évre választatnának. E biróság szükség 
esetén a megye székhelyén jönne össze. Elnö-
kül ott helyben titkos szavazás utján válasz-
tanának meg egy rendes tagot. Ugy a válasz-
tott rendes, mint a választott póttagokat 
a megyének összes okleveles tanítói vá-
lasztanák. (Nagyon természetes, hogy úgy 
a pót-, mint a rendes tagoknak okle-
veleseknek kell lenniök). A választás tit-

kos lenne s úgy történnék, hogy minden 
tanító a főtanfelügyelőnek a felszólítására 
24 óra alatt jelöltjeinek a neveit zárt levél-
ben beküldené hozzá. Ezek után a főtanfel-
ügyelőség összeállítaná a fegy. bir. tagjainak 
névsorát s azt ex offijio megküldené a választó 
tanítóknak. Ha megtörtérnék az, hogy pl. épp 
oly tanító ellen indíttatnék fegyelmi, a ki 
akár rendes, akár póttagja a bíróságnak, 
a hivatalos tagsága egyszerűen megszűnnék s 
helyette egyik póttag lépne be, de szintén 
választás útján, a kit a póttagok közül válasz-
tanának a rendes tagok titkos szavazással. 
Az elnökön kívül — ugyan oly módon — 
három jegyzőt is választanának. Ezt arra 
nézve tartanám szükségesnek, hogy a jegyző-
könyv három példányban vezettessék, melyek 
közül az egyik a főtanfnlügyelőséghez, a má-
sodik a ministerhez terjesztetnék be, míg a 
harmadik a fegy. bíróságnál maradna. 

Mielőtt a fegy. bir. az eléje került ügyet 
tárgyalná, még egy sorsoláson mennének a 
tagjai keresztül. Ez abban állana, hogy úgy 
a fegyelmi alatt ál!ó tanítónak, mint a vád-
lónak jogában állana a 12 tag közül 3—3 
tagot elvetni s az így megmaradt hat rendes 
(esetleg a belekerült póttag is) hozná meg 
az ítéletet rendes tárgyalás alapján. Ezen 
Ítélet ellen csakis a ministerhez lehetne 
felebbezni, de ezen felebbezést 24 órán belül 
be kellene jelenteni a fegy. bir. elnökénél. 
Ha ez meg nem történik, az Ítélet jogerőssé 
válik. 

A fegy. bir. a tisztviselőit minden gyűlés 
alkalmával újra választaná s tisztségük csakis 
arra az időre szólna, a míg a fegy. bir. hiva 
talosan együtt van és működik. 

Végül még azt jegyzem meg, hogy ha 
esetleg a járási tanfelügyelőségi intézmény 
eszméje meg nem valósulna, akkor a fegy. 
bir. tisztán a tanítók közül kerülhetne ki, 

(EgervárJ Pálinkás Kéla. 

— Az ifjúság korai érzékiségéröl tar-
tartott előadást a középiskolai tanárok egye-
sületének temesvári közgyűlésén Kemény 
Ferencz budapesti igazgató. A naoy föltűnést 
keltett nevelési kérdést a közgyűlés az egyes 
köröknek adta ki tanulmányozás végett. 

= Jubileum. Göth Ilona budapesti csokonai-
utczai polgári iskolai tanítónő közelebb ünne-
pelte 25 éves tanítói jubileumát. Az emlék-
beszédet Földes Géza tanító tartotta. A növen-
dékek és tacítótársai emléktárgyakat adtak 
át és az iskolai dalárda Bárdossy Irén taní-
tónő vezetése alatt egy ez alkalomra ír t 
üdvözlő dalt adott elő. 
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: SZÜNÓRA; 
Virágok között. 

Magánosan ődöngök a teljes pompájában 
viruló mező keskeny, kanyargós dülőutain, buja-
zöld hullámzó vetések, gyönyörű tarka egy-
velegben virító vadvirágok között. Halvány 
arczomra gyenge pírt varázsolt a meleg nap-
sugár ; érzem, hogy vérem gyorsabban kering. 
Körülöttem mindenütt zaj, mozgás, élet. Fel-
hőnyi magasban lebegő pacsirta éneke, kakuk 
madár szava az erdőszélben, legelő juhnyáj 
kolompja, pásztorgjerek tilinkója csodálatos 
harmonikus hanggá olvadnak össze. 

Bolyongok czéltalanul, gondolatokba mé-
lyedve. 

Hiába vesz körül a megújult természet 
kaczagó vidámsága, szivemben mégis fájó em-
lékek húrjai rezegnek. Édes nekem az emlé-
kezés, édes a fájdalom is . . . 

Nem igen régen ott voltam én is az élet o o 
vásári zajában, ott küzdöttem, ott kapasz-
kodtam én is a tömeg között, verítékes hom-
lokkal bár, de fáradhatatlanul, szívós kitar-
tással. Nem törődtem azzal, hogy ruhámat 
tövis szakgatta, észre sem vettem az éles kő 
okozta vérző sebet. Lázas szemeim előtt csak a 
kitűzött czél lebegett, mást mindent felejtettem. 

Egyszer aztán történt valami . . . Megvál-
tozott minden . . . Eltűnt az arcz pírja, erőt-
lenül hullottak alá a küzdő karok . . . Pedig 
csak egy szál virág hervadt el, csak egy feslő 
rozsabimbóval lett kevesebb s a temetőben 
egy frissen hantolt sírhalommal több . . . Oh, 
de nekem az az egy szál virág volt mindenem, 
hervadásával eltűnt karjaimból az erő, elvesz-
tettem mindent . . . m i n d e n t . . . 

Most itt járok a virágok között, távol a 
nyüzsgő, zajongó világtól, magánosan, egye-
dül . . . Halvány még az arczom, de a szív 
sajgó, gyötrő fájdalma enyhült. Óh a természet 
csodálatos balzsammal rendelkezik a lelki fáj-
dalmak enyhítésére, a szív sebeinek gjógyí-
tására. 

I t t járok a virágok között. Hallgatom, órá-
kon át hallgatom az ezer apró, zümmögő 
rovar által okozott sajátságos morajt, mely 
annyira hasonlít az erdő sejtelmes zugásához. 
Körülöttem tarka szárnyű lepkék fürödnek a 
ragyogó napsugárban, néha egy-egy vigyá-
zatlan arczomhoz ütődik. 

Fürtös bárányfelhők úsznak a kéklő égen; 

szinte szökdécselni látszanak, a mint a langyos 
tavaszi szellő üzi, kergeti őket. 

Amott, mint kiterített zöld bársony, terül 
el a zsendülő füvei borított rét, kihimezve 
szépen százszinű virággá1, átszelve ezüstszínű 
szalaggal, a kristálytiszta vizű Küküllővel. 

Úgy-e jó itt, te halvány arczú ifjú, űgy-e 
nem vágyódol vissza abba az őrületes ember-
forgatagba, abba a sokakat megtévesztő, elcsá-
bító fényes világba? Hisz ott minden, min-
denki olyan hideg, közömbös . . . 

Nézz körül, itt minden mosolyog s biztat-
nak, hogy te is örülj, kaczagj velük. 

A virágok nyájasan integetnek fejecskéikkel, 
hogy észrevedd őket; a hosszúlábú gólya 
mikor fölötted elröpül, szinte kérdezni látszik: 
mit üzensz haz <1, cL délibábos rónára, mert 
úgy eshetik, hogy éppen a te öreg szüleid 
háza tetejére szállok megpihenni ? 

Nem, nem vágyódóm vissza . . . Jó itt 
nekem . . . 

* * * 

Míg a virágok között jártam, levelet hozott 
a pósta. Budapestről jött a levél, olyan szo-
morú, halványarczú ifjútól, mint a milyen én 
vagyok. Mennyi panasz, mekkora elkeseredés 
volt abban! 

„. . . . Elpusztulok itt testileg, lelkileg . . . 
nem birom ki sokáig . . 

írtam vissza nagy, pecsétes levélben. Tele 
volt az, meg volt tömve mezei virággal, rózsa-
levelekkel . . . 

Ii. 

IRODALOM. 
A „Magyar Könyvtár"-bó\ több új füzet 

jelent meg. Első Jókai Mór egy füzete, mely-
ben a nagy költő kisebb alkalmi beszédeinek 
egy része van összegyűjtve. A szükséges jegy-
zetekkel Szinnyei Ftrencz látta el a füzetet. 
Kenedi Gézáé a másik füzet, mely „Három 
elbeszélés" czimeb visel. Egy másik füzet 
id. Ábrányi Kornéltól való, ki „ Jellemképek 
a magyar zene világából" czímmel igen becses 
dolgozatokat közöl Liszt Ferenczről, Erkel 
Ferenczről, Reményi Edéről, Mosonyi Mihály-
ról, Volkmann Róbertről, a kuru»z-dalokról 
és a régi magyar czigányprimásokról és 
czigány zeneszerzőkről. A tárgyalt zeneszer-
zők arczképe is megvan e műben. A 177. — 8. 
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számú kettős füzet a sakkjáték barátainak 
van szánva; Maróczy Gézának, a nagy magyar 
sakk-mesternek közreműködésével írta Szemere 
Imre. A könyv a sakk játék szabályait bőven 
és kimerítően közli, példatára is n agyő a gaz-
dag. A 1 7 9 . - 8 0 . sz. folytatja a „M. K." 
Shakspere-jét, még pedig a Petőfi fordította 
Coriolanussal, melyet Radó Antal látott el 
bevezetéssel és mintegy 450, mindenre kiter-
jedő magyarázó jegyzettel. A „M. K" egy-egy 
számának ára 30 fillér. Kapható Wodianernál. 

A Nagy Képes Világtörténet IV. kötete hagyta 
most el a sajtót. A kötet a második nagy 
résznek, a középkornak első kötete, s a nép-
vándorlás korával és az iszlámmal foglalkozik. 
Irta Borovszky Samu dr. Különös előnye a 
könyvnek kellemes, vonzó stílű-a és a sok 
szép illusztráczió. Goldziher Ignácz, a nagy-
hírű orientalista, ugyané kötetben kitűnő 
essayt nyújt az iszlámról. — A kötet ára 
díszkötésben 8 frt. 

Az Olcsó Könyvtár czitnü vállalatból meg-
jelentek a 1163—1169. számúak, mely Faludi 
Ferencz verseit, Biecll Frigyes tollából Péterfi 
Jenő jellemrajzát és Stevenson hires beszédét: 
A franchardi kincs tartalmazzák. Az Olcsó 
könyvtár egy-egy számának ára csak 20 
fillér és minden könyvkereskedésben kapható. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1900. 
évi junius hó 18-án, 231. ein. sz. alatt kelt és 
a hazai papíripar pártolása tárgyában 1. vala-
mennyi tanker, kir. főigazgatóhoz, 2. valamennyi 
kir. tanfelügyelőhöz, 3. a budapesti középiskolai 
tanárképző-intézet igazgatójához, 4. a fiumei kor-
mányzóhoz, 5. valamennyi egyházi főhatóság hoz, 
6. valamennyi felső keresk. iskola és a keleti keres-
kedelmi akadémia igazgatóságához, valamint 7. a 
felsőbb leányiskolák minister! biztosaihoz intézett 

rendeletének másolata 

1 - 7 . 
A kereskedelmi minister úrral egyetértve a 

hazai papírgyártás emelése végett elrendelem, 
hogy a rendelkezésem és vezetésem alatt álló 
középiskolák, felsőbb leányiskolák, felső keres-
kedelmi, felső nép- és polgári iskolák iparos- és 
kereskedőtanoncz - iskolák, női kereskedelmi 
tanfolyamok, az állami, községi, társulati és 
magán elemi iskolák, valamint az állami 
és községi óvóintézetek, állami tanító-, tanítónő-
és óvónőképző-intézetek mindegyikében csu-
pán olyan iskolai füzetek, jegyzetfüzetek, irkák 
és tanszerek használtassanak, melyek hazai 
készítmények. Ugyancsak a hazai papírgyár-

tás érdekében a tankönyvek engedélyezésénél 
kiváló figyelmet fordítok arra, hogy hazai 
gyártmányú papírra legyenek njomva. 

E rendelkezésem kivihetősége czéljából a 
kereskedelmi minister úr föl fogja hívni a 
magyar papírgyárakat, hogy rendes és állandó 
gyári jegyet alkalmazzanak, kizárólag hazai 
gyártmányú, az illető gyár védjegyével ellá-
tott papirt használjanak s egyéb czikkeiket 
is alkalmas módon védjegyükkel lássák el. 
E védjegy, mely törvényes oltalomban részesülve, 
külföldi gyárak által utánozható nem lesz, a 
hazai iskoláknak meg fog küldetni. 

Nehogy azonban a jogosult oltalommal és 
pártolással való esetleges visszaélés következté-
ben a papirnemüek és tanszerek ára a meg-
engedett mértéken túl emelkedhessék, a 
kereskedelmi minister úr időről-időre össze-
hasonlító adatokat szándékozik beszerezni a 
külföldön tankönyvekhez és jegyzetfüzetek-
hez használt papírnak árai felől s általába a 
őrködni kész a fölött, hogy bármely vissza-
élés meggátoltassák, magam pedig az alat-
tam álló hatóságoktól szintén félévi jelentése-
ket fogok bekivánni a papir és írószerek 
árairól Ily módon minden visszaélés ideje-
korán kideríthető és — ha szükséges — a 
jelen rendelet hatályon kívül helyezése által 
oi'vosolható, a hazai gyárak egymás között való 
versenye által különben is természetszerűleg 
szabályozódé áraknak a hazai közönséget káro-
sító fölszöktetése pedig megakadályozható lesz. 

Reménylem, hogy ekkép a hazai papíripar 
hathatós támogatásban fog részesülni. Ehhez 
azonban minden, az iskolaügyre befolyó 
tényezőnek lelkes kö/remüködése is szükséges, 
Különös súlyt helyezek a tanárok és tanítók 
ez irányú tevékenységére. Ha a magyar 
tanárság és tanítóság buzdítva az ifjúságot és 
a szülőket arra, hogy minden körülmény 
között hazai készítménynek adjanak lsősé-
get, ennek a rendeletemnek foganatot szerez, 
ha teszi ezt úgy, hogy hazafisága melegével 
fordítja igyekezetét a hazai ipar pártolására, 
ez által hathatós tényezője lehet az ipar-
egyik fontos ága emelésének és a nemzet 
jóléte előmozdításának. 

4—5. 
Midőn jelen rendeletem czímmel is köz-

löm, egyszersmind van szerencsém tisztettel 
fölkérni, hogy a főhatósága alatt álló isko-
lák vezetőinek, tanárainak tanítóinak hasonló 
utasításokat adni s a hazafias czélt figyel-
mükbe ajánlani méltóztassék. 

Budapest 1900 junius hó 18-án. 
AVlassies Gyula. 
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K Ö N Y V A J Á N L Á S . 
Valamennyi kir. tanfelligyelőségnek. 

39.888/1900. szám. 
Fölhívom a kir. tanfelügyelőséget, hogy a 

m. kir. belügyminister úrnak folyó évi márczius 
hó 6-án 23.005/IV. ti. sz. a. kelt rendeletével 
az összes községek figyelmébe ajánlott „Köz-
igazgatási Könyvtár" czímü vállalat folyó évi 
V. számát, melynek czíme „A községek és az 
elemi népoktatás", írta Halmágyi Ferencz kir. 
tanfelügyelő, s mely a községeknek és hitfele-
kezeteknek az elemi népoktatás körüli jogait 
cs kötelességeit világosan, röviden és könnyen 
áttekinthető módon tárgyalja, — a községi 
iskolaszékeknek, a kö/ségi elöljáróságoknak, 
továbbá a felügyelete allatt álló állami és közs. 
iskolák könyvtárai részére beszerzésre ajánlja. 

Badapesten, 1900. évi junius 24-én. , 
A minister meghagyásából: 

dr. Axametliy Lajos, 
ministeri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: gróf Majláth 

Gusztáv Károly erdélyi róm. kath. püspöknek, 
a ki a deménybázi róm. kath. iskola fölépí-
tésére 6200 koronát adományozott; Pénzes 
Domonkos és Prettenhoff er Imre lakatosmes-
ternek, a Singer- féle gépgyárnak, Gnasser Dezső 
rézöntőnek, Müanovics János gépgyárosnak 
és Stádél gépgyTáros örököseinek, a kik a győri 
iparostanoncz-iskolánál létesített rajziskolá-
nak 149 darabból álló értékes vasminta-gyűj-
teményt adományoztak. 

Kinevezte: Villg János oraviczabányai áll. 
segély, közs. polg. i-k. h. tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Mocsári 
Ignácz zólyomi áll. polg. isk. h tanítót a kör-
mendi áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s'-tanítóvá; Molnár Ilona oki. tanítónőt a 
brassói áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Szkiba József oki. tanítót a kövesligeti áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Bencsak Richárd zay-
ugróczi áll. polg. isk. h.-tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Marosi 
Béla homonnai áll. segély, közs. polg. fiú- és 
felső kereskedelmi isk. h. tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Berén%i 
Lázár nagyrőczei áll. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-taní-
tóvá; Szelceres János miskolczi áll. polg. isk. 
h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; özv. Zelenka Jánosné csongrádi 
áll. segély, közs. polg. leányisk. h. tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz a Xl. fiz. oszt.-ba s.-tanító-
nővé; Clementis Zsigmond barótbi áll. polg. 
isk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 

oszt.-ba s.-tanítóvá; Bakottyai László oki. polg. 
isk. tanítót a hajdúszoboszlói áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Barlhalmveorsovai 
áll. polg. isk. helyettes tanítót a huszti áll. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Bvorzsák Imre kabolyapolyáni vasgyári tanító 
a kabolyapolyánai áll. el. népisk. hoz r. taní-
tóvá; Andersen Stefánia oki. tanítónőt a dévai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Spanraft 
Fanny oki. polg. isk. tanítónőt a turóczszent-
mártoni áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. os/t.-ba 
s.-tanítónővé; Blander János és Posch János 
oki. polg. isk. tanítókat a XI. fiz. oszt.-ba 
polg isk. s.-tanítóvá és szolgálattételre a 
munkácsi áll. főgimnáziummal kapcsolatos 
internátusba rendelte; Bakodczay Pál oki.polg. 
isk. tanítót a kapuvári áll. polg. isk.-hoz a XI. 
fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá. 

Áthelyezte: Schwarzleitner Kornélia nagy-
károlyi áll. polg. iskolai r. tauítónőt jelenlegi 
minőségében a karánsebesi áll. polg. isk hoz ; 
Lengyel János huszti áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a modori áll. polg. 
isk.-hoz; Degré Etel nagybányai áll. polg. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a csák-
tornyai áll. polg. leányisk.-hoz; Szász Béla 
muzsnai áll. el. isk. tanítót a székelykeresztűri 
áll. el. isk.-hoz; Benedek Aladár csáktornyai áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a dicső-
szentmártoni áll. polg. isk.-hoz; Berthótyné-
Trinksz Fanny turóczszentmártoni áll. polg. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a fiumei 
áll. polg. isk.-hoz; Királyné-Bécsey Mária 
csáktornyai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a nagybányai áll. polg. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bógner Antal 
apatini munkaképtelen közs. tanító részére évi 
880 koronát; Hosinszky András liszkófalvi 
munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító részére évi 
400 koronát; Moharos Gyula enyingi munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 500 koronát; 
Bleier Izidor szeghalomi munkaképtelen izr. 
tanító részére évi 1040 koronát; Sütő József 
túrkevei munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1280 koronát; Wagner Károly komárom-
szentpéteri szolgálatképtelen róm. kalh. tanító 
részére évi 480 koronát; Nagy Domokos 
árvátfalvi munkaképtelen közs. el. isk. tanító 
részére évi 520 koronát; Mihályi József bács-
petrovoszellói róm. kath. tanító részére évi 
1240 koronát; Csukly László regölyi munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 1300 ko-
ronát; (xi,etvay Béla adai munkaképtelen r. kath. 
tanító részére évi 1560 koronát; Biliczky 
János mezőtnri munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 1360 koronát; Kenesei (Schmier-
mund) János kalaznói munkaképtelen ág. hitv. 
ev. tanító részére évi 1200 koronát. 
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Segélj-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Holkó Mihály nyug. volt perlaszi ág. ev. 
tanító özv., szül. Mihoíesik Mária részére évi 
300 koronát; Csupkay János lentvorai ág. hitv. 
ev. volt tanító özv., szül. Hoznék Paulina 
részére évi 316 koronát; Agáezy Lajos hód-
mezővásárhelyi r. kath. tanító özv., szül. Szer-
dahelyi Erzsébet részére évi 550 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Méhely Julia 
tokaji munkaképtelen róm. kath. tanítónő 
részére 422 koronát egyszersmindenkorra. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Lichtner János gyékényesi róm kath. volt 
tanító Dezső nevű árvájának a kecskemétibe; 
néh. Kabáczy János volt sztrabicsói nyug. áll. 
el. isk. tanító Margit, Irén, Malvin és Katalin 
nevű árváinak a kecskemétibe, Gábor nevű 
árvájának pedig a hódmezővásárhelyibe; néh. 
Csincsek Nándor volt apatini közs. tanító 
Ferencz nevű kiskorú árvájának a kecske-
métibe ; néh. Hajdú István debreczeni volt ev. 
ref. tanító Gyula és Sándor nevű kiskorú 
árváinak a debreczenibe; néh. Szabó Lázár 
martonfalvi volt áll. tanító Miklós, Erzsébet 
és János nevű kiskorú árváinak a kecskemétibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
i Trenesénvármegye általános tanító-

testülete harmadik nagygyűlését f. hó 2-án és 
3-án tartotta Trencsén-Tepliczen. Részint a regé-
nyes vidék természeti szépsége,részint az egyesü-
let rövid ideig tartó működése alatt fölmutatott 
nagy sikere vendégeket is nagyszámban von-
zott e helyre. Mint vendégek ott voltak: Zay 
Miklós gróf, Rakovszky Géza és Kubinyi 
György orsz. képviselők, Mihalik József egy-
ház m. főtanfelügyelő, Kresztvánszky Károly 
kegyesrendi házfőnök, Rissányí József az áll. 
iskolák igazgatója Alsó Kubinból, Petróczy és 
Göőz dr. Budapestről, a fürdőigazgatóság kép-
viselete, a községi elöljáróság stb. Példaképül 
lehet állítani hazánk tanítósága elé a tren-
cséni egyesületet, mely mindössze 3 évi fönn-
állása alatt hivatottságának, lelkes ugybuzgó-
ságának s a kartársi élő, munkás szeretetnek 
fényes bizonyítékát adta. A vezetők: Kosztka 
Mihály kir. tanfelügyelő és Bocsek György 
egyleti elnök odaadó lelkesedése, ügyszeretete, 
lankadást nem ismerő tevékenysége az egye-
sület minden tagjára fölemelő, buzdító hatás-
sal volt. Csakis versenyző buzgóság s a köz-
czél szolgálatában egybeolvadt nemes törekvés 
eredményezhette azt a meglepő sikert, hogy 
a trencséni kartársak a megye kormányzóit és 
és társadalmát megnyerték a Tanítók Háza s 
különösen trencséni tanítók középiskolába járó 
fiai otthona eszméjének. A trencséni tanítói 

internátus hihetetlen gyors tempóban közele-
dik megvalósulása félé. Házat, otthont fognak 
építeni a jövő évben. Már van telkük ; kinálnak 
érte vevők 8000 korona vételárt; de e telek 
nem eladó többé. Trencsén sz. kir. város kö-
zönsége adta ajándékképen. Ezidőszerint 5700 
korona áll rendelkezésre s egy év alatt mégis 
meglesz az internátus, 1901-ik év őszen 
meg is nyitják 60 tanulóra berendezve. Evi 
költségvetését 15.000 koronára szabták. Ennek 
födözete ügybuzgóság és ügyes taktika folytán 
— 4700 korona híján — immár biztosított-
nak tekintendő. A 4700 korona évi szubven-
cziót az államkincstártól várják s alapos a 
remény, hogy meg is kapják. A trencséni fő-
gimnáziumra tett aluminiumi alapítványok 
kezelését ugyanis a trencsénmegyei általános 
tanítótestületre ruházzák át. Eme megtisztelő 
bizalom alapján a tanítói internátusban elhe-
lyezendő 60 tanuló közül 30 tanítónak gyer-
meke és 30 más szülőktől származó tanuló 
nyer gondos nevelést, köztartást. Kosztka 
Mihály és Bocsek György kezdeményezték ez 
internátust, a főispán fölkarolta, a megye in-
tézői : alispán, főszolgabirák stb. pedig lelkes 
pártfogásban részesítik. Valóságos kultúradót 
fizetnek erre a czélra községenkint. A Nép-
tanítók Lapja érdeklődő figyelemmel kiséri a 
trencséniek buzgalmát s tőle telhető erkölcsi 
támogatásban is részesíti törekvéseiket. Fele-
lős szerkesztőnk: Ujváry Béla, jelen volt 3 év 
előtt alakuló gyülésükön s buzdításával bizal-
mat iparkodott önteni a kezdet nehézségei 
előtt álló tanítótestület tagjaiba. Most meg, 
ugyancsak Trencsén-Tepliczen tartott — 3-ik 
évi — nagygyűlésükön lapunk segédszerkesz-
tője: Gröőz József dr. jelent meg, hogy együtt 
örvendhessen velük a tanítók internátusa épí-
tésére vonatkozó határozat kimondása fölött. 
Az egyesületi elet egyéb kérdéseiben is szá-
mottevő érettséget mutatnak a trencséniek. 
Tárgysorozatuk tartalmas, változatos; vitájok 
előkészített. A nagygyűlésen mindenekelőtt 
Terényi Antal a vezetése alatt megjelent köz-
ségi elöljáróság nevében üdvözlé hévvel, szó-
noki lendülettel tartott beszédjével a nagy-
gyűlést, sőt ugyan ő a tanítókat dicsőítő köl-
teményt is bocsátott közre ez ünnepélyes 
alkalommal. Örömünk telt e derék községi 
elöljáróságban, melynek tagjai nagyobb rész-
ben küzdenek a magyar nyelvvel, de a kir. 
tanfelügyelő kezdeményezése folytán létesült 
népiskola és óvoda építését — bár 90.000 
korona áldozatról volt szó — megszavazták 
a község terhére s aztán átadták az államnak 
a kijelölt czélra. S milyen __ iskola ez az 
impozáns emeletes épület! Érdemes vo na 
környezetével, beosztásával együtt képben 
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bemutatni. A hol ily igazi érzésű honfitársak 
vezetik a község ügyeit, ott a magyar kultúra 
palotába költözködhetik. Kosztka Mihály nagy-
hatású üdvözlő beszéde után Bocsek György 
tetszéssel fogadott elnöki megnyitója követ-
kezett, mely után GöŐz .Tózzef dr. szólalt föl 
s egyrészt tolmácsolta a Néptanítók Lapja 
szerkesztőségének ^szíves üdvözletét, másrészt 
nagy lelkesedést keltve buzdítá a tanítói otthont 
építő trencséni kartársakat további fáradozásra, 
biztosítván őket, hogy törekvésüket, sikereiket 
Magyarország 28.000 főnyi tanítósága jóleső 
örömmel veszi tudomásul. Négy értekezés 
volt napirenden, melyekre nézve ekként álla-
podtak meg: a) a 30 fillér nyugdíjjárulék fön-
tartandó, de a községi elöljáróság gondos-
kodjék beszedéséről: b) a tanítók fegyelmi 
ügyében 12 tagú bizottság döntsön, ebből 
6 tag megyei, 6 tag tanító testületi kiküldött 
legyen, kiket az illető fegyelmi alatt álló 
tanító jelöljön ki : c) a kántortanítók tanítói 
fizetése egészíttessék ki 800 koronára; d) egy-
sége i tanterv legyen, de minimális alapon. 
Az említett tételek előadói voltak: Tordi 
János, IJáray Gyula. Kanszky József, Bjelik 
Endre. Gyűlés után bankett, aztán a Tanítók 
Háza, illetve a tanítói internátus javára tom-
bola (429 nyeremény-tárgygyal), színielőadás, 
majd hangverseny^ következett. Végül táncz 
másnap reggelig. Érdekes mozzanat volt még 
az internátus kérdésének tárgyalásánál. A 
tanítói gyűlés ugyanis „Mihalik alapítványul" 
2000 koronát ajánlott föl, jeléül ama tiszte-
letnek, melylyel Mihalik József egyh. főtanfel-
ügyelő személye iránt viseltetik. Az elszállá-
solás fáradságos munkáját Suchter Károly 
kartársunk végezte. Segítségére voltak a hely-
beli kollégák. A fürdő igazgatóság szintén 

~ O o ö 
nagy mértékben hozzájárult abhoz, hogy a 
gyűlés tagjai kellemesen érezzék magukat a 
hires trencsén-tepliczi fürdő helyen. A hang-
verseny, tombola és tánczestély 150 főnyi 
rendező-bizottságának védnöke volt osztrolukui 
Osztroluczky Géza főispán, tiszteletbeli elnöke 
bellusi Baross Jusztin alispán,"elnökök: Kosztka 
Mihály kir. tanfelügyelő, Krizsán Zsigmond ev. 
lelkész, Mihalik József egyh. főtanfelügyelő 
apát, Donáth Emil; titkárok Misz Rezső s.-
lelkész, Bocsek György ; pénztáros Málik Irma, 
ellenőr Küzdy István. Ilyen apparátus mellett 
a siker kétséges nem lehet. 

A A nógrádvármegyei tanítótestület 
Salgó-Tarjáuban tartotta meg f. évi rendes 
közgyűlését Koliáry János elnök s 3Iagyar 
Béla főjegyző közreműködése mellett. A 
rendezőbizottság, különösen annak elnöke: 
Gönczöl János rendkívül fáradságos, de sikeres 
munkát végzett a gyűlés tagjainak elszál-

lásolása és szórakoztatása érdekében. A község 
lakossága szállást, elöljárósága a költségek 
fedezésére 200 koronát adott, Szilárdy Ödön 
földbirtos fofalókat bocsátott rendelkezésre, 
a bányatársulat kaszinói helyiségét, zenekarát 
Löllbach Gusztáv intéző szíves készséggel 
engedte át ; az aczélgyár pedig Jónásch 
Antal igazgató rendelkezése folytán, fogas-
kerekű vasútján Salgóra és Somoskőre szál-
lította az európai nevezetességű bazalt-for-
mácziók megtekintése végett a kirándulókat. 
A tárgysorozatból kiemelendő Thaisz Lajos 
„A szemléltető képek alkalmazása a nép-
iskolában" cz. vitatétele, továbbá „A nép-
iskola a nemzeti nevelés szolgálatában" 
cz. pályanyertes mű fölolvasása. Az egye-
sület az Eötvös-alap és a tanulói inter-
nátus ügyében serényen dolgozik. Folyó évi 
közgyűlésén Kálnay Nándornak, ki a Kálnay-
szoba alapítványát (4000 koronát) immár be 
is fizette az Eötvös-alap pénztárába, ovácziót 
rendezett s őt nagy lelkesedéssel tiszteletbeli 
elnökül választotta meg. Igen tanulságos 
volt az aczélgyári tanügyi kiállítás, melyet 
részint Pacséry Károly dr. kir. tanfelügyelő 
vezetése alatt, részint külön tekintettek meg. 
A rimamurány - salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság fentartotta iskolák (15 elemi és 
3 iparostanonczisk.) kitűnő hírnevűek. Taní-
tási nyelvök magyar. A leánynövendékek 
női kézimunkát mindenütt tanulnak. A rajz-
oktatásra nagy súlyt fektetnek. A társulat-
föntartotta iskolákban (5 vármegye területén) 
2532 tanulót oktat 32 rendes tanító, 17 hit-
oktató és 17 női kézimunkatanítónő. A 
Borázik György igazgató és neje által ren-
dezett rajz- és kézimunkakiálítás a meg-
tekintők általános tetszésével találkozott. 
Első pillantásra miideakit meggyőzött arról, 
hogy itt kitűnően képzett, ambicziózus taní-
tók működnek, kik úgy a rajz, mint a kézi-
munka, valamint a fogalmazás köréből kiállí-
tott munkálatokból ítélve, odaadó lelkesedéssel 
tanítják tantárgyaikat. Hasonlókép dicséret 
illeti meg a kőszénbányatársulat iskoláit. 
Gönczöl János igazgató, Pászty és más kar-
társak tanítási eredményéről sok elismerő 
nyilatkozatot hallottunk. Lipunk segédszer-
kesztője, Göőz József dr. trencséni útjából 
visszatértében a nógrádi kartársakat is meg-
látogathatta s így működésökről a helyszinén 
szerzett közvetetlen tapasztalatok alapján 
szólhatunk. 

£ A felsőturóczi r. kath. egyházkerületi 
tankerület junius hó 26 án Turócz-Szent 
Mártonban tartotta gyűlését, melyet Veni 
Sancte előzött meg. Cserey Emil esperes-
tanfelügyelő megnyitó beszédében program inját 
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fejtette ki, melynek kimagasló pontja a veze-
tése alatt álló kör tanítótagjainak anyagi 
helyzetén való javítása. Vdofka Károly, a kör 
világi elnöke a kör élére újonan kinevezett 
esperes-tanf lügyelőt ezen hivatalában szivé-
lyesen s örömmel üdvözölte. A pályatételt 
Hinko Ferencz olvasta föl. Az egyházm. róm. 
kath. tanítók tanuló gyerm. tápintézetének a 
kör évenkint némi hozzájárulást szavazott 
meg. Pavlovies József cz. kanonok a tanítók 
magasztos hivatását ecsetelte. A kör Macho-
vich Izidor apát-esperes, egyházm. főtanfel-
ügyelőjét áldozárságának 25 éves jubileuma 
alkalmából, feliratilag üdvözölni fogja. Tiszt-
viselők választása is volt. Világi elnök lett: 
Vdofka Károly. Jegyző: Nemesek János. 
Pénztáros: Komora János plébános. Könyv-
táros : Hinko Ferencz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Lapunk felelős szerkesztője f. hó 

8-án hazaérkezett Párisból, a honnét ;f. hó 
6-án utazott el, miután a jury-munkálatok-
nak a külföldi osztályokra vonatkozó része 
véget ért. A magyar kiállítással a nemzetközi 
jury f. hó 3.-i teljes ülésében foglalkozott és 
népoktatásügyikiállításunknak összesen 22 díjat 
ítélt meg. Ez olyan siker, a mit a legvérme-
sebbek sem reméltek. A jury osztály-határoza-
tai most a felsőbb jury elé kerülnek, a mely 
azonban nem igen fog már az osztály határo-
zatain változtatni. Különben a felsőbb jury 
elnöke: Bourgeois volt ministereinök, a ki 
Magyarország iránt élénk rokonszenvvel viselte-
tik. Lapunk f. szerkesztője csak a jövő héien 
veszi át a lap szerkesztését. 

— Világ folyása. A kinai zavarok az utóbbi 
időkben egyáltalán nem tisztultak, sőt még 
végzetesebbé váltak. Több oldalról megerősí-
tették, hogy a lázadók Ketteler német köve-
tet meggyilkolták, de valószínű, hogy még 
többeket, sőt az összes több száz főre menő 
európaiakat, kik Pekingben voltak. Az is 
nagyon valószínű, hogy a császárt is megölték 
és a hatalom egészen a boxerek kezében van. 
Állítólag Tuan herczeg, a tényleges uralkodó, 
hadat is üzent az összes európaiaknak. A német 
császár határozottan háborút akar és hajókat 
indított útnak, melyek azonban csak hónapok 
múlva érhetnek el a hareztére. Az angolok 
szeretnék a japán kormányt bízni meg a lá-
zadás eluyomásával, de az oroszok félnek a 
japániaktól. — A kinai kérdés mellett, mely-
nek következményekép világháborút jósolnak, 

eltörpülnek a többi események, pedig komoly 
bajok vannak Bulgáriában, Párisban és más 
helyeken is Nálunk legnagyobb baj, hogy 
rossz aratás mutatkozik; a pénzügyi helyzet 
is megromlott és emellett sok helyen mutat-
kozik az elégedetlenség sztrájkok és zavargá-
sok alakjában. 

— A népoktatásiigyi nemzetközi kon-
gresszus tudvalevőleg augusztus 3 tói 5-ig 
fog megtartatni Párisban. Lapunk f. szerkesz-
tőjénél újabban Popovics Gy. tanfelügyelő 
jelentette be részvételét, Comte F. igazgató-
nál meg Sehinabeek Engelbert és Kori esek Lajos 
jelentkeztek. A jelentkezők tudomására juttat-
hatjuk, hogy lakást 2 (két) frankért kaphat-
nak napjára. Utazási kedvezményül pedig a 
résztvevők a franczia határtól egész Párisig o O 
50"/o árelengedményben részesülnek. Olcsó lakás 
dolgában F. Comte igazgatóhoz kell fordulni 
(154, rue du Faubourg St.-Honoré, Paris), a 
ki, ha nem is adhatna választ a hozzá érkező 
levelekre (mert nagyon el van foglalva), elő 
fogja jegyezni a jelentkezőket. A kongresszuson 
résztvevők naponkint 8—10 frankból jól meg-
élhetnek Párisban. 

— A magyar iparoktatás kiállításának, 
melyet a kereskedelmügyi ministerium ren-
dezett, a párisi világkiállítás csoport juryje a 
a nagy érmet (grand prix) Ítélte oda. 

— Gazdasági tanfolyam tanítók számára. 
A földmívelésügyi m. kir. minister úr folyó 
évi julius hó 1-én 52.548 szám alatt kelt 
átirata értelmében, a nagyobb gazdasági 
ismétlő-iskoláknál alkalmazandó tanítók gaz-
dasági irányú kiképzése czíljából évi 800 
korona ösztöndíj élvezete mellett az 1900/1. 
tanévtől kezdődőleg 1. az adai, 2. algyógyi, 
3. csákvári, 4. hódmezővásárhelyi, 5. jász-
berényi, 6. karczagi. 7. kecskeméti, 8. komá-
romi, 9. nagyszentmiklósi, 10. rimaszombati, 
11. pápai m. kir. földmíves-iskoláknál nép-
tanítók számára kétéves gazdasági tanfolya-
mot rendez. Ezen tanfolyamokra oly okleve-
les tanítók vétetnek föl, kik a tanítóképezdét 
az 1899 —1900 tanévben fejezték be, egész-
séges testalkatúak, a gazdálkodás iránt kiváló 
hajlammal bírnak s legalább is jeles fokú 
oklevéllel rendelkeznek. Az illetőknek köte-
lezniük kell magukat arra, hogy a tanfolyam 
bevégzése után legalább is öt évig a gazda-
sági ismétlő-iskoláknál működnek. Tanulmá-
nyaik elvégzése után alkalmaztatásukról a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium fog 

' gondoskodni. A fölvételek iránt való kérvé-
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nyek, egy koronás bélyeggel ellátva folyó évi 
augusztus hó 20-ig közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minist er iumhoz terjesz-
tendök. Melléklendők eredetiben — a szüle-
tési bizonyítvány és oklevél, valamint a testi 
épségről orvosi bizonyítvány, végre kötelező 
nyilatkozat arról, hogy folyamodó a tanfolyam 
bevégzése után legalább öt évig gazdasági 
ismétlő-iskolai tanítói álláson marad — csa-
tolandó. A fölvett hallgatók köteleztetnek 
arra, hogy a földmívesiskolánál eltöltendő 
idejük alatt az elméleti tárgyakból a földmí-
vesiskolai növendékekkel ismétléseket tartsa-
nak, hogy a tanításban már ez által is gya-
korlatot és jártasságot szerezzenek. 

— Magyar tanulók tömegesen mentek 
Párisba a világkiállítás megtekintésére. A 
párisi franczia ifjúság testületileg fogadja 
őket, hogy rokonszenvének kifejezést adjon. 

— Hitoktatók egyesülete. A budapesti ág. 
hitv. vallástanárok a tanév \ égén értekezletet 
tartva testületté alakultak s a szükséges nyom-
tatványok költségeinek födözésére tagsági díj-
ként 2 koronát állapítottak meg. Elhatározták, 
hogy tankönyveket készítenek, azokat meg-
bírálják és fölkérik a Luther-társaságot a 
tankönyvek kiadására. Az egyetemes egyház 
tanügyi bizottsága által készített tantervet 
lényegileg helyesnek tartják. 

— A közoktatásügyi tanács idei utolsó 
ülésében három nagyobb munkálatát végezte 
be és terjesztette föl a kultuszministerhez. 
Ezek a legújabb reformtervezetek a követ-
kezők : a felsőbb leányiskola reformja, a tanító-
képzők rendtartása és képesítő szabályzata. A 
felsőbb leányiskolái reformtervezetet jellemzi 
a függetlenség minden más iskolafajtával 
szemben. Ezentúl tehát a polgáriból a felsőbb 
leányiskolába és ezekből a leánygimnázium és 
a tanítóképzők tanfolyamaiba való átmenet 
csak különbözeti vizsgák letevésével történ-
hetik meg. Az új felsőbb leányiskolái tanterv 
az új középiskolai'tanterv technikája szerint 
készült. A tantárgyak közül új az egészségtan 
tanítása, a rendkívüli studiumok közé az 
angol mellett az olasz nyelvet is fölvették. A 
tanítóképzők képesítő szabályzatában új, hogy 
a természettudományokból való Írásbeli vizs-
gálatot törölték, valamint ugyancsak meg-
szüntették a magyarból németre való szöveg-
fordítást. Egyébként úgy a tanfelügyelök, 
mint az igazgatótanácsok hatásköre épségben 
maradt, minthogy ezek szervezete csak tör-
vényváltoztatással volna megszüntethető. A 
jövő évre maradt a népiskolai tanterv és a 
középiskolai terv és a középiskolai utasítások 
elkészítése. 

— Kálnay-alapítvány. A Kálnay-szoba 
4000 koronás alapítvány befizetéséről a követ-
kező iratot közölhetjük: „Az Eötvös-alap orsz. 
tanítói egyesülete tek. Elnökségének Buda-
pesten. Tekintetes Elnökség! ígéretemhez 
képest van szerencsém bejelenteni, hogy az 
„Eötvös-alap orsz. tanítói egyesülete" által 
létesített s jelenleg is gordozása alatt álló 
Ferencz József Tanítók Házában egy „Otthon-
szoba" — melyet az egyesület nevemről 
Kálnay szobának nevezett el — alapítására 
a mai napon 4000, azaz négyezer koronát 
tek. Schmidt Albin egyesületi pénztáros úr-
kezeihez a nálam levő elismervény szerint oly 
czélból tettem le, hogy a nevezett szobában 
első sorban budapesti, másodsorban nógrád-
vagy barsmegyei tanító egyetemen vagy más 
főiskolán tanuló fiai helyeztessenek el. Tiszte-
lettel kérem a jogot, hogy életemben én 
jelöljem ki a heljekre az ifjakat, halálom 
után pedig az Eötvös-alap jótéteményeit 
kiosztó Országos Bizottság intézkedjék eme 
helyek betöltése felől. Végül tisztelettel kérem 
a tek. Elnökségét arra is, hogy ezen alapító-
levelemet az orsz. közgyűlésnek bejelenteni 
szíveskedjék. Maradtam Budapesten, 1900. évi 
julius 2-án a tekintetes Elnökségnek alázatos 
szolgája: Kálnay Nándor, nyug. székes-fővárosi 
tanító, csesztvei földbirtokos." 

— A Tanítók Házára nálunk befolyt: 
Leblanc Antal (Klopodia) 12 K.; Csajági Bernát 
(Bácskula) gyűjtése 15 K. 90 f. (ehhez 
adtak: dr. Bécset/ Ede 4 K.; Fóliák Jakab 
2 K.; Dontig József 2 K.; Ormay Kál-
mán dr. 2 K.; Zányi Béla 3 K.; Dalman 
Nándor 1 K.; Schlogetter László 1 K.; Juhász 
György 1 K.); a nagylétai takarékpénztár 
10 K.; Egyedi Sándor székesfővárosi tanító 
gyűjtése 2 K. 20 f. Átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak. 

Gyűlés. A szepesi tanítóegyesület 1900. 
évi julius hó 16. és 17. napjain Szomoluokon 
tartja XLIX. közgyűlését. 

. — Halálozás. Benedek Ferencz a .jászó-
vári premontrei rend főnöke julius 2-án 
Jászon meghalt 74 éves korában. Utódja 
Takács Ferencz lesz, kit nemrég neveztek ki 
koadjutorrá. 

T a r t a l o m : A nyugdíj törvény revíziója. Szűcs 
Imre. — A földrajz tanítása. Erdődi Ferencz. — 
Szótagolásról és a szók elválasztásáról. Balogh 
János — A nemzeti oktatás érdekében. Bodizs 
Géza. — Fegyelmi biróság. Pálinkás Béla. — S z ü n -
óra : Virágok között. B. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Egyesületi élet. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry JBélo. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-CTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER.. ISKOLA-TÉR 3. 

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

A népiskolai statisztika. 
Egyik országos tanítóegyesületünk 

hivatalos közlönyében ezt a mondást 
lehet olvasni: 

„Bizonynyal német volt, a ki a sok bolond 
statisztikát kitalálta, mert nincs emberfia, 
ki megtudná mondani, hogy mire jó, még 
ha nem is csinálódnék „hasból", a mint 
hogy nagy részben a föld egész kerekén, 
a közigazgatás minden ágazatában, úgy 
csinálódik." 

Ebből az őszinte nyilatkozatból két 
dolgot olvashatunk ki. Az egyik az, 
hogy a czikk szerzője nem tudja, mire 
való a statisztika és olvasóiról is föl-
teszi, hogy ők sem tudják; sőt azt 
hiszi, hogy egyáltalában nincs ember-
fia, a ki tisztában volna a statisztika 
czéljával. A másik meg az, hogy a 
czikkiró egészen természetesnek és ren-
dén valónak ta r t ja azt, hogy a statisz-
tika „hasból" csinálódik, a miből persze 
az illető hivatalos lap olvasói megta-
nulhatják, hogy statisztikát „hasból" 
csinálni nem is valami nagy vétek, sőt 
inkább ügyes kijátszása annak a fura 
németnek, a ki a „sok bolond" statisz-
tikát kitalálta. 

Eszembe sem jut, bogy a czikk Író-
ját, vagy az illető lap szerkesztőjét 
különösen felelőssé tegyem azért a hibás 
fölfogásért, mely az idézett sorokban 
nyilvánul. Mert. ez a fölfogás a magyar 

tanítóság nagy többségének fölfogása 
és tudtommal még eddig nem emelke-
dett komoly szó ennek a fölfogásnak 
a megdöntésére. Jártomban-keltemben 
mindenütt azt tapasztaltam, hogy a 
népiskolai statisztikát haszontalan irka-
firkának tartják, a mely csak arra 
való, hogy a szegény tanító munkáját 
szaporítsa éppen juniusban, a mikor 
már a tanítás maga is terhes. A 
hol pedig ilyen az uralkodó föifogás. 
ott szó sem lehet megbízható statisz-
tikáról. És ha már ezt a fölfogást 
— különben komoly — tanügyi lapok 
is legyezgetik, akkor itt van az ideje 
véget vetni az e tekintetben ural-
kodó homálynak. 

Minden tanítónak tudnia kell — és a 
legtöbb tudja is — hogy mire való az 
iskolai statisztika. Arra, hogy hű képet 
nyerjünk közoktatásunk állapotáról, 
hogy megismerjük annak bajait, hiá-
nyait, elmaradottságát vagy fejlődését, 
fejlődésének'kedvező és a .fejlődését 
gátoló körülményeket. Ezeknek isme-
rete nélkül-yképzelni sem lehet helyes 
tanügyi politikát. A közoktatásügyi 
kormány és a tanügy politikusok telje-
sen sötétben volnának a statisztika nél-
kül. Ereznénk egyes hiányokat és bajo-
kat, de nem tudnók, hogy mily nagy 
terjedelműek a- bajok és hiányok; nem 
tudnók, hogy mekkora eszközökkel 

Lapunk 29-ik számához két melléklet van csatolva. 
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kell ellenük küzdeni. Minden tanító 
kivánja, hogy közoktatásunk minél 
biztosabban s minél gyorsabban halad-
jon egy ideális ezél felé; de ezt akarni, 
a statisztikát meg kifigurázni és ..has-
ból1' csinálni való dolognak tekinteni, 
az sehogy sem fér össze. Másutt a 
néptanítók jobban tudják méltányolni 
a statisztika becsét. Az osztrák tanítók 
— például éveken át sürgették 
kormányukat, hogy a mostaninál ponto-
sabb, többoldalú statisztikát készíttes-
sen. olyant, a mely kiterjeszkedik a 
gyermekek életviszonyaira is (táplálko-
zás, ruházkodás, életmód, egészségi álla-
pot. családi viszonyaik, stb.) És mivel a 
kormány nem hajtott kérésükre, fogta 
magát a „Centraiverein der östr. Leh-
rer'" és a maga költségére nyomatott 
statisztikai lapokat, azokat kitöltés 
végett szétküldte tagjainak és a beérke-
zett adatok alapján éppen most végez-
teti tiszteletbeli tisztviselőivel az eredmé-
nyek összeállítását. 

Ilyen komoly dolognak tartják az 
iskolai statisztikát azok, a kik nagyon 
a szivükön hordják az iskola érdekét. 
Az a munka, a mi belőle együnkre-
együnkre esik, nem is olyan túlságos 
nagy, elvégezhető egy nap alatt kényel-
mesen. Hozzá is tartozik a hivatalunk-
hoz egészen. Minthogy pedig esküt 
tettünk a hivatalunkkal járó kötelessé-
gek teljesítésére, ezt a munkát is leg-
jobb tudásunk szerint és egészen lelki-
ismeretesen kell elvégeznünk. A ki 
ellenkezően cselekszik, a ki „hasból" 
csinál statisztikát, az megszegi hivata-
los esküjét. 

Ezt a pár komoly szót már ré-
gen el kellett volna mondani; most 
pedig, a mikor már szaksajtónkban is 
helyet nyert a statisztikáról való ferde 
vélemény, nem szabad tovább elhall-
gatni. 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

<3©—* 

Egy méltányos re fönn k i vál la lom. 
En is azt tartom, hogy az orsz. tanítói 

nyugdíjintézet még csak egy serdülő ifjú, 
nem pedig egy pánczélos, erős vitéz. Ha 
most az ifjút elcsigázzuk, sohasem lesz belőle 
erős vitéz. A nyugdíjalap nem kiapadhatatlan 
kútfő, vigyázni kell, mennyit meríthetünk 
belőle, a nélkül, hogy az utánunk jövők zava-
ros vizet ne legyenek kénytelenek inni. Ha 
többet akarunk meríteni: mélyítsük a forrást. 
De mi módon? Ugy, hogy nyúljunk mélyeb-
ben a kislajbizsebbe, a koronák közé. Adjuk 
évenkint a nyugdíjalapba fizetésünknek ne két, 
hanem három százalékát. Az ember a jobb 
jövőért — azt tartom — néhány folttal 
többet is viselhet a ruháján, még ha néha 
meg is éhezik, sebaj — minden halandónak 
erős tápláléka a jobb jövőbe vetett remény. 

Nincs messze az alap revíziójának ideje, 
álljunk elő hát realizálható reformjavaslatok-
kal. Ime, itt következik mindjárt egy igen 
méltányos kérelem. 

Mondjuk, van jelenben az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek kerek számban húszezer 
tagja. Mindamellett, hogy a pedagógusok 
tudvalevőleg vajmi ias-fiasok, mégis tehetjük 
a gyermektelen tagok (magtalan házasságban 
élők) számát, hogy sokat ne mondjak, tíz 
pro millere. E szerint a húszezerből kétszáz 
volna gyermektelen. Ugy vélem, megállhat e 
szám, ha a férjtelen, nőtlen tagok számát egy 
jelentékeny százalékban állapítjuk is meg. 

Igen ám, de meg vagyon írva, hogy nyo-
morúságos a magtalan nő állapota, ki az ő 
urának kevés gyönyörűséget szerez. Igaz ez 
főként ott, hol majoreskókat, trónutódokat 
kellene szülnie, de igaz a legszegényebb tanító 
házánál is. Mert a kinek gyermeke nincs, sok 
örömtől idegen. Mit tesz hát legtöbbször az 
ilyen házaspár ? 

Vagy a férfi, vagy a nő valamelyik roko-
nának a gyermekét örökbefogadják. Néha 
keresztgyermek, sokszor teljesen idegent adop-
tálnak törvényesen. Csakhogy gyermekök 
legyen, kiben mindkettőjük szeretete talál-
kozzék, hogy ne legyen a családi tűzhely 
rideg, hogy őket is szólítsa valaki apának, 
anyának s végre, hogy emlékük, nevök tovább 
éljen. Mindez nagyon rendjén van; dicséretre 
nem szoruló, humánus gondolkozás és csele-
kedet. 

Ámde én úgy emlékszem, hogy az ilyen 
törvényesen adoptált gyermekek úgy a szülék 
életében, mint halála után mindezideig kizár-
vák minden olyan jótéteményből, ellátásból, 
melyekben a többi tanítók gyermekei törvény 
szerint részesednek. Ilyenek: árvapénz a 
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nyugdíjalapból, árvaházban való neveltetés, az 
Eötvös-alap segélyében való részesülhetés. A 
mi pedig, szerintem, cseppet sem méltányos 
dolog. Miért? Azért, mert mikor az a mag-
talan házaspár törvényesen adoptál egy gyer-
meket, neki adja a férj a nevét, ki nekik 
éppen olyan sajátjuk, jogos utódjuk, mint egy 
másik házaspárnak a tulajdon édes gyermeke. 
Az örökösödési törvény el is ismeri az ilyent 
egyenes lemenöá^i örökösnek. Az igazsághoz 
hiven meg kell hát neki adni a gyermeket 
megillető, egyenlő jogot mindenütt. 

De vájjon mi is volt eredetileg e tiltó 
törvény intencziója ? Az csak nem lehetett, 
hogy a mely tanítónak gyermeke nincs, az 
ne is adoptálhasson gyermeket, mert úgysem 
részesül utána semminemű, a tanítók gyer-
mekeit megillető jótéteményben, ellátásban, 
mondom — ez nem lehetett, mert hiszen 
értelmes, erkölcsös polgárokat — néha talán 
éppen a senki gyermekéből, a lelenczből — 
nevelni nemcsak hogy szabad, de sőt, nemzet-
gazdasági szempontból is, fölötte kívánatos; 
hanem inkább azt czélozhatta, nehogy egyik-
másik tanító talán több adoptált gyermekkel 
is terhelje az országos tanítói nyugdíjalapot. 
Nohát ilyentől kár volt a törvény megalko-
tóinak tartamok. Szegény ember egynél több 
gyermeket örökbe nem fogad. Még az meg-
történhetik, hogy egy gyermektelenül özvegyen 
maradt tanító elvesz egy özvegy asszonyt, 
esetleg öt-hat neveletlen gyermekkel, hogy 
azonban eszébe ne jusson azokat merő számí-
tásból adoptálni, mondja ki a törvény, hogy 
ilyen esetben az elhalt tanító jogutódja a 
nyugdíjintézettel szemben csak egy örökbe-
fogadott gyermek lehet. 

Az vajmi rideg okoskodás, hogy a ki gyer-
meket adoptál, hát önként vállal magára 
kötelezettséget, hogy azt fölneveli, kitaníttatja, 
jövőjéről gondoskodik, hát az ilyen ne is 
számítson semmiféle beneficziumra. 

Igen, de a kötelezettséggel szemben ott a 
remény, hogy öreg napjaiban, mikor magával 
tehetetlen lesz, annak a fogadott gyermeknek 
szárnyai alatt húzza meg magát, végsóhajtása-
kor az fogja be szemeit. Ne foszszuk meg hát 
ez utolsó reménységtől a magtalan házasság-
ban élő tanítókat se. 

Azonban nem szaporítom tovább a szót, 
mert sapienti sat. Cze'lom nem több, mint 
alázattal kérni ő exczellencziáját, a mi hőn szere-
tett, aranyszívű ministerünket, hogy majd, az 
orsz. tanítói nyugdíjalap revíziója alkalmával, 
ezen anomáliát kegyeskedjék megszüntetni. 

(Balmaz-Újváros.) Szabó Kálmán. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
Tagadhatatlan, hogy az 1891:XLIII . t.-cz. 

az 1875 : XXXII. törvénvczikkel szemben óriási 
előnyt nyújt a tanítónak nyugdíjigényét ille-
tőleg. 

Ámde maga a törvényalkotó belátta, hogy 
a nyugdíj 1891:XL1II. t.-cz. revíziójával nem 
ment azon határig, a hol a tanítóvilág teljes 
megnyugvást találhatott volna, a miért is ki-
mondotta, hogy tíz év múlva újra revízió alá 
veszi e törvénvczikket. 

Már most nézzük meg teljes objek tivitással, 
miben áll a tanítók óhaja a nyuudíjazással 
szemben? Mennyiben nem elégítheti ki a ta-
nítót a revízión ált törvényczikk sem? Végre: 
helyes-e Szűcs Imre kartárs úr propozicziója ? 

Megfelelek teljes tárgyilagossággal a fölve-
tett kérdésekre. 

Hogy a tanító pályája nem valami rózsás, 
azt fölösleges hangsúlyozni. Nem rózsás ma 
az orvos, az ügyvéd és más okleveles ember 
pályája sem. Túlprodukczió van az egész vo-
naion. Ámde míg a tanító munkára képes, 
addig úgv, a hogy, csak eléldegél. Faluhelyen 
van kertje, méhese, egy kis szántóföldje, egy-
két darab marhácskája és így csak kikerül a 
mindennapi kenyere. 

Városhelyen nagyobb a fizetése, akiül egy-
két privát leczke, vagy valamelyes egyesület-
nél titkárság, jegyzőség, úgy, hogy a városban 
is csak megél a tanító. Hogy itt-ott nyomorgó 
tanító is van, erre csak azt mondhatom, hogy 
van biz nyomorgó ügyvéd és orvos is, a mi 
ugyan csekély vigasz, de tény. 

Az igazi, hamisítatlan nyomor azonban akkor 
áll be, a mikor a tanító munkára képtelenné 
válik. Tüdővész, torok- és szembántalom — ez 
a három baj leggyakoribb oka a tanító nyug-
díjaztatásának — kényszerítvén a tanítót 
nyugdíjba menni, miből éljen akkor az az 
istenadta munkára képtelenné vált tanító? 

Vegyük számításba egy tanító nyugdíj-
ügyét, a ki 20 évig működött. Mondjuk, hogy 
500 frt volt a fizetése és ennek 25%-a a lak-
bére, ez 625 frt. Mellékkeresete is volt vagy 
125 frt, a mi összesen 750 frtot teszen ki. 
Már most nyugdíjba menvén, kapja fizetésének 
azaz 500 írtjának 60°/'o-át, vagyis 300 frtot 
A nyugdíjazott tanító ekkor 40 -45 éves, van 
3—4 gyermeke, még pedig abban az időszak-
ban, a mikor a gyermekek neveltetése a leg-
többe kerül. Kérdem már most, miként tartsa 
fönn az a szegény tanító napi 80 krból város 
helyen a családját? 

Ha csak 120 forintot fizet lakásért, nem 
marad neki csak 180 frt ja, vagyis napi 

29* 
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50 krajczárja! — Az első baj tehát az, hogy 
a tanító nyugdíjaztatván, elveszti lakbérél-
vezését, mintha a nyugdíjas tanítónak nem 
volna többé szüksége lakásra! 

Az új nyugdíjtörvénynek tehát e két sark-
kérdés körül kell megfordulnia: 1. Belehet-e 
tudni a hyugdíjba a lakbért? 2. Lehet-e le-
szállítani a 40 szolgálati évet 30 vagy 35-re ? 

Megjegyzem, hogy teljesen ismerem nyug-
díjalapunk minden fázisát és teljes meggyő-
ződésből állíthatom, hogy igenis be lehetne 
tudni a lakbért és le lehet szállítani a szol-
gálati időt 35 évre, még pedig következő 
föltételek mellett: 

1. Minden tanító a részére megállapított 
lakbérének 50°/o-át egyszer és mindenkorra 
befizeti a nyugdíjalap pénztárába. 

2. Ha 40 szolgálati év után az iskolafen-
tartó fizet 12 frtot és a tanító 5%-ot , úgy 
a 35 évi szolgálat után természetes, az iskola-
fentartó is, a tanító is 0'8 — vagy mondjuk 
egy egész 0/o-kal fizessen többet és így a 
tanító 6°/o-ot és az iskolafentartó legalább 
15 frtot fizessen a nyugdíjalapra. A tanulók 
után járó 15 krajczárokat is lehet 20 krra 
fölemelni. 

Nem kell attól tartani, hogv a tanítók 
erre tömegesen fognak nyugdíjba menni, 
mert hiszen nyugdíjba csak az mehet, a kire 
a nyugdíjaztató szakbizottság rámondja, hogy 
munkára képtelen. 

De ne hagyjuk figyelmen kívül ennek az 
általam kontemplált nyugdíj-előnynek a mo-
rális oldalát sem! 

Ha az a fiatal ember tudja, hogy nyugdíj-
igénye nem jelent koldustarisznyát, inkább 
fog lépni a tanítói pályára és nyugodt lélekkel 
fogja viselni terhét, mert tudja, hogy jövője 
biztató, nem kell kétségbeesnie, ha valamely 
baleset tanításra képtelenné teszi. 

(Bebreczen.) Kuthi Zsigmond.. 

A kézügyesség a gazdasági 
ismétlő-iskolában. 

Tekintettel arra, miszerint a munka neme-
sít. a tétlenség, lustaság pedig a lélek meg-
ölője, a rosszra ingerlő valami, népünknek fog-
lalatosságot, munkát kell adni téli időben is. 

A kézügyességet a gazdasági ismétlőben is 
meg kell honosítani, mivel ezt tartom én köz-
népünk gyermekeinél az életre előkészítő isko-
lának. Ha a kisgazda csekélyebb fúrás-fara-
gásból előállítható tárgyakért pénzt ad ki, 
a helyett, hogy esős vagy ráérő téli időben 
maga vagy családja segítségével megcsinálná 
a szükséges tárgyakat: haszontalan kiadást 

okoz s így jövedelme minden bizonynyal 
kevesebb lesz. 

A jó gazda egy félszer alatt faragó-műhelyt 
rendez be magának lakóhelyén, a hol ráérő 
idejében barkácsoló munkával foglalkozva, 
megkészíti a házhoz és gazdasághoz szükséges 
tárgyakat. 

Rá kell tehát fiúnövendékeinket is ismétlő-
iskolás korukban a barkácsoló kézügyességre 
szoktatni; e végből minden gazdasági ismétlő-
iskolához beszerzendő: egy gyalupad, 1—2 
faragószék, 2—3 gyalu, vonókések, vésők, fúrók, 
köszörűkő stb. 

I t t kell munkaórákon téli időben (deczember 
és január hóban d. e. 9 d. u. 2 óráig) a 
gyermekek egy részét foglalkoztatni. 

Tanuljanak meg: fúrni-faragni, köszörülni, 
deszkákat, léczeket gyalulni. Kisebb, nagjobb 
gereblyéket, szerszám-nyeleket, fejőszékeket, 
zsámolyokat, konylialóczákat, létrákat, dagasztó-
széklábakat, éléskamrában használandó pol-
czokat, fogasokat, kenyér- és sajttartó rácsokat, 
trágyahordó targonczákat stb. készíteni. 

I t t tanulhatják meg a deszkából összeállí-
tot t zabosláda, kisebb nagyobb deszkavályút, 
galambdúcz, egyszerűbb madárkalitka és a sor-
húzó (liniator) készítését. Ez utóbbit hasznaijut 
a dohány, bab, borsó s kertben való burgonya 
és tengeri vetésénél. 

Tanulhatnak még készíteni: deszkából és lé-
czekből álló baromfiszállítókat, baromfiültető-
fészkeket, liba- és kacsa-hizlalásra alkalmas 
mozgatható (szállítható) ketreczeket, végül 
deszkából készült sertés- és baromfiólat. 

Mindezek olyan egyszerű dolgok, melyeket 
a kisgazda semmi vagy csekély kiadással és 
fáradsággal megkészíthet s munkájával nem-
csak örömet szerez magának s családjának, 
hanem az ezekért a lusta gazda által másnak 
adott pénz is a zsebében marad. 

Ezen kézügyességre a tanulókat a szaktanító 
felügyelete mellett betaníthatja a gazdaságban 
alkalmazott faragó-béres. Azonban, ha ilyen 
nem volna, kivánatos, hogy téli időben tattson 
e ezélból az állam vagy a község 2 — 3 hóna-
pon át egy faragó-embert, ki a szaktanító 
utasításai szerint tanítgatná a fiúkat. Ilyen 
ember minden községben található s ezt el is 
vállalja havi 20—25 korona fizetésért. 

E famunkák elsajátításán kívül meghonosí-
tani kívánnám a gazdasági ismétlő-iskolában: 
a füzvesszőkből készült tárgyak, a kefe- és 
söprükötés, leányoknál a gyékénymunka meg-
tanítását. 

Hogv az anyaghoz olcsóbban jusson a« 
iskola, kell, hogy 300—800 -ölön füztelep 
létesíttessék: ezenkívül a vsöprüczirkot minden 
iskola 50—200 -öl területen maga termelje. 
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Fűzvesszőből készíthetnének a tanulók: ta-
karmány- és polyvahordó kasokat, kocsira 
oldalkasokat, kocsira üléseket támlával, láda-
alakra. Piaczi szállításra alkalmas baromfikaso-
kat. Párszárító vagy gyümölcsaszaló kosarakat. 

Hámozott fűzből: szőllő-, gyümölcs- és 
selyemgubószállításra alkalmas kosarakat, fa-
és papirtarió kosarakat stb. 

Szalmából és gyékényből szakajtókat is készít-
hetnek. 

Kefekötésből: Lószőrből poroló- és lókeféket, 
különböző ruha- és csizmakeféket. 

Gyökérből: sikárló és fatisztító keféket. 
Söprükötést czirokból, közönségesen és gyári 

íródra fanyélre kötve, elsajátíthatják. 
Leányokkal, hol erre alkalom kínálkozik, 

meg lehet kedveltetni a gyékény fonást. Ebből 
készíthető lenne: szatyor (kézi táska iskolás-
gyermekek számára s fölnőtteknek piaczra), 
szakajtók, lábtörlők, ponyvák, kenyérkosár fö-
déllel, evőeszköztartó stb. stb. 

E munkák betanítását oly módon vélem 
kivihetőnek, hogy téli 2—3 hónapon át alkal-
mazna a nagymélt. ministerium vagy a község 
ezekhez értő embert (havi 80—100 koronáért). 
A tanulók a szaktanító felügyelete mellett 
fölváltva d. e. 9— d u. 2 óráig a munka-
teremben foglalkoznának. (Ezen idő alatt ott-
hon nincsen rájuk szükség, mivel reggel végez-
hetnek a jószág körül s esti etetésre ismét 
hazamennek; köznépünk télen nem ebédel, 
mert csak naponta kétszer: reggel 8 és d. u. 
3 órakor eszik.) A kosárkötéshez 12, kefe-
kötéshez 6, söprükötéshez 6, összesen 24 tanuló 
menne kézügyesség elsajátítására, ketenkint 
2—3-szor; a többi ezalatt a faragómühelyben 
dolgoznék. 

A tanulók által készített munka első darabja 
a megkészítőnek adandó jutalom gyanánt, a 
többi munkából pedig fele az államé vagy 
községé, fele pedig a megkészítőé lenne. így 
örömestebb tanulnának s jobb kedvvel dolgoz-
nának a tanulók. 

Ilyen háziipari munkára fölveendőnek tarta-
nám a község azon fiatalságát is, kik már 
kimaradtak az iskolából, de a fölsorolt munkála-
tokat megtanulni óhajtják. Ezek munkára 
mennének naponkint d. u. 3 — 6 óráig. Heten-
kint egyszer pedig a gazdasági szaktanító 
tartana nekik szabad előadást a mezei gazda-
ság. kertészet és állattenyésztés köréből. 

Így, hiszem, ha sikerül berendezni gazdasági 
ismétlő-iskoláinkat: népünk áldani fogja mun-
kálkodásunkat s kellő siker koronázza fárado-
zásunkat. 

Megjegyzem még, hogy e munkákból 2—3 
hónap után, midőn a téli tanfolyam befejez-
tetik, rendezzen a szaktanító: kiállítást. 

Ebből meglesz az erkölcsi és anyagi haszon 
is. Népünk mind jobban be fogja látni ez 
intézmény hasznos voltát, gyermekeink, vala-
mint az állam vagy község is ott a kiállítás 
alkalmával eladhatják a kész munkákat. 

(Dorosmaj Makay István. 

Az iskolai mulasztásokról. 
A fontos kérdésnek csak egyik oldalát 

akarom tárgyalni: a községi elöljáróság szere-
pét, mert elmondhatjuk teljes bátorsággal, hogy 
a községházánál akad meg legtöbbször a nép-
nevelés lassan döczögő szekere, s hogy kevés 
kivétellel éppen azok, kiknek föladatukat ké-
pezné a tanítót nemes, de nehéz munkájában 
támogatni, számtalan esetben akadályt gör-
dítenek amaz útja elé, sőt a mennyiben mód-
jukban áll, meg is keserítik a tanító életét és 
mindenáron azon munkálkodnak, hogy a tör-
vény idevágó §-ait tőlük telhetőleg kijátszszák 
és amaz üdvös utasításait értékükben lejebb-
szállítsák. 

A ki volt valaha falusi tanító, az tudja, 
hogy mit jelent egy-egy czédulát kérő, s mu-
lasztó gyermeke pénzbirságának elengedéséért 
könyörgő szülő esdeklése, kit a főbíró úr 
küld a szegény tanító nyakára. „Kérj czédulát 
a tanítótól, ő írta ki, ő az oka, hogy itt állsz, 
ő mentsen föl!" így szól hatalma magaslatán 
nemzetes főbíró uram. 0 jól tudja, hogy a 
tanító törvényes alapon, igazsággal írta ki a 
mulasztó gyermeket, de a biró keresi a nép-
szerűséget és átkoztatja a tanítót; miért ? 
mert jót akar tenni, mert azt akarja, hogy 
tudomány nélkül ne maradjon a nép. 

De azt mondhatja valaki, hogy hiszen ezek-
kel a kötelességükkel nem törődő elöljárókkal 
könnyen el lehet bánni, mert hiszen ott van 
az 1886. évi XXII. t.-cz. VIII. fejezetének 
90. illetve 105. §-a, mely fegyelmit, illetve 
rendbírságot akaszt az illetők nyakába. 

Könnyű itt rendbirságról,fegyelmiről beszélni, 
mert a mi falusi elöljáróink nagytöbbsége nem 
azért ül ám a község kályhája mellett reggel-
től estig; nem azért dirigál papot, jegyzőt, 
tanítót, hogy a maga mentségére föl ne tudna 
hozni enyhítő körülményt. De ha fizet is, mit 
fizet? 2—5 frtot, ezt pedig bal mellére ütve 
hetykén dobja ki s mégis ő az úr, a gyerme-
kek pedig mégis csak akkor mennek iskolába, 
mikor nekik jól esik. 

De az a rendbírság vagy fegyelmi nem olyan 
könnyen jön ám, mint azt némelyek gondolják. 

Ha a nemzetes biró uram beküld néhány 
mulasztásokkal teljes, de elintézetlen kimuta-
tást, ezt még szépen visszaküldjük ő neki 
pótlás végett, hogy legyen szives az azon 



10 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3<J. SZÁM. 

kirótt bírságpénzt végrehajtani és úgy a bírság-
pénzről szóló iskolaszéki elnöki nyugtákat, 
valamint a közmunkával ledolgozott pénz-
mennyiséget igazoló hiteles elismervényt be-
terjeszteni. Ekkor sok esetben nyugta helyett 
küldenek egy csomó nemleges zálogolási 
jegyzőkönyvet, pedig jól tudják, mert ki van-
nak oktatva, hogy épp az ily jegyzőkönyvek 
fölvétele után történik a közmunkával ledol-
goztatás. 

Mikor a jegyző értesítésével, a biróval nem 
megy az ember semmire, akkor megkeresi a 
kir. tanfelügyelő a főszolgabírót, ki a hozzá 
pótlás végett küldött kimutatásokat átteszi 
a jegyzőhöz, a jegvző átadja a bírónak, a biró 
a bakternek és eltelik ismét egy-két hónap, 
mire a tant'elüsyelőség kezeihez visszajut a 
nagyjából elintézett kimutatás. A rendbírság 
vagy fegyelmi csak tavaszfelé kezdődik, mert 
hiszen egyszerre nem lehet ajtóstul rárontani 
a szegény biróra s mire a büntető törvény 
keze sújtaná, már jelenti, hogy letette a birói 
pálczát, helyében más ül, kivel kezdődik a fönn 
elzengett nóta, a gyermekek pedig mulasztanak 
tovább. 

Mi a czeremóniát már kerülgetjük, e helyett 
ráléptünk a cselekvés terére s rögtön a fő-
szolgabíróval beszélünk. Ennek tulajdonítom, 
hogy nálunk már nemsokára teljes rend lesz 
a mulasztásokat illetőleg is. 

De a fönti eljárás mellett elfárad a tanító 
és a tanfelügyelő egyaránt. A tanító azért, 
mert tudja, hogy ő kimutatja ugyan a mulasz-
tásokat, de erkölcsi értéke e kimutatásnak 
nincs, mert a gyermekek tovább is mulaszta-
nak, az elöljárók pedig nevetnek. A tanfel-
ügyelő azért, mert önrendelkezés hiiján nem 
ütheti a vasat melegében s nem gyógyíthat 
akkor, mikor a baj még nem fajult el. 

Mindaddig tehát, míg a kir. tanfelügyelők 
közvetve kormányozzák a magyar népoktatás-
ügyet és önrendelkezési joggal, büntető hatás-
körrel fölruházva nun lesznek, addig e mizerá-
bilis állapotok mindig meglesznek. A módo-
sítások keretében tehát első helyen kell, hogy 
álljon a kir. tanfelügyelők erkölcsi értékének 
emelése s hatáskörüknek kiszélesítése. 

A késői adminisztráció, az időntúli intéz-
kedés eltéveszti ha'ását, elveszti erejét. A kis 
baj, ha nem orvosolják kellő időben, elmérge-
sedik. Ha a népoktatás bajai orvoslásáért 
Ponczinstól Pilátusig kell menni, bizony bizony 
oly lázt kap a beteg, hogy a legügyesebb 
pedagógus orvosnak is dolgot ad az egészség 
helyreállítása. 

(Pécs.) Kiss Pál .János. 

A tanítók önképzése. 
Nagy hiánynak tartom, hogy a filozófiai 

lélektani ismereteket nem eléggé tanítják a 
képzőintézetekben. A legtöbb szaktanár a 
lélektant minél kitekertebb nyakú meghatáro-
zásokban adja elő úgy, hogy az lélekölővé 
lesz a növendékre s legfölebb a zseniális ifjak 
fognak akkora alapót szerezni a tanítónak e-
leginkább szükséges tudományágban, hogy 
élvezetüket találják a maguk továbbképzésében. 

Egy jó adoma jut eszembe: Egy, a régi 
gárdából való tanár egy V. oszt. gimnázistát 
fölszólítván, azt kérdezi tőle: „Mi a szög?" 
Az ifjú nagy garral feleli: „Két egyenesnek 
egymástól való elhajlását szögnek nevez-
z ü k " . . . . Az öreg protésszor szabadszájú em-
ber levén, itt nem idézhető szavakkal förmedt 
az ifjúra s azután helvreigazítá a feleletet, 
mondá: „Ha két vonal egymást metszi, szög 
származik." 

így vannak a lélektan tanárai is, pedig 
nem lenne szabad feledniök, hogy a tanító-
jelöltek átlagos tehetségéhez kell mérniök a 
tanítást, mert csekély az előképzettség, me-
lyet a jelöltek magukkal visznek a képzőbe. 

Csekély véleményem szerint a lélektan taní-
tása csakis úgy vezetne kellő eredményre, 
ha azt (gyürüzetes módszerben) minden osz-
tályban előadnák s különös figyelemben 
részesítenék a gyermeki fejlődés lélektanát, a 
mire elvégre is nagyobb szüksége van a tanító-
nak, mint a lelki proczesszusok akadémikus 
meghatározására. Mert ok nélkül tudjuk pl. 
az értelmi erő meghatározását (hiában tanu-
lunk az értelem neveléséről), ha nem ismer-
jük, miként fejlődik, alakul ki a gyermek 
lelkében az értelem. 

Ily módon a nevelés-tanítás nagy munkájá-
ban e legfontosabb tárgyat minden tanítóje-
lölt érdeklődéssel, könnyűséggel tanulná, élve-
zettel építene a biztos alapra önképzés útján 
s hiszem, a nevelés elve a tanításban — tiszte-
let a kivételnek! —- nem puszta frázis lenne. 

Itt keresendő a tanítóképzés egészséges reform-
jára vezető eszköz. 

Az önképzésre a tanítónak múlhatatlanul 
szüksége van; ezen ma már nem vita'kozik 
senki; de lehet s kell is beszélni az önkép-
zés eszközeiről. Azonban, a ki azt hiszi, hogy 
a tanító önképzését előmozdítaná, ha az állo-
mására kilépő tanítónak egy-egy kötet mód-
szer-, lélek-, neveléstant, földrajzot stb. aján-
dékképen adnának: az nagyon csalatkozik. 
Hiszen e tudományoktól már megcsömörlött 
a képzőből kilépő ifjúság legnagyobb része s 
különben is az újdonsült okleveles ember böl-

I csebbnek hiszi magát tanárainál. Ez az oka 
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aztiín. hogy az ilyen novicziusok mindenhez 
hozzászólnak, mindent kritizálnak s mindenre 
van egyéni nézetük, melyet másokénál tisz-
tultabbnak, helyesebbnek tartanak. E túlozott 
önbizalom miatt gyakran fölöslegesnek tartja 
az ifjú az önképzését s ha ebben egyszer 
hézag áll be — különösen vidéken, a hol a sár, 
az elmaradottság a szellemet amúgy is lefelé 
húzza — a csorba nehezen köszörülhető ki. 

Hogy a legtöbb ifjúnál — nem egyes kiválók-
ról, hanem az átlagról beszélek — föllel-
hető e lelki jelenség kiindulópontja hol 
keresendő, ne kutassuk, hanem e helyett arra 
támaszkodva lássuk a tanító önképzésének 
legbiztosabb módját. 

A mi a pedagógia terén való önképzést 
illeti, arra nézve itten van e becses lap, mely 
(ne vegye hizelgésnek a tek. Szerkesztőség) 
új berendezésében, az új szerkesztőség keze 
alatt czéljának, rendeltetésének megfelel úgy, 
miként azt e lapot megalapító nagy minister 
ideális lelke tervezte. 

A vidéki tanítóegyesületek sok helyen 
alapítottak már helyi tanügyi közlönyöket. 
Ezekben alkalmuk van az eszméktől lelkesí-
tett ifjaknak is a szárnypróbálgatásra. Így 
a pedagógiai önképzésben nem lehet hiány. 

Más a mi bajunk, a mit a szegénységünk-
kel takargatunk s ez az, hogy a vidéki tanító 
nem igen vagy csak nagynehezen juthat hozzá a 
tudományok ú jabb vívmány ail oz s így ezek-
kel nem tarthat lépést. Mert hiában! Ugy 
vagyunk mint a gyermek: az újdonság min-
dig jobban ingerel s jót állok róla, hogy ha 
a nagym. közokt. kormány (hol pedig minden 
nemesczélú törekvéshez megvan a támoga-
tásra való jóakarat) módját ejti annak, hogy 
a tudományok vívmányainak újdonságai aprán-
kint minden tanító asztalára eljussanak, az 
önképzésnek, bővebb anyagot, tápot nyújt vala, 
mintha egyszerre egész kis könyvtárt bocsát 
a tanítók rendelkezésére. 

A kivitel igen egyszerű, csak egy kis áldo-
zat kell hozzá: adjon a nagym. kormány a 
Néptanítók Lapjához még egy ívet s e máso-
dik ív egyesítse magában a Magyar Nyelvőr, 
Természettudományi Közlöny, Budapesti Szemle, 
Vasárnapi Újság, Századok, Magyar Kritika 
stb. tudományos, ismeretterjesztő folyóiratok ösz-
szes előnyeit, mire nézve fölösleges lenne itt, 
a jelenlegi szerkesztőség előtt bővebben mora-
lizálnom, ezért csak annyit mondok végül, 
hogy évenkint 52 ív tudományos és ismeret-
terjesztő munka annyi haladást eszközölne az 
önképzés terén, hogy annak ideális és prakti-
kus értéke messze fölülmúlná az anyagi J o 
áldozatot. 

(Krasznn.) Zoványi Lajos. 

— Erdödi János, a jónevü pedagógiai iró, 
a kassai kir. kath. tanítóképző igazgatója a 
tanév végén nyugalomba vonult. Helyére 
Herchl János intézeti tanárt nevezték ki. 

= A katholikus tanítók nagygyűlésére 
jelentkezők figyelmébe. A nagygyűlés, melyet 
a 900 éves keresztény Magyarország fönnál-
lásának jubileuma alkalmából ez évi augusztus 
15-én rendez a kath. tanítók százas-bizottsága, 
nagyszabásúnak Ígérkezik. A kath. tanügyi 
tanács által kiküldött „rendező bizottság" 
Walter Gyula dr. elnöklete alatt tartott ülé-
sében elhatározta, hogy a bejelentett vagy 
jelentkező tagoknak íveket küld szét, melyen a 
gyűlésen résztvenni szándékozók tudatják a 
bizottsággal: 1. hogy ki, hányadmagával és 
kikkel vesz részt; 2. óliajt-e vasúti kedvez-
ményt és melyik fölszálló állomásról ? 3. ref-
lektál-e olcsó lakásra, hány személyre és hány 
napra? Bejelentendő egyúttal az is, hogy 
részt kiván-e venni a jelentkező az eszter-
gomi zarándoklatban, mely augusztus 15-én 
egy napra külön vonaton avagy hajón megy 
az esztergomi jubiláris ünnepségekre. (Az 
esztergomi zarándoklat költségéről később 
ad a bizottság értesítést.) A bejelentő-ívek 
augusztus l-ig a rendező-bizottság központi 
irodájába, melyet a Szent István-Társulat kész-
séggel bocsátott rendelkezésére (Bxdapes', VIII., 
Szentkirályi-utcza 28. szám) küldendők. A kon-
gresszuson résztvehetnek az egyesületi kikül-
döttek s bárki, a ki valamely kath. tanintézet-
nél működik és a négy korona tagsági díjat 
a fönt jelzett központi irodába beküldi. Aug. 
1-én túl jelentkezők vasúti, lakás stb. kedvez-
ményre nem reflektálhatnak. Jelentkezni a 
hivatalos közlemény alapján is lehet már a 
központi irodában, mely után mindenki meg-
kapja a tagsági és kedvezményes jegyeket. 
Örvendetes tudomásul vette a rendező-bizott-
ság az esztergomi tanítótestületeknek a zarán-
doklatra vonatkozó határozatait (az ottani 
elszállásolás, kalauzolás, étkezés stb. illetőleg) 
s egyben kimondotta, hogy az esztergomi 
bizottság szervezésére lépéseket tesz s azzal 
állandó összeköttetésbe lép. A kongresszus 
tagjai részt fognak venni az esztergomi ünnep-
ségek minden mozzanatában, a mely igen 
érdekesnek és változatosnak Ígérkezik. Az 
esztergomi kirándulással előre láthatólag külön 
kirándulást kapcsolnak össze, melynek költ-
ségei az 5 forintot alig lépik túl. Több fontos 
ügy letárgyalása után kimondatott, hogy,, 
a kath. tanítóság, a kongresszusra vonatkozó 
minden bizottsági határozatról a „Népnevelő"-
ben állandóan értesíttetik. 
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Kép a limitből. 
Kedves kartársam, ki modern képzettséggel 

palotákban osztod a kis nebulóknak a tudo-
mányt, kik kényelmes — tudom is én miféle — 
új szerkezetű padokban „feszítve", korunk 
haladt technikájának minden előnyeit „élvezik", 
jer velem egy kis sétára a „Szünórában". 
Persze — mint igazi apostolokhoz illik — 
gyalogszerrel, mert amellett, hogy bicziklire, 
erre a modern paripára, magunkfajta ember-
nek úgysem igen telik, ez a paripa nem 
olyan útra való, a milyenre én vezetni akarlak; 
különben is megzavarná ez a divatos szerszám 
„képem" összhangját. 

Ne félj semmitől, képem csak 10 —15, 
vagv mondjuk 20 éves, tehát ment a kísér-
tetektől és egyéb ósdi szellemektől; színhelyét 
se keresd valahol „a sötét Afrikában" : egy 
félreeső (a mondás szerint „Isten háta mö-
götti") középnagyságú magyar falu az, a hová 
a jól gondozott országútról letérve, szép 
árnyas tölgy- és bükkfa-erdőn keresztül mint-
egy 3/i órai gyalogolás után érünk. A falu 
hepe-hupás dombon és völgyben épült, meg-
lehetős rendetlenséggel: nem csoda, hogy a 
tvukász — a ki pedig csak szakember a falusi 
tájékozás dolgában ! — hétszer bolondult el 
benne; legalább ezzel szokták a környékbeli 
lakók a községbelieket boszantani, mint a 
hogy azokra a jó rátótiakra is sok fura dolgot 
fognak rá. Igaz, hogy a községbeliek azzal 
védekeznek, hogy „bolond" volt úgy is a 
tvukász, mert valószinüleg valahol elitta az 
eszét; de ez mit sem változtat a községnek 
messze földre terjedő hirhedtségén . . . 

Mi azonban ne féljünk áz „elbolondulástól" : 
maradjunk a „fő-utczán", a többiben úgy 
sincs dolgunk. Legelső, a mi szemünkbe ötlik, 
a „harangláb". Ez fából készült alkotmány 
egy kisebb zsindely-tetővel, mely alatt a falu 
harangja húzódik meg szerényen, és egy 
nagyobb, szalmával (zsúppal) fedett tetővel, 
mely alatt a „Szent Mihály lova" van: ezen 
lovagolnak a falubeliek a „másvilágra". 

Utunkat folytatva, miután„ egy dombon le-
és egy dombon fölértünk", két ház ragadja 
meg figyelmünket. Az egyik bár szerény, 
szalma-födeles épületecske, de eléggé gon-
dozott. Ide tér be a faluba vetődött utas, a 
mi azonban oly ritka eset, hogy „ esemény"-

számba megy. A falubeliek pedig — főleg 
vasárnap este — itt szoktak egy kis közös 
búfejtőre összejönni, miután a saját szőllő-
hegyük pinczéjében megelégelték az egyesben 
való ivást. Azaz, hogy ez csak akkor volt így, 
a midőn még az átkos féreg nem garázdál-
kodott a gazda szőllőjében és egy itcze bor 
ára a korcsmában sem került 6—8 krajczár-
nál többe . . Az említett ház volna tehát a 
falu érdemes „vendégfogadója". 

Ezzel szemben egy kis dombon van a jelzett 
másik ház, melynek teteje kissé félrelibbent, 
bizonyosan attól a bortól, a melyet a szom-
szédházban fogyasztanak . . . Ez is a falu 
tulajdona, ez is „középület", mint amaz; 
azonban a zsuppkészletet fölemésztette amaz, 
emide már nem jutott. Bizony a verebek is 
csak félve mernek a száz- és százszor átlyu-
kasztott szalmafödélben tanyát ütni 1 Hát még 
a falak ?! Girbe-görbék, ütöttek-kopottak, a 
melyekre a lecsurgó esővíz hosszú párhuzamos 

; csikókat vont; alul pedig a tyúkok kezdték ki. 

Ha nem mondom is, a szives olvasó kita-
lálja, hogy az iskola előtt állunk. De lépjünk 
be! A gödrös pitvarból egy nagy szobába 
toppanunk, melynek balfele — úgy látszik — 
szerény lakószobának van berendezve, hiszen 
ott gubbaszt, valami durva házi vásznat varrva, 
a pápaszemes „mesterné asszony" ; míg a 
szoba balfelén két hosszúlábú asztal, melynek 
mindegyik oldalán egy- egy hosszú, alig arasznyi 
széles támlanélküli pad. Lapjuk vastag tölgy-
fából van faragva, régi jószág, a midőn a 
fával még nem kellett takarékoskodni. Ezeken 
a padokon ülnek a falu reményteljes csemetéi 
és lesik a tudományt „mester uram" ajkairól, 
kinek borizü hangja csakhamar elárulja, hogy 
szívesen áldoz Bachus oltárán. 

Különben mester uram valamikor jobb 
időket látott: molnárlegény volt az istenadta, 
de a zsákok czipelése közben valahogy bal-
eset érte, egyik kezét a kerék kellőnél jobban 
megsimogatta, minek következtében jobbkeze 
néhány ujja kificzamodott, majd megmere-
vedett. Szóval: alkalmatlanná vált a molnár-
ságra, lett tehát belőle „mester", mert meg-
jegyzendő, hogy a molnármesterségen kívül 
úgy, a hogy írni és olvasni is tudot t ; több 
tudományt pedig azért a néhány forintos tan-
díjért meg néhány kéve gabonáért, a melyért 
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még harangozni, ostyát sütni stb. is kell, nem 
is lehet kivánni. 

Belépésünkkor ugyan „pantallóban" találjuk 
a mester urat, de ilyesféle lukszust csak taní-
tás alatt enged meg magának, egyébkor 
„gatyára-ingre" vetkőzve kint szorgalmatos-
kodik a kertben, a mezőn, a tehénkéknél, 
mert különben nem élhetne meg, ha a csekély 
földjárandósághoz cselédet tartana vagy nap-
számossal munkáltatná. 

A mester úr a község teljes bizalmát bírja; 
nem csoda, hiszen már több mint 30 év óta 
ő „silabizáltatja" (ezentúl nem igen jutnak!) 
a falu csemetéit és ki tudja, hogy még meddig 
boldogítaná a jövő nemzedéket, ha az a házsár-
tos tanfelügyelő folyton nem zsörtölődnék a 
községgel a mester úr fogyatékosságai miatt. 
Pedig hát uram fia! úgy „megleczkéztetni" a 
gyermekeket mint mester uram, senki sem tudja. 
Hogy hosszú mogyorófa- pálcza fityeg kezében, 
az — mint „a tanítói tekintély jelképe" — 
megszokott dolog; hogy a „gonosz sátánok" 
órákhosszat térdelnek, az sem különösen föl-
tűnő. Belépésünkkor is térden csiíszva megy 
az egyik „szurtos gonosz" a szoba szögleté-
ben levő bugvigához (szükszájú öblös korsó), 
hogy annak bugyborékoló víztartalmából eny-
hítse szomját. De van a mester uramnak egy 
— valószínűleg önmaga által föltalált — ere-
deti büntetésmódja is. A „sátán fajzatai", 
kik órákhosszat térdepelnek, még egy kis 

^ „űtravalóban" is részesítik egymást: kettő-
kettő parancsszóra egymásnak hajába markol 
(itten a hosszú haj divat) és alaposan rán-
czigálják egymást ide-oda a „párbajozok", míg 
mester uram azt nem mondja: „no most mái-
elég!" 

De nini, mesterék háza előtt két idegen 
kocsi állt meg. Vájjon mit keresnek ezek a 
jómódúaknak látszó, távol falukból való ide-
genek a mesterék házánál? Mindegyik kocsin 
a kíséreten kívül egy-egy nagy beteg jött. 
Egyiknek borzasztó fekély van a karján: a 
másiknak meg egyik lába dagadt meg oly 
iszonyúan, hogy alig tudja a másik után húzni 
és csak kísérőjének támogatásával éri el a 
szoba belsejét. A szerencsétlenek, kiknek baján 
falujuk összes kuruzslói nem bírtak segíteni, 
a mesternének, kinek „javasasszony" hire hét 
falu határán is túlterjed, segítségétől várják 
már csak sorsuk jobbra fordulását. 

Meg is vizsgálja a mesterné asszony műértő 
szemekkel, még pápaszemet is tűz az orrára; 
de ráticzokba alakult homlokáról és aggódást 
kifejező arczárói nem sok jót lehet leolvasni. 
Végre megszólal, hogy miért nem jöttek már 
előbb. No de azért mindegy: türelemre inti 
páczienseit, előszedi összegyűjtött gyógyfüveit, 

kimegy a konyhába, valamit összekotyvaszt 
és vigasztaló szavak kíséretében mindegyiknek 
ad egy-egy jó adaggal a „ flastromból", lei-
kökre kötvén, hogy utasításaihoz szigorúan 
alkal m azko dj anak. 

Ilyen esetek is hoznak valamit mesterék 
konyhájára . . . . 

* 

Régen volt, talán igaz sem volt! Az 
iskola-telek másik oldalán most egy épület 
emelkedik, mely csinra, tisztaságra nézve 
messze kiválik a falu összes házai közül. Ebben 
lakik a tanító úr, ott van az iskola is. A régi 
épület helyén kert van, a melyben a tanítóné 
asszony ápolgatja virágait, zöldségeit; ha el-
fárad, odamegy a tanító úr által nevelt fák 
árnyékába vagy a tanító úr által készített és 
gondozott lugasba — megpihenni. 

A korcsmaházat pedig a verebek is kerülik . . 
még azok sem érzik jól magukat a szél és 
vihar által megtépázott baglyas szalmafödélben. 

(Bezdán.) -Vaj/// József. 

I R 01) A L 0 U. 
A magyar beszéd tanításának természetszerű 

módja a nem magyar ajkú népiskolákban. A ta-
nító-, tanítónőképző-intézeti növendékek, taní-
tók és tanítónők számára írta Láng Mihály, 
az eperjesi állami tanítónőképző-intézet igaz-
gatója. Budapest. Az Athenaeum irod. és 
nyomdai r.-társulat kiadása 1900. Ára 2 kor. 
50 fillér. -— Mint tanító, ki életem javát az 
iskolában töltöttem és csekély erőmhöz képest, 
bár szűkebb körben, a magyar nemzeti neve-
lésnek szenteltem, évek hosszú során át figye-
lemmel kisérem a szerzőnek hazánk szép nyel-
vének terjesztése és sikeres tanítása érdekében 
kifejtett önzetlen és áldásdús munkálkodását. 
A mily örömmel és lelkesedéssel csatlakoztam 
azon elvekhez, melyeket ő a két legutóbbi 
egyetemes tanítógyülésen fejtegetett, oly meg-
elégedéssel olvastam az előttem fekvő könyvet, 
melynek elméleti része épp úgy, mint a gyakor-
lati rész minden hazafiasan gondolkodó, nemze-
tiségek által lakott vidéken működő tanítóra 
nézve valóságos kincsesbánya.. Mi tűrés-taga-
dás, a tanítóság j elentékeny része még mindig 
a direkt és indirekt módszer között ingadozik. 
Láng művének minden egyes sora megczá-
folja azokat, a kik folyvást azzal hozakodnak 
elő, hogy a magyar nyelvnek az idegen ajkúak 
iskolájában való tanítása a természetszerű ség 
elvével ellenkezik. Megfeledkeznek arról, hogy 
egy másik pedagógiai elv a tanítás kultúr-
szerűségét követeli. És ha kultúráról szólunk, 
nálunk csak magyar kultúráról lehet szó. 
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Szerző megmutatja, miképen kell a két elvet 
egymással összhangzásba hozni. Ügyesen cso-
portosítja az elméleti részt, melyben nagy 
tapintattal a magyar beszédre való szoktatás 
cze'lját fejtegeti. Ez a fejezet idegen ajkú, 
eddig félrevezetett kartár.-ainkat a hazánk-
ban lakó testvérnépek jogi helyzetére vo-
natkozólag hü és helyes fölfogásra fogja 
vezérelni. Megküzd azon ellenvetéssel is, 
még pedig sikeresen, mintha a direkt mód-
szer szerint nem lehetne az ismeretesről az 
ismeretlen felé haladni; ismerteti a 6 éves 
gyermek beszédét, minden sorban arra utal, 
hogy a beszéd anyagául csak azt szabad föl-
venni, a mit a gyermek érzékelt. Kezdetben 
nem feleltet egész mondatokban, hanem rész-
letesen, lélektani alapon fejtegeti a szintétikai 
módszer helyességét. De mi legyen a kiindu-
lási pont? Hol és miképen kezdjen oly 
gyermekkel, ki egy árva szót sem tud magya-
rul ? Az így töprenkedőknek „A mozgás 
nyelvének szerepe stb." czímű fejezetet ajánlom 
kiválóan figyelmükbe. E fejezet tartalmának 
kellő felfogása után megtaláljuk a következő 
fejezetben a helyes egymásutánt is kijelölve. 
A könyvnek nem kevésbbé érdekes része a 
több mint 120 lapra terjedő gyakorlati rész, 
melyben az osztatlan iskoli 3 osztályának 
minden tárgyából sikerült útmutató-szemelvé-
nyeket közöl. Legbővebben foglalkozik —-
nagyon helyesen — az I. osztálylval, hol 
tulajdonkép az alapvető munkát kell végezni. 
Az eddigiekből is láthatják pályatársaim, hogy 
a röviden ismertetett könyv megérdemli, hogy 
a legszélesebb körökben elterjedjen. Óhajtom, 
hogy a magyar tanítóság L. lángoló haza-
szeretetét, sok tudással írt becses müvét a 
megérdemelt elismeréssel jutalmazza és kiki 
a maga körében a direkt módszernek apostola 
legyen. Csak ez esetben várhatjuk a magyar 
nyelvnek általános terjedésé'. Teljesítsük köte-
lességünket s az állam, községek stb. által 
hozott áldozatok meg is hozzák gyümölcsüket. 

(N -Becskerek ) Hányni Jakab. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Szarvas F. József oki. tanítót 

az eötvösfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szabó Mihály oki. tanítót az ilosvai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Titz Erzsébet újvidéki 
áll. polg. isk. li.-tanítónőt a beszterczei áll. 
polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanító-
nővé; Poppovits Anna kaposvári áll. segély, 
közs. polg. leányisk. h.-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé: Lakatos 
Sarolta oki. óvónőt a lippai áll. óvóhoz óvó-

nővé ; Eránoszné-Tahy Gizella beszterczei áll. 
polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a 
Xl. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé. 

Áthelyezte: Fülöpné-Fischbein Laura éle>di 
és Béládiné-Jobszt Mária magyarcsékei áll. 
óvónőket kölcsönösen; Deméné-Rill Yilma ka-
puvári áll. polg. leányisk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a szombathelyi áll. segély, 
közs. polg. leányisk.-hoz ; Ádám János petrilla-
deákbányai ál1, el. isk. tanítót a tarnói áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségellen; Lehotzky Vilmos 
tarnói áll. el. isk. tanítót a dubraviczai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében: Mayer Janka 
ruttkai és Fischer Margit lacseti áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Gyúr ász Irén kőszegi 
áll. segély, közs. polg. isk. s.-tanítónőt jelen-
legi minőségében az újvidéki áll. polg. leány-
iskolához; Van Möns Alfréd turóczszentmártoni 
áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében 
a pancsovai áll. polg. és felső keresk. isk.-hoz; 
Perdy Emil f'ogarasi áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a hosszúfalusi áll. polg. 
isk.-hoz. 

Jóváhagyta: az „aradmegyei kisdednevelők 
köré"-nek alapszabályait folyó évi 34.750. sz. a. 

Nyugdíjat utalványozott: Fejes Albert sajó-
szentpéteri munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 1340 koronát; Németh Mór egyházfai r ím. 
kath. munkaképtelen tanítónak évi 600 koronát; 
Szügyi Ignácz vágbeszterezei izr. tanítónak évi 
1440 koronát; Nagy Albert dobsinai munka-
képtelen áll. el. tanítónak évi 1580 koro .át ; 
Bán János makói munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 1100 koronát; Bédei János oros-
házai munkakép'.elen ág. hitv. ev. tanítónak 
évi 2280 koronát; Waigang Ferencz tápiósápi 
munkaképtelen rom. kath. tanítónak évi 480 
koronát; Kládok József saári munkaképtelen 
r. kath. tanítónak évi 580 koronát; Granfeld 
Izrael heőcsabai munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 460 koronát; Morvay Mihály mezőtúri 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 1360 
koronát: Fischer Mór nádudvari munkakép-
telen izr. tanítónak évi 880 koronát; Lakó 
József ó-kécskei munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 820 koronát; Széless Károly tisza-
szőllősi munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
720 koronát; Spányik Ignácz vittenczi róni. 
kath. el. isk. tanítónak évi 500 koronát; 
Piuszkay Pál nyomári munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 580 koronát; Gaál Elek magyar-
keczeli munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
560 koronát; Szilágyi János bánhorváti 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 540 
koronát; Kádár István radnóthi munkakép-
telen g. kath. tanítónak évi 340 koronát. 

Segély-, illetve gyámpéuzt utalványozott: 
néh. Jalovecz Miklós szt-ábrahámi r. kath. el. 
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isk. volt tanító özv., szül. Zacslzú Bertának e'vi 
300 koronát; Siegel Sámuel nyug. kulaí izr. 
tanító özv., szül. Grünb mm Róza részére évi 
260 koronát; Moldován Tódor kerelősóspataki 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Ahlea 
Anastásiának és Nozarica nevű kiskorú árvájá-
nak összesen 350 korojá t ; néh. Jíigó Ferencz 
szentgróth-polgárvárosi nyug. r. kath. tanító 
özv., szül. Rumpelesz Zsófiának évi 250 koronát; 
Kovács István orosházi nyug. ág. ev. tanító 
özv., szül. Zayacz Ilonának évi 704 koronát; 
Konecsny János békéscsabai volt róm. kath. 
tanító özv., szti1. Friedrich, Jozefának évi 640 
koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A Délniagyarországi Tanítók Egyesülete 

Nagy-Kikindán jul. 10 én és 12-én tartotta 
idei nagygyűlését. A tanítók százankmt ér-
keztek már 9-én a pályaudvarra berobogó 
vonatokkal s ugyancsak 9-én az esti gyors-
vonattal érkezett meg Halász Ferencz osztály-
tanácsos, mint a közokt. minister képviselője. 
Halász osztálytanácsost Nngv Kikinda város 
polgármestere a város nevében fogadta s 
egyúttal vendégszerető házában szálásolta el. 
Még az nap este választmányi gyűlést tar-
tottak. a melyen a gyűlés tárgyainak elő-
készítésén kívül a legfontosabb tárgy a 
Szegeden, létesítendő internátus volt. Tergina 
lelkes s/avai, Perjéssi meleg üdvözlete s több 
egyesületi tag felszólalása után egyhangúlag 
elhatározta a választmány, hogy javasolni 
fogja «a közgj ülésnek : k idd jön lei egy hízott 
ságot, mely a szegedi helyi bizottsággal együtt 
részletes tervet dolgozzon lei, liogy a jövő köz-
gyűlés a létesítés érdekében végleg határozzon. 
ívedden reggel az összes vallásfelekezetek 
templomában istenitiszteletet tartottak. A róm. 
kath. templomban a misét Ruschek Antal 
győri esperes mondotta. Az istenitisztelet 
után a róm. kath. iskolában leleplezték a 
Steinbach Autal, néhai kir. tanfelügyelő emlék-
tábláját s csak ezek után kezdődött meg a 
nagygyiilís. Schenk Jakab lelkes beszéddel 
mitotta meg a gyűlést s azután rendre 
üdvözölte és névszer nt is megnevezte a 
vendégeket, a kik közül Halász Ferencz a 
mi lister nevében, Belicska és Telecski ország-
gyűlési képviselők, mint egyesületi tagok, 
Bogdán N. polgármester pedig mint vendég-
fogadó házigazda üdvözölte az egybegyűlt 
tanítókat. Schön József a budapesti tanítók 
üdvözletét hozta el. Az üdvözlések után meg-
kezdődtek az előadások. Az első előadó 
Ambrus József kisoroszi plébános volt s elő-
adásának czíme: „Hazafiság a népiskolában." 

A föloTvasó hazafias lelkesedéssel tárgyalta 
ezt a szép' témát. Utána Gockler Lajos a 
nyugdíjtörvény revíziójáról beszélt s az ő 
javaslatait is elfogadták. A közgyűlést nagy 
lakoma követte, a melyen a többek között 
Halász Ferencz a királyt, Jancla Ferencz 
Wlassics ministert éltette. Délután a polgári 
iskolai szakosztály gyűlésezett, a melyen elha-
tározták, hogy az orsz. polg. isk. egyesülethez 
csatlakoznak. Ugyancsak ülést tartott az óvó 
és a gazdasági isniétlőis'iolai szakosztály is. 
Este jótékonyezélú nagy hangverseny volt. 
a melyen Haraszty tanítónő énekkel, Földes 
Géza és Szabolcska M hály fölolvasással 
működtek közre. Másnap a közgyűlést foly-
tatták s ekkor az adminisztratív ügyeket 
intézték el. Délután pedig tanulmányi kirán-
dulásra Fiúméba indultak 

!PS A szabolcsvármegyei általános tanító-
egyesület XXIV-ik közgyűlését julius 4én 
Kis-Várdán tartotta meg. Jlyen népes gyűlése 
az egyesületnek még nem volt. Százhúsz tag 
kö/iíl 104 jelent meg. ' -10 órakor vette 
kezdetét a gyűlés Orsovszky Gyula elnök meg-
nyitó bes/.édével. Erre Werner Gyula főjegyző 
fölolvasta szépen kidolgozott évi jelenté-ét-
Az iskolaszéki intézmény eltörléséről Fa.:eins 
János értekezett. Többek hozzászólása után 
az előadó j-tvaslatait elfogadták. (Mik voltak 
azok ? Szerk.) A Tanítók Házáról Orsovszky 
G\ula értekezett „A népiskola V—Vl-ik osz-
tályában a mértan, mint külön tantárgy 
tanítandó- e, vagy a/, abból előírt tananjag a 
számtantanításnál a számítás megfelelő helyein 
volna ismertetendő:-1" Előadó: Ruhmanrí 
Andor. Előadónak javaslata hogy a mértan a 
számtan megfelelő helyein és a raj/.taní-
tásnál tanítandó— elfogadtatott. A tatitervkér-
dés vitatételül tűzetett ki. Előadók: Fischer 
Armin és Seres Gáspár. Fischer az egységes, 
Seres a külön tanterv mellett foglalt állást. 
Mindkét előadó derekasan védte a maga 
álláspontját. Ügy a fölszólalók, mint a köz-
ponti választmány határozati javaslata Seres 
Gáspár előadó indítványával egyetértve a 
kii lön tanterv fogadtatott el. A M T. Orszá-
gos Bizottságának új alapszabályai értelmé-
ben az egyesület tagjai közül két, a fővárosi 
kartársak közül egy képviselő választatott meg, 
még pedig: Orsovszky Gyula és Werner Gyula 
vidéki, írt zing Imre fővárosi tanítók. Az Eötvös-
alap osztó bizottságának gyűlésére Orsovszky 
Gyula küldetett ki az egyesület költségén. 
Az Eötvös-alap vidéki gyűjtő bizottsága 29 
taggal a kisvárdai járáskörben megalakult. 
Az Eötvös-alap segélydíjaira 4 kartárs gyer-
meke ajánltatott Gyűlés után a nagy vendé;.'lo-
ben 140 terítékű lakoma volt. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Magánügyben csak a 

kérdező levélhez mellékelt megczímzett levelező-
lapon adunk választ, a lapban egyáltalán nem. 
Kézirattal bőven el vagyunk látva, de azért 
az igazán jó czikket mindig szívesen látjuk. 
Gyűlési tudósításokat köszönettel veszünk, de 
a t tudósítókat arra kérjük, hogy röviden és 
velősen írjanak. T. kartársainkat kérjük: 
figyelmeztessék a lapunkat, úgy látszik, nem 
olvasó iskolaszéki elnök és jegyző urakat, 
hogy a pályázati hirdetések nem hoz-
zánk, hanem a kiadóhivatalhoz (I. Vár, Iskola-
tér 3. sz.) küldendők. A szerkesztőséghez kül-
dött hirdetési szövegekért mi semmiféle felelős-
séget sem vállahmk el. — Farkas Sándor 
(Budapest), Peréuyi Miklós (Budapest) és 
Halmi Jliklós (Dercz) urakat kérjük pontos 
lakczímük mielőbbi szives beküldésére. — 
L. J. A Tanítók Háza gyufáját a gyárosnál: 
Reisner Emánuel, Gyula (Békésmegye) kell 
megrendelni. Az ügy érdekében köszönjük 
buzgó kodását. Vajha az összes kartársak így 
buzgólkodnának! De — fájdalom! — sok 
köztünk az apalikus ember és talán még 
több a Pató Pál! — G. K. A julius és 
augusztusra járó taudíj, a mi nézetünk szerint 
is, önt illeti meg. A rendes bíróság. — 
Sz. Alfréd. Vájjon egy okleveles tanító, 
a tanítói pályán nem működvén, bizonyos 
idő múlva elveszti e a tanítói pályához okle-
velével nyert jogoailt-ágát ? Erre a kérdésére 
az a válaszunk, hogy tanítói állásra oklevele 
alapján bármikor jogosan megválasztható; 
azokat a jogokat (pl. katmai ügyben) azonban, 
melyek az oki. tanító gyakorlati tanítói 
működéséhez vannak kötve, nem élvezheti, 
ha nincs a tanítói pályán. — K. László. Azt 
az időt, a mit a tanító betegsége miatt 
távol tölt a tanítói pályától, ha visszatér 
oda, csak abban az esetben nem tekinthetik 
nyugdí j- és korpótlékjogosultságot megszüli -
tetőnek, ha ezen megszakítás okát annak 
idején a hatóság előtt kellően igazolta. — 
W. F. igazgató. Az Eötvös műveire még 
folyvást lehet előfizetni. Legczélszerűbb lesz, 
ha a megrendelést az Eötvös-alap pénztárosa 
(Schmidt Albin, VII., Wesselényi-utczai közs. 
elemi iskolai igazgató) útján eszközli. — 
Y. A. Megkapja, de kérje azonnal. — X. G. 
Göiicz-Ruszka. Megsürgettük; a napokban 
(29.861 sz. a.) innét kimegy az utalvány. — 
Z. 25.344 sz. a. kiutalványozták s így a nyugdíj-
járulékait is le fogják vonni. — St. A. Megsürget-
tük. (Magánügyben czímzett lev.-lapot kell mel-
lékelni ; ezúttal csak kivételesen válaszoltunk.) — 
Kluger Ödön. A tanítók hadmentességi díjtól 

való fölmentéséről az 1880. évi XXVIII. 
t.-cz. 3-ik i;-a intézkedik. Ezen §-hoz csatolt 
utasítást is figyelmébe ajánljuk. — Yárnay 
Ferencz. Községi isk. tanítók korpótléka 
fedezéséhez szükséges államsegély iránt be-
terjesztendő kérvényhez csatolni kell: a) a 
községi iskola költségvetését; b) a köz-
ségháztartási költségvetését; c) a tanító okle-
velét és díjlevelét s d) a község egyenes 
állami adójáról kiállított adóhivatali kimu-
tatást. — lí. A. Számvevőségi vizsgálat alatt 
áll. — M. Kívánságához képest megtörtént a 
sürgetés. — Láng Géza. Az állami tanítók 
fizetésemelése szolgálati idejük arányában 
hivatalból történik. Kár volt folyamodni s 
ezatán is fölösleges. — Hütter. Elintézés 
alá vétetett. — Szabó S. Nyugdíjügyében 
sérelem nem történt. A 320 frt nem volt 
helyes. Ebből az alkalomból fölhívjuk összes 
kartársaink figyelmét arra a körülményre, hogy 
czélszerü, ha nyugdíjigény helyesbítéseért folya-
modnak, a fölvételi könyvecskét is be-
küldeni. — Gruber K. Úzus, hogy ha 
üres az állás vagy az illető nem tagja az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetnek, a 15 krt nem 
szedni be vagy ha beszedték, vissza is adják 
vagy törlik. — Szász G j. Nyugdíjas 
tanító halála esetén az özvegyi nyugdíjat 
a halálozás napját követő hó l-jétől számíiják. 
Nyugdíjas tanító özvegyének segélye ügyét 
azonnal elintézik, ha a kérvény beérkezik. — 
Szabó J. Az iskolaszék az osztályok látoga-
tását beosztja a tagok között. Minden rendes 
tagnak joga van osztálylátogatásra. — Bren 
lier F. A gazd. ismétlő iskola tanításáért 
jegyzőkönyvileg biztosított, 50 frtot a községi 
elöljáróságtól követelje. Önre nézve teljesen 
mindegy: kap e ily czélra a község állam-
segélyt vagy nem ? — H. Nem lehet jobban 
beleavatkozni. — Komárom. P. F. A Nemzeti 
Tornaegylet művezetőjéhez, Maurer János 
úrhoz forduljon (Budapest VIII. ker., Szent-
királyi-utcza). — B. Gy. Nem kötelezhetik 
reá, hogy okvetetlenül abban a községben 
töltse a tanító a karácsonyi és húsvéti ünne-
pet, a hol lakik. Templomba menjen a növen-
dékekkel. — L. F. Z. R. A kir. tanfelügyelőnek 
sürgősen jelentse be. — 19<>0. Az iskolafen-
tartó és kir. tanf. beleegyezésével maradhat. — 
H. M. V. Czélszerü kerülni az idegen szókat, 
ha elég jó magyar kifejezésünk van az illető 
fogalom jelzésére. — 1). 0. Pade. Kir. taná-
csos, tehát nagyságos czím illeti meg. Buda-
pesten I. ker. van a lakása saját villájában a 
Gellérthegyen. — G. a. Ha nincs hivatalban, 
közvetetlenül folyamodjék tanítói állásért a 
közokt. ministeriumhoz. — K. Gy. Adtunk 
már ebben az ügyben választ Nem lehet rá kilá-
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tása, hiszen ön nem tanító, hanem rabbi. 
Hogyan lenne tehát tagja a tanítói nyugdíj 
intézetnek ? — S . . . r . Ha valamely felek, 
iskola megszűnik s állami iskolát nyitnak, a 
volt felek. isk.. tanítóját csak akkor alkalmaz-
zák ott az állami iskolában, ha ezt a közokt. 
min. czélszerünek tartja vagy erre nézve 
esetleg az államosításnál megegyezett. A meg-
szűnt iskolára nézve tanácsadónkban — ha 
utánanéz —több helyütt talál fölvilágosítást. • — 
Szil.V J. Pia szeméről a hályogot operáczióval 
a klinikán is eltávolítják. De magán-gyakorló 
szemorvos is vállalkozik reá. Mindenesetre 
vele kellene jönni az illető iskolásgyermekkel. 
Hát közelben pl. űjhelyi orvos nem operál-
hatná ? — P. U. Lapunkban volt róla szó. — 
Sz. A. Lehetséges az, hogy községi tanító ne 
tudná kiszámítani: mennyi nyugdíjban része-
sülhet 33 évi szolgálata után? Hányszor meg-
mondta már a Néptanítók Lapja, hogy az 
első 10 év után 40°/c, azontúl évenkint 2°, o-kal 
emelkedik. Alapul szolgál a beszámítható 
utolsó fizetés. — Cs. Rendes körülmények 
között a vasúti tanfolyamra érettségi bizo-
nyítvány alapján vesznek föl. — B . . . a 
János. A tanítók gyermekei tandíjmentessége 
tárgyában nyújtandó kedvezményről tanács-
adónkban találhat útbaigazítást. Ne sajnálja 
a fáradságot: keresse ki. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Ausztriában még min-

dig zavarosak a politikai állapotok, sőt most 
még talán inkább, mint valaha. Körper minister-
elnök f. hó 14-én jár t Ischlben 0 Fölségénél, 
hogy jelentést tegyen a politikai helyzetről. 
Ügy mondják, hogy az osztrák parlament 
munkaképességének visszaállítására még egy 
utolsó kísérletet akarnak tenni. •— Párisban 
a julius 14-iki nemzeti ünnep nevezetesebb 
inczidens nélkül folyt le. A franczia politikai 
pártok most, hosy a kiállítás békéjét meg ne 
zavarják, pihentetik fegyvereiket, melyek, a 
kiállítás bezárása után, alighanem félelmetesen 
fognak összecsapni. — A kinai bonyodalom 
mind nagyobb és nagyobb arányokat ölt. 
Az újabb tudósítások megerősítik azt a régebbi 
szomorú hírt, hogy a hatalmak követségeit 
lerombolták és az összes európaiakat fölkon-
czolták. A hatalmak most erősen fegyverkez-
nek, hogy végetvessenek a kinai forradalom-
nak, melynek arányai felől alig lehet hiteles 
hireket szerezni, a mennyiben a Pekinggel való 
összeköttetés még mindig meg van szakítva 
Csak európai bonyodalom ne származzék ebből 
az. áldatlan kinai kérdésből! — Az afrikai 
harcztérról a vitéz búrok újabb nagy győzel-

méről hoz örvendetes hírt a távíró, sőt már 
azt is emlegetik, hogy Roberts fővezér 
Pretoriából visszavonul Boemfonteinba. Már 
Angliában is tartanak meetingeket a délafrikai o o 
köztársaságok leigázása ellen. Angliának je-
lenleg három háborúja van (t. i. az asantiak 
ellen is) s bizony-bizony egy helyen sem terem 
számára babér! 

— Halász Ferenczet osztálytanácsossá 
kineveztetése alkalmából többek között külön 
küldöttség is üdvözölte Gyöngyös városából az 
országgyűlési képviselő és polgármester veze-
tése alatt. Halász Ferencz egykor, mint heves-
megyei tanfelügyelő, nagy érdemeket szerzett 
Gyöngyös közoktatásügyének fölvirágozta-
tásában és ezért őt a város díszpolgárának 
választotta. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
f. hó 14-én Ujváry Béla alelnök elnöklete alatt 
ülést tartott, melyben az augusztusi közgyűlés 
előkészítésével foglalkozott. Az Eötvös-alap. 
közgyűlése augusztus 17-én lesz, alkalmasint a 
M. T. Akadémia termében. 

— A népiskolai szemléltető képek kiállí-
tásának megtekintését ajánljuk mindazoknak 
a tanítóknak, kik a nyári szünidő alatt a fő-
városba jönnek. A tanulságos gyűjtemény az 
Akadémia palotájában ínég két hónapon át 
nyitva marad, a bemenet ingyenes, sőt az 
érdeklődő még ingyen katalógust is kaphat. 

— Éhinség Kelet-Indiában. A búrok e's 
kínaiak háborúja mellett egészen háttérbe 
szorult lapjainkban a keletindiai éhinség. 
Pedig száz év óta nem történt ily rettenetes 
eset a földgömbön. A sűrű népességű Kelet-
India középső vidékén, körülbelül kétszer oly 
nagy területen, minő Magyarország, a hosszas 
szárazság következtében ezrével pusztult el a 
háziállat és az ember s még jelenleg is 
—- kimondani is borzasztó — mintegy 10 millió 
embernek nincs mit ennie. Egész sereg falu 
népe halt ki teljesen, úton-útfélen lehet látni a 
mozogni is alig bíró csontvázakat és a halotta-
kat, sokan már annyira elgyengültek, hogy 
enni sem képesek és a városokat oly sok kol-
duló éhező lepi el, hogy már a könyörületes, 
szivüek is közönyösek kezdenek lenni tehetet-
lenségük érzetében. Soha semmi ragályos 
betegség nem ölt meg egyszerre annyi embert, 
mint itt az éhinség. Gabonaszállítmányok, 
népkonyhák és adakozások nem érnek semmit, 
az emberek az utczákon halnak el s önmagu-
kat gyilkolják meg. Nagyobb helyeken 10—20 
halottat égetnek el naponta és a kegyes indu-
sok, kik a temetési szertartásokat máskor gon-
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dosan raegtartiák, örülnek, hogy így némileg 
megszabadulnak a sok halott kigőzölgésétől. 
Kelet-Indiában örökké szomorú emlékű lesz 
ez az év és a hatalmas angol nemzet szégyen-
nel tekinthet e borzasztó csapásra, melyet 
enyhíteni is alig képes. 

— Űj kir. tanfelügyelő. A vallás- és 
közoktatásügyi minister Körösi Henrik állami 
főreáliskolai tanárt, a ki már 3 éve a köz-
oktatásügyi ministerium népoktatásügyi osz-
tályába van berendelve, kir. tanfelügyelőnek 
nevezte ki. Körösi Henrik, a ki lapunknak is 
munkatársa, nem csak alapos késziiltségű, de 
lelkes és tettvágyó tanférfiú és a népoktatás 
ügyének nem csak kötelességből, de meg-
győződésből és hivatottságból is szorgalmas 
munkása. Körösi kir. tanf. úr a ministerium 
VI. a) osztályában az államosítási és a sze-
mélyi ügyeket intézi s a kiknek alkalmuk 
nyilt vele érintkezésbe lépni, egyhangúlag 
dicsérik előzékeny modorát és jó szivét. „Az 
elemi iskola ezzel a kinevezéssel nagyon sokat 
nyert s a szerencsés választásért Wlassics 
minister méltó első sorban az elismerésre1" — 
írja a Nemzeti Iskola. 

— Megjutalmazott tanítók. Vasvármegye 
magyarnyelvi bizottsága május hóban tartott 
körutazása alkalmával a szentgotthárdi és 
muraszombati járás német-vend iskoláit meg-
vizsgálván és ott a magyarosítás terén a leg-
nagyobb eredményt tapasztalván, a következő 
tanítókat jutalmazta meg: Kondor Ferencz 
halmosi állami tanító 350 korona; Dervarics 
Ferencz gyanafai állami tanító 300 korona; 
Kolozsvári Ferencz mezővári állami tanító, 
Márkus Elemér. Neubauer Zsuzsa f.-szölnöki 
állami tanítók ;i 200 korona: Révész Ressel 
Alajos farkasdifalvai állami tanító, Lánglgnácz 
barkóczi állami tanító, Zrínyi Viktor csendlaki 
róm. kath. tanító, Bakó János sürüházai ev. 
tanító és Kollárs István a.-szolnoki róm. kath. 
tanító a 160 korona; Humrady Nándor kő-
liidai állami tanító. Kollárs T>ipót perestói róm. 
kath. tanító és Kamer János radafalvai ev. 
tanító á 120 korona. A felső nógrádvártne-
gyei magyar leözmívelődési egyesület a magyar 
nyelv sikeres tanításáért a következő tanító-
kat jutalmazta: Gralkó Pál ozdíni, Szeverényi 
Lajos bisztricskai, Gyuris János ipolyrónyai és 
Sz'Válz András kornai ág. liitv. evang. tanítók 
egyenkint 50 korona jutalomban részesültek. 

— Ingyenes előadások felnőttek szá-
mára. A csongrádi, horgosi, kisteleki és szeg-

vári állami elemi iskolák derék tanítói, sza-
bad idejük egy részének föláldozása mellett 
a téli hónapokon, a közse'gbeli földmíveléssel 
foglalkozó lakosság felnőttei számára szabad 
előadásokat és fölolvasásokat tartottak. Ezen 
előadásokban nagyobbrészt gazdasági tudni-
valókat közöltek, népies, érthető nyelven. 
E mellett a számolást, földmérést, helyesirást 
s a közéletben leggyakrabban előforduló ügy-
iratok elkészítését s a történelmet is taní-
tották. A nép ezen előadások iránt nagy 
érdeklődést tanúsított, némelyik előadáson 
néha 250 hallgató is volt. Ez mutatja, hogy 
a magyar nép mennyire szeret művelődni. Az 
érintett állami elemi iskolák tanítótestületei-
nek buzgó fáradozásáért a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úr 41.854 1900. 
számú rendeletével köszönetét fejezte ki. 

— l'j tanítónőképző-intézet. A magyar-
országi központi Frőbel-nőegyletnek állam-
segélyt élvező kisdedóvóképző intézete a jelen 
évben tanítónőképzővé alakul át oly módon, 
hogy az első osztályba tanítónői pályára ké-
szülőket vesznek föl, míg a második osztály-
ban az intézet volt növendékeiből maradnak 
azok, kik az óvónői tanfolyamot be akarják 
végezni. A kettős intézet igazgatója Peres 
Sándor kitűnő tanférfiú marad, ki tudvalevő-
leg az Eötvös-alap titkára. 

— Megitató adakozás. A szentendrei szi-
geten levő Tótfalu nevű magyar község le-
égett. A faluval éppen szemben fekszik a 
hires váczi fegyház, melynek lakói nagy meg-
döbbenéssel látták az óriási füzet, mely az 
előttük kedvelt házakat elpusztította és meg-
hatottságukbankeserves fegyházi keresményük-
ből rögtön 944 koronát raktak össze a tüz-
károsultak számára és fölkérték az igazga-
tót annak kézbesítésére. A foglyok adakozá-
sát a tótfalusi kárvallott emberek is nagy 
megilletődéssel vették, annál inkább, mert ők 
voltak az elsők, kik rajtuk segíteni igyekez-
tek. íme, mily szép példa ez arra, hogy még 
a gonosztevőknek is van szivük. 

— A Ferencz József Tanítók Háza újabb 
szobaalapítványai. 1. Gőbel János György-
szoba. Ezt a fehérmegyei tanítótestület alapí-
totta 1899. évi szeptember hó 24-én és 25-én 
tartott jubiláris közgyűlésén, 1900 junius hó 
30 án pedig elhatározta a tanítótestület, hogy 
alapítványi szobáját elismerésének és hálájánfek 
jeléül a tanítótestület megalapítójának és örö-
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kői tiszteletbeli elnökének: G-ó'bel János György 
úrnak nevéről nevezi el. E nemes szándékát 
a fehérmegyei tanítótestület már meg is va-
lósította, mert folyó évi julius hó elején ala-
pítványi összegét — 4000 koronát — az 
Eötvös-alap pénztárába lefizette. — 2.Ugyancsak 
4000 koronát fizetett be julius 1-én az Eötvös-
alap pénztárába a nyitramegyei tanítótestület 
szobaalapítvány czímén. Alapító oklevelében 
kiköti magának a tanítótestület, hogy alapít-
ványa „Libertiny Gusztáv11 nevét viselje s mint 
ilven kezeltessék. — 3. Kálnay Nándor nyugal-
mazott budapesti vezető-tanító, egyedül a 
maga erejéből és áldozatkészségéből a saját 
nevére létesített a Tanítók Házában egy szoba-
alapítványt, a melyről szóló oklevelet és a 
4000 korona alapítványi összeget az Eötvös-
alap pénztárába beszolgáltatta. Alapító levelé-
ben kiköti, hogy alapítványát oly czélból tette 
le, hogy a nevezett szobában első sorban 
budapesti, másodsorban nógrád- vagy bars-
megvei tanítok egyetemen vagy más főiskolán 
tanuló fiai helyeztessenek el. — 4. Borsod-
vármegye törvényhatósága a Tanítók Házára 
3000 koronás alapítványt tett borsodmegyei 
tanítók gyermekei részére. Az alapítvány össze-
gét öt évi részletben fogja lefizetni, de a ka-
matokat addig is fizeti s az alapítványra a 
pályázatot már a jövő tanévre kihirdeti. 
Itt említjük meg, hogy a kolozsmegyei tanító-
testület 694 Icoronát fizetett be az Eötvös- alap 
pénztárába. Ebből I. 53 rendes tag 55 (50 ko-
ronás) részesjegyének ez évi törlesztésére esik 
630 korona; II. 2 pártoló tag 2 (20 koronás) 
részesjegyének ez évi törlesztéséül szolgál 
20 korona; III. 21 rendes tag évi 3 koronás 
tagdíjának 2A része 44 korona, összesen 
694 korona. — A zólyommegyei tanítótestület 
20 rendes tag után fizette be az évi tagsági 
díjat, 7 rendes tag után pedig az 50 koronás 
részesjegynek ez évi törlesztését. A zólyom-
megyei helyi bizottság egyébként is követendő 
példát nyújt. A Tanítók Háza ügyének támo-
gatására megnyerték a vármegye alispánját, 
a ki körlevelet adott ki az összes községek-
nek. hogy a Tanítók Házára gyűjtés útján egy 
alapítványi tőkét hozzanak össze. A taggyüjtés 
is serényen folyik Zólyommegyében. 152 drb 

taggyüjtő-ív van a tanítóknak kiadva, a me-
lyekből eddig 35 érkezett vissza örvendetes 
eredménynyel. A helyi gyűjtő bizottság, élén 
Groó G. Lajos elnökkel, elkövet mindent, hogy 
Zólyomvármegyében az Eötvös-alap és Tanítók 
Háza eszméjét általánosítsa. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy kartársaink országszerte buzgól-
kodnak az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
érdekében. Vajha sohase lankadna ez a buz-
góság ! 

— Színigazgatóból tanító, liakodczay Pál 
fővárosi tanító évekkel ezelőtt örökséghez jut-
ván, fölcsapott színigazgatónak és éveken ke-
resztül működött e pályán nem éppen siker 
nélkül. Működése azonban fölemésztette örök-
ségét és tönkremenve most tanítói állásért 
folyamodott újra. Kapuvárra a polgári isko-
lába nevezték ki segédtanítónak. 

— Egy térkép története. Buzev romániai 
városban egy ezred tábori kápolnájában föl-
állították Károly román király képét. A képet 
azonban a dákoromán érzelmű festő úgy csi-
nálta meg, hogy a király kezében levő tér-
képen Magyarország jó nagy részét is Iíomá-
niához vette. A külügyminister hivatalosan 
fölszólította a román kormányt, hogy e térképet, 
mivel ez valóságos sértés államunkkal szemben, 
mielőbb távolíttassa el. 

— Tanítás közben érte utói a halál 
Gödingben a cseh iskola tanítóját, Vikulikot. 
A katedrán szélhűdés érte. A gyermekeket 
nagy rémület fogta el és alig lehetett őket 
megnyugtatni. 

— K é r e l e m ! Tahi-Tótfalu virágzó nagy-
község. mely Budapestet nagyrészben látja el 
élelmiczikkekkel, a napokban a dühöngő szél 
által szított lángok martaléka lett; annyira, 
hogy a reform, és róm. kath. templomok, a 
ref. paplak, a ref. és róm. kath. tanítók 
lakásai is földig leégtek. Különösen a két 
tanítónak, kik közül a református katonai 
gyakorlaton volt és van ma is, ruhája, ágy-
neműje, szóval mindene áldozatául esett az 
iszonyú tűzvésznek. Sok oldalról igénybevett 
kartársaikhoz fordulnak azért, kérve őket a 
szives és gyors adakozásra. „Kétszer ad, ki 
gyorsan ad." Az adományokat a község elöl-
járóságához kell küldeni, világos megjelölésé-
vel annak, hogy a tanítók javára történt az 
adakozás. 

— Nógrádiak hangversenye. A nógrád-
megyei tanítótestület az utóbbi időben inter-
nátus fölállításán fáradozik. E czélra a sal-
gótarjáni tanítótestület az odavaló intelligen-
cziával egyetértőleg minden tekintetben sike-
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rült hangversenyt rendezett. A hangverseny 
tiszta jövedelmét: 123 korona 18 fillért a 
rendezőség átadta a nógrádmegyei tanítótes-
tület elnökségének az internátus czéljaira. 

— Síri beszédek prózában protestáns 
néptanítók használatára. Ily czím alatt 
negyedévenkint 5 ívnyi, egész évre 20 ívnyi 
tartalommal egy folyóiratot szándékoztam 
julius 1 én megindítani. Minthogy előfizetőim 
még nincsenek annyian, hogy e sok kiadással 
járó vállalat kiadási költségeit a begyülendő 
összegből tedeznem lehetne, október lére 
kellett halasztanom az 1-ső füzet megjelenését 
azon reménynyel, hogy addig teljes számú 
előfizetők jelentkeznek. Ezt, részint a mái-
jelentkezett előfizetőim megnyugtatására, ré-
szint azért teszem közhirré, hogy néptanító-
társaimnak, — kiket e mű megjelenése érde-
kel — legyen alkalmuk addig a jelentkezésre. 
Szabad legyen tudomásra hoznom, hogy már 
eddig is hivatott munkaerők csoportosúltak 
mellém, kik segédkezet nyújtanak e vállalat 
minél érdekesebbé tételére. Ha a kivánt 
számú megrendelők lehetővé teszik e vállalat 
megindítását, úgy bizonyára czélnak meg-
felelő és nagy hézagpótló leend e vál'alat. 
Ara az egész évi (négy füzet) folyamnak 4 
korona. Békés-Szent-András. Zih Károly, ev. 
ref. néptanító. 

— Villám az iskolában. Lapunk 27. 
számának ily czímű közleményéhez Hicke 
József szerbszentpéteri tanító helyreigazítólag 
írja, hogy a villám május 29-én délután 3 
óra táján az iskola kertjébe (tehát nem az 
iskolaépületbe) csapott le, körülbelül 12 öl 
távolságban a tanteremtől. Bámulatos, hogy 
semmiféle felhő sem látszott az égen, csak 
délkeletről hallatszott mennydörgés. A szőllő 
gyenge hajtásai 4 —5 öl kerületben megsül-
tek. A lecsapott tüztömeg (villámos szikra) 
a tanító becslése szerint 6U méter átmérőjű 
lehetett. Ha ez az iskolába csap, tanító és 
tanulók megsülhettek volna. 

— Abaúj-Tornamegye gönczi járásköri 
tagjainak. Az Eötvös-alap gyűjtő-bizottsága 
elnöke sajnálatosan arról értesít, hogy a Taní-
tók Háza részére kibocsájtott s általam min-
denkinek megküldött gyűjtő-íveket nagyrész-
ben még ezideig sem küldték be. Igen kérem 
a járáskör azon tagjait, kiknek még gyűjtő-
ívük kezükben van, az íveket a gyűjtés ered-
ményével, avagy a nélkül, megnevezett pénz-
táros úrhoz folyó hó julius végéig haladékta-
lanul szíveskedjenek beküldeni. A kör elnöke. 

— Adakozások. Nálunk befolyt, Schmidt 
Albin pénztáros űrnak átadatott, de lapunkban 
eddig még nem nyugtázott adakozások a 
Tanítók Házára: Németh Jenő 10 K.; Dömötör 

Ferencz (Napkor) 40 f.; dr. Kasper Sámuelné 
3 K.; Németh József (a baki közs. népiskola 
helyiségeiben rendezett hangverseny tiszta jö-
vedelméből) 45 K. 28 f.; Deák Lajos (perse-
lyes gyűjtés a marostordamegyei állami isko-
lákban) 42 K. 63 f.; pilisi tanítói kar (bek. 
Hraskó Lajos) 10 K. Az Eötvös-alapra: Jeles 
Antal (Nyir-Mada) 3 K. (tag-ági díj); Heinrich 
Auguszta 30 f. 

— Tanítók figyelmébe. A tanítók, tanító-
nők, óvónők, iskolaszékek, gondnokságok és 
elöljáróságok kalauza és tanügyi adminisztrá-
czióban útmutatója sajtó alatt van. Ara 
csinosan kiállítva, kemény kötésben 1 korona. 
Megrendelhető Nagy Béla kir. tanfelügyelői 
tollnoknál Nagyvárad, Nagykőrös-utcza 701. 

— Gyűlések. Az Országos Bizottság gyűlése 
augusztus hó 16-án lesz. A gyűlésre feljövő 
tanítók kedvezményes utazási jegyet kaphat-
nak, ha ebbeli kívánságukat Hajós Mihály 
titkárnál (I., Krisztina-körűt 97.) julius 31-ig 
bejelentik. — ,1 somogymegyei tanítóegyesület 
1900. évi rendes közgyűlését augusztus hó 
1-én Lengyeltótiban tartja meg. — A szat-
mári ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület ezen 
évi közgyűlését julius hó 23-án tartja Fehér-
gyarmaton. 

— Halálozás. Füzesi Márton kassai közs. 
isk. tanítót a legsúlyosabb csapás érte. Neje, 
kivel 12 évig élt a legnagyobb boldogságban, 
elhalt. A boldogultat a kesergő férjen kívül 
négy kiskorú árva siratja. — LuVrich Ágost, 
nyug. budapesti egyetemi tanár julius 14 én 
halt meg Budapest mellett levő nyaralójában 
75 éves korában. A szegedi tanítóképző-inté-
zet tanára volt fiatal korában, később besz-
terczebányai és pozsonyi tanár s 1870-től 
kezdve a mult évig a budapesti egyetemen a 
nevelés tanára. Lubrich írta meg magyar nyel-
ven a legterjedelmesebb neveléstant és nevelés-
történetet, a pedagógiai közéletben a, ónban 
kevés tevékenységet fejtett ki. — Dr. Falk 
Adalbert, Poroszország egykori hires közokta-
tásügyi ministere, ki a német kultúrliarcz 
vezérembere volt a 70-es években és számos 
reformot létesített, közelebb 73 éves korában 
meghalt. Áldás emlékükre 1 

T a r t a l o m : A népiskolai statisztika. Somogyi 
Béla. — Egy méltányos reformkivánalom. Szabó 
Kálmán. — A nyugdíjtörvény revíziója. Kuthi Zsig-
mond. •— A kézügyesség a gazdasági ismétlő-iskolá-
ban. Mahay István. - - Az iskolai mulasztásokról. 
Kiss Pál János. — A taní tók önképzése. Zoványi 
Lajos. — S z ü n ó r a : Kép a múltból. Nagy József. — 
Irodalom. - - Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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\KITANÍTOK 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 m inden magyarországi népokta tás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal k iszámítható hiri .etési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER.. ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o k a t n e m a c t u n k : v i s s z a -

Tanító és szövetkezet. 
A szövetkezetek megalakításában» 

vezetésében s így a nép gazdasági mű-
ködésének irányzatosabbá tételében és 
életének kellemesebbé varázsolásában s 
ez okon az egész ország gazdasági 
fejlődésének előmozdításában is meg-
van a tanító szerepe. Mert bizony szüksé-
ges megtanítani a népet arra, hogy 
filléreit összekuporgassa s nem fölösle-
ges tudnia azt, bogy némely kölcsön-
adót kifizethet csupán abból az összeg-
ből. mit pár év alatt kamatkülönbözet 
czímen megtakaríthat. Terményeinek 
illő áron s helyben való értékesítése -
sok fölösleges gondot oszlat el; sok 
költséget kiméi meg. A pontatlanságot 
a szövetkezet nem nézi el; utánfizetés-
sel szoktat az ellenkezőjére; az össze-
jövetelekkor közös ügyekről is esik szó, 
eszmecsere folyik s míg egyfelől a nép 
gondolkodásának kiismerésére a tanító-
nak alkalma nyilik, másfelől inkább 
beféri őzhetik a nép testébe s lehet 
annik tanácsadója, vezetője. 

S éppen mert a tanító föladata köz-
sége anyagi s erkölcsi életének föllen-
díti sén fáradozni: kívánatos, hogy a tanító 
a szövetkezeti ügyben is ott legyen. 

Azonban sietek kijelenteni, hogy még 
most, talán azért, mert az e.-zme új, a 
rendelkezési eszközök kevesek, inkább 
van haszna a szövetkezeti eszméért küz- j 

désből a központi szövetkezetnek, mint 
a tanítónak és iskolának. 

Bevallom mindenekelőtt, hogy szö-
vetkezetünk van, megalakításában részt-
vettem, a jegyzett üzletrészek majdnem 
egytizedrésze tulajdonom s hogy végül 
a szövetkezetnek könyvelője vagyok. 
Ha ezzel be nem bizonyítottam a szö-
vetkezeti eszme iránt való szeretete-
met, fölhozom, hogy teendőim végzése-
ért az országos központtól elismerést s 
a községtől tiszteletdíjat kaptam. 

Azért hoztam ezt föl, mert abból, a 
mit elmondandó vagyok, könnyen azt 
lehetne magyarázni, hogy a tanítót e 
munkakörtől elriasztani akarom. Nem, 
nekünk valónak vallom e munkát s 
nem czélom némely 'váratlanul bekö-
vetkezett dolgokért okozni azokat, ki-
ket okozhatnék: csupán azon tapaszta-
lataimat mondom el, miket másokra 
nézve is szükségesnek tartok. 

A kezdeményezésre vonatkozólag 
szintén az a véleményem, hogy a köz-
ség befolyásos emberei nélkül ne fog-
junk dologba; örök időkig tartó gáncs-
nak veszszük ígjr elejét. A bíztató be-
szédünk azonban legyen reális, reáli-
sabb, mint a megalakításra kiküldött 
központi tisztviselőé, nehogy már itt 
megkezdődjék a tanító kalváriája. 

Minket azzal vádoltak fanatikus 
I bujtogatok, hogy az állam kezére akar-

Lapnnk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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juk játszani a vagyonkákat. S nehezen 
és csak idővel moshattuk le a vádat 
magunkról; mert sok igéretünk be nem 
váltásakor meg-megújultak a gyanúsí-
tások. A megalakító kiküldött azzal 
kecsegtetett, hogy a központ az összes 
jegyzett üzletrészek értéke 3-szorosát, 
indokolt esetben 5-szörösét folyósítja 
hitelként, hogy (alapszabály szerint) egy 
tag a szövetkezet jegyzett részjegyei érté-
kének 15 °/o- át kaphatja indokolt eset-
ben s kellő biztosíték mellett kölcsön. 
Szava szerint hirdettük, hogy innen a 
legszegényebb ember is kölcsönt vehet 
stb. Azonban az országos központ (írásá-
ból mondom) hitelnek a jegyzett üzlet-
részek kétszeresét is csak indokolt esetlen s 
hónapok elteltével folyósítja 800 koronán 
fölüli hitelezésbe ritkán megy bele s 
mert különösen ügyel pénzére, a szegény 
ember csak akkor részesíthető kölcsön-
ben, ha megfelelő kezeseket állít. 
A kért összeg a kötvény bevonása után 
is 12—15 napra fizettetik ki. 

Ezért számoljunk már a megalaku-
láskor azzal, hogy a községi hitelszö-
vetkezet nem önálló s hogy igazgató-
sága egyhangú s kellően indokolt 
határozatai akárhányszor megsemmisít-
tetnek, mert a központ a helyi körül-
ményekre mit sem ad. Ennek kézzel-
fogható oka, hogy 5,000.000 korona 
tőke 800 szövetkezetnek kevés. Ezzel 
a körülménynyel előre számot kell vet-
nünk, nehogy Ígéretet tegyünk, mely-
nek be nem váltásáért nem a központi 
vezetőséget, hanem a községit okozza a 
nép, vele szemben bizalmatlankodik, a mi 
előidézi az elkedvetlenedést, a szövet-
kezeti eszméktől való elhidegülést. 

Tőke nélkül azért sem szolgálhatja a 
szövetkezet a czélját, mert nem lehet az 
állam érdeke oly pénztárak fölállítása, 
melyek olcsó kölcsönöket nyújtanak 
ugyan, de m m annyit, hogy másutt levő 
terhes kamatú adósságát bárki is kifizet-
hesse, s így csupán arravalók, hogy új 
terheket okozzanak. 

A czélt csakis úgy szolgálhatjuk, ha 
azokat, kiknek más, nagyobb pénztá-
raknál is van hitelük, nem részeltet-
jük jogaikban. Csakhogy éppen a tanító 
hirdeti gyakran, hogy a jogok kötele-
zettséggel s viszont járnak. 

Mit tegyünk hát? 
Körültekintéssel, óvatossággal járjunk 

el a szervezésben s még a nyomtatott 
betűt is csak módjával hirdessük, a 
vezetők előtt tárjuk föl a fönti kulissza-
titkokat. nehogy a szervezők kárát 
vallják annak, hogy bíztató szavukban 
s működésük alatt is olyan Ígéretet 
tettek, melynek teljesítése, ha egyéb-
ként biztosítva is látszott, nem a köz-
ségi hitelszövetkezet vezetőitől függ. 

A nép követelő, mi itt lent tudjuk 
s a legcsekélyebb kötelességteljesítést 
is megtagadja, ha bizalmatlankodik. 
Ezért nem ajánlom, hogy a tanító a 
megalakítás után félreálljon. Közsé-
geinkben még mindig kevés az az elem, 
mely a tanító nélkül elvezessen egy ily 
ügyet. Vállalja a tanító magára azt a 
tisztet, mely a legnehezebb ugyan, de 
a melynek kellő betöltése első sorban 
előidézi a szövetkezet föllendülését s 
vállalja el a könyvvezetést, a mely 
jogot ad arra, hogy tanácscsal legyen 
éppen a legkényesebb ügyekben. S le-
gyen pontos munkájában és mutasson 
kedvet ahhoz mindenkor, mert így 

i népszerűséget, becsülést szerez magának 
s elismerést az új intézménynek. 

Hozzánk való foglalkozás, alkalom-
adó a néppel való érintkezésre s ezért 
szegődjünk örömmel a szövetkezeti eszme 
szolgálatába; de — legyünk óvatosak, ne 
téveszszük szem elől az elmondottakat 
s ne szűnjünk meg földeríteni az oly 
hibákat, melyek a községnek, magunk-
nak, állásunknak s magának a szövetke-
zeti eszmének ártalmára annak. (A taní-
tóknak a szövetkezetekben való műkö-
déséről más alkalommal mondjuk el 
véleményünket. Szerk.) 

(Bádők) Hartha Pál. 
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A tanítók önképzése. 
Örömmel üdvözlöm az eszmét a tanítók 

könyvtáráról. Tanulnunk kell. Kevés müveit-
séggel kerül ki a legtöbb tanító a tanítókép-
zőkből. Czáfoljuk tneg ezt azzal, liogy az 
életben nem feledkezünk meg az ötmüvelő-
désről, hanem testtel, lélekkel rajta leszünk, 
hogy a mit ott nem szerezhettünk meg, azt 
szorgalmunkkal pótoljuk. „Mert azért élünk, 
hogv állapotainkat javítsuk* — mondja Diestei -
weg az ö útmutatójában. Már pedig minél mű-
veltebbek leszünk, annál inkább megjavíthatjuk 
állapotainkat. 

Ha a tanítóképzőkhöz kiküldött ministeri 
biztosok panaszkodnak, hogy a tanítástan 
lélektani alapja majdnem mindenütt fogyaté-
kos s hogy a pszikológia tanítása a 
legtöbb helyen gyönge, akkor olyan tanulók-
ról kell gondoskodni, a kik érettebb észszel, 
jobb fölfogással, magasabb előképzettséggel 
lépnek a tanítóképzőkbe, hogy az ott elő-
adott tananyagot jobban megérthessék, azaz 
a tanítóképzőkbe való fölvétel 6 polgári, 
gimnáziumi vagy reálosztálynak elvégzéséhez 
köttessék; egyes tanügyi lapjaink ezt már 
régen hirdetik, valamint mi is, kik ezen álla-
potok javításáról írtunk s azokról gondol-
kodunk. 

Tényleg, ha szigorúan vizsgáljuk a dolgot, 
az oda belépő 15 éves ifjúnak nehéz a neve-
léstani, tanítástani és pszikológiai dolgokkal 
foglalkoznia. Ha pedig a fölvétel ehhez lesz 
kötve, akkor a tanítóképzőkbe majd csak olyan 
fog belépni, a ki ehhez a pályához magában 
tényleg hivatást, kedvet érez. 

A mikor a magasabb képesítéssel belépett 
ifjak a tanítóképző-intézeti tanfolyamot elvég-
zik, több akaraterő és kedv lesz bennük a 
további önművelődéshez, mint a kisebb elő-
képzettségű egyeseknél, a kik közül sokan 
a képesítő után „mestereknek" tartják magu-
kat s kiknek már többet tsnulniok nem kell. 
Mivel azonban a kor a műveltségben, a tudo-
mányban mindig halad: elmaradnak s akkor 
ők a köznéphez hasonlókká lesznek, ők száll-
nak lefele, nem hogy a népet magukhoz 
emelnék és a műveltségnek, a tudománynak 
soha el nem alvó fáklyái és hirdetői lennének. 

A tanítói könyvtárak létre fognak jönni, 
ha a fölvételi díjakat bizonyos ideig erre 
fordíthatjuk. Igv talán azok is, a kiknek az 
önmívelődéshez kedvük nincs, ehhez kedvet 
és akaratot kapnak, azzal a tudattal, hogy 
hazájuknak csakis úgy fognak igazán és hiven 
szolgálatot teljesíteni s kötelességeiknek csakis 
akkor felelnek meg teljesen, ha az önmívelő-
désről meg nem feledkeznek. Hiszem, hogy 
nagyon sokan az önmívelődési eszközökről 
eddig is szívesen gondoskodtak volna, de az 
életföntartás nehézségei nem engedték fizeté-
süknek egy részét erre fordítani — a ki tette, 
mástól vonta el — s ha az anyagi gondok-
tól fizetésök fölemelése által fölmentetnének, 
akkor ezerszeres igyekezettel és buzgalommal 
ők is munkálkodnának mi velünk, kik tu-
dunk áldozni az önmívelődés oltárára. 

(Kispest.) Masznn Sámuel. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

Köztudomású, hogy akár az állam pénzügyi 
helyzete — vagy bármi más is az ok — a 
tanítóság ma sincs kellőképen díjazva. 

A tanító 30 év múlva is tanító s a fizetése 
akkor is oly csekély, hogy fél a nyugdíjazás-
tól, mert elveszíti lakbérilletményét. 

A tanítóságnak nagy oka van arra, hogy 
most, a nyugdíjtörvény revíziójánál méltányos 
elbírálást óhajtson; kétszeresen ösztönzi erre 
az, hogy a 600 frtos minimum, 30 évvel 
ezelőtti kívánsága, még nem jelent meg a 
láthatáron. 

Azonban ezek a körülmények nem vezet-
hetnek arra az útra, hogy csak kívánjunk. 
Számotvetünk mi is minden körülménynyel, 
hogy egyfelől kívánságaink ne legyenek túl-
zottak, másfelől gondolunk arra is, hogy 
mikép érhető el az, hogy az alap legyen 
olyan erős, hogy le tudja törölni az özvegy 
könyeit, biztosíthassa az árvának kereset-
képtelen idejében a nevelést és kenyeret 
és az esetleg munkaképtelenné váló kevés, 
szegény kartársnak ne kelljen, a formák miatt, 
a koldus-bothoz nyúlnia. Sőt még óhajtunk 
egyet: ne legyen olyan nyugdíjaztatásunk 
idejére a kilátás, hogy a miatt azelőtt kívánjuk 
a halált. 

Miben állanak ezen igények és mikép ér-
hetők el? 

Röviden a következőkben adom elő néze-
teimet : 
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1. A tanítóság első kérése az, hogy a nyug-
díj-jogosultságra 30 év legyen a szolgálati idő. 
Azaz, a ki szolgált 30 évet, mint tanító stb,, 
az szolgálatképtelenség esetére teljes utolsó 
fizetését kapja nyugdíjképen. Ha szolgálat-
képes, öt évig legyen köteles még arra, a 
nélkül, hogy emelkednék továbbra is nyugdíj-
igénye. 

2. Az elsőből foly, hogy már ötévi szolgálat 
után állandó segélyben részesüljön az elnyomo-
rodott tanító, avagy szintén így özvegye. Es ez 
a segély legyen: 5 év után mindkét fél javára: 
40°/o, 10 év után 50%, azontúl évenkint 2 és 
V2° a-kai emelkedjék. Különösen az özvegy 
sorsa követeli, hogy ezt kérjük és megvaló-
sítsuk, mert súlyos körülmény ám az, 
midőn 5—6 évi szolgálat után hátramarad 
4—5 gyermekkel az anya, ki keresetképtelen. 
Hiszen ha árvaházakba is jutnak a gyermekei, 
miből él ő ? Igen jól tudjuk, — nem mindenik 
tanítónak diplomás nő a felesége, ki szeren-
csétlenség esetén állást foglalhatna el, ellen-
kezőleg — a legtöbben: papok, tanítók és 
kisebb gazdák leányaiból való jó háziasszo-
nyok, kik elvesztvén a kenyérkeresőt, csak 
mint cselédek kereshetnék meg mindennapi 
kenyerüket. Ebbe rem nyugodhatik bele a 
tanítóság, mert úgy is kicsiny 0/o-ot kell így 
segíteni, másfelől inkább erre fizetjük több 
reménynyel a %-ot, mint arra, hogy majd mi 
élvezzük. 

3. Az árvák 20 éves korukig álljanak a 
nyugdíjalap oltalma alatt ; a gondoskodás 
kötelezettsége csak az esetben szüntessék meg 
ez idő előtt, ba már a kenyérkeresetük más 
líton biztosítva van. 

4. A tanítónak, stb.-nek a kinevezés, vagy 
megválasztatás napjától az összes ideje számít-
tassák be a nyugdíj-időbe, ha az illető ok-
leveles. 

Ez az utóbbi kétségbe nem vonható jogi 
alap, mert hiszen 19—20 évvel is épp olyan 
szolgálatban van, mint 21 évvel; az alapra 
nézve pedig kedvezőbbek a korábbi befize-
tések. 

Igen természetes, hogy jogot kötelességek 
nélkül nem is lehet kívánni, így nyugdíjat 
sem hozzájárulás nélkül. Ugyanitt el kell 
ismernünk, hogy a törvényhozás bölcsesége 
és jóakarata folytán lett a tanítói nyugdíj-
intézet és erre mély hálával isgondohmk, vala-
mint leróni tartozunk a hazának azt a velünk 
gyakorolt jótéteményét, hogy évenkint egy 
magas összeggel járul nyugdíjunk alapjának a 
növeléséhez. 

Igen természetes, ha mi ma más, nagyobb 
igényekkel állunk elő az alappal szemben, 

úgy, bár ezen tized alatt sokat növekedett, 
a hozzájárulási összegeknek is emelkedniük 
kell. 

Ezt pedig a következőképen gondolhatnék 
a kivitelben: 

1. Az állam a mai 300 ezer koronát emelje 
500 ezerre, a kezelési költségeket pedig fedezze 
sajátjából. 

Az államé a jog a felügyeletben, kezelés-
ben, végrehajtásban; az ő érdekeit szolgálja 
a tanítói kar, végül: legerősebb ő jót tenni, 
ezért vállalja el ezt a hozzájárulást. 

2. Második forrás az iskolaföntartók befize-
tése és a 30\ fillérek a tankötelesektől. Ezek 
e jövő 10 évre maradjanak érintetlenül fönn. 
A tandíjmentesség mérvei folyton nőnek, a 
legszegényebb szülők is szó nélkül fizetik a 
30 filléreket abban a tudatban, hogy ez az 
egész, a mivel honorálják gyermekük tanítását 
és nevelését. 

3. Harmadik a tanítói kar hozzájárulása. 
Ennek most már változnia kellene. Változnia 
kellene két okból, először, mert — óhajtásunk 
szerint — 30 évig kellene csak fizetnie a 
%-okat, másodszor, mert nagyobb előnyöket 
vár. 

Változzék emígy: Az első tíz évben legyen 
a befizetés 3 — 4 vagy 5 % . Tíz év után újra 
csak 2 % . De töröltessék az egyszersminden-
kori 5% és a fizetésemelkedés 50% a is. így 
csak látszólag lesz nagyobb az új nemzedék 
hozzájárulása, mert a nagyobb %-kal szaba-
dulnak attól az 50%-tói, melyet mi keserve-
sen kiűzettünk mindannyiszor. 

Sőt én, ha a számítás úgy kivánná, a 20 
első évre, illetve a 10 és 20 év közötti szolgá-
latra is elfogadnám a 3%-ot. Persze a 10 
elsőre 4— 5%-ot. 

Ez meg is egyezik az észszeriiség törvé-
nyeivel, hiszen önmagunknak áldozunk. Egy-
úttal csak azt kellene tennünk, hogy fölhagy-
junk a segély-alapok és életbiztosítások-ka,1 és 
azokat a % okat is fizetnök ide, mert itt nem 
gazdagítunk bankárokat és rizikó nélkül bizto-
sítjuk ekszisztencziánkat az élet végéig. 

így elérhetjük, a mit kérünk. Elérhetjük 
azért: mert sokan vagyunk, itt a sok előny. 

Hiszem, hogy az egész tanítóság a nagyobb 
% megajánlásával fejt ki tevékenységet 
abban, hogy megvalósuljon ez a terv; hiszem 
azért, mert ez még nem sangvinem et vitám; 
hiszem azért, mert belátandja, hogy ez az 
egyik számtani alap. 

De nem kevésbé hiszem azt is, hogy a 
jelenlegi közoktatásügyi kormánynak a magyar 
tanítósággal szemben élő és tényekben meg-
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nyilatkozó jóindulata lesz a másik számítási 
alap, melyen áldásthozó nyugdíjtörvényünk 
majd fölépül. 

Jogunk van remélni a legjobbat. 
(Temesvár.) Mező Dániel. 

II. 
Az eddigi fö.'szólalásokkoz én is hozzájáru-

lok; főkép azért, mert, majdnem kivétel nél-
kül, özvegyeinken és árváinkon kívánnak 
segítem. A szegény özvegy és árva ki van 
téve a legnagyobb nyomornak. Ha kivihető 
lenne, hogy 5 évi működés után is részesülne 
az özvegy és árva évi segélyben, úgy sok 
kör vet törölnénk le azoknak arczáról. 

Mindenesetre az lenne másik óhajunk, hogy 
nyugdíjaztatásunk teljes nyugdíjjal nem 40, 
hai em 30—35 évi szolgálataink után követ-
keznék be. De nyugdíjügyünk reformálásánál 
nagy haladás lenne az is, ha már a jelen 
körülmények nem is engedik meg a 40 évi 
szolgálat általános leszállítását, de kimondható 
lenne, hogy a ki legalább 30 évet szolgált s 
önhibáján kívül kénytelen állását elhagyni, 
teljes nyugdíjat élvezzen. 

Nem tagadhatjuk, a jog kötelezettségekkel 
jár; nyugdíjalapunk gyarapításához filléreink-
kel járalnunk kell. De ezen kötelezettség is 
reformálásra vár. Ma minden nyugdíjigény 
emelkedésével az emelkedés 50%-a egyszer 
s mindenkorra lefizetendő. Ezt én nem találom 
egészen méltányosnak; nem azért, mert e 
nyugdíjtöbblet 50%-a sokszor nagy gondot 
rak a szegény tanító vállaira, ped'g igen 
gyakran a jövedelem nem, csak a nyugdíj-
jogosultság változik; vagy ha emelkedik is, 
a helyi viszonyok a megélhetést oly nehézzé 
teszik, mint ott, hol kevesebb volt a jöve-
delem. 

Hozzunk föl egy példát. Egy tanítónak 
300 frt volt a nyugdíjigénye, de mint kántor-
nak is összes jövedelme 500 frt volt; most 
meg lett választva egy 500 frt díjazású tisztán 
tanítói állásra, jövedelme ugyanaz marad, de 
új állomásán nyugdíjjogosultsága nagyobb 
lévén, 100 frtot egyszer s mindenkorra fizetnie 
kell, mely összeg részletfizetés mellett is sok. 

Erre vonatkozólag javaslatom ez: az egy-
SLer s mindenkorra fizetendő összeg a nyugdíj-
jogosultság emelkedésének mindig 5°/o-a legyen, 
s tekintetbe véve a folytonos haladást, biztos 
jövőnket, ajánljunk föl 3'7o-os évi díjat, mely 
kötelezettség által kárpótlást találna az 50% 
les/állítása, sőt létesíthetőbb volna a nyugdíj-
jogosultság minimumának 300 frtról 400 frtra 
emelése is. 

Nyugdíjigényünk minimumának 400 frtban 
való megállapítása szintén egyik legméltányo-

sabb kérésünk. Ma a tanító legkevesebb 400 
fr t fizetést élvez; igen, de a 400 frtos fizetés 
mellett még nem biztos, ugyanannyi-e nyug-
díjra jogosultsága is. Sok tanító kántori teen-
dőket is végez, a díjazást különválasztani nem 
lehet s a szegény javadalmazási! tanító kettős 
munkájáért kevesebb nyugdíjra tarthat igényt, 
mint tisztán tanítással foglalkozó kartársa. 
Ezen, nézetem szerint, változtatni kell. Ha a 
tanítói fizetés minimuma 400 frt, úgy a nyug-
díjjogosultság minimuma sem lehet kevesebb 
400 frtnál. 

(Győr.) I 't(.s/, ó László. 

III. 

Az eddigi közleményekben két olyan kér-
désről nem volt említés, mely szintén megérett 
a revízióra. Egyik az egyszer és mindenkori 
díjak kirovása körül mutatkozó esetleges 
aránytalanság; a másik az illetékek behajtá-
sánál, az egyes adóhivatalok részéről gyakorolt 
eljárás. 

Az egyszer és mindenkori díjak kirovásáról 
egy ministeri rendelet így szól: „A ki szolgá-
lata közben oly állomásra lép elő, mely szá-
mára magasabb nyugdíjösszeget biztosít, az 
előbbi és újabb legnagyobb nyuglíjösszeg 
között levő különbözetnek 50%-át fizeti egy-
szer s minden! orra." 

Szembeállítva a nyugdíjtörvénynek eme 
rendelkezését több igen gyakran ismétlődő 
esettel, az arány talanság rendkívül szembeötlő. 
A rövidség okáért csak a következő egy esetre 
mutatok: 

N. N.-nek ügyei elég szerencsésen alakulá-
nak; alighogy a képző intézetből kikerült, egy 
500 frtos álláshoz sikerült jutnia. 21 éves 
lévén, belép az országos nyugdíjintézetbe s 
tizet egyszer és mindenkorra 25 frtot, mint 
köteles 5%-ot. Z azonban, ki N X. nel 
egyidőben végzett, már nem volt ilyen sze-
rencsés, mert az első évben csak 300 forintos 
álláshoz jutott — s mint ki szintén megfelelő 
korral tagja lehetett az intézetnek — 15 frtot 
fizetett egyszer és mindenkorra. A rákövet-
kező évben a körülmények alakulásai folytán 
Z. is 500 frtos álláshoz jut, de már mint 
szolgálat közben magasabb fizetésre előlépte-
tett, fizet (500 —300 = 200) egyszer és minden-
korra éppen 100 frtot, tehát : 90 forinttal 
többet mint N. N., mert egy évvel később 
kapott 500 forintos állást. — Hol van itt az 
arány ? 

Ha az idézett ministeri rendelet idevágó 
intenczióit taglaljuk, ideiglenes és végleges meg-
különböztetés szerint, az aránytalanság még 
sérelmesebb. 

Maradjunk csak a fönti példánál. 
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N N. pár év múlva 600 forintos állásra 
lép elő, de ideiglenesen. A ministeri rendelet 
é r tedében fizet e czímen 5 forintot. Z 
ugyanenn)i idő multán szintén 600 forintos 
állást nyer, de véglegesítve s így ő fizet 50 fo-
rintot, mint az 500 és 600 forint közti külön-
bözetét. Tehát ugyanannyi idő alatt, ugyanoly 
nagyságú nyugdíjra való jogosultságért az 
illetéken fölül: éppen 135 forinttal fizet többet 
Z. — miért ? 

Ilyen és ehhez hasonló eset számtalan fordul 
pedig elő, miért is itt volna az ideje, hogy ezen 
az abnormis állapoton is segítsenek, ha előbb 
nem is, de legalább a revizió alkalmával; 
melyre bátor vagyok az illetékes körök figyel-
mét ezennel fölhívni. 

Az illetékek behajtása körül mutatkozó 
anomáliákra csak annyi megjegyezni valóm 
van, hogy a befizetésekre kijelölt határidő 
kevésbé van a humanitás szempontjaihoz mérve. 
A polgári év első pár hónapján, tehát éppen 
ama időben, mikor a tanítóság megélhetése 
legjobban van próbára téve, válik esedékessé 
— és pedig megzálogolás terhe alatt — az 
illeték befizetése. Azt hiszem, lehetne az utolsó 
terminust a nyári vagy őszi időszakra tenni, 
mikor ugyanis kevesebb megerőltetéssel és 
örömestebb járulna ki-ki a „közös anya" táp-
lálásához. 

(Erdőtelek.j Veverán Lajos. 

Az évzáró vizsgálatokról. 
Vasvármegye tanító-egyesülete volt az első, 

a mely konkrét javaslat alakjában indítvá-
nyozta az évzáró vizsgálatok eltörlését s 
azokmk évzáró ünnepélyekkel való pótlását. 

E javaslatát tárgyalás és hasonló határoza-
tok provokálása czéljából megküldötte a többi 
tanító egyesületnek is. Aktuális kérdésnek 
tekinthetjük tehát és szükségesnek a vele 
való foglalkozást, mert az iskolák beléletére 
e kérdés eldöntése nagyfontosságú s érde-
mes, hogy az ember róla gondolkozzék és ne 
elhamarkodva mondja ki ítéletét pro, vagy 
kontra. 

Vizsgáljuk tehát közelebbről, ha nem is 
minden aprólékos részletében e kérdést. De 
hogy ezt eredményesen tehessük, lássak elébb, 
mi az évzáró vizsgálatok főczélja és rendelte-
tése ? Egyfelől az, hogy a tanító bemutassa 
úgy az érdeklődő szülőknek, mint az iskola-
föntartónak, illetőleg az ezt helyettesítő isko-
lai hatóságnak egész tanévi fáradozásának, 
munkálkodásának gyümölcsét, eredményét. 
Másfelől meg, úgy gondolom, eszköz akar 
lenni arra nézve, hogy a hanyagabb, kényelme-

sebb tanítót munkálkodásra ösztönözze, buz-
dítsa és haladásra serkentse. 

Nézzük, mennyiben felel meg külön-külön 
e kettős czélnak ? 

Ha abból a szempontból mérlegelve vizs-
gáljuk e kérdést, hogy szükséges-e okvetlenül, 
de tegyük még hozzá, a mi fő: lehet-e a 
szorgalomidő alatt tanultakat a vizsgálaton 
hiven bemutatni, oly czélból, hogy annak 
sikeréről a tanító szorgalmának és a tanítvá-
nyok egyes tantárgyban való előhaladásának 
minőségére és mennyiségére helyesen követ-
keztethessünk ? a felelet nem lehet más, mint 
az, hogy a ki mindezeket a vizsgálat sikeré-
ből itéli meg: hamis mérleggel mér. E czélja 
miatt tehát, mint a melynek nem felel meg, 
gond nélkül lehetne megszüntetni akár rögtön 
az évzáró vizsgálatok megtartását. 

De nem szándékszom kiterjeszkedni min-
den indító ok elősorolására, a melyek fölös 
számmal hozhatók föl úgy a vizsgálatok eltör-
lése, mint azok megtartása mellett s melye-
ket egymással szembeállítva, más eredményre 
nem juthatunk, mint arra, hogy az évzáró 
vizsgálatok okvetlenül megszüntetendők és 
évzáró ünnepélyekkel pótolandók. Azon érvek, 
a melyek engem is e meggyőződésre vezettek, 
mint már több izben tárgyalt dolgok, mind-
nyájunk előtt ismeretesek lévén, fölemlítésök-
kel fölösleges munkát végeznék, mert általáno-
san tudott dolgokat ismételnék. Éppen ezért, 
csak arra akarok rámutatni, a mely indok 
előttem döntő argumentumul szolgál a kér-
dés érdemére vonatkozó egyéni véleményem 
megalkot ásánál. 

A szóban forgó kérdésről gondolkozva, 
arra az eredményre jutottam, hogy az évzáró 
vizsgálatok ügye logikai, szoros összefüggés-
ben áll egy másik vajúdó kérdéssel: a népis-
kolai szakfelügyeleti rendszer kérdésével és 
az előbbi helyesen csak az utóbbival kapcso-
latosan oldható meg. 

Ebben rejlik tehát a kérdés megoldásának 
kulcsa! 

A mint már elébb is mondtam: a vizsgá-
lat minden más czélja mellett hathatós, 
dologra buzdító eszközül szolgál. Munkálko-
dásra ösztönzi és serkenti úgy a szorgalmas, 
mint a lassúbb, kényelmesebb taní tót ; másfe-
lől pedig tagadhatatlanul hatással van a tanítvá-
nyokra is, mert szorgalomra, tanításra buz-
dítja őket. Nem hiszem, hogy lenne tanító, a 
ki ezt ne tapasztalta volna önmagán és tanítvá-
nyain ! És az ilyen serkentő eszközre, erőre 
szükség van, különösen olyau zártabb, félre-
esőbb helyen fönnálló iskoládnál, a hol a 
tanító munkáját úgyszólván csak lelkiismerete 
kéri számon, meit más ellenőrző szaké über 
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ritkán vetődik el hozzá, meggyőződést sze-
rezni munkálkodása sikeréről: az előmene-
telről. 

Be kell ismernünk tehát, hogy minden más 
hátránya daczára van a vizsgálatnak szorga-J O _ c5 
lomra buzdító és munkára serkentő ereje és 
ez okból kifolyólag eltörlését, megszüntetését 
akkor kell végrehajtani, a mikor már erre az 
egyetlen előnyére sem lesz semmi szükségünk; 
a midőn ezen előuy, illetőleg erő érvényesülé 
sét más eszközzel is biztosíthatjuk. És mikor 
nem lesz a vizsgálatnak ez előnyére mái-
szükségünk ? A mint szervezik és életbelépte-
lik az elemi népiskolák részére a szakfel-
ügyeleti rendszert. S hogy ezt behozzák és 
s-zervezik, talán járási tanfelügyelőség czím 
alatt, a/, már — remélem — csak idő kérdése. 

S akkor úgyszólva önmagától elesik az 
évzáró vizsgálatok további föntartásának 
szüksége, mert lesz szakemberünk, a ki vizsgá-
lat nélkül is mentől sűrűbben számonkéri 
és figyelemmel kiséri az eredményt, a mi 
még, mint serkentő, buzdító eszköz is hatáso-
sabb lesz a vizsgálatoknál. 

Azt hiszem, nincs semmi különös okunk 
arra, hogy — a mint sokan kívánják — 
olyan rohamosan végezzünk vele és statáriá-
lis módon, azonnal kiküszöböljük. Hisz, a 
mint meg voltunk vele annyi évtizeden keresz-
tül, megvárhatjuk beszüntetésével az említett 
időpontot is. 

Az elmondottakat összegezve, azon nézete-
met fejezem ki, hogy elvileg szükségesnek 
tartom az évzáró vizsgálatok eltörlését és 
helyökbe az évzáró ünnepélyek behozatalát; 
de ennek megvalósítását csak akkor tartom 
idő- és alkalomszerűnek, ha előbb szervezik 
és életbei épte^ik a népiskolai szakfelügyeleti 
rendszert. 

(Potior.) Schmidt ferencz. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A zn lain egyei általános tanítótestület 

ez évi rendes közgyűlését Sümegen tartot t i 
meg. Közgyűlés előtt a plébánia-templomban 
Veni Sancte volt, mely után a tantestületnek 
jelenlevő tagjai, mintegy 120 an, a városi 
elöljáróság, iskolaszék és nőegyesületek tagjai 
az elemi népiskola udvarán gyülekezvén össze, 
dr. Buzsic.ka Kálmán kir. tan. tanfelügyelő 
és Szalay Sándor tant. elnök vezetése mellett 
nemzeti lobogó alatt vonultak a város nagy 
szülöttjének: Kisfaludy Sándornak a városban 
fölállított emlék szobrához, hogy lerój ják a 
megye tanítósága nevében hálás kegyeletüket 
és tiszteletüket a koszorús költő emléke iránt. 
A közgyűlést Szalay Sándor elnök lelkes 

beszéd kíséretében nyitotta meg. A fölolva-
sásokra kerülvén a sor, Nagy Margie keszt-
helyi tanítónő olvasta föl „A gyermekszív 
világa" czímű értekez ;sét, majd Mencsey 
Károly csáktornyai tanító „Az önálló hatosz-
tályú népiskola kötelező befejezésének haszna" 
czímű reformtervezetét, melynek lényege az, 
hogy mondassák ki az önálló hatosztályú 
népiskola kötelező befejezésének kötelező volta ; 
a tovább képzésre p dig alakíttassanak ipari 
vagy földmívelési iskolák, hatosztályú egységes 
középiskolák s ezek fölé szerveztetnék maga-
sabb fokon az egyetemi szakoktatás. A köz-
gyűlés elhatározta, hogy az érdekes munkát 
memorandum alakjában megküldi a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának, íiogy 
az abban foglalt reform-eszmékkel már a leg-
közelebbi nagy gyűlésén foglalkozhassék s 
annak életbeléptetése czéljából mozgalmat 
indítson; s ugyancsak e czélból megküldi a 
nagyobb meg\ei testületeknek is. Major Károly 
hodosáni tanító „ A tanítói állás reputáczió-
jának két fontos érdeke" czímén olvasott föl, 
melynek kapcsán indítványozta, hogy a tanítói 
illetmények ne bor, gabona stb. alakjában 
adassanak, melyeknek beszedése míg egyrész-
ről a tanítás rovására történik, másrészről árt 
a tanítói tekintélynek, hanem készpénzben. 
A közgyűlés ezt is megküldi a Magvarországi 
Tan. Orsz. Bizottságának. Hugauff Ede zala-
szentbalázsi tanító „A nevelés köréből" czímű 
neveléstani dolg izatát olvasta föl. Szűcs Imre 
zalaszentgróti tanító „A nvuglíjrevizióról" 
czímmel olvasott föl. Az indítványok során 
olvastatott Nóvák Mihá y zalaegerszegi tanító 
indítványa, mely szerint: „Mondja ki a köz-
gyűlés, hogy a népiskolák mellett helyi ható-
ságul az iskolaszéki és gondnoksági intézményt 
teljesen fölöslegesnek és föltétlenül eltörlen-
dőnek tartja s e helyett a járási tanfelügyelet 
fölállítását kívánja. E czélból írjon föl a köz-
gyűlés a Magyarországi Tan. Orsz. Bizottsá-
gához s indítson országos mozgalmat." A 
közgyűlés az előértekezlet határozati javaslata 
alapján kimondotta, hogy a népiskolák mellett 
fennálló i-kolaszékek és gondnokságok refor-
málását olyképen óhajtja, hogy azok tisztán 
az iskolák any igi ügyeit vezessék; a szellemi 
vezetésre pedig a szakfelügyelet behozatalát 
tartja szükségesnek Ily értelemben keresi meg a 
Magyarországi Tan. Orsz. Bizottságát is, hogy 
e tárgyban a közoktatásügyi minister úrhoz 
fölterjesztést intézni szíveskedjék. A folyó ügyek 
során a közgyűlés a „Muraközi Tanítókör" 
ajánlatára Majhen Ferencz és Jene/ Gusztáv 
nyugalmazott tanítókat egyhangúlag az egye-
sület tiszteletbeli tagjaiul választotta meg. A 
jövő évi közgyűlés helyéül Perlak jelöltetett. 
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A munka diadala. 
Begyűrve már a harczi zászlód 
Én nemzetem, dicsők hona, 
Reményeink valóra váltod, 
Megájul Mátyás fénykora. 
Lehet már büszkén nézni rád, 
Tapsol neked a nagy világ. 

Század során a midt lezárul, 
A hősök csöndben alszanak, 
Nevedre fényt hír csillagárul 
Az alkotó ész s kéz arat; 
Csak munka, munka, semmi más — 
Nagy Isten, minő ragyogás ' 

A tudomány, ipar, művészet 
Talán még gyermekifju itt, 
Mi lesz, ha férfi korba lépett, 
Duzzasztva karja izmait? . . . 
Bámulja már is künn a nép 
A kis óriás erejét. 

0, Páris, Páris ! Légy megá l dva 
Világliős ifjú, üde, szép, 
Hogy szétkiáltád a világba 
Édes hazánk becsületét, 
S megcsókolád, a mint szokás, 
Babérral ékes homlokát. 

A nagy világnak versenyében 
Mi i f j ú nép veled megyünk. 
Biztatva, hogy kétség ne érjen, 
Szorítsd meg párszor még kezünk. 
Szorítsd meg — sok a mód, az tit —-
S nem adja vissza senki úgy. 

S te nemzetem, előre bátran 
Békés munkában utadon, 
Csak renyhe nép koldus, hazátlan — 
Mögötted már merész a nyom. 
Szerencse kezd mosolygni rád: 
Tapsol neked a nagyvilág! 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

—ag>A»<ge 

Szemlélődés.' 
A tanügyi káoszból és a tanfolyamok soka-

ságából végre mégis csak kialakul valami 
szilárdabb és értékesebb alkatrész is. Örvend-
jetek ti ű. n. hivatásos pedagógusok, a kik a 
nevelés mesterségét valóságosan tudománynak 
tekintitek és kiáltsatok föl Mukányival: „Fel-
virradt már a dicső nap hajnala." Mert ime, 
megvan a ti kivánságtok is: a tanítói tovább-o .. o 
képző! Örvendjetek! 

Hanem persze, a kialakulásnak ez a bajai 
eredménye a tudományos pedagógusoknak 
megint csak nem egészen tetszik. De hát régi 
dolog, hogy a tudósok semmiféle vívmánynyal 
sincsenek teljesen megelégedve, mindig talál-
nak rajta javítgatni valót. Hát hiszen ez már 
hozzátartozik a tudományos czopfhoz. Egy 
kis ellenvetéssel természetes, hogy itt is ok-
vetetlen elő kell állani. S a mikor ím, már 
folyik is a „folyam", kell egy kicsit ellenzé-
keskedni, hogy teszem: nem ilyennek gon-
doltuk ; másnak képzeltük; nem így ter-
veztük; mi tisztán pedagógiai kurzust akar-
tunk, olyan nyári tanfolyam félét és az — 
egyetemen! 

Hát hiszen igaz, hogy magam sem vagyok 
a kialakulással megelégedve. Mert mégis csak 
jó volna valami czélt kitűzni; jó volna, ha a 
tanítói továbbképző kurzus végül valamire 
képesítene is, pl. a segédtanfelügyelőségre. 
Csakhogy természetes, hogy huszonegy napon 
keresztül nem lehet fölkanalazni a magasabb 
pedagógiai tudományt. De hát legyen teljes 
két hónap a tanfolyam minden évben és 
háromszor egymásután. Azt azonban okvetet-
lenül kell tudnunk: a harmadik év végén a 
nyári érdekes szórakozásnak mi lesz a gyü-
mölcse ? E nélkül nincs érdeklődés, kedv; már 
pedig magam is nagyon szeretném, hogyha 
a tanítóság erre a továbbképző tanfolyamra 
vetné magát inkább. Ez már aztán igazán a 
mesterségünkbe vág. No, de csakhogy már 
ennyire vagyunk! A botorkálás közben majd 
csak rátalálunk az igazi útra. Es aztán tanító-
ból is lehet tanfelügyelő. (Eddig is lehetett! 
Szerk.) 

Kíváncsi vagyok rá, hogy az eperjesi „szö-
vetkezeti tanfolyam "-mai mi van? Mert érde-
kesnek érdekes ez is. Hogyne! Megtanulni a 
boltosmesterséget s aztán a falukban olyan 
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vegye »kereskedést állítani közös erővel, hogy 
abból potom áron bevásárolván az élelmicz.k-
keket, nem kell fizetésjavításért rimánkodni, 
hanem hatszáz koronából is uri módon meg 
élhetünk. Még az iskolaszékeknek sem kell 
furfangos pályázati hirdetéseken törni a fejü-
ket. hogy 600 koronáért tanítót foghassanak, 
csak azt kel! kitenni: a megélhetés olcsó, mert 
szövetkezeti bolt van. Pedig hány meg hány 
iskolaszék van Magyarországon, a mely abban 
találja nemes föladatát, hogy tervszerű fur-
fanggal csalogat olcsó tanítókat pályázati hir-
detéseivel. Figyelemmel kísértem egy ilyen 
iskolaszéknek két hónapon át folytatott pályá-
zati furfangjait a mult évben. Tanulmányomat 
itt adom rövid kivonatban. 

A mikor az első hirdetésre nem akadt 
vállalkozó, a következő számban rövid egysze-
rűséggel csak azt írták ki : „a pályázat meg 
hosszabbíttatik." S mert nem akadt ember, 
kitettek másforma enyves vesszőt: „nem okle-
veles is pályázhat." Azonban ilyen sein akadt, 
tehát alább adták: „óvónő is elfogadtatik." 
Nem ragadt meg; segít talán a „mellékkere-
setre számíthat," Nem ült föl senki ennek 
sem. Talán az a baj, hogy „személyes meg-
jelenés kívántatik." Elhagyták ezt, de bevették 
az „arczkép"-et. De bizony el kellett engedni 
a fotográfiát is. Hiába minden. Ráfanyalodtak 
arra, hogy „államsegély kéretik." Mégsem 
akadt ember. Tovább mentek: „államsegély 
biztosítva van, melylyel a fizetés nyolezszáz 
koronára kiegészíttetik." Ezt aztán kitették a 
lapokba. Csakhogy annyi más mellékes köte-
lességet fűztek hozzá, hogy a nagyr halmaz 
dologból a tanítóskodás ki sem látszott. Ter-
mészetes, hogy nem akadt rá ezermester. Az 
iskola üresen állt félévig. Akkor bejelentették 
a tanfelügyelőnek az esetet. A tanfelügyelő 
és a közigazgatási bizottság pedig azt követ-
keztették ki az esetből, hogy — nagy a tanító-
hiány; meg kell szaporítani az ingyenes helye-
ket a tanítóképzőkben, mert kivesz a tanító-
ság magj a ; ezen értelemben föl is írtak a köz-
oktatásügyi kormányhoz. 

Pedig dehogy is van tanítóhiány. ímhol az 
én városomban is két okleveles tanító van: 
az egyik kurmölget a közjegyzőnél, a másik 
a pénzügyigazgatóságnál. És megélnek tisztes-
ségesebben, mint falun éltek tanítóskodásuk 
idején. Hanem azért mégsem a tanítófizetést 
emelik az iskolaföntartók, (mert hát az Isten 
szerelmeért: akkor a tanító úr lenne ám!) 
hanem tanítószaporításért esedeznek. Addig 
is furfangos módon hirdetgetik a hatszáz ko-
ronás koldustarisznyákat. Es az iskolaszékek 
nem szegveinek egy állásra inkább tizenkétszer /Í̂ N 

pályázatot hirdetni, elfizetnek inkább ötven 
koronát, hogysem azt fizetésjavításra fordí-
tanák. 

De ím, most föllélegezhetnek az iskolafön-
tartók. A tanítók szövetkezeti boltot fognak 
teremteni a falvakban. Már tanulmányozzák is 
a boltosmesterséget. Nem is valami bolondság o O 
ez. A mikor már teljesen értjük az üzérkedést, 
otthagyjuk a tanítóságot és fölcsapunk üzlet-
vezetőnek. A mienknek havonkint nyolczvar.öt 
forint a fizetése. 

En csak a1 mondó vagyok: téves úton járunk. 
Ha a tanítót elvonjuk az iskolától, a nép-
nevelés szenvedi meg azt. Tessék a tanítók 
fizetését emelni és nem mellékkeresetre uta-
sítani őket. Az iskolaszékeknek nem az a 
hivatásuk, hogy pályázati furfangokon törjék 
az eszöket vagy a tanítónak akadékoskodjanak, 
hanem hogy a fizetésj a vitással fokozzák a 
tanító munkakedvét. Nem tudok az országban 
községet, a hol a tanítót az évzáró vizsgálaton 
megjutalmazták volna teszem egyszer arany-
órával, máskor aranylánczczal, tovább arany 
gyűrűvel vagy csak egy öl fával is. Avagy 
tízévi helybenmüködés után egy borjas tehenet 
kötnének az istállójába, vagy akármi más 
kedveskedéssel iparkodnának a tanítót állásá-
hoz kötni, muukakedvét, lelkesedését ébren-
tartani és fokozni. Nem. Hanem inkább ki-
teszik az iskolát a saját gyermekeik kárára a 
folytonos tanítóváltozásnak. Tisztelt iskola-
székek és még tiszteltebb főhatóságok! Ugyan 
mit gondolnak az u r ak? ! Talán azt hiszik, 
hogy kedveskedés nélkül is muszáj a tanító-
nak lelkesedni, munkálkodni ? Hát csak gon 
dolják! De én is mondok egyet: a lónak nem 
ostornyél kell és még több kocsis a bakra, 
hogy jól húzzon és bírja a munkát, hanem 
— abrak. Bocsánat a hasonlatért, de a nyers 
beszédnek megvan az az ereje, a mivel a 
finom némely esetben nem bír. Végre is meg 
kell vallani az igazat, nem pedig takargatni. 

Ilyen magot kell hintegetni az iskolaföntar-
tók között, talán lesz foganatja. A tanítók 
sohase segítsenek elő holmi pályázati furfan-
gokat. Ezt azért mondom, mert rendesen 
tanító az ilyennek a fogalmazója. A mit írtam, 
megírtam. És azt hiszem, hogy az előkelőbb 
fölfogáeú tanítók nevében is mondhatom ezt 
minden európai mandátum nélkül. 

Sajnálom, hogy valami vígabban szaladó 
„tanulmány "-nyal nem számolhatok most 
be. De okozzák önök ezért a kínai fölfor-
dulást és a délafrikai háborút. Én is ezeket 
okozom. 

JXÍ'Ztolli M. 
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IRODALOM. 
Népnevelők Könyvtára. 5. füzet: Quintilianus 

és Plutarchos. Neveléstörténelmi tanulmány, 
í r t a : dr. Pacséry Károly kir. tanfelügyelő. Ara 
1 korona. — 6. füzet : A beszéd és értelem-
gyakorlatokról. Vezérkönyv gyanánt. í r t a : Peres 
Sándor. Ara 1 korona. Kiadja LampQl R. 
(Wodiáner F. és fiai csász. és kir.udvari könyv-
kereskedése) Budapest 1900. 

A Népnevelők Budapesti Egyesületének 
tulajdonát képező Népnevelők Könyvtára fényes 
bizonysága Wlassics Gyula közoktatásügyi mi-
nisterünk bölcs kormányzásának. Az állami böl-
cseség legfőbb ismérve ugyanis : épségben meg-
tartani a meglevő vagyont, de az újnak megszer 
zésére segítséget nyújtani. Azon állami segély, 
melyet a minister úr a Népnevelök Budapesti 
Egy.-'Hetének nyújt, nemcsak ez egyesületnek 
— mely hazánkban a legrégibbek egyike — 
fönmaradását biztosítja, de lehetővé teszi, 
hogy a legforróbb óhajtását: hazánk tan-
ügyének maradandó becsű munkássággal szol-
gálni, megvalósíthassa. Minden füzet, mely a 
Népnevelök Könyvtárában megjelenik, fönnen 
hirdeti: íme. minister, úr a legnagyobb lelki-
ismeretessé}.'gel bánunk el a reánk bizott 
pénzzel és csak arra fordítjuk, a mire kértük; 
minden füzet, mely a Népnevelők Könyvtárá-
ban megjelenik, dicsőítve hirdeti Wlassics 
Gyula minister úr értelmes gazdálkodását, a 
kinek nagy alkotásai közepette is marad a 
néptanítók önmüvelődési czéljaira egy kis 
összege. Beszédesek ezek a füzetek és évtize-
dek, év.-zázadok multán is ezek fogják elbe-
szélni a tanítóknak, ki volt nekünk Wlassics 
Gyula minister úr. 

Nagvon szép és értékes tartalmú mind a két 
füzet. Pacséri Quintilianus és Plutarchos peda-
gógiájáról ír. Az I. rész I. fejezetében meg-
ismerkedünk a római nevelés- és művelődés-
ügy vázlato-i történetével Quintilianus föllép-
téig. A II. fejezet Quintilianus rövid életrajzat 
adja. A Ili. fejezetben megismi rkedünk (Quin-
tilianus legfőbb pedagógiai művével. A IV. fe-
jezet e mii pedagógiai elemeit mutatja ki. 
A II. rész I. fejezete: A. házi nevelés a gyer-
mek születésétói annak hetedik évéig. A II. fejei 
zetben föl van vetve ez a kérdés: Mi haszno-
sabb a gyermek hetedik életéve után, iskolába 
küldeni vagy továbbra is otthon tartani őt? 
III. fej. Az iskolai nevelés. Ezt követi három 
czikkely, az első a tanító tulajdonságú, a 
második a tanuló tulajdonságai, a harmadik 
czikkely a tantárgyakat veszi sorra. Ezek után 
következik Plutarchos. I Plutarchos életvázlata 
és műveinek rövid mélta'cua. II. Plu'archos a 
gyermeknevelés röl. 

Pacséri munkája alapos tanulmányozás 
eredménye; a szöveghez adott jegyzetei nagy 
olvasottságról tanúskodnak, de egyszersmind 
azt is bizonyítják, hogy Pacséri maga is jól ért 
a neveléshez és tanításhoz, ismeri a szülők 
és tanítók gyengéit. Összehasonlításai a régi 
római szülők és a mostaniak nevelésével igen 
érdekesek, találók és tanulságosak. E mü 
annál érdekesebb, mivel a benne földolgozott 
eszmék a kereszténység keletkezésének korába 
esnek, és melyik tanító ne érdeklődnék az 
iránt, hogy a világ legnagyobb két kultúr 
népe: a görög és a római a kereszténység 
első századának első felében miként teljesí 
tette a gyermeknevelés nagy kötelességét P 

Peres Sándor műve a beszéd- és értelem-
gyakorlatok magyar irodalmának áttekintésén 
kezdi. Aztán megállapítja a vezető szemponto-
kat, ad utasításokat. Bemutatja egy tanórának 
menetét, aztán a beszéd és értelemgyakorla-
tok anyagát heti részletekben dolgoz/a föl. 
Az I. osztályban 33 heti, a II • ban 31 heti 
részletre oszlik a tanításra való anyag. Hogv 
ez az anyag honnan vétessék, errő! a szerző 
így szól: „Több irányú levén a czél, a beszéd -
és értelemgyakorlat legyen sokoldalúi ig képző. 
Ez lesz, ha, mint teszszük is, e diszczplina 
anyagát a természet, ember ós Isten, az okta-
tás e fő objektumai köréből veszszük: ha a 
leírások mellett elbeszéléseket is alkalmazunk; 
ha mindé í érzéket gyakorolunk, a gyermek 
minden tehetségére fejlesztőleg hatunk s ha 
a rajzolást, irást, olvasást, énekle'-t. testgya-
korlást számolást, nyelvtant, tehát a két első 

: osztály minden tantáruyát s/oro* összekötte-
tésbe hozzuk a beszéd- és értelemgyakorlatok-
kal, (konczentrálunk). Ez utóbbi nem azt 
jelenti, hogy minden tanóra beszéd- és érte-
lemuyakorlat legyen, mert hiszen nem von-
ható kétségbe, hogy ama tantárgyak tanulása, 
gyakorlása külön időt, órát követel; de jelenti, 
hogy anyagot azoknak is a beszéd- és érte-
lemgyakorlat adjon, a hogy módszerük ezével 
azonos vagy legalább is megegyező legyen." 

A kitűnő pedagógusra vall, a mit és a 
hogyan Per s az I. osztálybeli gyermekkel 
iskolába lépésének első órájában beszél és a 
mit ott a tanítónak utasításul ad. Nagy 
körültekintéssel válogatta meg a szerző a 
meséket, melyek a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz járulnak, mindenütt megadja a tanulsá-
got és érdekesen fejti azt ki. A játékok, a 
versek az imák, a dalok ügyesen vannak 
megválogatva. 

rí 
Jobb és hasznosabb könyveket nem is ke-

reshet a t initó. Schön József. 
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Tyúkfciiyésztés. írta Hreblay Emil állatte-
nyésztési felügyeifi, a gödöllői magyar királyi 
baromfitenyésztőtelep és munkásképző iskola 
vezetője. Ara 2 korona, tanítóknak kedvez,-
ményárban 1 K. 50 f. Már egyik legutóbbi 
számunkban megemlékeztünk a szerzőnek 
azon irodalmi vállalkozásáról, a melyet a 
baromfitenyészet érdekében tervbe vett s a 
melynek első részét képezi a fönti czímű 
munka. A ki a baromfitenyésztés irodalmá 
ban jártas, annak Hreblayt nem kell bemu 
tatnunk, s újabb munkája ismét csak arról 
győz meg bennül ket, bogy a gyakorlati szak-
ember, ha az irás mesterségéhez ért, nagybe-
csű müveket teiemlhet. A világos irályú és 
szép ábrákkal dús könyv a tyúktenyésztés 
teljes egészét magába foglalja s nem csak 
kezdő tenyésztőnek fog nagy szolgálatokat 
tenni, .hanem szakembereknek is hasznos 
segédeszközül szolgálhat. A hazai szakíród i-
lom e jeles müvének beszerzését t. olvasóink-
nak melegen ajánlhatjuk. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a szegedcsong-

rt'tdi takarékpénztárnak, a mely a szegedi 
községi elemi iskolai szegény tirm'ók fölru-
házása czéljaira 400 koronát adományozott: 
Sebő I. Imre könyvkereskedőnek, a ki a nagy-
váradi népoktatási in'ézeteknek 300 korona 
értékű könyveket adományozott. 

Kinevezte: Schlott Lujza oki. kisdedóvónőt 
a turjaremetei áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Knbányi Gizella fehértemplomi áll. 
jjolg. leányisk. helyettes tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fi •. oszt.-ba s. tanítónővé ; Kon tor 
Ilona oroshá/i áll. polg. isk. helyettes tanító-
nőt ugyanezen isk. hoz a XI. tíz. osztályba 
s.-tanítónővé; Schönherr Tlona nagybányai áll. 
polg. lányisk. helyettes tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt. ba s.-tanítónő>é. 

Áthelyezte: Zsák Frigyes és neje Gre?kovics 
Mária kisteleki ál . el. iskolai tanítót, illetve 
tanítónőt a szerencsi állami elemi iskolához; 
Gallauner Lujza szilágysomlyói állami felső 
leányisk. ig.-tanítónőt a hódmezővásárhelyi áll. 
polg. leányiskolához; Zajos Kálrnán deési áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a szombathelyi áll. segély, közs. 
polg. isk.-hoz; Kovács Ilona felvinczi áll. 
óvónőt a ruttkai 11 ik áll. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Degner M. Már-
ton kunmadarasi munkaképtelennek talált izr. 
tanító részére évi 800 koronát; Ném.eth Elek 
szentesi munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 760 koronát; Sporánek 

János laksárújfalusi munkaképtelennek talált 
róm. kath. el. isk. tanító részére évi 480 
koronát; Veress Lajoí kisszec-ei ev. ref. 
munkaképtelennek talált tanító részére évi 
1000 koronát; Sztepits Angelina ópalí nkai 
munkaképtelen g. kel. szerb tanítónőnek évi 
920 koronát; Joczits Kuzmán zsablyai közs. 
tanítónak évi 1040 koronát; I'ody János 
pápakovácsii munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 440 koronát; Mozgay Mihály felső-alsó-
görzsönyi munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 500 koronát: Szakái Károly homoki mun a-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 620 koronát ; 
Margineán Vazul glogoveezi g. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 300 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Hübner Má-
ria bártfai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő 
részére 1200 koronát egvszersmindenkorra 

Segély-, ill. gyánipénzt utalványozott: 
néh. Mikle György kalugyeri gör. kel. munka-
képtelen tmí tó özvegye, szül. Aron Katalin 
és György nevű kiskorú ár váj i részére együtt 
350 koronát; néh. Markovics Miksa pancsovai 
á'l. el. isk. tanító özvegye, szül. Mihajloc'cs 
Leposzávának évi 625 korona 33 fillért; néh. 
Torday József s-zentesi nyugalmazva volt 
tanító özvegye, szül Lénárt Krisztinának 
550 koronát; néh. Hága József dunaszeke-ui 
r. kath tanító özvegye, szül. Csőre Annának 
évi 522 koronát; néh. Varga Márton nyugd. 
hajduszobosz'ói ev. ref. tanító özvegye, szül. 
Zsigmond Klárának és 2 kiskorú árvájának 
760 koronát; néh. Szabó István lijkéci-kei r. kath. 
tanító özvegye, szül. Antii Erzsébetnek és 2 
kiskorú árvájának együtt évi 600 koronát; 
néh. Lázár Miklós volt monorai gör. kath. 
el. isk. tanító Lukréczia nevü kiskorú árvá-
jának 100 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. Pancsova. Ha a kir. tanf. megadta az 

engedélyt a gyorsírás, mint rendkívüli tantárgy 
tanítására, akkor ezt az osztályzatot az isk. 
bizonyítványba is beírhatják. — F. M. 
Ha tudni fogjuk: mikor kezdi meg a Hirsch-
féle alap a kölcsönök kiosztását tanítók 
részére, lapunkban szólni fogunk róla. Addig 
egyebet nem tehetünk, bár az ön ideje — 
„kimért." — K. B. U. Nyugdíjazott tanító 
is nősülhet, de utána az özvegy nem fog 
kapni nyugdíjat. — R. J. Tanítói állás el-
foglalása ezimen a Tanítók Naptárában talál-
hat hasznos útbaigazítást. Nyugdíjügyében 
írjon sürgősen folyamodványt a ministeriumhoz. 
Kérje az ügy elintézését. — G. A. V. Korcsma 
iskola közelében csak oly távolságban s oly 

i föltétel alatt engedélyezhető, hogy az a tanulók 
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erkö'csi életére veszélyeztető s az iskolai 
tanításra zavaró ne legyen. Jó lesz a főszol-
gabíróval vagy a pénzügy igazgatósággal érint-
keznie a fölvetett kérdésben. — K. .T. Minden-
esetre méltánytalan eljárás, ha a pályázat — 
nem lakásról, hanem — 300 korona lakbér-
ről szól s most önt kitették a városon kívül 
s ott 300 korona lakbér helyett 30 frt bér-
értékű, penészes házikóba kvártélyozták. Folya-
modjék az iskolaszékhez az ügv méltányos 
rendezéseért. Esetleg a közigazgatási bizott-
sághoz. — Német. 1. Helyesen járt el. 2. Más 
intézettől jött tanulók megítélésénél nagy 
méltányosságot kell tanúsítani, ha ott pl. vala-
mely tantárgyat nem tanítottak. A német nyelv 
csak a helyi tantervben van meg. A mennyire 
lehet — az igazság sérelme nélkül — ehhez ö o 
kell alkalmazkodni. — 1). S. A felsőbb bíró-
sági fórumnak volt ilyen hátrányos természetű 
döntésé a tairítók választási jogát illetőleg. — 
Államosítás. A kir. tanf. avatkozhatnék bele, 
de csak a törvény korlátaiu belül. — Cs. 
J . Ne avatkozzék bele. A lelkész dolga az. — 
B. J. Nincs oklevele, nem kaphat korpót-
lékot. — Sz. J. Bizonyosan felsőbb hatóság 
utasítása folytán nem adják ki bélyegtelenül a 
kérdéses iratot. — Helyettes tanító. Tanító-
képezdei magán vizsgálati engedélyért a közok-
tatásügyi ministeriumkoz kell folyamodnia. — 
T. E. Folyamodjék a közoktatásügyi minis-
teriumkoz. — K. J, Az iskolaföntartó ható-
ságot nem kötelezheti reá, hogy a föld vár-
ható jövedelmét önnek 4 hónappal előre kifi-
zesse. — B. János. Hűsz évre visszamenőleg 
nem követelheti a párbért. Az illető birtokos 
önnek nenr tartozik párbért fizetni. — lí. 
Sámuel. Miután az elöljáróságot följelentették 
az isk. mulasztások büntetése körül tanúsított 
hanyagságáért, most már várják be az ered 
ményt. A felsőbb fórumnak kell intézkednie 
a megtorlás iránt. — Herskovits. Akár magán 
úton. akár nyilvánosan végezte valaki a tanító-
képzőt, joga van önkéntességre. Erre való 
igényét sorozása előtt kell bejelentenie. —• 
N. Szalatna. Beirás alkalmával kell a 15 krt 
beszedni. A tanító ne vonakodjék ettől, ha a 
beiratási díjat is ő szedi. — Mérk. Az állam 
nem vállalja el a hitközség helyett az ártéri 
díj fizetését. — F. Gyula. Szőllőkarók ügyé-
ben a földmívelési ministeriumboz kell folya-
modni. Ön egy órányira lakik Budapesttől, 
személyesen is megszerezheti a kellő infor-
máeziót. — Sz. I. Hitfel. iskolájuk államosí-
tásához az egyházi főhatóság belegyezése szük-
séges. — H. E. Helyesen tette, hogy fölszólalt 
a pálinkás bódénak az iskolától 4 m. távolságra 
építé-e ellen. Mivel a kir. tanfel.-höz tette át az 
ügyet, várnia kell az eredményt. — F. tanító. 

Fizetési hátralékának behajtását az illető község 
elöljáróságától kérje. — H. Dezső. Miután a 
tanító — bár az évzáró vizsgálatot megtartotta — O O 
május végén meghalt, fizetését hozzátartozói-
nak junius, julius, augusztus hónapokra nem 
köteles kiszolgáltatni az iskolaföntartó hatóság. o ~ 
Junius 1-től az özvegynek Va évig ki kell 
adni a fizetést, mint özvegyi illetményt Ha 
özvegy nem maradt, a rokonoknak méltá-
nyosságból kiadhatják a nevezett 3 hóra járó 
összeget, kivált ha csak szeptember 1-én lép 
hivatalba az utód. — Többeknek. A Magyar 
Gazda Kincsesházát most már ismét meg-
kaphatja ingyen minden tanító, a l i — míg 
Verner László szabadságáról visszaérkezik — 
Keller Gyula gazdasági tanár úrnak ír a 
földmívelésügyi m. kir. ministeriumba. — 
Korsós László. Az a Szent-Imre, a hol gaz-
dasági póttanfolyamot tartanak •— Somogy-
megyében van. — Varga L. Nagy Szent-
Miklós, hol gazdasági póttanfolyam lesz, 
Torontálmegyében van. — Mihulcz, Martin 
stb. A szövetkezeti kurzus — mint első for-
rásból e napokban értesülünk — nem Eper-
jesen, hanem Budapesten lesz. A k jelölés a 
gazdasági központi szövetkezet óhajához képest 
már meg is történt. Ne folyamodjanak, ha 
eddig nem tették. — Román S. Az úta 'óra 
vona kozó rendeletek— melyekre hivatkoztunk, 
máig is érvényesek. — Mátray J. Az „illúzió" 
szó értelme: aalódás, érzéki csalódás. Elme-
betegek rémkép látása is illúzió. E szerint az 
önök meghatározásai közül tehát egvik sem 
felel meg. — Rokkant. Az 1891. évi X L 1 I 1 . 
törvényczikk végrehajtása tárgyában kiadott 
rendelet 8. § a értelmében az olv tanító, 
ki öt évnél kevesebb szolgálati idő alatt vált 
saját vétkén vagy hibáján kíml a tanítói 
szolgálatra alkalmatlanná, állomásáról önként 
távozva, legnagyobb nyugdíjösszege 50% át 
kapja egyszermindenkorra végkielégítésül. — 
T. M. Török-Becse. A nőtanító után 3 havi 
fizeté ével vagy 3 havi nyugdíjával felérő temet-
kezési járulékot kap a férj az 1891. X L I 1 1 . 
törvényczikk 6. §-a értelmében. Más rokon 
azonban nem tarthat igényt a temetkezési 
járulékra. Az illető elhalt hajadon tanítónő 
után szülői tehát nem kaphatják meg a 3 
havi fizetést temetési járulék czímen. (Mint 
ön mondja: Sterbenquartal.) Nincs küárva 
azonban az, hogy a községi hatóság „méltá-
nyosságból" engedélyezheti ez összeget. Buda-
pest székesfőváros hatósága is — tudtunkkal — 
már számos esetben engedélyezett _ temetési 
segélyt alkalmazottjai elhalása esetén. — 
Siitö A. Nyugalmazott tanító heti 2 órán 
taníthat a gimnáziumban éneket 100 forint 
tiszteletdíjért. E miatt nyugdíját nem veszti 
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el. Jelentse be azonban az esetet a kir. tanfel-
ügyelőség útján. — T . . . i. A közoktatásügyi 
minister úr hivatalosan fogad csütörtöki napon 
d. u. 4 órakor. Ez a rendes fogadási idő. 
Távolléte alatt az államtitkár űr fogad he-
lyette. — M. N. A végkielégítés és ideiglenes 
nyugdíjazás ügyében a hivatalos eljárás meg-
indítása iránt a kir. tanfelügyelöségnél tegye 
meg a szükséges lépéseket. — I . J. Miután 
tandíj, párbér stb. hátralékosai kimutatását 
végrehajtás végett a főszolgabíró sem akarja 
elfogadni az iskolaszéki elnök aláirása nélkül, 
az aláírást pedig az elnök megtagadja, mond-
ván, ő nem tudja: hátralékosok-e vagy nem az 
illetők; ily körülmények között a kir. tanfel 
ügyelőség útján folyamodjék a közigazgatási 
bizottsághoz hátralékos illetményei kiszolgálta-
tásáért. Előbb azonban kíméletből kérje meg 
még egyszer az elnököt — ha lehet, 2 tanú 
előtt — hogy láttamozza s hitelesítse a hát-
ralékkimutatását. Figyelmeztesse, hogv az 
ön hivatalos szavára is el kellene hinnie; 
de különben módjában van bárkinél infor-
mácziót szerezni — de az ön tanító nevének 
tiszteletben tartásával — vaijon fizetett-e az 
illető hátralékosnak kimutatott egyén? — 
M. Gyula. Mily fegyelmi eszközt has/.nálhat a 
tanító a mulasztások meggátlására ? Ily esz-
közök: a) rábeszélés a gyermekkel és szülőivel 
szemben alkalmilag; b) Írásbeli figyelmeztetés; 
c) megintés; d) bejelentése az oknélkül el-
maradóknak. Általában véve a tanító, úgy-
szintén az iskolaszéki elnök egyénisége, köz-
kedveltsége előmozdítja a szorgalmas iskolába 
járást. Időnkint egyházi szószékből is czélszerü 
a szülőkhöz tanítást, intő, buzdító beszédet 
intézni. — Marosmenti. 1. Nem válaszol-
hatunk. 2. A kir. tanfelügyelő mondhatja meg. 
3. Honnan tudjuk mi ezt ? 4. Bizonyosan még 
jó ideig. — R. fitanító. Bátegápolási adót 
kell fizetni. A megyei nyugdíjalap ügyében az 
illető vármegye jogérvényes határozata döntő. — 
Deckert I. A M . Tanítók Naptárában fogjuk 
egybefoglalni a kérdéses adózási kötelezett-
ségeket. — Gritsch K. A rajztanítói vizs-
gálat ügyében az orsz. rajztanárképzőint igaz-
gatóságához forduljon. (Budapest VI., And-
rássy-út.) — Szalay. Csakis a népiskolai 
tanítói pályán egyfolytában töltött évek szá-
míthatók be a nyugdíj és korpótlék alapjául. 
A ki tehát pl. időközben 1—2 évig nevelő 
volt, annak igényei a nevelősködés előtti időre 
elvesznek. — Fischer E. A községi elöl-
járóság kötelessége az adó kivetése. Ha ezt 
valaki sérelmesnek tartja, fölebbezhet ellene. A 
tanító ne ártsa magát ok nélkül a dologba. — 
Yáradi E. Ha a tanítói pályára alkalmatlan-
nak találják az orvosi vizsgálatnál, akkor ön 

már 40%-nyi nyugdíjjal távozhat, mert 10 
év óta tagja a nyugdíjalapnak. — Riszt ÍCS 
M. Az óvónő oklevele mellett pályázati előny 
az, ha az illető polgári iskolát is végzett. — 
K. István. Talán az Országos Gazdasági o O 
Egyesülethez beterjesztendő folyamodvány úti án 
lehetne — kivételesen — néhány méhészeti 
eszközhöz jutni. — Stoll. A polg. képzőbe 
való fölvételről rendszerint csak augusztus 
havában értesíthetik az illetőket. — H. Szent -
Agotha. A tisztviselői fizetésből — kivéve a 
nyugdíjat — 800 frton alul nem lehet lefog-
lalni. Éppen ezért pénzintézetekkel csak kevés 
tanítónak van üzleti hitele nagyobb összegek 
folyósításánál. — L. I). A helyettesítési díj 
méltányos megegyezésen alapuljon. — B. I). 
Nem valószínű. — Koskócz. Zs. A. A kir. 
tanfelügyelőnél sürgősen jelentse be, hogy 
özvegyi illetményét nem kapta meg. —-
Békés-Sámson. Okvetetlenül próbálják meg; 
de nyíltan megmondva a szegenységet. Ivülön 
díjlevél kiállítását nem tanácsoljuk. •—• Kóta 
Ii. Templom s paplak és más középületek 
emelése czéljából a magánbirtokok — kárta-
lanítás mellett — kisajátíthatok. Jelen esetben 
az ön használatára bocsátott területet is 
elvehetik. Azt az összeget, melyet ön kivánt, 
megadhatná az egyházközség. — Marosán 
Péter. A fizetés megtagadása ügyében a kir. 
tanf. úrhoz forduljon az illető. — Ii. K. 
Margitta. Ha ki volt kö'.ve, hogy csak ideig-
lenesen alkalmazzák, akkor nem követelheti 
a véglegesítést. Rendszeresített állás az ? 
Akkor végleges betöltéséről gondoskodni kell. 
Jó lesz jelentenie az ügyet a kir. tanf.-nek. — 
Lutz János. Folyamodjék korpótlékának 
nyugdíjigénybe való betudásáért. Miért nem 
kérik az állás jövedelmének 400 frtra való 
kiegészítését ? A nyugdíjalap jövedelmét nem 
engedik csonkíttatni, akár emeli a korpótléka 
az ön 300 forintos nyugdíjigényét, akár 
nem; később kellemetlensége lehetne a halo-
gatásból. — K. K. Folyamodjanak. — K. 
Anna. A kötelezettség a pályázati fölté-
telekben benne volt. Volt-e kára a kán-
tornak, hogy 60 koronát követel? -— Dávid 
Kornél. Oly tanító, ki megválasztatott, de 
állomását el nem foglalja, az újból való 
pályázat költségei megtérítésére nem kötelez-
hető ugyan s e miatt bizonyítványait sem 
tarthatják vissza mintegy zálogul; viszont ha 
ily csekély költség megtérítésére fölszólítják, 
legyen a tanítóban annyi méltányosság vagy 
gavallérság, hogy ezt az ő hibájából eredt kárt 
megtéríti az iskolaföntartó hatóságnak, mely 
bizony nagyon sok esetben a legkisebb fillérre 
is rászorul. — Sz. Tanítók és óvók, illetve 
óvónők között rangkülönbség nincsen; de diplo-
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máik nem egyenlő fokú elméleti képzettséget, 
(iskolázottságot) födöznek. Ebből azonban nem 
illik nngkülönbséget kovácsolni. — Boldizsár 
Sándor. Kollektabora ügvében a kir. tanf. 
sürgethetné az alispáni hivatalhoz beadott 
fölebbezés eldön'ését, A kipusztulófélben levő 
szőllőhegy birtokosai részéről fizetendő kollekta 
tárgyában a főszolgabíró alkotta végzést, hogy 
t. i. „mindenki olyan mustot tartozik adni, 
a milyen terem; a kinek kipusztult a szőlleje, 
semmit sem tartozik adni: se bort, se pénzt", 
elfogadhatatlannak jelentjük ki, mert hiszen 
a) ily módon akár fele fizetése is odavesz-
hetne a tanítónak, b) ritka kivétellel mindenütt 
értékesítik, használják az elpusztult szőllőterü-
letet; jövedelem tehát van. Legezélszerűbb ily 
esetben pénzzel megváltani a kollektát, az 
utolsó 10 év átlaga szerint értékelve. Ily ha 
tározat az iskolafönlartó részéről aok helyütt 
történt. — Hudetz János. Az volna a leg-
igazságosabb, hogy a község lakosai a községi 
iskola átalakítási költségeihez — ha erre nincs 
külön iskolai alap vagy jövedelem — vagyoni 
állapotukra való tekintettel arányosan járul-
janak, pl. minden adóforint után bizonyos 
%-kal, a szériát a mint a költséget szétoszt-
hatják. — Yargovcsik. Tanítói oklevél nem 
jogosít a pósta- és távirda-gvakornoki állásra, 
melynél a pályázat érettségi vizsgálatot kö-
vetel. — R. Máday. Uj iskolák szervezé érői 
nincs tudomásunk. Folyamodni bármikor lehet, 
de az a kérdés: mikor nyerhet a kérvény el-
intézést? — Yaiij'ó J. írtuk már, hogy a 
kántortanító özvegye fél évig férje összes jöve-
delmét (lakását is) élvezi. Csak a személyes 
szolgálatot kivánó jövedelmek maradnak el a 
kántoriból, minők: bucsuztatási díj stb. — 
Sz. B. Zalavár. A tanítói földbirtok a köz-
ség utczájának folytatása levén, az iskolafön-
tartó felsőbb hatóság beleegyezését adhatja 
abba, hogy a nevezett föld parczellázva ház-
kelvekül eladassák, a befolyó pénz kamatait 
azonban a tanítói fizetésre — esetleg más 
iskolai czélra kell fordítani. E miatt a tanító 
jövedelme nem csökkenhet. — A tanítói fize-
tés beszedése — hasztalan mondja az iskola-
szék az ellenkezőjét — nem a tanító dolga. 
Ha be nem szedik, tegyen panaszt a kir. 
tanf. útján a közig, bizottságnál. A kérdéses 
helyettesítésért követeljen méltányos díjazást; 
pl. az esedékes részt vagy annak felét. — 

J y L. Folyamatban van. — 8. J. 
Ha igazolja, hogy tényleg tanítói pályán 
működik s egyébként is bemutatja oklevelét, 
3 é^re nem hívják be katonai szolgálatra. 
Jogosultságát a sorozás megkezdése előtt kell 
igazolni, miként mult évi czikkünkben is kifej-
tettük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Királyi kitüntetés. A hivatalos Buda-

pesti Közlöny f. hó 18-iki számában a következő 
legfelsőbb kézirat jelent meg: „Személyem 
körüli magyar ministerem előterjesztése folytán 
Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesztőjé-
nek, a tanügy terén szerzett érdemei elismeré-
seül, a királyi tanácsosi czi met díjmente-en 
adományozom. Kelt Ischlben, 1900. évi julius 
hó 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Széchenyi 
Gyula s. k." 

— Világ folyása. Kínából az az örvende-
tes hir érkezett, hogy a híresztelt mészárlá-
sok nem történtek megs a követek még életben 
és a „kinai kormány oltalma alatt" vaunak. 
Csakhogy, a kinaiak sok hazudozása után, nehéz 
dolog ennek a hírnek hitelt adni és Ber-
linből óva intenek is, hogy ajánlatos a leg-
újabb kinai híreket is a legnagyobb bizalmat-
lansággal fogadni, mert nagyon valószínűnek 
látszik, hogy a mandarinok valami csinyt követ-
tek el. A megnyugtató hír ugyanis az volt, 
hogy Conger amerikai követ titkos jelirásos 
sürgönyt küldött kormányának. Csakhogy 
Conger táviratából legfölebb azt lehet követ-
keztetni, hogy julius 11-én néhány követ 
még élt. Azóta ezeket is megölhették és úgy 
látszik, hogy a kinai kormány már előbb 
megszerezte az amerikai követ titkos jelirásá-
nak kulcsát s ennek segítségével küldte el 
Conger nevében a táviratot. Ausztria-Magyar-
ország csak hadihajókat küld Kinába. — 
Berlini udvari körökből az a hír szivárgott 
ki, hogy Vilmos császár Luitpold regens-her-
czeggel augusztus közepén Ferencz József 
király hetvenedik születésenapja alt almából 
Bécsbe fog utazni. —• Ausztriában folynak a 
kísérletek a parlament munkaképességének 
helyreállítására. Egy cseh lap azt újságolja, 
hogy a kormány a legközelebbi időben tár-
gyalásokat akar megindítani a mérsékelt 
német pártokkal többség alakítása tárgyában. 
A csehországi és morvaországi helytartók e 
czélból nemsokára Bécsbe fognak érkezni. — 
A szerb kormány f. hó 21-én beadta lemondását. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
tisztviselő kara f. hó 21-én ismét ülést tartott, 
melyben Ujváry Béla elnök bejelentette, hogy 
megnézte Gyulán Beisner Emánuel gyufa-
gyárát, átvizsgálta a nagy lelkiismeretességgel 
vezetett könyveket és úgy találta, hogy a 
Tanítók Háza gyújtójának első három ham 
forgalma 9987 K. 96 f . volt, melynek 5%-a 
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fejében a gyáros, a kinek a gyűlés köszönetet 
mondott, 499 K. 39 fillért már be is fizetett 
a Tanítóit Háza javára az Eötvös-alap pénz-
tárába. Az első három hónap ez eredményé-
vel, tekintettel minden kezdet nehézségeire, 
meg lehetünk elégedve s már most látható, hogy, 
ha t. kartársaink erélyesen kezükbe veszik 
ezt az ügyet, a Tanítók Házának évenkint 
4500 — 5000 korona tiszta haszna lehet ezen 
a réven. A gyűlés hosszasan tanácskozott 
•a felöl, miként lehetne a „Tanítók Háza gyu-
fájának" minden magyar tanítót megnyernie, 
a mennyiben erre a jövedelemre okvetetlenül 
szüksége van a Tanítók Házának, melynek 
ugyancsak e gyűlésen megállapított költség-
vetése hiányt mutat föl. Az Eötvös-alap elnök-
sége reméli is, hogy t. kartársaink kivétel 
nélltiil meg fogják tenni azt, a mit e tekin-
tetben tőlük kér, hogy t. i. ajánlani fogják 
községük kereskedőinél a Tanítók, Háza 
gyufája megrendelését. A Tanítók Háza gyu-
fája kitűnő gyártmány és egy fillérrel sem 
drágább, mint más ilynemű gyártmányok. 
Eddig a legnagyobb érdeklődés a „Tanítók 
Háza Gyufája" iránt derék bácskai, zalai és 
általában dunántúli kartársaink közt mutat-
kozott. Éljenek ! — Az Eötvös-alap f. hó 21.-í 
ülésén az 0 Fölségének az ország tanítósága 
nevében átnyújtandó hódoló fölirat ügyében 
is intézkedett és a fölirat kiállításával Bauer 
S. okleveles rajztanárt bízta meg, a ki az 
ülésen a vázlatot is bemutatta. Ezen az ülésen 
jelentette be a titkár Borsodvármegye 3000 
koronás alapítványát is, melynek megszava-
zásában nagy érdemei vaunak Tarnay alispán 
és Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő uraknak. 

— A Tanítók Háza javára jövedelmező 
vállalatokat lapunk egyik előző számában 
fölsoroltuk, de — tévedésből — kimaradt dr. 
Ében Mihály arab számgépe, mely a párisi 
kiállításon is kellő méltánylásban részesült. 
Most dr. Ében tisztelettel jelenti, hogy arab 
számgépe f. évi 22.996. sz. min. rendelet foly-
tán ezentúl az egyetemi nyomdában is meg-
rendelhető (17 K. áron, melyből. 1 K. a 
Tanítók Házára fordíttatilc) és a tanfelügyelősé-
gek útján a nmélt. minister úrtól ingyen tan-
szerül kérelmezhető. 

— A párisi kiállítás díjai. Párisból írják 
lapunknak: A kiállítási díjak ünnepélyes ki- i 

osztásának a napja még ugyan nincs meg-
határozva, de már lehet tudni, hogy a kiosz-
tás augusztus 15-ike és 20-ika közt fog végbe-
menni. Az osztály-juryk már nagyobbára 
bevégezték munkálataikat s 121 osztály 
közül f. hó 21-ig 35 adta be a munkálatai-
ról szóló jegyzőkönyveket a franczia kormány-
biztosságnak. Már az egyes csoport-juryk is 
megkezdték munkálataikat, a melyekkel előre-
láthatólag 10—15 nap alatt végeznek. A harma-
dik fórum: a felsőbb jury már csak az 
utolsó revíziót gyakorolja és egy hét alatt 
alkalmasint végez is munkálataival. Ennek a 
felsőbb jurynek elnöke Léon Bourgeois, volt 
ministerelnök, a ki a népoktatásügyi osztály-
nak volt az elnöke s a ki lapunk szerkesztője 
előtt annak idejében oly elismerő módon 
nyilatkozott a magyar népoktatásügyi kiállí-
tás felől. A magyar kir. közoktatásügyi mi-
nisterium kiállítása a nagy díjat kapta a 25-ös 
(legnagyobb) számmal és különös kiemelésével 
annak, hogy a jury nagy méltánylással látja 
azt a nagy haladást, mély a népoktatásügy 
terén Magyarországon az utóbbi időben ész-
lelhető. Wlassics ministernek és közoktatásügyi 
ministeriumunk népoktatási osztályának nagy 
diadala ez! 

— Emlékkönyv. Az állami tanítók orszá-
gos egyesülete Halász Ferencz ministeri osz-
tálytanácsos tanügyi működésének 30-ik év-
fordulója: valamint valóságos osztálytanácsossá 
történt előléptetése alkalmából ,Emlékkönyv" 
czím alatt egy tizenegy ívre terjedő munkát 
adott ki, melynek szerkesztői Kozma László 
egyesületi elnök és Szentgyörgyi Lajos egyesü-
leti főtitkár. Rövid tartalma: „ Ajánlás", 
„Halász Ferencz élete", „Emléksorok", „Zár-
szó". A könyv ára 1 korona s megrendelhető 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) könyvke-
reskedésében Budapesten (Andrá>sy-út 21). 
1 K. 20 fillér beküldése esetén a kiadóhiva-
tal portómentesen azonnal küldi. 

— A Tanítók Háza javára az alsókubiní 
állami iskolák tantestülete jótékonyczélú estélyt 
rendezett. A bevétel 243 koronát tett ki, mely 
összegből levonván a kiadásokat, tiszta jöve-
delemkép fönmaradt 126 korona, mely az 
Eötvös-alap pénztárába már be is fizettetett. 
Az estély sikere érdekében sokat fáradoztak : 
Molnár Aladárné polg. isk. tanítónő, ki az 
énekszámokra, Okányi Sándorné polg. isk. 
tanítónő, ki a szindarabra, Okányi Sándor polg. 
isk. tanító, ki az előadott zenedarabra tani-



30 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 28. SZÁM. 

totta be a növendékeket. Rajtuk kívül kivált 
Klement Ferencz kir. tanfelügyelő szerzett 
magának érdemeket az estély létesítése körül. 

— Eötvös József báró összes munkáira 
újabban előfizettek: Gróf Zichy Andor. Id. 
gróf Zichy Nep. János. Vallás- és közoktatás-
ügyi m. Somogy vármegye. Selmeczbánya sz. 
kir. város. Pozsony sz. kir. város. Kolozsvár 
sz. kir. város. Arad sz. kir. város. Versecz r. 
t. város. Sopron r. t. város. Bikity község. 
Henczida község. Apátfalva község. A Becs-
kereki Torontálmegyei tak. és hitelbank. Bécsi 
osztr.-magy. bank. Aradi, és csanádi egy. vas. 
ig. Pozsonyi keresk. akad. Iglói állami tanár-
képző-int. Nagyszebeni áll. főgimn. tan.k. Nagy-
szebeni áll. főgimn. ifj. k. Budapesti reform, 
theol. tan. kar. Znióváraljai áll. tanítóképző. 
Bbánvai kir. főgimn. tan. kt. Bbányai kir 
főgimn, ifj. kt. Brassói áll. keresk. akad. 
Baraniste közs. tanítói kt. Nagykörösi felső 
leányisk. Mezőtúri ev. ref. főgimn. Szentesi 
róm. kat. tant. Tglói ág. hitv. ev. elemi nép-
és polg. isk. Iglói izr. elemi isk. Alsólendvai 
áll. polg. fiúisk. Szakáiházai tanítótestület. 
Zombori gör. kel. szerb tanítóképző. Zólyomi 
áll. polg. fiúisk. Bbányai ág. hitv. ev. gimn. 
Nagykállói áll. gimn. Kolozsvári keresk. 
akad. tan. kvt. Kolozsvári keresk. akad. ifj. 
kvt. Kecskeméti áll. polg. leányisk. Kecske-
méti közs. népiskola. Balássfalvai gör. kath. 
főgimn. Sümegi áll. reálisk. Baáni áll. 
elemi isk. Kath. főgimn. ifj. kvt. Veszprém-
ben. Nagyszombati róm. kath. elemi iskola. 
Szegedi belv. közs. elemi isk. Iglói kaszinó. 
Kápolnásnyéki segélyegyl. Soproni Kaszinó-
egy. Lovászpatonai olvasókör. Brassói „Magyar 
Kaszinó." Tállyasi olvasó-egyl. Bonyhádi polg. 
kaszinó kvt. Szombathelyi „Haladás" egy. 
Párdányi Kaszinó-egyl. Vésztői kaszinó. Fiumei 
Biblioteca Civica. Temesvári Keresk. Egyes. 
Budapesti orsz. izr. tanító-egyes. Győrvidéki 
tanító-egyes. Szomolnoki uri kaszinó-egyl. 
Hajdusámsoni olvasó-egyl. Bpesti m. mémök-
és építész-egyl. Zalaegerszegi társaskör. Nagy-
szombati magyar kör. Makói izraelita hitk. 
Szegedi zsidó hitk. Bácskiskéri egyház-
megye. Losonczi izraelita hitk. Törökszent-
miklósi izr. hitk. Pécsi izr. hitk. Zirczi apát-
ság. Pannonhalmi sz. B. r. közp. í'őkvt. Árva-
váraljai Árvai-uradalom. Fiumei kir. kormány-
zóság. Bpesti közp. távirda-hiv. házi kvt. 

— Filléres persely gyűjtés a Tanítók 
Háza javára. Mai-ostordamegye királyi tanfel-
ügyelője: Deák Lajos kir. tanácsos által az 
1899/1900. tanévben az állami iskolákban 
rendezett filléres perselyes gyűjtés eredménye 
a Tanítók Háza javára: Gödemesterháza 1 K. 
48 f.; Görgényüvegcsür 2 K.; Mezőbánd 

4 K. 26 f.; Marosszentkirály 60 f.; Nagyöl-
ves 2 K. 24 f.; Véc.s 2 K. 20 f.; Mezősám-

j sond 3 K. 50 f.: Magyarrégen 3 K. 20 f.; 
Magyarfülpös 1 K. 40 f.: Remeteszeg 40 f.; 
Vajdaszentivány 6 K. 32 f.; Szentgericz 
3 K. 70 f.; Erdőszentgyörgy 89 f . ; Erdő-
szengyel 47 f.; Beresztelke 2 K. 16 f.; 
Harczó 80 f.; Nyárádszereda 2 K. 23 f.; 
Kibéd 4 K. 78 f. 'Összesen: 42 kor. 63 fillér. 

— Adakozások. A Tanítók Házára nálunk 
befolyt: Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő 
(tiszteletdíja) 20 K.; Hettesheimer Péter gyűj-
tése Torzsán (egy halpaprikás-vacsora alkal-
mával) 13 K. 40 f.; Kelemen Pál, Márkod 
(részben a Tanítók Háza, részben az ottani 
iskola javára i endezett mulatságból) 20 K.; 
Reimer Emánuel gyulai gyufagyára (a „ Tanítók 
Háza gyufája" háromhavi jövedelméből) 499 K. 
39 f. ̂  Szahó Gyula (Maros-Csúcs, tiszteletdíja) 
8 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. — 
Bús István, ev. ref. tanító (Sziget-Monostor) 
a tahi-tótfalusi szerencsétlenül járt kartársak 
némi segélyezésére 5 koronát küldött hozzánk; 
elküldöttük Tahi-Tótfalu elöljáróságának s 
ismételten megjegyezzük, hogy a tahi-tótfalusi 
kartársaknak szánt adakozásokat nem hozzánk, 
hanem Tahi-Tótfaluba kérjük küldeni. 

— Halálozások. Ferenczy István szegedi 
tanító folyó hó 17 én, munkás életének 53-ik 
évében meghalt. — Imrich Jánosné szül. 
Dvorszky Adél nagylaki áll. tanítónő 24 éves 
korában, házasságának 3 ik s működésének 
6-ik évében 3 napi szenvedés után Liptő-Kis-
Brubán meghalt. A megboldogult Imrich János 
liptóújvári igazgató neje volt. Áldott legyen 
emiékök! 

— Gyűlés. Az ev. ref tanítók országos 
egyesülete ez évi nagygyűlését augusztus 13-án 
Miskolczon tartja meg. A program főbb tár-
gyai: „Az ev. ref. tanítók kívánalmai." Zsinat 
elé terjesztendő határozatok. Előadó: S.mon 
Károly. „A ref. tanító a magyarság szolgála-
tában." Előadó Fogarasy Jenő. „A vallásos és 
hazafias érzelem ápolása az iskolában." Előadó: 
Lázár István. Dr. Ében előadása. A Tanítók 
Háza javára alapítvány vagy évi segély meg-
állapítása. 

T a r t a l o m : Tanító és szövetkezet. Hartha Pál. — 
A tanítók önképzése. Masziiy Sámuel. — A nyug-
díjtörvény revíziója. I. Mező Dániel. — II. Vaskó 
László. — III. Veverán Lajos. — Az évzáró vizsgá-
latokról. Schmidt Ferencz. — Egyesületi élet. — 
S z ü n ó r a : A munka diadala. (Vers.) Tarpsafálvi 
Albert. — Szemlélődés. Réztolli M. — Irodalom. 
Schön József. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatot t a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ES K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIK,. 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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER.. ISKOLA TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aclxxulc • v i s s z a . 

Gyermekek a korcsmában. 
Több vármegye törvényhatósági bi-

zottsága szabályrendeletet alkotott, a 
mely megtiltja a tizenhat esztendőn 
aluli gyermekeknek, hogy szülők vagy 
gyámjuk nélkül vendéglőkben, korcs-
mákbanvagy kávéházakban tartózkodja-
nak. Ezt a belügyminister megerősítette. 

Igen üdvös szabályrendelet, sőt én 
még a szülők, gyámok kíséretében sem 
engedném meg az említett helyeken 
való megjelenésüket. Nem gyermekek-
nek való helyek azok. Tánczolnak, 
dőzsölnek, mulatnak a falu legényeivel 
együtt s néha oly állapotban kerülnek 
haza. hogy alig ismernek rájuk. Szigo-
rúan kell intézkedni ezen erkölcstelen 
cselekedetek meggátlása végett. Szigorú 
fdelős^ég mellett utasítani a lözségi 
t lőljái óságokat, hogy ezen elszomorító 
szerencsétlen szokást gátolják meg. 

Csakugyan elszomorító és leverő a 
tankötelesek korcsmába járása, ottani 
vigadozása. Nyáron a roppant hőség-
ben át izzadnak, csurog róluk a veiíték 
s ha ilyenkor vizet isznak, kész a 
legnagyobb betegség, a halál. Hisz úgy 
is oly nagy a gyermek - halandóság! 
Télen pedig azokban az alacsony, egész-
ségtelen, piszkos, füstös helyiségekben! 
Es az a korai kicsapongás, az o;t látot-
tak milyen káros testi és lelki követ-
kezményekkel járnak! Ily összejövetelek 

alkalmával történik a verekedés, testi 
sertés, gyilkosság. Az ilyen korcsmai 
dőzsölés hány fiatal ártatlan szivet ron-
tot t már meg! Az ilyen összejövete-
lek betegségnek, bűnnek, gyalázatnak 
és gonoszságnak a kútforrásai. 

A szabályrendelet nagyon üdvös, de 
vajmi kevés lesz az eredménye, ha ezt 
a tanítóság nem fogja támogatni, miért * 
is én a derék tanítói gárdához fordulok. 

Imádott hazánkat nagygyá, boldoggá 
kell tennünk; erőssé, egészségessé nevel-
nünk az ifjú nemzedéket. Meg kell 
akadályozni a tanköteleseknek a fönt 
említett helyekre való járását, a káros 
összejöveteleket. Ennek sikeres eléré-
sére a tanítók befolyását kérem. 
A tekintélyes, lelkes, buzgó tanító sokat 
tud tenni ebben az irányban. Uket 
kérem, használják föl tekintélyüket a 
községben, gátolják meg ezeket az 
összejöveteleket, ne jelenjen meg azon 
tanköteteles gyermek. A tanító a tyja 
az iskolás gyermeknek, az atyának 
pedig kötelessége őrködnie gyermeke 
testi és lelki épsége fölött. Figyelmez-
tesse növendékeit egészségüknek pontos 
megtartására, hisz az egészség a leg-
drágább kincse az embernek. Széchenyi 
mondta: „Egészségtől viruló egyén — 
ugyan van-e a világon ennél kelleme-
sebb látvány? Igen, van és vájjon mi 
az? Egészséges család. Minél csak 

napunk 31-ik s/íimálioz két melléklet Tan csatolva. 
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egészséges község gyönyörűbb; egészsé-
ges nemzet menyekbe ragadó tüne-
mény." A jólét fogalmát a magyar 
ember e szóval fejezi ki: „egészség." 
Egészség nélkül a jólét, vagyon elveszti 
minden értekét. Akár szellemi, akár 
kézi munkával foglalkozunk, legdrágább 
kincs gyanánt tekinthetjük az egészsé-
get. IIa iszákoskodik valaki, vízkórra, 
rezgő örjöDgésre, elgyöngülésre számít-
hat; ereje ellankad, testalkata össze-
görnyed, s a részeges sarkában járó 
számos betegség áldozatává lesz. 

Erről világosítsa föl a tanító növendé-
keit, a szülőket. Hozza helyre a szü-
lői ház tévedéseit és mulasztásait, tiltsa 
el az alkoholizmus mértéken túl való 
élvezetét s a korán-érés szomorú kö-
vetkezményeit. Mert a tanítónak nevel-
nie is kell; nevelni erős, egészséges, 
éplelkű, derék, hazafias gyermekeket a 
társadalom számára. Ez lesz aztán 
fényes győzelem, ezt fogja köszönhetni 
a haza az ő derék néptanítóinak, a 
nemzet hű napszámosainak. Köszönet 
a szabályrendelet megalkotásáért, de 
ne álljon meg a tanító ennek a ren-
delkezésénél. hanem vigye keresztül, 
hogy tanköteles korban sem szülővel, 
sem szülő nélkül, sem kísérővel, sem 
a nélkül gyermeket a korcsmában látni 
se lehessen. 

Mivel pedig a tanító egymagára 
hagyatva mindent még sem tehet teljes 
sikerrel, össmnűködő. együttes társadalmi 
akczióra van szükség; a lelkipásztorok 
harmonikus szeretettel egyesüljenek a 
tanítókkal s üzenjenek nyíltan, emelt 
fővel és nagy lelki energiával hadat, 
győzedelmes, kitartó hadat a tankötele-
sek korcsm ázásának. 

Országos rendelettel apasztani kel-
lene a falusi korcsmákat, pálinka-bódé-
kat, vasár- és ünnepnapokon faluhelyen 
becsukni a korcsmahelyiségeket, meg-
drágítani még jobban az italokat, bör-
tönnel büntetni, sújtani azon szülőket, 
a kik gyermekeiket korcsmákba enge-

dik. Ezek radikális eszközei a mentő 
munkának. 

Nothnagel professzor szerint a gyer-
meknek 15 éves kora előtt ártalmas 
a bor, sör, pálinka, tea és kávé. A bor 
nem táplálja a gyermeket s az idegessé-
get idézi elő. 

Korunk már amúgy is eléggé ide-
ges, nem kell azt még a korcsmázás 
által növelni; szép föladat vár e rész-
ben kartársaiukra, melynek ők bizonyára 
meg is fognak felelni. 

(Nagyvárad.) Nagy Béla. 

A felekezeti iskolák tanítóinak 
fizetésügye. 

Sok a panasz, különösen a gör. kath. ro-
mán hitfelekezetű iskolák tanítóinál fizeté-
sük rendetlen kiszolgáltatása miatt. A legna-
gyobb baj azonban az, hogy a fizetésrende-
zéskor, az egyes hitközségek elöljáróságai-
tól bekivánt díjlevelek, miknél a háromszáz 
forint minimális összeg kimutatására töreked-
tek, csak azért, hogy a kormányi kiegészítést 
elkerüljék: több esetben megbízhatatlanok. 
Fizetéseik nem folynak be teljes összegűk-
ben és azokat is nagy zaklatás után kapják 
meg a hitfelekezeti tanítók. 

Ott, hol a kiegészítés mégsem volt elke-
rülhető, a fizetés két tételből áll: az ingatag, 
a nem dagálya, hanem apályszerüen hullámzó 
felekezeti, iskolaföntartói számtételből e's a 
nagym. kormány által a kir. adóhivataloknál 
folyósított kiegészítő mennyiségből. Az utóbbi 
biztos, az előbbi bizonytalan, mert a hitközségi 
tagoknál, mint behajthatatlan, sok vész el. Jó, 
hogy a kántori járandóság még valamit pótol. 

A gör. kath. hitfelekezeti tanító bajait, 
panaszait, a kir. tanfelügyelőségektől kezdve, 
a közigazgatási fórumok, a törvényhatóságok 
közigazgatási bizottságáig nagyon jól ismerik. 
Ezeknek a fórumoknak, a népoktatási alap-
törvény szellemében, a tanítói fizetés meg-
óvása és teljes kiszolgáltatására nézve ható-
sági jog van biztosítva. A közigazgatási 
bizottság elrendelheti, a szolgabiró>ágok útján, 
a panaszt tevő tanítók fizetésének, ezek hátra-
lékának behajtását. Hogy mennyi vesződség-
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gel, huzavonával jár ez: azt a panaszos 
tanítók érzik főképen. Sok munkát, dolgot 
ad a járási közigazgatási tisztviselőknek. 
Nem egy esetben feszült állapotot idéz elő 
személvek között s a rövidebbet a nevelés-
oktatás érdeke húzza. 

Az egyházi főhatóságok jóindulatát a fize 
tésrendezés és pontos kiszolgáltatás tárgyá-
ban többször kérte a minister. A törvény 
fönnállása 14-ik évében is még csak igen kis 
mérvű haladás volt észlelhető az általános 
oktatás terén. A 13.645/82. számú ministeri 
rendelet például hangsúlyozza a főhatóságok 
«lőtt: a g. k. hitfelekezeti tanítók nagy része 
oly csekély javadalmazásban részesül, hogy a 
mindennapi szükségleteit nem képes fedezni, 
az országos tanítói nyugdíjintézeti járulékot 
nem birja fizetni. 

Ez az ok nagyban akakályozta az oktatás 
föllendülését. Jó erők nem mentek a tanítói 
pályára. Hiányos módon kezelődött a nevelés-
oktatás magasztos ügye. Különben is az egy-
ház fogalmai szerint a tanító hamarabb volt 
kántor (ennek pedig kijutott a stoláris ha-
szon), mint oktató. A tudatlan népelem csak 
az ösvényen haladt, mikor az oktatási foglal-
kozásnak legkisebb értéket sem tulajdonított. 

A 19.698/82. számú ministeri rendelet 
meghagyta, hogy a mely helyen megfelelő 
képesítéssel bíró egyén van s ennek a fize-
tése oly csekély, hogy nyugdíjjárulékaira nem 
telik belőle, e járulékot is „helyettök az 
iskolaföntartó hitközség" tartozik fizetni. 
A törvény 142. §-a világosan kimondja: áll-
jon bár a tanító fizetése pénzből vagy ter-
ményből. a községi elöljáróság tartozik be-
szedni és kiszolgáltatni. 

A korábbi vallás- és közoktatási ministe-
rek rendeletei nem hatottak úgy az elevenig, 
mint Wlassics minister intézkedései, ki nem-
csak fölismerte az abnormis helyzetet, hanem 
gyógyított is. A fizetésrendezést erélyes kéz-
zel vitte keresztül. S hogy panaszra ok mé-
gis fordul elő, az onnan van, mert az iskola-
föntartók lelkiismeretéhez még mindig két-
ség fér. Sietünk hozzátenni: nem is annyira 
a föntartók elöljáróságai, mint a hitközsége-
ket tevő népelem lelkiismeretéhez. 

Az a kérdés jő most előtérbe : nem lehetne-e 
módot találni arra, hogy a hitfelekezeti tanítók 
a hitközség rézzéről fizetendő járandóságokat 
mindig biztosan, kerek összegében, előleges 
havi részletekben kapják ki ? 

A törvény szavai védnek, a ministeri rende-
letek módot nyújtanak. A javulás bekövetke-
zett; a befejezés van még hátra. 

Zsoldos Jgnácz már 1836-ban, a népnevelé-
sünk hiányaival foglalkozó munkájában azt 
fejtegette, hogy a legutolsó nyilvános iskola-
tanító az állam legnemesebb tisztviselői közé 
tartozik; őket az állampénztárból kell fizetni. 

Kossuth Lajos mondása : a mi a népnevelés-
nek adatik, adatik a czivilízácziónak és arra 
a következtetésre jutott, hogy nincsen Európá-
ban ország, mely — ha a községi rendszer 
jól fejtetik ki, oly kevés áldozattal, oly magas 
fokra emelhetné a nevelés ügyét, mint éppen 
hazánk. 

Bizonyós fokig már meg is van oldva a 
kérdés: a fizetést kiegészítő részletek a m. 
kir. adóhivatalból járnak ki. Ha a törvény 
betűje a község elöljáróságát nevezi meg a 
tanítói javadalom behajtására és kifizetésére, 
csak egy intézkedés kell, mely azt mondassa 
ki, hogy a hitközségek által kivetett összegek 
az egyenes adóval egyszerre hajtassanak be és 
a g. k. hitfelekezeti, meg a többi felekezeti 
tanítók is, a hol folytonos rendetlenséggel és 
a tanító megkárosításával jár t ki a fizetés: 
a kir. adóhivatalból kapják havi előleges 
részletekben fizetéseiket. Ez sok gondnak, 
folyamodásnak, rendeletkibocsátásnak venné 
elejét. A tanító függetleníttetnék a nép sze-
szélyeitől. Végeredményében pedig az iskolaügy 
nyerne benne sokat. 

(Máramaros-Sziget.) Kökényi Dániel. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
Igaza van György Aladárnak, hogy a 

midőn nyugdíjtörvényünk revíziójáról szólunk: 
kalandos kivánságoknak nincs helyök. Egyál-
talán tévedünk, ha azt hiszszük, hogy nyugdíj-
alapunk ma már minden kívánságot elbír. 
Lehet, hogy Bogyó Samu 2X2- je ezelőtt 10 
esztendővel egy kissé csakugyan rideg volt. 
Ám azt az érdemét el nem vitathatjuk, hogy 
óvatosságával nyugdíjalapunk megerősödéséhez, 

28* 
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nagyranöveléséhez nagyban hozzájárult. Ha 
tehát hangoztatjuk is, hogy maga gróf Csáky 
Albin elismerte, hogy a nyugdíjalap növelésé-
nek nem lehet tőkegyűjtés a czélja, és ezzel 
fölemeljük tiltószavunkat a fejét itt-ott talán 
ismét felütő szűkkeblűség ellen, kívánságaink 
mellett a kellő nvomatékossággal csak addig 
léphetünk föl, a meddig a 2 X 2 is mellet-
tünk szól. 

A nyugdíjtörvénynek és a nyugdíjazási 
eljárásnak bőven vannak olyan intézkedései, 
a melyek a számítási alapot vagy éppen nem, 
avagv a'ig érintik; a tanítóságra nézve azon-os o o 
ban annál inkább sérelmesek és a jog és 
méltányosság szempontjából egyaránt orvoslást 
kívánnak. Szerintem ezekre a nyilt sebekre 
kell rámutatnunk, mielőtt a számítási alapot 
erősebben érintő kívánságainkkal csak egy 
tapodtat is előbbre lépnénk. Ezeknek a kíván-
ságoknak teljesítéséhez semmiféle mathema-
tikusra nincsen szükség, csupán igazságszere-
tetre, méltányosságra és jóakaratra. 

Vegyük rendre őket és orvoslásukat ajánljuk 
bizalommal ministerünk annyiszor tapasztalt 
igazságszeretetébe. 

1. Az 1875. évi XXXII t.-cz. 41. §-a 
alapján az országos tanítói nyudíjintézetnek 
minden tanító kötelezett tagja volt. tekintet 
nélkül arra, hogy jelentkezett-e fölvételért, 
vagy sem? A tanfelügyelő köteles volt tanítóit 
a nyugdíjtagság szempontjából nyilvántartani. 
Egyik tanfelügyelő megtette, a másik nem. 
De ha valaki — nem kapván a belépésre 
tanfelügyelőjétől fölszólítást, vagy a saját 
hibájából, — a belépéssel valahogy megkésett is, 
ezért őt semmiféle jogveszteség nem érte. Föl-
vették működése kezdetétől utólag s az elma-
radt járulékokon kívül csupán a késedelmi 
kamatokat kellett megfizetnie, akár ha adó-
jával hátralékban maradt. Az 1891. évi 
XLIII. t.-cz. 16. § a hatályon kívül helyezvén 
a régi törvénynek ezt a paragrafusát, az 
országos tanítói nyugdíjintézetbe való belépést 
a tanítók tetszésére bízta. A törvény végrehaj-
tására kiadott ministeri utasítás egyévi 
terminust adott a belépésre. A ki ez alatt 
nem jelentkezett, korábbi szolgálati éveit 
elvesztette. így esett meg, hogy tájékozatlan-
sága révén akárhány kartársunk elvesztette 
korábbi összes szolgálati éveit. Magam is 

CT O 
ismerek tanítót, a ki kerek tíz esztendőt 
vesztett el ekképen. Pedig nős,családos ember, 
két apró gyermeknek apja . . . A fiatal tanító 
is, a ki most kezdi meg működését, csak 
annak az évnek január elsejétől válik a 
nyugdíjintézet tagjává, a mely évben fölvételre 
jelenkezett. Az alapjárulékok fizetésétől azonban 
mindenki meglehetősen húzódozik. Szívesen 

halogatja főleg a kezdő fiatalember, a kinek 
berendezésre, sőt — mint többnyire szegény 
fiúnak — a legszükségesebb ruházatra is 
ilyenkor még sokat kell költenie. Nem jelent-
kezik tehát fölvételre és sokszor csak nős, csalá-
dos korában veszi észre, hogy 2—3 vagy 5 - 6 
szolgálati évét végképen elvesztette. 

Végképen . . . Álljunk csak meg ennél a 
szónál. Adjunk-e özvegyünk, árváink kezébe 
olyan kenyeret, melyet más özvegyének és 
árváinak könyei áztattak ? Es eltórődötten, 
elnyomorodva, vegyünk-e magunk kezünkbe 
majdan olyan falatot, melyet más elnyomoro-
dott kartársunk keserű nélkülözése növel 
nagyobbá ? 

Magunknak ilyen kenyérre, nyugdíjintéze-
tünknek ilyen növekedésre nincsen szüksége. 
Ne a kényelmi okok döntsenek itt, hogy 
nehéz volt a nyugdíjintézetbe be nem lépett 
tanítók nyilvántartása, s bajjal járt a belépésre 
való figyelmeztetgetés stb. stb., — hanem 
döntsön az emberszeretet, az igazság, a mél-
tányosság. Nekünk pedig, ha van bennünk 
kartársi szeretet, mielőtt egyéb kivánságaink-
kal előállanáuk, az legyen az első kívánságunk, 
hogy a belépésre nézve állíttassák vissza a 
törvény eredeti, kötelező intézkedése s a kik 
az új törvény megtorló intézkedése folytán a 
jelentkezés elmulasztása miatt szolgálati évei-
ket elvesztették, azokat nyerjék vissza, akár 
szolgálatban állanak, akár nyugdíjba léptek; 
ha pedig meghaltak, özvegyeik és árváik 
megfelelően kárpótoltassanak. 

Nem tudom: hányan vannak, de bizonyos, 
hogy már most is vannak elegen, a kik szol-
gálati éveiknek ilyeténképen való elvesztése 
miatt kevesebb nyugdíjat kapnak s bizonyára 
már most is akad elég özvegy és árva, a ki 
hasonló okból esett el, vagy esik el a gvámo-
lítástól. Könyeik, nyomorúságuk ne terheljék 
a mi lelkünket! 

2. Nem kisebb, de mindenesetre általáno-
sabb sérelem mindnyájunkra nézve a csonka 
év. Mi ez? Az, hogy például 19 éves, 11 hóna-
pos és 29 napos szolgálat alapján kérvén 
nyugalmaztatásunkat, keservesen csalódunk, 
ha azt hisszük, hogy 20 esztendő után kapunk 
nyugdíjat. A törvény szava megalkuvást nem 
ismer. Mivel pedig a nyugdíjtörvény a nyug-
díjképességet a 10-ik szolgálati év betöltéséhes 
köti, elnyomorodni elnyomorodhatunk utolsó 
szolgálati évünk teljes betöltése előtt: de ez 
az év nyugdíjunk megállapításánál szolgála-
tunkból kérlelhetetlenül leüttetik. 

A csonka évet illetőleg ilyen értelemben 
döntött legközelebb maga a közigazgatási 
biróság is, kimondván, hogy a nyugdíj meg-
állapításánál csupán a teljes szolgálati évek 
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jöhetnek figyelembe. Mivel azonban éppen e 
döntés folytáa ma már tisztán áll előttünk a 
helyzet s azzal sem áltathatjuk magunkat, 
hogy a törvénynek ilyen értelmezése miatt — 
esetleg — ki-ki a közigazgatási bíróságnál 
kereshet magának jogorvoslást, kötelessé-
günkké vált, miszerint fölhasználjuk a törvény-
revizió kedvező alkalmát és kivánjuk, hogy 
a csonka év a nyugdíjba, illetőleg a szolgá-
latba beszámíttassák. Még pedig, ha teljes 
évnek nem vehető, legalább is olyformán, 
hogy hat hónapon alul fél évnek, hat hóna-
pon fölül egész évnek vétessék. 

Fontos ez nemcsak abból a szempontból, 
hogy való szolgálatunknak megfelelően nyug-
díjaztassunk, hanem fontos a nyugdíjképesség 
és az özvegyek és árvák ellátásának szem-
pontjából is. A csonka év beszámításával 
ugyanis egy évvel előbbre esik a nyugdíjké-
pesség. akár továbbra is 10 év maradjon az, 
akár előbb kezdődjék. Azok az özvegyek és 
árvák se hagyatnának tehát gyámolítatlanul, 
a kiknek férjük, illetőleg atyjuk 10-dik vagy 
(az árvákra nézve) 5-dik szolgálati évök befe-
jezése előtt hal el s a kik után a törvény 
mostani értelmezése mellett családjuk te jesen 
gyámolítatlanul marad. 

3. Hasonlóan méltánytalannak tartom a 
nyugdíjtörvénynek azt az intézkedését, hogy 
férfitanítóknál a 21-dik, nőknél a 20-dik 
életév betöltése előtti szolgálat nem jön szá 
mításba. Azt érteném, ha a tanítói oklevelet 
ezeknek az éveknek a betöltése előtt ki 
nem adnák. De ha kiadják és a 19 éves 
fiatalember, mint okleveles tanító, nyilvános 
iskolákban tényleg taníthat, nem látom át, 
miért ne lehetne a nyugdíjintézetnek tagja? 
Hisz az ő munkája is ugyanaz, a mi a 21 éves 
tanítóé, a ki — úgy lehet — vele egvütt végezte 
a képzőt, s kezdőnek éppen olyan kezdő, mint 
ő ; tanítónak peiig lehet silányabb is. 

Csak nyer vele a társadalom, ha előbb 
érvén el a nyugdíjképességet, előbb és bátrab-
ban alapíthat családot. Nagyon szűkkeblűnek, 
sőt tanítóembertől kicsinyesnek találtam tehát 
Szűcs Imre kartársunknak a Néptanítók Lap-
jában tett azt a különös észrevételét, hogy 
ezeknek a szolgálati éveknek beszámítását 
ne n helyesli, nehogy a szerinte korán nyug-
díjba lépő tanító „hátralevő éveit töltse here 
módjára . . . a. mi nyugdíjintézetünk rovására " 
{Szűcs Imre, természetesen, csak a saját egyéni 
nézetét fejezte ki; a szerkesztőség majd csak 
a vita végén fogja a maga nézeteit nyivání-
tani. Szerk.) Szerinte: „A kinek van magán-
vagvona, az ilyenekre a szolgálati idő keves-
bítése igazán eldorádói állapotokat teremtene.".. 

Hát a nyugdíjintézet édes mindnyájunké! 

Fiatal kartársainké éppen úgy. mint a mienk, 
idősebbeké. Mindenkit a maga szolgálata után 
nyugdíjaznak. Szűcs kartársunkat nem a 
fiatalabbaké után, valamint azokat sem Szűcs 
kollegánk szolgálata és befizetései után. Aztán, 
ha a 40 éves szolgálat megmarad, teljes nyugdíj-
képessége elérésekor a 18—19 éves tanító 
bizony 59 éves öregember lesz; ha pedig a szol-
gálati idő 35 évre redukáltatnék, igaz, csupán 
54 éves lenne 19 éves kartársunk, de hát 21 
éves kollégája se lenne idősebb 56 évesnél . . . 

Bizonyos az is, hogy az 55 éven túl terjedő 
szolgálat nem minden embernél mehet már szol-
gálat számba. A legerőteljesebb ember vállát is 
lenyomja az idő. A nők pedig 54—56 éves 
korukban már egyáltalán nem valók az iskolába. 

4. A fölsoroltaknál nem kevésbbé igazság-
talan, mert az egyenlő alapon hozott áldoza-
tokkal szemben fölötte aránytalan, a 600 
forinton alul és 600 forinton fölül terjedő 
fizetésű ta i í tók özvegyeinek és árváinak 
ellátása. Egyenlő kötelezettségek egyenlő jo-
gokkal járnak. Ha én egy biztosítóintézetnek 
egyszersmindenkorra 60 forintot, évente pedig 
24 forintot fizetek, egy más embertársain 
pedig csak feleannyit: az a biztosítótársaság 
nekem kétszer akkora összeget fizet, mint 
embertársamnak. Nem így a nyugdíjintézet! 

j Pedig tulajdonképen ez is életbiztosítási alapon 
van szervezve. A mit egyáltalán nem „enyhít" 
az a körülmény, hogy a nyugdíjalaphoz az 
állam és az iskolafentartók is hozzájárulnak. 
Ez tőlük a fizetésnek csak egy neme. Annak 
a beismerése, hogy rosszul díjazván tanítóikat, 
a végellatásokról való gondoskodásban nem 
hagyhatják őket teljesen mágukra. Nem 
kegy (akadnak, a kik annak hirdetik), de 
erkölcsi kötelesség. A mit adnak, minden 
tanítónak egyenlően adják. Nem adnak többet 
Péternek, mint Pálnak. Mégis mit látunk? 
A nyugdíjintézet, igenis, Péter özvegyének é.s 
árvájának többet nyújt, mint Pálénak. Az 
arányról szólok. Az özvegy férje fizetésének 
600 írton alul eső része után 50%-ot, 600 
forinton felül eső része után pedig már csak 
20%-ot kap. Ebből pedig az következik, hegy 
a 600 trtos fizetésű tanító özvegye 300 ti ot 
nyer özvegyi segélyül, az 1200 frtosé ellenben 
csupán 420 frtot. Amannak az árvája 50 frtot 
kap gyámpénzül, emezé csak 70 frtot. Mind-
egyik az özvegyi segély Ve-át. Holott a 600 
frt fizetésű kartárs alapjárulékul csupán 30 
frtot (5%), évi járulékul 12 frtot (2%) fizet; 
az 1200 frtos ellenben ezeknek kétszeresét!.. 

Ha tehát állam és iskolaföntartók ado-
mányaikat, járulékaikat minden tanítónak 
egyenlően adják, a mint kell, hogy egyenlően 
adják; ha ennélfogva a továbbiakra csupán 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 26. SZÁIÍ. 

a tanítók befizetései szolgálhatnak zsinór-
mértékül : nem az volna- e a méltányosság, 
hogy minden özvegynek és árvának egyenlő 
mértékkel mérjünk, megadjuk minden özvegy-
nek a fizetés magasságára való tekintet nélkül 
férje egész fizetésének 50%-át, az árvának 
ennek Ve-át; vagy azt a hányadot, a mit a 
törvény ezekre nézve majdan megállapít? 

Nem az volna-e tehát az igazság, hogy 
férje kétszeres anyagi áldozataiért a m\t el-
végre is családjától von el a tanító, az 1200 
forintos fizetésű tanító özvegye özvegyi se-
gélyül évi 600 forintot, árvája gyámpénzül 
évi 100 forintot kapjon ? 

Azt hiszem, itt ne tn kell keresni az igazságot. 
Egyik legfontosabb és mindenekelőtt való rv o 

kötelességünknek tartom tehát, hogy ezt a 
kérdést igazságosabb megoldás elé vigyük. 
A 7—8—900 forintos tanítók száma lassan 
bár, de egyre gyarapodik. Öt tíz év múlva 
alig lesz városi és állami tanító, a ki leg-
alább a 700 forintos fizetési fokot (értem a 
most működő városi és állami tanítókat) addig 
el ne érje. Hovatovább általánosabb érdekű 
lesz tehát ez a kérdés. 

Talán nem is teszek rossz szolgálatot tanító-
társaimnak, ha figyelmüket fölhíván erre a 
kérdésre, azt óhajtom, hangoztassuk mind-
annyian, hogy ha nyugdíjalapunk elég erős 
arra, hogy a 30—35 éves szolgálatot meg-
bírja, legyen elég erős arra is, hogy özve-
gyeinket és árváinkat egyenlően igazságos és 
egyenlően méltányos elbánásban részesítse. 

5. A fizetési emelkedések után lerovandó 
50%-ot ki ne találná uílmagasnak? Ez való-
ságos tengeri kigyója nyugdíjügyünknek. Az 
a gyarapodás, a mit a nyugdíjalapnak hoz, 
egyáltalán nem áll arányban azzal az apa-
dással, a mit a szivekben okoz. Rosszul tenné, 
a ki továbbra is keseríteni akarná vele a 
tanítóságot. Az állami tanítókkal például 
puszta czímváltoztatásért is megfizettetik ezt 
az 50°/o-ot. Magam sem hinném el, ha állam-
szolgálatom alatt saját magammal meg nem 
történt volna, hogy azért, mivel 14 eszten-
deig élvezett helyi pótlékomat törzsfizetésemhez • 
csatolták, „fizetésemelés" jogczímén kirótták 
rám az 50°/o-ot. Ugyanez történt számos más 
állami tanítóval. Talán egypár százzal. A kikre 
nézve az 50%-nak ilyen alapon való kirovása 
annál sérelmesebb volt, mivel az új embereken 
ez meg nem esett. Ezeknek — kinevezte-
tésükkor nem daraboltatván szét fizetésük 
törzsfizetésre és helyi pótlékra — ugyanolyan 
összegű fizetésük utolsó száz forintja után is 
csupán 5%-ot kellett alapjárulékul fizetniök. 

De hát ez a kirovás úgynevezett „átmeneti 
állapot" volt. 

Ezt a húrt azonban nem lenne jó tovább 
feszíteni. Leghelyesebb volna, ha az ilyen 
puszta czímvá'toztatásért fizetett 50'/o-okat. 
visszatérítené a nyugdíjalap. Am a törvény-
revizió alkalmából akár lehetséges ez, akár nem, 
egy bizonyos, hogy az 50%-ot el kell törülni, 
vagy legalább is felére kell mérsékelni. 

6. Ott van továbbá a keresetképtelen nyo-
morék árvák és a gyámolításra szoruló elaggott 
szülök ügye. Akárhány tanító tart ja a szülőit 
és különösen sok tanítónő egyetlen stápolója 
özvegy édes anyjának. 

Akadna közülünk valaki, a ki előbb kívánna 
magának magasabb nyugdíjat, vagy kevesebb 
szolgálati évet biztosítani, mielőtt ezekről meg-
felelően gondoskodnánk? — Nem hiszem. 

A tanító nyomorék árvájának menedékház 
kell; keresetképtelen, elaggott anyja v^gy 
atyja pedig részesüljön éppen ügy segélyezés-
ben, mintha özvegyet vagy árvát hagyott volna 
hátra a tanító. Özvegy és árvák mellett is bizto-
síthatnánk a keresetképtelen édesanyának vagy 
elaggott édes apának talán egy árvarészt. 

Es itt jó lesz erősen meggondolnunk, hogy 
a 15 krajczárok fizetése eltöröltessék-e vagy 
meghagyassák? A magam részéről nem kivá-
nom, hogy eltöröltessék. Az új törvény meg-
alkotása után is meg volna hagyandó ideigle-
nesen oly formán, hogy részben a Tanítók 
Háza és a vidéken fölállítandó internátusaink 
czéljaira, részben pedig a nyomorék árvák 
számára emelendő menedékházali alapítására 
fordíttassák. 

Sokan idegenkednek attól, hogy a Tanítók 
Házát az állam vegye át. Az Eötvös-alap 
azonban a maga erejéből fönn nem tarthatja. 
De fontarthatná akkor, ha a 15 krajczáros 
járulékokból befolyó évi jövedelem — körül-
belül 150 ezer forint — a Ferencz József 
Tanítók Háza föntartására szánt alapítványul 
legalább három éven át az Eötvös-alapnak 
adományoztatnék. Másik három éven át a vidéki 
internátusoké és a nyomorék árvák menedék-
házaié lehetne. 

Aztán ám törüljék el; — de addig szívesen 
elviselhetnők a vele járó kellemetlenségeket, a 
mik az átalányrendszer behozatala óta úgy sem 
oly elviselhetetlenek, mint kezdetben, a szülők-
től közvetlenül való |beszeaés idején voltak. 

Legszebb intézményünk féltett öc állóságát 
mentjük meg, ha ezt keresztülvihetjük! 

7. Sok sérelem esett meg sok kartársunkon 
a készpénzfizetést pótló vagy kiegészítő föld-
illetmény jövedelmének megállapításánál, vala-
mint a kántori javadalomnak a tanítói java-
dalomtól való elkülönítésénél is. A nyugdíj-
reviziótól első sorban a sérelmek orvoslását 
kívánom, kívánom tehát ezekét v<. Erőtlen 
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szó az egyes ember szava, de erős sok ember 
egyesített, egybehangzó kívánsága. Annak 
magam sem vagyok híve, hogy a kántori 
javadalom a nyugdíjba egészében beszámít-
tassák. Szivesen csatlakozom azonban azokhoz, 
a kik azt vallják, hogy a kántortanító jő e-
delme'nek legalább 2/i része tanítói jövedelem-
nek vétessék, a föld-illetmény jövedelmét pedig 
ne a kataszter alapján, hanem való jövedelme-
zőségének alapján állapítsák meg. 

Összefoglalván a mondottakat: A késő 
jelentkezés miatt megtorlásul elvesztett szol-
gálati évek; a leütött csonka év; a 20. és 
21-dik évek betöltése előtti szolgálat be nem 
számítása; az özvegyek és árvák ellátásában 
nyilvánuló nagy aránytalanság; az 50u/a terhes 
volta és a kirovásánál mutatkozott méltány-
talanságok ; a nyomorék árvákról és elaggott 
szülőkről való gondolkodás hiánya; valamint 
a föld-illetmény jövedelmének lenyomott meg-
állapítása és a kántori javadalmaknak teljesen 
figyelmen kívül való hagyása : szerintem 
nyugdíjtörvényt! knek sarkalatos hibái. Ezeken 
a hibákon ne erősödjék meg. ne gyarapodjék 
nyugdíjintézetünk. Egy fillér se maradjon 
— ismétlem — abban a 13 millióban, a mihez 
mások könye tapad! Az elvesztett szolgálati 
évek beszámítása által stb. adjuk vissza azok-
nak, a kiktől ha nem is a szűkkeblűség, de 
a körültekintés hiánya vagy a tűlzott, de 
menthető óvatosság akaratlanul elvették. 

Csak a mi erőnk ezeken fölül megmarad, 
fordíthatjuk joggal és lelkiismereti megnyug-
vással újabb előnyök és újabb vívmányok eléré-
sére. Nevezetesen a szolgálati idő leszállítására, 
a nyugdíjképesség kezdetének korábbra tételére, 
az özvegyi segély arányának emelésére. A lehető-
ség határai között ezeknek magam is éppen olyan 
hive vagyok, mint bárki más. 

(Budapest.) Bursics Ernő. 

A tanító teendői a vakáczióhaii. 
A tantermek és az iskolaudvar megszokott 

élénkségét fölváltotta a méla csend. Az utczák, 
melyek az iskola felé vezetnek, oly nesztele-
nek, mintha kihalt volna minden gyermek. 
A szünidőben nem zajong erre senki. Csak a 
tanítóval és itt-ott egy emberrel találkozunk, 
kinek a tanítóval valami dolga akadt. Az is-
kolát nem keresi most föl senki. Csak a susogó 
szellő és a tanító vegyes érzelmű emlékezései 
járják be a néma falak által határolt teret. 
Munkája akad ott mindkettőnek az ifjúság 
egészséges fejlődésének érdekében. 

A becsületes munkát végzett lelkiismeretes 
tanító bármennyire is igényelje teste és szel-
lemi erőinek nyugalmát, az üdülést és szórako-

zást, hogy megújult erővel és szent lelkesedéssel 
kezdhesse az új tanévet: nem szakíthat az 
iskolával, nem adhatja át magát teljesen a 
nyugalomnak még a vakáczióban sem. Az ő 
szellemének föl kell azt keresnie, ott kell 
időznie, ha a jövőben is üdvösen akar a nem-
zeti művelődés érdekében munkálkodni. Az 
iskola az ő mezeje, melyen a gyakorlati taní-
tás és nevelés aranykalászai teremnek. Es meg 
fogja találni minden tanító, csak ne legyen 
terhére a keresés. Ott lat ja lelki,szemeivel a 
szünidőben is azt a kis vézna, csendes gyer-
meket, ki oly sokszor próbára tette türelmét 
és tanítói tapintatát, valahányszor egy új 
betűnek ismertetésére került a sor. Félénk 
szeme most is föltekint a tanítóra, mintha 
kérdené: jól mondom-e? Szeretné összefog-
lalni az ú j hangot a régebben tanulttal, de 
nem tudja. Ott ül mellette a másik, ennek 
egész ellentéte: élénk, bátor, hébe-hóba csin-
talan és figyelmetlen; a betüirással és össze-
kapcsolással vesződik. Perczeg a toll az ujjai 
között, de majd a vonal alá, majd meg fölé 
húzza a betűt. Alakja torz, alig hasonlít az 
m betühez. A tanító izzad, türelme fogv, és a 
gyermek mégsem tud, pedig hányszor muta t t a ! 

A tanító lelke elszorul. F á j neki a visszaemlé-
kezés, mert képzelete lerajzolja az átélt örömöt 
és bút, melyet neki egyik-másik tanítványa oko-
zott; de mellette gondolkozóba esik egyszers-
mind a fö lö t t : vájjon mi az oka, hogy egyik 
ebben, a másik meg abban oly ügyetlen? 
Hátha nem is a gyermek az oka e keserűsé-
gének? Hátha ő nem használta föl mindazon 
eszközöket és tanítási előnyöket, a melyek a 
fölfogást megkönnyíthették volna? stb. 

De ím eszébe jut, hogy mily szépen és ér-
telmesen felelt egyik-másik a hazai történe-
lemből; mily csinosan és helyesen írta le 
Péter és Pál a nyelvgyakorlatot! „Csak a 
földrajzot tanulták volna meg jobban, egészen 
meg volnék elégedve a IV. osztálylyal; de itt 
alig tudott egy-kettő becsületesen felelni." 

így monologizál magában és lelke nem tud 
megszabadulni az iskolától. Orom és bú válta-
kozik érzelemvilágában. Végre győz ama meg-
győződése, hogy hát bizony sokat dolgozott 
de egyik másik dologról mégis megfeledkezett. 
Bizony meg, és ezt helyre kell ütni. 

Az a kis vézna, csendes gyermek a betűk 
foglalásában határozottan ügyesebb, ha az 
írva-olvasási előgyakorlatok alkalmával több 
gondot fordít vala a hallóérzékkel való olvasás 
gyakorlására. Az élénk és bátor fiú is jobban 
és szebben írta volna a betűket, ha tovább 
időzik tanítója az irást megelőző gyakorlatok-
nál. A földrajz is jobban menne, ha tárgyát 
a rokontárgyakkal, az olvasással és a történe-
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lemmel támogatja és a vidéket a gyermek 
s'.emei, előtt rajzban keletkezteti a nagy táblán. 
Szóval: ha előre megállapította volna helyesen 
a tananyag mennyiségét, azt kellően beosztotta 
— és a rokontárgyakat egymásra vonatkoz-
tatta — és a keHő segéde-zközöket alkalmazta 
volna. 

Hányan vannak tisztelt kartársaim között, 
kiket ily csekélységek nyugtalanítanak és vá-
dolnak a vakáczióban! És jó, hogy ez így van; 
mert ez az út a tökéletesedéshez, a haladáshoz. 

De mindez nem kedvetleníti el a törekvő 
tanítót; nem szegi szárnyát idealizmusának; 
nem lohasztja lelkesedé-ének tüzét és nem 
bénítja akaraterejét és tet tvágyát; hanem 
buzdítja az önképzésre, az idevágó nevelés-
és tanítástani munkák szorgalmas tanulmányo-
zására: sarkalja az ok és okozat közti viszony 
fölismerésére és készteti saját gyengéinek meg-
ismerésére és megtanítja az iskola viszonyaival 
és körülményeivel való megalkuvásra és az 
ebből folyó tanulságnak gyakorlati érvényesí-
tésére. 

A jó tanító szünideje csak'olyan, mint a 
természet pihenője: a tél — látszólagos. A 
vakáczió nemcsak arra való, hogy a tanító-
gyűlésekre járjunk és azokon szerepeljünk; 
hanem leginsább arra, hogy a lefolyt iskola-
évet a kritika tárgyává tegyük, e kritikából 
okuljunk és a jövő tanévre lelkiismeretesen 
elkészüljünk. A mely tanító a szünidőben az 
édes semmittevés karjaiba veti magát és nem 
munkálkodik iskolája szellemi életének fejlő-
dés-én, javításán, az csak önmagának és a reá 
bizott i ÍJ usagnak nehezíti meg helyzetét és 
nagyon kérdésessé teszi a tanítás és nevelés 
munkájának eredményét. 

Egy másik, szintén nem kicsinylendő tanítói 
foglalkozás a vakáczicban: társa'nak látogatása, 
a mely. míg egv részt élvezetet nyújt, nagy 
előnyére válhatik saját iskolájának, ha társá-
val eszmecsere tárgyává teszi annak iskoláját 
és ennek nevelés tanítási mikéntjét, a tan-
anyagnak beosztását, csoportosítását és az 
iskolaban elért eredményt stb. 

Hasznosabb és élvezetesebb társalgást nem 
is képzelek magamnak, mely, míg egyrészt 
szórakoztat, oktat is. Akárhányszor nagyobb 
haszonnal jár az iskolára, mint egy nagy 
tanítógyülés. Ezzel azonban korántsem vonom 
kétségbe a tanitógy ülések nagy hasznát, melyek 
az összetartózandóság érzetét, a tanítói köz-
szelíemet teremtik meg. Csak kiemelendőnek 
tartom annak fontosságát nevelés-tanítási szem 
pontból, ha a tanítók egymást többször föl-
keresik, ha kölcsönösen megismertetik iskolá-
juk viszonyait, körülményeit, tanítástervét és 
órarendjét. Ezekből okul a jó tanító mindenkor. 

A tanító egvik főfoglalkozása legyen a szün-
időben a jövő tanév tanítástervének kidolgo-
zása és az órarend összeállítása. 

A vallás- és közoktatási ministerium által 
kiadott hivatalos tanterv bár előírja minden 
iskolára: mit, mennyit és hogyan kell taní-
tani? — nézetem szerint a hivatalos tanítás-
terv csak keret, melyet minden iskola saját 
viszonyai szerint betölt. A hivatalos tantervet 
nem tekinthetjük oly előirányzatnak, melyet 
— törik-szakad — minden iskolának el kell 
végeznie. Maga az a körülmény,* hogy az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 54 §-a a sz-rgalmi 
időt faluhelyen legalább 8, és városban 
9 hónapra teszi, már lehetetlenné teszi azt, 
hogy a tanítástervben előírt összes tananyagot 
minden iskola egyenlő mértékben földo'gozza. 
Azután meg kell gondolnunk, hogy vannak 
iskolák, hol a szorgalmi idő 10 hónap és a 
hol 6 —10 tanerő működik, és vannak ismét 
hanyag iskolalátogatással olyan iskolák, me 
lyekben 60 —100 gyermek egy tanító vezetése 
alatt 8 hónapig jár iskolába; továbbá, hol az 
utóbbi körülményhez még az is járul, hogy 
két, néha három nyelven kell tanítani. Mind-
ezek szem előtt tartandók a részletes tarútáv 
terv egybeállításánál. Éppen azért nem csekély 
dolog egy jó részletes tanítási tervnek az 
összeállítása, különösen fiatal tanítókri nézve 

Azt hiszem, szívesen veszik, ha a követ-
kezőkben rövid, de világos tájékozást adok. 

A részletes tanítási tervnek elkészí ésénél 
mindenekelőtt figyelemmel legyünk: a) a szor-
galmi idő mennyiségére. így a 8 hónapos 
tanév mellett tisztában kell lennünk, hány 
héttel és tanítási órával rendelkezünk; mert 
e nélkül a tananyagot meg nem állapíthatjuk 
űgy, hogy azt sikerrel földolgozhassuk. Ha 
pedig ezt nem teszszük, könnyen megesik, 
hogy a tanév vége felé annyi marad, mit be-
csületesen el nem végezhetünk. Ez aztán tü-
relmetlenné és kapkodóvá tesz. Ilyenkor azután 
sokat markolunk, de keveset szorítunk. Hogy 
elvégezhessük, sokat tanítunk, de csak futólag 
és megterheljük a gyermeket a nélkül, hogy 
neki abból haszna lenne; mert a magyarázat 
alaposságára, többoldalú megvilágítására és 
begyakorlására nincs idő. Vagy pedig annyira 
megrövidítjük a tananyagot, hogy annak a 
gyermekekre nézve leglényegesebb része el-
marad. Ez esetben a gyermekek ismerete 
összefüggésnélküli, hézagos és csonka le.-z 

Mindkettő nagy hiba. Elkerüljük pedig, ha 
a szünidőben meghányjuk-vetjük a tananyagot; 
megkülönböztetjük a lényegest a kevésbbé 
lényegestől; a szükségest a kevésbbé szük-
ségestől és kiválasztjuk azt a gyermekek élet-
viszonyainak és a szorgalmi időnek megfelelően. 
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Ez már nem lesz oly nehéz, ha tudjuk, hogy 
nyolczhavi szorgalmi idő mellett van 34 hetünk, 
tízhavi szorgalmi idő mellett pedig 43. Ezen 
időből levonjuk a ministeri rendelet értelmé-
ben engedélyezett egy-egy heti szünidőt ka-
rácsonykor és húsvétkor. Marad az első eset-
ben 32, az utóbbinál 41 szorgalmi hét. Ezen 
szorgalmi időből újra levonandók: a király, 
a királyné névünnepe, a 48. törvények szen-
tesítésének és a koronázási ünnepély évforduló 
napjai. Ebből kitetszik, hogy nyolczhavi szor-
galomidő mellett marad 31, tízhavi mellett 
pedig 40 hét. 

Ezek után figyelembe veendő b) hány tanító 
műk< dik az iskolánál? Más az egyes tantár-
gyakra fordítható heti óraszám az egy , két-
és más többtanítós iskolánál Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. alapján kibocsátott tanterv 
szerint egytanítós iskolában van az olvasásra 
heti 8. kéttanítós iskolában 13 óra és így 
tovább. Természetes e szerint, hogy az egy-
tanít.i s iskolánál nem vehetünk föl armyi olvas-
mányt tárgyalásra, mint a kéttanítós iskolá-
baü. Az egytanítós iskolában az I. osztályban 
heti 2 órával rendelkezünk, az írva-olvasás 
tananyagát tehát a (31 X 2 — ) 62 olvasási órá-
nak megfelelően kell megállapítanunk. így van 
ez a IL. a III., IV., és V—VI. osztálynál. 

Figyelemmel legyünk az egytanítós iskolá-
nál c) arra hogy a kö/.vi-tlen taniIás tan-
anyagának begyakorlására kevesebb gondot, 
illetve időt kell fordítanunk, mint a több-
tanítós iskolánál, mivel az elsőnél a csöndes-
foglalkozás nyújt arra elég alkalmat és időt. 

Ha most ezek után meggondoljuk, hogv 
Gönczy magyar ABC-jében a kis betűk 32 
gyakorlatban vannak földolgozva és hogy eyy-
egy gyakorlat nagyon elég két órára, a mennyi-
ben egyik órában az írott, a másikban a 
nyomta'ott betűvel foglalkozunk; ha meggon-
doljuk továbbá, hogy a tanév első 4 hetét az 
írva-olvasási előgyakorlatok foglalják el és így 
a tulajdonképeni írva olvasásra egy tanévre 
csak 54 óra marad: meg lehetünk elégedve, 
ha az osztatlan népiskola buzgó tanítója az 
I. osztályban az írva-olvasásból a kis betűk-
kel való készséges olvasást éi irást végzi el. 

T-t " 1 • . • 

Ebből kitetszik továbbá az is, hogy a II. 
osztály olvasási tananyagát sem bízhatjuk a 
véletlenre; mert a 148 olvasmány közül a leg-
érdekesebbet kell kiválasztani a 62 órának 
megfelelően. Es mivel az I. osztályban c-ak a 
kis betűkkel olvastunk és írtunk, a nagy betűk 
olvasási és irási gyakorlatai a második évnek 
első nyolcz hetét veszik igénybe. Van tehát a 
II. oszt. olvasókönyv olvasmányainak tárgya 
lására (62—16) 46 óra. Az osztatlan nép-
iskolában a tanítónak a növendékekkel való 

minél több közvetlen foglalkozásának szüksé-
gessége megköveteli, hogy az órarendet fél-
órákban állapítsuk meg. így lesz olvasásra a 
II. Ofztályban 92 félóránk. Erre való tekin-
tettel kell a tárgyalandó olvasmányok számát 
kijelölnénk úgy, hogy azok a beszéd és érte-
lemgyakorlatok tananyagát részint kiegészítsék, 
részint élénkítsék. Pl. 

Ha a tanév kezdetén a beszéd- és értelem-
gyakorlatokból az iskoláról, iskolai rendi ől es 
az iskolaéletről beszélünk, az olvasási órában 
az ABC-s könyv A, Á, N, Ny és M alatt elő-
forduló „Az iskola" czímü olvasmányt olvas-
tatjuk. 11a gyermekeinket kivezetjük a beszéd-
és értelemgyakorlat órában, hogy velük az 
udvart szemléltessük, az olvasási órában „Az 
udvar" czímű olvasmányokat tárgyaljuk. Szó-
val: a rokontárgyakat kapcsolatba hozzuk. 
Minél jobban sikerül ez az összetűzés, a cso-
portosítás, annál hatásosabb tanításunk neve-
lői befolyása. A tantárgyaknak ilyen csopor-
tosítása által a tanítónak mindig kinalkozik 
alkalma a fogyatékos ismereteknek kiegészí-
tésére, a tanultaknak új folelevenítésére, mi-
altal tisztázódnak és állandósíttatnak a gyer-
mekek fogalmai. 

A II. osztályban tehát az olvasmányokat a 
beszéd ós értelemgyakorlaiok, — a III. osz-
tályban a szülőföldisme, — a IV., V., VI. osztály-
ban a földrajz menetének megfelelően választjuk 
meg. mi mellett azonban sohasem 'eledkezzünk 
meg az érzelem viláyát művelő olvasmányok-
ról! Nagyon téved tehát az a tanító, a ki 
ama véleményben van, hogy az olvasmányokat 
oly sorrendben kell elolvastatni óráról órára, 
mint a hogyan azok egymásután a könyvben 
föl vannak véve. így könnyen megtörténhet-
nék, hogy egy kirándulás után az erdőbe vagy 
rétre, az olvasási órában a „Kovács műhely" 
vagy az „Asztalos" czímű olvasmányt olvas-
tatná, holott helyesen az erdőről vagy a rét 
ről, növényekről vagy a szabadban élő álla-
tokról kellene olvastatnia, hogy a látottak a 
képzelő és emlékezőtehetség segítségével föl-
újíttassanak, kiegészíttessenek és állandósít-
tassanak. Csak ilyen tanítás által lesz a nép-
iskolai neve'éstanítás alapossá. Hogy a tanító 
tanítástervét ily széliemben összeállíthassa, kell, 
hogy az iskolájában használt tan- és olvasó-
könyveket behatóan és rés/.leteiben ismerje. 
Azoknak tanulmányozása a vakácziói szóra-
kozások közé tartozik, kivált így augusztus felé. 

Nem elegendő az olvasmányoknak csak 
te-jedelmét ismernie, hanem hello tájéko ottság-
ord kell bírnia azok tartalmáról és czéljáról. 
Éppen úgy, mint a jó órás az órának leg-
kisebb részét is ismeri és tudja, hova kell 

i elhelyeznie, hogy az óra jól jár jon; úgy kell 
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a tanítónak tan- és olvasókönyvei tartalmának 
legkisebb részével tisztában lennie, hol, mikor 
és miként használja azt föl az ész képzésére 
vagy a szív művelésére; a reáliák kiegészíté-
sére vagy élénkítésére. így készülhet csak jó 
részletes tanítás- és óraterv. 

A tanításterv egybeállításánál különösen 
ügyeljünk d) arra, hogy kellő mértéket tart-
sunk a tananyag mennyiségének kiválasztásá-
ban. Fontos ez minden iskolánál, de leginkább 
az osztatlan népiskolánál. így látjuk, hogy az 
egy- és két tanítós iskolákra a szülőföldismére 
beti félóra, a három- és négytanítós iskolákra 
heti 1, és az öt- és hattanítós iskoláknál heti 
2 óra van előírva. 

Maradjunk az egy- és kéttanítós iskolánál! 
Heti félóra egy tanévre tesz 31 félórát. 

A szülőföldisme tananyagát tehát ezen óra-
mennyiségnek megfelelően kell megállapíta-
nunk. A tantervben elő van írva: a lakóhely, 
a földabrosz ismertetése, község, környék, sikok, 
dombok, hegyek, völgyek vizei; a lakók sa-
játságai; a vidék nevezetesebb állatai és 
növényei. A beosztásnál figyelemmel vagyunk 
arra is, hogy tanításunk a lehetőség szerint 
szemléltető legyen, még pedig: közvetlenség-
gel. Nyolczhavi szorgalmi idő szemmeltartá-
sával beosztásunk körülbelül a következő: 

Október hó: Jó időben kirándulás a szabadba : 
Látókör. Látóhatár. Világ. Négy fő világtáj. 

November hó: Az iskolában tájékozás; az 
iskola tervrajza. Mellékvilágtájak. Tájékozás 
a térképen (fölfelé észak; lefelé dél; jobbra 
kelet; balra nyugot) északkelet és délkelet; 
északnyugot és dél nyugot. A lakóház és utczák 
iránya az iskolától. 

Deezember hó: Magán- és középületek, utcza 
A helység tervrajza. 

Január hó: A község lakói életkor, foglal-
kozás, nemzetiség és vallás szerint. 

Február hó: Házi állataink haszna; házi 
szárnyasaink; a helység határa; (kirándulás, 
ha jó az idő) hegy, völgy, víz. 

Márezius hó: Közlekedés. Járás, megye. 
A megye legnevezetesebb terményei és i£ara. 

Április hó: A mi hazánk. A király. Felföld 
és Alföld. 

Május hó: Légköri csapadékok. Évszakok. 
Ezen havi beosztásomból kitetszik egyszers-

mind a beti és órai, illetve félórai tananyag. 
De ez a szülőföldismének csak váza; kiegé-
szítést, életet kölcsönöz ennek az olvasó-
könyv olvasmányainak helyes tárgyalása. Az 
első két hónapra eső tananyagnak kiegé-
szítésére alig találunk olvasmányokat. Ezen 
időre kiválasztjuk az ember testi és lelki tu-
lajdonaira vonatkozó tartalmú olvasmányokat, 
melyek az úgynevezett erkölcsi nevelést szol-

gálják. Ezen eljárást ajánlom minden fokon, 
hol a reáliák és az olvasás között összefüggés 
nem eszközölhető. 

A hivatalos tanításterv alapján kiadott óra-
terv szerint a III., IV. osztálynak együttesen 
van heti 4 félórája olvasásra. Ha az olvasó-
könyv szerkezete, tartalma erre tekintettel van, 
együtt is olvas a két osztály. Gáspár Sebesztha 
szerint ez azonban bajos, ha csak mindegyik 
osztálylyal nem szereztetjük meg mindkét 
olvasókönyvet. Mert ha a III. osztály részt-
vehet a IV. osztály olvasásában, mindenesetre 
nagyobb készségre jut, mivel hetenkint négy 
félórában olvashat. 

A 111. osztályra egy tanévben 62 félóra jut 
az olvasásra; az olvasókönyv pedig 156 olvas-
mányt tartalmaz. Már maga ez a körülmény 
megköveteli a tanítótól, hogy jó előre válogassa 
ki a megfelelő olvasmányokat; de megköve-
teli ezt a szülőföldisme tananyaga és a reá 
eső kevés óraszám is, hogy az minél alaposabb 
és minél teljesebb legyen. Erre való tekintet-
tel a következő olvasmányokat az általam 
kijelölt sorrendben tartom tárgyalandóknak: 

1., 7., 134., 133., 137., 136., 140., 8 , 135., 
18., 126., 141., 20, 34, 32 , 33., 2 , 3., 142., 
49, 50., 54.. 58.. 143., 46. 80., 59., 61., 138., 
90., 148., 14., 15.. 19., 36., 38., 39., 65., 154, 
53., 139.. 76, 104., 105.. 28., 85., 92., 110., 
155., 120.. 123, 124., 125, 128., 131., 99. 

Kedvező körülmények között ennyit föl-
dolgozhatunk. Vannak közte oly rövidek, me-
lyeknek tárgyalására nem is szükséges egy 
félóra; de vannak olyanok is, melyekre ez idő 
nem elegendő. A tanító ügyességétől és buz-
góságát ól sok függ. 

Nem folytatom tovább a többi osztály és 
tantárgy beosztását. 

Ifjú, törekvő tanítótársaim bizonyára meg-
győződtek a mondottak alapján a részletes 
tanítástervnek szükségességéről és annak mi-
kénti összeállítása ezek után már nem okoz-
hat nehézséget. Gondolkozzanak fölötte és 
munkálkodjanak. 

Még egy jó tanácsot adhatok jó tanításterv 
összeállítására. 

Varrjon össze mindegyikünk néhány ív papirt, 
oszsza be az oldalakat a következő rovatokra: 
hó, nap, óra, tantárgy, végzett tananyag. Ezen 
füzetbe azután írja be napról-napra, óráról-
órára: mit és mennyit tanított és év végével 
meglesz neki a jó, részletes tanítási terv 
alapja. Ezen füzetnek adja a Munkakönyv 
czímet és meglátja, mennyi mindenféle kelle-
metlenségtől óvja meg a a Munkakönyv rendes 
vezetése, és mily pontos és lelkiismeretes taní-
tóvá teszi! 

(Pécs-Bányatelep.) Sarlós Boldizsár. 
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I l i i í © •• ' ® fí 1 SZUNOR A .! 
A Benedek -rendről. 

A Benedek-rend volt a középkor első felé-
ben I. Gtrgely pápa idejétől egészen a XII-ik 
század derekáig, Európa nvugoti részében az 
emberiség legnagyobb jóltevője, a kisebb-
nagyobb népek és nemzetek oktatója, nevelője. 
A népvándorlás viharainak szünetelése közben 
valamint annak lezajlása után is, a midőn 
arról kellett gondoskodni, hogy a népvándor 
lás közben elpusztult országok és elvadult 
népek a polgáriasodás és a keresztény művelt-
ség áldásaiban részesüljenek, a Benedek-rendű 
szerzetesek kolostorai voltak Nyugot Európának 
azok az oázisai, a honnan a czivilizácziónak, 
a békés fejlődésnek példája messze környékre 
kihatott. Ezek voltak azok az erősségek, várak, 
a melyekben a védtelen üldözöttek védelmet, 
menedéket találtak a melyekben az ember-
szeretet s a munkás jámborság honolt. E zár-
dák voltak a hittérítő apostolok otthonai, az 
egyház szolgáinak nevelőintézetei, a tanuló 
ifjúság iskolái, a tudomány és művészetek tűz-
helyei, a kórházak s a vendégfogadó szállók, 
az ipar és kereskedelem központjai; környeze-
tükben sajátította el a nép a mezei munkát 
s a kertészkedést s megtanulta a szerzetesek 
példájából, hogy a munka az embert nem 
hogy meggyalázná, sőt inkább fölmagasztalj;', 
hogy a munka nem csak a rabszolgák-
hoz, hanem a szabad emberekhez is illő fog-
lalkozás. 

A népeket és nemzeteket nevelő világhírű 
Benedek-rt ndet az a Benedek alapította, ki 
Olaszország Unibria tartományának Nursia 
nevű városkájában született. Előkelő és gazdag 
családból származott. Szülei gondos nevel-
tetésben részesítették s a szelid lelkű, kiváló 
szellemi tehetségekkel megáldott ifjút, tanul-
mányainak folytatása és befejezése ezéljából 
Rómába küldöttéit. Ámde Róma mély erkölcsi 
sülyedése sértvén a vallásos lelkületű ifjút, 
már 14 éves korában azt az elhatározást 
érlelte meg benne, hogy elhagyja a főiskolát, 
lemondjon fényes nevéről, gazdagságáról s a 
világ egyéb hiúságairól, és hogy remeték 
módjára a világtól távol, Istennek tetsző 
életet éljen. Eltökélt szándékát végre is haj-
totta. Rómát odahagyván, egy ideig Enfide 
(most Affile) városkában vonta meg magát 
majd meg az Anio folyó völgyében fekve, 

Subjaco város közelében választott magának 
lakóhelyet egy barlang üregében. 

Benedek is követte ama kor szellemét, a 
melyben az emberiség legjobbjai a kereszteny 
erények fönségességét, az emberszeretet et, 
a könyörületességet és alamizsnáskodást, az 
önmegtagadó st s lemondást hirdették ós a 
melvben a legkiválóbb emberek felfogása 
szerint az volt az igazi, tiszta életű .szent 
ember, ki lemondva a világról, elvonult a 
vadonokba és ezer veszély közt a testet 
ezerféleképen sanyargatva, a megtisztult lelek 
fenséges röpködésében gyönyörködhetett, mert 
felfogásuk szerint, az ilyenek előtt az ég 
megnyilatkozott s velük, általuk csodákat 
mívelt. Es ezt a szellemet, ezt a hitet nem-
csak a papok és szerzetesek hirdették és 
vallották, hanem mindazok, a kiket az áradat 
magával ragadt: szegények és gazdagok, 
ügyefogyottak és hatalmasok egyaránt. Maga 
III. Ottó német császár is gyakorta megtette, 
ho.'V hetekre elvonult a világtól, felkereste 
a vadonok egy-egy szent emberét s velők ve-
télkedve keserves vezeklésben töltötte éjjeleit, 
nappalait. A középkor első féle a remeték, ve-
zeklök, mártírok és csudatevő szentek kora volt, 
melyet, miként Sebestyén Gyula történetírónk 
mondja, az agvonkínzott test jajkiáltása és a 
felmagasztalt lélek ujjongása töltött be. 

Három évig élt Benedek a subjacoi határ 
vadregényes barlangjában, hol élelmezéséről 
egy Román nevű remete gondoskodott, míg 
497-ben az arra barangoló pásztorok fölfedez-
ték a szent életű férfiút. Ezután szent életé-
nek híre gyorsan elterjedvén, sok követője 
támadt, a kik mind Subjaco városa körül 
telepedtek le s csakhamar 12 kolostort ala-
pítottak ott. E kolostorok belső élete azonban 
korántsem elégítette ki a szigorú erkölcsi élet 
után vágyakozó Benedeket: ezért is néhány 
társával együtt csakhamar el is hagyta 
Subjaco vidékét kolostoraival együtt s az 
olaszországi Campaniának nevezett vidéken, a 
Monte Catino nevű hegyen a vele egyetértő 
és együtt érző társakkal ríj kolostort alapított 
és abban szerkesztette meg azokat a nagy 
fontossággal biró szabályokat, a melyek alapját 
képezik a nyugati egyházban a szerzetesi 
életnek. Ez okból nevezik az egyházi írók 
szent Bénedekct a nyugati szerzetesek patri v-
eháj' inuk. 
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Szent Benedek korszakalkotó szabályait 
Fehér Ipoly, Asztriknak. elsó Benedek-rendi 
apátunknak nagynevű utóda, a pannonhalmi 
főapát, a „Szent István-társulat" „Egyetemes 
en cyclopaediajában" a következőkben ismer-
tette meg a nagy közönséggel 1868-ban: 

— Minden kolostor egy-egy önálló testület, 
melynek tagjai saját körükből szabadon vá-
lasztanak főnököt, kinek mindnyájan engedel-
meskednek s kit atyának (abbas = apát) 
neveznek; a szerzetestársak egymást a „test-
vér" czímmel illetik. Az apátnak legszentebb 
ti>zte és kötelessége: az isteni félelem, a jö-
vendő Ítéletről való megemlékezés, a részre-
hajlatlan szigor és a kiméletes szelídség. Az O O 
apát segítségére, de egyszersmind annak ha-
talma alá rendeltetett a perjel, nemkülönben a 
dékánok is, kikre a tagok közvetlen vezérlete bí-
zatott. A szabályok szerint a fontosabb ügyekben 
a rend minden tagjának, a csekélyebb jelentő-
ségliekben csak az idősbeknek véleményét meg 
kell az apátnak hallgatnia, kit a „testvérek" 
Isten helyettesének tartoznak tekinteni, viszont 
az apát, nevének megfelelőleg tartozik alatt-
valóiról gondoskodni, őket szóval és példájával 
oktatni, vezetni és szükség esetén meginteni o O 
és megfenyíteni. A kolostor minden vagyona 
közös; ebből fedezi az apát a tagok szüksé-
geit: a rend tagjai magántulajdont nem bír-
hatnak, ilyent nem szerezhetnek. A rend tagjai 
közé való felvételt egy éven át tartó szigorú 
próba előzi meg, mialatt háromszor olvastat-
nak föl a fölvételt kérő előtt a rend szabályai 
azzal a kérdéssel, hogy képesnek érzi-e magát 
ezeknek a megtartására é.s meg akarja-e azokat 
tartani ? Minden tagnak kötelességévé teszi 
Benedek szabályzata az imádkozáson kívül a 
tanulást és a munkát A szentírás szavait 
követve naponkint kétszer tartoznak e szerze-
tes-rend tagjai Isten dicsőítése, imádkozás czél-
jából összegyülekezni. A tanulás hasznos könv-
vek olvasásában és kezdetben főleg ezeknek 
a másolgatásában állott, minek következtében 
e rend a tudományos világ előtt csupán csak 
ez által is halhatatlan dicsőséget szerzett. 
A rend tagjai a saját példájuk s munkásságuk 
által oktatták a többi között hazánk népét is 
a földmívelésre, gyümölcstenyésztésre ; ők voltak 
nálunk is a középkor papjai, tanítói, orvosai, 
költői, művészei és iparüzői. a kézművesek 
mesterei. A szent Benedek által szerzett sza-
bályzat 73 fejezete, a lényeget tekintve, ma is 
érvényben áll Nyugat-Európa kolostoraiban; 
nagy szellemű megalkotója az 543-ik évi már-
czius 21-én halt el a monte casinói kolostor 
templomában, hol testét hűséges társai és ta-
nítványai Scholastica nevű szentéletű nővére 
mellé helyezték el a templom sírboltjában. 

A Benedek-rend szabályait átható bölcs 
szellemnek lehet tulajdonítani, hogy ez a rend 
gyorsan elterjedt és mind a mai napig fennáll. 
Nincsen Nyugat-Európában ország, nép, a mely 
hálás tisztelettel ne tartoznék, ne adóznék 
szent Benedek követőivel szemben. A század 
első felében élt Fessler nevű hírneves történet-
tudós számítása szerint e rendből 13 évszázados 
fennállása óta 15700 tudós író, 4000 püspök, 
1600 érsek, 200 bíboros főpap, 24 pápa, 1560 
kanonizált és mintegy 5000 kanonizáczióra 
méltó szent került ki; megemlíti Fessler azt is, 
hogy a rendnek ez idő alatt 43 császári és 
44 királyi családból származó tagja volt. 

Az idők folyama alatt sok mindenféle viszon-
tagságon ment keresztül a Benedek-rend. 
„Frankhonban a Merovingiek uralkodásának 
utolsó éveiben lábrakapott féktelenség és er-
kölcsi „lazaság" — irja dr. Való Simon — „a 
benczés kolostorok falai közé is beszivárgott 
és a szerzetesi fegyelmet nagy mértékben meg-
rontotta. Ehhez járult még az is. hogy a frank 
fejedelmek a gazdagabb apátságokat magasabb 
egyháziaknak, vagy mi még rosszabb volt, 
világiaknak, — rendszerint kiérdemiilt katonák-
nak, — adományozták, kik azután családjukkal 
együtt a kolostorba vonultak s ott bajtársaikkal 
és vadászczimboráikkal hónapokon át dőzsölve 
megrontották a kolostorok életrendjét, fegyel-
mét. — De ettől eltekintve is, maga az a 
körülmény, hogy a nagyobb földbirtokkal el-
látott kolostorok apátjai, az akkori idők szo-
kása szerint, személyes katonai szolgálatokra 
és katona-állításra köteleztettek, elég magya-
rázatául szolgálhat annak az erkölcsi elfajulás-
nak, mely a kolostori életet e korban rozsda-
ként ellepte." 

A kolostori élet eme hanyatlásának azonban 
véget vetettek a szent Bonifácz alatt tartott 
zsinatok és Nagy Károlynak, a frankok hatal-
mas fejedelmének intézkedései. Magából a 
Benedek-rendnek a kebeléből is támadt e kor-
ban, a Ylll-ik század végefelé egy Henedek 
nevű hatalmas reformátor, ki mindent elköve-
tett, hogv a kolostorokban a szerzetesek szent ' o . 

Benedek szabályait ismét teljes mértékben és 
szigorúan megtartsák; ámde ennek a refor-o O 
mátornak a halálával ez a törekvés egy időre 
ismét csak feledésbe ment. Mindazonáltal a 
reformra, és újjászervezésre irányuló törekvések 
később ismét örömmel és készséggel fogad-
tattak a Benedek-rend kolostorainak leg-
nagyobb részében. E készségnek tulajdonítható 
az a körülmény, hogy a mikor időközben az 
egyházi társulatok, kongregácziók, száma tete-
mesen megszaporodott, a benedekreudiek 
kolostorainak példája és erkölcsi hatalma eze-
ket mind megnyerte annak, hogy szent Bene-
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(lek szabályai szerint szervezkedjenek és éljenek. 
A Benedek-rend fajának életerős gyökereiből 
számos más jeles s'erzetes-rend sarjadzott, a 
melyek közül a legnevezetesebbek a czisetercziek 
és a karthavsiak. 

Hogy hazánk területén a Benedek-rend 
valószínűleg már Nagy Károly idejében meg-
kezdte áldásos működését, a midőn a frankok 
bölcs uralkodója az av ir birodalmat megsem-
misítette s hazánk Dunántűli részét, az ügy-
nevezett Pannoniát, Bajorországhoz csatolta s 
az öldöklő harczok idején elnéptelenedett terü-
letre részint német, részint szláv lakosokat tele-
pített. le és a régebbi korból fenmaradt, de 
romokká lett templomokat s klastromokat 
helyreállíttatá s ujakat is építtetett, miként 
ezt üának és utódának: Lajos királynak egyik 
oklevele eléggé igazolja. Őseink közé Géiza 
fejedelem korában jöttek a benedekrendiek 
nagyobb számban különösen az 1. Ottó császár 
és Geiza között 973-ban létrejött békekötés 
után, mivelhogy ennek a békekötésnek egyik 
pontjában ki volt kötve az is, hogy az evan-
géliumot hirdető papoknak szabad legyen 
Magyarországba jönniök. Adalbert prágai 
püspöknek a kérésére Geiza fejedelem az 
országban szétszórtan élő benedekrendieket 
pártfogásába vévén, számukra Pannonhalmán 
szent Márton tiszteletére 996-ban kolostort és 
kápolnát épittetett. Ez volt az első magyar ben-
czéskolostor, a melynek első apátja Asztrik lőn. 

„Geiza halála után fia István még szilárdabb 
alapokra fektette a pannonhalmi apátságot, a 
mennyiben 1002-ben kiadott adománylevelé-
ben a pannonhalmi kolostornak megadta mind-
azokat a jogokat, melyekkel a montecasinói 
kolostor birt, s melyeknek egyik kiváló pont-
ját teszi az is, hogy a monostor apátja jól 
lehet nem püspök, saját területén mégis 
püspöki jogokat és hatalmat gyakorol és 
nincsen közvetlenül a római pápának alávetve. 
Ugyanezen adománylevélben kapta a pannon-
halmi monostor Somogymegyének tizedét is, 
melyet Szent István Kupa legyőzése alkalmá-
ból ajánlott fel az egyháznak. A pannonhalmi 
kolostoron kívül még négy benedekrendi apát-
ságot alapított István király, nevezetesen a 
pécsváradit, a bakom/bélit, a szalavárit és a 
zoborliegyit." „A Xl-ik század folyamán eze-
ken az itt említetteken kívül még a következő 
benedekrendi apátságok keletkeztek hazánk-
ban : a dömölki, tatai, esanádi, saármostori, 
visegrádi, tihanyi, szászmelléki, szegz. irdi, lcolozs-
monostori, graábi, silisi, zártyi, pécsi, grónmel-
letti, pogránczi, mogyoródi, szentjobbi, sümegi 
és balthai. A Xll-ik században alapították a 
földvári, csatári, upomaki, bánmonostori, német-
ujvári, jáki és a széplaki apátságot. A Xlll-ik 

században jöttek létre a lébenyi, almádi. nemes-
szentjálcabi, Iristriczai és a szkalkai apá tságok. Eze-
ken kívül volt még több is. melyeknek keletkezési 
évök azonban bizonytalan. A mi az apátságok 
jogi helyzetét és egymáshoz való viszonyát 
illeti, bizonyos, hogy kezdetben évszázadokon 
át, ezek mindegyike teljesen független voln a 
másiktól; növendékeit mindegyik külön vette 
föl és képezte ki. valamint függetlenül válasz-
totta apátját is. Kivételt e tekintetben csupán 
a németújvári apátság tett, melyet alapírój t a 
pannonhalmi apát alá rendelt." (Dr. Való Simon.) 

Míg őseink karddal kezükben a nemzet 
birtokát, az országot, védelmezték s a magyar 
keresztény királyságot megszilárdították és 
annak hatalmát megerősítették, addig szeilt o rí 
Benedek fiai maguk köré gyűjtvén a kolosl >ri 
és székesegyházi iskolákba a nemzet ifjúságát, 
hitet, nemes erkölcsöket és tudományt csepeg-
tettek annak fogékony lelkébe. 

A magyarországi benedekrendi apátok 
érdemeiről és tiszteletreméltó voltáról tanús-
kodnak azok az okiratok, a melyek hirdelik, 
hogy Árpádházi királynénk tanácsosainak 
és legfontosabb külföldi követségi vezetőinek 
a javarésze közülök került k i : ezt igazolja 
továbbá az a ténv is, hogy magok a római 
pápák is a magyar benczés apátok közül 
választották több ízben apostoli megbízottjaikat,. 
a midőn egyes igen fontos ügynek az elin-
tézéséről volt a szó. 

A mikor a tatárjárás hazánkat és nemze-
tünket gyászos sorsra juttatá, a benedek-
rendiek kolostorai is elpusztultak, kivévén a 
Pannonhalmán épült Szent Mártonról czímzett 
monostort, a melyet Oros, mások szerint 
Uros apát jó eltve várszerüleg megerősített 
és a tatár csordák támadásai ellen mégis 
védelmezett volt. Ez az apát adott a földön-
futó IY-ik Béla királynak, kit bujdosása 
közben az osztrák Frigyes még a családi 
kincsétől is megfosztott volt, 800 márka 
ezüstöt, hogy útját a dalmát partok felé 
folytathassa. A tatárj irás után visszatérő-
IY-ik Béla király új életre ébreszté ugyan a 
majdnem teljesen elpusztult Benedek-rendet 
is, mindazonáltal a rend régi fényét és 
nagyságát ezentúl teljes mértékben vissza-
szerezni hazánkban nem volt képes. Erősebb 
hanyatlásnak azonban csak a XV-ik században 
indult a magyar népet és nemzetet megtérítő 
és évszázadokon át hiven nevelő rend. a 
mikor ismét szokássá vált, mint hajdan a 
frankok idejében, hogy a benedekrendi apát-
ságok javadalmát világi papoknak vagy más 
szerzetes-rend tagjainak adományozzák juta-
lomdíjul. Ez az állapot 100 esztendeig 
is eltartott s igenis kedvezőtlen hatással. 
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volt a benczés-rend életére. II-ik Ulászló 
és Il-ik Gyula pápa idejében a világi 
papból benedekrendi szerzetessé vált Tolnai 
3fúté, pannonhalmi apát, buzgó fáradozása 
folytán üdvös intézkedések tétettek abból 
a czélból, hogy a dicső múlttal biró rend 
régi fényét és erejét újra visszanyerhesse; 
ámde ezek az intézkedések már nem segít-
hettek a rend hanyatlásán ; mert a benczések 
rendjének újjászületését czélzó pápai bulla 
kibocsátása után tíz évvel bekövetkezett 
hazánk népére a mohácsi vész s ennek nyomá-
ban az évekig húzódó belháború és a török-
világ évszázados veszedelme. 

„A dúló török elől menekülő szerzetesek" 
— írja Fehér Ipoly — „elhagvva kolosto-
raikat. részint a védelmi liarczban hulltak 
el, részint a külföldre menekültek. A legtöbb 
üresen maradt apátság javadalma majd a 
korona, majd meg az egyes főnemesek 
birtokává lön; ehhez járult még a Ferdinánd 
és Zápolya közt támad pártviszály, mely 
még a helylyel-közzel megmaradt kolostorok 
belső életét is tönkretette. Az apátságok 
hajdani szép száma ügy-annyira megfogyott, 
hogv 1593-ban, a mikor Szinán nagyvezér 
huzánkba tört, alig volt már azokból néhány 
és ezekben sem éltek már egész testületek, 
hanem csupán csak egy - két elszántabb 
lelkületű benczés-szerzetes. 1593 után az 
addig tonmaradt szent Benedek-rendnek még 
a maradványai is elenyésztek: a rend tagjai 
a háborús időkben elestek, elpusztultak, új 
nemzedék pedig nem lépett helyökbe. A mely 
apátság, mint j). o. a pannonhalmi is, nem 
került a korona, vagy valamely főnemesi 
család birtokába — hamarosan elveszté kolos-
tori jellegét; mert kezelőjévé rendszerint 
egyik vagy másik egyházi . férfiú lőn, ki 
néhány világi papot tartott a kolostorban, 
a kiknek az volt a feladatuk, hogy az imitt-
amott fenmaradt levéltárakat őrizzék, gon-
dozzák. Volt olyan idő is, midőn az egyik-
másik kolostor várrá alakíttatott át. javadalma, 
vagyona is a várőrség kapitányának rendel-
kezésére bízatott." 

III. Ferdinánd király 1638-ban újra bené-
pesítette az elhagyatott benedek-rendi kolos-
torok egy részét és megerősítette a Tolnai 
Máté buzgólkodása k ivetkezteben kibocsátott 
pápai bullának minden pontját, a melyek 
közül az első a pannonhalmi kolostort és apát-
ját a magyarországi benedek-reiidiek összes 
kolostorainak, illetőleg apátjainak a fejévé tette. 
III. Ferdinánd király oklevele értelmében a 
benczések egyik főfeladatává tétetett ekkor, 
hogy a reformáczió ellen küzdjenek. Ez idő-
ben kényszerítették a magyarországi benedek-

rendieket arra, hogy az ausztriai benczés-rend 
kötelékébe sorakozzanak. 

A török kiűzetése után az 1687-iki ország-
gyűlésen történt felszólamlások következtében 
I. Lipót hajlandó volt arra is, hogy a bene-
dek-rendiek összes régi apátságaik és javadal-
maik birtokába visszahelyeztessenek az eset-
ben, ha főapátjuk a török kiűzésével járó 
hadiköltség bizonyos részét a katonai kincs-
tárnak kifizeti. A kívánt összeg letételére a 
pannonhalmi főapát azonban akkoriban kép-
telen lévén, kénytelen volt a magyarországi 
apátságok egy részét a szomszédos tartomá-
nyok benczés-apátjainak átengedni, elzálogo-
sítani. így jutott a szalavári. a telki és a 
tihanyi apátság is idegen kézre. Ma már 
ezek az akkor elzálogosított apátságok leg-
alább részben visszakerültek ismét a magyar 
benedek-reudiek birtokába. 

„Mária Terézia nagy királynőnk ösztönzésére 
a magyarországi benczések. őseik nemes pél-
dáját követve, ismét elfoglalták helyüket a 
közoktatás terén s ekkor szerzett e téren kiváló 
érdemeket Koptik Oddi dömölki apát, a ki 
saját kolostora mellett nevelőintézetet állított 
a nemes ifjak számára, s a ki, hogy ezt az 
üdvös intézményt megkedveltesse, mindazokat 
a szülőket, kik gyermekeiket ebbe az intézetbe 
küldötték volt magasabb kiképeztete's czéljából, 
a királynő engedelmével aranycsillagrenddel 
diszíté fel. Koptik Ódáinak éltből a kezdeménye-
zéséből fejlődött ki később a Mária Teréziáról 
czímzett nemes ifjak akadémiája és a „ Szent 
István lovagrend" 1764-ben': (Fehér Ipoly.) 

II József a Benedek-rendet sok más szerze-
tes-renddel egyetemben eltörölte volt az 
1786-ik évi november 14. kelt rendeletével; 
de Ferencz királyunk a nemzet közóliaját 
figyelembe véve, az 1802. esztendőben kelt 
oklevelével újra visszaállította azt. Ferencz 
királyunk a benczés-rendet új életre hivó, 
visszaállító oklevele a nemzet legdrágább 
kincsét, serdülő ifjú nemzedékét bízta szent 
Benedek fiainak atyai gondozásába. Az okle-
vél tíz gimnáziumnak a föntartására kötelezte 
a rendet; e gimnáziumok a következők vol-
tak: a pozsonyi, a soproni, a nagyszombati, 
a győri, a kőszegi, a komáromi, a pápai, az 
esztergomi, a székesfehérvári és a pécsi. E két 
utóbbi azonban nemsokára a zirczi cziszter-
czita-rendeknek adatván, helyettük Pozsony-
ban és Győrött a bölcsészeti tanfolyamok 
gondozását vállalta el a Benedek-rend. 1851-
ben a pozsonyi állarirgimnáziummá, a nagy-
szombati pedig 1852-ben érseki liczeummá 
alakíttatván át, helyettük a rend az esztergomi 
és a soproni kis gimnáziumokat alakította át 
teljes 8 osztályú főgimnáziumokká. 
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Ez idő szerint három fő- és három algim-
náziumot tart fenn ha'ánkban a szent Benedek-
rend. Főgimnáziuma van Győrött, Esztergom-
ban és Sopronban, algimnáziuma pedig Kősze-
gen, Pápán és Révkomáromban. Ezen kívül 
23 helységben látják el a rend tagjai a 
lelkipásztori hivatalt. „A mi jogait illeti* — 
írja Való Simon dr. — „az 1802 iki vissza-
állító oklevél alapján, a szerzet mindazon 
jogok birtokába jutott, melyekkel eltöröl 
tetése előtt bírt; így a pan no ciha Imi főapát 
elkülönzött területén most is püspöki jogokat 
és hatalmat gyakorol; három javadalmas 
fiók apátsággal bír, ú. m. a tihanyival, bakony-
bélivel és a dömölkivel, melyeknek apátjait ő 
nevezi ki és csupán megerősítés véget terjeszti 
fel 0 Fölsége elé. A fő apáti méltóságra a 
rend tagjai hármat jelölnek ki, kik közül a 
Fölség nevezi ki a panonhalmi főapátot." 

A magyar ,nemzet mindenha hálás ti -z 
telettel viseltetett a népeket és nemzeteket 
nevelő s a magyar királyság megalapításában 
és fentartásában páratlan buzgósággal fáradozó 
B nűdek-rend irányában s az Isten csudálatos 
kegyelmének megnyilvánulását látja abban, 
bogi/ ez idő szerint is, a mikor nemzetünk a 
magvar királyság megalapításának kilencz-
százados évfordulóját ünnepelheti az esztergomi 
érsekség székében, az ország primási méltósá-
gában ugyanannak a szent Benedek-rendnek a 
tagját tisztelheti, a mely Asztrikkal az élén a 
magyar királyság megalapításában és megerő 
sítésében Szent Istvánnal és utódaival egyet-
értőleg munkálkodva oly fényes érdemeket szer-
zett s magának már ezelőtt 900 évvel örök 
időkre biztosította a magyar nemzet tiszteletét 
és háláját. 

(Kőszeg.) Péterfy Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Pungtír Gyula a m. ornithologiai 

központhoz szolgálattételre berendelt áll. polg. 
isk. r. tanítót jelen állomásán és minőségében 
való meghagyása mellett a IX. fiz. oszt. 3. 
fokozatába; Mendel Béla polg. isk. rajztanár-
jelöltet a gyergyószentmikjósi áll. polg. isk.-
hoz a XI. fiz. osztályba segédtanítóvá; Tóth 
László oki. polg. isk. rajztanítót a karánsebesi 
áll. polg. isk. hoz a XI. fiz. osztályba segéd-
tanítóvá; Massányi Béla oki. tanítót az alsó-
köröskényi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Csiky Mariska oki. óvónőt a szászsebesi áll. 
óvodához óvónővé; Körtvélyesi Károly oki. 
polg. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi áll. 
polg. fiúiskolához a XI. fizeté-i osztályba 
segédtanítóvá; Bocsek Valéria oki. tanítónőt 

a trencséni áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Szombathy László dobsinai áll. polg. iskolai 
helyettes tanítót ug)anezen iskolához a XI. 
fiz. osztályba sedédtanítóvá: Szokola Gabriella 
oki. kisdedóvónőt a nagy-bobróczi állami kis 
dedóvodához kisdedóvónővé; kir. segédtanfel-
ügyelőknek: dr. Márton Lajos minisieri segéd-
fogalmazót Temesvármegyébe, Sprenger Fe-
rencz kir. segédtanfelügyelőségi tollnokot 
Máramarosvármegyébe, Bodnár György kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot Szatmárvármegyébe 
és Kovács Lajos oki. tanító és oki. ev. ref. 
lelkészt Szilágy vármegyébe; tollnokokká: Fülöp 
József áll. tanítót Csongrádvarmeg\ éhe, Rndnai 
Károly áll. tanítót Nagv-Küküllövármrgyebe, 
Erődy János áll. tanítót Brassóvármegyébe, 
Kemény Árpád tanárjelöltet Máramarosvár-
megyébe, Várady Dezső r. katli. isk. tanítót 
Szabolcsvármegyébe, Pethő János áll. tanítót 
Pozsonyvármegvébe, Bogárdy Antal közs. isk. 
tanítót Jásznagykunszolnokvármegyébe; Nőtá-
ros Milán oki. tanítót a botosi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Lipcsey Janka deési áll. segély, 
közs. polg. isk. r. tanítónőt jelen'egi minősé-
gében a csongrádi áll. segély, közs. polg. 
leányiskolához; Valcz Jenő miskolczi vasút 
telepi áll. el. isk. tanítót az aranyosmaróthí 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Váczy 
István és Váczyné-Schniidt Elvira aranyos-
maróthí áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt a 
kisteleki áll. el. isk.-hoz jelen minősé.ében; 
Liptai/ Vilma kőszegi áll. segély, közs. polg. 
leányisk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
nagykárolyi áll. polg. leányisk.-hoz; Takács 
János alsókubini áll. polg. isk. s.-tanítót jelen-
legi minőségében a hajdúszoboszlói áll. polg. 
isk. hoz; Budai Lajos gyergyószentmiklósi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a tapol-
czai áll. polg. isk. hoz: Várossy Mihály alsókubini 
áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében 
a pásztói all. polg. isk. hoz 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— 0 Fölsége, mint a napilapokban olvas-

suk, legutóbbi gödöllői látogatása alkalmával 
megtudta Priezsinszky József plébánostól, 
hogy az ottani leányiskola már nem képes 
befogadni a növendékeket. Másnap elhívták 
a plebáuost a kabinetirodába, a hol tudtára 
adták, hogy a király saját költségén a legrövi-
debb idő alatt új leányiskolát építtet s az az 
óhaja, hogy abban apáczák tanítsanak. 

— Yilág folyása. Az utóbbi napok leg-
szomorúbb külföldi eseménye az, hogy 
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Umberto olasz királyt julius 29-én egy me-
rénylő, a kit elfogtak, agyonlőtte. A király 
a lielysziwén meghalt. — Érdekes külföldi 
esemény Sándor szerb király eljegyzése is 
egy mérnök özvegyével. A menyasszony, a 
ki jóval idősebb (37 éves, míg a király 
csak 24) vőlegényénél, Natália királyné-
nak volt az udvarhölgye. Szerbiában ezt 
a házasságot nagy elégületlenséggel fogad-
ták : a kormány, miután nem tudta megaka-
dályozni, beadta lemondását s már az új kor-
mány meg is alakult. A hadseregben is 
nagy ellenszenvre talált ez a házasság, Milán 
király meg, a kit Sándor királynak népéhez 
intézett proklamáeziója a külföldön talált, 
táviratban rosszalta fia elhatározását. Milán 
király, a ki főparancsnoki állásáról lemondott, 
jelenleg Bécsben tartózkodik. A fiatal királyt 
azonban semmi sem volt képes elhatározásá-
tól eltántorítani s mire e sorok megjelennek, 
a házasság már meg is történt. Politikai 
jelentősége Sándor király házasságának az, 
hogy Szerbiában ismét az orosz befolyás kere-
kedett fölül: az orosz czár hivatalosan kivánt 
szerencsét Sándor király házasságához. — 
A kinai forradalom egyre terjed s a nagy 
birodalomnak már oly részeiben is fölütötte 
a fejét, a hol még eddig béke és csend ural-
kodott Az európai követek sorsa felől még 
mindig bizonytalanságban van a világ; a 
kínaiak nap nap mellett azt állítják, hogy a 
követek még élnek, de ezzel szemben tőlük 
semmi hír sem érkezik Pekingből, a hol ádáz 
harezok dúlnak. — A búrok még mindig 
erősen tartják magukat: erős búr csapatok 
majd itt, majd ott bukkannak föl és sok dolgot 
adnak az angoloknak, a kik még meszsze 
vannak önző czéljaik elérésétől. 

— A Tanítók Háza felügyelő-bizottsága 
julius hó 27-én Halász Ferencz min. o.-taná-
csos elnöklete alatt ülést tartott, melyben a 
Tanítók Házába való fölvételt kérő folya" 
modványokat vizsgálta át és kijelölései tette 
meg Fölvételért összesen 96 an folyamodtak, 
a kik közül a felügyelő-bizottság egészen 
ingyenes helyre 10, félingyenes helyre 15 
és egész fizetéses helyre 35 folyamodót jelölt 
ki. A felügyelő-bizottság kijelölései most az 
Eötvös-alap bizottsága elé kerülnek s az érde-
keltek augusztus hó második felében fognak 
hivatalos értesítést kapni kérvényök sorsa felől. 

— Találkozó. Szeretett kartársaimat, kik 
1870-ben az esztergomi tanítóképzőben velem 
egvüttoklevelüket elnyerték, 30 éves találkozóra 
Esztergomba folyó évi augusztus 15-ére lelkesen 

26. SZÁií. 

fölhívom ós buzdító n. Varaik Antal, főtanító 
(Pozsonymegye) Nagv-Léfárdon. 

— Halálozások. Móesy Antal, a kalocsai 
érseki róm. kath. tanítóképző-intézet volt igaz 
gatója és a tapolczai kerület országgyűlési 
képviselője, f. hó 20 án életének 59., a nép-
nevelés terén való buzgó működésének 40. 
évében Kalocsán elhunyt. Mócsy Antal 1841 
április 20-án született Szegeden kö'sorsú 
iparos szülőktől. Elemi iskoláit ugyanott vé-
gezte, valamint a gimnázium 5 osztályát és 
a tanítóképezdét is, 186(1-ban Horgoson 
(Csongrádra.) választották meg tanítónak, e 
minőségben ott és Kalocsán, Adán 9 évet 
töltött. Adai tanító korában lépett házasságra 
Kelemen János töldbirtokos leányával Etel-
kával. 1870 — 8§-ig a kalocsai képezdében 
tanárkodott, 1886-ban ugyanezen intézet igaz-
gatójává nevezte ki Haynald érsek. Ez intézet 
vezetésétől az utolsó általános választások után 
vált meg. m kor a tapolczai kerület képvi élővé 
választotta. Mócsy Antal életének és munkás-
ságának legnagyobb részét a népnevelés ügyé-
nek szentelte. Korán, még horgosi tanító korá-
ban föltűnt e téren nemcsak rátermettségével, 
hanem irodalmi munkásságával is. Az ú. n. 
reáliák kezelésének mai formáját ő kezdte 
hazánkban legelébb hangoztatni a szakfolyó-
iratok hasábjuhi. Haynald érsek megbízásából 
nagy pedagógiai tanulmányokat tett Svájcz-
ban és Németországban. Tapasztalatait főként 
az egyházmegyei tanügy javára értékesítette. 
Tömérdek apróbb értekezésén es „Nevelési 
Tanulmányok" czímü hosszabb munkáján kívül 
országos bírt szereztek nevének elemi olvasó-
könyvei is, melyeket dr. Walterrel, Petro-
váczczal és Schultczczal szerkesztettek s 
melyek az ország majdnem valamennyi kath. 
iskoláiban használatosak. Nagy tevékenységet 
tanúsított a kath. tanítóegyesületek alapítása 
és fejlesztése körül is. — Fecser József gör-
bedi (Biharm.) róm. k. tanító, az érdemkereszt 
tulajdonosa, 1848/49. főhadnagy julius 25-én 
elhunyt; temetésén, mely julius 27-én volt, az 
egész község nagv részvéte mellett, a gyula-
vidéki r. k. tanítóegyesület is képviseltette ma-
gát s díszes koszorút is helyezett koporsójára. 
Áldás legyen emlékökre! 

Tarta lom : Gyermekek a korcsmában. Nagy 
Béla — A felekezeti iskolák tanítóinak fizetésügye. 
Bükényi Dániel. — A nyugdíjtörvény reviziója. Bursics 
Ernő. — A tanító teendői a vakáczióban. Sarlós 
Boldizsár. — S z ü n ó r a : A Benedek-rendről. Péterfy 
Sándor. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . 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 lnpot minden magyarországi népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba kü ldendők . 

A h i rde té sek á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő pé t i t nyomású és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i adóh iva t a lba küldendők. 

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

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

A hazai ipar és a tanítók. 
Mind nagyobb hullámgyürükben kezd 

szétterjedni ama hazafias mozgalom, 
melyefc egy szívben, lélekben magyar 
nő: a kereskedelemügyi minister fele-
sége indított meg a magyar ipar párto-
lása és fölvirágoztatása érdekében. 

Nyersterményekben bővelkedő hazánk 
csak akkor lehetne igazán gazdag 
országgá, ha termelőképességével a 
fejlett gyáripar társulhatna. Zsenge 
korát élő gyáriparunk nem izmosod-
hatott meg eddig, mert e megizmoso-
dásnak fő feltétele az lett volna, hogy 
mi magunk pártoljuk azt első sorban 
hazafias kötelességünkből kifolyólag. 

Hogy az a szép és nemes idea 
— mely Hegedűs Sándorné lelkében 
megfogamzott — mennyivel vihetné 
előbbre hazai iparunkat — ha testet 
ölthetne azt a nemzetgazdaságban 
csak kevéssé jártas 'ember is fölfog-
hatja. 

Hogy azonban az ige testté lehessen, 
az eszmét be kell plántálni a nép alsóbb 
rétegébe is, mert a fogyasztók zöme 
onnét kerül ki. 

Mérhetetlenül nagy és fontos missziót 
teljesíthetne Magyarország 28 ezer 
tagból álló tanítótestülete, ha mindegyik 
tag a saját kiskörű társadalmában s 
azonfölül még az iskolában igyekeznék 
ez irányban lelkesen agitálni. 

Lapunk 32-ik számához 

Hál' Istennek annyira vagyunk már, 
hogy á legtöbb helyen társadalmi vezér-
szerepet visz a tanító, s így szavára 
hallgatnak s nemes törekvéseiben mindig 
talál vezetőkre és segítő társakra. 

így azután a hazafiasságra hivatkozva, 
kiküszöbölhetné a fogyasztó közönség 
köréből azt a ferde fölfogást, mely 
szerint csak az szép, jó és előkelő, 
a mi külföldi s ezzel egyúttal kény-
szerítené a kereskedőket, hogy csak 
magyar gyárakból szerezzék be szükség-
leteiket. És ezen nemes törekvésünk-
kel nemcsak nemzetgazdaságilag tennénk 
üdvös szolgálatot hazánknak, hanem a 
saját sorsunkon, elmaradott anyagi 
helyzetünkön is lendíthetnénk egy kicsit. 

Nem tartozom azok közé, a kik 
folyton azzal foglalkoznak, hogy nekik 
mi fáj, és hol fáj, s mindig az államtól, 
a kormánytól követelik annak orvos-
lását. Anyagi helyzetünk javulását sem 
szabad föltétlenül és mindig az állam-
tól várnunk, mert hisz az államkormány 
any7agi helyzete szükségképeni követ-
kezménye a polgárok anyagi helyzetének. 
Ha mi tanítók huszonnyolczezeren váll-
vetve, egymással kezet fogva föltennők 
magunkban, hogy szükségleteinket csak 
hazai forrásból szerezzük be, már ez is 
számbavehető eredmény volna. Hisz 28 
ezer embernek évenkint mennyi ruha-
szövet, kalap, papir, tinta, toll stb. kell. 
y melléklet van csatolva. 
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Ha ez a 28 ezer ember szerződési 
viszonyba lépne e g y - k é t olyan h a z a i 
gyárossal, a ki kö te lezné magá t a r r a , 
hogy csak j ó t és olcsót fog szál l í tani , 
s viszont a taní tók csakis ezektől sze-
reznék be szükségleteiket , hát ezzel is 
nagy e r e d m é n y t l ehe tne elérni. 

Először azt , hogy — miután csak 
hazai iparossa l lépnénk szerződési vi-
szonyba — a m a g y a r ipar t v i n n ő k 
előbbre, másodszor m e g a m a g u n k 
helyzetén könnyí tenénk , mert ezzel 
közvetlen és olcsó beszerzési f o r r á s t 
nyi tnánk m e g a m a g u n k részére. 

A hogy m e g t e r e m t e t t ü k a „Taní tók 
Háza g y u f á j á t " , úgy t e remtsük m e g a 
Tanítók H á z a i rká já t , tollát, i r ón j á t , 
papí r já t s tb. Keressünk élelmes haza i 
vál lalkozókat , a kik c sak hazait, j ó t és 
olcsót f ognak nekünk szállítani, s a 
kik még e mel le t t j övede lmükbő l bizo-
nyos száza lékot a „Taní tók H á z á " - n a k 
j u t t a t n a k . 

Aján lom ezt az üdvös eszmét az in-
tézők figyelmébe. 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

A nyugdíjtörvény legkényesebb 
pontja. 

A nyugdíj törvény revíziójáról írt különböző 
czikkeiinben állandóan ragaszkodtam azon elvi 
állásponthoz, hogy ä kántori illetményeket a 
törvény revíziója esetén sem lehet a nyugdíj-
igény alapjaként biztosítani s így a kántor-
tanítók nyugdíját nem teljes jövedelmük, hanem 
tanítói jövedelmük után kell megállapítani. 

Igen természetes, hogy a tanítók közül igen 
sokan kifogásolták ezt az álláspontot. Elvégre 
is hazánkban még több ezer kántortanító van 
s ezeknek zokon esnék, hogy nyugdíjuk tete-
mesen megrövidíttessék, annyival inkább, mert 
a legtöbb kántortanítónál, a hol a kétféle 
jövedelem elkülönítve van, a tanítóé kisebb s 
a hol az elkülönítés nem volt lehetséges, a 
ministeri rendeletek a közös jövedelem felezé-
sét állapították meg. 

A Néptanítók Lapja felelős szerkesztője 
újabban több ily beérkezett czikket küldött 
hozzám, hogy azok értelmében a kérdést tisz-
tázni igyekezzem. Rinyaújlakról Arany Bálint, 
Szabady Sándor, Mózes Imre és Ssalóky 

Dániel együttesen, Somogy-Csepelyről Tóth 
Ferencz, Kerekiből Sípos Antal írnak a kán-
tori illetmények beszámítása mellett, Kovács 
Sándor (Királyfa) ez ellen. 

A kérdés lényegét Arany Bálint és társai-
nak következő három pontja állítja föl legéle-
sebben s leginkább megvilágítva: 

„1. A szentesített törvényt van-e joga más-
nak magyarázni, mint a törvényhozó testület-
nek: s különösen: mozoghat-e a törvény ke-
retén kívül vagy jöhet- e azzal ellentétbe a tör-
vény végrehajtására kibocsátott min. rendelet ? 
Es ha nem: az 1891. évi XLI1I. t.-cz. melyik 
S-ában gyökerező az e törvény végrehajtására 
kibocsátott 29.751/1893. sz. ministeri rendelet 
5. pontja, mely a kántori járandóságot a tanító 
nyugdíjigényéből leüttetni rendeli? Vagy el-
tekintve a törvényes alaptól: 

2. A tiszta észjog, az igazság és méltá-
nyossággal megegyeztethető-e, hogy az az 
iskolaföntartó hitfelekezet, mely az állami tan-
intézetek föntartása s azok tanítóinak fizeté-
séhez is hozzájárul adója arányában és e 
mellett külön tart fönn tanintézetet és benne 
tanerőket, a kik az állami tanítók által taní-
tott reáliákon fölül még valláserkölcsi okta-
tással is foglalkoznak, tehát jóval nagyobb 
kultúrmunkát végeznek, mint amazok, mégis 
azzal legyen sújtva tanítójában, hogy a fele-
kezeti tanító a készpénzt élvező állami és köz-
ségi tanítók mellett ezek javára mostoha 
gyermekké tétessék a mennyiben nyugdíj-
igénye megállapításánál fizetésének egy nagyon 
is jelentékeny része, minden törvényes alapot 
nélkülöző önkénykedéssel kántorinak nyilvá-
níttatik s az fizetéséből leüttetik ? Vagy végre: 

3. A magyar törvényhozás méltóságával 
megegyező humánus és méltányos dolog-e az, 
hogy mikor a tanítói fizetések állami segély-
lyel való kiegészítéséről van szó: az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. 8 £-a azt mondja: „ha a hit fele-
kezeti tanító az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
141. §:ának 3. bekezdése értelmében a kántori 
teendőket is végzi, a tanítói fizetés megálla-
pításakor a tanítói és kántori járandóságok 
együttesen tanítói fizetésnek veendők;" ha 
pedig a kántortanító nyugdíjigényét kell meg-
állapítani : a kántori járandóság azonnal meg-
szűnt tanítói fizetés lenni ? Vájjon, ha az ilyen 
„ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes," 
vagy „tiszttartó uram tehene"-féle intézkedé-
sekkel boldogítják a magyar kántortanítók 
ezereit, minő piedesztálra fogják ezek emelni 
a törvényhozást és a törvényt növendékeik 
kebelében ?" 

A fölszólalás tehát lényegileg jogi és mél-
tányossági alapra hivatkozik, de nézetem sze-
rint helytelenül. 
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Kétségtelen, bogy az 1893:XXVI. t.-cz. 
8. § a csak arra vonatkozik, hogy ott, a hol 
a kántortanító jövedelme a 300 forint mini-
mumot meghaladja, a fizetésnek 300 forintra 
kiegészítését, melyről ez a törvényczikk szól, 
a hitközségnek még akkor sem lehet követelnie 
az államtól, ha a tanítói fizetés 300 forintnál 
kevesebb s így a törvénynek nem az a czél-
zata, hogy a kántori és tanítói fizetések a 
nyugdíj alapjául együttesen számíttassanak. 
Ezen alapon a kántortanítók ilynemű esetle-
ges követelését sem a ministerium, sem a köz-
igazgatási biróság nem teljesíthetné, annál 
kevésbbé, mert a törvény szerint is a minimális 
nyugdíjigény határozottan 300 forint és mert 
nem a 29.751 1893. számú ministeri readelet, 
hanem az 1892. aug. 20-án 37.290. sz. a. 
kiadott utasítás intézkedik a kántori és tanítói 
jövedelmek elkülönítéséről és az előbbeni 
rendelet határozottan panaszkodik, hogy „míg 
az 1891. törvény hatályba lépte előtt majdnem 
minden alkalommal a tanítói állásoknál a 
javadalom tetemesebb része kántorinak nyilvá-
níttatott, addig tíjabban a kántor javadalmául 
sokszor éppen semmi, legtöbb esetben pedig 
csupán a stoláris jövedelmek számíttatnak 
föl." Végül megjegyzem, hogy a törvényt 
magyaráznia a törvényhozó hatalmon kívül a 
ministernek is lehet és ezt igen gyakran teszi 
is. Ellentét az 1891-iki törvény és 1893 iki 
rendelet között nincs. Félreértések elkerülése 
végett azonban megjegyzem, hogy a fönnálló 
törvénynyel szemben tartozó tisztelet mellett 
is nagyon sajnálom, hogy az 1893 : XXVI. 
t.-cz. 8. i;-a ily szövegezésben került a tör-
vénybe, talán csak azért, hogy egypár jobban 
díjazott kántortanító ne kapjon államsegélyt. 
A szövegezés határozottan hibás és innen 
ereinek a félreértések. Ezen változtatni mielőbb 
szükséges volna. 

Csak oly helytelen a fölszólalók álláspontja 
abban, hogy a kántortanítók a nyugdíjalapból 
nagyobb javadalmazást érdemelnek, mint a 
rendes tanítók. Elismerem, hogy a kántor-
tanító egyúttal hitoktató is és ezért kapja 
kántori jövedelmének egy részét. Azonban 
világos, hogy a legcsekélyebb részét. A kántor 
legfőbb és a legtöbb időt igénylő teendője 
ugyanis a segédkezés az istenitiszteleteken és 
temetkezéseknél, valamint a legjelentékenyebb 
jövedelem a stóla, mely nagy hitközségekben 
sokszor több ezer koronára tehető. Méltányos-
sági szempontból tehát legfölebb azt lehetne 
kérni, hogy ne az egész kántori jövedelem 
mellőztessék, hanem ennek egy része a hit-
oktatás fejében számíttassák be a tanítói fize-
tésbe, az azonban semmiesetre sem méltányos 
nézet, hogy a kántortanító azért a munkáért, 

a mit az iskolán kívül és nem az iskola szol-
gálatában teljesít, a nyugdíjalapból nagyobb 
díjazásban részesüljön, mint az a lanító, ki 
egészen az iskolának él. Ellenkezőleg, tisztán 
méltányossági szempontból a kántor nyugdíját 
könnyen lehetne megrövidíteni azon a czímen, 
hogy a temetés és más egyházi szertartások 
miatt sokszor rövidíti meg az iskolai időt. 

A fődolog azonban, a melyet e kényes kér-
désben folyvást szem előtt kell tartanunk, csak 
az, hogy a kántori munka nem a tanító mun-
kája, pedig a nyugdíjalap kizárólag a tanítóé. 

Nem akarunk kényes fejtegetésekbe bocsát-
kozni, pedig történetileg kimutathatók, hogy 
abban a Pestalozzit megelőző korban, midőn 
az ismert közmondás szerint az iskola az egy-
ház szolgája volt, mily lassan, de határozott 
léptekkel emelkedett ki az iskola mai jelentős 
állapotára éppen az által, hogy az egyházzal 
szembeű önálló jelentősége és föladatai mind-
inkább kidomborodtak és hogy a legjelenté-
kenyebb pedagógusok jól tudják már azt, 
hogy a vallás és iskola elválaszt hatatlanok, de 
az egyház és iskola egymástól egészen függet-
len, egymás mellett koordinált társadalmi té-
nyezők; mindkettő önállósítása lényeges kultúr-
politikai föladat. 

Mellőzöm, mondom, ezt a kényes kérdést 
itt fejtegetni. De lehetetlen itt föl nem emlí-
tenem, hogy tisztán pedagógiai szempontból 
a kántori teendők egyáltalán nem különböz-
nek oly foglalkozásoktól, minők az anyakönyv-
vezetés, szövetkezeti könyvelőség s általában 
a tanítónak bármely tisztességes és megenge-
dett mellékkeresete. Minő jogi foga'oinzavar 
volna, ha valakinek eszébe jutna, hogy a nyug-
díjtörvény revíziója alkalmával ezek a mellék-
keresetek is beszámíttassanak a nyugdíjigénybe! 
Pedig p. az anyakönyvezetői állásra vagy 
népszámlálási biztosokul a kormány nevezi ki 
a tanítókat és legalább közvetve tőle kapják 
a jövedelmet, nem úgy, mint a kántorságért, 
mely határozottan egyházi foglalkozás és egy-
házi jövedelem és így ha érette nyugdíj igé-
nyeltetik, azt csak az egyház tartoznék fizetni. 
Az, hogy kántortanító sok van, még csak 
növeli a bajt. Ismeretes, hogy a kántortanítók 
jó nagy részének igen szép keresete van, nem 
egy még a főispáni fizetést is kicsinyelné cse-
reként, bizony — ha kissé komolyan számít-
juk — a teljes kántortauítói fizetés beszámí-
tásával a tanítói nyugdíjalapnak rövid idő alatt 
legalább 2—3 millió koronával többet kellene 
évente kiadnia, mint a jelen viszonyok között 
és ez természetesen a többi „csak tanító" 
nyugdíjának és családtagjai segélyösszegének 
rovására történnék. 

Bizony, nemcsak jogosulatlan a kántortaní-
3C* 
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tók teljes nyugdíjaztatásának kérelme, de ki-
vihetetlen is. Mondjanak le ők ily ábrándokról, 
vagy legalább igyekezzenek azt megvalósítható 
alakban létesíteni. Mert hiszen vannak ily esz-
közök. Minden egyes esetben igyekezzenek a 
tanítói fizetésnek összegét lehető magasra tenni 
(ma. midőn hazánkban jóval nagyobb a tanító-
fizetésnek átlaga 1000 koronánál, egy jól java-
dalmazott kántortanító díjlevelében jóformán 
komikus a tanításért kijelölt 200 — 300 korona), 
ezt utódaik is élvezni fogják, mert a tanítók 
fizetését leszállítani nem szabad, a kántorét 
igen. Törekedjenek arra, h o g ^ a díjlevélbe a 
hitoktatásért külön összeg vetessék be. Sür-
gessék az egyházi hatóságoknál a kántorok 
nyugdíjalapjának megteremtését. Létesítsenek 
kántortanítói segélyalapot. Csak ne kívánják 
azt, hogy a tanítók nyugdíjalapja gyámolítsa 
az egyházat azzal, hogy filléreiből a kántor-
ságért is adjon jutalmat. Veszedelmes, nagyon 
veszedelmes precedens volna ez. Igen, ki kell 
terjeszteni a nyugdíjigényt egyes rendszeresí-
tett mellékkeresetekre is, minők az iparos-
tanonczok oktatása, gazdasági ismétlő-iskolák-
ban és más népoktatási intézetekben óraadás, 
iskolai és népkönyvtárak kezeléseért járó tisz-
teletdíjak stb., de maradjunk mindig az iskolá-
nál. A nyugdíjalap öngyilkosságot követne el, 
ha ilyen czél ok at és társadalmi tényezőket 
segélyezne.* 

(Budapest.) G)/öryj/ Aladár. 

A szellemileg gyönge gyermekek 
iskolai nevelése. 

A haladás jótékony szelleme mindinkább 
tökéletesbíti az emberi foglalkozásokat. De a 
midőn tökéletesbíti, el is különíti egymástól. 
Elválasztja és megosztja, hogy létrehozhassa 
a valódi, a megbízható szakismeretet. 

Ekként van az a nevelés-oktatás terén is. 
Ma már hazánk iskoláiban is általában 

szakemberek működnek. Az egyetemtől kezdve 
le a falusi iskoláig minden iskolának meg-. . . ° vannak a maga czéljai szerint szakszerüleg 
képzett emberei. Sőt az emberszeretet odáig 
fokozta ezt a jótékony szakszerűséget, hogy 
még a testi hibában szenvedő gyermekek is 
megtalálják ma már mestereiket. Például 
szolgálnak a vakok és siket-némák intézetei, 
melyekben szintén kiváló szakismerettel bíró 
tanítók működnek. 

* Jeleznünk kell, hogy ez a czikk is csak irója 
egyénit nézetét fejezi ki s hogy a szerkesztőség, mint 
már lapunk mult számában is kijelentettük, a vita 
végén fogja a nyugdíjtörvény revízióját illető nézeteit 
elmondani. Szerk. 

Az azonban tény, hogy a szellemileg gyönge 
gyermekek iskolai neveléséről hazánkban még 
nincs gondoskodva. 

Ennek hiányát a lelkiismeretes oktatás 
mindinkább kezdi érezni. Ugyanazért hangok 
emelkedtek a tanítói körökben e baj létezé-
sét s a fölismert állapot megorvoslását 
illetőleg. 

A „Pedagógiai Társaság" hasznos munkát 
végzett, a midőn tárgyalás alá vette a kér-
dést s azt érdemleges tárgyalás után, tárgya-
lás és határozathozatal végett a székesfővá-
ros iskolaszékeinek is megküldötte. 

A kezdeményezők czélja ugyanis az volt, hogy 
a főváros állítson föl egy-két oly iskolát, 
melyben kizárólag a gyönge tehetségű gyer-
mekek részesüljenek oktatásban, még pedig 
az ő lelki tehetségüknek megfelelő nevelés-
oktatásban. 

Az iskolaszékek többnyire elutasították 
ugyan a szellemileg gyönge gyermekek kü-
lönválasztott iskoláztatását, de el kellett ez 
indítványt utasítaníok, mivelhogy a tanítók 
szakszerű kiképzéséről még egyik hatóságunk 
sem gondoskodott. 

Elkülöníteni a szellemileg gyönge növendéke-
ket, kétségkívül hasznos intézkedés volna. Ámde, 
ha a szakemberek hiányoznak, az elkülönítés 
csak zavarokat, elégedetlenségeket és fékezhe-
tetlen panaszokat idézne elő. Egyik baklövés 
a másikat követné s az egész üdvös törek-
vés egy feneketlen fiaskóban végződnék. 

És ez természetes, mivelhogy a szellemi-
leg gyönge gyermekek élete valóságos rejtély. 
Az ily természetekhez megtalálni a kulcsot 
nem könnyű. Még a tapasztalt és nagyon lelki-
ismeretes pedagógusra nézve sem könnyű, 
A szülőkre nézve pedig lehetetlen. Innen van, 
hogy sok gyermek a kiképzés próbálgatásai-
nak esik áldozatul. Sok ily gyermek aztán a 
keserűség forrásává lesz űgy szüleire, taní-
tóira, mint sokszor önmagára nézve is. 
Mások szeszélyeinek pedig játéktárgyává esvén, 
általuk igazán a szerencsétlen és boldogtalan 
emberek száma szaporodik. 

Vannak államok, a melyek már régóta nem 
hagyják sorsukra az ily boldogtalan lelki 
állapotú egyéneket, hanem lelki fogyatékossá-
gaik orvoslásáról szakszerüleg gondoskodnak. 
Első sorban említhetjük Szászországot, hol a 
szeretet e munkáját az egyház vállalta ma-
gára. Ez azonban sok időn át nagyon töké-
letlenül végezte e munkát. Ügy végezte, a 
hogy mi kezdeni akarjuk. Fölállították az 
intézetet a nélkül, hogy a czélnak megfelelő, 
elméletileg kiképzett tanerőkkel rendelkeztek 
volna. Bizonytalan kisérletezés volt az egész. 
A lélektani alap teljesen hiányzott, a minél 
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fogva az iskolai élet egyoldalúvá vált s hiá-
nyozván a tudományos pedagógia szabályai 
szerint kidolgozott tanterv, a nevelés-oktatás 
egység és tervszerűség nélkül ingadozott. 
Ez elkedvetlenítette a tanítókat s bizalmat-
lanságot idézett elő a szülők körében. 

Mindeoki érezte, hogy a szellemileg gyönge 
gyermekek intézete nem áll biztos alapon s 
czélszerűbb intézkedéseket igényel. 

Ezen óhajtásnak Jéna tett eleget az által, 
hogy egyetemén a pedagógiai tanszék a lelki 
élet eme fogyatékosságaira kiváló gondot for-
dít s vele összeköttetésben egy oly intézet 
szerveztetett, a melyben a szellemileg abnor 
mis, de művelődésre képes tankötelesek vétet-
nek föl. 

A s^eminár um tagjai az intézetben szerzett 
tapasztalatok alapján tanulmányokat végeznek 
a nyilvános iskolákban is s jelentéseket tesznek 
eme problematikus lelki életre vonatkozólag. 

Ha nálunk is ily előzmények világosítanák 
föl és győznék meg a nagy közönséget: nem 
szenved ke'tséget, hogy a fö'merült üdvös 
eszme hódítólag járná be népes városainkat 
s keres idő nrulva szakintézeteink száma a 
szellemileg gyönge gyermekek nevelő-oktató 
intézetével megszaporodnék. Ez pedig nem 
kis nyereség lenne úgy a családi, miként a 
nemzeti és állami élet jótékony fokozására 
nézve. 

(Bu Uipest.J Kerékgyártó Elek dr. 

A népiskolák tisztántartásáról. 
A jó közegészségügy a nemzeti erőknek 

egyik legbecsesebb forrása. Ezen alapszik 
hazánk népességének szaporodása s ennek 
révén a legfontosabb nemzeti tőkének, az 
emberi eleinek gyarapodása. Boldogult Trefort 
Ágoston minister e három szóba: tudomány, 
vagyon és egészség foglalta össze egész politi-
káját. Ezzel röviden, de nyomatékkal mutatott 
rá arra is, hogy a közegészségügy ápolása és 
fejlesztése elsőrendű nemzeti érdek és föladat. 

Ha a népiskolának elmulaszthatatlan köte-
lessége, hogy a nemzetnek összes érdekeit 
szolgálja: úgy nem szabad megfeledkeznie a 
közegészségügy ápolásáról és fejlesztéséről 
sem. Mik a népiskolának tennivalói e kérdés-
ben: arra nem akarok kiterjeszkedni, hanem 
csai az egészségügynek egyik fontos, de meg-
lehetősen elhanyagolt pontjával akarok fog-
lalkozni s ez: az iskolatermek tisztántartása. 

Első pillanatra talán kicsinyesnek is tűnik 
föl e kérdés. Ám ha eszünkbe jut a köz-
mondás : a tisztaság fele egészség, egyszerre 
előttünk áll a közegészségügy e részének teljes 
fontossága, A kérdésben az iskolára kettős 

föladat vár: a) az iskolatermek tisztántartá-
sával megóvni a tanulók egészségét: b) egyút-
tal rájok nevelőleg hatni. 

Az iskolatermek tisztasága nálunk általá-
ban az egészségkövetelte kívánalmaknak mesz-
sze mögötte marad, nem csupán az apró 
falvak zsúpfödeles, földes talajú, mestergeren-
dájú, apró ablakos iskola-viskóiban, hanem 
a városok modern, tágas, világos, deszka-
pallós múzsa-csarnokaiban is. Alaposabb tisz-
togatás évenkint egyszer, a nagy szünetben 
esik meg, ha csak az iskolagondnok úr értet-
lensége és közönye ezt is el nem odázza egy-
két évvel. Ekkor bemeszelik a termeket, a 
pad'ót űgy ahogy fölsurolják, a bútorokat 
helyűkből kimozdítják és leporolják. A tanítás 
hosszú 10 hónapján keresztül azután az egész 
tisztogatás hetenkint (jó, ha naponkint) való 
söprésre szorítkozik. A falak bemes'/éléséről, 
a padló felmosásáról, a bulorok és iskola-
szerek leporolásáról szó sincs. Holott az isko • 
Iának a tisztaságára annál nagyobb gonddal, 
éberséggel kellene az arra hivatott tényezők-
nek ügyelniök, mert Hisz az egész községnek 
gyermekei 100 ával hordják ide az utcza porát, 
szennyét, sarát. Ez a piszok azután finom 
porrá őrlődve, lerakódik a falakra, a bútorokra, 
a tanítóeszközökre, beleveszi magát a padló 
lyukacsaiba s ezen késpengéjű vastag réteget 
alkot. E'.t a port azután valóságos felleg 
gyanánt verik föl az izgő-mozgó gyermekek, 
nagy hátrányára a tüdőnek és a levegő tisz-
taságának. A föl nem zavart porréteg pedig, 
melyben szerves anyagok is bőven vannak, 
10 havi zavartalan nyugalomban ott rothad 
a falakon s az iskola levegőjét megfertőzteti 
és az egészségre ártalmas-á teszi. 

Ebben gyökerezik az a sajátságos szag, a 
melyet „iskolaszag" néven ismerünk s a mely 
ónsúlylyal nehezedik az ember mellére. 

De nem csupán az egészség, hanem a 
nevelés szempontjából is fölötte káros ez az 
állapot. Az iskolának mint mindenben, űgy a 
tisztaság tekintetében is valódi mintaképnek 
kell lennie. Az a gyermek, a ki otthon nem 
a legtisztább lakásviszonyok között él, szinte 
érezze, hogy az iskolába lépve, egészen más, 
kedves, barátságos, megnyerő viszonyok közé 
.jutott. Ez az érzület, a melynek fölkeltésében 
az iskola tisztasága és csinos berendezése 
első szerepet játszik, önkéntelenül is jótékony 
hatást gyakorol lelkületére, e hatásnak nyoma 
megmarad s a tisztaság szeretete lassan-lassan o o 
szinte a gyermeknek vérévé válik. Ha ezt az 
iskola elérte, nagy lépéssel vitte előre úgy a 
magán-, mint a köztisztaság ügyét s ezzel a 
közegés'.ségügjnek megbecsülhetetlen szolgá-
latot tett. 
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Éppen mivel ez a köztisztasági e'rzék és 
érdeklődés nincs az iskolafentartók nagy 
részében kifejlődve, felsőbb helyről várjuk a 
megfelelő intézkedések elrendelését. Történt 
is valami, de nem elég. A 80-as évek végén 
jelent meg egy ministeri rendelet, mely a 
tanítót (igazgatótanítót) 100 frt büntetés 
terhe alatt arra kötelezi, hogy az iskola-
termek megfelelő tisztaságáról gondoskodjék. 
Hát mi a tanító érzékétől e fenyegetés nélkül 
is elvárjuk, hogy megteszi a magáét. Csak-
hogy a tanító kezében nincs intézkedő hatalom, 
szava pedig legtöbbször megtörik az iskola-
fentartók közönyén, rideg takarékosságán, 
hogy ne mondjuk: rosszakaratán. 

Az iskolák tisztántartására a mult iskolai | 
évben még egy figyelmeztetést kaptunk. A 
belügyin mistertől kiadott fölhívást a köpő 1 

edények beszerzésére és a középületek tisz-
tántartására. Ez a fölhívás ott ékeskedik 
bizonyára a legtöbb iskolaépület falán, a 
melléje kiadott rendeletet megtaláljuk a 
Néptanítóit Lapjában. Ez a fölhívás és ez a 
rendelet nem csupán a köpőedények beszerzé- ! 

sét, hanem a tisztaságot is elrendeli. Csakhogy 
nekünk nem ilyen általánosságban tartott 
rendeletre van szükségünk, hanem olyanra, 
a mely az iskolák tisztántartásának tennivalóit 
részletesen, tételenkint sorolja föl és szabja 
m'eg. E rendelet foglalja magában a meszelés, 
súrolás, seprés és porolás számát, idejét és 
módját is, hogy miként ejtendő meg. Ilyen 
fajta rendelet intézkedik a franezia iskolák 
tisztaságáról, mely még azt is megszabja, 
hogy a söprés milyen söprüvel, a pormente-
sítés milyen törlővel történjék. Hasonló ren-
deletre annál inkább szükségünk van, mert 
bizony ma már csak felsőbb rendeletre hajlik 
meg a magyar. 

A rendelet azután újból szigorúan hagyja 
meg a hatósági orvosoknak, hogy minő idő-
közökben tartoznak meglátogatni az iskolákat, 
felügyelni a tisztaságra és jelentést tenni 
minden egyes látogatás eredményéről. 

E mit Trefort a czikkíink e éjén közölt 
jelmondatában hangsúlyozott s a minek alap-
jait az iskolában lerakni kezdte, azt gyors 
kézzel valósítja meg Wlassics Gyula dr. 
minister. Az líj nép- és középiskolai tanítás-
ter rezetekben a testi nevelést végre az őt 
megillető jogokba juttatja. A tornászat inten-
zivebb taníttatásával, a játékok bevezetésével, a 
játék-délutánok és tornaversenyek rendezésé-
vel edzi, izmosítja, egészségesebbé teszi a jövő 
nemzedéket. Ezzel azután a testi nevelés és 
az egészségügy kérdései iránt széleskörű 
érdeklődést kelt a jövő társadalomban, mely 
önszántából, felsőbb hatalom parancsoló szava 

nélkül is közreműködik majd a közegészség-
ügy fejlesztésén és fölvirágoztatásán. 

Mindez azonban a jövő zenéje. Mindaddig, 
míg ezt a zenét föl nem fogják, meg nem 
értik az emberek, szükségünk van a felsőbb 
hatóságok in'ézkedésére az egészségügynek 
hozzánk legközelebb álló, de árván hagyott 
kérdéseiben is Ilyen árván maradt ügy az 
iskolák tisztántartása is. 

(Sümei).) Eies Károly. 

A nyugdíjtörvény reviziója. 
Az eddigelé fölsíínre került módosítványok 

között a talán legfontosabb s legnagyobb 
horderejűnek még senki sem adott kifejezést; 
s ez a tanítóság évi hozzájárulási összegének 
a minimumra való leszállítása. Ez sokkal 
komolyabb és fontosabb, semhogy könnyen 
napirendre lehetne fölötte térni. A tanító 
csekély fizetéséből annyifelé adózik, annyi 
mindennemű rendszeres kiadásokat teljesít, 
hogy mire körülnéz, itt-ott van havi fizetésé-
ből. Hogy mily nagy teher a nyugdíjjárulék 
is, bizonyítja az a körülmény, hogy a tanító-
ság 80-85°.o-a ezzel állandóan hátralékban 
van, sőt a legtöbbjének nyugdíjaztatá-a, vagy 
halála után vonja le a/, adóhivatal a hátralé-
kot. Természetesen ezen kérdés mérlegelésé-
nél nagyobb állami segély, az alap kezelési 
költségeinek tetemes csökkentése s a 30 fillé-
res hozzájárulásnak további meghagyása volna 
szükséges. Ez utóbbit különben nem is szabad 
elvonni az olaptöl s méltányos is, hogy minden 
gyermekes polgár hozzájáruljon tanítója nyug-
díjalapjához. Csakhogy ezt ne a tanító kezelje. 
Az alföldi községek mindenike évi átalány-
összegben szállítja ezt be az adóhivatalba. 

Föltétlenül törlendő azonban a fizetés-
emelkedésnél számítandó 50°/o hozzájárulás. 

A kántori fizetésnek beszámítása figyelmen 
kívül hagyandó, mivel az alap intenc/ióival 
ellenkezik s alig szabályozható, illetve meg-
állapítható állapotokat idézne elő. Helytelen 
dolog lenne továbbá, ha a nyugdíj köteléké-
ből önként kilépő tanító végkielégítést,kapna. 
A ki ezt teszi, bizonyosan jól meggondolta 
azt s nagyobb előnyökért hagyja ott az intéze-
te t ; legfölebb a befizetett összeg visszatérítésé-
ről lehetne szó. Az örökbe fogadott gyermekek 
része; edése szintén olyan eszme, a melylyel fölös-
leges foglalkozni. Föltétlenül törlendő azon-
ban azon rendelkezés, mely szerint ha a fölvétel 
iránti kérelmet a tanító későn terjeszti be, az 
előző évek nem számíttatnak be. E helyett 
inkább a késedelmezők vagy hanyagok — ha 
mindjárt az isk. hatóság is az — rendbirság-
gal sújtassanak. 
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Úgy hiszem, nem fogom föl tévesen, ha 
azt állítom, hogy a revíziónál azon két leg-
fontosabb momentumnak kell dominálnia, hogy 
a nyugdíjösszeg mennél magasabb s a tanító 
terhe és fizetni valója mennél kevesebb legyen. 
Ugy tetszik: ezek mellett még a szolgálati 
idő is harmadrangú jelentőséggel bír. Hiszen 
számtalan tisztviselőt ismerünk, ki teljes fize-
tésével nyugdíjba mehetne s tovább szolgál 
150—200 frt lakbér miatt. 

Összegezve az eddigieket, a közelgő nyug-
díjreviziónál a következő fontosabb dolgok 
volnának figyelembe veendők. 

1. A szolgálati idő 35 évben állapíttatik 
meg s ez kezdetét veszi az eddigi rendelke-
zés szerint 20—21-évvel. 

2. Az 50"/o hozzájárulási összeg a tanító 
terhéről törlendő, ennek födözetére szolgálhat 
esetleg a mulasztási bírságpénzek egy része. 

3. A megszakított tanítói szolgálatnál az 
előbb eltöltött idő beszámíttassák. 

4. Az árvák segélyezése mindaddig tartson, 
míg saját maguk gondoskodhatnak föntartá-
sukról. 

5. A tanítóknak a njugdíjalap kezelésénél 
megfelelő jog és szerepkör biztosíttassék. 

6. A kezelési költség lehetőleg kevesbí-
tendő. 

7. Mód keresendő arra nézve, hogy az évi 
díjat miképen lehetne redukálni. 

Ezek volnának azon főbb pontok, melyek 
körül a közelgő revízió mozoghat; a többi 
apró részletkérdések a módosítás alkalmával 
úgyis megoldást nyernek. 

A lakáspénznek, az igazg. tiszteletdíjnak a 
nyugdíjösszegbe való beszámítása is napról-
napra aktuálisabbá válik; minthogy azonban 
ezen díjak még magukban véve sincsenek 
kellőképen rendezve és szabályozva, erről 
részletesebben vitatkozni időelőlti dolog. 

Ha a föntebb érintett pontok nagyrészének 
keresztülvitele sikerül s a revízió azok alapján 
történik meg: az mindenesetre oly vívmány 
és nyereség lesz, melyet minden tanító öröm-
mel fogad, melylyel a nyugdíjintézetnek 
minden tagja megelégedhetik. Adja Isten! 

(Szeged.) Benécs Gusztáv. 

= Közigazgatási kurzusok. A szeptem-
berben fölállítandó közigazgatási kurzusokat 
serényen szervezik az illető vidéki városokban. 
A belügyminister már megküldte az érdekelt 
törvényhatóságoknak a fölvételre vonatkozó 
hivatalos leiratot, melyben a következők fog-
laltatnak: Fölvétetnek a) 1900 — 1, 1901—2, 
1902 —3-ik iskolai tanévben azok az ifjak, 
a kik hat gimnáziumi, reáliskolai, vagy polgári, 
vagy ezeknek megfelelő kereskedelmi, vagy ! 

katonai iskolát végeztek, b) ezek bevégzésé-
től számított egy éven át valamely község 
jegyzői irodájában, mint segédjegyzők, jegyző-
segédek, Írnokok, gyakornokok működtek s 
ezt az illető jegyző által kiállított s az (első 
alkalommal a járási főszolgabíró, azután) 
alispán által láttamozott bizonyítványnyal 
igazolják, hogy fedhetetlen előéletűek (erkölcsi 
bizonyítványnyal igazolandó) és az állam 
hivatalos nyelvét szóval és Írásban bírják. 
Ezenkívül ki kell mutatni c) oly szülő (gyám) 
által kiállított nyilatkozatot, a melyben kezes-
séget vállal, hogy a hallgatóul fölvett ifjú 
helyett a tandíj s minden más fizetéseket 
teljesíti, d) Nyíltan ki kell jelentenie, hogy a 
fölvételt kérő ilju igénybe akarja-e venni a 
benlakással egybekötött konviktust. A. jelent-
kezés végső határideje 1900 szeptember 5-ike, 
az ezután érkező kérvények és jelentkezések 
figyelembe nem vétetnek. A tandíj negyven 
korona, a mely félévenkint húszkoronás 
részletekben fizetendő. Szorgalmas, példás 
magaviseletű és szegénysorsú ifjak ösztöndíj-
ban és jutalomban részesülnek. Az internátus 
egész évi díja 440 korona, mely hónaponkint 
44 koronás részletekben előre fizetendő. Itt 
említjük meg, hogy a belügy ministernek egy 
újabb rendelete alapján Nagy Becskereken is 
állítanak föl tanfolyamot, Budapest, Dsbreczen, 
Kassa, Kolozsvár, Máramarossziget, Maros-
vásárhely, Pécs, Pozsony és Szombathely 
városokon kívül. 

= Siketnémák kisdedóvója. A fővárosi 
iskolák tanítótestületének a véleménye sze-
rint nagyon kívánatos volna, ha a legszegé-
nyebb néposztályból vali siketnéma gyerme-
kek számára kisdedóvót rendeznének be a 
siketnémáknak abban az iskolájában, a melyet 
a kormány és a főváros közösen tart fönn. 
A minister e tárgyban leiratot is intézett már 
a fővároshoz. Ebben kijelenti, hogy mivel ő 
a siketnémák oktatásának extenzív fejlesztése 
érdekében, általában az iskolák redukcziója 
mellett foglalt állást, ennélfogva egyes intéz-
ményeknek ilyen kivételes támogatására nem 
vállalkozhatik. Nem tesz azonban kifogást a 
minister az ellen, ha a főváros a rendkívüli 
kurzusra fordított 840 korona költséget erre 
a czélra is folyósítja. Fölkéri a fővárost, hogy 
ezt az ügyet fontolja meg s tegyen hozzá 
jelentést. 

— Ismétlő tanfolyamot nyit Lutsúnszky 
Ferencz állami tanító Goriczán (u. p. Bíikösd, 
Baranyamegye) oly testileg vagy szellemileg 
gyönge tanulók részére, a kik a gimnázium 
vagy a polgári iskolák 1. osztályában javításra 
utasíttattak és kéri kartársait, hogy a szülőket 
esetleg figyelmeztessék az ő tanfolyamára. 
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Nevelés Amerikában. 
— Szávay tiyula: Túl a tengeren czímű munkájából. — 

A következő hírt olvasom a lapokból: 
Mam/ar iskola Amerikáiban. A clevelandi katli. 

magyarságnak nagy ünnepe volt a napokban. Az 
építendő róni. kath. iskola alapkövét te t ték le s a 
magyarok által lakott utczák zászlódíszt öltöttek. 
A clevelandi püspök helyettese angol nyelven szólt 
az ünneplőkhöz, kiemelve Böhm plébános hazafias 
buzgóságát és érdemeit. Utána Paulooits Róbert 
toledoi plébános mondott magyar beszédet, a mely-
ben kiemelte, hogy eddig csak egy magyar iskola 
van Amerikában: a toledoi, ez lesz a második. Az 
ünnepet a „Hymnus" éneklésével fejezték be. 

Ennek kapcsán közöljük vázlatosan Szávay 
Gyula könyvéből az amerikai nevelésről szóló 
passzusokat. 

A nevelés eszközei — űgymond — min-
denkinek kényelmes bőségben állnak rendel-
kezésre. A gyermekek a kitűnő községi isko-
lákban (public school) kötelező ingyenes taní-
tásban részesülnek, a könyveket és tanszereket 
is ingyen kapják. Később a kézmíves-szakis-
kolák és kereskedelmi tanfolyamok gazdag 
választéka kinálko?ik számukra, amerikai pol-
gárok fejedelmi jótékonyságai alapján létesült 
intézetek kinevelik az életfoglalkozások minden 
ágára. A gyakorlati ismeretek megszerzése 
rövid alkalmi tanfolyamok útján a legszaba-
delvűbb és legkényelmesebb módon lehetséges; 
ezek az iskolák kevés általános műveltséget, 
de rendkívül sok és alapos ismeretet nyújta-
nak tanulóiknak. A világvárosok New-York, 
Chicago, s különösen Philadelphia nagysza-
bású tanintézményei világhírűek és külön 
tanulmányra érdemesek. 

Az amerikai nagy gyárak, ügy a huma-
nizmusnak, mint a szellemi képzésnek s az 
erkölcsi nemesítésnek minden eszközével dúsan 
föl vannak szerelve; sok ily előkelő gyárban 
megfordultam, a hol a gyár kiegészítő beren-
dezését képezte a gazdag könyvtár s vagy 
azzal egyesítve, vagy attól külön egy templom-
helyiségül, esetleg hangverseny- és előadás-
termül szolgáló diszes csarnok, melyben a 
munkások vasárnapi lelki szórakozásaik czéljá-
ból mindent föltalálhatnak; van külön papjuk, 
nevelőjük, daloskörük s a testi és lelki jólét 
szolgálatára való minden berendezésük. Ezek 
az intézmények a gyárhoz kötik a munkás-
népet, megadják társadalmi létük s meleg 
összetartozóságuk formáját és kapcsát. 

A katholikus autonómia ebben az amerikai 
Kis-Magyarországban tökéletesen meg van 
oldva. A hitközség maga kezeli vagyonát, 
maga keresi papját s annak vezetése alatt 
dicséretes buzgósággal teljesíti hitéleti, neve-
lési és nemzetiségi kötelességeit. Szinte ere-
jöket tűlhaladó módon versengnek a munkások 
az áldozatkészségben, hogy hitközségük szük-
ségleteiről bőven gondoskodjanak. Nincs is 
panasz sehol e tekintetben. 

Papjukkal törekvésben és működésben egybe-
forrva, fáradatlanul dolgoznak, hogy vallásban, 
tisztességben, nyelvben és érzületben föntart-
sák a magyar szigeteket ott a népek ócze-
ánjában. Papjuk az ő vezérük, tanácsadójuk, 
vezetőjük és képviselőjük minden ügyben. 

Iskolákat szerveznek a templom mellé, és 
itt a különben kötelező nyilvános községi isko-
lákon kívül oktatják a gyermekeket a magyar 
nyelvben, történelemben, vallástanban. Ezen a 
téren teljesen a saját erejökre vannak utalva. 

A statisztikai készültség e nép különös 
jellemző vonása. Már az iskolák hozzászoktat-
ják a gyermekeket a statisztikai képek és 
táblák használásához, azontúl is az élet 
minden dolga közt, hivatalokban, vállalatok-
nál a legkülönfélébb fajban földolgozott 
statisztika kínálkozik az ember figyelmének. 
Minden üzletember jól ismeri és előszeretettel 
idézi az ő czikkének világstatisztikáját s tájé-
kozva van az ipar és kereskedelem általános 
összehasonlító képeiről is. Az európai művelt-
ség a történelem, irodalom, jog, filozófia stb. 
tárgyakra támaszkodik, ezekben az átlagos 
amerikai ember meglehetős műveletlen, hanem 
a gyakorlati élet kenyérkereső ismeretei annál 
jobban a birtokában vannak. Ezeknek lelke a 
statisztika, mely népiesen szólva: kisujjában 
van az amerikaiaknak. 

Annál szivesebben bánnak és élnek ez ada-
tokkal, mert rendszerint csak alkalmat nyújt 
dicsekvő állításaikhoz. 

Ha egy város a mi országunkban rangját 
és súlyát kedvező világításban akarja föltün-
tetni, azt írja névjegyére „törvényhatósági 
jogú város, kir. táblával, vasúti üzletvezetőség-
gel, püspökséggel, pénzügyigazgatósággal, 
megyei székhely stb." Chicagónak egy hiva-
talos nyomtatványán a czímek és rangok 
helyén ezeket a lapidáris adatokat találtam 
kiírva: 



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Chicago. Ennek a városnak 2 millió lakosa 
van. Évi üzletforgalma 1200 millió forint. 
Gyárakba befektetett tőkéje 500 millió, isko-
lákba 150 millió ; közkönyvtára 250.000 
kötetes stb. 

A nevelés egész iránya az üzletre való ki-
képzés czélja felé tör. Sok iskolát kevés 
ember végez, de azt a valamit, a mi a tudni-
valók minimumát közli, mindenki elvégzi. 

Az ismeretágak deczentralizálva vannak 
szakok és alszakok szerint, mintha attól fél-
nének, hogy abban a robogó, rá nem érő 
világban valaki még utóbb olyant is tanul, a 
mire saját nézete szerint szüksége nincs, vagy 
e miatt kevesebbet tanul abból, a mire szük-
sége van. 

A kereskedelmi szakiskolák, levelezési tan-
folyamok, esti kurzusok legkülönfélébb fajai 
kínálkoznak a tanulónak, hogy azt a mire 
szüksége van. lehető gyorsasággal és alapos-
sággal megadják neki. Ezek az iskolák a leg-
teljesebb szabadsággal működnek, maguk álla-
pítják meg tananyagukat, tanidejüket, alkal-
mazkodva mindig az élet változó igényeihez. 

A/, állami felügyeletet szükségtelennek tart-
ják, a központi adminisztrálás nehézkes, bürok-
ratikus rendszerét, a piramis módra egymásra 
rakott igazgató „szervek" czélját képtelenek 
belátui. 

Az iskola czéljául nem a bizonyítványt 
tekintik, mert a bizonyítványokra nem igen 
adnak ebben a világban valamit, a kvalifi-
kácziót a próbára tett gyakorlati tudás álla-
pítja meg. A bizonyítványok hitele, ereje, 
kiállításuknak szertartásos alakisága nem jön 
számba: az embereket nem a bizonyítvány 
juttatja "foglalkozáshoz, hanem a képesség s 
azzal senki sem törődik, hogy a képességet 
mily úton szerezte meg. 

A szakiskolák magánintézetek, vagy ala-
pítványok. A honszeretet idealizmusa az ame-
rikai gazdag emberből abban szárnyal ki, 
hogy életében bőkezű pártfogója minden 
intézménynek, mely a nevelést, a szépmüvé-
szeteket szolgálja, vagy az üzletvilág közös 
érclekében mindenki szabad használatára léte-
sül, halálával pedig fejedelmi alapítványokat 
rendel ugyané czélokra. 

A muzeumok, tárlatok, gyűjtemények, vala-
mint a nagyszabású nevelő és felsőbb iskolák 
rendszerint egy-egy alapítónak a nevét viselik. 
Az egyetemek is autonom intézmények, füg-
getlen kormányzattal. Az alapítványok, fön-
tartó testületek és tandíjak által fedezetlenül 
hagyott kiadásokat az illető városok fedezik. 

így Philadelphiában a W. Pepper orvos-
egyetem, a Brexel-institut, a Érwwrf-collegium 
bőkezű alapítók nevét viselik, ugyanazoknak 

a reájuk hagyott millióiból állanak fönn s 
falai közt az élet különféle pályáira nyernek 
kiképzést a növendékek. A Franklin-institut 
találmányok tudományos kipróbálására szolgál, 
készségesen közreműködik a találmányi ideák 
teknikai megvalósításánál. A „school of indus-
trial art" iparművészeti iskola, összekötve szövő-
ipari iskolával, a növendékek mindkét neme 
számára, kettős felügyelő-bizottsággal (hölgyek 
és urak) egyike a világ legszebb s leggyakor-
latibb szakiskoláinak. Termeiben a legtökéle-
tesebb modern szövőgyár van tulajdonképen 
berendezve, kiművelt tanulói a szövőipar leg-
képzettebb líttörő mestereiként oszlanak szet. 
Ez intézetet is a magánérdekeltség áldozat-
készsége táplálja a város és Pensylvania 
állam erkölcsi és anyagi támogatásával. 

Hasonlóképen van meg minden szakmabeli 
iparnak a nagyipar minden góczpontján a 
maga külön iskolája s ezeket az illető ipar 
nem gyárosai és vállalkozói létesítik ez iparok 
jövője és fejlődése érdekében. Például magá-
nak a sörgyártásnak külön szakiskolái vannak, 
melyeket a sörgyárosok tartanak fönn, hoyty 
tudományosan és gyakorlatilag kiképzett szak-
emberekkel kellő számmal rendelkezhessenek. 
A vegyészeti szakiskolák gyűjtőneve alatt 
számos ilyen gyári iskolát találunk. 

A szakoktatásnak ez a deczentralizált s 
intenzív volta képviseli a legnagyobb erőt 
Amerika sajátos nevelésrendszerében, ennek 
nyoma látszik meg a gyakorlatiasság világá 
nak emberein, a hol a legnagyobb és leg-
hasznosabb tudománynak a pénzszerzés tudását 
tekintik. A tudomány a föltalálás szolgálatá-
ban áll, tehát az is közvetlen pénzt keres, a 
művészetet pedig pénzért importálják Euró-
pából. 

Kérdeztem egy előkelő amerikai úrtól, hogy 
nem érzik-e lelki szükségét a tudomány, iro-
dalom és művészet eszményibb világának ? 
Nem vágyódnak-e — miután már annyi a 
pénzük — e magasabb légkör lelki jótétemé-
nyeire ? 

De igen, felelte ő, hanem még mindig 
inkább érezzük szükségét egy-egy jó vasút-
nak s egyelőre azt csináljuk meg, mert addig 
nem tudná lelkünk nyugodtan átengedni magát 
az eszményibb légkörnek. 

Olyan benyomást tesz az amerikaiak szak-
oktatási berendezése a szemlélőre, mintha seb-
tében, rendszertelenül, az égető igények kie-
légítése czéljából lett volna úgy, a hogy van, 
alkalmazásba véve, léptenkint, pontonkint, 
egységes szervezet nélkül s az gyökeresedett 
meg belőle, a mi életrevalónak bizonyult. 
Ilyen Amerikának több más intézménye is, a 
mi azonban nem von le semmit az intéz-



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 32. SZÁM. 

menyek jelességéböl, csak egyszerűen megfor-
dítja az európai rendet, mely elvek, és elmé-
letek alapján dolgozik s e helyett oda utalja 
az okoskodót, hogy abból, a mi van, szűrje 
le az elvet és okoskodja ki a rendszert 

Maguk az amerikaiak, bár büszkék szak-
oktatási intézeteik jelességére, szintén belát-
ják az egyöntetűség felé való törekvés szük-
ségét, imponál nekik az európai államok szak-
oktatási rendszere, különös elismeréssel szól-
nak a németekéről s e véleményöknek magán 
a kongresszuson is kifejezést adtak. 

Amerikában azo iban törvényhozási úton 
ily kulturális föladatot megoldani nem szokás 
és nem is lehet, mert mind a 33 államnak 
független belügyi törvényhozása van, a váro-
sok, melyek az intézményeknek áldozatkész 
pártfogói, hasonlóképen sokat adnak gondol-
kozásuk eredetiségére s nagyon őrzik cselek-
véseik szuverén itását. 

Az ötletes alkotások földje minden sablon-
nak született ellensége. 

Közli: Újlaki Géza. 

IRODALOM. 
Földrajz az elemi népiskolák V. és VI 

osztályai számára. Irta Derne Károly. Buda-
pest, az Athenaeum r.-társulat kiadása. Ára 
kötve 70 fillér. — Egyhamar nem akadt a 
kezembe jobb népiskolai tankönyv, mint Derne 
Károlynak a népiskola felsőbb osztályai szá-
mára írt ez a kis munkája. Nyelve magyaros, 
tömör; de tömörsége mellett is ment minden 
nehézkességtől és keresettségtől Velős és vilá 
gos mindenütt. Aztán van még egy kiváló 
erőssége. Nevezetesen nem mulaszt el sehol, 
soha egyetlen egy alkalmat sem, a hol a gyer 
mekben életre keltheti, avagy eresebbé teheti 
magyarságának öntudatát. Az egész könyvet 
mindvégig a legnemesebb értelemben vett 
nemzeties, hazafias szellem lengi át.— A könyv-
nek úgy az V., mint a VI. osztály számára 
szánt része már a közrebocsátott új tan-
tervjavaslat szellemében készült. Az V. osz-
tály tananyagát három részre osztja. Az első 
ben a magyarbirodalmat, a másodikban az 
osztrákcsászárságot, a harmadikban Európát 
és az idegen világrészeket ismerteti. A magyar 
birodalmat vidékenkiut, megyénkinf, részlete-
sen; Ausztriát összevontan; Európát és a 
többi világrészeket áttekintőleg nyújtja A VI. 
osztály tananyagát szintén három részre 
osztja. Az első részben Magyarország köz-
gazdasági földrajzát a másodikban Európát 
és az idegen világrészeket részletesen, alapos 
földrajzi és közgazdasági tudással és nagyon 
szerencsés tanítói tapintattal tárgyalja, a 

harmadikban pedig a legszükségesebb csillagá-
szati ismeretekkel foglalkozik. Mindenütt 
tanúbizonyságát nyújtja annak, ho^y kiváló 
gyakorlati tanító, a ki nemcsak tárgyán 
uralkodik, han jm az ismeretközlésnek művé-
szi fogásain is. Munkájának különösen sike-
rült része Magyarország közgazdasági föld-
rajza, a hol koczkaoszlopokban hasonlítja 
össze hazánk közgazdasági termelését Ausz-
triáéval és -— itt is, valamint a behozatali 
czikkeknél — szóval és rajzban kézzelfogható-
i g vezeti rá a gyermeket, hogy mennyi 
pénzt fizetünk mi el Ausztriának, a mi ide-
haza maradhatna. . . Munkáját még értéke-
sebbé teszik azok a művészi kivitelű képek, 
melyekkel az Athenaeum a könyvet ellátta 
s álta'ában a csinos és erős kiállítás, mely-
lyel közrebocsátotta. Csak egyet sajnálok. 
Azt, hogy míg a bécsi Burg homlokzatának 
képe, valamint az angol parlamenté, elisme-
rem: a maga helyén és méltán, ott díszeske-
dik a könyvben, a magyar király palotáját és 

| a világ legmonumentálisabb épületeinek egyi-
két: az ezerév e-r lékére emelt új magyar 
or-zágházat, csudálatoskf'peu nem találom 
bente. Derne könyvének nemzeti szelleme 
mellett azonban ezt pusztán a véletlenség 
rovására írom, mit csakhamar helyrehoz a 
kiadó, s magát a könyvet értékes voltáért a 
legmelegebben ajánlom kartársaim szives 
figyelmébe. B. E. 

A népvándorlás kora. Irta dr. BoroVszky 
Samu. A „Nagy Képes Világtörténet" IV. kö-
tete. — Franklin Révai. 1900. Ára dí-zkötés-
ben 8 frt. — A népvándorlás korát fedő 
homály még mindig nincs egészen földerítve. 
Pedig nagyon fontos ez a kor, fontosabb, mint 
általán gondolni szokták. Erről a szép és 
érdekes, mesés és komoly, homályos és fényes 
korszakról szól dr. Borovszky Samu, a jónevű 
történész és kiváló stiliszta fönnebb idézett 
müve, mely áttekinthetően és eredeti fölosz-
tásban adja e kor népeinek történetét, külö-
nös súlyt helyezvén a hazánk földjén meg-
fordult nemzetekre, kiváltképpen az itt letele-
pedett rómaiak, hunnok, avarok, szlávokra. 
A nagybecsű könyv terjedelemre is, az illusz-
trácziók számára is fölülmúlja a Ní.gv Képes 
Világtörténet eddig megjelent köteteit. A 
szövegképeken kívül vagv 100 nagy külön 
melléklet szaporítja a roppant gazdag illusz-
tráczió-tartalmát s azonfelül tizenkét gyönyörű 
színes kép, melyek a legnevezetesebb mecsetek, 
byzanczi mozaikok, kódexek és miniature-ök 
legszebbjeit mutatják be hü képben. A képek-
nél is különösen meg kell említenünk az erős 
magyar szempontot. Sok magyar tárgyú, 



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 11 

magyar vonatkozású kép van itt összehalmozva, 
a mi igen nehéz munka lehetett, hisz alig 
vannak e korból emlékeink s a mi van, nagyon 
szét van szórva. Itt pedig megtaláljuk római 
és népvándorláskor! emlékeinket, a szép csava-
ros fibulákat, kettőt szines, remek képben; a 
Lehel körtjét és a pécsi ó keresztény sír-
kamra falfestményét. 

HIVATALOS RÉS/ , 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: & mnszári arany-
bánya társaságnak, a mely az általa fon tartott 
elemi iskola szegény tanulói fölsegélyezésére 
220, és jutalomkönyvekre 56 koronát adomá 
nyozott; a beszterczenaszóclmegyei zálogkölcsön-
éi hitelintézet részvénytársaságnak azon áldozat-
készségeért, hogy népokt. intézményeknek 
360 korouát adományozott. 

Kinevezte: Gáspárdy Aladár orsovai áll 
pol r. isk. helyettes tanítót ugyanezen iskolához 
a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; Szász 
István okleveles tanítót a tatrangi állami 
elemi népiskolához rendes tanítóvá; Dienes 
József' oki. polg. isk. tanítót a hosszufalusi 
áll. polg. iskolához a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá; Becsics József oki. polg. isk. 
tanítót a huszti áll. polg. iskolához a XI. 
fizetési osziályba segédtanítóvá: Szivák János 
oki. polg. isk. tanítót a nagyrőezei áll. polg. 
isk.-hoz a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; 
Imreh Mária oki. óvónőt a felvinczi áll. óvodá 
hoz óvónővé; Papp Yeturia oki. tanítónőt a 
szakadáti áll. el népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Scjoltz Lajos áll. polg. iskolai 
segédtanítót jelenlegi minőségében a zólyomi 
állami polgári iskolához; Zahumenszky István 
abrudbányai állami elemi iskolai tanítót a 
kőhalmi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Szabó István kisteleki és Kovács Jenő dubi-i 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Gáspár 
Albert szádellői áll. el. isk. tanítót a magyar-
súlyéi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Faur Tivadar szakadáti áll. el. iskolai tanítót 
a munári áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Nagy József magyar-sülyei áll. el. isk. tanítót 
a medvési áll. el. iskolákoz jelen minőségében ; 
Landesmann Manó szegedi I. ker. áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a hatvani 
áll. polg. iskolához; László Albert magyar-
igeni áll. el. isk. tanítót a szádellői áll. el. 
iskoláioz jelen minőségében; Somogyi László 
majosházi áll. el. iskolai tanítót a homoki 
áll. el. iskolához jelen minőségében; Göndöcs 
M. János hatvani áll. polg. isk. segédtanítót 
jelenlegi minőségében a szerb nagy-szent-
miklósi áll. polg. iskolához; Siikösd András 

kőhalmi áll. el. iskolai tanítót a volóczi áll. 
el. iskolához jelen minőségében ; Kiss Aladár 
homoki áll. el. iskolai tanítót a czófalvi áll. 
el. iskolához jelen minőségében; Komlóssy 
Róza döbrőközi áll. óvónőt a beregszászi áll. 
óvodához ; Óberléné-Pomor Eszter beregszászi 
áll. óvónőt a rákoskeresztúri „Munkás Otthon" 
telepi áll óvodához; Kávay István frigyes-
falvi áll. el. isk. tanítót az abrudbányai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Makkai János 
és Makkainé-Blósz Julia szászsebesi meg Papp 
G-ábor és Pappné Ferenczy Anna vámosgál-
f'alvi áll. el. isk. tanítókat ill. tanítónőket köl-
csönösen; Zágoni Gyula volóczi áll. el. isk. 
tanítót a pályini áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Szolgálattételre kirendelte: Mariu Miklós 
szavai áll. el. isk. tanítót a bojabirzi közs el. 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Petrik Sándor 
mucsonyi g. kath. tanító részére évi 620 koronát; 
Osztián Berta szamosújvári munkaképtelennek 
talált örmény kath tanítónő részére évi 580 ko-
ronát; Szomora Tivadar békéscsabai munkakép-
telen ág. ev. tanító részére évi 1440 koronát; 
özv. Varga Mártonné munkaképtelencek talált 
budapesti magánóvoda-tulajdonos óvónő részére 
évi 320 koronát; Danhauser Rezső poprádi 
munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 1160 ko-
ronát; Peintler Ferencz kerkaszentmiklósi róm. 
kath. tanítónak évi 560 koronát; Javornyik 
József egri róm. kath. tanítónak évi 720 ko-
ronát; Machácsek József alsóbottfalvi róm. 
kath.kántortanítónak évi 540 koronát; Göndör 
Ignáez egri róm. kath. tanítónak évi 720 ko-
ronát; Halász Mátyás munkaképtelennek talált 
bajóthi róm. kath. el isk. tanító részére évi 
520 koronát; Nyikos József pátyi munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 1560 koronát; 
Müller Károly mindszentkállai el. i>k. r. kath. 
tanítónak évi 640 koronát; Bexdsch Samu 
szegedi munkaképtelen izr. tanítónak évi 960 
koronát; Pál Sándor szőkefalvi r. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 340 kóronát; 
Ambró György m.-radnai r. kath. tanítónak 
évi 760 koronát; Kapéri Károly nagyszalontai 
áll. el. isk. munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 740 koronát; Nagy Dániel tépei munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 920 koronát; 
László József csikborzsovai munkaképtelen 
közs. tanítónak évi 720 koronát: Tyoszits 
Boldizsár baranyabaáni munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 820 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Tóthné-
Papp Erzsébet mezőtarpai munkaképtelen 
közs. óvónőnek 632 koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozóit: 
Fogas Farkas nyug. páczafalusi gör. kath. 
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tanító özv., szül. Blúga Mária részére 230 
koronát; Horváth János to l ta i nyug. volt el. 
isk. tanító özv., szül. Kovács Teréziának évi 
300 koronát; néh. í'siplitc János óbecsei gör. 
kel. szerb tanító özv., szül. Gavrilovits Zsófiá-
nak és 3 kiskorú árvájának évi 915 korona 
59 .fillért. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néhai Bacsó József volt ököritói ev. ref. tanító 
Margit nevű kk. árvájának a debreczenibe 
f. évi augusztus hó 1-től; néh. Dvorszki Antal 
dolmáni róm. kath. volt tanító Stefánia nevű 
árvajának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
i A somogy megyei tanítóegyesület köz-

gyűlése. Szép Balaton vidékéről küldöm je-
lentésemet — írja levelezőnk — a tomogy-
megyei tanítóegyesületnek f. évi augusztus 1-én 
Lengyeltótiban tartott közgyűléséről. Előző 
napon már díszt öltött e kies vidékű járási 
székhely; Plachner főszolgabíró, Varga Béla 
urad. intéző, Vizer János főtanító és Kom-
mandinger Vilmos esperes-plébános gondos-
kodtak az érkező tanítók fogadásáról. A bevo-
nulás igen szép látványt nyújtott; minden 
értező vonathoz a hintók sokasága vonult ki 
a rendezőség gondoskodásából. A közgyűlést 
ünnepélyes szentmise előzte meg, mely után 
Bárány Gyula elnök szép beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést. Ifollósi István poéta-tanító, 
főjegyző terjedelmes jelentésben vázolta a 
megyei járáskörök tanítóinak egyévi munkás-
ságát, tanuságául annak, hogy Somogy megye 
tanítói hivatásukhoz méltóan foglalkoznak 
tanügyi dolgokkal. Az évi jelentésből kitűnik, 
hogy: a) a somogymegyei tanítók járásköii 
gyűléseiken egyéb tanügyi kérdéseken kívül 
ezúttal főképen a tanterv-revizió kérdésével fog-
lalkoztak behatóbban — s ámbár a vélemények 
megoszlottak — a többség az egységes minimá-
lis tantervet óhajtja; h) hogy lelkesen föl-
karolták az Eötvös-alap és Tanítók Háza ügyét, 
mert például a marczali járáskör tanítói e 
tél folyamán hangversenyt rendeztek, melynek 
tiszta jövedelmét — 360 koronát — be is 
küldték a Tanítók Háza javára. Ezenkívül az 
egyesület 4000 koronát szavazott meg még a 
múlt évben, melyből 500 koronát már befize-
tett, a többit pedig évi részletekben törleszti. 
Sokan jegyeztek részes-jegyeket is. Az idén is 
már 320 korona áll rendelkezésre, mely a 
barcsi és csurgói takarékpénztáraktól, egyes 
nagylelkű magánfelektől és vigalmak jövedel-
méből gyűlt össze. A jelen gyűlést követő 
lakomán szép összeg folyt be adakozás folytán s 
agviilés újra elhatározta, hogv minden gyűlésen 

gyűjt a Tanítók Házára. (Tudósítónk megjegyzi, 
hogy a Tanítók Háza gyújtójának beszerzését 
is szorgalmazza az odavaló tanítóság.) —• A fő 
jegyzői jelentés után Szabady Sándor tótszent-
páli tanító tartott igen tsrtalmas, szép irályű 
fölolvasást a szoczializmusról és a szövetkeze-
tekről, vázolván ez érdemben a tanítók hiva-
tását és kötelességét. Vincze Imre mosdósi 
tanító szólott rajongó szeretettel e kérdéshez, 
üdvözölvén a fölolvasót, mint a szövetkezeti 
eszmék egy.k igen buzgó harczosát, valamint 
a gyűlésen jelenlevő Czeglédy Tivadar szövet-
kezeti titkárt, ki a tanítók közreműködésével 
rövid idő alatt 70 hitelszövetkezetet a'apított 
Somogy megyében. — Az indítványok közül f'on-
tosabbak \. Petites János csurgói tanár kérelme 
a tanítókhoz. Pethes ugyanis 'olytatni akarja 
a gyermeki lélek pszikológiájáról írt úttörő 
munkáját s ez irányban kéri a tanítók támo-
gatá át. Az elnökség ily értelemben előter-
jes tett kérését a tanítóság elfogadta. 2. Fiick 
Lajos mikéi óvóiskolai igazgató indítványára 
az egyesület föliratot fog intézni a kultusz-
ministerhez, hogy az óvókban működő kar-
társak is kötelező tagjai legyenek a megyei 
tanítóegyesületnek. 3. Lelkesedéssel veite tu io-
másul a közgyűlés Gulyás Ferencz kir. segédtan-
felügyelő ajánlatát, hogy az évi jelentést saját 
költségén ki fogja nyomatni s a tagok közt 
szétküldi. Ezután a pénztáros tett jelentést. 
A vagyonállapot kielégítő; négyféle pénzt 
kezelnek — köztük a megyei segélyalapot, 
melyből évenkint november hónapban — 
mintegy 400 koronát oszt ki az egyesület 
özvegyek stb. fölsegélésére. A tisztújítás simán 
folyt le, ámbár erős harczra készültek, mert 
Kaposvár vagy Csurgó legyen-e a központ? 
ez volt eldöntendő. Csurgó győzött! Elnök 
lett ismét Bárány Gyula; főjegyző Horváth 
József csurgói tanár; pénztáros Szabó Lipót 
csurgói tanító. Az Orsz. Bizottságba kiküldőite-
kül ismét Arany Bálint, Báthory és Sralóky 
Dániel választattak meg. Tudósítónk meg-
jegyzi, hogy megfigyelése alapján azt a benyo-
mást nyerte, hogy ámbár az egyesület méltó 
régi jó hírnevéhez, de elégedetlenség lappang 
az egyesület kebelében. Kaposvár t. i., a hol , 
30 tanítóval bíró állami elemi, azonkívül 
polgári és kereskedelmi iskola és főgimn. van, 
nem tud érvényesülni, pedig az ottani tanítók-
ban megvolna az ambíczió. Nem személyi 
ambícziók kielégítéséről van szó, hanem arról, 
hogy Kaposvár, mint megyei székhely legyen 
a tanügyi központ is, a honnét kell, hogy 
kítugározzék a lüktető erő. Erősebb megyei 
tanügyi élet csakis akkor lehetséges, ha Ka-
posvár lesz a központ. A helyi lapokban 
megindítandó mozgalom bizonyára ki fogja 
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alakítani a helyzetet; egy kis egészséges 
eszmecsere csak javára fog válni a megyei 
tanügyi életnek. (Cs. E.) 

A sárréti tanítóegyesület f. évi julius 
hó 25-én Vésztőn évi rendes közgyűlést tartott. 
Megelőzőleg a kisdedóvóban Dapty Kálmán 
szeghalmi óvó foglalkozott a kis sereggel. 
Majd Nagy Elek véíztői tanító „Az árulko-
dásról" cz. gondosan összeállított értekezését 
olvasta fel. Horváth Mihály vésztői tanító 
„A törtek előállása és értéke" cz. gyakorlati 
előadását tartotta meg. Bencze Dániel vésztői 
tanító az iskolában való ülés különböző módo-
zatait s ezek folytán a helyes ülés szabályait 
fejtegette, Bereczky József vésztői tanító, 
egyesületi jegyző meg a földrajzból tartotta 
meg gyakorlati tanítását, mely a gyűlés álfa 
lános helyeslésével találkozott. IIerez féld 
Fülöp vésztői tanító előadta: „Kell-e az 
osztatlan népiskolának külön tanterv" vita-
tételt. Sok oldalról történt fölszólalás után 
a közgyűlés a külön tanterv mellett foglalt 
állást. Lázár István f.-gyarmati tanító indítvá-
nyára elhatározta a gyűlés, hogy a „Magyar-
országi ev. ref. tanítók országos egyesüle-
tébe" tagjaival belép. 

Ö A bakonyvidéki ev. tanítóegyesület 
Veszprémben tartott gyűlésén Macher Endre 
alelnök tudomásul adta, hogy az Eötvös-alap 
elnöksége felszólítja az egyesületet, valamint 
annak tagjait egyenkint is a Tanítók Házára 
való adakozásra ; egyúttal fölkéri az egyesületi 
tagokat, hogy működési helyeiken érintkezésbe 
lépve a kereskedő urakkal, azokat a Tanítók 
Háza gyufája árulására kérjék föl. A gyűlés 
meleg érdeklődéssel vette tudomásul ezt a 
fölhívást és határozatilag kimondta, hogy a 
„Tanítók Háza" alapjának adakozás útján 
való emelésére úgy az egyesület tagjai külön-
külön is felhivatnak, maga az egyesület pedig 
10 évi részletekben fizetendő 200 koronával 
járul a „Tanítók Háza" alapjának emeléséhez. 
Egyúttal fölszólíttatnak az egyesület tagjai, 
hogy működési helyeiken a kereskedő urakat 
a „Tanítók Háza gyufája" elárusítására 
kérjék föl, így is kötelességet teljesítvén, 
mint tanítók egy, a hazai tanítóság egyik 
szép óhajának teljesülését hirdető intézmény 
iránt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Fizetésemelés folytán a nyug-

díjigény helyesbítése ügyében a kir. tanfelügye-
lőségek utján a ministeriumkoz fólterjesztett 
kérvények bélyegmentesek. — Fazakas. Vizs-
gálat alkalmával az iskolaszéki elnök is intéz-
het kérdéseket a tanulókhoz. — Természetesen 

a tanítót nem lehet „félre állítani" ; hanem a 
tanító minden fölszólított tanulónak ad kér-
dést. — Váradi B. Polgári iskolai képesítőt 
min. engedély alapján magán úton is tehet. 
A tanítói oklevél a qualifikaczionális törvény 
szempontjából nem egyenlő jogosítású az 
érettségi bizonyítváuynyal. — Bulzán A. 
A polg. isk. tanítóképzőben minden évben 
vannak „állami kedvezményes helyek." — 
Cordelia. S. 1. Ha nagyfokú idegessége miatt 
— melyet tiszti orvosi bizonyítvány is igazol —-
lelép a tanítói pályáról, a törvény értelmé-
ben végkielégítésre tarthat számot. 2. Idővel —• 
ha teljesen kigyógyulna visszatérhet erre a 
pályára. 3. Az orvosi bizonyítvány ideiglenes 
vagy végleges munkaképtelenséget állapít 
meg. — Lilienfeld Gyula. Eger. A Tanítók 
Háza vagy általában az Eötvös-alap jótétemé-
nyeihez — ha csak különleges alapítványról 
nincs szó — azoknak van jussok, kik vagy 
maguk tagjai az Eötyös-alapnak, vagy szülő-
jük az, vagy az volt. Szept. elején — ha 
Budapestre jön — keresse föl Peres Sándor 
titkár urat Vl. ker., Bajza-u kisdedóvóképző-
intézetben. — B. Lenke Ács. Forduljon levelével 
Peres Sándor óvóképző intézeti igazgató úrhoz 
(Budapest VI., Bajza u. 27.) 0 most nincs ide-
haza, egy hét múlva valószinűleg azonban itthon 
lesz. — X. Y. Véleményünk szerint teljes 
nyugdíj illeti, ha folytonos kincstári birtokon 
szolgált s nyugdíjügye mindig rendben volt. — 
B. N. M. Rendes útra kellene terelni a fiz.-hát-
rálékra vonatkozó követelést. Leveléből nem 
merítünk elég alapot arra, hogy a birói útra 
terelést tanácsolhatnék. A pört esetleg el is 
vesztheti, mivel a kérdéses hónapban már meg-
szakította a szolgálati viszonyt. Az összeg nem 
sok, pörveszteség esetén annál érzékenyebb 
kára lehetne, mert az alperes székhelyén kellene 

i megindítani a pört. Az illető megyei tanf. útján 
folyamodjék inkább a közig, bizottsághoz. —-
Rock N. A tanítói nyugdíjalapból 300 frtnak 
80 %-ára. A többit esetleg az iskolafentartóra 
vetik ki. — V. G. Ügye — leírása szerint —-
oly természetű, hogy legjobb lesz, ha azon-
nal személyesen a királyi tanfelügyelőhöz 
vagy alispánhoz, esetleg a közoktatásügyi 
ministeriumhoz fordul oltalomért. — M. Miklós. 
Miután ön csak április elején foglalta el állását, 
ez év első negyedére fizetést nem követelhet, 
akár volt ott addig helyettes, akár nem. —• 
H. J. Kis-Tószeg. B. Eötvös József munkáinak 
kiadása még nem indult meg; jelezve lesz a 
lapban. — P. J. A kir. tanf. útján sürgősen 
folyamodjék a közokt. ministeriumhoz a taní-
tói nyugdíjintézetbe való fölvételért. Mellék-
letek felől tájékozást talál lapunk előző év-
folyamaiban vagy a Magyar Tanítók Naptára-
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ban. Más iskolákhoz is pályázhat; de nem igen 
bízhatik, hogy megválasztják, mert már elmúlt 
52 éves. — R. András. Lehetetlennek tartjuk, 
hogy az 5°/o-os pótadót ha egy évben nem 
vetették ki — a következő évben vessék ki 
és törvényesen behajtsák s ily módon vala-
melyik évben kétszeresen szedjék az iskolai 
adót. — Lelkész. A közoktatásügyi minister 
úr 1895. évi 24.683. sz. rendelete értelmében 
az óvodai czélokra kivetett adótól való men-
te.- ség a tanítókat és lelkészeket megilleti. — 
K. J. R. P. A megyei pótadók tárgyában a 
belügyminister úr több izben rendelkezett. 
Azok a köztisztviselők, kik hivatalaik után 
járó jövedelmeik után a községi pótadó alól 
föl vannak mentve, hasonló természetű megyei 
pótadóval megrovandók; azonban a megyei 
pótadók alól az illetőket a megye statárius 
jogánál fogva fölmentheti a belügyministeri 
1889. évi 28 277. sz. rendelete alapján. A megyei 
törvényhatósági bizottság illetékes a megyei 
pótadóktól való mentesítés, illetve az erre 
vonatkozólag alkotott szabályrendelet alkalma-
zása tárgyában határozni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap gyűjtő és kezelő bizott-

sága f. hó 1-én sürgős ügyben ülést tartott, 
melyen Ujváry Béla alelnök — a kit legfel-
sőbb helyről jött kitüntetése alkatából Schön 
József igazgató szép szavakban üdvözölt — 
előadta, hogy a Tanítók Háza vételét formai 
tekintetben is be kell már fejezni, a szerző-
dést alá kell írni, hogy az esedékes vételárat 
a minister úr kiutalványozhassa. Miután elnök-
társai (Péterfy és Lakits) nincsenek Buda-
pesten, fölkéri a bizottságot, hatalmazzon 
föl tagjai sorából valakit a szerződés aláirá-
sára. A bizottság egyhangiílag Ujváry elnö-
köt bízta meg a szerződés aláírásával, a ki 
a szerződést az Eötvös-alap nevében f. hó 
2 án alá is írta. Ezután a Magyar Tanítók 
Naptárára és a Tanítók Háza gyufájára, 
mely utóbbi tudvalevőleg rövid 3 hónap alatt 
néhány fillér híjján 500 koronát jövedelme-
zett a Tanít jk Háza javára — hívta föl a bizott-
ság figyel né t ; végül jelentette, hogy a Zichy 
Antal-féle végrendelet, mely mint örököst az 
Eötvös-alapot is érdekli, jogérvényessé vált. 
Az ülésen, a nagy szünidő daczára, a tagok 
nagy számban voltak jelen. 

— Világ folyása. A mult hét külföldi ese-
ményeit az az elvetemült merénylet dominálta, 
mely Umberto olasz király áldásos életét ki-
oltotta. Az űj király: III. Viktor Emánuel 
már elfoglalta trónját, mit az olasz nemzettel 
egy rokonszenves kiáltványban közölt. A meg-
gyilkolt jó királvt csütörtökön, f. hó 9-éu 
temetik el Iiómában a Pantheonban. A rend-
őrség már megállapította, hogy a királygyil 
kosság anarkista összeesküvés müve; az ehe-
temedett merénylő (Bresci), a ki nem átallja 
gaztettét „hőstettnek* minősíteni, természete-
sen, nem árulja el czinkostársait. — A persa 
sah ellen is volt merénylet a mult héten 
Párisban, de, szerencsére, nem sikerült. — 
Sándor Szerb király vasárnap, f. hó 5 én, 
csakugyan nőül vette néhai Masin szerb mér-
nök özvegyét Nagy ünnepségek közt ment 
végbe az egybekelés. Három napig tartott a 
lakodalom s úgy látszik, hogy a szerb nép 
már belenyugodott ebbe az egyenetlen házas-
ságba. A lakodalmi ünnepségek befejeztével 
Szerbia hajdani székvárosába, Szemendriába, 
az ottani királyi nyárilakba vonul vissza az 
ifjú királyi házaspár, onnan pedig országos 
körútra indul. — A kinai ügyben Anglia és 
Amerika kétszinü eljárásáról érkezik hír, mert 
az az angol jelentés, hogy az angol csapatok 
Tien-Csin előtt nincsenek készen az előnyomu-
lásra, a legnagyobb figyelmet érdemli meg. 
Ez a jelentés össszeköttetésben van azzal, a 
mit Brodrick államtitkár mondott, hogy tudni-
illik nagyobb angol haderőre lesz szükség Sang-
háj és a Jangce-Kiang völgyének megvédel-
mezésére. Ez mutatja, hogy az angolok poli-
tikája közeledik az amerikai politikához s 
mind a két hatalom különös előnyöket akar 
elérni azzal, hogy jó viszonyban marad a 
kinai kormánynyal. — A délafrikai liarcztérről 
az a meglepő és örvendetes hír érkezik, hogy 
Roberts lord megszüntette előnyomulását, ső^ 
fegyverszünetet is kért. a mit a búrok meg-
tagadtak. Az angolok, állítólag, évi 100—100 
ezer forinttal akarták megvesztegetni Botha 
búr főparancsnokot és Delarey tábornokot, de 
ezek visszautasították az ajánlatot. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága folyó évi közgyűlését augusztus 
hó 16-án délelőtt 9 órakor Budapesten, a 
„Magyar Tudományos Akadémia" I. emeleti 
fölolvasó-termében tartja a köv. tárgysoro-
zattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Ünnepi beszéd. 
A magyar királyság 900 éves fönnállása 
alkalmából tartja Ujváry Béla. 3. Titkári jelen-
tés. Bemutatja Hajós Mihály. 4 A nyugdíj-
törvény revíziója. Előadó: Ember János. 5. A 
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záró vizsgálatok szabályozása. Előadók : Bursics 
Ernő és Körösi József. 6. Pénztári jelentés. 
7. Indítványok. 8. A tisztikar és igazgató-
tanács újjáalakítása. — Az Orsz. Bizottság 
igazgató-tanácsa folyó hó 13-án délelőtt 11 
órakor tartja a Wesselényi-utczai iskola iroda-
helyiségében ülését. 

— Az Orsz. Bizottság ezidei ülése, úgy 
látszik, nagyon látogatott lesz, mert kedvez-
ményes vasúti jegyet mintegy 300 an kértek. 
Ezek szétküldése csak 10-12-én eszközöl-
hető. Ezek a kedvezményes vasúti jegyváltásra 
szolgáló igazolványok névre szólók s másra 
át nem ruházhatók. A ref. tanítók Orsz. Egye-
sülete ez évi közgyűlését Miskolczon tartja s 
onnan jönnek Budapestre. Ok külön ké-
relmeztek jegyeket Miskolczig, Miskolcztál 
Budapestig a központ kért részükre. — 
Az Országos Bizottság ez idén egészen úijá 
alakul, illetőleg újra választja tisztikarát 
és igazgató-tanácsát. A kandidálóbizottság, 
melynek elnöke Ujváry Béla volt, elkészült 
munkálatával s azt a közgyűlés elé ter-
jeszti. 

— Az Eötvös-alap gyűlései. Az „Eötvös-
alap" (Országos Tanítói Segélyegyesület) f. 
évi aug. hó 17-én d. e. 9 órakor tartja Buda-
pesten, a Magyar Tudományos Akadémia kis-
termében osztó-bizottsági s folytatólag ezután 
közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk 
jótékony intézményünk minden tagját. Tár-
gyak: 1. A jótétemények odaítélése, a) Ösz-
töndíjak odaítélése; b) segélyek kiosztása; 
c) fölvétel a Tanítók Házába. 2. A II. félévi 
költségvetés tárgyalása. 3. Elnöki bejelenté-
sek. 4. Indítványok. Budapesten, 1900. julius 
31-én. Ujváry Béla, alelnök. Kapy Rezső, 
másodtitkár. — A gyűjtő cs kezelő bizottság 
f. hó 13-án délelőttú 9 órakor a Wesselényi-
utczai iskola irodahelyiségében tart gyűlést, 
melyre az egyesület tiszteletbeli, valamint a 
gyűjtő, és kezelő- országos bizottság tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgy: 
Javaslatkészítés az ösztöndíjak és segélyek 
odaitélése tárgyában. — A Tanítók Háza 
igazgatótanácsa ugyanezen a napon, f. hó 
13-án reggeli 8 órakor tartja ugyancsak a 
Wesselényi-utczai iskola iroda-helyiségében 
ülését. 

— A taníttató szülék figyelmébe. Kör-
menden (Vasmegye) az 1898/99. tanévben 

egy állami polgári fiú- és leányiskola nyilt 
meg, melynek a nagyközség díszes, palota-
szerű épületet emelt. Az intézet életrevaló-
sága és szükséges volta mellett bizonyít azon 
körülmény, hogy már a megnyitás évében az 
I-ső fiú-osztályba 70-nél több, az I-ső leány-
osztályba pedig közel 50 növendék iratkozott 
be. így bizton remélhető, hogy ha a polgári 
iskolák reformja keresztülmegy a közel jövő-
ben: akkor a körmendi á lami polgári fiú-
iskola teljes intézet (VII. oszt.) lesz. Erre 
való tekintetből, de továbbá még azért is, hogv 
Körmend, mint a Stájer határszélhez közel 
eső város, egészséges levegővel bír, ezenkívül 
jó vize is van s az ellátás nagyon me'rsékelt 
díj mellett történhetik, a legmelegebben 
ajánlható azon szüléknek, kik gyermekeiket 
polgári iskolába óhajtják járatni. Végül a 
város a budapest gráczi vonal egyik élénk 
fogalmú állomása, úgy, hogy könnyen meg-
közelíthető. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely mái-
szedés alatt van s szeptember elején meg is 
jelenik, ezentúl többet fog jövedelmezni az 
Eötvös-alapra, illetőleg tanítóknak vidéki közép-
iskolákon tanuló fiai javára, mint eddig, 
a mennyiben a kiadó Athenaeum r.-társaság 
igazgatósága azt a nagylelkű ajánlatot tette 
az Eötvös-alapnak, hogy, tekintettel arra, hogy 
a magyar tanítóság már a múlt évben is 
szépen fölkarolta a M. T. Naptárát s abbau a 
reményben, hogy az idén még tömegesebben 
fogja azt megrendelni, minden eladott példány 
után 10 fillért fog a fönn ebb jelzett czélra az 
Eötvös-alap pénztárába befizetni. (A múlt 
évben csak 4 fillért adott.) Az Eötvös-alap 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága f. hó 1-én tartott 
ülésében köszönettel vette tudomásul az aján-
latot és ez úton is kéri a t. kartársakat, hogy, 
mivel naptárra mindenkinek szüksége van, 
rendeljék meg a iLL Tanítók Naptárát. Czél-
szerü volna, ha a járáskörök elnökei aláiró 
ívet köröztetnének a járáskör tagjai közt s 
egyszerre rendelvén meg az Athenaeum könyv-
kiadó hivata'ánál (V1L, Kerepesi-út 54. szám) 
a szükségelt példányokat, azokat a járáskör 
őszi ülésén osztanák ki a tagok közt. A 
Magyar Tanítók Naptára bőven fog foglal-
kozni a magyar királyság 900 éves jubileumá-
val, ismertetni és képekben fogja bemutatni 
a párisi kiállítást (a mit a Néptanítók Lapja 
hely szűke miatt nem tehetett meg) és Tanács-
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diójában, sok egyéb hasznos és minden ta-
nítóra nézve fontos tudnivalón kívül, közölni 
fogja a tanítók adózási viszonyairól az összes 
tudnivalókat, a legújabb törvények és rendele-
tek alapján és teljes névsorát azoknak, a kik 
ez évben a Tanítók Házára vagy az Eötvös-
alapra adakoztak. Ebben a kimutatásban még 
a filléres adakozások is föl lesznek tüntetve. 

— Jegyzéknapló. Igen használható iskolai 
jegyzőkönyvet állított egybe Hajós Mihály 
főv. tanító. Tartalma egy rövid czímtár, a főv. 
nyugdíj-zabályzat rövid ismertetése, a buda-
pesti összes iskolák, osztályzási jegyzék külön 
az elemi, külön az iparostanoncz-iskola részére. 
Kapható 1 koronáért Ádám Herman könyv-
nyomdájában, Budapest, I., Krisztina-körút 87. 
Melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe. 

— Jótékonyczélú előadás. A korponai 
tanuló ifjúság f. hó 12-én az ottani fogadó 
nagytermében jótékonyczélú dal-, zene-és szin-
müelőadást rendez melynek tiszta jövedel-
mét a Tanítók Háza és a beszterczebányai egy-
házmegyei tanítói tápintézeti segély-alap 
javára fordítja egyenlő arányban. 

— A Tanítók Háza gyufája érdekében 
eddig következő kartársaink buzgólkodtak: 
Bencze Károly. Boros János. Berger Ferencz. 
Bún Samu. Bertalan Gyula. Bokor Alajos. 
Biró Lajos. Bruszt Alajos. Blau Miksa. 
Benkovich János. Boros Mór. Csizsek János. 
Farkas György. Garami Béla. Gere Antal. 
Groó G. Lajos. Gróf Mihály. Hirmann J. 
Hamel Adolf. Hirschler Soma. Huszár István. 
Huszár István. Haller József. Heilpern Benő. 
Horváth László. Izsák János. Harmat Jenő. 
Haraszty István. Ignáczy Elek. Kárpáthy 
János. Károlyi Sándor. Kaszás Kálmán. 
Katona Zoltán. Kemény Ignácz. Kemény Gábor. 
Kily Nándor. Kitár Károly. Klein Mór. Kletz 
Bertalan. Kovács Yincze. Kún Jenő. Kún Lajos. 
Kulcsár Ferencz. Leviczky Miklós. Lctz Pál. 
Loherán József. Magyary Gyula. Marcsa 
György. Máthé József. Matthaeidesz György. 
Mikula György. Mittl István. Niekel Lajos. 
Öveges Alajos. Párák Lázár. Párák Hugó. 
Pusztai József. Bónai Rezső. Sólyom János. 
Stevanetz Antal. Sóós Károly. Kálnay Albert. 
Schlichter Károly. Szente Pál. Sztodola Pál. 
Schvarcz A. Schlesinger Benő. Starmann Sándor. 
Eleki Tantestület. Treuhaft Ármin. Török Sándor. 
Titli József. Teleki István. Trinkt Alajos. Tikk 
László. F « í s Mátyás. Vogl Ferencz. Vilheim 
József. Targa József. Benczúr István. Bálint 
Mihály. Gálos András. Pákh Sándor. Bányai 
Imre. Székely Lajos. Scher er Benedek. Bródy 
Samu. Hajós Mihály. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Háza javára: a nagymajtényi ifjúság jul. 24.-i 
tánczmulatságának tiszta jövedelmeként (bek. 
Merker Márton egyetemi hallgató) 20 K.; 
Horváth Imre (Hencse) 30 f.; Halmi Miklós 
(tiszteletdíja) 3 K.; Zeke Dániel (tisztelet hja) 
2 K.; Mohács István 40 f. 2. Eötvös-alapra: 
Folkmann János zólyomi áll. polg. isk. igazgató 
(200 koronás alapítványa második részletéül) 
20 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII., Wesselényi-u. 42. szám.) 

— Halálozások. Dömötör Géza, szakiró és 
volt állami óvóképző-intézeti igazgató, julius 
26 án negyvennégy éves korában Budapesten 
meghalt. Áz elhunyt egyike volt az elsőknek, 
a kik a kisdedneveléssel tudományosan fog-
lalkoztak, ő hívta föl először a kormány figyel-
mét a kisdednevelés államosítására és ragy 
része volt a kisdedóvó-törvény kidolgozásában. 
Tizenöt éven át szerkesztette a Kisdednevelés 
czímü folyóiratot s tizenhárom esztendeig volt 
igazgató az országos kisdedóvóképző intézet-
ben Csáky Albin gróf, kultuszminister korában, 
államköltségen kiküldötte a nyugoteurópai 
államokba s visszatérése után írta „A kisded-
óvás ügye Európa főbb államaiban" czímü 
érdemes munkáját Eötvös Lóránt kultusz-
minister kinevezte a hódmezővásárhelyi állami 
óvónőképző-intézethez igazgatónak, majd Znió-
váralján működött az állami tanítóképzőben, de 
betegsége miatt ott kellett hagynia a tanári 
pályát. Összesen tizennyolcz iskolai könyvet 
írt. — Kovács Sámuel tanító, hatvankét éves 
korában, tanítói működésének 40 ik esztende-
jében, meghalt Heő-Csabán. — Knóbel Mihály, 
a felsőlövői evang. iskola felső osztályának" 
tanítója f. hő 1-én hirtelen meghalt. A meg-
boldogult 1839 junius 8 án Pinkafőn született. 
1857-től 1861-ig bükkösdi, 1861-től fogva 
haláláig felsőlövői tanító volt. Kiváló érdeme-
ket szerzett a felsőlövői önkéntes tűzoltó egye 
sülét szervezése körül is, melynek főparancs-
noka volt. A felsővasi tanítóegyesületnek 
alapítója s 1875 óta elnöke, a felekezeti kör-
tanfelügyeletnek hosszú évek sora óta tagja. 
Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : A hazai ipar és a tanítók. Szalay 
Pál. — A nyugdíjtörvény legkényesebb pontja. 
Györc/y Aladár. •— Á szellemileg gyönge gyermekek 
iskolai nevelése. Kerékgyártó Elek dr. — A népisko-
lák tisztántartásáról. Éles Károly. — A nyugdíjtör-
vény reviziója. Benécs Gusztáv. — S z ü n ó r a : Neve-
lés Amerikában. Újlaki Gézn. — Irodalom. — Hivata-
los rész. — Egyesöleti élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tád.-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, teliát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEB., OSTBOM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

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

Nagy napok. 
(U.) Mire lapunk e száma a magyar 

tanítók szerény lakába bekopogtat, 
hogy a nagy nyári pihenő egyhangú 
csöndjébe némi változatosságot vigyen 
be — nagy napokra virradtunk. Az 
isteni Gondviselés különös kegyelméből 
kilenczszázadik évfordulóját értük meg 
a magyar királyság alapításának és 
ezzel majdnem egyidejűleg 70-edik év-
fordulóját dicsőségesen uralkodó, sze-
re te t t királyunk születésének. 

Ha végigtekintünk hazai történetünk 
lapjain, ha szemünk előtt elvonulnak 
azok a zord idők, a melyek nemze-
tünkre oly sok vészt és vihart hoztak; 
azok a súlyos megpróbáltatások, a 
melyek nem egy ízben nemzeti létün-
ket is fenyegették: lehetetlen, hogy ne 
boruljunk le alázattal az Úr előtt és 
hálatelt imákban ne fohászkodjunk égi 
trónusához, a miért „ él magyar, áll Buda 
még." 

Augusztus 15-én volt kilenczszáz esz-
tendeje annak, hogy első királyunkat 
Aszfcrik érsek a II. Sylvester pápa kül-
dötte szent koronával megkoronázta. 
A keresztény Magyarország európai 
megszilárdulását ettől az időtől fogva 
számíthatjuk. Az 1000-edik év augusztus 
15-ike a második honalapítás nagy napja 
volt, mert a kereszténység diadala és 
a királyság megalapítása végleg bizto-

sították Európában való megmaradá-
sunkat. Egy szívvel, egy lélekkel — fele-
kezeti féltékenység nélkül — ünnepel-
hetünk tehát e nagy napon és adhatunk 
hálát a nemzetek Urának és a királyok 
királyának, a miért gyakran megláto-
gatott nemzetünket megtartotta és a 
kilencz század fordulójának nagy napját 
oly bölcs, népeit szerető, jóságos feje-
delem alatt engedte megérnie, mint a 
milyen a mi jó Atyánk: I. Ferencz 
József királyunk! 

A magyar királyság megalapítása 
örömünnepének nagy napjától csak 
háiom rövid nap választja el jó 
királyunk születésének 70-edik évfor-
dulóját. Boruljunk arezra az ég és a 
föld Ura előtt, adjunk Neki bálát, hogy 
bölcs királyunkat eddig megtartotta és 
kérjük, hogy még továbbra is tar tsa 
meg népei jólétére és békés fejlődésére. 
Mert az 0 uralkodása áldást, jólétet 
és békét jelent! 

A magyar tanítóságnak mindenkor az 
volt a legfőbb törekvése, hogy a gond-
jaira bizott ifjúságot hazaszeretetben 
és királyhííségben nevelje. Fogadjuk 
meg ünnepélyesen e nagy napokban, 
hogy ezentúl is szent kötelességünk-
nek fogjuk ezt tartani s hogy minden-
kor áhítattal fogunk oda föltekinteni, 
a honnét első nagj7 királyunk koro-
nája hinti szét sugarait erre a sok 

Lapunk 33-ik számához két melléklet van csatolva. 
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nehéz p róbá ra t e t t , de hazaszere te tében 
és k i rá lyhűségében soha m e g nem 
rendül t nemze t re ! . . . 

A nemze t nagy napja iva l összeesnek 
a mi s a j á t „nagy n a p j a i n k : " a m a g y a r 
t an í tóság augusztusi nagygyűlése i is. 
Az ország legtávolabb vidékei ről is a 
székesfővárosba s ie tnek a m a g y a r taní-
tók képviselői, bogy a M. T. Orsz. 
Bizottságában — a melyből egy t a n í t ó 
t e s tü le tnek sem volna szabad hiányoz-
n ia ! — megvi tassák a pedagóg ia 
fö lmerü l t kérdése i t és a s a j á t helyze-
t ü k e t egyrészt , másrész t meg, hogy az 
Eötvös-alap közgyűlésén a j ó t é k o n y -
ságnak és a ka r t á r s i szere te tnek jóságos 
k i rá lyunk á l ta l is megszente l t o l t á rán 
áldozzanak. 

Szere te t te l üdvözöl jük a nagygyűlé -
seinkre ideseregle t t kedves k a r t á r s a k a t ! 
Sorakozzanak évről-évre menné l többen 
e ké t országos egyesületnek minden ma-
gyar t a n í t ó szivében egyes í te t t zászlója 
alá és szemlá tomás t fogunk erő-
södni és t ek in té lyben öregbedni. Elis-
m e r j ü k : sok jogos k ívánni va ló j a van 
még a m a g y a r tan í tónak , sőt a z t sem 
tagad juk , hogy panaszra is v a n még 
elég oka, de viszont azt is m e r j ü k 
állí tani, hogy á l lapota ink az u tóbbi 
időben t e t emesen javul tak . Köszönhe t -
jük ezt nagy részben jóaka ró minis-
t e rünknek , de részben — ö n m a g u n k -
nak, össze ta r t ásunknak , ö n t u d a t r a ébre-
désünknek is. 

Adja az Ég, hogy a n e m z e t nagy 
napjaiból mi, m a g y a r tan í tók , az t a 
meggyőződés t mer í t sük, hogy az Is ten-
ben való hit, a haza szeretete, a király 
i r án t va ló hűség, a kötelesség pontos 
tel jesí tése, az összetartás, a ka r t á r s i 
szeretet és a mindenekben való kitartás 
előbb-utóbb czélhoz segítenek. 

Magyarország t an í tó i ! . . . j egyezzük 
meg e nagy n a p o k b a n , hogy „küzdve 
küzdjünk és bízva bízzunk!" 

— o D I ^ O - -

Tanítói illetmények behajtása. 
Figyelemre méltó eszmét pendített meg a 

N. L. f. évi 22. számában H. B és N. B. a 
tanítói fizetések kiszolgáltatását illetőleg. 
Minden tanító fizetését — úgy mond egyik 
is, másik is — a m . kir. adóhivatal szolgál-
tassa ki. 

Ez volna szerintem is a legegyszerűbb 
megoldása a kérdésnek. Ez egy csipástal 
véget vetne a nép és tanító közt napirenden 
levő súrlódásoknak; biztosítaná a tanító szá-
mára a megélhetést; emelné a tanítói tekin-
télyt s a mi fő: hatásosabbá, intenzívebbé 
tenné a népoktatást az egész vonalon, mely, 
hogy nem mindenben kielégítő, az jórészt a 
még mindig rendezetlen fizetési viszonyaink-
nak tudható be. 

De remélheti-e vájjon a tanítóság, hogy 
rendezetlen fizetési viszonyai a közel jövőben 
ily módon rendezve lesznek? Alig hiszem. 
Mert habár a kérdés első tekintetre egy-
szerűnek látszik is, hogy, a mit a községek, 
hitfelekezetek, mint iskolaföntartók, tanítóik-
nak egyénenkint fizetnek, azt egy összegben 
fizessék be az adóhivatalba, ez pedig fizesse 
ki a tanítóknak havonkint v. évnegyedenkint 
előre a gyakorlatban, végrehajtását illetve, 
mégsem oly egyszerű. Maga az adminisztra-
tív kiadás, melyet a reform maga után vonna, 
évenkint több százezer forintjába kerülne az 
államnak s mégsem lenne elérve a czél, mi-
velhogy az adóhivatal is csak azt az össze-
get fizethetné ki a tanítónak, a mi befolyt; 
a mi be nem folyt, arra várni kellene tovább, 
addig, míg befoly, vagy pedig egyszerűen 
lemondani a hátralékokról. 

De ha a jelzett irányban egyelőre nem is 
oldható meg a kérdés, elaludni azért nem 
szabad hagyni a dolgot. Egyesületeink, szak-
lapjaink föladata az eszmét megérlelni, azt 
hivihető formába önteni, annak számára a 
közvéleményt és intéző köreinket megnyerni. 
Miután azonban ez idő kérdése s lehet, hogy 
még igen soká kell várnunk, míg a ránk 
nézve kedvező megoldás bekövetkezik, czél 
irányosnak tartanám egyidejűleg megvitatni 
azon elveket és módokat, melyeknek segélyé-
vel az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján, annak 
keretében is biztosíthatnék a tanítói fizetéseket. 

Lássuk, mit mond a hivatkozott törvény a 
tanítói fizetések kiszolgáltatására vonatkozólag. 

„A tanító készpénzfizetését köteles az iskola-
föntartó, havonkint vagy évnegyedenkint, de 
mindig előlegesen kiszolgáltatni." (4. § ) 

A tanítói fizetés egy részének termények-
beni kiszolgáltatása csak oly föltétel alatt 
engedtetik meg, ha ezen terményeket az 
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iskolaföntartó a tanító közbejötte nélkül sze-
deti 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 iskolaföntartó a tanító terménybeli 
fizetését nein e megszabott módon szolgál-
tatná ki, vagy az a termés átlagos minőségé-
nek meg nem felelne, akkor a termény he 
lyett annak értékét készpénzben lesz köteles 
fizetni. A termények ára az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 143. §-a értelmében állapíttatik meg. (5. §.) 

Az iskolaföntartók által a tanítói fize ésre 
vonatkozólag vezetendő nyilvántartás alapján 
hivatalosan kitüntetett hátralékok az egyes 
adósoktól közigazgatási út on hajtandók be. (7. §.) 

A végrehajtás az iskolaföntartó polgári 
vagy hitközség, illetőleg hitfélekezet ellené-
ben foganatosítandó. (U. 15. § 3. bek.) 

A tanítói illetmények behajtásánál a köz-
ségi elöljáróság által tanúsított kisebb fokú 
hanyagságra 5—10 frtig terjedő rendbüntetés 
alkalmazandó. Nagyobb mulasztás esetén 
fegyelmi eljárásnak van helye. (U. 15. § 3. bek.) 

Vúgre a fizetés behajthatlansága esetében 
az iskolaföntartó hitfelekezettel szemben az 
1868. évi XXXVIII. t.- cz. 15. § ának, illető-
leg 1876. évi XXVIII. t.-cz. 6. §-a 4. pontjá-
nak rendelkezései, három izbeni megintés 
mellőzésével, nyernek alkalmazást, vagyis a 
közig, bizottság községi vagy állami iskola 
állítását hozza javaslatba a vallás- és közokt. 
ministernek s a község a teljes 5°/o-os köz-
ségi iskolai pótadót azon hitfelekezetre is ki 
vetni tartozik, a mely ellenében a törvény-
szerű legkisebb tanítói fizetés behajtása iránt 
foganatosított végrehajtása eredménytelen ma-
radt. (U. 16. § 4. pont.) 

A törvény 4. § a, mely a legfontosabb in-
tézkedést tartalmazza a tanítói fizetések kiszol-
gáltatását illetőleg, eddig csak az állami és 
községi iskolai tanítókkal szemben nyert tel-
jes érvényesülést; ellenben a hitfelekezeti 
tanítókkal szemben, a kik legjobban rá van-
nak utalva a törvény oltalmára, mindezideig 
úgyszólván hatástalan maradt. Miért? Azért, 
mert a hitfelekezeti tanítóknál rendesen hiá-
nyozni s/.okottr a föltétel, mely a törvény 
végrehajtását lehetővé teszi, vagyis hiányozni 
szokott a törvény követelte díjlevél, melyen 
mint bázison a dolog jogi része nyugszik. 

Legrendezetlenebbek a viszonyok e tekin-
tetben az ország egyik legnagyobb és legte-
kintélyesebb hitfelekezeténél, a róm. katholi-
kusoknál, hol még mindig az elavult, a mai 
kor pénz- és értékviszonynyaival össze nem 
egyeztethető „visitatio canonica" az irányadó 

vagy legjobb esetben a k. jegyzőkönyv, melyet 
azonban megbízhatatlanságánál fogva hatósá-
gaink nem szoktak komolyan venni. Első 
tehát a kérdés rendezésénél a törvény köve-
telményeinek megfelelő, szabályszerüleg kiállí-
tott, világos szavakkal megfogalmazott díjle-
vél, minőt a ministeri utasítás 5- ^-a előír. 
E nélkül a tanító nem érvényesítheti jogait. 
Tudtunkkal ez irányban csak egy egyházme-
gyében történt intézkedés: az esztergomi fő-
egyházmegyében, sajnos azonban itt is csak 
hézagosan, a mennyiben még mindig talál-
koznak tanítók e kiterjedt egyházmegyében 
nagy számmal, a kiknek nincs meg a törvény 
által előírt díjlevelük. Természetes, hogy 
ilyennek hiányában a többi oknak sem sze-
rezhető érvény s a tanító jogos érdekei min-
denben és mindenütt csorbát szenvednek. 

Nagy hátrány a tanítóságra másodsorban 
az, hogy a fizetésrendezési törvényt csak a 
tanítók ismerik; az iskolaföntartók, a nép, 
nem ismeri, sőt a végrehajtásra hivatott 
faktorok sem ismerik még ma sem. S ezen 
nem is csodálkozhatunk valami nagyon. Ha 
egy újabb adótörvény lép életbe, azt a falu 
jegyzője a nép előtt kihirdeti, megmagya-
rázza, abba a népet úgyszólván beleoktatja. 
Az 1893. XXVI. t.-cz. életbeléptetésénél, hogy 
ugyaaezt kellett volna tenni, erre senki sem 
gondolt. Hogy konkrét példára hivatkozzam, 
fölhozom a saját járásomat, a dunaszerdahe-
lyi, illetve alsócsallóközi járást. Mit tesznek 
itt a jegyző urak? Midőn a járási főszolga-
bíró utasítja őket, hogy a tanító által kimuta-
tott hátralékokat a biróval együtt hajtsák be, 
akkor behajthatatlanságot konstatálnak és 
nemleges jegyzőkönyveket vesznek föl a hátra-
lékokról, ezeket küldik be jelentéskép a fő-
szolgabíróhoz. így törölnek a jegyző és biró 
a tanító minimális 300—400 írt fizetéséből 
évenkint 50 —100 forintot. Ha azután a 
tanító arra a gondolatra jő, hogy ezen sére-
lem ellenében a 16. §-ban keres orvoslást, kit 
talál megint magával szemben, mint a jegy-
zőt ? 0 az, a ki legjobban hadakozik az emlí-
tett §-ban kontemplált rendezés ellen, mivel-
hogy az új terheket róna a községre. Ezért 
utasítani kellene a községek jegyzőit, hogy a 
többi törvényekkel együtt a 93. XXVI. t.-czikket 
is ismertessék meg a néppel, hogy ne legyen 
az senki előtt se új, vagy éppenséggel isme-
retlen. 

Fölötte megnehezíti, sőt sok esetben proble-
matikussá teszi az új fizetésrendezési törvény 
érvényesülését a végrehajtására hivatott hatósá-
gok különböző fölfogása. • 

Több esettel tudnók igazolni, hogy egyes 
közig, hatóságok a törvény világos intézke-

33* 
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dése ellenére törölték a hátraléki kimutatás-
ból azokat a tételeket, melyek tisztán kán-
tori járandóságok voltak, mint p. o. a lecti-
kalet, stólát s egyéb természetbeni szolgál-
mányokat, azon egyszerű megokolással, hogy 
ezek behajtása nem tartozik a közigazgatási 
hatóság hatáskörébe; más esetben megint a 
kir. járásbírósághoz utasította az illető szolga-
bíró a tanítót, hogy nyilvános tárgyalás 
útján előbb állapíttassa meg a követelések 
valódiságát, hogy azok tényleg fönnállanak s 
csak azután forduljon behajtás iránti kérésé-
vel a szolgabírósághoz. 

Fölötte megnehezíti az 1893. XXVI. t.-cz. 
érvényesülését továbbá 4-szer a végrehajtással 
megbizott közig, hatóságok tehetetlensége. 

Miben nyilvánul s egyúttal miben merül ki 
a járási főszolgabirónak összes intézkedése, 
a mit a fizetési hátralékok behajtása körül 
kifejt? Abban, hogy kiadja a hátralékokat a 
községi bírónak behajtás végett, annak a 
községi bírónak, a ki több, mint a félfalu 
lakosságával részint komasági, részint sógor-
sági viszonyban áll. Persze a biró semmit 
sem tesz, megsürgeti, sőt meg is fenyegeti őt 
a szolgabiró, arra sem reagál, végre kiszabja 
rá a törvény által előírt 5 frt pénzbírságot, 
ezt a biró megfizeti s megint semmit sem 
tesz. Tovább már ennél a szolgabiró sem mer 
menni, mert fél, hogy az atyafi odacsapja a 
birói pálczát s azt mondja: legyen biró, a 
ki akar, én nem leszek. Marad tehát minden ; 
a régiben. A tanító vár tovább, koplal, nél-
külöz tovább családjával együtt a szebb jövő 
reményében. 

Végre nagy akadályai az 1893. évi fizetés-
rendezési törvény végrehajtásának 5. sok eset-
ben maguk a tanítók az által, hogy illet-
ményeik beszedésénél a törvénynyel teljesen 
ellenkező eljárást követnek s a törvény intéz-
kedéseit magukra nézve, sok esetben még 
másokra nézve is, teljesen lehetetlenné teszik, 
úgy hogy az tapintatlan eljárásuk folytán 
egészen illuzóriussá válik. Ilyen, hogy többet 
ne említsek, a házról-házra járás mellett a 
csirke, tojás, bor, kenyér és gabonaszedés. 
Mennyi küzdelmébe, mennyi fáradságába ke-
rült a tanítóságnak, míg csak azt keresztül 
tudta vinni, hogy a fizetés kiszolgáltatásának 
módja végre törvényileg szabályoztatott s a 
tanítói állással és annak méltóságával össze 
nem egyeztethető fizetési mód, mely egyér-
telmű volt a koldulással, megszüntettetett. 
S ma, midőn már sikerült egyet-mást kivív-
nunk, egyesek újból kezdenek visszatérni a 
r«gi állapotokhoz, nem gondolva meg, hogy 
ilyetén cselekedetükkel nemcsak önmaguknak 
ártanak, de ártanak az összes tanítóság érde-

keinek, mivelhogy a nehéz küzdelem árán 
kivívott jogok és előnyök továbbfejlesztésé-
nek útját vágják, az elé indokolatlanul aka-
dályokat gördítenek. Ha a közvélemény azt 
fogja látni, hogy a tanítóknak mindenhogyan 
jó; hogy még törvénybiztosította jogaikhoz 
sem ragaszkodnak, akkor ugyan várhatjuk 
helyzetünk jobbra fordulását, várakozásunk 
hiábavaló lesz, nem fog az bekövetkezni. 
Ne hátrafelé tehát, hanem előre! 

Záradékul a tanítói fizetések biztosítása 
érdekében az alábbiak szives figyelembevéte-
lére hívom föl elsősorban intéző köreinket, 
ha már a tanítói fizetéseket egyelőre nem 
emelhetjük. 

1. Rendeletileg mondja ki a nm. vallás- és 
közokt. ministerium, hogy a canonica visi-
tationak a tanítói fizetésekre vonatkozó ela-
vult intézkedései hatályon kívül helyeztetnek 
S egyben fölhivatnak az egyházi főhatóságok, 
hogy a hatóságuk alá tartozó iskolák tanítói 
részére a törvényileg megállapított díjlevél 
kiállításáról és a tanítóknak ilyenekkel való 
ellátásáról haladéktalanul gondoskodjanak. 

2. Utasíttassanak a közigazgatási hatósá-
gok s ezek útján a községi jegyzők, hogy az 
1893. évi XXVI. t.-cz-nek a tanítói fizetések 
mikénti kiszolgáltatására vonatkozó §-ait a 
nép előtt magyarázzák meg, azoknak pontos 
megtartását hatáskörükben szorgalmazzák. 

3. A tandíjrendszer, mely a legtöbb nehézsé-
get okozza, a felekezeti, illetve hitközségi 
iskoláknál is végleg töröltessék s helyette a 
tanító tisztán tanítói fizetése a törvény által 
megengedett, külön e czélra kivetett egyház-
községi pótadóból fedeztessék oly módon, hogy 
az egész évi összeg már szeptember 1-én az is-
kolaszéki elnök rendelkezésére álljon, hogy abból 
a tanítót pontosan fizethesse, megjegyeztet-
vén, hogy ezen tanítói fizetés, a kántori java-
dalmat bele nem számítva, a kántortanítónál 
sem lehet kevesebb 800 koronánál 

4. A tisztán kántori javadalomnál is, a 
gabona s egyéb természetbeni járulékok ter-
mészetbeni fizetése szintén megszüntetendő, 
készpénzre változtatva, pótadó útján fedezendő 
s a tanítói fizetéssel egyidejűleg havonkint 
előre fizetendő. 

5. A fizetési hátralékok behajtása a köz-
igazgatási hatóság hatásköréből, mely a be-
hajtásra eddig teljesen képtelennek bizonyult, 
kiveendő és a kir. járásbiróságok hatáskörébe 
utalandó. 

Végre 6. történjék intézkedés az iránt, 
hogy a tanítók ne maguk kényteleoíttessenek 
kérni hátralékos fizetéseik behajtását, hanem 
ezt a megyei kir. tanfelügyelőség a havi mu-
lasztási kimutatásokkal együtt bekövetelt 
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iskolagondnoki jelentés, illetve kimutatás alap-
ján hivatalból eszközölje. 

Ezek azok az elvek és módok, melyeknek 
alkalmazása mellett a tanítói fizetések az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. keretében is könnyű szerrel 
minden külön törvényhozási intézkedés nélkül is 
biztosíthatók volnának. 

(Cs.-VArkony.) Erdodi Ferencz. 

Évzáró vizsgálatok napja. 
Igazán szép és okos gondolat volt egy 

napra legalább minden esztendőben megnyitni 
az iskola kapuját a nyilvánosság előtt, hogy 
beléphessen oda szülő és testvér, jó barát és 
ellenség s lássák az apró arczokon a komoly 
pillanatok ihletét, hallják meg a gyermeki 
ajkak kedves vallomását egy esztendőnek a 
magvető munkájáról. 

Es hát annyi csalódás után is, még mmdig 
szeretjük hinni, hogy Magyarország minden 
városa, faluja és pusztáján örömmel, kedvvel, 
belső megihletődéssel mennek tanító, tanít-
vány és szülő a zöld galylyakkal díszített, 
virágokkal pompázó iskolák falai közé az 
iskolai év utolsó napján, hogy a megelégedés 
és faji büszkeség érzéseit vigyék magukkal 
onnan emlékül a szebb jövő reményivel. 

A valóság pedig a«, hogy alig van iskolája 
a mi szép hazánknak, a melynél az ünnep 
külső színei mellett igazi ünnepi érzések lát-
szanak a szemekben s a meghatottságtól 
kipirult arczokon az iskolaév legszebb napján. 

Tanító és tanítvány öröm nélkül, valami 
kedvetlen nyugtalansággal várják a nyilvános 
évzáró vizsgálatokat. Nem az a nyugtalanság 
van ebben a várakozásban, a mely a könnyel-
műen elmulasztott kötelesség belső büntetése 
szokott lenni a leszámolás előtt. Az a nyug-
talanság ez, a mivel a szegény ember fél a 
megszégcenítés perczeitől. De hát mi rontotta 
meg ennek a nagy napnak az ünnepi békéjét? 
A népoktatási törvények és rendeletek szán-

'dékát meg nem értve, az iskolaszékek tagjai 
jogokat erőszakoltak maguknak, a mikkel külö-
nösen a nyilvános iskolai vizsgálatok napján 
szeretnek élni. Kérdéseket adnak föl, a 
mikről nem tudja az ember az együgyűség 
beszél-e bennük vagy a furfang? Fogalmak 
megfejtését követelik a 7 — 11 éves gyerme-
kektől, a mely dologra nemcsak több tudás 
szükséges, mint a mennyit a népiskola tanítás-
köre befogadhat, de az észnek is erősebb 
okoskodó képességre kellene edzve lennie. 
Magyaráztatnának dolgokat, a miket a leg-
reálisabb század se mert erkölcsi okokból 
bevinni az iskola falai közé. (Mi az a hólyag? 
Mi az ürü ? Melyik anyának van jobb teje ? stb.) 

Aztán a szegény gyermek, fiú vagy leány, 
megzavarodva hallgat, nyakig vörösödve a 
szégyentől,. hogy sohasem hallott arról a 
dologról. És nemcsak a „gatyás" iskolaszéki 
tagok csinálják ám így a dolgot! A leg-
nagyobb alföldi városban történt meg tavaly 
egy negyvenhét esztendő óta mindig igyekezet-
tel működő öreg tanítóval, hogy a tyúkok 
fajtáit nem úgy mondták el tanítványai, a 
mint az a vizsgálati biztos úrnak tetszett 
volna. (A ki különben nagy befolyású úr ott és 
foglalkozására nézve ügyvéd.) A dolog vége az 
lett, hogy a nyilvánosság, az intézet igazga-
tója és tanítótársai előtt egyszerűen leszamarazta 
első osztályos tanítványaival együtt az iskola-
szék derék és okos kiküldöttje a jó öreg tanítót. 

Magas állásit embertől hallottam nem is 
régen mondani: nem nagy baj, ha esztendő-
ben egyszer rá pirítanak is a tanítóra és 
tanítványra a nyilvánosság előtt, a szégyen 
majd kitartóbb munkára ostorozza őket. 

Hát ez nem valami előkelő gondolkozás, 
már csak azért se, mert a megszégyenítés 
nemcsak hogy ambiczióra nem sarkal, de sőt 
lehangol, elkedvetlenít és se a tanítónál, se a 
tanítványnál nem ügy üt ki a dolog, mint az 
iskola eme jóakarója gondolná. 

A tanítók közül, a kikben több az életre-
valóság, azok hamar megalkusznak a viszo-
nyokkal s a vizsgálatot megelőző hetekbea 
szépen átformálják, kikészítik tanítványaikat 
annak az úrnak a kedve és gondolkozása 
szerint, a ki vezetője lesz vizsgálatuknak, s 
ha mégis leüt a harag mennyköve az ünnepi 
hangulatba, nem sokat búsulnak rajta, úgy 
veszik a dolgot, mint valami elemi csapást, a 
mely felülről jön s emberi belátással sohasem 
lehet elkerülni. 

Annál rosszabbul van a jobbik rész, a mely 
nem hajlandó az efféle alkura. A melv áru-
lásnak tartja a képmutatást, lealázónak az 
iskola magas hivatására. És bármi következ-
zék is rájuk — bármennyire fájjon is majd 
Szivüknek, leiküknek a megszégyenítés — úgy 
akarják bemutatni tanítványaikat, a milyenre 
esztendőkön át formálták szivviláguk és gon-
dolkozásukat. A tudomány sokkal szentebb 
előttük, minthogy ámítani akarjanak vele. Ok 
a munka tisztességére és becsületére nevelték 
tanítványaikat, lehetnek-e képmutatók anélkül, 
hogy el ne veszítsék önmunkájuk becsületét 
maguk és tanítványaik előtt ? Ok a tudásban 
nemcsak eszközt akarnak adni a nép gyer-
mekeinek, a mivel boldogulásukért küzdhetnek 
egyszer, ha vállaikra nehezedik az élet terhe, 
hanem az emberi ész drágaköveivel nemesí-
teni akarták eszét, szivét, jó ösvényre vezetni 
indulatait, a munka erejévé változtatván azt át. 
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Az ilyen gondolkozású tanítóra még szerencse, 
ha van elég önuralma,hogy szónélkül szenvedjen, 
mert ha összetűz a vizsgálati biztossal, rosszabb 
dolog is következik rá a botrány után . . . 

A szegény megszégyenített tanítvány pedig, 
a ki érzi, hogy nem maga volt az oka meg-
szégyenítésének : elkeseredéssel gondol majd 
egész életén arra a pillanatra, a melyben 
búcsút mondott az iskola falainak. 

Nagyon érdekes munka lesz az, ha egyszer 
valakinek eszébe jut, hogy könyvbe foglalja, 
összegyűjtse a 19. századból azokat a kérdé-
sekel, ötleteket és bírálatokat, a miket a nagy 
jogokkal élő iskolaszékek tagjai elmondottak 
a népoktatási törvények megalkotása óta a 
nyilvános vizsgálatok napjain. Sok nevetni, 
meg sok szégyenleni való mondás kerül abba 
a gyűjteménybe. 

Azonban a legszomorúbb a dologban az, 
hogv miatta perbe se mehet a tanító az 
iskolaszékkel, a mely nem egyszer mutatta 
már meg, hogy nagyobb kötelességének ismeri 
egy-egy rossz szándékú vagy durva tagját is 
megvédeni, mint az iskola tanítóját. • Meg se 
kísérli hát a tanítóság nagy része a megalá-
zások ellen való védekezést, miután olyan 
fárasztó utat kellene megtennie, a míg igaz-
ságához eljuthat, hogy inkább lemond róla és 
szolgálja kedvszegetten, megtépett ambiczióval 
azt az ügyet, a melyet sohasem lehet szol-
gálni merő napszámos munkával. 

A vizsgálati biztos meg miről se búsúlva 
nemcsak lehurrogja minden esztendőben egy-
szer a nyilvánosság szine előtt a tanítót és 
tanítványokat, hanem neki gyürekezve megírja 
a jelentést is, a melynek nyomába jön a dor-
gálás és fenyegetés a kötelesség-mulasztásért. 
Azaz hogy, dehogy azért. Egy ember meg-
akarta mutatni a maga gyarlóságát, elakart 
tiporni egy másikat, a kit alája rendelt vég-
zete. És nyugodt lélekkel teheti, a mit tesz. 
Senkisem kérdezi meg: Ki az, a ki olyan 
fennen mondott bírálatot egy iskoláról? Föld-
mívelő vagy iparos, ügyvéd, orvos, kereskedő 
vagy uzsorás. Az iskolaszék siílyt ad a maga 
tekintélyével a szavának. 

Sokszor gondolkoztam már azon a dolgon: 
ugyan miért tanultam, törtem magam minden-
képen húsz esztendő óta azon a pályán, a 
melyre minden emberben veleszületik a képes-
ség s egyéb se kell hozzá, minthogy vala-
melyik iskolaszéknek a tagjává legyen? (Mert 
úgy gondolom, bírálni joggal csak azt a 
munkát birálhatom el, a melyhez magam is 
értek valamit.) A nevelés és tanítás tisztes-
sége követeli igazán, hogy segítve legyen 
mielőbb ezen a fura állapoton. Ne alázhassa 
meg akárki a nevelés és tanítás mesterét 

kénye-kedve szerint, bármilyen igaz lélekkel 
él is az ember művelő, nemes hivatásának. 

Sok más alkalmon kívül a vizsgálatokon 
való szereplésükről is látszik a különböző 
iskolaszékek tagjainak, hogy a milyen nemes 
szándék volt az iskolaszéki intézménynyel 
közelebb hozni a közönséget az isko'ához, épp 
oly nagy csalódásnak mutatta ezt a jó szán-
dékot az évtizedek tapasztalata. Csak neki 
szabadított a népszerűség keresése tudákos, 
félművelt, sokszor rossz szándékú és egészen 
műveletlen embereket egy komoly intézmény-
nek az ország minden vidékén. 

Nincs eszemben ezzel eltagadni az eltagad-
hatatlan igazságot, hogy az iskolaszékek tag-
jainak a torában igazán derék, lelkes emberei 
is vannak a tanítás ügyének, a minthogy azt 
sem gondolom, hogy bármilyen jó szakfelügyelet 
legyen is a népiskolák fölött ebben az ország-
ban, az mindig igazságos lesz és sohasem 
szolgáltat okot az elkeseredésre és panaszra. 
Ez a gondolat azonban csak kevéssé vigasz-~ o 
talhat bernünket. A szakfelügyelet, tudatos 
bírálata mellett, mentté teszi az iskolát azok-
tól a botrányoktól, a miknek minden eszten-
dőben ki van téve a nyilvánosság előtt is . . . 

A szakfelügyelet szervezése után különben 
mi jelentősége se lesz az évzáró vizsgálatok-
nak mai formájukban. Ünneppé lehet akkor ez 
a nap, a melyen tanító és tanítvány egymás-
nak rövid időre búcsút mondanak. Érdekessé-
get pedig a testgyakorlat, ének, szavalat, rajz 
és kézimunka ad az évzáró ünnepélynek, 
a melyen nem azokat az ismereteket fogják 
elmondani a tanítványok, a miket egy éven 
át összegyűjtöttek, inkább azt mutatják meg, 
mire nevelte őket az iskola. És ebben a 
formájában — a mellett hogy szükségszerüleg 
is nagyobb gond lesz fordítva a kiválóan 
nevelői hatású és művészi dolgokra, a melyek 
szépséget, erőt és kifejezést adnak a gyer-
meki léleknek — igazán kedves emléke lesz 
mindenkinek az iskolai év utolsó napja, a 
melyet ünneppé avat még a legszegényebb 
faluban is a megbecsülés. 

Nem könnyű szakítani jogállamban a régi 
évtizedes renddel s helyébe mást — mint 
itt is — költségesebbet állítani, azonban 
addig is, míg ezt a nagy reformot megérjük, 
nagyon jó hatással lenne az iskolákra, ha jó 
ministerünk rendeletben figyelmeztetné az 
iskolaszékek tagjait, hogy az iskolákban csak 
elfogadott igazságokat tanítanak engedélyezett 
könyvek nyomán s meg nem engedhető sen-
kinek se, hogy a megtanított ismeretekre azzal 
a szóval hogy „nem igaz" — rásüsse a hazug-
ság bélyegét a tanítványok előtt. 

(Szeged.) Bite Pál. 
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A nyugdíjtörvény revíziója. 
Nyugdíjunk revíziójának legfontosabb tétele, 

liogy 40 vagy 35 óv múlva lépjen-e életbe a 
teljes nyugdíjazás. Nézetem szerint nem áll 
az, hogy a szolgálati idő ha 30-ra nem, de 
legalább 35-re leszállítható nem lehetne. Az a 
kijelentés pedig, hogy „a tanító aránylag fiatal 
korában kezdi meg működését és így teljes 
férfierejében kellene nyugdíjba mennie", leg-
alább is túlhajtott állítás. 

Hogy részint a 35 évre való leszállításra, 
részint pedig a teljes férfierőre vonatkozó 
ellenvéleményemet nyilváníthassam: szükséges, 
hogy azt a tanítóképzésen kezdjem el. Mert 
hiszen azt mindenki jól tudja, hogy az okszerű 
népnevelés emelése érdekében mindent el kell 
követni arra nézve, hogy a tanítóképzés foko-
zatosan emelkedjék. 

A tanítóképzés a kezdetén 1, azután 2, még 
tovább 3 s ma már 4 évre terjed. S az való-
ban helyes is volt, hogy hova tovább több-
több évre terjesztették ki a képzést. Azonban 
még ma is azt tapasztaljuk s a szakférfiak 
maguk is azt hangoztatják, hogy a tanító-
képzés egy s más tekintetben nem felel meg 
a nevelésügy kívánalmainak. Es teljesen igazuk 
is van. De hát voltaképen mi az oka? Az, 
hogy nagyrészben éretlen gyermekeket vesz-
nek kiképzés alá. Mert az a 15—16 év bizony-
bizony nem mindig felel meg annak, hogy 
tudatában legyen azon fontos hivatásnak, 
melyre szánta mag it. A tanítóképzés idejének 
meghosszabbításával nem emeljük a képzés 
szinvonalát; ennélfogva ott kell kezdeni, hogy 
a képzőbe való fölvétel szabályoztassék. 

Vegyük tehát most zsinórmértékül a 15 évet, 
melyben jelenleg megengedtetik a képzőbe 
való lépés, adjunk ehhez 4 évet, lesz 19. Igen 
ám, csakhogy a nyugdíjtörvény kimondja azt, 
hogy csakis a 21-ik életévtől számíttatik a 
szolgálati idő. Igaz, hogy a közlött javaslat 
egy pontban azt mondja, hogy a szolgálatba 
lépéstol számíttassék a nyugdíjjogosultság, de ez 
által mintegy ki van mondva, hogy a képzés 
úgy a hogy van. jól van. Pedig nem jól van. Ha 
már most a 21 évhez 35 évet adunk, akkor 
már az évek száma 56-ra emelkedett. Hogy 
ez a kor azon a pályán, a hol az anyagi 
ellátás is csak tűrhető, hol a test és lélek 
egyaránt erős megpróbáltatásnak van kitéve, — 
teljes férfierőnek volna nevezhető, nagy két-
séget szenved. Mert tekintsük csak a közép-
iskolai tanárokat. Hát az igaz, hogy 3—4 
évvel tovább tanul a tanárjelölt, de már 18 éves 
korában megkezdheti a szakpálya tanulá-
sát s így 22—23, esetleg 24 éves korában mái-
képesített tanár lehet. Már most vegyük a 

legmagasabb kort, a 26 évet, melyben képe 
sített tanár lesz az illető; vegyük továbbá 
hozzá, hogy a tanár jobb anyagi körülmények 
közt, valamivel talán kényelmesebb és egész-
ségesebb viszonyok közt éli le tanárságának 
30 évét: lesz akkor 56 éves. Ez a kor talán 
nem teljes férfierő ? Szerintem ha itt nem az, 
úgy a tanítói pályán meg inkább nem az. 
Az az érv tehát, hogy a tanító aránylag fiatal 
korában kezdi meg működését — figyelembe 
véve a tanítóképzés színvonalának szükség-
képeni emelését — teljesen elesik. Ezt egyálta-
lában nem nevezhetjük akadálynak arra nézve, 
hogy a szolgálati idő legalább is 35 évre le-
szállíttassék. Legnagyobb akadálynak talán 
egyedül a nyugdíjalap csekélységét hozhatnák 
föl. Azonban tekintve azt, hogy a szolgálati 
évnek 35-re való leszállítása még csak két év 
mulra mondatnék ki ; tekintve továbbá, hogy 
még azután 10 óv elteltével következnék az 
be, hogy az 1875-ben tagja lett tanító nyug-
díjba mehetne; tekintve azt, hogy a tanítók 
közép életideje a halálozásokból ítélve s kö-
vetkeztetve csak 50 — 60 év ; tekintve a nyug-
díjalapnak egyévi bevételeit, mely az ötödéves 
koipótlék 50százalékával szépen gyarapodik; te-
kintve a tőkésíthető összegeket, — egyáltalában 
nem mondhatjuk azt, hogy a szolgálati időnek 
legalább 35 évre való leszállítása korai volna. 

De ha mégis az a nem várt eredmény for-
dulna elő, hogy az alap túl lenne terhelve 
— a mit alig hihetek el — még abban az 
esetben is van egy mód, mely a megoldás 
útjára vezetne. Mondja ki a törvény, hogy az 
eddig fizetett 2 százalék helyett 3-at fizessünk. 
Én azt hiszem, hogy a tanítóság nem fog 
idegenkedni ettől, ha tudja azt, hogy azok a 
javaslatok, melyek György Aladár által föl-
vettettek, a szolgálati időnek leszállításával 
lesznek kapcsolatban. 

Szerintem ki kellene mondani azt is, hogy 
abban az esetben, ha az illető föltételesen 
nyugdíjazott tanító ismét alkalmazásba lépni 
köteleztetik, akkor legalább is ugyanazon fize-
téssel dotáltassék, mint a melyből nyugdíjba 
ment. Addig pedig, míg ily alkalmazásra helye 
nem akad, a nyugdíj élvezetében megliagyatik. 
Továbbá, hogy az 56 év betöltése után kér-
hesse az illető nyugdíjaztatását. 

A tanítói nyugdíjintézmény már természe-
ténél fogva sem lehet olyan, hogy abba más 
pályán eltöltött évek még bizonyos korlátozá-
sok mellett is beszámíthatók legyenek. Ha ez 
egyedül a neveléssel foglalkozókra vonatkozik, 
úgy talán „bizonyos korlátozással" elfogadható 
volna, de máskép nem. 

Hozzászóltam az ügyhöz azért, mert ez 
1 mindnyájunknak közös érdeke. Ha mi nem 
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beszélünk, kik legjobban érezzük a nyugdíj-
ügynek reánk háruló előnyeit és hátrányait; 
nem tárjuk föl azokat a dolgokat, melyeket 
mi leginkább érezünk és tudunk: úgy nem 
várhatjuk azt, hogy ügyünk mindenben ked 
vező lehessen reánk. Adja a Gondviselés, 
hogy annak idejében ügyünk mindnyájunknak 
köztetszésével legyen megoldva! 

(Nádudvar.J Yárady Lajos. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Hergel" A. A kérdéses izraelita hitoktató 

az országos tanítói nyugdíjalapból ellátásra 
nem tarthat számot. — M. J. Folyamodjék 
a közoktatásügyi ministeriumhoz új nyugdíj-
könyvecske kiállításáért. — A. Állami elemi 
iskolai tanítók fegyelmi ügyeit — a büntetés 
mértékének kiszabása végett — nem a tiszti 
(megyei, városi), hanem a királyi ügyésznek 
kell kiadhi a közoktatásügyi minister úr 1896. 
évi 48.576. számú rendelete értelmében. — 
Iskolaszék. Bugv im. Most van elintézés 
alatt: száma: 40.548. (Magánügyben mindig 
czímzett lev.-lapot kell mellékelni. Az ilyen kér-
dések nem a kiadóhivatalhoz, hanem a szer-
kesztőséghez intézendők. Persze, a pályáza-
tokat és a hirdetési díjakat meg a szerkesz-
tőséghez küldik!) — Névtelen leveleket a 
papírkosárba dobunk; a ki tőlünk szívességet 
kér, nevezze meg magát. — Szorgalmas 
olvasó. 1. A polg. iskolai tanítóképző igaz-
gatója dr. Kiss Áron; czíme: tekintetes; 
I.. Győri-út 9. sz. 2. Van; kérhet. — I f j . Cz. 
Gy. Tis/a-Szent-Miklós. De igen: folyamod-
hatik összevont vizsgálat engedélyezéseért. — 

O D 
M. J. Egres. Brassóban van posztógyár, a 
melyhez fordulhat. — ( z. E. Zubrohlava. 
1. Nem köteles a gazdasági ismétlő-iskolában 
gazdasági tárgyakat ingyen tanítani. 2. A 
ministerium azért tagadta meg, mert már 
nem volt rá fedezet. 3. A községtől kell vala-
melyes tiszteletdíjat kieszközölni. — Gazda 45. 
A pályázati hirdetésben benne voltak a rész-
letek. — L. F. Hertelendj falva. A 2 évi 
gazdasági tanfolyam 24 hónapig (2 évig) tart, 
mint a hogy a 4 filléres zsemlye ára is még 
mindig 4 fillér. A katonáskodás alól tanul-
mányai befejezéseig alkalmasint fölmentik, 
illetőleg azt elhalasztják. Útiköltséget a tanfo-
lyamrafölvettek nem kapnak. Bővebb utasítást 
a földmívelési ministeriumnál lehet kapni. — 
Hajdúk L. Ön, ki 1883 óta szolgál, 1898/9. 
isk. évben megkapta az 50 frtos korpótlókot, 
aztán elvonták tőle, azt mondván, hogy majd 
csak 5 év elteltével kap ismét 50 frtot. Espe-
resük nem helyesen értelmezi a törvényt. Az 
1893. évi XXVI. t.-czikk 2-ik §-a világosan 

megmondja, hogy az elemi isk. tanítóinak 
korpótléka 5 izben válik esedékessé és 250 
forintig emelkedhetik. Ha minden 5 év multán 
kapna egyszer-egyszer 50 frtot, akkor kor-
pótléka sohasem emelkedhetnék 250 frtig, 
mint a törvény parancsolja. 1898-ik évben 
kezdődött az első 50 frtos korpótlék, ettől 
fogva önnek már nem 300, hanem 350 frt, 
hatodik év midtán 400, tizenegyedik év múlva 
4"j0 frt jár törvény szerint s ez emelkedés 
550 frtig tarthat. — G. lí. Helytelen dolog, 
hogy magántanulóul bejegyzett elemi isk. 
növendéket 1—2 hónappal a vizsgálat előtt 
rendes tanulóul vesznek föl s így a magán-
vizsgadíj fizetését kikerülik. Ha ez rendszerré 
válnék, akkor bárki csak április havában küld-
hetné gyermekét iskolába, arra hivatkozván, 
hogy addig „magántanuló" volt. — F. 15. 
Nővére, ki a polg. isk. IV-ik osztályt bevé-
gezte, folyamodbatik tanítónőképezdei I ső oszt. 
vizsg. engedélyért. Forduljon a szabadkai áll. 
tanítónőképző intézet igazgatóságához, esetleg 
személyesen s ott megkapja a kellő informá-
cziót a tankönyvek stb. tárgyában is. — N. N. 
Arokalja. A kir. tanfelügyelő előtt lehetne 
a dolgot szóvá tenni. — B. h. A 1 i 
áll. tanítóképző-intézeti tan. előléptetése foly-
tán az utalványozás 43.3b0/1900. sz. a. jun. 
29-én megtörtént. —- F. B. Kapott értesí-
tést. — Olajos F. Csakis az áll. tanintézetekre 
vonatkozik. — K. J. Az a tanító, ki kiil 
földre ment tanulmányát gyarapítani, ha erre 
az időre szabadságolták, abban az esetben 
nyugdíj- és korpótlékra való szolgálati foly-
tonosságát nem szakította meg; de ha le-
mondott állásáról, akkor elveszti eddigi szolg. 
éveinek beszámítását. — X. y. Miután ön 
csak január 28-án foglalta el állomását, nem 
követelheti, hogy az államsegélynek november, 
deczember, január havára eső részei ön részére 
folyosíttassanak. Miért nem lépett szolgálatba 
korábban ? - Baky István. Ha kisebb .tanítói" 
jövedelmű állomásra megy át, nyugdíjigénye 
aránvlagosan csökkenni fog. 

Irodalmi pályázat. A szatmár ugocsa-
iregyei róm. kath. néptanító egyesület tagjai-
nak önművelése, valamint a munkássági haj-
lam ébresztés tekintetéből a következő pálya-
tételeket tűzi ki : 1. Mily káros következmé-
nyei vannak a túlságos emléztetésnek és ho-
gyan emléztessünk. hogy ezen káros követ-
kezményektől a növendékeket megóvjuk? 
Jutalma 50 korona. 2 Az alkotmányos életre 
hogyan készítheti elő az iskola a leendő pol-
gárt? Jutalma 50 korona. Pályázati határidő 
mindkét tételre 1901. márcz. 1. 
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Király-dal. 
Kárpátoktól Adriáig — 
Szép hazám! Ünnepre fel! 
Jó királyunk! hü nemzeted 
Téged szivből ünnepéi. 
Egész ország hangoztat ja: 
Kljén soká népünk atyja! 
Éljen, éljen a király! 

Fejedelmi bölcseségét 
Jósága mid ja fölül. 
Nemes lelke egy szavára 
Millió — könyet törül. 
Egész ország hangoztatja: 
Éljen soká népünk atyja! 
Éljen, éljen a király! 

A békében, mint a harezban. 
Légy vele, jó Istenünk. 
Tartsd meg nekünk drága éltét! 
Addig boldog -nemzetünk. 
Egész ország hangoztatja: 
Éljen soká népünk atyja! 
Éljen, éljen a király! 

Börse Vilmos. 

II. Sylvester pápa. 
— Mutatvány az 1900. évi Magyar Tanítók 

Naptárából. — 

A Benedek-rend ama tagjai közül, kik 
a magyar királyság megalapításának nagy 
munkájában résztvettek és a Gondviselés 
kegyelméből nemzetünk életére évszázadokra 
kiható, döntő befolyást gyakorolhattak volt, 
hálás szívből fakadó kegyelettel adózik a 
magyar nemzet Sylvester pápának is, kiről a 
történetirók egyértelműleg elismerik és hir-
detik, hogy korának nemcsak a legtudósabb 
férfia, de egyszersmind legnagyobb szelleme 
vala. 

II. Sylvester a X-ik század első felében a 
frank királyok birodalmában született; isme-
retlen nevű, szegénysorsű szülőktől származott, 
s míg a pápai trónra nem jutott volt, a 
Gerbert nevet viselte. 

Kora ifjúságának idején az aurillaci szent 
Geraldról czímzett benedekrendi klastrom isko-
lájába fölvétetvén, a tudományokban igen 
gyorsan nagy előmenetelt tőn. A ritka szel-

lemi erővel megáldott ifjú szerzetest Aurillac-
ból Borrel, Barczellona őrgrófja, elvitte ma-
gával Spanyolországba Hatto vichi püspök 
iskolájába, hol azután kiképeztetésének sze-
renesés irányt adott az a körülmény, hogy 
alkalma nyilt arra is, hogy behatoljon az 
arab tudományos világ titkaiba. Elsajátította 
az arab tudósok irataiból mindazt, a mi azok-
ban becses volt a földrajzból, a csillagászat-
ból és a mennyiségtani tudományokból ; 
kapcsolatba hozta az arab számjegyrendszert 
a görögök és rómaiak mathematikájának az 
eredményeivel. Az arab számjegyek haszná-
latának elterjesztésére nézve Gerbert tette meg 
az első és igen szép eredményekre vezető 
lépéseket. 

Borrel őrgrófnak és Hatto püspöknek a 
kíséretében 970-ben Rómába jutván, itt XIII. 
János pápának is- bemutatták a fényes készült-
ségü Gerbertet. A pápa ajánlatára a kiváló 
szerzetest I. Ottó császár a saját udvarában 
óhajtván alkalmazni, oda meg is hívta őt, de 
Gerbertet akkoron még a tudomány szomja 
égetvén, kérelmére a császár nem ellenzé, 
hogy tanulmányainak befejezése czéljából 
Beimsba menjen, hol e tájban Adalbero érsek 
alatt hires iskola virágzott. A tanítványból 
itt csakhamar mester lőn, ki a reimsi iskola 
hírnevét még fényesebbé tette. Mintegy tíz 
évig tanított Gerbert Reimsban mindinkább 
növekedő sikerrel és dicsőséggel; itt írta 
mathematikai és rhetorikai munkáit is, melyek-
nek eddigelé csak egy része látott napvilágot. 
980-ban érseki barátjával, Adalberoval, másod-
ízben is meglátogatta Rómát s az éppen 
Olaszországban időző II. Ottó császár udvará-
ban Pávlában, tudományos vitatkozást tartott 
Othrikkal, a hires magdeburgi iskola tudós 
mesterével. A krónika szerint e vitatkozás 
alkalmával Gerbert lőn a győztes, minek követ-
keztében annyira megnyerte II. Ottó császár 
kegyét, hogy ez őt nemsokára a gazdag 
Bobbio apátsággal tüntette ki, együtt járt 
ezzel az apátsággal akkor a birodalmi grófság 
is. Itt azonban, mivel az előde által elidege-
nített apátsági javakat minden módon vissza-
szerezni igyekezett, azokkal, kik ezeket bito-
rolták, oly ellenségeskedésbe keveredett, hogy 
már életét sem látván biztonságban, 984-ben 
Reimsban keresett menedéket, hol is mint a 
birodalmi grófsági méltósággal fölruházott 
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apátság birtokosa, Adalbero érsekkel egyet-
értve a még gyermekkorban levő III. Ottó 
érdekében nagy tevékenységet fejtett ki, hogy 
megőrizze ennek örökségét a császári trór.ra 
áhítozó pártos bajor Henrik támadásával 
szemben. 

Adalbero érsek halálos ágyán 988-ban 
Gerbertet ajánlotta volt utódjául; ámde ellen-
ségeinek fondorkodásai megakadályozták, hogy 
Gerbert atyai barátjának halála után azonnal 
elfoglalhassa a reimsi érseki széket. Később 
pedig, a midőn végre e méltóságot elnyerte 
volt, a fölavatás alkalmával oly hitvallást tett, 
a melyvek tartama a római pápáknak a fran-
czia egi házzal való viszonyára nézve éles ellen-
tétben állott a szentszék fölfogásával. „Kifejezte 
azt az óhajtását, hogy a franczia egyház 
Róma befolyása alól kivonassék és függet-
lenítteísék. E törekvés azután nagy vihart 
hozott fejére. Két zsinat, melyet Leo pápa 
a német király területén tartatott, nem késett 
Gerbert tanait kárhoztatni, minek következté-
ben a reimsi érseket hűbéresei s az alpapság 
kiátkozottnak tekintvén, vele minden össze-
köttetést megszakítottak, s hogy ha az isteni 
szolgálatot végezé, még a templomba sem 
mentek." (Horváth M.) 

„Midőn III. Ottó császárrá való koronázta-
tása végett 996-ban Rómába utazott" — írja 
Horváth Mihály — Gerbert is, érseksége meg-
tarthatása iránt kétségbe esve, oda ment. hogy 
az ő pártolása által, kinek ügyében néhány 
évvel megelőzőleg oly erélyes tevékenységet 
fejtett volt ki, a maga viszályos helyzetében, 
a szentszéktől kedvező Ítéletet eszközöljön ki. 
V. Gergely, a császárral rokonságban levő 
német származású új pápa, azonban semmivel 
sem mutatkozott Gerberttel szemben kímé-
letesebbnek elődénél. Egy haszna azonban 
mégis lett Gerbert utazásának. Fényes szelleme 
s kortársait messze túlhaladó tudományossága 
annyira megnyerte az ifjú 111. Ottó császár 
kegyét, hogy ez őt azontúl állandólag a maga 
személyéhez kivánta lekötni." 

így történt, hogy a midőn ugyanazon évben 
Ottó császár Gerbertet — a saját kiképez-
tetéséneh befejezése czéljából oktatójául udvarába 
hívta, Gerbert a reimsi érseki széket elhagyva, 
a császár hívásának engedett. III. Ottó udva-
rában Gerbert a tudományok hirdetése mellett, 
mi által császári tanítványában maga iránt 
csodálatot tudott kelteni, gondosan megértette 
és megkedveltette az ifjú fejedelemmel a saját 
nagyszabású eszméjét is, a mely azt czélozta, 
hogy III. Ottó a római birodalom egykori 
fényét és hatalmát a maga trónján vissza-
állítsa s ezzel együtt a római pápaság hatal-
mát is megszilárdítsa. Ennek az eszmének a 

hatása alatt azután az ifjú császár udvartar-
tását Rómában egészen a byzanczi udvar 
mintájára rendezé be, a byzanezi udvar fő-
méltóságaihoz hasonló udvari tisztségeket is 
alapított s udvartartásának új rendszerében s 
a császárság és a pápaság közti viszony meg-
határozásában is Gerbert eszméit követte. 
Gerbertnek azok az eszméi, a melyeket III. 
Ottó udvarában hirdetett, éles ellentétben 
állottak már ama hitvallásával, a melv miatt 
a római szentszék kegyét, mint reimsi ersek 
elves2tette volt. Ezért is eshetett meg minden 
nehézség nélkül, hogy 998-ban V. Gergely 
pápa Gerbertet III. Ottó kívánatára a ravennai 
érseki méltóságba behelyezte. A ravennai 
érseki széken kezdettől fogva oda t irekedett 
Gerbert, hogy a pápát ne csak teljesen kien-
gesztelje, hanem a maga nagy eszméinek az 
elfogadására is hajlandóvá tegye. 0 , ki előbb, 
reimsi felavatásakor, a római egyházéitól igen 
is eltérő tanokat hirdetett, Ravennában a 
hatósága alatt álló püspököket azonnal zsinatba 
gyüjté egybe és itt úgy lépett föl, mint szi-
gorú erkölcsreformátor és a róm. kath. egy-
házi elvek erélyes védője. 

Eszméinek és terveinek foganatba vételére 
rövid idő múlva, minden eddiginél tágasabb, 
tért nyújtott Gerbertnek a Gondviselés. A 
rr.ég aránylag fiatal V. Gergely pápa 999 
február 1-én hirtelen elhalálozván, III. Ottó 
császár egykori okta'óját és atyai barátját, 
Gerbertet magasztalta f i Sz. Péter székébe. 
Gerbert a 999. évi ápr. 2-án kezdé IL Syl-
vester néven a nyugati egyházat koimányozni. 

Mint római pápa, II. Sylvester nagy gondot 
fordítottarra hogy anyugaticsászárság hatalmá-
nak fejlődése meg ne ártson a pápaság független-
ségének, hogy a római pápa ne váljék, miként 
a konstantinápolyi patriárcha merő eszközévé a 
világi hatalomnak, a császároknak. 

A császári hatalom korlátozása és a már-
már mindent elnyelni akaró német befolyás-
nak a megfékezése czéljából II. Sylvester 
néhány nagynevű elődjének példáját követve; 
szivesen megragadott volt minden alkalmat, 
hogy a megtérő pogány népek kebelében a 
német egyháztól független s közvetlenül a pápa 
alá helyezett metropolitai székek alakíttassanak; 
s ekként a különböző nemzetiségű népek 
függetlenségüket e tekintetben is megőrizvén, 
mint egy keresztény államcsalád megannyi 
egyenjogú tagjai, gyűlhessenek Sz. Péter széke, 
mint a közös egyházi központ körül. 

Sylvester pápának ezzel a tervével teljesen 
megegyezett Geiza fejedelmünknek és utódának, 
Istvánnak az a törekvése, hogy a keresztény 
hitre tért magyar nemzet függetlenségét biz-
tosítsák, ne csak a keleti, hanem a nyugati 
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császárság hatalmaskodásával szemben is. Az 
éles eszű pápa örömmel fogadta és vette 
tudomásul, hogy István, a magyarok fejedelme 
nem III. Ottó császárnak, hanem a római 
szentszéknek az oltalmába ajánlotta volt 
Magyarországot, melyet ő, valamint utódai is 
úgy tel intettek kezdettől fogva, mint a nép-
szabadság közös ellenségének, a német biro-
dalom mindenhatóságának a korlátját, s a 
nií lyet szívesen czímeztek volt archiregnumnak. 

Ezt igazolja, erről tanúskodik II. Sylvester 
pápának az a bullája is, a melyet Asztrik 
hozott volt Sz. Istvánnak a pápa egyéb aján-
dékaival együtt, s a melynek magyarra fordí-
tott szövegét közöljük itt Horváth Mihály 
nyomán: 

„Sylvester püspök, Isten szolgáinak szol-
gája. Istvánnak, a magyarok fejedelmének, 
üdvözletet s apostoli áldást. Nemességed kö-
vetei, különösen pedig igen kedves atyánkfiai, 
Asztrik, tiszteletes kalocsai püspök* annál 
nagyobb örömmel illették szivünket és annál 
ki.-ebb fáradsággal jártak el tisztükben, men-
nél sóvárabb lélekkel vártuk Istentől előre 
megintve lévén megérkezésüket az előttünk is-
meretlen néptől. Szerencsés küldöttség, mely a 
mennyei követ által megelőztetvén s angyali 
működés által tárgy altatván, itteni határozatból 
előbb hajtatott végre, mintsem áltálunk meg-
hallgattatott. — Bizonyára nem az akarónak, 
sem a futónak, hanem az apostol szerint, a 
könyörülő Istennek végzése, ki, mint Dániel 
tanúskodik, változtatja az időket s korokat, 
átszállítja s alkotja az országokat, leleplezi a 
mély és rejtett dolgokat s tudja azt is, mi 
homályban létezik, mert vele van a világosság, 

* Sylvester pápa bullájának szövegére vonatkozó-
lag Horváth Mihály tudósunk a következőleg nyi-
latkozott. „A kereszténység első százada" czímű 
művében: „így találjuk e bullában, miként azt 
fnhotfer először s utána minden későbbi kiadások 
változatlanul közlik, Asstrikot czímezve. így hagyjuk 
ezt a bulla ezen közlésében egyelőre mi is, bár mi 
Asztrikot az első esztergomi érseknek valljuk, nehogy 
mielőtt ezt bebizonyítanánk, arról vádoltassunk, hogy 
önkényesen másítottuk meg a bulla szövegét. Ugyan-
ezen okból tartottuk meg egyebütt is mindenütt az 
eddig ismeretes szöveget. Kleve is határozottan kije-
lentjük mindazonáltal, hogy bár e bullát, egészben véve, 
valósággal II. Sylvester pápa által Írottnak tekintjük, 
annak egyes részeit azonban megmásítottaknak, vagy, 
miként diplomatikai műnyelven mondani szokták, inter-
poláltaknak tartjuk" . . . . „Az olvasó ez iránti előleges 
tájékozása végett azon helyeket, melyeket megmásí-
tottaknak tartunk, r i tkí tott betűkkel nyomattuk." 
Horváth Miliály püspök a „Századok" czímű folyóirat 
1868. évi január havi füzetében mutatta ki első ízben, 
hogy az első esztergomi érsek sem Domonkos, sem 
Sebestyén nem lehetett, miként ezt némelyek állítják, 
hanem Asztrik ; Horváth után Knauz Nándor történet-
tudósunk is bebizonyította azt, hogy Asztrik nem 
kalocsai, hanem az első esztei-gomi érsek volt." 

mely, miként János tanítja, megvilágosít min-
den embert, ki e világra jön. Először is tehát 
hálát adunk az atya Istennek és urunk Jézus 
Krisztusnak, ki a mi időnkben föltalálta ma-
gának Dávidot, Geiza fiát, a szive szerint való 
embert, és mennyei világossággal körülsugá-
rozván, fölserkenté őt Izrael, a maga népe, 
a választott magyar nemzet legeltetésére. 
Azután dicsérjük Fenségednek kegyeletét az 
Isten, tiszteletét az apostoli szék iránt, melyen 
az isteni kegyelem engedelrnéből, minden 
saját érdemünk nélkül ülünk. Méltó dicséret-
tel magasztaljuk továbbá adakozásod bőségét 
is, melylyel ugyanazon követeid és leveled 
által az országot és népet, melynek fejedelme 
vagy, úgy mindenedet és tenmagadat Szent 
Péternek, az apostolok fejedelmének örökre 
fölajánltad. Mert ezen kitűnő tetted által 
nyilván tanusítád és magadat méltóképen 
annak bizonyítád be, a minek, hogy téged 
nyilvánítani méltóztatnánk, buzgón kérted. De 
kíméljük szerénységedet. Mert nem szükséges 
bővebben dicsérnünk azt, kit a Krisztusért 
jelesen végrehajtott annyi és olyatén tettek 
nyilvánszóval hirdetnek, kit Isten maga dicsér. 
Ezért tehát dicső fiam, mindazt, a mit tőlünk 
és az apostoli széktől kivántál, a koronát, a 
királyi czímet, az esztergomi metropolitaságot 
és a többi püspökségeket a mindenható Isten-
nek és Sz. Péter és Pál apostolainak hatal-
mából, így rendelvén és parancsolván azt ugyan-
azon mindenható Isten, az apostoli áldással s 
minmagunk áldásával örömest engedélyezzük 
és megadjuk. Az országot i?, melyet adako-
zásod Sz. Péteri ek fölajánlott s vele ten-
magadat és az éiő és jövendő magyar népet 
s nemzetet a római szentegyház oltalma alá 
vévén, bölcseségednek, örököseidnek s törvényes 
utódaidnak bírni, tartani,igazgatni, kormányozni 
és birtokolni visszaadjuk és adományozzuk. 
Es ezen örököseid és utódaid, bárkik legye-
nek, miután az országnagyok által törvénye-
sen megválasztattak, hasonlóképen kötelez-
tessenek nekünk és utódainknak személyesen 
vagy követeik által kellő engedelmességet és 
tiszteletet tanúsítani s magukat a római szent-
egyház alattvalóinak mutatni, mely az alatta 
levőket nem tekinti szolgáknak, hanem fiai-
nak fogadja mindnyájatokat, — és a hatholika 
hitben s Krisztus urunk s üdvözítőnk vallásá-
ban szilárdul megmaradni s azt előmozdítani. 
És mivel nemességed, az apostoli dicsőségért 
törekedett, nem vonakodott Krisztus hirde-
tése és hitének terjesztése által apostoli hiva-
talt viselni s magunk és a papság tisztében 
eljárni és az apostolok fejedelmét mindenekfö-
lött különösen megtisztelni; ez oknál fogva 
mi is még különös szabadítékkal kívánván 
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jelességedet s a te érdemeid tekintetéből 
örököseidet és törvényes utódaidat, kik, 
mint mondatott, megválasztatni és az apos-
toli szék által megerősíttetni fognak, most 
és a jövőben mindenkorra földíszíteni: apos-
toli hatalmunknál fogva szinte megenged-
jük. ha akarjuk és kérjük, hogy miután 
te és ők a koronával, melyet küldünk, a 
követeidnek adott utasítás szerint megkoro-
názva le>zesz és lesznek, az apostolság czíme-
réül, magad előtt keresztet vitethess és ők is 
vitethessenek, és miként téged és őket az 
isteni kegyelem arra tanítand, országod jelen 
és jövendő egyházait helyettünk és utódaink 
helyett intézhessétek és rendezhessétek, mi-
ként mind ez egy más levélben, melyet neked, 
az országnagyoknak és az összes hü népnek 
mind közönségesen, hozzád utasított követünk 
meg fog vinni, — bővebben kifejtve foglalta-
tik. Könyörgünk a mindenható Istennek, ki 
téged reveden hivott ki anyád méhéből, hogy 
országolj és koronát viselj, s ki azon koronát, 
meli/ általunk a lengyelek herczegének számára 
készíttetett, néked adatni parancsold, növesz&ze 
igazsága gyümölcseinek gyarapodását; öntözze 
meg áldása harmatával országod új ültetvé-
nyeit bőségesen; országodat neked, téged pe-
dig országodnak tartson meg épségben; a 
látható és láthatatlan ellenségektől oltalmaz-
zon, s a földi országlat bajai után a mennyei 
országban örök koronával díszítsen. Kelt 
Rómában, márczius 27-én az 1000. eszten-
dőben." 

II. Sylvester e bulla kibocsátása után csak 
néhány évig élt: az 1003-ik esztendőben már 
XVIII. János foglalta volt el Sz. Péter szé-
két. II. Sylvester pápa eszméi és tervei azon-
ban örökségül tekintettek utódai által, kik 
azoknak megvalósításában híven fáradoztak. 

Szent István királyunk és II. Sylvester 
pápa ama bölcs intézkedéseinek, a melyek e 
bullában fölemlíttetnek, tulajdoníthatjuk, hogy 
a magyar nemzet országát a két csá*zái-ság 
malomkövei mindjárt a királyság kezdetén 
meg nem őrölhették, hogy a magyar nemzet 
a nyugati művelt népekkel, nemzetekkel 
szorosabb viszonyba lépett s azoknak állami 
és egyházi intézményeit magáévá téve, a 
nyugati kultura minden mozgalmában részes 
lévén, annak áldásaiban is osztozhatott, hogy 
védelmezője lehetett a nyugati népeknek a 
Kelet felől rázuduló barbár támadásokkal 
szemben, hogy maga is érezte és érezhette a 
nyugati népek és nemzetek részvétét és test-
véri segedelmét, valahányszor a végső veszede-
lem fenyegette hazánkat. 

Az Isten meghallgatta Sylvester pápa apos-
toli áldását, Szent István királyunknak és 

népének buzgó könyörgését. Nemzetünk a 
megyar királyság megalapításának 900-ik 
évfordulóját Istent dicsőítve hálás kegyelettel 
ünnepelheti meg. A gyászos idők, a melyek-
ben hazánkat, nemzetünket a végveszedelem 
fenyegette, elmultak. Magyarország dicsősége-
sen uralkodó királyunk bölcs kormányzása 
alatt Isten segedelmével a hatalomnak, gazdag-
ságnak eddigelé még soha el nem ért szín-
vonalára emelkedett s a magyar nemzet ősi 
erkölcsét követve, hálás kegyelettel adózhatik 
örömünnepén mindazoknak, kik Magyarország 
megalkotásában és föntartásában hiven fára-
doztak. 

IRODALOM. 
A nevelés történelme elemi és polgári tanító-

és tanítónőképző-intézetek, valamint tanítók és 
tanügybarátok számára. Harmadik, szemel-
vényekkel bővített kiadás 21 ábrával. I r ta: 
Molnár László, a budapesti kir. kath. tanítónő-
képző intézet érdemes igazgató tanára, a Szent 
István-Társulat tagja. Átdolgozta Schultz Imre 
pécsi tanítóképző-intézeti rendes tanár, a Szent 
István-Társulat tagja. Pozsony, 1900. Budapest. 
Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari és 
kir. akadémiai könyvkereskedő. Ára fűzve 
3 korona, kötve 3 korona 60 fillér. 

Valamint a líra a szerelemről énekel és 
fog énekelni mindaddig, míg ember lesz e 
föld kerekségén, úgy a vizsgálódó ész mindenha 
legszívesebben foglalkozik és fog foglal-
kozni az emberrel és keresni fogja, miként 
lehet az embert boldoggá tenni nevelés által. 
A világtörténelem nem mutat föl oly kiváló 
tudóst, írót, költőt, ki a nevelés soha meg 
nem oldott, mert meg nem oldható, nagy 
kérdésével nem foglalkozott volna és a taní-
tóra nézve nemcsak tanulságos a nagy gondol-
kodóknak a nevelésre vonatkozó fölfogásukat 
ismerni, hanen megnyugtató, buzdító; látván, 
hogy az ő foglalkozása nemcsak eszményi, 
hanem gyakorlati szempontból is fontos, hogy 
azt méltatnia minden gondolkodó embernek 
okvetlenül kell. 

Molnár-Schultz neveléstörténelme nyomról-
nvomra mutatja, hogy az emberiség haladásá-
ban kik voltak azok, a kik irányelveket álla-
pítottak meg az emberek nevelésére. Az érdekes 
és igen hasznos könyv, mely a bevezetésben 
a nevelés-történelem mibenlétét, hasznát és 
fölosztását tárgyalja, két részre oszlik; az 
első rész a nevelés egyetemes történelmét, a 
második rész a magyar nevelés történelmét 
mutatja be. Mindegyik rész két korszakban 

dolgozna föl az anyagot, rí. m.: a keresztény 
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kor előtt és a keresztény kor óta kifejlett 
embernevelési kiválóbb mozzanatokét. Az 
anyagrészlet paragrafusokba van szedve úgy, 
hogy egy-egy paragrafus egy meghatározott 
egészet tesz. Igen helyes és a tanítójelöltre 
nézve határozott megkönnyítés, hogy a czímek-
ben már ki van fejezve a tartalom jellem-
zetessége, péld.: a sínaiak családi nevelése, j 
az indek kaszt nevelése, az egyiptomiak papi 
nevelése, a perzsák nemzeti nevelése stb. stb. j 
Az is igen helyes és a derék tanító gondol- j 
kodására vall, hogy a szerzők egy-egy korszak 
befejezése után röviden összefoglalják és 
kidomborítják e korszak íobb nevelészeti ese-
ményeit és irányelveit. A műnek nagy becsét 
emeli az a szöveg, melyben a szerzők az 
illető korszak kiválóbb embereit szólaltatják 
meg. Aranyszájú Szent Jánosról, ki 347. szül. 
Kr. u., megtudjuk, hogy a nevelésről im ezeket 
mondta: „Minden festőnél, szobrásznál és 
minden művésznél többre becsülöm azt, a ki 
a gyermekek lelkét tudja művelni." „Minden 
a jellemtől függ, nem pedig a szavaktól; azért 
ne fordíttassák minden gond csupán a tudo-
mányos műveltségre." íme, az egész Herbart-
Ziller-féle nevelési rendszer egy mondatba 
foglalva Hadd emeljek ki még valamit a 
Szent Jeromos pedagógiájából: „A gyermek-
nek — így szól — puszpángból vagy elefánt-
csontból készült betűket kell adni a kezébe 
és azok neveit előtte megnevezni. Hadd ját-
szék azokkul, hogy játéka is tanulás legyen." 

Különös élvezettel tanulmányozhatjuk a 
második részt, a melyben a magyar nevelés-
ügyet ismertetik a szerzők. Igazi szeretet a 
tárgy iránt, őszinte buzgalom a személyek 
iránt tükröződik vissza ezen rész minden 
oldaláról úgy, hogy e könyv nemcsak mint 
tankönyv, hanem mint irodalmi munka is 
nagybecsüvé válik. Csak egy-két paragrafusból 
egy kis Ízelítőt. A második rész XXVI. §-a 
ezt a czírcet viseli: Az emberszeretet gyakor-
lásának és a közművelődés előmozdításának 
egyéb újabb intézetei és intézményei. Itt 
találjuk a magyarországi tanítók árvaházát, 
a Mária Dorottya-egiesület tanítónők menedék-
házát és az édes mindnyájunknak legdrágább 
kincsét : az Eötvös-alapot. A XXVII. A jelen-
kor tanügyi irodalma. Szaklapok. Nagy körül-
tekintéssel van összeállítva és bibliográfiái 
értékű. 

Dicséretre méltó az is, hogy szerzők minden 
felekezeti erzeigest ől menten, hiven jegyzik 
föl a történelmi tényeket, világos, könnyű 
nyelvezettel adják elő az eseményeket. A képek 
ellen sincs kifogásom. 

Es mégis van kifogásom ezen becses mű 
ellen. Mindenekelőtt kijelentem, hogy Molnár-

Schultz neveléstörténelme nem eléggé katho-
likus; pedig Schultz, az átdolgozó, előszavá-
ban azt mondja: „ . . . a szóbanforgó munka 
— erős hitem szerint — a katholikus oktatás-
ügynek még most is igen jó szolgálatot tesz, 
lévén mindezideig az egyetlen könyv hazai 
tanirodalmunkban, mely határozottan katho-
likus színezetű." 

A XV. §. a Szentirás pedagógiai méltatása 
és az apostolok neveléstana czímén nagyon, 
nagyon keveset mondanak. Hát a 24 könyv-
ből álló egész Szentírásnak nincs más peda-
gógiai része, mint Salamon példabeszédei ? 
És az a 3—4 példabeszéd győzze meg a 
tanulót a Szentirás pedagógiai becséről? Van-e 
az egész világirodalomban pedagógiai szem-
pontból szebb, megkapóbb történet, mint a 
József és testvéreié ? mint a Sámuel és Eli 
főpapé? mint a Ruth és Noémié? Van-e 
könyv a világirodalomban, mely a háládat-
lanságot egy-két szó hasonlattal úgy tudná 
ostorozni, mint Ezájás próféta? És az apos-
tolok nevelési elvei közül is csak a Pál apos-
toléból idéz. Van-e helyesebb és a cselekvés re 
buzdítóbb pedagógiai elv, mint a mit Jakab 
apostol levelének második fejezete 24. és 26. 
versében mond? Föl kell frissíteni a tanítók 
emlékezetében, a mit János apostol levelének 
3, fejezete 18. versében mond. Szóval, sem a 
Szentirás, sem az aspotolok nincsenek peda-
gógiai szempontból eléggé méltatva. A má-
sodik részben a magyar nevelés történelmé-
ből nagyon sok katholikus van kihagyva. 
Vagy tán Vaszary Kolozs Magarország herczeg-
primása nem érdemli meg, hogy pedagógiai 
működése megemlíttessék? Tudtommal az ő 
Világtörténelmét még most is tanítják a közép-
iskolákban, az ő ifjúsági iratai még most is ked-
vesek az olvasásra, nernesítők a szívre. Nem 
találtam Buschelc Antal győri esperes-plebanost. 
a kinek szavai és iratai fölemelőleg, buzdí-
tólag hatnak a tanítókra, sőt az ő művét: 
a tanítói hivatásról minden tanítóképzőben 
kötelezőleg kellene tanítani. Hiányzik Zichy 
Antal, a kinek a magyar művelődés körül 
oly sok érdeme van, hogy egész korszakokra 
kihat és maradardó becsű lesz. Hiányzik az 
oly korán elköltözött, nagyérdemű kultúr-
politikus: Szathmáry György. Hiányzik Lakits 
Vendel, a ki ugyancsak jó pár évtized óta 
fárad a magyar tanügy érdekében és mily 
könnyen juthattak volna a szerzők hozzá ott, 
a hol a M. T. Orsz. Bizottságát fölemlítik, a 
melynek ő az elnöke. A tanítónők között, kik 
értelemmel és szorgalommal, önzetlenül szol-
gálják a magyar tanügyet, nem találtam 
Dorogsághy Dénesuét, pedig ez a jeles taní-
tónő igazán megérdemli, hogy eredményes 
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működését elismerjék. Az említettek mind a 
katholikus egyház hivei, kár ezeket oly tan-
könyvben mellőzni, a mely „katholikus színe-
zetű." 

Úgy tudományos, valamint didaktikai szem-
pontból jobb lett volna a magyar nevelés 
történelmét az egyetemes nevelés történetével 
kapcsolatban adni, a hogy a szerzők a 64. 
oldalon a pietistáknál tették; azonban a két 
részre való osztás jogosultságát nem vitatom. 

A midőn még dicséretképen följegyzem, 
hogy úgy az első, valamint a második rész 
befejezése után függelékül jeles emberektől 
pedagógiai emlékmondatokat adnak, a mű 
végére pedig neveléstörténeti kortáblát is 
függesztettek a szerzők, azt az őszinte kíván-
ságomat fejezem ki, vajha ez a nagybecsű 
mű minél gyorsabban kelne el, hogy egy 
negyedik kiadásban senkinek se legyen .oka 
semmiféle kifogásra. 

(Budapest.) Schön József. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a szilágy somlyói 

nőegyletnek azon áldozatkészségeért, melylyel 
az ottani áll. el. iskola 45 tanulóját összesen 
260 korona értékű téli ruhával látta el; b. Kotz 
Vilmos cs. és kir. kamarás turjabisztrai nagybir-
tokosnak. azon áldozatkészségeért, melylyel az 
ottani áll. el. isk. czéljaira 1400 négyszög-
ölnyi telket ajándékozott. 

Kinevezte: Pozder Mária oki. tanítónőt a 
lozsádi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Maygraber Mária oki. tanítónőt a hatvani áll. 
el. népiskolához tanítónővé; Bányai Piroska 
oki. tanítónőt a szerencsi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Kracsmer Ilonka oki. tanítónőt 
a horgosi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Grabovszky Jolán oki. tanítónőt az ungvári 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Horváth 
Erzsi oki. tanítónőt a türei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Murgu Sándor oki. tanítót a 
torontálalmási áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Hoffmann Emil oki. tanítót az ópaulisi áll. 
el. népiskolához; r. tanítóvá; Moész Emília 
oki. tanítónőt a tótpelsőczi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; .Jancsó Gerő oki. tanítót a 
mezőtúri külön szaktanítós, közs. jellegű gaz-
dasági ismétlő-iskolához szaktanítóvá; Boga 
János oki. tanítót a gyalári áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá: Persenszky Károly oki. tanítót a 
szerencsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Olexy 
Irén oki. tanítónőt a vriczkói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Lutovszky Ludmilla oki. 
tanítónőt a kendilónai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Badói György oki. tanítót a rujén-

tumuli közs. el iskolához r. tanítóvá; Lázárné-
Lapusteán Mária oki. tanítónőt a szilágy-
perecseni áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Bothár Emil, Stollmann Andor, Endler Károly, 
Podhradszky Lajos és Gerhard Béla besztercze-
bányai közs. polg. iskolai igazgató, illetve r. 
tanítókat a beszterczebányai áll. polg. fiú-
iskolához a X. fizetési osztályba r. tanítókká 
és Bithár Emilt az igazgatói teendőkkel is 
megbízta. 

Áthelyezte: Álénián Hilarius dobollópa-
taki áll. el. isk. tanítót a nyénpataki áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Molnár né-Takács 
Mária gyalári áll. el. isk. tanítónőt a csukár-
pakai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Pilát Anna gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt a 
csongrádi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Iíerczog Mária lajtauj falusi és Zechmeister 
Ilona ürmösi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönö-
sen; Benedek Antal baczai áll. el. isk. taní-
tót a buzásbocsárdi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Terfaloga János jászé Lovai áll. 
el. isk. tanítót a dobollópataki áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Kéméndiné-Kutrovics 
Ella budafoki áll. el. isk. tanítónőt a lajtaúj-
falusi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Bázus József és Rázusné• Völgyi Paula oláh-
láposbáuyai, meg Nedelka András és Nede'bíné-
Németi Málvin ürményházi áll. el. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőt kölcsönösen ; Budai 
Ida lozsádi áll. el isk. tanítónőt a magaratop-
liczi áll. el. isk.-koz jelen minőségében; Teleg-
diné-Simon Etelka szászvárosi áll. el. isk. 
tanítónőt a budafoki áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Bíró Béla csófalvi áll. el. isk. 
tanítót a majosházi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Bodonyiné-Vargha Mária hat-
vani áll. el. isk. tanítónőt a hatvanvasút-
telepi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Csuk Amália magura-toplicsi áll. el. isk. taní-
tónőt a nagymihályi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Szepesi Ede tótpelsőczi áll. el. 
isk. tanítót a dobsinai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Bérczy József ó-paulisi áll. el. 
isk. tanítót a simonyifalvi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Stefezius Gizella alsókubini 
áll. el. isk. tanítónőt az abrudbányai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Navratil Irma 
lajtaújfalusi áll. el. isk. tanítónőt a monyoró-
keréki áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Szentpétery Zsuzsika kendilónai áll. el. isk. 
tanítónőt a „Munkás otthon" telepi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Balla István 
abrudbányai áll. el. isk. tanítót az algyői áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Tamasovich 
Paula alsószilvási áll. el. isk. tanítónőt a 
szászvárosi áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben; Nana Aurél bojabirzi közs. isk. kiren-
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delt áll. el. isk. tanítót a pe!rilla-deákbányai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Dudits 
Miklós polémiái áll. el. isk. tanítót a bereg-
szászi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Turcsányi Katalin pályini áll. el. isk. tanító-
nőt a turterebesi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Marossán 1 lo a a nagy mihályi áll. el. 
isk. tanítónőt az alsószílvási áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Szolgálattételre kirendelte: Nóvák Erzsi 
tótpalsőczi áll. el. isk. tanítónőt a nákófalvi 
közs. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Popovits Mária 
aradi munkaképtelen Lek talált gör. kel. taní-
tónő részére évi 800 koronát; Vörös János 
keszthelyi közs. el. isk. tanító részére évi 
1100 koronát; Bahg János szentandrási el. 
isk. r. kath. tanítónak évi 560 koronát; 
Mocsári) János kisnémedi szolgálatképfcelen 
r. kath. tanítónak évi 680 koronát; id. Haffner 
József németkeresztúri szolgálatképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 800 koronát; Sztrebeovszky 
Izaiás bacskai munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 680 koronát; Schubert Kor-
nélia tolnai munkaképtelennek talált r. kath. 
tanítónő részére évi 760 koronát; Tardin 
Mózes kerülösi munkaképtelen gör. kath. 
tanító részére évi 500 koronát; Cservenka 
Ignácz szélnyei róm. kath. tanító részére 
580 koronát 

Segély-, ill. gyám pénzt utalványozott: 
néh. Xantus Ignácz nyug. marosillyei r. 
kath. tanító János nevű kiskorú árvája részére 
100 koronát; néh. Pfeiffer János ókanizsai 
nyug. tanító özvegye, szül. Buff Ida részére 
658 korona 40 fillért; Konyevics Péter homo-
liczi közs. el. isk. tanító özvegye, szül. Pavlo-
vics Malicza részére évi 548 korona és 2 
kiskorú árvája részére együtt 182 korona 
66 fillért; néh. Szabó Lajos biharpüspöki ev. 
ref. tanító özvegye, szül. Cserepes Rakhel 
részére évi 464 koronát; Izákovics István 
domonyi róm. kath. tanító 4 kiskorú árvája 
részére 437 korona 32 fillért; néh Hárs 
József császártöltési r. kath. tanító özvegye, 
szül. Tarajossy Szidónia részére 300 koronát; 
néh. Dehel Joaníchiu volt guraszádai g. kel. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Sorinka Aszinet-
tának 300 koronát, két kiskorú árvájának 
egyenkint 50—50 koronát; Apáthy Ágoston 
lyubisei r. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Petrasovszky Annának évi 300 koronát; Csá-
vics Miklós nyugalmazva volt mézesi gör. kel. 
tanító özvegye, szül. Kilner Mária részére 
évi 401 korona 34 fillért és 3 kiskorú árvája 
részére együtt évi 158 korona 66 fillért. 

Arvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Kruspier László, volt henczkói ág. hitv. 

ev. tanító Mária és Etelka nevű kiskorú árvái-
nak a kecskemétibe; néh. Mészáros Ferencz 
volt cserencsóczi r. kath. kántortanító László 
nevű kiskorú árvájának a kecskemétibe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-bizott-

sága f. hó 13-án ülést tartott, melyen az 
ösztöndíjak tárgyában tette meg az osztó-bi-
zottság, illetőleg a közgyűlés elé terjesztendő 
javaslatát. Foglalkozott a gyűlés a Tanítók Háza 
felügyelő-bizottságának, illetőleg igazgató-taná-
csának a Tanítók Házába való fölvételek tár-
gyában előterjesztett jelöléseivel s áHalában az 
az elv érvényesült, hogy a fölvételeknél (mint 
egyébiránt az ösztönlíjak és segélyek megszava-
zásánál is) egyéb kellékek mellett különösen 
figyelembe veendő az, hogy a kérvényező mióta 
tagja az alapnak, mert semmiképen sem volna 
méltányos az, ha a régi (15—20 éves) tagok 
rövidséget szenvednének olyanok miatt, a kik 
csak a m. évben, vagy az idén léptek be. 
Mert bizony akadna1? kartársaink közt olyanok 
is, a kik egyik kezükkel 3 koronát hoznak, 
de legott nyújtják a másik kezüket százakat 
érő jótéteményért. Csak méltányos, hogy az 
ilyenek várjanak sorukra, mert ugyan hol 
voltak ezek a kartársak 25 éven át? És hol 
vannak még ma is sok ezeren, a kik pedig 
maholnap szintén rászorulhatnak az alap 
jótéteményeire ? 

— A magyar közélet két nagy halottja. 
Szlávy József koronaőr, a magyar közéletnek 
általánosan becsült, jeles alakja, f. hó 8-án 
Zsitvaújfaluban végelgyengülésben elhunyt s 
f. hó 12-én temették el ugyanott. Szlávy 
József koronaőr 1818-ban Győrött született. 
Az 1848-i eseményekben tevékeny részt vett 
s Kossuth Lajos őt bízta meg az oravicza-
bányai bányaigazgató-ág vezetésével. 1849-ben 
osztrák fogságba került s kétévi börtönt szen-
vedett el. 1867-ben belügyi államtitkár volt, 
1869-ben kereskedelmi minister, 1872-ben 
rövid időre ministerelnök, 1879-ben a kép-
viselőház elnöke s 1880-ban közös pénzügy-
minister. Koronaőrré 1882-ben választották 
meg, majd O Pölsége a főrendiház elnökévé 
nevezte ki. Minden állásában nagy szolgála-
tokat tett a nemzetnek és a trónnak egy-
aránt. Szlávy Józseffel legjobbjaink egyik leg-
jobbja szállt a sirba. — F. hó 12-én, néhány 
napi betegség után, elhunyt dr. Steiner Fülöp 
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székesfehérvári püspök, a ki kiváló tagja 
volt a magyar katholikus főpapi karnak. 
Egyesültek benne mindazon kiváló tulajdon-
ságok, melyek méltán emelték őt a nagy mél-
tóságba. Az elhunyt püspök olasz családból 
származott és ideszármazott nagyatyja vette 
föl a német Steiner nevet. Steiner Fiilöp 
1839-ben született s így csak 61 évet élt. 
Halála miatt a fehérvári jubileumi ünnepsé-
gek elmaradnak. 

— Világ folyása. A vértanú-halált szenve-
dett Uniberto királyt f. hó 9-én temették el feje-
delmi gyászpompával. Koporsóját a Pantheon-
ban édes atyja és Rafael sirja között helyezték 
el örök nyugovóra. Az olasz nemzet impozáns 
módon adott kifejezést mélységes gyászának. 
III. Viktor Emánuel király f. hó 11-én tette ! 
le az esküt az alkotmányra az olasz parlament 
szine előtt. — A kínai harcztérról az a hír 
érkezik, hogy az előnyomulás Peking ellen az 
egész vonalon megkezdődött. Pekingben a 
rémület óráról- órára nő. A régens-császárné 
napról-napra haditanácsot tart. Az egyesült kül-
földi hadak fővezérévé, a hatalmak közmeg-
egyezése alapján, gróf Waldcrsee német tábor-
nagyot nevezték ki. 

— Követésre méltó példa. Borsodvár-
megyében az Eötvös-alap ügye az utóbbi 
időben örvendetes lendületet vett. A helyi 
kezelőbizottság elnöke, Gebe Endre miskolczi 
ág. hitv. ev. tanító határozott lépésre szánta 
el magát. Péterfy „apánk" ama megjegy-
zése, hogy „. . . ti borsodiak keveset tesztek 
i.z ügy érdekében," fején találta a szöget. 
Gebe először is meleghangú fölhívást intézett 
a megye valamennyi tanítóihoz az Eötvös-
alap-ba való belépésre ; most pedig a nagy 
szünidőben föláldozván nyugalmát nem ki-
méivé sem pénzt, sem fáradságot, község-
ről-községre vándorol, fölkeresi a kartársakat 
s lelkes szavakkal igjekezik őket meg-
nyerni közös ügyünknek. Fáradozásainak 
már eddig is meglepő eredménye lett, a 
mennyiben az 50 koronás részesjfgy meg-
váltásával a nevezett alapba beiratkoztak: 
An dó Endre, Baksa Lajos, Bárdos József, 
Beeilt József, Droppa Ferencz, Fejes Albert, 
Fiedler János, Gállfy Ignácz, Gebe Endre, 
Hídvégi Benő. Horkay István, Igó Lajos, Juhász 
János, Kalapos Endre, Kalas Barna, Kálnai 
Géza, Kisgergely János. Kiss János, Kiss Sándor. 
Kletz Bertalan, Kovács Károly Kudlacsák József, 
Kulik Márton, Lángi Gyula, Lehoczky József, 
Mészáros Bálint, Moliás György, Nagy Jenő, 
Nagy Zsigmond, Osváth Bertalan, Polgári Gás-
pár, Soltész Kálmán. Spányik József, Szedlák 
József, Wendler József és Záhon Dezső. Meg-
győző érveivel reábírta a saját felekezete egy-

háztanácsát, hogy ez mind a négy tanítója részére 
— 200 koronával - megváltotta a részesjegyet. 
Gebe vándorlásainak azonban más üdvös 
eredménye is van. Személyes érintkezéseivel 
a különböző felekezetek tanítói közt a kar-
társi viszonyt ápolja. Megtörtént, hogy Sajó-
Szt Pétertől ke, dve az egész völgy községei-
nek tanítói elkisérték őt útjában, s csak a 
kies fekvésű Pereczesbányatelepen vettek vi-
dám hangulatban bucsut szeretett vendégük-
től. Kartársak! kövessétek Gebe Endre példá-
já t : legyetek apostolai az Eötvös-al; pnak! 

— A gyulavidéki róni. k;.th. tanítóegye-
sület aug. 6 -i közgyűlésén Kny Antal, békési 
esperes, elnök a tanítókat, mint a vallás-
erkölcsi nevelésben munkatársakat üdvözölte. 
Székely Lajos a magyar katholic/izmus, a 
királyság és szent korona 900 éves jubileumá-
ról olvasta föl történelmi emlékiratát, Jerzsák 
Árpád pedig hasonló alkalmi költeményt sza-
valt el szónoki hévvel és lendülettel. A tan-
terv kérdésében kimondatott, hogy csakis egy 
egységes tanterv alkotandó, hogy- osztott és 
osztatlan iskolák és ezek tanítói között a 
munkának kétféle fokozatú megkülönbözte-
tése folytán rangbéli különbségek kimagya-
rázhatok ne legyenek s mivel a kétféle tan-
terv az eddigi egységes tanterv mellett a 
közoktatásban visszafejlődés lenne; továbbá, 
mert az ország népességének már is észre-
vehető és folytonos kulturális haladása s az 
óvodák munkája folytán egyre több előisme-
rettel lépnek a tanulók az iskolába. A 11. kath. 
tanügyi kongresszusra Székely Lajos és Dobossy 
Sándor küldettek ki. A gyűlésen résztvett 
Bezey Szilvius kir. tanfelügyelő is. 

— A szatmári ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület augusztus 22-én Fehérgyar-
maton rendkívüli közgyűlést tart ; ugyanekkor 
gyámintézeti közgyűlés is lesz. 

Adakozás. Fisclimann Ignácz nyug. tanító 
a Tanítók Háza javára 20 fillért küldött hoz-
zánk; átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak. — A Folkmann János polg. isk. ig. 
által küldött s a 32. számban nyugtázott 
20 K. a nevezett által a Tanítók Háza javára 
tett 200 koronás alapítvány törlesztésére 
szolgált. 

T a r t a l o m : Nagy napok. U. — Tanítói illetmé-
nyek behajtása lírdödi Ferencz. Évzáró vizsgá-
latok napja. Bite Pál. -- A nyugdíjtörvény revíziója. 
Várady Lajos. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra : 
Király-dal. Porse Vilmos. II. Sylvester pápa. 
y. r. — Irodalom. Schön József. —• Hivatalos rész. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde tések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, H . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 5. 

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

A király ünneplő tanítóság. 
Magyarország tanítósága iskolai mun-

káján kívül, a hol az alkotmányos ki-
rály iránt való hűségre neveli, oktatja 
és saját példaadásával szoktatja a fogé-
kony keblű ifjúságot, a közéletben is 
minden ünnepiesebb pillanatot megra-
gad annak a hatalmas érzésnek, egybe-
kapcsoló gondolatnak kifejezésére, bogy 
a magyar állam területén minden tanító 
egy szívvel, egy lélekkel áldoz az alkotmá-
nyos király iránt való példaadó hűségnek. 

Folyó évi augusztusi gyűlése kiváló 
alkalmul szolgált a tanítóság egyeteme 
képviseletében működő Országos Bizott-
ságnak ily ünnepies manifesztálásra. 
A magyar királyság 900 esztendős 
emléknapja egymagában is alkalmas 
volt arra, hogy hódoló figyelmünket 
Szent Istvánnak népeket erős nemzetté 
egyesítő koronája jelenlegi viselője, di-
csőségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz 
József fölkent személyére irányozza. 
Másik alkalom az aug. 17-én tartott , 
Eötvös-alap jótéteményeit osztó országos 
bizottság gyűlésének előkészítése volt, 
midőn I. Ferencz József apostoli kirá-
lyunk jóságos szive sugallata folytán 
az ország pénzén vásárolt „Ferencz 
József Tanítók Háza" kötelékébe, 
az isteni kegyelem bőséges kedvezése 
folytán immár 70 évet élt uralkodónk 
születése napja előestéjén, 61 tanulót 

vehetünk föl gondos nevelő szárnyunk 
alá istápolásra. Eme két nagyjelentő-
ségű mozzanat indítá az Országos Bi-
zottságot arra, hogy ez idei gyűlését 
két részre osztva a) emlékünneppé és 
b) komoly tárgyaló gyűléssé tegye. Emlék-
ünnepén áldozott keble szent érzelme 
követelményének: a 900 éves királyság 
évfordulóján uralkodó apostoli király iránt 
való hűségének; tanácskozó gyűlésén pedig 
gondos előkészítés után az ország 
tanítóegyesületeinek küldöttei hozzájáru-
lásával megkészíté alaptételeit a jövő év 
folyamán várható törvényjavaslatkészí-
tés alkalmára a tanítók országos nyugdíj-
alapjára vonatkozó memorandumnak. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
termében aug. 16-án d. e. 9 órakor 
nyitotta meg Lakits Vendel elnök az 
ünnepélyes közgyűlést. Megnyitás előtt 
Kölcsey Hymnusa lelkesítő akkordjai 
hangzottak el, fölemelve a hazaszeretet 
melegével áthatott szivünket arra az esz-
nei magaslatra, hol ünnepi áhítattal lehe-
tet t meghallgatni az elnöki hazafias 
megnyitót és Ujváry Béla ünnepi, 
lelkes, gyújtó hatású beszédét „a ma-
gyar királyság 900 éves fönnállása al-
kalmából." 

A tanítóság egyetemének helyeslésé-
vel találkozott ez az ünnepi beszéd s 
egyhangú lelkesedést keltettek követ-
kező részei : 

Lapunk 34-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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„Mi, kedves tanítótársaim, a kultura 
szerény munkásai vagyunk s mint 
ilyenek, e tanulságok láttára, nagy 
okunk van arra, hogy örvendezzünk az 
örvendezőkkel és ünnepeljünk az ünnep-
lőkkel. Istenbe vetett erős hit, rendü-
letlen hazaszeretet, soha meg nem ingó 
királyhűség és a művelődés igaz szere-
tete s erőinkhez mért buzgó terjesztése: 
ezek azok a fénylő csillagok, a melyek 
ma erősebben hintik fényöket Szent 
István koronájára, mint valaha s a 
melyek a magyar tanítóságnak min-
denkor világító tüzei valának. 

Méltán ünneplünk hát az ünneplők-
kel, mi magyar tanítók, mert hogy ez 
az ezeréves haza kiállotta az „idők 
szelének a mérgét," abban nekünk is 
van részünk; nekünk, a kik nem ön-
dicsekvéssel, hanem hazafias önérzettel 
mondhatjuk el, hogy istenfélelemben, 
hazaszeretetben, királyhűségben és a 
műveltség szeretetében neveljük a 
magyar ifjúságot. Jól esik lelkünknek, 
midőn a nemzetet ünnepelni és örven-
dezni látjuk és azokhoz a hő imákhoz, 
a melyek nemzetünk jövendő virágzá-
sáért és leendő nagyságáért a jubileum 
napjaiban az éghez szállanak, mi is 
csatoljuk a mi imáinkat azzal az erős 
fogadalommal, hogy e jövendő virág-
záson és e leendő nagyságon munkálni 
soha meg nem szűnünk. Fogadjuk erő-
sen. hogy a népnek igaz barátai leszünk 
minden időkön át s hogy a néptanító 
nevet a hazaszeretet fényes zománczá-
val fogjuk bevonni. 

Mi, a kik egyesültünk i t t felekezeti 
és nemzetiségi különbség nélkül s a 
kik ez egyesülésünkhöz csak kartársi 
érzületünktől és a világot föntartó 
szeretettől kértünk tanácsot, érezzük, 
tudjuk, hogy csak az egységes nemzet 
lehet hatalmas, mint a hogy mi magunk 
is az egységben keressük a magunk 
erejét. Munkáljunk, kedves tanítótársaim, 
válvetetten a nemzeti egység, a nem-
zeti béke, a nemzeti öszhang fönmara-

dásán és megerősödésén és Isten áldása 
lesz munkánkon és a nemzet hálás 
lesz az ő néptanítói iránt. Legyen 
evangeliumunk a jövő evangeliuma: 
a felebaráti szeretet, mint a hogy Szent 
István koronájának is a keresztényi 
szeretet a legékesebb drága köve! 

Hála adassék a népek ós királyok 
égi királyának, hogy a magyar király-
ság 900 éves fordulóját oly bölcs, né-
peit oly igazán szerető király alatt 
engedte megérnünk, mint a milyen a 
mi jó Atyánk: I. Ferencz József apos-
toli királyunk! És adjunk hálát a 
magyarok Istenének azért a különös 
kegyéért, hogy szeretett királyunknak, 
a ki holnap ünnepli születésének 70-dik 
évfordulóját, népei boldogítására hosszú 
kormányzást jut ta tot t és kérjük a 
nemzetünk sorsán őrködő Gondviselést, 
hogy királyunk drága életét még sokáig 
tartsa meg. 

A magyar királyság 900 éves öröm-
ünnepén ragyogjon új, eddig nem látott 
fényben Szt István koronája és Kár-
pátoktól Adriáig hangozzék lelkesülten a 
kiáltás, hogy „éljen a király!" 

Az ünnepi beszédet követő éljenzés 
elcsillapultával rázendítették Vörös-
marty szózatját: „Hazádnak rendületle-
nül légy híve, óh magyar." 

így ünnepelt, nem felsőbb rendeletre, 
de szive legbensőbb sugallatának, mint 
legfőbb parancsnak engedelmeskedve a 
Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága; így bizouyítá be királyhűségét, 
lelkesen, s történeti megőrzendő emlék-
jelül diszes albumba foglalt hódoló 
emlékiratot is terjesztve föl Szent 
István 900 éves koronájának örökösé-
hez: I. Ferencz József apostoli kirá-
lyunkhoz, kinek áldó jobbja boldogítja 
a magyar nemzetet, boldogítja a ma-
gyar néptanítói kart és áldást áraszt 
a késő tanítói nemzedékre is. 

Éljen a király! 
(Budapest.) G. J. dr. 

^ O f O - -
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Idei nagygyűléseink. 
i . 

A M. T. Orsz. B i z o t t s á g á n a k k ö z g y ű l é s e . 
Az Orsz. Bizottság f. évi közgyűlését, mely-

nek jelentőségét első czikkünkben méltatjuk, 
aug. 16- áu d. e. tartotta meg a Tudományos 
Akadémia elsöemeleti termében. A vidéki 
egyesületek képviselői nagyszámban jelentek 
meg a gyűlésen, melynek első része ünnepi, 
második része meg a közügyek iránt való 
•érdeklődésről tanúskodó volt. 

A közgyűlést, melyen a minister képvisele-
tében dr. Neményi Imre cz. osztálytanácsos, a 
kath. tanítík Orsz. Bizottsága képviseletében 
dr. Steinberg és Ember Károly alelnökök jelentek 
meg, a Hymnus eléneklése után Lakits Vendel 
lendületes beszéddel nyitotta meg. Rámutatott 
a magyar királyság 900 éves fordulójának 
ünnepére. 

Felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül 
— úgymond — a magyar tanítóság e nap alkal-
mából hálát ad a Mindenhatónak azért az óriás 
fejlődésért, a min sokszázadokon át a magvarnép 
nevelése átment. Növeli a tanítók mai tizedik 
országos gyűlésének ünnepi jelentőségét, hogy 
a király most lép hetvenedik évébe. (A gyűlés 
tagjai e szóra fölálllanak.) Ennek örömére 
áldást kér a legalkotmányosabb uralkodóra és 
indítványozza, hogy 0 Fölségéhez a következő 
táviratot küldjék: 

A Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága huszonkétezer tanító képviseletében a 
magyar királyság kilenczszázéves fordulója 
alkalmából tartott díszgy üléséből jobbágyi 
hódolatát fejezvén ki Fölséged legmagasabb 
trónja előtt, Fölséged hetvenedik születése 
napján buzgó áhitattal kéri az isteni Gond-
viselést, hogy Fölséged drága életét népei 
javára és országai boldogítására még számos 
évekig tartsa meg. Jobbágyi hódolattal Föl-
séged magyarországi hű tanítói, a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága: Lakits 
Vendel elnök. 

Az éljenzéssel és tapssal fogadott megnyitó 
beszéd után Lakits Vendel üdvözölte a minis-
ter képviselőjét, Neményi Imre cz. osztály-
tanácsost, a ki a tanítóságnak zajos tetszés-
nyilvánításai között adta át a tanítóságnak 
a minister üzenetét. Mindig szívesen jön a 
tanítók közé, úgymond, de ma egyúttal büszke 
öröm tölti el, hogy a tanítóság országos 
tanácskozásaira olyan év alkonyán jöhetett, a 
melyben leghőbb vágyuk, legforróbb kívánsá-
guk : a Tanítók Házá-nak fölállítása megvaló-

sult. A magyar tanítói generáczió, a mely ön-
maga erejéből emelkedett föl szellemileg és 
anyagilag, ezzel az intézménynyelj ennek segít-
ségével munkálhatja továbbra is testületi ér-
dekeit. Egyek ezek az ország érdekeivel, mert 
a népek nagy harczában csak úgy állhat meg 
a nemzet, ha fiai mennél tökéletesebb iskolá-
zottsággal mennek neki a nehéz életnek. Ezt 
az érdekkapcsolatot nemcsak ismeri, de min-
denha el is ismerteti Wlassics minister. (Taps, 
éljenzés.) 

Ijakits Vendel elnök megköszönve Neményi 
Imre cz. osztálytanácsosnak a közgyűlést üd-
vözlő beszédét, a közgyűlés áttért rendes tárgy-
sorozatára. 

A királyság és kereszténység jubileuma al-
kalmából Ujváry Béla mondott emlékbeszédet, 
melynek egy részét első czikkünkben adjuk s 
mely egész terjedelmében a Magyar Tanítók 
Naptárában fog megjelenni. Az emlékbeszédet 
nagy figyelemmel hallgatta a közgyűlés s a 
végén lelkes éljenzésekbe és tapsba tört ki. 

A nagy lelkesedés hatása alatt indítványozta 
Péterfy Sándor, hogy úgy az emlékbeszéd, 
valamint az elnöki megnyitó és a minister 
képviselőjének a beszéde egész terjedelmükben 
közöltessenek a tanítósággal. (A Magyar Taní-
tók Naptára, mely szeptember elején jelenik 
meg, fogja valamennyit egész terjedelmében 
közölni.) 

A közgyűlés ünnepi része a Szózat elének-
lésével véget ért. 

Rövid szünet után Lakits Vendel elnök 
újra megnyitotta a közgyűlést és kezdetét 
vette Ember János előadásában a nyugdíjtör-
vény revíziójának a tárgyalása. Az ötös bizott-
ság javaslatát hosszú és élénk tárgyalás után 
a közgyűlés a következőkben fogadta el, ille-
tőleg a következő munkálat alapján fog az 
igazgató-tanács a közoktatásügyi ministerhez 
memorandumot intézni: 

„ l . A nyugdíjra jogosítottak közé fölveendők: 
amazok az oki. tanítók, a kik csupán hitoktatás-
sal, esetleg egyházi énekoktatással is foglal-
koznak ; b) a tanítói álláson működő okleveles 
óvónők. 2. A nyugdíj-intézetbe lépés kötelező 
mindazokra nézve, a kiknek jobb végellátási 
igényök nincs. A fölvétel a kir. tanfelügyelő 
útján hivatalból történik. Az esetleges kése-
delem a jogosultra vagy családjára nézve 
semmi hátránynyal sem járhat. Azon tanítók-
nak, kik késedelmes jelentkezésük miatt a 
jelentkezésük előtti szolgálati éveiket elvesz-
tették, elvesztett szolgálati éveik számíttassanak 
be pótlólag, ha azt az új nyugdíjtörvény 
életbeléptétől egy éven belül kérelmezik. Az 
ilyenek az elvesztett éveikre egyszeres évi járu-
lékot fizessenek annak visszamenő kamatai-

3 3 * 



540 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 26. SZÁií . 

val. 3. Nyugdíjra jogosultak az intézetnek azon 
tagjai, a kik nyilvános népoktatási intézetek 
ben: a) 5 beszámítható éven át szolgáltak s 
teljesen munkaképtelenekké váltak; b) a kik 
10 évet, e) a kik 35 évet szolgáltak. Első 
esetben a biztosított nyugdíj összeg 40°/o-a, a 
második esetben 50°/o-a; 10 évi szolgálaton 
fölül minden évi szolgálat 2—2°/o-kal emeli 
a nyugdíjat. A harmadik esetben, tekintet 
nélkül korára, a biztosított teljes összeggel 
vonulhat nyugalomba a tanító. A nyugdíjazás 
a b) alatt fölhozott esetben ideiglenes is le-
het. Az a tanító, a ki családot nem alapított, 
indokolt esetekben a családot megillető nyug-
díjjogosultságot az általa föntartottakra ru-
házhatja. Az elhalt tanító után, kinek nincse-
nek hátramaradottai, az illető község kapja 
a tanító 3 havi fizetését elérő temetési járu-
lékot. 4. A szolgálati évek az összes igény-
jogosultakra nézve az oklevél birtokában meg-
kezdett szolgálattól számíttatnak, tekintet 
nélkül az illetők korára. A jelenleg alkalmazás-
ban alio tanítók a 21-ik, illetve 20-ik életév 
előtti szolgálati időre a nyugdíjjárulékot pót-
lólag befizethessék. 5. A szolgálat indo-
kolt félbeszakításának tekintendő, ba az 
igényjogosult tanulmány miatt szakítja meg 
szolgálatát. 6. A nyugdíj összegének megállapí-
tásánál vétessék számba a szolgálatnak min-
den napja. 7. A nyugdíjigény megállapításá-
nál számbaveendők az összes állandó jellegű 
tanítói járandóságok. A kántortanítók részére 
új díjlevelek állíttassanak ki, melyekben a 
tanítói és kántori járandóságok tisztán elkülö-
níttessenek. A kántori járandóság — ha az 
illető kántortanítónak ekképpen megállapított 
nyugdíjigénye az ötödéves korpótlékon kívül 
600 forintot meg nem halad — beszámí-
tandó. A hitoktatást teljesítő kántortaní-
tók részére hitoktatói járandóság veendő föl, 
mely a nyugdíjigény megállapításánál számba 
veendő. A 400 frtot el nem érő tisztán tanítói 
fizetés, tekintet nélkül a kántori jövedelemre, 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján egészíttessék 
ki 400 írtra. Az állandó jellegű ismétlőtanítás 
(ismétlő- és ipariskolai) díja vétessék számba. 
A földjövedelem megváltási vagy haszonbéri 
összege vétessék a díjlevélbe. 8. Az igényjogo-
sult felesége és gyermekei a férj 5 évi beszá-
mítható szolgálata után rendes nyugdíjat, 
illetőleg nevelési járulékot élveznek. Az öz-
vegy: a) férje halála napjától számított fél 
éven át a férj összes javadalmainak birtoká-
ban marad, azonfölül a haláleset alkalmával 
3 havi javadalommal fölérő temetési járulé-
kot kap; b) nyugdíja a férj beszámítható 
összes javadalmának 50°/o-a. 9. Nevelési járu-
lékban a fiú-gyermek 20, a leány 18 éves 

koráig részesül. A tanulmányaikat folytató 
gyermekek, ha előrehaladásukat igazolják, 24 
éves korukig maradhatnak nevelési járulékaik 
birtokában. A vagyontalan és keresetképtelen 
nyomorék árvák a neveltetési pótlékot élet-
fogytiglan élvezik. 10. A félárvák az anyát 
megillető nyugdíjnak Ve-át kapják nevelési 
járulékul, tekintet nélkül a gyermekek számára. 
11. A teljesen szülőtlen árvák árvaházakban 
vagy e helyett egészségileg és nevelésileg 
alkalmas családoknál neveltetnek, ez utóbbi 
esetben az anyát megilletendett nyugdíjnak 
50°/o-át kapják nevelési járulékul. 12. Az 
50°/o-os hozzájárulás 25°/o-ra szállíttatik le. 
13. A 2%-os évi járulék ellenben fölemelte-
tik 3%-ra. A járulékok közadók módjára, 
tehát negyévenkint szedessenek be. A 3-ik 
%-ból eredő jövedelem az első három évben 
a Tanítók Háza I. Ferencz József-alapja és a 
megyei általános tanítótestületek által fön-
tartott internátusok segítségére, a 4—6-ik 
évben pedig betegsegélyző alap alkotására 
fordíttatik. A nyugdíjalapból egy oly összeg 
szakíttassék ki, melyből az 1870. év előtti 
időre eső nyugdíjhányad szolgáltassék ki azon 
tanítók részére, a kiknek iskolaföntartóik az 
ily hányad kiszolgáltatására nem kötelezhetők. 
14. Az állami hozzájárulás fölemtltetik 600 
ezer koronára. 15. A 30 filléres járulékok 
föntartatnak. Az átalány rendszer általánossá 
tétetik és kötelezővé lesz. 16. Ezen kívül az 
eddigi törvényekben és kormányrendeletekben 
az alap javára biztosított jövedelmek és jogok 
továbbra is föntartatnak. 17. Az alap keze-
lési költségeit az állam viseli. 18. Évenkint 
— 10 éven át — 100 ezer korona fordíttatik 
az alap jövedelméből az intézetbe bármi ok 
miatt föl nem vett, vagy 5 évi szolgálat előtt 
elhalt tanítók özvegyeinek és árváinak segé-
lyezésére. 10 év után az egész összeg az 
utóbbira fordítandó. 19. A kezelő bizottság-
ban a tanítóság képviseltetik: 1 kisdedóvó, 
1 elemi. 1 polgári iskolai tanító, ezenkívül az 
Orsz. Bizottság által időről-időre választott 
jogtanácsos által. A tanítók nyugdíjazását 
elrendelő bizottságban a hivatalos megyei 
tanítóegyesület egy-egy képviselője tanács-
kozási és szavazati joggal birjon. 20. A saját 
nyugdíjintézetet föntartó iskolaföntartók a 
tanítói nyugdíjtörvényben biztosított összes 
előnyöket egy év leforgása alatt kötelesek 
nyugdíjintézetük tagjainak biztosítani. 21. Az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet a vallás- és közok-
tatási minister felügyelete alatt ugyan, de 
önálló külön szervezetet nyerjen. 22. A 
nyugdíjtörvény minden 10 évben revideál-
tassék. 23. Az évi lakbér összege a nyugdíjba 
beszámítandó. 
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Ennek a fontos kérdésnek a tárgyalása 
három óráig tartott. Élénk volt a vita, mely-
nek folyamán fölszólaltak: Gockler Lajos 
(Délmagyarországi Tanítóegyesület), dr. Gööz 
József (Budapest), Gábel Jakab (Nagyvárad), 
Józsa Dániel, Kozma László (Debreczen), 
Sárkány Gábor (Munkács), Fass Mátyás 
(Szeged), Szalöky Dániel (Csokonya), Máté 
József (M.-Vásárhely), Novoszel János, Kiss 
Mózes (Erzsébetfalva), Máté János (Nagy-
Becskerek), OrsovszJcy Gyula (Nyiregyháza), 
Simon Károly (Hadház) és Péterfy Sándor kir. 
tanácsos. 

Az egyik fölszólaló azt állítván, hogy György 
Aladár a Néptanítók Lapjában a hivatalos 
álláspontot formulázta, ezt a tévedést Ujváry 
Béla szerkesztő annak a kijelentésével rekti-
íikálta, hogy György Aladár csak a saját egyéni 
nézetének adott kifejezést. 

„A záró vizsgálatok szabályozása" czímű 
tétel az idő rövidsége miatt a napirendről 
levétetett. 

Olvastatott a pénztári jelentés, mely szerint 
a bevétel 8595 korona 38 fillér, kiadás 6967 
korona 03 fillér; pénztári állapot tehát 1628 
korona 35 fillér. Az ellenőr jelentése szerint 
a pénztár teljesen rendben találtatván, pénz-
táros részére a fölmentvény megadatott és 
fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönet szavaz-
tatott. 

A közgyűlés, mint a mait évben, úgy jelen 
alkalommal is a titkárnak 400 korona, a pénz-
tárnoknak 200 korona tiszteletdíjat szavazott 
meg-

Az alapszabályok 23-ik §-a értelmében a 
tisztújítás ejtetett meg. A kandidáló bizottság 
javaslata alapján a közgyűlés közfelkiáltással 
3 évi időtartamra a tisztikart és az igazgató-
tanácsot a következőképen választotta meg: 
Tisztikar: Elnök: Lakits Vendel. Alelnökök: 
Somlyay József, dr. Gööz József, Sckneider 
István, Fass Mátyás. Titkár: Hajós Mihály. 
Jegyzők: Bárány Zsigmond, Józsa Dániel, 
Pál Albert, Sófalvi György, Sziklay P. Gyula. 
Pénztáros: Kurz Sámuel. Ellenőr: Schön József. 
Levéltáros: Koncsek Lajos. Igazgató-tanács. 
I. Bendes tagok: a) Budapestről: Almási 
János, Böngérfi János, Bursics Ernő, Dorog-
sághy Dénesné, Ember János, Ember Károly, 
Groó Vilmos, György^ Aladár, Józsa Mihály, 
Kapy Rezső, Léderer Ábrahám, Magyar József, 
Móra István, Nagy László, Peres Sándor, 
Sajó Sándor, Sretvizer Lajos, Szőke István, 
Ujváry Bála, Tráj tier Károly, Verédy Károly. 
b) Vidékről: Csulak Lajos, Dobó Adolf, Gábel 
Jakab, Láng Mihály, Molnár Ferencz, Pallós 
Albert, Pásthy Károly, Péter József, Sárkány 
Gábor, Schenk Jakab, Sólyom Jáno3, Sndy K. 

János, Szentgyörgyi Lajos, Szirbek József, 
Ujlaky Géza. II. Póttagok: Alszeghy János, 
Bocsefc György, Cserhalmi Ferencz, Gerley 
Szevér, Gockler Lajos, Gorzó Dénes, Járossy 
Endre, Kropácsy István, Kulik Márton, Szabó 
Dezső, Száva János, Vajna Károly. Az alap-
szabályok 35. §-a szerint az igazgató-tanács-
nak ezeken kívül rendes tagja az országos 
jellegű tagegyesületek egy-egy kiküldötte. 
Ezek a következők: Halász Sarolta, Kornfeld 
Gyula, dr. Kovács János, Kozma László, 
Moussong Géza, Schmidt Albin, Sinka Lajos. 
Úgyszintén rendes tagja még az igazgató-
tanácsnak az Orsz. Biz. tiszteletbeli tagja : 
Péterfy Sándor is. 

Elnök a maga és tiszttársai nevében meg-
köszöni a közgyűlés bizalmát s azon ígéretet 
teszi, hogy miként a múltban, úgy a jövőben 
is teljes igyekezettel fog a tisztikar a taní-
tóság érdekei ügyében tőle kitelhető buzga-
lommal fáradozni. 

Kozma László az igazgató-tanács megbízá-
sából azon indítványt terjeszti elő, hogy az 
Országos Bizottság azon férfiút, a ki nemcsak 
megalkotta, de szivós kitartásával a virágzás 
fokára is emelte a magyar tanítóság egye-
temét egybekapcsoló Eötvös-alapot; — a ki 
megalkotta a Tanítók Házát, ezt a férfiút, 
Péterfy Sándort egész életében kifejtett buz-
góságáért az alapszabályok 6-ik §-a alapján 
első tiszteletbeli tagjául válaszsza. 

Az indítvány nagy lelkesedéssel egyhan-
gúlag elfogadtatott, a mit az elnök, mint 
határozatot, szűnni nem akaró élje nz esek 
között mondott ki. 

Szentgyörgyi Lajos állami tanító indítványt 
tesz a magyar motívumok egybegyűjtése s a 
rajz- és női kézimunka - oktatásnál leendő 
használata tárgyában. 

Tanulmányozás és további eljárás végett 
kiadatott az igazgató-tanácsnak, valamint a 
„Szepesi Tanítóegyesület" azon indítványa is, 
hogy azok a tanítók, a kiknek a nyugdíjba 
beszámítható tanítói jövedelmük 1000 koroná-
nál nagyobb, e jövedelem 10%-át kapiják 
ezentúl ötödéves korpótlék gyanánt. 

Egyhangúlag és lelkesedéssel fogadták el 
Ujváry Béla igazgató-tanácsi tag azon indít-
ványát, hogy a M. T. Orsz. Bizottsága a 
Tanítók Háza gyufáját, mely a Tanítók Háza 
javára rövid 3 hónap alatt 500 koronát jöve-
delmezett, az összes hazai tanítóegyesületeknek 
és minden magyarországi tanítónak fölkarolásra 
ajánlja. 

Az elnök indítványára a közgyűlés a Tud. 
Akadémia elnökségének a termek átengedéséért 
köszönetet mondván, Lakits Vendel éltetése 
közt oszlott szét. A jelenvoltak nagyrésze köz-
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ebédre ment át az „István főherczeg" szállo-
dába (melynek derék tulajdonosa: Gundel 
János már oly sok tanító tanuló fiának adott 
szabad asztalt, a miért a tanítóság az érde-
mes vendéglőst jól megérdemelt óvácziókban 
részesítette), a hol lelkes fölköszöntőket mon-
dottak a királyra, Wlassics ministerre, a vi-
déki kartársak egyetértő közreműködésére, 
Péterfy Sándorra, Ujváry Bélára (kir. tan ácsossá 
való kineveztetése alkalmából), Lakits Vendelre, 
Ember Károlyra (mint a kath. tanítók képvi-
selőjére), a jelen volt királyi tanfelügyelőkre, 
köztük első sorban Eötvös K. Lajosra, Vass 
Mátyásra stb. Az Orsz. Bizottság ez évi köz-
gyűlése ismét emelte köztünk az összetartozó-
ság és összetartás érzetét. 

II. 

Az Eötvös-alap közgyűlése. 
Az Eötvös-alap f. hó 17-én tartotta köz-

gyűlését a Tud. Akadémia elsőemeleti termé-
ben Lakits Vendel elnöklete alatt. A köz-
oktatásügyi ministert ezúttal is dr. Neményi 
Imre cz. osztálytanácsos képviselte. I^akits 
Vendel a minister képviselőjét melegen üdvö-
zölte s hálával emlékezett meg JVlassics 
ministerrxek az Eötvös alap iránt tanúsított 
jóakaratáról, a minek utóbb is jelét adta azzal, 
hogy az Eötvös-alapnak ösztöndíjakra 2000 és 
a Tanítók Házára szintén 2000 koronát utal-
ványozóit ki, most pedig rokonszenvét az 
egyesület iránt azzal mutatja ki, hogy kép-
viselőjét küldi el közgyűlésünkre. 

Neményi Imre dr. szép beszédben elismerés-
sel nyilatkozik az Eötvös-alapról, mely meg-
valósította a tanítók legforróbb vágyát: a 
Tanítók Házát. Az érdem ki mást illethetne 
ezért, mint a magyar tanítóság Mózesét: 
Péterfy Sándort a ki meg nem szűnő buzga-
lommal fáradozott a legjótékonyabb intézmény 
létrehozásában. Elismeréssel adózik a Tanítók 
Háza gondnokának és Isten áldását kéri mind-
azokra, kik e két testvérintézmény létesítésén 
fáradoztak és fölvirágoztatásán még fáradozni 
fognak. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után Lakits 
Vendel bejelentette a közgyűlésnek, hogy 
Péterfy Sándor, megrongált egészségi állapota 
miatt, lemondott az elnökségről, de a lemon-
dást a gyűjtő és kezelőbizottság annak ide-
jében nem fogadta el, hanem őt (Lakits 
Vendelt) az Eötvös-alap, Ujváry Béla alelnököt 
pedig a Tanítók Háza elnöki teéndőivel bízta 
meg. Mivel Péterfy Sándor most — hála az 
isteni Gondviselésnek! — jobb egészségi álla-
potban van, fölszólítja a közgyűlést, hogy 
Pétirfy lemondását ne fogadja el. 

Péterfy Sándor azt mondja, hogy az Isten 
megsegítette s hogy egészségi állapota tete-
mesen javult, de azért mégis arra kéri a köz-
gyűlést, hogy tartsa fönn a gyűjtő- és kezelő-
bizottság intézkedését. 0 magára vállalja a 
szabadasztalok ügyét (élénk éljenzés), de az 
elnöki teendőket bízzák az alelnökökre, a kiket 
ő szívesen fog mindenkor támogatni. A köz-
gyűlés — lelkesen megéljenezve az érdemek-
ben gazdag Péterfy Sándort —, ily értelemben 
határozott. 

Lakits Vendel bejelentette, hogy az abaúj-
tornamegyei tanítótestület 4000 koronás ala-
pítványt tett a Tanítók Háza javára, a szepes-
megyei tanítóegyesület meg 2000 koronás 
segélyalapítványt az Eötvös-alapnál, a fővárosi 
vendéglősök pedig a mult évben 112 tanító 
fiának adtak szabad asztalt. E bejelentéseket 
a közgyűlés örvendetes tudomásul vette s a 
fővárosi vendéglősöknek jegyzőkönyvi köszö-
netet mondott. Jelentette továbbá az elnök, 
hogy a fehérmegyei tanítótestület az alapítvá-
nyának „Gőbel János szobaalapítvány" nevet 
kíván adni s nagy elismeréssel emlékezik meg 
a jelenlevő Göbel Jánosról, a ki az Eötvös-
alap megalapításában is tevékeny részt vett s 
annak kezdettől fogva buzgó tagja. Góbét 
megköszöni az elismerést s megjegyzi, hogy 
az ő buzgólkodásának az oka az, hogy az ő 
nagyapja is, az apja is tanító volt és ő is az. 
Az érdemes öreg urat, kinek arczképét és 
életrajzát a Magyar Tanítók Naptára fogja 
közölni, a közgyűlés lelkesen megéljenezte. 

Lakits Vendel elnök ezek után Eötvös 
József b. müveire hívta föl a közgyűlés 
figyelmét, kérte a kartársakat, hogy szerez-
tessék meg e nekünk jövedelmező müveket 
iskolahatóságaik által, mint a hogy a főváros 
is 96 példányban szerezte meg azokat iskolái 
könyvtárai számára. Ezzel kapcsolatban indít-
ványozza, hogy Halmos József kir. tanácsost, 
Budapest főváros polgármesterét az „Eötvös-
alap" tiszteletbeli tagjává válaszsza meg, 
ugyancsak tiszteletbeli tagokká válaszsza meg 
a közgyűlés az Eötvös alap és a Tanítók Háza 
érdekében kifejtett buzgólkodásaikért: dr. 
Bépásy Mihály zólyomi alispánt, Nagy Mihály 
nógrádi, dr. Tarnay Gyula borsodi alispáno-
kat, továbbá Hidvégi Benő borsodmegyei kir. 
tanfelügyelőt. A közgyűlés ez indítványt lel-
kes éljenzések közt magáévá tette. 

Következett ezután az Eötvös-alap II. félévi 
költségvetésének a tárgyalása. Megállapítottak 
30.653 korona 87 fillér költséget, ebbe azon-
ban a szabad asztalok értéke is föl van véve 
21.000 koronával. A Tanítók Háza költség-
vetése julius—deczemberre 13.546 koronát 
tesz ki s ebből födözetlenül marad 2299 ko-
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róna. Tehát a Tanítók Házánál, mely most 
már lakáson, fűtésen és világításon kívül, 
reggelit, vacsorát és mosást is fog beDlakói-
nak adni, már hiány mutatkozik, a mi igazolja 
az elnökség abbeli törekvését, hogy a tanító-
ság figyelmét és áldozatkészségét mindenféle 
módokon igyekszik e féltett intézményünk 
iránt felkölteni. 

Péterfy Sándor reménységét fejezi ki, hogy 
a tanítóság áldozatkészsége és ügybuzgalma 
ezt a hiányt pótolni fogja s azért a tanítók 
figyelmébe ajánlja az elnökségnek azt a kör-
levelét, melyben a Tanítók Házára jövedelmező 
kiadványok vannak fölsorolva. Ujváry Béla al-
elnök fölhívja a közgyűlés tagjainak a figyelmét 
a Tanítók Háza gyufájára, mely már eddig is, 
a kísérlet 3 első hónapjában, néhány fillér 
hijján 500 koronát jövedelmezett a Tanítók 
Háza javára s mely évenkint 5—6000 koronát is 
jövedelmezhet erre a czélra, . ha a tanítóság 
azt országszerte fölkarolja. Czirfusz (Csanád-
megyei tanítóegyesület) figyelmébe ajánlja az 
elnökségnek, hogy oly dobozokat is gyártas-
son, a melyekben több szál van, mint a most 
forgalomban levőkben; Máté Lajos a termé-
szetben szállítandó adományok (élelmi szerek) 
szállítására nézve engedmény kieszközlését 
kéri; Elek Gyula (Kolozsvár) a vidéki könyv-
és papirkereskedőket is megakarja nyerni 
a °/o-ak megadására; ugyancsak figyelmébe 
ajánlották az elnökségnek azt a körülményt is, 
hogy a Tanítók Háza gyufája csomagonként 10 
fillérrel drágább, mint más gyufák. Az elnökség 
ez ügyben intézkedni fog, mivel esik az ésetben 
lehet a „Tanítók Háza gyufájának" országszerte 
nagy elterjedést biztosítani, ha az minden te-
kintetben versenyképes más hasonló termékekkel. 

Orsovszky tagtárs indítványára kivánatos 
nak mondotta ki a közgyűlés, hogy a vidéki 
egyesületek tagjai, a hol az Eötvös - alap-
nak helyi gyűjtő-bizottsága van, ott fizessék 
tagsági díjaikat. 

Ujváry Béla indítványára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy küldöttségileg és emlékiratban 
kéri meg a közoktatásügyi ministert, hogy a 
nyugdíjtörvény revíziójakor vegye föl a tör-
vényjavaslatba, hogy a 15 kros járulékok 3 
éven át (a mi körülbelül 450.000 frtot tenne 
ki) az Eötvös-alapnál létesítendő oly alapra 
fordíttassanak, melyből a Tanítók Háza, illető-
leg házai tartatnának fön. 

Rövid szünet után az osztó-bizottság tartott 
ülést Ujváry Béla elnöklete alatt. Néhány 
hozzászólás után megállapították a jótétemé-
nyeket, melyek a következők: 

.1 Ferencz József Tanítók Házába fölvé-
tettek: 1. Ingyenes helyre: Angeli Ödön egye-
temi hallgató (Göbel János alapítványra); 

Brascsajkó Gyula joghallgató; Huber Sándor 
üvegtechnikus; Sárközy Zoltán joghallgató; 
Tóth Gyula egyetemi hallgató (Alföldi Tanító-
Egyesület alapítványa); Völgyi János joghall-
gató; Takács László technikus: Moliácsy 
Ferencz műegyetemi hallgató. 2. Féldíjas (havi 
13 koronás) helyre: Barabás Lajos fő ipar-
művészeti iskolai tanuló ; Gönczi Lajos jog-
hallgató ; Jendrassák József bölcsészethall-
gató ; Kovács Jenő bölcsészethallgató: Kocsis 
István műegyetemi hallgató ; Schreiber Lajos 
joghallgató ; Velenczei Emil egyetemi hallgató ; 
Zwick Vilmos bölcsészethallgató; Misik Kálmán 
bölcsészethallgató; Szombathy József vasúti tan-
folyamhallgató ; Schreiner Adolf főipariskolai 
tanuló. 3. Egészdíjas (havi 25 koronás) helyre: 
Bertalan Ernő tanárjelölt: Donner Kornél mű-
egyetemi hallgató a gépészmérnöki szakon ; Em-
resz Róbert rajztanárjelölt: Erdélyi Béla egye-
temi hallgató; Fejes Zsigmond bölcsészet-
hallgató; Folkmann Jenő joghallgató; Hajas 
Ernő állatorvostanhallgató; Kapossy Arthur 
bölcsészet hallgató; Kecskeméthy László mű-
egyetemi hallgató ; Kmoskó György bölcsészet-
hallgató; Kovács Géza bölcsészethallgató; 
Lovass László polgári iskolai tanítójelölt; 
Orlovszky István műegyetemi hallgató ; Kanyó 
István joghallgató; Pál Sándor polg. iskolai 
tanítójelölt; Szabó Gyula joghallgató : Schmidt 
Ferencz orvostanhallgató; Thirring Gyula 
bölcsészethallgató: Vozáry Gyula bölcsészet-
hallgató ; Fodor József műegyetemi hallgató; 
Édes Jenő orvostanhallgató; Nagy Zoltán 
polgári iskolai tanítójelölt: Obetkó István egye-
temi hallgató; Somogyi Jenő műegyetemi 
hallgató; Tóth Jenő bölcsészethallgató: Uy 
Károly műegyetemi hallgató ; Barabás Sándor 
technikus; Steiler Ignácz bölcsészethallgató: 
Vörös Béla bölcsészethallgató; Demeter László 
tornatanári tanfolyam látogatója; Hof er Pál 
kereskedelmi tanfolyam hallgatója; M• < thé 
József felső kereskedelmi szaktanfolyam hall-
gatója; Moszkovcsák Géza egyetemi hallgató; 
Szmodics Kázmér műegyetemi hallgató; Takács 
Béla orvostanhallgató; Vadász Béla joghallgató; 
Szabó István műegyetemi hallgató; Belle Zoltán 
főipariskolai tenuló; Szimonovics Lajos mű-
egyetemi hallgató; Marthi Pál rajztanáijelölt; 
SziitsImre állatorvostanhallgató; Telegdi Sándor 
joghallgató. 

Ösztöndíjat kaptak: 200—200 koronát: 
Méder Mihály joghallgató, Möhr Győző böl-
csészethallgató (mindkettő a Majthényi-féle 
alaptól); 100 —100 koronát: Polyák Dezső 
polgári iskolai tanítójelölt, Králik József 
kereskedelmi iskolai tanuló, Berecz Izabella 
tanítónőképző-intézeti növendék, Bellusi Baross 
József joghallgató, Kercsedi Endre egyetemi 
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hallgató, Kosztka János egyetemi hallgató, 
Sándor Pál bölcsészethallgató, Tuka Béla egye-
temi hallgató, Horváth Bertalan joghallgató, 
Sóbányi Anna, Berentés Sándor VIII. oszt. 
gitnn. tanuló, Cziriák Sándor VII. oszt. gimn. 
tanuló, Dvorák Béla V. oszt. főreáliskolai 
tanuló, Fülep Kálmán V. oszt. gimnásiumi 
tanuló, Hajdú László VI. oszt. gimn. tanuló, 
Jaidusz Lajos V. oszt. gimn. tanuló, Kirch-
knopf Ede VII. oszt. gimn. tanuló, Kún Szabó 
Gyula VIII. oszt. gimn. tanuló, Lábay Gyula 
VIII. oszt. gimn. tanuló, Siménfalvi Árpád 
VIII. o. gimn. tanuló, Végh János VII. o. gimn. 
tanuló, Bucskay Mária tanítónöj elölt, Bán fi 
Etel óvónőjelölt, Bányai Etelka tanítónőjelölt, 
Beke Katalin tanítónőjelölt, Gaál József polg. 
iskolai taaítójelölt, Háray István tanítójelölt, 
Járossy Erzsébet tanítónőjelölt, Jurin Jolán 
tanítónőjelölt, Luttenberger János tanítójelölt, 
Márton Emilia tanítónőjelölt. Mészáros Iza-
bella tanítónőjelölt, Pepich Zsella tanítónő-
jelölt, Badics Ferencz tanítójelölt, Schád János 
tanítójelölt, Székely Mariska óvóképezdei nö-
vendék, Vucsák Aladár tanítójelölt, Cserjesy 
Irén polgári iskolai tanuló, Józsa Ilona polg. 
iskolai tanuló, Kigyósi Margit felsőbb leány-
iskolái tanuló, Kornhauser Regina felső keres-
kedelmi iskolai hallgató, Szőgyi Kornél szövő-
ipariskolai tanuló. 

Segélyt kaptak: 100 — 100 koronát: Ballás 
Borbála, Benezédy Sándorné, Freyler Sámuelné, 
Fekete Jánosné, Fenyvesi János, Gaulacher 
Kálmánné, Géher Jánosné, Gross Dénes, Grünhut 
Dávidné, Heé Lajos, Hindelang Katalin, 
Horváth Vitálisné, Illa Mihályné, Kaczér 
Józsefné, Kolozsvári Izsó, Kremniezky Mag-
dolna, Lantos Mátyás, Olasz Lajosné, Pammer 
Jánosné, Pöstyéni Endréné, Sesztay János, 
Szilágyi Albertné, Virányi Jánosné, Wein-
berger Józsefné. 

A közgyűlés az osztó-bizottság e határo-
zataihoz hozzájárult, mire az elnök, köszö-
netet mondva az Akadémiának a terem áten-
gedéséért és a vidéki kartársaknak megjele-
nésükért és buzgóságukért, az ülést bere-
kesztette. 

= A Tanítók Háza javára. A Gölniczbá-
nyán időző egyetemi hallgatók a Tanítók 
Háza szepesi szobája alapítványának gyara-
pítására t. é. aug. 11-én tánczczal összekötött 
műkedvelői szini előadást rendeztek nágy-
számú közönség jelenlétében. A tiszta jövede-
lem körülbelül 120—132 K. 36 f.-t tesz ki. 

= Gyűlés. A pestmegyei tanítóegyesület 
választmánya f. évi aug. 26-án d. e. 9 óra-
kor Újpesten a Virág-utczai iskola igazgatói 
irodájában ülést tart. 

A szellemileg gyönge gyermekek 
iskoláztatásáról. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a „Néptaní-
tók Lapja" megnyitotta hasábjait a szellemi-
leg gyöngébb gyermekek számára fölállítandó 
külön iskolák eszméjének. 

Sok szép szó és terv hangzott már el ezen 
iskoláról és ha jelenleg is csak a kezdet kez-
detén vagyunk, akkor ennek okának is kell 
lenni. Kerékgyártó Elek dr. űr nemes és em-
berbarátilag érző szive szintén fájdalommal 
látja elmaradottságunkat és összehasonlítván 
a magunk hiányait a külföld virágzó intéze-
teivel, arra a konklúzióra jut, hogy minden-
nek oka nálunk a szakemberek hiányában 
rejlik. Részemről örömmel konstatálhatom azon-
ban azt, hogy szakemberek hiánya ezen új 
intézmény létesítését éppen nem késlelteti. 
Mert a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
a mikor a gyönge tehetségű gyermekek külön 
iskolájának tervezetét a székesfőváros taná-
csának hozzájárulás czéljából ezelőtt másfél 
évvel megküldte, határozottan hangsúlyozta 
azt is, hogy szakképzett tanítókra akarja bízni 
az iskola vezetését. Pedig nem mondhatta 
volna el ezt, ha ily képzettségű férfiakról mái-
jó eleve nem gondoskodott volna. 

Vannak tehát és pedig többen, a kik nem 
csupán elméletileg foglalkoztak már a szellemi 
abnormitásokkal, mint ezt pl. Jenában a 
szünidei kurzusokon tettük — hanem gya-
korlatilag is két évig tanulták azok szakszerű 
nevelését és oktatását. 

Budán a képezhető hülyék és gyengeelmé-
jűek országos m. kir. nevelő- és tanintézete — 
a melylyel kapcsolatosan létesült ezelőtt két 
évvel, közoktatási kormányunk nemes áldozat-
készsége folytán, hazánkban a gyönge tehet-
ségűek első iskolája is — négyévi fönnállása 
óta két irányban teljesíti hivatását. Neveli 
és tanítja e szerencsétlen gyermekeket s ké-
pezi az ezek tanítására alkalmas tanerőket. 
Két évig tartó elméleti és gyakorlati előké-
szület után lehet itt a szellemileg hátra-
maradottak külön tanítására a külön szakké-
pesítést megszerezni, úgy, mint a siketnémák 
vagy vakok intézeteiben. 

Ezen idő alatt alkalma van a jelöltnek a 
szellemileg fogyatékosak lelki világát megis-
mernie, őket fogyatkozásukhoz képest megfe-
lelő specziális módszer alapján nevelni és az 
életre előkészíteni. De alkalma nyilik arra is, 
hogy a szellemi rendellenességek egész skálá-
ját tanulmányozhassa és osztályozhassa: az 
öntudatlanul állandó apathiában szenvedő és 
az elállatiasodás (abrutissement) alacsony fo-



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
545 

káli álló idiótától kezdve — a kinél peda-
gógiai beavatkozásról alig lehet szó — a 
szellemi fejlettség azon fokáig, mely a rendes-
től csak árnyalataiban különbözik (Schwach-
sinnige). 

Két évi előkészület elteltével a következő 
tantárgyakból köteles a jelölt szakképesítő 
vizsgálatot tenni: 1. Boncz- és élettan 
2. A szellemi fogyatékosságban szenvedők 
agy- és kórboncztan. 3. Összehasonlító boncz-
tan. (Az orvosi részt Laufenauer Károly dr. 
hírneves elmegyógyász és egyetemi tanár egyik 
tanár-segédje adja elő.) 4. Beszédhibák és 
azok javítása. 5. A szellemi fogyatkozás-
ban szenvedők lélektana és neveléstana. 
6. A szellemileg fogyatékos gyermekek külö-
nös oktatási módszertana. 7. A szellemileg 
fogyatékosak különös oktatásának története. 
8. Szervezettan, melynek részei: a) a képez-
hető hülyék és gyöngeelméjüek nevelő- és 
tanintézetének szervezete; b) a gyönge tehet-
ségnek külön iskolájának szervezete; c) a hü-
lyék ápoló-intézetei; cl) epileptikusok (nehéz-
kórosak) intézetei. 

Ezen rövid adatokból is eléggé kitűnik, 
hogy itt komolyan és lelkiismeretesen foglal-
koznak az abnormis gyermekek* kü'önös szel-
lemi életével. És ha megjegyzem még, hogy 
ezen szakképesítőre csak oly egyéneket vesz-
nek föl, a kik előzőleg elemi vagy polgári 
iskolai képesítést nyertek és a kik gyakorlati-
lag is működtek már, mint tanítók; azután 
meg hogy a már szakképesítőt nyertek közül 
évenkint mennek ki néhányan tanulmányútra, 
hogy a külföld e nemű intézeteit és isko-
láit tanulmányozhassák s ott szerzett tapasz-
talataikat itthon is érvényesítsék : úgy hiszem, 
bátran állíthatom, hogy ezeknél képzettebb 
tanerőkkel a külföld sem rendelkezik. Ezekre 
bátran rá lehet bízni a gyöngék iskolájának 
a vezetését. 

Nem a szakemberek hiányában rejlik tehát 
a hiba, hanem magában a társadalomban, a 
mely nem eléggé érett még arra, hogy ezen 
humánus intézmény nemes czélját méltányolni 
tudná. Belátom, hogy súlyos érvek ezek, de el 
kellett azokat itt mondanom, mert látom, 
mint engedi magát közönségünknek még 
ahhoz értőbb része is, az iskola ellen félre-
vezettetni. Igen alkalmas eszköznek bizonyult 
e czélra a „buták iskolája", a „tanítói ké-
nyelmi osztály" s száz meg száz hasonló ki-
fejezés, a mit ezen iskola fölállítása fölött 
megindult tollharcz teremtett meg a napi-
sajtóban. 

Ez a fő oka annak, hogy az intéző körök 
még most is haboznak s az iskolaszékek még 
most sem készültek el javaslataikkal. 

De nem is lehet más e habozás oka, hi-
szen még pénzügyi szempontok sem állják 
útját, mert a székesfőváros hozzájárulása 
csak annyiból állana, hogy népesebb iskolái mel-
lett egy-két tantermet engedne át ezen külön 
osztály számára. Tanerőkről gondoskodnék a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium, egye-
lőre saját tárczája terhére, a mi természetes 
is: hiszen csakis ő rendelkezik képesített 
szakemberekkel. 

Közoktatásügyi ministerünk, a ki annyi-
szor adta már tanújelét az üdvös újítás 
iránt való érdeklődésének, most sem engedte, 
hogy ezen iskola eszméje poros akták között 
kallódjék el. Folyó évi augusztus 1-én rende-
letet adott ki, melyben meghagyja, hogy még 
a jövő tanév elején nyittassák meg egy iskola 
gyöngébb szellemi képességű gyermekek szá-
mára a pesti oldalon is. 

E szerint tehát most már két ilyen iskola 
lesz Budapesten : az egyik I. ker., Alkotás-utcza 
2/b — a jobbpart — és VIII., Bökk Szilárd-
utcza 10 sz. alatt —- a balpart számára. 

Kevés bizony még ez a két iskola is, de 
legalább „a jég meg van törve." 

(Budapest.) EUenbach Mátyás. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. L. Az előre fölvett államsegély arányos 

részét vissza kell majd térítenie, ha időközben 
máshova költözik. — Desiderius. 1. Állami 
iskoláink a gondnoksági „Utasítás" 48. §-a 
értelmében erkölcsi osztályzat jelölésére : dicsé-
retes, jó, tűrhető; szorgalomra: ernyedetlen, 
dicséretes, változó, hanyag; tanulásbeli elő-
menetelre: kitűnő, jeles, jó, elégséges, elégte-
len osztályzatokat használnak. 2. A népiskolá-
ban fő- és melléktárgy nincs; az összes jegyek 
összegének a tárgyak számával való osztata 
adja az általános osztályzatot. 3. Annak, hogy 
a magyar nyelv egyes ágai az előmeneteli 
naplóba hátrább 17—19. helyre tétettek, czélja 
csak az lehetett, hogy e tárgyakból a felsőbb 
osztályosak érdemsorozhatók legyenek. 4. Állami 
iskolában csak a záró vizsgálaton megjelenő tanu-
lót osztályozzák. 5. A gondnoksági utasítás 
44. szerint a tanulók iskolai mulasztását 
csak a tanító igazolhatja, községi elöljáróság 
„utólagos fölmentésérői" említés sincs. 6. Mi-
után áll. iskoláinkban a tanítónak a hó 15.-ét 
és végső napját követő 5 nap alatt a mulasz-
tók névjegyzékét a községi elöljárósághoz be 
kell szolgáltatnia, önként következik, hogy a 
mulasztási naplót, a mi mindig tintával veze-
tendő, ugyanakkor le kell zárnia ; az így beve-
zetett adatokat korrigálni, újra meg újra 
módosítgatni — nem szabad. 



546 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 2 . SZÁM. 

Az Ö emlékének. 
(Házasságunk tizenkettedik évfordulóján.) 

Ma tizenkét éve. A felhőtlen, tiszta égen 
éppen úgy ragyogott a jó Istennek áldást 
árasztó napja, mint ma; virágok illata, bogár-
kák zümmögése, madárkák és munkások da-
nája éppen úgy megtöltötte a balzsamos leve-
gőt, mint ma. Mintha ma történt volna. Telve 
volt a szivünk édes érzelemmel, boldogító 
szerelemmel. Annak a rimaparti kis templom 
oltárának lépcsőjén még kevés olyan boldog 
pár térdelt, mint mi; annak a jó falusi papnak 
szívből jövő, kenetteljes áldása kevés párt 
tett oly megelégedetié, mint minket. 

Egymás iránt való önzetlen, odaadó, édes 
szerelemmel, Istenbe vetett erős hittel építet-
tük föl kis fészkünket. Nem féltünk mi az 
élet küzdelmeitől, mert éreztük, hogy az 0 
hozományából és az én vagyonomból az élet 
bármely viszontagságai között megélünk. Sze-
rető, gyermekded, jó szive, — ártatlan, vallá-
sos, tiszta lelke, — jóságot, szelidséget tük-
röző szép kék szeme, munkára nevelt két 
gömbölyű karja és sugár termete volt az 0 
hozománya. Romlatlan, férfias lélek, rajongó 
hivatásszeretet, munkakedv és munkaerő ér-
zete volt az én összes vagyonom. És mert 
nem másoktól, csak a jó Istentől és önmagunk-
tól vártuk önmagunk boldogulását: boldogok 
lettünk. 

Kis fészkünket kedves, marasztaló otthonná, 
irigyelt paradicsommá varázsoltuk. A szépí-
tésre telt a hozományból. Az a vadszőllős kis 
lugas, az a százfelé sugárzó szökőkút, az az 
élősövény fallal koszorúzott kis virágoskert 
tanúi boldogságunknak. A fölkelő és lenyugvó 
nap aranysugarai csókolták munkától izzadt, 
de borongástól ment homlokunkat; serényen 
munkálkodó méhecskéink zümmögésébe vegyült 
csöndes dalolásunk; minden új nap új örömet, 
új élvezetet hozott. 

Mikor pedig az első mosolygó kis angyal 
megjött, akkor még puhább, még kedvesebb, 
még vonzóbb lett az a kis fészek. A meg-
osztott szeretet nagyobb lett. Eddig csak hiva-
tásunknak és egymásért éltünk, most már ő 
érte is. És így még szebb lett az élet, való-
ságos tündérország. Megbámulták, megirigyel-
ték boldogságunkat, bohóságunkat. Ha sétálni 
kimentünk, a kis angyalt szép festett kis kocsi-

kába tettük, melyet igazi barika húzott. Olyan 
szép fehér volt, mint a kocsiban ülő kis 
angyal. A csengetyüjének csilingelése is oly 
kedves volt, mint kis gazdájának gőgicsélése. 
És a kis csengetyü éppen olyan szép kék 
szalagon csüngött, mint a milyen szinű volt 
a kis Mamuka szeme. Bohók voltunk, boldo-
gok voltunk ! . . . 

Jöt t a másik kis angyal, — és a nagyobb 
angyal kiszorult a kis kocsikából. De meg a 
barikának is sok lett volna talán a nagy 
teher, egy nagyobb meg egy kisebb angyal: 
megszánták hát a jó emberek a barikát és 
egy szép őszi éjjel ellopták. Soha ilyen csapás! 
Az összes közeilevő falvakban kidoboltattuk, 
két bari árát is Ígérvén a „becsületes meg-
találónak" — hasztalan. Én egy hétig terem-
tettéztem, a kis Mamuka meg az angyalkák 
egy hétig siratták, — de a hosszú télen át 
mindnyájan szépecskén elfeledtük a barikát 
és — ismét boldogok voltunk. 

Mire a virágos tavasz ismét eljött, akkorra 
már két kis angyalra szánt kecskefogat járt 
az udvaron. Honnan telt ? Hát a szép fehér 
kecske a kedves nagyapa meg nagyanya jó-
voltából. A szép sárga kocsi meg a csillogc's, 
aranyos szerszám az Apuka vagyonából, meg 
az édes kis Mamuka hozományából. A kocsi-
kát télen át magam slöjdöztem, a csillogós 
szerssámot meg a kis Mamukával együtt mes-
terkedtük össze. Gyönyörűség volt nézni, 
mikor ez a kis fogat az utezán végigment. 
Mindenki megnézte, mindenki megnevette, 
mindenki megszerette. Büszke is volt rá kis 
gazdája. Ha sokan nézték: megfordult, hogy 
lássák, mennyire tudja ő a „Marcsát" kor-
mányozni a gyeplővel. Ha még többen nézték: 
két első lábára térdepeltette lovacskáját s úgy 
kellett térdelnie, míg ő jelt nem adott a föl-
kelésre. Ha igen sok gyerek volt körülöttük, 
akkor beszéltette lovacskáját: „Marcsa! hogy 
beszél a kecske?" És az okos kis jószág 
ilyenkor mindig mekegett . . . így ment 
télen a szánkázás is. Baj sohasem történt, 
hiszen ott voltunk mi mindig a hátuk mögött: 
a két boldog őrzőangyal. 

Mire a harmadik angyalka is megérkezett, 
akkorra már kettős fogat volt. A „Marcsa" 
hófehér, a „Czigi" koromfekete. Nyáron a 
Rimában, télen a mosókonyhában fürösztöt-
tük, hogy tiszták legyenek; hiszen a szobába 
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is bejártak, olyan kedvesek és kezesek voltak. 
Soknak nem tért a fejébe, hogyan lehet egy 
kecskét úgy kitanítani? „Pedig egyszerű 
— volt a kis Mamuka felelete — a ki 70 - 80 
tót gyereket ki tud tanítani, nyelvben és 
érzelemben magyarrá nevelni: miért ne tudna 
az egy kecskét is kitanítani?" 

ígv repültek az évek. Boldogságunkat nem 
zavarta senki, semmi. Egyszer azután nagy 
dolog történt. Rossz emberek megirigyelték a 
mi nagy boldogságunkat, a mi puha fészkün-
ket, a mi sok éven át szépített kedves ottho-
nunkat. Áthelyeztek más megyébe, csak azért, 
hogy a mi boldogságunk tanyáját másnak, egy 
protekcziósnak adhassák. Megaláztak: ígérvén 
előléptetést, fizetésemelést, csak menjek. Ben-
nem fölébredt a szunnyadó ember s azt mondtam : 
nem megyek! Elmegyek máshova, idegen, 
ismeretlen emberek közé, felényi fizetésre, de 
emberi méltóságom, önérzetem lábbal taposni 
nem hagyom. Csak a kedves jó Mamuka 
könyeitől féltem. Hogy fogja tudni itthagyni 
ez a gyermekded jó lélek szülőföldjét, szülőit, 
testvéreit, gyermekkori játszótársait? És félel-
mem alaptalan volt, mert az angyali teremtés 
azt mondta: „Fiam! menjünk. Én vezetem a 
konyhát, megélünk kevesebből is, ha úgy kell 
lennie. A jó Isten majd csak megsegít!" 

És elmentünk idegen emberek közé, a hol 
nem ismert, nem szeretett bennünket senki. 
Előre látott, nehéz viszonyok közé. Pedig egy 
darab kenyérrel megint több kellett. Küzdöt-
tünk, sokszor nélkülöztünk, de — a mi hozo-
mányunk nem fogyván el — még így sem 
voltunk boldogtalanok. 

Ha csüggedtem: erőt és kitartást öntött 
belém a drága jó feleség. Ha hitem, reményem 
a jobb jövő iránt megfogyatkozott: összegyűjté 
körém a mi édes kis angyalainkat s összetett 
kezekkel, átszellemült arczczal tekintettünk a 
Mindenható trónusához s szivünkbe vissza-
szállt a remény, lelkünkbe a hit, hogy „Övéit 
el nem hagyja, ki mindnyájunk édesatyja." 

És csakugyan nem hagyott el. Lassan-lassan 
emelkedtünk közbecsülésben, tisztességben, 
anyagiakban. És az idegenben ismét édes ott-
hont találtunk; a hol a hit, remény és szere-
tet sohasem hiányzott: tanyát ütött ismét a 
teljes boldogság. 

* 

Ma tizenkét éve. A nap úgy ragyog, virág 
úgy virít, bogár úgy zümmög, szellő úgy sut-
tog, mint akkor. Minden úgy van, mint akkor 
volt. Csak reám s kedves gyermekeimre nézve 
változott meg minden. A mi ragyogó napunk 
letűnt, a mi életünk virága elhervadt, a mi 
mindenünk, édes jó Mamukánk nincs többé. 

Elköltözött oda, a honnan nincs többé vissza-
térés. Árvák lettünk, elhagyottak. 

Szivünk marczangoló fájdalmától föllázadva, 
az ész és hit szavában hiába keresve vigaszt, 
kétségbeesetten kérdezzük: Uram ! miért súj-
tottál így bennünket? Miért vetted el azt, a 
kit úgy szerettünk mindnyájan s a ki úgy 
szeretett mindenkit ? Miért kell a föld alatt 
porladnia annak az ifjú életnek, ki úgy sze-
retett volna még élni s a kinek életére oly 
nagy szükség volna még ? Ki fogja fölnevelni 
az árván maradt négy kis angyalt? Ki fogja 
őket megtanítani elvesztett édes anyjuk nagy 
lelke legszebb tulajdonságára: a mindent fel-
ölelő szeretetre ? Ki fogja a még bölcsőben 
gőgicsélő ártatlan angyalka kis kacsóit össze-
tenni? Ki fog az én megtépett, csüggedő 
lelkembe új erőt, kitartást, hitet önteni ? . . . 

Tudom Uram! Istenem! hogy vétkezem, 
— nem tudván megnyugodni bölcs rendelé-
sedben. Nyújts hát vigaszt fájdalmamban, 
gyöngeségemben, hogy béketűrő szívvel s ke-
resztényhez illő gyermeki megadással tudjam 
elviselni a reánk mért iszonyú csapást s biza-
lomteltszívvel kiáltsak hozzád: „Uram! segíts 
meg, mert elveszünk!" 

Ti pedig édes kis árváim jöjjetek, kérjük 
összetett kezekkel édes, jó Mamukánk meg-
dicsőült szellemét, hogy áldólag lebegjen 
fölöttünk mindenkor, védő karja oltalmazzon 
az élet küzdelmeiben s az ő hite és nagy 
szeretete legyen a mi vezérlő csillagunk és 
vigasztalónk a kétségbeesésben. És én hiszem, 
hogy az Ö szeretete őrködni fog fölöttetek, 
mert 

„Óh a sír sok mindent elfed : 
Bút, örömet, fényt, szerelmet. 
De ki gyermekét szerette : 
Gondját sír el nem temette !" 

Isten veled édes jó Mamukánk! Legyen édes 
pihenésed ! A viszontlátásra! 

(Kassa) Füzesi Márton. 

A mi gyújtónk. 
Ki hitte volna! . . . 
De hát ugyan ki gondolta volna, hogy 

a gyújtóval nem csak házakat, hanem 
emberi sziveket is lángra lehet lobbantani? 
Hogy olyan tüzet is lehet vele gerjesztem, a 
mely nemhogy koldussá tenne családokat és 
egész községeket, hanem fölsegíti a tanítóság 
gyermekeit! Hogy az az apró szálka olyan 
gerendává lehet, hogy nem is csak egy, 
hanem több gyermeket is föl bír tartani az 
idő alatt, a míg Budapesten férfiakká növe-
kedhetnek? Ki hitte volna? 

Akárki agyában támadt a gondolat, de 
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megér egy milliót. Ez ismét olyan dolog, 
mint a jó Péterfy apánk irói honoráriuma. 
Azt hiszem, hogy megint az Isten dolgozik 
gyermekeinkért. Nagyszerű eszme, vagyis most 
már valóság. Háromfelé is hajtja a hasznot. 
Először is támogatása a magyar iparnak, 
gyártmánynak; aztán soha el nem fogyó kenyér 
a gyerekeinknek; de Reisner Emánuel is 
milliomossá lehet belőle. 

Csak megvallom őszintén: én naiv, gyer-
mekes dolognak tartottam kezdetben a tervet. 
Hát majd az lesz belőle, gondoltam, hogy a 
gyáros évenkint kitolja a szemünket vagy 
száz koronával. De bocsássa meg ezt a gya-
nakvó kishitűségemet most már Reisner 
Emánuel, vagy a kit illet. Hiszen már az 
első három hónap alatt hatvanegy fillér hijján 
ötszáz koronát hozott nekünk. Előttem ez 
már olyan eredmény, hogy ódát zengenék 
valakinek, ha érteném a poéta-mesterséget. 
De azt hiszem, hogy ez az eredmény nem 
csak engem, hanem meglepte az ország min-
den tanítóját. Igen; mert a pénz beszél . . . és 
a karaván halad. 

Különösen jól érezhetik magukat a bácskai 
kollégák. Övék lett a babér, mi zalaiak pedig 
kaptuk a második díjat. A bácskaiak tüzeseb-
bek, lelkesebbek még a zalaiaknál is. Pedig 
mi is ugyancsak hősködtünk. Mi egerszegiek 
úgy csináltuk, hogy tanácskozó-termünkben 
egyik kollégánk kifüggesztett egy nagy lepe-
dőnyi plakátot, a melyre araszos betűkkel 
írta föl: Megszűnt a gyujtókölcsönzés. Vége 
e tekintetben minden kollegialitásnak, barát-
ságnak; nincs sem rokonság, sem sógorság, 
sem komaság. Senki emberfiának gyújtó többé 
nem adódik. Miért? Mert itt a „Tanítók 
Háza gyujtóia." Kapható a városban Radó 
Istvánnál. Es mert a dohányzás nagyon 
egészséges, hát tessék rágyújtani. 

És vettek még a kishitűek is. A fogadások 
is gyújtóban történnek azóta. Hozzánk elláto-
gató vidéki kollégáinkat szobafogságra Ítél-
tük, a míg csak tíz dobozzal ki nem váltot-
ták magukat. Hitoktatónk megkísértett ben-
nünket: egy kis tüzet kért. Odamutattunk a 
plakátra. Megszűnt. 

— Furcsa! Hiszen hazamenet rögtön veszek. 
— Tessék rögtön, itt a szolga. 
Megy a csendes kollégához, hogy az bizto-

san ad neki. 
— Tudja papunk, mától fogva még az 

apámnak se. , 
— Még a reverenda sem imponál, tódítja 

a harmadik. 
— Nem is becsületes ember, a ki a mi 

gyújtónkkal nem él, fakad ki köztünk egy 
máskor galambszelid kolléga. 

Kilenczünket megkísértett, de eredményte-
lenül. Végre is hozatnia kellett s úgy gyújt-
hatott rá. 

Aztán mentünk szét a kereskedőkhöz. 
— Kérek Tanítók Háza-gyujtót. 
— Sajnálom nincs. Hol kapható? 
— Reisner Emánuelnél, Gyulán. Egy hét 

múlva legyen. 
Akadtak kereskedők, a kik azt vetették 

ellen, hogy már egy évre beszerezték magukat 
másféle gyújtóval. 

— Nem tesz semmit. Ha a mi gyújtónkat 
nem tartja, minket ugyan nem lát többé a 
boltjában. 

Egy hónap múlva már kaptuk a hírt az 
ilyen akaratoskodóktól, hogy van már a 
gyújtónkból. Valósággal bojkottáltuk az olyant. 
A kik a mi gyújtónkat nem tartották, ott 
nem vettünk mást sem. 

Megszámláltam az „Emke" tartalmát; 50—55 
szál van benne. A mi gyújtónkban is ennyi 
van. Minőség tekintetében sincs köztük kü-
lönbség. Szép czélt szolgál az Emke-gyújtó 
is, de nekünk értékesebb aReineré. Az „Unio"-
gyujtónak legyen vége. Csodálatos, hogy 
éppen annak a városnak a gyártmánya van 
az országban leginkább elterjedve, a hol leg-
először verték meg a magyarokat. Augsburg! 
Valóságosan czélzatos a raf'finéria: jusson 
eszébe a magyarnak az első szégyene, vala-
hányszor rágyújt. Ki vele! Éljen a magyar! 
Pártoljuk a magyar gyártmányt még akkor 
is, ha silányabb volna a külföldinél, különben 
koldussá leszünk. A magyar zsiron hizzék a 
magyar állampolgár, ne a külföldi, ezt paran-
csolja a hazafiasság. 

Szerkesztő úr néven említette és megdicsérte 
a bácskai és zalai tanítókat az apostolkodá-
sért. Lobog az arczom ettől a nyilvános 
dicsérettől. Hát a többi vármegyék tanítói 
hol maradtak ? Nos, hát égjen az ő arczuk 
is, de — - a szégyentől mindaddig, a míg a 
közönyösségből származó bűnüket le nem 
vezeklik. Láthatják, hogy nem gyerekjáték a 
dolog, sőt nagyon is komoly. Minden tanító-
egyesületi elnök tiszti kötelességének tartsa 
rábírni a tanítókat a mi gyújtónk fogyasztá-
sára. A hol még nem kaptak rá, minden 
elnök vigyen a gyűlésbe 4—500 dobozzal és 
mutassa be, bizonyos, hogy nem fogják a 
nyakán hagyni. Gyújtó eddig is kellett, tehát 
nem is áldozatról van szó, csak — jóakaratról. 

Az elfogyasztott szappan a nemzetek mű-
veltségének a fokmérője, azt mondják. Én pedig 
ezentúl a szerint fogom értékelni a tanítókat, 
hogy a mi gyújtónkat fogyasztja e vagy mást. 
Az illetők lelkességére vagy lelketlenségére 
következtetek belőle. Én, a milyen szókimondó 
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vagyok, össze is veszem a közönyössel. Kollé-
gának sem tekintem ' az ilyent. Ha ilyennel 
összehoz a sorsom, hát meggyulad azon a 
ruha is, az bizonyos. 

Az pedig nagyon okos dolog lesz, ha szer-
kesztő úr tovább is időről időre kimutatja, 
hogy melyik vármegye tanítósága teszi vagy 
nem teszi meg e tekintetben kötelességét. 
Legyünk ebben fanatikusok. 

Három hónap alatt ötszáz korona — a 
kezdet kezdetén! Egy tanító fiúnak egyévi 
eltartási költsége ez. 

A pénz beszél, . . . . a karaván halad. 
Hát csak gyújtogassunk! 

Réztolli M. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Székely Mária oki. óvónőt a 

nagysomkúti áll. óvóhoz óvónővé; Gr oá Gizella 
oki. tanítónőt a szentgericzei áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Kintzig Róbert oki. taní-
tót a fakerti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Volcsénszky János oki. tanítót a poroskoi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Schrantz Janka oki. 
óvónőt a mezővári áll. óvóhoz óvónővé; 
Böjthe Lajos oki. tanítót a magyarigeni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Fingerlosz János lajtaújfalui 
áll. el. isk. tanítót a medgyesi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Molnár Béla balatonfüredi 
szeretetházi áll. el. isk. tanítót a frigyesfalvi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Varga 
Jenő kismartoni áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a szerbnagyszentmiklósi áll. 
polg. isk.-hoz; Lányi Hermin szentgericzei 
áll. el. isk. tanítónőt a nagylaki áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében ; Zakkay Aladár turócz-
szentmártoni áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a hatvani áll. polg. isk.-hoz; 
Rakodezay Pál kapuvári áll. polg. isk. segéd-
tanítót jelenlegi minőségében a szeniczi áll. 
polg. isk.-hoz; Vidikén János dumbroviczai 
és Dragoj Gyula talpasi áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Rőthy Vladimir liptószentmiklósi 
áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségé-
ben a turócz-szt-mártoni áll. polg. isk.-hoz; 
Beliczay Tamás csongrádi áll. el. isk. tanítót 
a polenai áll. el isk.-hoz jelen minőségében; 
Krizsán Gábor medgyesi és Goptsa Margit 
apahidai áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
a törcsvári áll. el. isk-hoz jelen minőségük-
ben; Bolla János hatvani áll. polg. isk. r. 
tanítót ezeii minőségében a kapuvári áll. polg. 
isk.-hoz; Gaál Ernő lajtaújfalusi áll. el. (isk. 
tanítót a ngmetlipcsei áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Czirmai József alsó-csernátoni 

áll. el. isk. tanítót a martonfalvi áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Heller Sarolta kis-
jenői és Márkos Vilma aranyosgyéresi áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Igazgatói teendők ellátásával megbízva 
kirendelte: Kéméndi Gyula közp. szolgálat-
tételre berendelt áll. el. isk. tanítót a lajta-
újfalusi áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Andrei Sándor 
homoliczi közs. isk. rendes tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Mayer Áron 
nagylaki munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak 
évi 1040 koronát; Csizmadia Ignácz szilli r. 
kath. el. isk. tanítónak évi 820 koronát; 
Krausz Salamon lengyeltóti el. isk. munka-
képtelen izr. tanítónak évi 1020 koronát; 
Németh Béla sümeghi közs. óvónak évi 1040 
koronát. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Krisztián József dövénvi r. k. tanító 
Mária és Dezső nevű kiskorú árváinak 236 ko-
ronát; néh. Andraskó József hrabovcsiki g. 
kath. volt tanító özv., szül. Kanyuk Máriának 
évi 300 koronát és 2 kiskorú árvájának évi 
100 koronát; néh. Gugi János kövegyi volt r. 
kath. tanító özv., szül. Hoffer Máriának évi 
542 koronát és 2 kiskorú árvájának összesen 
180 kor. 66 fillért; néh. Sch/dltz Károly nagy-
kanizsai áll. polg. isk. volt tanító özv., szül. 
Kovácsics Máriának évi 928 koronát és 2 kis-
korú árvájának együtt 309 kor. 33'A fillért; 
Pópa János petegdi el. isk. g. kel. tanító 
özv., szül. Popovics Annának és 1 kiskorú ár-
vájának összesen 350 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Szabó István volt újkécskei róm. kath. 
tanító István és Erzsébet nevű kiskorú árvái-
nak a kecskemétibe; néh. Koscs András volt 
sznakói gör. kath. tanító Sándor és Anna 
nevü kiskorú árváinak a kecskemétibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
g A katholikus tanítók országos kon-

gresszust tartottak f. hó 14-én Budapesten a 
Szt István-társulat dísztermében. Reggel 9 
órakor Tedeum és szentmise volt és csak 
azután vonultak a tanítók a gyűlés helyére. 
Az elnöki széken egyházi részről Hornig Károly 
báró veszprémi püspök és Steinberger F. kano-
nok, világi részről pedig Ember Károly ült. 
A székesfővárost Rózsavölgyi Gyula alpolgár-
mester, az Eötvös-alapot Péterfy Sándor és 
Ujváry Béla, a M. T. Orsz. Bizottságát Lakits 
Vendel, Somlyay József, Ember János és 
Hajós Mihály képviselték, a kiket Steinberger 
elnök üdvözölt. Az elnöklő püspök nagyhatású 
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beszéddel nyitotta meg az ülést, majd indít-
ványozta, hogy a kongresszus király 0 Fel-
B é g é t , a római pápát és Vaszary herczeg-
primást táviratilag üdvözölje. Szokoly István 
szavalata után a pápai himnuszt énekelte el 
a kongresszus. Majd a kath. tanítók országos 
bizottságának világi elnöke: Ember Károly 
tartott fölolvasást a „magyar népoktatás 
kilenczszázéves történetéről". Végül kimon-
dotta a kongresszus a következőket: 1. A 
katholikus tanítóképzőknek tanítóképesítő joga 
az állam ellenőrző jogának elismerése mellett 
teljes épségben föntartassék. Az állami 
preparandiáknál valláserkölcsi irányzat ellen-
őrzésére az egyház jogát elismerjék. 2. A 
tanítói nyugdíjtörvénynek számos intézkedését, 
a melyek különösen a katholikus tanítóságra 
sérelmessk. megváltoztatni kérik. 3. Kérik a 
tanítóság számára ugyanazokat az utazási 
kedvezményeket, a melyeket az állami tanítók 
megkapnak. 4. A püspöki kar elé járul a 
kongresszus azzal a kéréssel, hogy azok a 
katholikus preparandiák, a melyek a Ratio I 
educationis egyik rendelkezésének félremagya- 1 

rázásából tanáraikat nyugdíjellátásban nem 
részesítik, ezt a nem állami tanárok nyugdíj-
intézetébe való belépés által ezentúl teljesít-
sék. A záróbeszédet Steinberger Ferencz kano-
nok, a kath. tanítók országos bizottságának 
egyházi elnöke mondotta, mire a Szózat 
hangjai mellett zárult be a kongresszus. Dél-
ben megtekintették a szemléltető képek kiál-
lítását az Akadémiában. Délután két órakor 
a Margitszigeten közebédre ült össze a kath. taní-
tóság. F. hó 15-én a kath. tanítók kongresz-
szusának a tagjai külön vonaton Esztergomba 
rándultak, a hol résztvettek a jubileumi ünnep-
ségekben és a déli órában báró Hornig püspök 
vezetése alatt M 7assics ministernél tisztelegtek. 
A minister nagyon szivesen fogadta a kath. 
tanítókat, a kiket Ilomig mint „tanítótársait" 
vezetett eléje. Az esztergomi ünnepségeken a 
M. T. 0. Bizottságát LaJcits Vendel, az Eötvös-
alapot" Péterfy Sándor és a Néptanítók Lap-
ját Ujváry Béla képviselte. A közebéden, melyet 
a herczegprimás adott a tanítóknak, a házi-
gazda képviseletében Bogisich Mihály püspök j 
jelent meg. Lelkes felköszöntőkben éltették a 
római pápát, a királyt, a herczegprimást, báró 
Homigot, Bogisich püspököt, az országos 
bizottsági két elnököt, a M. T. Orsz. Bizott-
sága és az Eötvös-alap képviselőit. Közkívá-
natra Péterfy S. és Ujváry B. is felszólaltak 
és beszédök nagy visszhangot keltett a kath. 
tanítók közt. ( —s.) 

i= A református tanítók országos egye-
sülete f. hó 13-án tartotta közgyűlését Mis-
kolezon. Közel háromszáz tanító vett részt az 

ülésen, a melyet isteni-tisztelet előzött meg. 
A református leányiskola nagytermében folyt 
le a közgyűlés, a melyet Kun Bertalan püspök-
nek, az egyesület díszelnökének beszéde 
nyitott meg. Munkára, hivatásuk iránt való 
szeretetre, az egymás között való testvéri 
összatartásra buzdította a tanítókat. A napirend 
során az értekezések közül elsőnek került 
fölolvasásra Ritoók Lajos bírálata arról a 
pályamunkáról, a mely az egységes tanterv 
hatásáról szólott. Erre a kérdésre Konkoly-
Thege Béla tűzött száz korona jutalmat, de 
a beérkezett pályamunkának nem adják ki, 
sőt fölkérik a díj kitűzőjét, hogy tegyen föl 
más kérdést. Simon Károly alelnök a „refor-
mátus tanítók kivánságairól" keszített dolgo-
zatot, a mely a kívánságokat ebbei foglalja 
össze: Legyen a valláserkölcsi képzés helye-
sebb irányú. Legyen a tanítónak több joga s ez a 
jogi helyzet tisztáztassék. Legyen a református 
tanítók ellátása, nyugdíjigénye korszerű s létesít-
tessék országos segítőalap. E kérdés nagy vitát 
támasztott. A vitának a püspöknek az a 
nyilatkozata vetett véget, hogy az összeülendő 
zsinat bizonyára méltányolni fogja a tanítók 
jogos kívánalmait s a lehetőség szerint a 
bajokat orvosolni is fogja. Ében Mihály zsárn-
boki katholikus plébános új arab számoló-
gépét mutatta be. Fogarassy Jenő arról 
szólott, hogy mily tevékenységet fejt ki a 
református tanító a magyarság szolgálatában. 
Az értekezés nagyon megnyerte a hallgatóság 
tetszését. Az egyesületi élet és a hivatalos lap ügye 
nagyobb vitára adott alkalmat. Nagy a panasz, 
hogy Magyarország négyezer református taní-
tója közül alig tagja ez egyesületnek ötszáz 
és az egyházmegyei tanítótestületek sem pár-
tolják eléggé sem az egyesületet, sem a hiva-
talos lapot. Az ülés berekesztése után a köz-
gyűlés tagjai a Kossuth-szoborhoz vonultak, 
a hol Sinka elnök beszéde után koszorút 
tettek le a szobor talapzatára. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Király 0 Fölsége 70. születése napját 

az országban mindenütt nagy fénynyel ünne-
pelték meg. Az a szeretet, melylyel a magyar 
nép jó öreg királyát körülveszi, az ország 
legkisebb helyén is megható módon nyil-
vánult meg. Az ünneplés, természetesen, 
legfényesebb a fővárosban volt. Folyó hó 17-én 
este a fővárost fényesen kivilágították és 
szép Budapestünk fényárban úszott; számos 
gáz- és villámos-láng ragyogtatta az országon 
végigmorajló hő kívánságot, hogy „éljen a 
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király!" F. Ivó 18-án az összes fővárosi 
templomokban hálaadó istenitiszteletek voltak, 
a melyeken megjelent az egész hivatalos 
világ. A főváros az évforduló megörökítésére 
jótékonyczélú alapítványt tesz. — Király 
0 Fölsége 70-edik születése napja alkalmából 
56 bűnösnek adott kegyelmet. 

— A magyar királyság és kereszténység 
900 éves fordulóját nagy ünnepségek közt 
ülte meg a nemzet aug. 14-én és 15-én Esz-
tergomban. Szent István szülővárosában ezen 
a két napon a város lakosságát többszörösen 
meghaladó számú idegen fordult meg. Király 
O Fölségét Frigyes királyi herczeg képviselte, 
a ki f. hó 13-án d. u. 3 órakor érkezett 
fényes kiséretével a párkánynánai állomásra, 
a hol a ministerek — Széli Kálmán minister-
elnökkel élükön — az esztergomi főkáptalan 
képviselői, a vármegye és a város képviselői 
fogadták. Még az nap cl. u. 5 órakor volt a 
Szent Háromság új szobrának a megáldása a 
király képviselőjének a jelenlétében, a ki a 
díszsátorban foglalt helyet s körülötte voltak 
a ministerek, a herczegprimás és több egyház-
fejedelem. Rimély püspök áldotta meg a Kiss 
György által készített gyönyörű kivitelű szob-
rot. Frigyes kir. herczeg d. u. 6 órakor a 
küldöttségeket fogadta; ez utóbbiak a minister-
elnöknél is tisztelegtek. Másnap: Nagy-Boldog-
asszony napján volt a tulajdonképeni ünnep, 
melynek központja a bazilika volt. A Széchenyi-
téren gyülekeztek a küldöttségek: összesen 
51 testület, köztük a kath. tanítók mintegy 
kétszázan. Föltűnt, hogy az izraelita hitközség, 
az ev. ref. hitközség és a gör. kel. hitközség 
tagjai rendkívül nagy számban jelentek meg, 
hogy ezzel is tanúsítsák, hogy a nem katho-
likus egyházhoz tartozó hitközségek is részt-
vesznek a nemzeti ünnepen. A menet fényes 
volt. A rengeteg közönség Frigyes királyi 
herczeget, a herczegprimást és a kormány 
tagjait lelkesen megéljenezte. A nagymisét a 
herczegprimás mondotta ; a szentmise végével 
fölhangzott „Te Deum" alatt a város összes 
harangjai megszólaltak. A nagymise befejezése 
után Rimély Károly püspök mondta az ünnepi 
szentbeszédet, mely tisztán egyházi jellegű 
volt. Délután 2 órakor volt a díszebéd négy 
külön helyen. A primás mintegy 800 embert 

vendégelt meg, köztük 200 tanítót. A primási 
pa'otában a biboros főpapnak 72 vendége 
volt. köztük a kormány tagjai. (Frigyes királyi 
herczeg a nagymise után elutazott.) Ezen a 
díszebéden a herczegprimás és a magyar 
ministerelnök ajkairól oly felköszöntők han-
goztak el, a melyek minden magyar embert 
benső megelégedéssel kell hogy eltöltsenek, 
mert a felekezeti és nemzetiségi békét hang-
súlyozták. „A szent korona — mondotta a 
herczegprimás — mindnyájunkat egyesít. A 
szent koronával, mely nálunk nem jelent kor-
látlan hatalmat, egygyé olvadt a liaza fogalma. 
A koronának tagja minden polgár, bármilyen 
legyen felekezete, bármilyen legyen a nyelve, 
csak legyen magyar a szive." Széli Kálmán 
ministerelnök örömének adott kifejezést a 
fölött, hogy az ország összes tényezői siettek 
az ünnep nemzeti jellegének kidomborítására. 
Az esztergomi fényes ünnepségek folytatása és 
befejezése volt a Budán, Szent István napján 
tartott ünnepség, mely a szokásos körmenettel 
együtt, nagyobb arányú volt a jubileum ez 
évében, mint máskor. 

— Világ folyása a külföldön. Az utóbbi 
napok legnevezetesebb külföldi eseménye az, 
hogy az európai szövetségesek bevonultak 
Pekingbe, a követségeket fölmentették, az 
özvegy császárné eltűnt Pekingből, a császár 
hollétéről pedig nem tudnak semmit. Eddig 
tehát minden jól és rendben volna; csak 
aztán később ne legyen baj a dologból és 
az európaiak mindvégig tartsák meg egyet-
értésöket. Mérget venni erre mi ugyan nem 
mernénk! — Dél-Afrikából angol forrásból 
az a szomorú kir érkezik, hogy Steyn. Oranje 
szabad állam elnöke meghalt. Ha igaz ez a 
hír, a hősies búrokat ismét nagy csapás érte. 
Steyn elnök, a mint szomszédai, a tranzváli 
búrok fegyvert ragadtak, habozás nélkül 
indítványt terjesztett elő a maga népkép-
viselete elé s követelte, hogy fajrokonaiknak 
segítségére siessenek. Az oranjei búrok az 
egész nagy küzdelemben csodálatosan hűséges 
bajtársai voltak rokonaiknak. Az angol 
újságokban, avagy a hozzájuk szító sajtóban 
föl-fölmerült a hír, hogy az oranjei és tranz-
váli seregek közt meghasonlás keletkezett. 
Ez azonban mindvégig megmaradt az angolok 
hő óhajtásának. Steyn elnök, a kit baráti 
érzés fűzött egybe az ősz Krügerrel, félté-
kenyen őrködött azon, hogy visszavonás által 
ne könnyítsék meg a hatalmas ellenségnek 
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amúgy is valószinű győzelmét. Oranje szabad-
állam utolsó elnöke, ha ugyan a hír valónak 
bizonyul, elköltözött az élők sorából. Meg-
halt azzal a mérhetetlenül fájdalmas érzéssel, 
hogy vele együtt hazájának szabadsága 
száll sirba. De van és lesz föltámadás! 

— Dr. Wlassies Gyula ministert a Paris-
ban ülésező összehasonlító jogtudományi 
nemzetközi kongresszus tiszteleti elnökévé vá-
lasztotta. A minister F. Bagtiinrhez, a kon-
gresszus főtitkárához intézett levélben köszönte 
meg a kitüntetést. Wlassies minister úr, mint 
halljuk, szeptember hó közepe táján utazik 
Párisba, a kiállítás megtekintésére. 

— Lapunk .mai száma majdnem kizárólag 
a tanítógyüléseknek van szentelve és ennél-
fogva több kiszedett ezikkünk a jövő számra 
maradt. 

— A herczegprimás alapítványa. Vaszary 
Kolos herczegprimás a következő alapítvá-
nyokat tette: 1. Az Esztergomban építendő 
katholikus tanítói árvaház alapjára 30.000 
korona. 2. A módosi római katholikus leány-
nevelő-intézetre 30.000 korona. 3. Nőneve-
lési czélokra 40.000 korona. 4. Esztergom 
város szegényeinek 5000 korona. 5. A buda-
pesti inasegyesület házára 5000 korona. 
6. A budapesti gyógyíthatatlanok kórházára 
10.000 korona, összesen 120.000 korona. 

— A párisi kiállítás kitüntetéseiről, 
állítólag hivatalos forrásból, kimutatást közöl-
tek a napilapok. Ez a kimutatás azonban 
tele van hibával, legalább a mi a népoktatás-
ügyi osztályt illeti. így például nem való az, 
hogy a magyar közoktatásügyi ministerium a 
„kisdedóvodákért" kapott nagy díjat, mert 
a ministeriumnak a nagy díjat az állami 
oktatásügyben észlelt nagy haladásért szavaz-
ták meg. A lapok jelentései szerint a „magyar-
országi népiskolai tanítók egyesülete" arany 
érmet kapott, pedig ilyen nevű egyesület 
nincs is. Arany érmet t. i. a tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesülete kapott, 
a többi közt. Csodáljuk, hogy ily könnyelmű-
séggel szélnek eresztett „kimutatást" napi-
lapjaink „hivatalosnak" igyekeznek minősíteni. 
Egyelőre csak ennyit; a kimutatást mi igazi 
hivatalos alakjában fogjuk közölni. 

— Lederer Ábrahám bátyánk, a ki eddig 
még mindig résztvett nagygyűléseinken, ez 
idén nem volt köztünk, mert Drezdában 
tartózkodik; onnét írt levelet TJjváry Bélá-
nak, az Eötvös-alap alelnökének, sajnálkozá-
sát fejezve ki, hogy nem jelenhetik meg gyű-
léseinken s áldását küldve munkálkodásunkra. 
Adja Isten, hogy az érdemes veterán peda-

gógus mielőbb jó egészségben visszatérjen, 
hogy ismét friss erővel vegyen részt köztünk 
egyesületi munkáinkban! 

— Gyújtó lelkesedés. Zólyomvármegyében, 
a hol az Eötvös-alapot buzgó férfiak, az 
alispánnal, tiszteletbeli tagunkkal élükön számo-
san támogatják, a Tanítók Háza gyu-
fáját Groó Lajos kartársunk bemutatta a 
közgyűlésen, a honnét minden kartárs egy 
kis dobozt emlékül vitt haza. Sikerült aztán 
egy élelmes utazót megnyerniök, a ki a 
felvidék négy megyéjében a kereskedőknek 
meghozatal végett melegen ajánlja a Tanítók 
Háza gyufáját. Az tdazó a százalékokról le-
mondott. 

— A Tanítók Házába való fölvételért 
összesen 101-en folyamodjak; az Eötvös-alap 
közgyűlése ezek közül f^l-et vett föl, kiknek 
névsorát közgyűlési tudósításunkban közöljük. 
Az ingyenes helyek közül kettőt, a féldíjas 
helyek közül négyet nem töltött be a köz-
gyűlés azzal a czélzattal, hogy ezekre a 
helyekre a felügyelőbizottság évközben lép-
tethessen elő a fél-, illetőleg az egész díjasok 
közül oly ifjakat, a kik erre szorgalmukkal és 
jó magaviseletükkel érdemet fognak szerezni. 
Föltóteles fölvételre, ha évközben hely üre-
sedik és a szülők tagsági díjaik lefizetésével a 
kedvezményre a jogosultságot megszerzik, a köz-
gyűlés kijelölte a) azok közül, kik a mult 
évben benlaktak, a következőket: Bobonka 
András, Kohn Sándor, Kosztolányi Zoltán, 
Kovács Ignácz, Lyachovits Oreszt, Párák Győző, 
Polgári Miklós, Székely Andor, SzŐUösi József, 
Szüts Lajos; b) az új folyamodók közül: 
Berkovics Miklós, Pécsy Gyula, Sasvári Géza, 
Szarvas Arnold és Töttösy Béla folyamodókat. 

— A lévai állami tanítóképző-intézetben 
az 1900/1-ik tanév szeptember hó 4-én veszi 
kezdetét; 1-én és 2-án magán-, 3-án javító-
vizsgálatok tartatnak. 

— Halálozás. Németh Mihály nyugalmazott 
r. kath. tanító f. évi augusztus hó 16. napján 
d. u. 4 órakor élete 70-ik, tanítósága 49-ik, 
nyugalomba vonulása 8-ik évében elhunyt Hód-
mező-Vásárhelyen. — Péter Vilmos b.-váraljai 
igazgató-tanító életének 47-ik, tanítóskodásá-
nak 27. évében jobblétre szenderült. Áldás 
emlékökre! 

Tarta lom : A királyünneplő tanítóság. O. J. dr. — 
Idei nagygyűléseink. — A szellemileg gyönge gyer-
mekek iskoláztatásáról. Ellenbach M. — Tanítók 
tanácsadója. Szünóra : Az O emlékének. Füzesi 
Márton. — A mi gyújtónk. Béztolli M. — Hivatalos 
rész. — Egyesületi élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten 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 meg-
jelölésével) én az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A h i rdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, miDden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB S. 

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

A király köszönete. w 

(U.) Szeretett királyunk, a kinek a 
magyar nemzet egy szívvel-lélekkel 
fejezte ki hódolatát" születése 70-edik 
évfordulója alkalmából, a következő 
legfelsőbb kéziratot intézte a magyar 
ministerelnökhöz: 

Kedves Széli! Hetvenedik születés-
napom alkalmából a magyar korona 
országainak összes lakosságától oly 
számos szerencse- • és üdvkivánat 
érkezett Hozzám és a hűség is oly 
sokféle alakban nyilvánult, hogy a 
Személyem iránt való általános ra-
gaszkodás lélekemelő módon nyert 
kifejezést. 

Mélyen meghatottan utasítom 
Önt, hogy legmelegebb és legbensőbb 
köszönetemet, mely még a legtávolabbi 
kunyhóba is eljusson, országszerte 
hirdesse. 

Tudják meg Magyarország népei, 
hogy életemet javuknak szentéltem, hogy 
boldognak érzem Magamat jólétüket 
előmozdítani, hogy a hűség, haza-
fiasság és kölcsönös bizalomban látom 
azon erős támaszokat, melyeken a 
haza jövője nyugszik. 

A mindenható Isten áldja meg 

és oltalmazza azon kapcsot, mely 
Engemet népeimmel összeköt. 

Kelt Ischlben, 1900. évi augusztus 
hó 19-én. • 

ferencz József s. k. 
Széli Kálmán s. k. 

Ilyen kedvetlen melegséggel még 
sohasem szolott jó királyunk magyar 
nemzetéhez. „Tudják meg Magyar-
ország népei — mondja a fölséges 
Úr — hogy életemet javuknak szen-
teltem." Ezt Magyarországon mindenki 
érzi és tudja, fönt és alant. Mindenki 
élénk tudatában van itt annak, hogy 
I. Ferencz József kora hazánk fejlő-
désének és minden téren való haladásá-
nak boldog kora. 

Az a kapocs, mely Szent István koro-
nájának viselőjét a magyar nemzettel 
összeköti, immár kilenczszáz éves s az 
idők folyamában csak nyert szilárdság-
ban, I. Ferencz József királyunk bölcs 
kormányzata péílig minden időkre meg-
in gat h atatla»m\ "fte tte azt. 

A magyafc^^mtóság. mely az ünnep 
nagy napj^btójf is oly méltó módon 
dokumentá^Jlfrályhűségét , részt kérhet 
magának drcső királyunk köszönő sza-
vaiból. Mi, magyar tanítók, 28 ezeren 
kérve-kérjük az Eg urát, hogy tar tsa 
meg hű magyar nemzetének I. Ferencz 
József apostoli királyunk drága életét! 

Lapnnk :!5-ik számához egy melléklet, van csatolva. 
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A párisi kiállítás kitüntetései. 
A hivatalos kimutatást lapunk zártáig 

még nem kaptuk meg, az a lajstrom 
pedig, a mit a napilapok közöltek, nem 
egészen megbízható. Mi azonban mind-
amellett abban a kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy a minket közelebbről 
érdeklő kitüntetéseket közzétehetjük. 

Az óvodai és elemi oktatás, tudva-
levőleg, az I. csoport 1. osztályába volt 
sorolva, melynek magyar jury-tagja és 
külföldi szakosztályi titkára Ujváry Béla 
volt. 

Az I. csoport 1. osztályában nagy 
díjat (Grand prix) kaptak: a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerium, az 
állami elemi oktatásügy terén tapasztalt 
nagy haladásért; Budapest székesfőváros, 
mjnt a közoktatásügyi kormány leg-
buzgóbb támogatója az elemi oktatás-
ügy emelése terén; Horvát-Szlavon-
ország kormánya. Ezzel kapcsolatban 
közreműködő arany-érmet kapott Buda-
pest III. kerületének polgári leány- és 
női ipariskolája (igazgató: dr. Göőz Jó-
zsef). Mint önálló kiállítók arany-érmet 
kaptak: a tanítóképző-intézeti tanárok 
orsz. egyesülete, az orsz. tanszermúzeum 
és az eperjesi óvónő- és tanítónőképző 
(igazgató: Láng Mihály). A tanszer-
múzeummal kapcsolatban, mint közre-
működők, ezüst-érmet kaptak: Kogu-
tovicz M. földrajzi intézete, térképeiért; 
dr. Tóth M. geologiai térképéért; dr. 
Ében Mihály arab számoló-gépéért; 
bronz-érmet, hygienikus iskolai vízszűrő-
jéért, Piller József tiszaújlaki tanító és 
Bombig H. (Fiume) domborművű tér-
képéért; elismerő oklevelet: Zigmundik 
János tellúriumáért, továbbá Székely 
Gáborné, Gs er épi-Dömötör, Kovács Zsig-
mond, Tóth Sándor (Perlak) és Stepanko 
Albert (Budapest). 

Ezüst-érmet kaptak: a polgári iskolai 
orsz. egyesület, és iskolai könyvkiadvá-
nyaiért: a m. kir. tud.-egyetemi nyomda; 
bronz-érmet Peres Sándor óvónőképző-
intézeti igazgató óvodai munkákért. 

Népoktatásügyünknek általában nagy 
sikere volt a párisi világversenyen s a 
nemzetközi jury különösen méltatta 
azt a nagy tevékenységet, mely e téren 
jelenleg a magyar közoktatásügyi minis-
teriumban észlelhető. Közoktatásügyi mi-
nisteriumunk különben a közép és a 
felső oktatásért is nagy díjat kapott. 

A Magyar Nemzet, a kormány fél-
hivatalos lapja, mindamellett utal arra, 
hogy a pálma a népoktatásügyi kiállítás-
nak jutott, midőn f. hó 24-iki számának 
vezér czikk ében így ír: „A népoktatási inté-
setek kiállítását különösen méltatta a jury." 

Wlassies Gyula minister büszke lehet 
ministeriumára ós első sorban e minis-
terium VI. ügyosztályára. A párisi 
kiállítás nemzetközi juryjének elisme-
rése: méltó jutalma annak a nagy 
munkának, a melyét az utóbbi lustrum 
alatt népoktatásügyi kormányzatunk 
oly dicséretes módon kifejtett. 

(m.) 

A szeretet asztala. 
Súlyos gond nehezedik nem egy kis-

városi és falusi kartársam lelkére. 
Az Isten megáldotta gyermekekkel. 
Egy-egy elvégezte a IV. elemi osztályt, 
a gondos anyai kéz elkészítette a 
„stafirungját", s útra-készen áll, bogy 
elhagyja az édes apai házat, s a város-
ban megkezdje új életét: a középiskola 
látogatását. Nehéz gondban fő a sze-
rény javadalommal rendelkező tanító 
agya: honnan teremti elő nyomorúsá-
gos fizetéséből azt a pár száz koronát, 
a mi a legszerényebb viszonyok között 
is elkel a lakásra, élelemre, ruházatra. 

Hát még a kinek 2—3 gyermek is-
koláztatásáról kell gondoskodnia? Meg-
vonhatja szájától a betevőfalatot, testétől 
a tisztességes ruházatot, kuporoghat, 
nyomoroghat: a nagy kiadás födözésére 
mindenképen képtelen. Nincsen mód: 
megtörik a nemesebb, magasztosabb 
pályának útj a, ct melyre a gyermeket 
tehetsége, szorgalma, magaviselete képe-
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sítené, kárára önmagának, vesztére a 
társadalomnak és hazának, mélységes 
fájdalmára a szerető szülők szivének. 

A magyar tanítóknak ez a fájdalma 
egyesítve rezgett végig a mi nagy 
emberünknek, Péterfy Sándornak ne-
mes lelkén. Ez a fájdalom drága gyön-
gyöt termet t : az Eötvös-alapot. Fővá-
rosi kartársaink legjobbjai önzetlen 
buzgalommal sorakoztak a zászlótartó 
köré. Valljuk meg azonban, hogy as 
ország tanítóságának tömörülése nem felelt 
meg az Eötvös-alap nagy ezéljainak. 
Óriási többségét a szent eszme hidegen 
hagyta. Alapunk nagyon lassan gyarapo-
dott. így azután a segedelemkérők 
százait kellett évről-évre visszautasítani. 

Az irgalom és könyörület új eszmét 
sugallt az intéző férfiaknak. Kérő szóval 
fordultak a budapesti vendéglősök-
höz és szállótulajdonosokhoz: kérve 
őket, hogy a szeretet asztalának áldá-
sában részesítsék a fővárosban tanuló 
gyermekeit a szerény javadalmú, nélkü-
lözéssel küzdő vidéki tanítóságnak. 
A kérő szózat meghallgatásra lelt és 
ismét sok-sok kartársunk válláról emel-
ték le az anyagi gond tetemes részét. 

Végre megszületett az Eötvös-alap-
nak legszebb haj tása: a Tanítók Háza. 
Micsoda magasztos és szent czélt szolgál 
a tanítóknak ez a legifjabb intéz-
ménye! Nemcsak kenyeret nyúj t a 
tanítók gyermekeinek, de a kedves 
családi otthont biztosítja számukra, 
atyai . szeretettel áll őrt mellettük, 
hogy a főváros nagyvilági forgatagá-
ban meg ne tántorodjanak, el ne bukja-
nak. Tehát az anyagi gond mellett az 
épp oly súlyos erkölcsi aggodalmat is 
leveszi a szülők lelkéről. 

Hogy azonban a tanítóknak ez a 
szentczélú alkotása, az Eötvös-alappal 
egyetemben, teljesíthesse áldásos hiva-
tását, elengedhetetlen, hogy a táborba 
szálljon minden egyes ember. Szálljon 
azonnal. Lépjen be az Eötvös-alap 
tagjai közé rögtön, ne várjon akkorra, 

mikor körmére ég a szükség, mert 
sajnos, az eszközök elégtelensége miatt 
bizony megégeti magát. Azután legyen 
lángbuzgalmú apostola a szent ügynek 
a társadalomban is. Gyűjtsön, a hol 
teheti, a Tanítók Házára, terjeszsze el 
községében a Tanítók Háza gyújtóját 
és ne kicsinyeljen egyetlen egy por-
szemet sem, ha ezzel ezt a mi közös 
házunkat szilárdabbá teheti. 

Azok a más városbeli kartársak pe-
dig, a hol közép vagy valami más fel-
sőbb iskola van, kövessék a fővárosi 
vezető emberek nemes példáját. Alkos-
sák meg városuk kebelében a „szere-
tet asztalait." Hisz alig van olyan 
középiskola vagy egyéb tanítóintézet, a 
melybe több vidéki kartársnak gyer-
meke ne járna, oly kartársaké, a 
kik fiaik, leányaik számára a legszeré-
nyebb életföltételeket sem tudják bizto-
sítani. Egyes jólelkű úri házak szívesen 
nyújtanak egy-egy napi kosztot a 
szegény tanulónak, csak kopogtassanak 
náluk. Ezt a kopogtatást végezhetik el 
az ot t lakó kartársak, kik nem a ma-
guk számára kérve: arczpirulás nélkül 
megtehetik ezt. 

így adjuk meg a módját annak, hogy 
sok szegény de szorgalmas és tehetséges 
tanítógyermek életpályáját biztosítsuk, 
hogy ne kelljen már tanulókorukban 
fölvenniök a súlyos kenyérharczot, a 
melynek keménysége alatt már nem 
egynek gyönge válla összeroskadt. 

Segítsük, támogassuk egymást önzet-
len szívvel, igaz kartársi szeretettel. 
Ebben a szeretetben forrjon egybe az 
ország minden tanítója. 

A kik pedig a szeretetnek ezt a nagy 
művét megindították és vállaikon hor-
dozzák, azoknak ne csupán az illő és 
köteles hálával adózzunk szivünkben és 
ajkunkon, hanem álljunk melléjök erős 
akarattal, hogy teljes diadalra ju t ta t -
hassák a szeretet magasztos megtestesü-
léseit: az Eötvös-alapot és a Tanítók Házát. 

(Sümeg.) Éles Károly. 
35* 
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A gyermekek munkája. 
A bécsi tanítók központi egyesülete („Central-

verein der Wiener Lehrerschaft") igen érde-
kesnek és értékesnek Ígérkező munkára vállal-
kozott. Elhatározta, hogy a maga erejéből és 
emberségéből adatokat gyűjt az iskolásgyer-
mekek szocziális helyzetéről. E czélból az 
egyesület ötezer darab statisztikai gyüjtőívet 
küldött szét az ország minden részébe a 
tanítóegyesületekhez és tanítótestületekhez és 
fölhívta ezeket, hogy önként, tisztán ügybuz-
galomból szerezzék meg a kivánt adatokat és 
ezek alapján a lehető leglelkiismeretesebben 
töltsék ki a nekik küldött íveket. A fölszó-
lított egyesületek és testületek többnyire a 
legnagyobb készséggel teljesítették a rájuk 
rótt föladatot és a begyült adatokból olyan 
becses munka fog kerekedni, a melynek 
Ausztria tanügypolitikusai bizonyára nagy 
hasznát fogják venni és a melyet követni való 
példának fognak tekinteni másutt is. 

Egy bécsi iskolaügyi lap most egyes rész-
leteket közöl a rendezés alatt levő nagy 
anyaghalmazból. Már ezek a töredékek is 
nagyon megérdemlik figyelmünket, mert becses 
tanulságokat vonhatunk le belőlük. Különösen 
a gyermekek munkájára vonatkozólag találunk 
bennük érdekes adatokat. 

Az iskolába járásra kötelezett gyermekek-
nek az ipari és gazdasági munkában való 
foglalkoztatása nálunk is igen elterjedt vissza-
élés. Es e visszaélés megszüntetésére nálunk 
még eddig nem alkalmaztak semmiféle czélhoz 
vezető eljárást. Nincs is törvényünk, a mely 
komolyan megvédené az iskolaköteles, gyönge 
gyermekeket az időelőtt való igába fogástól. 
Pedig az iskolaköteles gyermekek ipari és 
gazdasági munkája iskolaügyi szempontból is, 
meg nemzetgazdasági szempontból is nagy 
kár. Iskolaügyi szempontból káros, mert az 
így foglalkoztatott gyermekek vagy egyáltalá-
ban nem járnak iskolába, vagy pedig annyit 
mulasztanak, hogy sohasem szerezhetik meg 
azt a minimális műveltséget, melyet népokta-
tási törvényünk megszabott. Nemzetgazdasági 
szempontból káros, mert a munkáltatók — a 
hol csak lehet — inkább alkalmazzák az 
olcsó gyermekmunkásokat, mint a drágább 

felnőtt munkásokat; e miatt szaporodik a 
felnőtt munkások munkanélkülisége, nő a 
nyomorúság, megsokasodnak a tulajdon ellen 
való bűntények és egyre nagyobb mértéket 
ölt a kivándorlás. Van tehát elég okunk 
arra, hogy a gyermekmunkának megizenjük a 
legerélyesebb irtó háborút. 

Csak egy alakjában tűrhető a gyermek-
munka : a házi iparban; mert itt olyan dolgok 
előállításáról van szó, melyekkel — csekély 
jövedelmezősége miatt — teljes munkaerejük-
ben levő embereknek nem igen érdemes fog-
lalkozniok és mert a háziipari munka nem 
vonja el a gyermekeket az iskolától, csupán 
szabad idejök értékesítésére ad nekik alkalmat. 

Az Ausztriában gyűjtött adatokból is első 
sorban ez a tanulság sugárzik ki. Mielőtt 
azonban ezt a kérdést tovább fejtegetném, 
egy magyarországi adattal is támogatni aka-
rom állításaimat. Előttem fekszik egy állami 
iskolánknak értesítője, a melyből az tűnik ki, 
hogy a mult évben az iskola 631 növendéke 
összesen 22.564 félnapot (egy-egy növendék 
átlag 35'8 félnapot) mulasztott. Ennek a 
rémítő arányú mulasztásnak megfelel az ered-
mény is: a 631 tanuló közül 106 (76 rész) 
elégtelen osztályzatot nyert, 207 pedig (V? rész) 
nem osztályoztatott; tehát 631 gyermek közül 
313 (a létszám fele) nem érte el a kitűzött 
tanítási czélt. Hogy lehet ez ? Az értesítő me g-
mondja: „Am. kir. kincstári erdészeti hivatal 
kezelése alatti erdőbirtokok befásítása minden 
tavaszszal sok gyermeket elvon az iskolától." 
íme, egyfelől míg kimondja a törvény a tan-
kötelezettséget, addig másfelől állami munkát 
kapnak tanköteles gyermekek az iskolai szor-
galmi időben. De ugyanott megvan, saját köz-
vetlen tapasztalásom szerint, a nemzetgazda-
sági kár is: felnőtt munkások munka nélkül 
lézengenek és óriási nyomorúságban sínylődnek. 
Ezek kemény igazságok, de sok ilyen kemény 
igazság van és ezeket — ha becsületes em-
berek és igaz néptanítók akarunk lenni — 
ki kell mondanunk. 

Az ausztriai állapotok sem valami fényesek. 
Az egyik tanítóegyesület kimutatása szerint 
10, sőt 8 éves gyermekek is vannak alkal-
mazva a répatermelésnél és a téglagyártásnál ; 
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az pedig mindennapi dolog, hogy a szegény 
vidékekről a gyermekek elmennek mezei 
munkába gazdagabb vidékekre; így aztán 
csak a szorosan vett téli hónapokban járnak 
iskolába. Ezen a bajon a tanítók és az illető 
hatóságok egyaránt iparkodnak segíteni. A 
tanítók a házi iparnak különböző nemeit hono-
sítják meg a nép közt. Osztrák kollégáink 
kimutatásai fölsorolják a házi ipar ezen fa j tá i t ; 
elmondják, hogy mennyi idő alatt mennyit 
képesek a gyermekek megkeresni. Erre jó 
lesz talán egy más alkalommal visszatérni és 
a kérdésnek ezt a részét alaposan tanulmá-
nyozni ; azt hiszem, fognak akadni az osztrá-
koknál olyan iparágakra is, melyek nálunk 
még nincsenek meghonosodva és melyeket 
meghonosítani, a szegény nép érdekében, 
nagyon érdemes lenne; azt is meg fogjuk tudni 
az ő lelkiismeretesen összeállított adataikból, 
hogy melyik fajta munkával mennyit lehet 
keresni, tehát hogy melyiket lesz czélszerű a 
nép közé bevinni. 

Az osztrák tanítók fáradozását sok helyen 
igen szép siker jutalmazza. Az bizonyos — így 
szól az egyik egyesület kimutatása — hogy 
házi föladványokat nem lehet adni a házi 
iparban elfoglalt gyermekeknek. Nohát, az 
nem baj ; főképpen nálunk nem, a hol maga 
a közoktatásügyi minister úr — annyi modern 
és szép eszmének atyja — kimondta a házi 
föladványokra a halálos Ítéletet. 

Az osztrák tanítóknak a házi ipar terjesz-
tése körül kifejtett buzgalma azt eredményezi, 
hogy sok családnak a nyomorúsága enyhül 
meg, a nélkül, hogy a gyermekek kénytelenek 
volnának az iskolát egészen elkerülni. De 
másrészt a legtöbb helyen a hatóságok is 
megteszik a magukét; így aztán a tanítók 
— szükség esetén — kellő bizalommal for-
dulnak a hatóságokhoz. Példának okáért: a 
littaui kerületi iskolai hatóság az ott munká-
ban levő idegen tanköteleseket gyorsan föl-
vétette az ottani tankötelesek jegyzékébe és 
iskolába járásra szorította őket; persze erre 
a kis iskolakerülők odább állnak, de ha így 
bánnak el velük másutt is, akkor — nem 
tehetnek mást — hazamennek és otthon isko-
lába járnak. A leghelyesebb eljárást a littaui 

kerületi kapitány követte, a midőn a mezőn 
dolgozó tanköteleseket zsaadárokkal szedette 
össze és nem a gyermekek szüleit, hanem a 
munkáltatókat büntette meg. 

Tavaly az egyik budapesti kültelki iskola 
negyedik osztályában nagyon sok volt a 
mulasztás, mert a fiúk a tavasz beálltával 
munkába álltak az építkezéseknél. Az iskolát 
meglátogatott tanfelügyelő úr a konferenczia 
során — kötelességéhez hiven — azt aján-
lotta, hogy a mulasztók szüleivel szemben a 
törvény értelmében kell eljárni. Erre én azt az 
ellenvetést tettem, hogy a nyomorgó szegény 
szülőket büntetni igazságtalan is, lehetetlen 
is, hanem a munkáltatókat kellene meg-
büntetni, a kik — hogy olcsóbb munkaerőt 
kapjanak — alkalmat adnak a gyermekek-
nek a törvény kijátszására. Persze, ez az 
óhajtásom mindeddig csak óhajtás, mert 
nincs törvényes alapja. De remélem, hogy 
még lesz olyan törvényünk, a mely a munkál-
tatóknak elveszi • a kedvüket a kis olcsó 
robotolóktól; akkor bizonyára azt fogják 
mondani a munkáltatók a munkára ajánl-
kozó gyermekeknek: eredj fiam iskolába! 
Es a gyermek iskolába fog járni ; tanulni 
fog és nem fog idő előtt testileg és erköl-
csileg tönkremenni. 

Minthogy a tanköteles gyermekek ipari és 
gazdasági munkája kulturális és nemzetgazda-
sági tekintetben egyaránt veszedelmes, ez 
ellen a magyar tanítóságnak is föl kell lépnie. 
Ha a taaítóság magáévá teszi a gyermekek 
ügyét, akkor bizonyára meg fogja tenni a 
magáét közoktatási kormányzatunk is, mely 
nemcsak hogy együtt halad a müveit álla-
mokkal, hanem egy- egy nagy lépéssel eléjük 
is kerül. 

Másrészt pedig mi ránk, tanítókra vár (még 
mindig „vár!") az a föladat, hogy a nép közt 
minél jobban terjeszszük a házi ipart ; mert 
a produktív munkának egyedül ez a fajtája 
az, a melyben a tanköteles gyermekek részt-
vehetnek nagyobb kulturális kár nélkül és a 
közvagyonosodás javára. 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

- -
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Az évzáró vizsgálatokról. 
Ennek a kérdésnek már valóságos kis iro-

dalma van tíz év óta. írtak és beszéltek ez idő 
alatt ellene is, mellette is; javasolták az évzáró 
vizsgalatok eltörlését is, reformálását is. 

Reformálni, . . . reformálni! De hát mit 
reformáljunk ? Hiszen nincs mit reformálni! 
Nincs meg sem törvényben, sem rendeletben, 
sem utasításban a hivatalos „forma", hogy 
miként is kell lefolyniok az évzáró vizsgálatok-
nak az elemi népiskolában. Hát lehet azt 
reformálni, lehet azon módosítani, a mi nincs ? 

Vagy van talán valamiféle országos divat, szo-
kás, egyöntetűség az évzáró vizsgálat megtartá-
sában? Már sok vizsgálaton voltam jelen: voltam 
jelen városi és falusi iskolákban, de elmondha-
tom, hogy mindenütt másképen csinálták. Egy 
helyen megkezdték imával, utána énekkel s 
nyomban rá egy tanuló vizsgálat előtti beszé-
det tartott, illetve szavalt. Másik helyen egye-
nesen a dologra tértek a tantárgyakkal. Egy 
helyen a tanító az úr, a vizsgálatvezető; más 
helyen a pap, harmadik helyen az esperes, 
gondnoksági vagy iskolaszéki tag ragadta ki 
a tanító kezéből a kérdezősködést, firtatást. 
Egy helyen valóságos kínvallatás grasszál, 
másik helyen meg csupán a tanító kérdezett 
mindent, ő foglalta el az „elnöki" széket; 
megint más helyen az igazgató-tanító volt a 
vezető, kérdező, ő aratta le, a mit az osztály 
tanítója egész éven át vetegetett, övé volt a 
hatalom és dicsőség. Több helyen azt tapasz-
taltam, hogy az évzáró vizsgálat nem is a ta-
nulók és szülék kedvéért van, hanem a tanító 
ellen irányul; míg másutt rosszakaratú firta-
tássá fajult, a tanulók és tanító szándékos meg-
szégyenítése volt a czélja a kiküldött vizsgáló-
biztosnak. Egy helyen kérdezőnek, vizsgálónak 
csap föl a szülő is, meg a jelenlevő minden 
laikus, míg más helyen még a jelen volt kir. 
tanfelügyelő is a tanítóra bízta a vizsgálat 
egész intézését. Hát ha minden háznál más 
szokás, minden faluban más törvény: hol van 
akkor a „forma", vagy az egyöntetű szokás, 
divat? Hol van az a „forma", a mit reformálni, 
módosítani ke l l? . . . Ilyen forma nincs sehol. 

Sőt évzáró vizsgálatoknak (az elemi nép-
iskolában) köteles tartására egyenes rendelkezés 
sincs sehol; csak lígy a sorok közül magya-
rázható ki, hogy gondoltak ilyenre, a midőn 
a gondnoksági és iskolaszéki tagok kötelessé-
gévé teszik, mikor a többi közt az mondatik, 
hogy — az évzáró vizsgálatokon testületileg 
megjelenik, a feleleteket meg hallgatja, a taní-
tót, tanulókat és szüléket kitartásra buzdítja. 
Hogy minő formában folyik le egy ilyen vizs-
gálat, milyen egymásutánban, mennyi ideig 

tart, van-e elnök, biztos, a ki firtat és faggat 
hivatalból,: mindezekről szó sincs. De miért 
is lenne? Hiszen okos ember tudja úgy is, 
hogy a vizsgálatot a tanító tartja és adja. 
Sőt a tanítói tekintély ellen követne el vétsé-
get az, a ki a gyermekek előtt ilyen ünnepély 
alkalmával az iskolában nagyobb hatalomnak 
tolná föl magát a tanítónál. A tanulók azt 
soha se lássák, de ki se érezzék, hogy az ő 
•tanítójuknál nagyobb hatalom is van a világon, 
különben szavai hatástalanok maradnának. 

Hogy aztán némely urak kiragadják a tanító 
kezéből a vizsgálat vezetését, ez már túlkapás, 
elfajulás és nem természetes. Évzáró vizsgálat-
nál tehát a paragrafusok nem tudnak sem 
elnökről, sem biztosról. De minek is ? Hiszen 
nem fegyelmi vizsgálat az évzáró vizsgálat, 
hogy oda hivatalos apparátus kelljen; hiszen 
akkor jegyző is kell oda és jegyzőkönyv is, 
ha már elnököt csináltak némely helyen. 
Pedig ilyesmiknek semmi nyoma a paragra-
fusokban. Sőt még az igazgató-tanítónak sincs 
ott hivatalos szerepe vagy hatásköre. Nem 
kell ott lennie, ha nem akar. Ott tanító van 
és tanulók, és hallgatók vagyis vendégek — a 
paragrafusok szerint. 

Nos, hát ha.niucs „hivatalos forma", akkor 
mit reformáljunk ? Kell, hogy az évzáró vizs-
gálaton a tanító legyen a generális. Ha nem 
így történik, ott a tanításban nincs önállóság, 
nincs önérzet. És nagy hiba, hogy ez a baj 
általános, t. i. az emberi gyöngeség. Aztán 
meg ha a tanítók jobban tanulmányoznák az 
iskolai szervezettant, a népoktatási törvénye-
ket és rendeleteket, akkor erről a kérdésről 
most nem is kellene diskurálnunk sem itt, 
sem az Országos Bizottság gyűlésén. 

Tudni, megtartani a törvényt, szorosan alkal-
mazkodni az utasításokhoz és rendeletekhez, de 
aztán — megtartatni ezt másokkal is, nem 
engedni belemagyarázni azt, a mi nincs: ez 
az orvossága az ilyen beteges elfajulásnak, a 
túlkapásoknak. 

Más az évzáró vizsgálat, és más a fegyelmi 
vizsgálat; ne engedjük a kettőt összezavarni. 

Én egyébiránt még annak a szelidebb év-
záró vizsgálatnak is ellenzője vagyok, melyet 
teljesen a tanító vezet; a melyen 2—3 órai 
idő alatt vázlatos képét mutatja be az évi 
eredménynek, lefeleltetvén minden tantárgyból 
és egy-egy kérdést minden tanulóval. Mire 
való ez is? A vizsgálati felelet nincs befo-
lyással a kalkulusokra; az osztályzati napló 
készen, a tanító számára nincs szükség újabb 
vizsgálgatásra. Hogy a szülék tekinthessenek 
bele az iskola munkájába? Hogy érdeklődést 
keltsünk az iskola iránt? Hát köszönöm én 
azt az érdeklődést, a mely 10 hónap alatt 
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csak egyszer nyilvánul meg. És az 'iskolai 
munkát laikus 2 — 3 óra alatt ugyan meg nem 
birálhatja. De ne is bírálgassa! Nem ért hozzá. 
Birálja meg a kir. tanfelügyelő, a ki egy évben 
egyszer úgyis kötelezve van minden iskolája 
megvizsgálására. A szakembertanfeiügyelő 
akármikor vizsgálja a tanévben az iskolát, 
tudnia kell az eredményből, hogyan folyik a 
munka. A ki szakember, annak tudnia kell, hogy 
bánnelyik tantárgyból hol kell tartania akár 
rendes, akár nem rendes viszonyok közt a 
tanítónak. Más hivatalt sem vizsgálnak meg egy 
évben egy szernél többször és mégis dolgoznak 
mindenfelé. Mert hát mire való a felelősség? 

Minek ott az évzáró vizsgálat, a hol a tanuló 
nap-nap mellett tényleg iskolába jár ? Én a vizs-
gálatot csak a magántanulóknál tartom helyén-
valónak. Ezeknél igenis. De a ki velem van 
mindennap, a kit tanítok minden órán, annak 
minden vizsgálgatás és kínvallatás nélkül is 
leirom előmenetelének kalkulusát az arczárói 
is. Azt hiszem minden tanító így van ezzel a 
dologgal. A vizsgálat tehát csak a tényleg 
iskolába nem járókra legyen kötelező. 

Szomorú dolog volna, ha a tanítót műkö-
désében csak^ az évzáró vizsgálat mozgatná és 
serkentené. És egyáltalán téves rendszer, ha 
az iskolában a növendékekkel csak úgy me-
hetünk előre, hogy a vizsgálatot állítjuk eléjük 
mumusnak. Tehát még a szelidebb fajta év-
záró vizsgálat is eltörlendő ; nincs, a mi meg-
okolná a megtartását. 

Az azonban szükséges, hogy a tanévben az 
utolsó záró nap másforma legyen a szokott 
hétköznapoknál. Ünnepélyesebb, emlékezete-
sebb. És mert ez eddig mindenütt más és más 
volt, az egyöntetűség, a rend parancsolja, hogy 
legalább lényegében egyforma legyen ez ország-
szerte. Egy ilyen évzáró programmot kell 
tehát1 megállapítani és ezt a közoktatási kor-
mány elé terjeszteni jóváhagyás végett. Ez 
aztán csakugyan már hivatalos forma lenne; 
ezt aztán időjártával lehetne reformálni, mó-
dosítani és változtatni. 

(Zahl- Egersteg.) Nóvák Mihály. 

1 nyugdíjtörvény revíziója.* 
Tagadhatatlan, hogy az 1891-ik évben 

revideált nyuggíjtörvény igen sok — addig 
nem élvezett — előnyt nyújt a tanítóknak; 

* A nyugdíjtörvény revízióját, jóllehet az Orsz. 
Bizottság közgyűlése már határozott ebben a kér-
désben, mi mégis napirenden tar t juk, mert kívána-
tos, hogy ezt a fontos kérdést alaposan megvitassuk. 
Megjegyezzük azonban, hogy csak oly czikkeknek 
nyit juk meg hasábjainkat, a melyek a kérdést 
új oldalról világítják meg. Szerk. 

de az is tagadhatatlan, hogy hem elégíti s nem 
is elégítheti ki teljesen — tekintve nehéz s 
fáradságos munkánkat — igényeinket. 

Nem terjeszkedem ki jelen nyugdíjtör-
vényünknek a mult fölötti előnyeire, mert 
nem akarok visszaélni lapunk nagyérdemű 
szerkesztőjének jóindulatával s mert minden 
tanítónak ismernie kell nyugdíjtörvényünk 
múltját és jelenét; nem azoknak a túlzott 
kívánságoknak a megczáfolására — adoptált 
gyermekek ellátása, segélyezése, 2 évi műkö-
dés után 30%, 5 évi után 50% nyugdíj-
igény, kántori javadalmak beszámítása stb. — 
melyek a tanítóság verejtékével teremtett 
alap egyensúlyának elvesztését vonnák maguk 
után, hanem azokra, melyek elodázhatatlanok-
nak bizonyultak s múlhatatlanul szükségesek 
tehetetlenné válás vagy elhalálozás eseten a 
család fentartására. 

1. A tanítói pálya rövid, majdnem gyer-
mekkorban végzi el a legtöbb és sajnos, 
hogy 40—50%-a a megválasztás vagy kine-
vezés után azonnal megnősül. Nem helyes ez 
így; egy komoly, hivatását betölteni igyekező 
tanítónak az iskola porát magáról lerázva, 
nem az lenne első kötelessége, hogy azonnal 
tapasztalatlanul a házas élet nehéz gondjaival 
és nyűgével terhelje magát, hanem az: hogy 
az iskolában nyújtott ismereteket kibővíteni, 
rendszeresíteni gyekezzék s mikor elméleti — 
mert leginkább ezt kap a képzőben — isme-
reteinek a gyakorlati életben érvényt tudott 
szerezni s biztos exisztencziát teremtett magá-
nak, gondoljon csak a család alapításra. A jövőre 
nem számító egyének könnyelműségéből szár-
mazó szomorú esetek nem jelölhetnek irányt 
a komolyan gondolkodó tanítóknak. Nyugdíjat 
vagy özvegyi segélyt semmi esetre, legfölebb 
végkielégítést kaphatnak. Azt azonban mél-
tányosnak tartom, hogy 5 évi működés után 
munkaképtelent, é válás esetében a tanító 
utolsó beszámítható fizetésének 40%-át, halál 
esetén pedig özvegye a beszámítható fizetés-
nek 30%-át kapja, míg a 10 vagy annál 
több ideig működött tanítók munkaképtelenné 
válás esetén 10%-kal többet kapjanak, mint 
a jelenben. Itt jegyzem meg, hogy az 5 évnél több, 
de 10 évnél kevesebb ideig működő tanítók 
özvegyeinek segélyezésére azért vettem 30%- ot, 
mivel rendesen még fiatalok, legtöbb esetben 
férjhezmennek, vagy — ha nem mennek is 
férjhez, tekintve eröteljessegüket: inkább néz-
hetnek keresetforrás után s a kettős jövede-
lemből legtöbbször gondtalanul élhetnek. • 

2. Nem lehet irányadóul venni a régibb 
tanítók hosszú életét; ma több s nehezebb 
munkát végez a tanító, mint a múltban. A 

I mai kor szelleme szerint működő tanítók nem 

4 
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érik s nem is érhetik meg azt a magas kort, 
mint a mult tanítói s így a 40 évi szolgálati 
idő csak ábránd lehet az intézők részéről, 
vagy nem s akkor egyenes kimondása részük-
ről annak, hogy van ugyan nyugdíjalapotok, 
de annak jótéteményeit aggkorotokban kevesen 
fogjátok élvezni. Magam belátom, hogy ez 
idő szerint 35 évnél lejebb nem szállítható a 
működési idő, de fentartom, — hogy 10 év 
múlva minden gondolkodás nélkül 30 évre 
lesz leszállítható a működési idő maximuma. 

3. Töröltessék: hogy özvegyi és gyermeki 
segély nem haladhatja meg az 1200 koronát. 

4. A lakbér számíttassák be a nyugdíjba, 
mert fizetésünk a nélkül is oly csekély, hogy — 
ha mint eddig is — az az után járó nyug-
díjból kell lakást is bérelni: igen mostoha 
sors jut osztályrészünkül öreg korunkra. 

Ismerjük be, hogy ezek mind olyan óhaj-
tások, melyeket nyugdíjalapunk nem bír 
meg, ha n e m hozunk nagy obb any agi áldozatokat. 

Hogy méltányos és jogos óhajtásainkat 
megvalósulva láthassuk, szükséges: 

1. A fizetési többlet s a korpótlék után 
fizetendő 50% meghagyása. 

2. Ügy az iskolafentartók, mint a tanítók 
1%-kal többet fizessenek évenkint. 

3. A lakbér 507o-a fizettessék be egyszer s 
mindenkorra. 

4. A 15 krajczáros (30 fillér) nyugdíjjárulék 
ne töröltessék. 

Végül megjegyzem, hogy — bár mélyen 
sűjtó és elszomorító lenne a tanítóságra nézve, 
ha ily áldozatok hozatala mellett sem — 
mihez hiszem, hogy minden tanítótársam 
örömmel hozzájárulna — menne teljesedésbe 
rég óhajtott vágya, akkor is a 15 krajczáros 
(30 fillér) nyugdíjjárulék meghagyása s annak 
a Tanítói.c Háza javára leendő fordítása üdvös 
intézkedés lenne. 

(Tornya.) Veress Károly. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Az ungmegyei ált. néptanítói egyesü-

let ez évi közgyűlését Szobráncz-fürdőn tar-
totta meg. Torma János elnök d. u. 4 órakor 
szép beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. 
Ez után Hidasi Sándor kir. tanfelügyelő 
napirend előtt kért szót s magvas beszéd kí-
séretében előterjesztett indítványára a köz-
gyűlés Halász Ferencz min. osztálytanácsost 
az egyesület örökös dísztagjává választotta 
meg s az erről szóló díszoklevél átadására 
Takács László, Szabó József és Sükösd István 
tagokat küldte ki. Még táviratban üdvözölte 
a közgyűlés Wlassies Gyula minister urat, 
mire a napirend következett. Elsőnek Szabó 

József ungvári tanító olvasta föl „Egy kis 
elmefuttattás az iskolai föl vigyázókról" cz. a. 
írt dolgozatat. Ebben az iskolai életből vett 
több példával igyekezett bizonyítani, hogy 
iskolai felvigyázókra nincs szükség. Dr. Bussay 
Lajos járási orvos a szobránczi fürdő történe-
tét olvasta azután, majd meg Benke Zsigmond 
vajnatinai áll. és Könyves Mihály sólymosi 
ev. ref. tanítók mutattak be egy kézi számoló-
készüléket és egy térképtartót. Buday István 
egyl. jegyző fölolvasta az egyesület egyévi 
működésérői szóló jelentését. A tisztviselői 
jelentések meghallgatása után általános tiszt-
újítás tartatott. Elnök maradt Torma János, 
alelnök Takács László, főjegyző Buday István, 
jegyzők: Marosi Mihály és Magda János stb. 
Gyűlés után Török József gróf megyei főispán 
védnöksége alatt tánczmulatság rendeztetett, 
mely a Tanítók Háza alapjára 160 K. 22 
fillért jövedelmezett. (0. P. A.) 

KI A kismartonvidéki róni. kath. tanító-
egyesület évi közgyűlését Kismartonban tar-
totta meg. A gyűlés, melyen Hackl György 
elnökölt, Esterházy Miklós dr. herczeget dísz-
taggá választotta. Az elnök indítványára üd-
vözlő táviratot küldtek a megyés püspöknek 
és Halász Ferencz min. osztálytanácsosnak 
30 éves jubileuma alkalmából. Schultz Imre 
pécsi tanítóképző-intézeti tanár ismertette 
kiadott könyveit, a tanítói nyugdíjtörvény 
módosításáról pedig Hackl elnök értekezett 
hosszabban. A közgyűlés néhai Straas kis-
martonhegyi főtanító özvegyének 40 korona 
segélyösszeget szavazott meg. A tanterv kér-
désében az osztatlan iskolák számára a külön 
tanterv mellett foglaltak állást. Az Eötvös-
alapba való belépést az egyesület magára 
nézve elhatározta. -

= Figyelmeztetés. Lapunknak több olva-
sója Láng Mihálynak „A magyar beszéd 
tanításának természetszerű módja" és „A munka-
szeretetre való szoktatás módja" czímű mű-
veit a szerzőtől Eperjesen rendelte meg. Láng 
Mihály igazgató kéri a megrendelőket, for-
duljanak egyenesen az „Athenaeum irodalmi 
részvénytársulat könyvkiadó osztályához (Buda-
pest, Kerepesi-üt 54. sz.) A két mű az Athe-
naeum kiadásában jelent meg. Az előbbinek 
ára 1 K. 50 fillér, az utóbbié 5 K. A mint a 
szerző eddig is tette, az utalványokat el nem 
fogadja, hanem egyszerűen visszaküldeti a 
föladónak. A könyvek csak azon esetben 
rendelhetők meg a szerzőtől, ha egyúttal 
kiadója is művének. Mivel nem Láng M. 
adta ki e két művet, hanem az Athenaeum, 
tehát nem nála, hanem az Athenaeumnál kell 
megrendelni. 
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SZÜNORA 
A község vád alatt. 

Egy jóravaló alföldi községben jártam a 
minap s itt megrendítő jelenetnek voltam 
szemtanuja. 

Nem tudom, hogy más is olyan megren-
dítő jelenetnek találja e ezt, mint én és a kik 
ott jelen voltunk, de hát éppen azért irom 
le, hogy azt a megdöbbentő igazságot, azt a 
megható tanulságot, a melyet mi ez esetben 
láttunk, mások is meglássák és átérezzék s 
elbirálják, vájjon igazam van-e nekem, a mi-
kor ezt a különben közönséges dolgot olyan 
tragikusnak vélem ? 

Ott állottunk a kis állomás perronján a 
falu birája, egy csendőr, a tanító, egypár 
öreg asszony és én. 

Jómagam csak véletlenül kerültem oda, 
hanem a többiek vártak valakit, vagy vala-
kiket. 

Elég időnk volt rá, hogy azt is megtudjam: 
kiket várnak. 

Nagy, hivatalos levél érkezett a minap a 
biróhoz, melyben értesítette a székesfővárosi 
rendőrség, hogy az ő községéből való N. N. 
és X. Y. mint rovott múltú és szocziálista 
üzelmeik miatt a székesfővárosban tűrhetetlen 
egyének születési helyökre tolonczoltatnak 
stb. stb. 

A bíró nagyot nézett a levélre s aztán, elő-
véve a pápaszemét, megint elolvasta, hanem 
hát megint csak azt olvasta ki belőle, a mit 
az imént pápaszem nélkül. 

E fölött aztán a biró uram nagyon meg-
illetődött. Ilyen még nem történt emberemlé-
kezet óta az ő falujában. Előhivatta mind-
járt a tolonczolandók élő szüleit és szólott 
hozzájuk ilyenképen: 

— No hallják kigyelmetek, — ilyet mái-
nem hittem volna, hogy megessék. Hogy az 
a székesfőváros, a melyben annyi léhűtő, nap-
lopó és más istentelen fajzat van: meg ne 
tűrje a kigyelmetek gyermekét a falai közt. 
Na ez már nagy dolog! Azok csakugyan 
rossz fát tetfek a tűzre. De hát hogy is ne-
velték a fiaikat ilyen rosszaknak ? 

A szegény parasztasszonyok nem tudtak 
szólani semmit erre a kemény kérdésre, ha-
nem csak elkezdték tapogatni zsebkendőjük-
kel a szemök környékét, mire aztán biró 
uram is meglágyult. 

— Hát nem azért mondom, hogy kigyel-
meteket bántsam vele, de hát ehun van ni a 
pecsétes levél nagy Budapestről, hogy ott to-
vább a kigyelmetek gyermekeit nem tűrik, 
hanem hazaküldik ide nekünk, hadd garáz-
dálkodjanak itt a mi nyakunkon. Hát tudják 
meg, hogy mi a törvény: én a jövevényeket 
a csendőrrel fogadom s azután majd szemmel 
tartjuk a fiatal urakat. No lássa az ember, így 
csúffá tenni öreg szüleit is, meg engem is! 
De még van ám valaki, a kire ez a dolog 
rátartozik. 

Mikor aztán a községházától hazafelé ment 
öreg délben a biró uram, hát találkozott az 
iskola előtt a rektor urammal. 

— Na lássa csak, hogy. mi történt! — 
Szólítja meg s azután elbeszéli neki is az 
esetet. Mert — úgymond — rektor uram is-
merte ezeket a fiúkat, — hát mit szól erre 
az esetre? 

Rektor uram is megcsóválta a fejét erre az 
újságra s aztán így szólt: 

— Megmondtam én azt e fiúk szüleinek 
még az iskolában, hogy nem lesz jó vége, 
ha a gyerekeket kényök-kedvökre bízzák. 
Megszokták ezek a tétlenséget még kicsiny 
korukban, a szülei háznál s a restség minden 
bűn f o r r á s a ! . . . . . 

Másnap aztán, hogy a vonat érkezése kö-
zelgett : mind ott voltak az érdekeltek az 
állomáson. I t t találkoztam én is velük. 

— No hát kit várnak kedves kolléga úr ? — 
szólítom meg a tanítót. 

— Várjuk a delikvenseket — szólt bele a 
csendőr a kérdésbe. 

— A fiút, — mondja az egyik asszony. 
— A tolonezokat — mondja a biró. 
—- Hát honnan jönnek ? 
— Budapestről, kolléga úr. 
Most jutott a kolléga szóhoz. 
— De hát mit akarnak velők ennyien? 
— Mind vádlottak vagyunk — mondja az 

élénk eszű biró — és szemök közé akarunk 
nézni a vádlóknak. 

— No de ilyet! Hát a tolonczok a maguk 
vádlói, — vagy velük érkeznek ? 

— De igen uram, — a tolonczok a mi 
vádlóink, — mondja a biró. Ezek vádolnak 
engem, a tanító urat, szüleiket és az egész 
falut azzal, hogy őket rossz emberekké nevel-
tük. Mert a ki ott fönn sem fér el, — az 
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már csakugyan rossz útra tért ember le-
het ám. 

Ezekből a szavakból láttam, hogy ezek 
mind nagyon szívökre vették a két szocziá-
lista hazatolonczolását. De hát van is benne 
igazuk. 

Van valami megdöbbentő abban a község 
elöljárójára, hogy: ime igazgatásom alól ilyen 
megrovásra méltó teremtés kerül ki. 

Van valami elszomorító a tanítóra nézve, 
hogy ime egy ojtványom vad gyümölcsöt te-
rem. Ebbe nem sikerült az erkölcs nemes 
gályát benemesítenem. Hej, fájó lehet ez az 
érzés! 

De legkeserűbb a szüle helyzete, a ki fő 
oka, hogy ez a szégyen éri őt, — a tanítót, a 
bírót és az egész falut. Az ő szégyene, hogy 
ime kidobja a székesfőváros, mint a piszkot, 
a többi piszokkal az ő gyermekét is. Hej, de 
keserves lehet ez az érzés! 

Nem csoda hát, ha mindnyájan vádlottak-
nak érzik magukat, sőt — a bíró vádlottnak 
látja az egész falut, mert a társadalomnak 
is vannak nevelői kötelességei s úgy látszik, 
hogy ezekkel szemben rosszul teljesítette ezt a 
nevelői föladatát. 

Ezeket mind elgondolva, megértettem a biró 
és a tanító szomorűságát és a szülék megha-
tottságát. Csakugyan vádlottak ők mindnyá-
jan, de a vád még jobban megoszlik és át-
hárul az egész haza társadalmára, melynek 
az ember neveléseért többet kellene tenni. 

Ha a társadalom a maga érdekében rend-
szabályokat tud létesíteni, karhatalmat kényte-
len tartani és tolonczo'tat: miért nem tanul 
meg legelőbb is számolni ? Vessen csak szá-
mot a társadalom ajzal, hogy féktelenkedő 
elemek jó nevelése sokkal kevesebbe kerülne, 
mint később a megrendszabályozása: akkor 
bizonyosan belátja azt, hogy a nevelés az első, 
az iskola a fő. 

Hirdessétek ezt kedves kartársaim, hogy 
ne kerüljetek a vádlottak közé, mert elvitáz-
hatlan, eltagadhatlan, hogy a melyik községbe 
tolonczok érkeznek: az a község vád alatt van! 

(Nagyvárad.) Vaduy József. 

IRODALOM. 
A munkaszeretetre való nevelés módja. I r ta : 

Lány Mihály tanítóképző-intézeti igazgató. — 
A magyar pedagógusok közt régebb keletű 
az a kérdés: mikép lehetne a gyermekeket 
magyarabb széllemben nevelni ? E kétségtelenül 
fontos problémát vállalkozott a megoldás felé 
terelni Láng Mihály fönti czímén nem régen 
megjelent könyve. Láng elvei nem ismeretle-
nek a tanítóság előtt; e lap hasábjain is több 

ízben jelezte törzsgyökeres magyar irányú fölfo-
gását szemben a svéd slöjdhöz sorakozókkal. 
E könyvben rendszerbe szedve találjuk mind-
azon gondolatokat, eljárási módokat, melyekkel 
Láng egészséges kedélyű, jó magyar érzésű, ügyes 
kezefogású, szorgalmasan kitartó, munkás 
magyar állampolgárokat vél nevelhetni polig-
lott államunkban. Láng a kézimunkát nem 
czélnak, hanem igen helyesen, eszköznek s 
jóformán az egyes tárgyak szemléltetéseül veszi 
segítségül, hogy ez által a gyermek cselekvő-
képességét is igénybevéve, annál r.agyobb 
érdeklődést kelthessen föl a gyermekben. 

A könyv elméleti és gyakorlati részekből áll. 
Elméleti fejezetében megismertet a 3—12 

éves gyermek által végeztethető munkák fogal-
mával, a foglalkozás közben figyelembe veendő 
egészségügyi szabályokkal, a gyermeknek 
munka szempontjából való gondozásával, a 
munka nemzeti jellegével, a gyermek ön-
munkásságának fejlesztésével, a munkára való 
nevelés törvényeivel, annak alakjával s a 
munkaanjag beszeizési módjaival. 

E rövidre fogott tartalomból is kiviláglik, 
hogy Láng könyvét minden tanító haszonnal 
olvashatja. Azok a gyakorlati nézetek, melyek 
az egyes fejezetekben le vannak rakva, szintén 
ajánlatossá teszik e munkát. A nemzetiségi 
iskolák tanítóit a nyelvtanításban, kezdő kollé-
gáinkat a fegyelmezésben, valamennyiünket 
az egyes tárgyaknak kezelésében vezet el he-
lyesen Láng Mihály. Mert hangsúlyozom, hogy 
a könyv a népiskola egyes tárgyainak a mun-
kára nevelés szempontjából való tanítását is 
bemutatja, sőt a legtöbb helyen mintaleczkét 
is ad. E részre nézve van ugyan némi kifo-
gásunk ; hogy t. i. ez a túlságos szemléltetés 
kárára van az oktatásnak, ellapítja a tanítást 
s időveszteséget szül. Azon elveknek, melyeket 
a könyv „A munkára nevelés törvényei" feje-
zetében hangoztat: a tanító legyen körül-
tekintő, alkalmazkodjék a gyermek természe-
téhez ; legyen a nevelés természetszerű, igaz-
ságos, helyes, világos, alapos, hü: legyünk a 
nevelésben komolyak, kedélyesek, élénkek, 
hassunk oda, hogy minden munka az újság 
ingerével is bírjon s vegyük figyelembe a neve-
lésnél a nemi különbségeket, miután tapasz-
talati tényeken alapuló, mesterkéltség nélkül 
fölhozott példákból vannak levonva, hatással 
kell lenniök — a tanulni akaró nevelőre. 

Láng könyvét gyakorlati neveléstannak mond-
hatnók. A gyak orlati részben 10 fejezet alatt (raj z-
munkák, kavicsmunkák, földmunkák, agyag-
munka, papírmunka, szalmamunka, munka 
növények alkatrészeiből, játékeszközök, házi 
és gazdasági eszközök, gyermekmunkák) a 
foglalkoztatási eljárások vannak fölsorolva. 
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E gyakorlati részhez a tárgyat Láng az 
életből merítette. Huzamosabb utazás, külön-
böző vidékek gyermekjátékainak és játszási 
módjainak a valóságban való megfigyelése után 
szedte azokat rendszerbe. Helyeslem álláspont-
ját egyebekben, de túlhajtásnak veszem, hogy 
hasznos, jobban mondva használható tárgyat a 
gyermekkel nem csináltat. Én azt hiszem, hogy 
a gyermek öntevékenysége még fokozottabb 
lesz, ha látja, hogy ő már hasznot hajtó is tud 
lenni. Itt, úgy vélem, a magyar slöjdnek simul-
nia kell a svédek gondolkozása felé. Viszont 
ismerjük el, hogy Láng eszméinek befolyást 
kell engedni a magyar közoktatásügyi nevelés 
fejlesztésében. 

Igen értékes részét teszik a könyvnek a 
magyarázattal szolgáló, 76 lapra rajzolt pár 
száz kép. Ezek Láng Mihályné oki. tanítónő 
ügyességére vallanak. E képeket érdeklődéssel 
nézik az óvodai gyermekek, föl lehet hasz-
nálni a beszéd- értelemgyakorlat tanításá-
nál, nemkülönben a felsőbb osztályosok rajz-
tanításánál, sőt azt tartom, hogy figyelmet 
érdemelnek az etnográfusok részéről is s mint 
ilyenek a hazai földrajz tanításában sem 
tévesztik el hatásukat, ha velük szemléltetünk. 

De vegyük e könyvet a játék szempontjából 
is tekintetbe. Nem azt tapasztaljuk-e igen sok 
iskolánál, de még óvodánál is, hogy a gyer-
mekek nem tudnak játszani, annál kevésbé játé-
kot csinálni; unatkoznak, a mi pedig lélekölő. 
Vegye az óvó, a tanító kezébe Láng könyvét, 
válaszszaki abból a vidékének, gyermekei saját-
ságainak megfelelő játékokat és az adott uta-
sítás útján tanítsa meg növendékeit azokra. 

Láng könyvénél értékesebb pedagógia', könyv 
az utolsó öt év alatt alig jelent meg irodal-
munkban. Kívánatos, hogy óvó és iskolai 
könyvtárainkban méltó helyét elfoglalja; hisz 
nem lehetetlen, hogy ez úton a szülők szivéhez 
is eljutnak a benne foglalt nemes eszmék s ha 
általuk nem is alakul át gyermeknevelésünk, 
de ha e könyv abban nyomot nem hagyna 
— szégyennek kellene tartanunk. — A könyv 
az Athenaeum írod. részvény-társaság (Buda-
pest) kiadása; emeli a könyv értékét az értékes 
kiál l í tás is. Józsa Dániel. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 46.170. sz.) 
Hivatali elődöm a földmívelésügyi m. kir. 

minister úrral egyetértőleg 1894. évi október 
hó 23-án 2051 elnöki szám alatt kelt rendelet-
tel a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
1894. évi XII. t.-cz. 45. g-ának rendelkezése 

alapján a községi faiskola-kezelők részére 
utasítást adott ki, melyet annak idején a 
közigazgatási bizottságokkal a szokásos módon 
való közhirré tétel és szigorú foganatosítás 
végett közölt, a kir. tanfelügyelőket pedig 
utasította, hogy a fatenyésztésnek a népisko-
lákban a rendelet értelmében leendő oktatására 
fölügyeljenek. 

Miután a községi faiskolák fontos köz-
gazdasági rendeltetésük mellett a tanköteles 
gyermekeknek a fatenyésztésben és faápolás-
ban való oktatására gyakorlati terül is szol-
gálnak s ekként az elemi népiskoláknak már 
azon körülménynél fogva is kiegészítői gyanánt 
tekinthetők, mivel a fönt érintett mezőgazda-
sági és rendőrségi törvény 44. §-a értelmében 
ezen faiskolák kezelésével s egyúttal a tan-
kötelesek elméleti s gyakorlati tanításával a 
néptanítók bízattak meg, — az előidézett 
2051/94 ein. számú rendelet kapcsán fölhívom 
a kir. tanfelügyelőt, hogy ezen faiskolák 
megfelelő kezelése és fejlesztésére való tekin-
tetből a kir. tanfelügyelő iskola látogatásai 
s általában hivatalos kiszállásai s vizsgálati 
utazásai alkalmával a megejtendők sorába 
ezen faiskolák megvizsgálását is vegye föl. 

Ily szemlék eredményéről csak azon eset-
ben teendő a földmívelésügyi m. kir. minister 
úrhoz jelentés, ha közérdekre kiható hiányok, 
visszásságok tapasztalhatók. Rendes körülmé-
nyek között elegendőnek találom, hogy — a 
törvény rendelkezéseinek érvényt szerzendő — 
a tanítót a tapasztalt hiányokra — saját 
hatáskörében — figyelmezteti. 

Budapesten, 1900 augusztus hó 12-én. 
A minister helyett: 

Zsillinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. gr. Batthyány 

Sándornak, a ki a köpcsényi áll. el. isk. tan-
test. tagjainak tanulmányutazás czéljából 800 
koronát adományozott; zombori Rónay Cze-
czilia úrnőnek, a kis-zombori óvó fentartásá-
ról való gondoskodásért, valamint zombori 
Rónay Jenő és Ernő uraknak az óvó újra-
építési költségeinek fedezóseért. 

Kinevezte: Missikné - Riszner Irén oki. 
tanítónőt az újbányái áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Varga Zsigmond oki. tanítót a 
szavai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Vétek 
Sándor oki. tanítót a hevesi közs. jellegű 
gazdasági ism.-isk.-hoz gazdasági szaktanítóvá; 
Lenkrezsán János oki. tanítót a körösbányai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Polyánszky 
István oki. tanítót a szaniszlói külön szak-
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tanítós közs. jellegű gazdasági ism. isk.-hoz 
szaktanítóvá; Mihalovits Erzsébet oki. tanító-
nőt a magyarnagyzsombori áll. el. népisk.-boz 
r. tanítónővé; Szabó Kálmán oki. tanítót a 
közép-ajtai áll. el. népísk.- hoz r. tanítóvá; 
Males József, Malczné-Koncz Gabriella, Hoff-
mann Miklós és Becli János oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt a kisbecskereki áll. el. népisko-
lához r. tanítókká, ill. tanítónővé; Beke Albert 
oki. tanítót a nagygalambfalvi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Csollán Dezső okleveles 
tarítót az udvardi közs. gazdasági ismétlő-
iskolához gazdasági szaktanítóvá; Marinkovics 
Vitályos oki. tanítót a bavanistei közs. el 
isk.- hoz r. tanítóvá; Bánffy Emilia oki. 
tanítónőt a tövisi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Jakab József oki. tanítót a muzs-
nai áll. el. népísk.-hoz r. tanítóvá; Kovács 
László oki. tanítót az alsó- és felső-szent-
mihályfalvi áll. el népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bapp Gusztáv mezőtelegdi és 
Kovács Sándor eskülői áll. el isk. tanítókat 
kölcsönösen; Borbáth Vilmos és Borbáthné-
Lang Dalma perecseni áll. el. isk. taaítót, 
ill. tanítónőt a nagy-baezoni áll. el isk.-hoz 
jelen minőségben; Kovács Gábor törcsvári 
áll. el. isk. tanítót a tököli áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben; Simon Etelka Ilona áll. el. 
isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben; Majsay Lujza német-
lipcsei áll. óvónőt a lajta-új falusi áll. óvóhoz; 
Biró Béla majosházi és Kiss Aladár czófalvi 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Harassthy 
István ráczkanizsai és Tóth Gizella újbányái 
áll. el. isk tanítót, ill. tanítónőt a sz.-perecseni 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Kubányi 
Etel törcsvári áll. el. isk. tanítónőt a turó-
tridvóri áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Gaál Ernőné szül. Ssenlcovics Lujza lajtaúj-
falusi áll. óvónőt a német lipcsei áll. óvóhoz; 
Ssemső Vilmos szeniczei áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a kismartoni 
áll. polg. isk.-hoz; Szabó Ferencz szerbnagy-
szentmiklósi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a szegedi III. ker. áll. polg. 
isk.-hoz; Vakulya József németlipcsei áll. el. 
isk. tanítót a csongrádi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Jánosi Ferencz zaláni áll. el. 
isk. tanítót a laborfalvi és Bankó Áron bitai 
áll. el. isk. tanítót a zaláni áll. el. isk-hoz 
jelen minőségében; Csálcy Vilma tótmegyeri 
áll. óvónőt az albertfalvai áll. óvóhoz; Oberle 
János beregszászi áll. el. isk. tanítót a 
„Munkás-Otthon" telepi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Baláss János 
jászárokszállási munkaképtelen r. kath. tani 
tónak 800 koronát; Varga István nagykőrösi | 

munkaképtelen ev. ref. tanítónak 1020 koronát; 
Schöll Gábor nezsideri elaggott r. kath. 
tanítónak évi 1100 koronát; Román Jeremiás 
kistalmáesi munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 360 koronát; Serban Miklós rüszi munka-
képtelen gör. kel. fel tanítónak évi 340 
koronát; Löwinger Mór faddi magánisk. 
munkaképtelen izr. tanítónak évi 460 koro-
nát; Kabáné-Paál Bóza perecseni munkakép-
telen áll. tanítónőnek évi 520 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Gera Paula 
makói munkaképtelen óvónőnek 300 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Beiner János zsombolyai közs. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Virágh Katalinnak 570 
koronát; néh. Vcissenstein Jakab kőporubai 
nyugalmazva volt tanító öávegye, szül. Lőwen-
bein Léninek 260 koronát; Németh István hás-
hágyi róm. kath. elemi iskolai volt tanító 
özvegye, szül. Térh Anna részére 300 koronát 
és 3 kiskorú árvája részére együtt évi 150 
koronát; Kovács Gergely nyulfalvi nyugdíjazva 
volt r. kath. tanító özvegye, szül. Erclős Kata-
linnak évi 393 koronát; Illés József volt 
tunyogi ev. ref. tanító özvegye, szül. Máté 
Eszternek, továbbá Gizella és Endre nevű 
kiskorú árváinak együtt évi 461 korona 
34 fillért. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Király András volt csengeri ev. ref. tanító 
Jolán és János nevű kiskorú árváinak a deb-
reczenibe ; néh. Ssvalyávcsik Bazil volt érselindi 
g. kath. tanító Juliánná nevű árvájának a kolozs-
váriba; néh. Kmets Endre volt kupuszinai 
r. kath. tanító Anna nevű ki korú árvájának 
a kecskemétibe; néh. Moldován Pál volt csékei 
áll. el. isk. tanító Gusztáv nevű kiskorú árvá-
jának a debreczenibe; néh. Szőke Béla volt 
hódmezővásárhelyi közs. tanító Béla ós Emília 
nevü kiskorú árváinak a debreczenibe; néh. 
Furdanics Mihály petróczi g. kath. tanító 
Aladár nevü kiskorú árvájának a kecske-
métibe ; néh. Waller Lajos sajóvámosi r. kath. 
volt tanító Irén nevű kiskorú árváját ak a 
kolozsváriba; néh. Koncz József volt nagy-
selyki áll. el. isk. tanító Anna nevü kiskorú 
árvájának a kolozsváriba; Blés József volt 
tunyogi ev. ref. tanító Erzsébet és Endre nevű 
kiskorú árváinak a debreczenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. B. B. Kövesd. A Tanítók Háza gyufáját 

magánál a gyárosnál: Reisner Emánuel, Gyula, 
Békésmegye — rendelheti meg. Lev.-lapját el-
küldtük a gyárosnak Gyulára s onnét majd 
megkapja a kellő fölvilágosításokat. Köszönet 
buzgóságáért és kérjük, hogy másokat is buz-
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díison e gyufák terjesztésére. — N. Gyula. 
Heves. Lev.-lapját elküldtük a földmívelési 
mínisteriumba. — Ii. J. Fülek. A Magyar 
Gazda Kincsesházáért tek. Verner László úr-
hoz kell fordulni levélben: V., Nádor-utcza, 
földmívelési ministerium, 64. sz. (Ez már 
benne volt lapunkban, de, úgylátszik, ön nem 
olvassa a lapot!) — P. I. O-Bars. Az „ered-
mény" a tanító arravalóságától függ. Meg 
volt a régi beosztásnak is sok tekintetben az 
előnye, az új beosztásnak meg az a jó oldala 
van meg, hogy a ?eaw/növendékeket a tanítówo 
fogja tanítani. Az iskolaszék határozatainak 
ön engedelmeskedni köteles. — R. K. Köszön-
jük, de kéziratokkal bőven el vagyunk látva 
akár két évre is s most már csak az igazán 
jót teszszük a „közlendők" közé. — Tudako-
zódó. Az adóhivatalnál vezettesse be nyugdíj-
könyvecskéjébe a magasabb nyugdíjigény után 
fizetett összeget. — Litkey Menyhért. Az ön 
által említett „állandó népnevelési bizottság" 
létesítése felől az 1876. évi XXVIII. törvény-
czikk ( ,A népiskolai hatóságokról") 8-ik §-a 
intézkedik. Ennek értelmében a népoktatás 
ügyének előmozdítása és fejlesztése végett a 
törvényhatósági képviselőtestület a tanügy 
iránt érdeklődő és abban jártas egyénekből 
állandó népnevelési bizottságot alakít, melynek 
szervezetét a törvényhatóság szabályrendelettel 
állapítja meg. Úgy eme törvény §, mint a 
közoktatási ministernek 1877. évi 29.950. sz. 
rendeletében foglalt elvi határozat szerint a 
megyei állandó népnevelési bizottság részint 
kirendelt, részint választott tagokból áll. 
Kirendelt tagjai az illető törvényhatóság terü-
letén levő vallásfelekezetek egy-egy válasz-
tottja, (ha az illető törvényhatóság területén 
egy és ugyana7on hitfelekezetnek több egyház-
főhatósága bír működési joggal, akkor ezek 
együttesen vannak jogosítva és kötelezve az 
állandó népnevelési bizottságban küldendő tag 
kirendelésére); kirendelt tag továbbá a tör-
vényhatóság területén levő úgy állami s köz-
ségi tanítók, valamint mindegyik vallásfeleke-
zet tanítói közül a törvényhatósági közgyűlés 
által választott egy-egy tanító. A bizottság a 
közigazgatási bizottság támogatására — tehát 
nem fölé — kirendelt alantas iskolaügyi ható-
ság, mely javaslatokat teijeszthet a közigaz-
gatási bizottság elé s viszont az innen hozzá-
utasított ügyekben véleményt ad. — Verbász. 
Népiskolában a tanítási idő alatt nem helyes 
külön előkészítésével foglalkozni oly növendék-
nek, ki valamely nyilvános polgári iskolában 
magánvizsgálatot akar tenni. Csak a népiskolai 
tanterv keretében szabad mozogni az elemi 
iskolai heti kötelezett órákon a tanítás mene-
tének, máskülönben a többi tanuló kárt szen-

ved. — K. L. Székelyhíd. Igen, a tanítót 
kizárólag hivatala után élvezett javadalmazása 
után az 1891. XV. t.-cz. alapján óvodai czé-
lokra kivethető 3%-os pótadótól való mentes-
ség az 1886. XXII. t.-cz. 138. §-a bekezdése 
értelmében megilleti. Az óvodai 3%-os pót-
adó ugyanis községi pótadó jellegű. — 
V. V. Dráva-Vásárhely. Fölérkezett s 54.578. 
sz. a. tárgyalják. (Magánügyben mindig czim-
zett lev.-lapot kell mellékelni, mert azt jogosan 
nem kívánhatja egy ember, hogy az ő magán-
ügye miatt közérdekű közlemények szoruljar.ak 
ki a lapból?) — GregorichK. Pervány. Az 
önnek küldött lev.-lap visszajött azzal a meg-
jegyzéssel, hogy „ismeretlen". Azt írtuk meg 
önnek, hogy 25.472. szám "alatt már utal-
ványozták. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Magyar nők kegyelete. A bécsi kapu-

czinusok sírboltjában f. hó 25-én délelőtt folyt 
le az Erzsébet királyasszony emlékére állított 
szobormű leleplezése, a melyet a magyar höl-
gyek emeltek Erzsébet királyné koporsójánál. 
Igazi magyar nemzeti gyászünnep volt. Magyar 
urir.sszonyok tervezték, magyar művész (Zala 
György) készítette az emléket és magyar 
püspök «zentelte be. Vaszary Kolos bíboros 
herczegprimás gyengélkedése miatt báró Hornig 
veszprémi püspök végezte az egyházi szertar-
tást. A gyászünnepen csakis a magyar hölgy-
közönség és csekélyszámű meghívott vendég 
vett részt. Darányi I. földmívelési minister 
intézkedéséből a gödöllői koronauradalom 
gödöllői mezei, kerti és erdei virágokból font 
koszorút helyezett az emlékre. 

— Világ folyása. Kinából lapunk zártáig 
kevés fontosabb új hír érkezett. Pekinget a 
szövetségesek csapatai elfoglalva tartják; az 
elmenekült anyacsászárnét és Tuán herczeget 
a japáni lovasság üldözi. Kvang-Szu császár, 
a kinek régebben már holt hirét is költötték, 
állítólag Pekingben van. „Állítólag" mondjuk, 
mert a Kinából érkező hireknek nem lehet 
föltétlenül hitelt adni. Abban a hírben is 
szeretnénk például kételkedni, hogy a szövet-
séges csapatok fosztogatnak, mert ez, ha igaz, 
csakugyan nem volna alkalmas arra, hogy a 
kínaiak az európai czivilizáczióról kedvező 
véleményt szerezzenek maguknak. — A dél-
afrikai harcztérről Roberts angol fővezér 
egy távirata érkezett Londonba, mely burkol-
tan bár, de mégis elismeri, hogy a leigázott 
és már nem is „létező" búrok megint csak 
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megverték az angolokat. — A párisi kiállítás 
díjainak ünnepélyes kiosztása, helyesebben 
az ünnepély (mert a díjak szétküldését csak 
szeptember elején kezdik "meg) f. hó 18-án 
ment végbe. A magyar népoktatásügyi díjakat 
mai számunk 2-ik czikkében soroljuk föl. 
A kiállítást november hó 15-én zárják be. 

— A Fehérmegyei Általános Tanító-
egyesület küldöttsége f. hó 16-án adta át 
-Ujváry Béla kir. tanácsosnak a tiszteletbeli 
tagságról szóló díszoklevelet. A küldöttség 
szónoka Szirbek József egyesületi elnök volt, 
a ki ékes szavakban emlékezett meg arról, 
hogy az egyesület, mult évi közgyűlésén spontán 
határozattal, az „Eötvös-alap" és a „Tanítók 
Háza" eszméjében való egyesülésre buzdító 
beszéde után választotta meg Ujváry Bélát 
tiszteletbeli tagjává. A kitüntetett meghatot-
tan köszönte meg kartársai szeretetét s igérte, 
hogy továbbra is szorgalmas munkása lesz a 
hazai népoktatásügynek. (Lapunk m. számából 
térszüke miatt kimaradt.) 

— llj tanítónőképző. Bessewffy Sándor 
püspök nagy örömet szerzett Szeged város 
közönségének azzal az elhatározásával, hogy 
Szegeden már a legközelebbi tanévben saját 
költségén tanítónőképző-intézetet állít föl. 
A püspök erről a napokban értesítette a várost 
és tudatta azt is, hogy az új intézetnek, a 
melyben a Miasszonyunkról nevezett iskola-
nővérek fognak tanítani, a vallás- és köz-
oktatásügyi minister már megadta a nyilvános 
jelleget. Áz intézet katholikus lesz, de azért 
tanulókat valláskülönbség nélkül fognak föl-
venni. 

— Gerlóczy Károly Budapest főváros volt 
alpolgármestere, a kinek nagy része van 
Budapest óriási arányú fejlődésében, f. hó 
25-én 65 éves korában meghalt. Buda és Pest 
egyesítése — 1873 — óta első alpolgármestere 
volt a fővárosnak egészen 1897-ig, a mikor 
nyugalomba vonult. A megboldogult elnöke 
volt a magyar iskolaegyesületnek. 0 volt út-
törője a budapesti községi — magyar tan-
nyelvű iskolázás megkezdésének; a tanítói fize-
tések és a nyugdíj emelése ő benne mindig 
legfőbb támogatóra talált. A fővárosi közön-
ség nagy részvéte mellett helyezték örök nyu-
galomra. 

— „Azt remél tem" — így kezdette fölszó-
lalását az Eötvös-alap f. hó 17-ki közgyűlésén 
Péterfy Sándor, midőn a „Tanítók Háza" hiá-
nyáról volt szó. „Azt reméltem, mondotta a 
tanítóság nagy jótevője, hogy ez évben már 
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jóval több tagja, kivált több év díjas tagja lesz az 
Eötvös-alapnak." És vájjon miért remélte ezt 
Péterfy Sándor? Avagy nem éppen ő volt-e 
az, a ki 25 éven át szakadatlanul buzdította 
a magyar tanítókat arra, hogy lépjenek be 
országos segélvegyesületök tagjai közé és az 
Eötvös-alapnak mégsem volt (és ma sincs) 
3000-nél több tagja? És mégis bizton remél-
hette Péterfy Sándor azt, hogy az „Eötvös-
alapnak" legalább háromszor annyi tagja lesz 
az idén, mint volt eddig. A mult évben 
valósította meg ugyanis az „Eötvös-alap" a 
tanító S8i0 régi vágyát: a Tanítók Házát. 
Igaz ugyan, hogy azóta a tanítóegyesületek 
fokozott mértékben támogatják az alapot és 
egyesek is szép számban írtak alá részes-
jegyeket. De hol maradnak azok, a kik 50 ko-
ronás részesjegyet nem vásárolhatnak, de a 
kiknek évi 3 korona tagsági díjra mégis csak 
telnék ? Hol marad a magyar tanítóság zöme ? 
Ez az, a mit Péterfy Sándorral együtt mi 
sem tudtunk eddig megmagyarázni. Most 
aztán egy hozzánk érkezett magánlevél meg-
nyitotta a szemünket. „Elismerem, írja egyik 
kartársunk, hogy az évi tagsági díj is valami 
de — az igazat megvallva — szégyenlettem 
annyival elkezdeni." Hát ne szégyelje senki 
„ennyivel" elkezdeni és ne várjon senki a 
belépéssel addig, míg részesjegyet vehet, vagy 
még „ennél^js többet tehet", hanem lépjen be az 
Eötvös-alapba haladéktalanul minden magyar 
tanító. Az „Eötvös-alap" osztó bizottságának 
ez évben is sokakat kellett olyanokat vissza-
utasítania, a kik a jótétemények valamelyikére 
rászorultak ugyan, de az egyesületnek az 
eszközei még mindig elégtelenek arra, hogy 
minden kérelmet kedvezően intézhessen el. 
A visszautasítottak közt voltak olyanok is, a 
kiknek a kérelme azért nem volt figyelembe 
vehető, mivel tagsági kötelezettségeiknek nem 
tettek eleget. Figyelmeztetjük tehát kartár-
sainkat a következőkre: 1. hogy a 3 koronás 
évi tagsági díjjal teljes jogot szereznek idővel 
az alap bármély jótéteményére; 2. hogy, ha a 
28.000 magyar tanító közül csak XU rész 
(9000) évdíjas tag volna, az osztó-bizottságnak 
talán egyetlen kérelmet sem kellene visszauta-
sítania ! Valóban a lehetetlenségek közé 
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tartozik az, hogy a magyar tanítók Vi része 
ne tudna vagy ne akarna évenkint 8 koronát 
áldozni úgy a saját, valamint kartársai jóvoltá-
ért? Mi még mindig remélünk! 

— Magyar típusok Parisban. A párisi 
antropológiai kongresszuson nagy ováczióban 
részesítették Wlassies Gyula kultuszministert 
ifj. Jankó János előadása kapcsán. Az etno-
gráfiái muzeumhoz — melynek élén ifj. Jankó 
áll — utóbbi időben többször érkeztek meg-
keresések a magyar típus kérdésére vonat-
kozólag. Mindaz, a mit a tudomány a magyar 
típus antropológiájára vonatkozólag tudott, 
hívságos adatokon alapult. Itt volt az ideje, 
hogy e nehéz és n így munkát igénylő kérdést 
végre megoldani kezdjék. Ifj. Jankó János 
előterjesztésére Szalay Imre ministeri tancsos, 
muzeumi igazgató, fölterjesztést intézett a 
kultuszministerhez, hogy bízzák meg ifj. Jankó 
Jánost a magyar típus antropológiai fölvéte-
lével, a mi az ország tiszta magyar vidékein 
élő magyarság fotográfiái fölvételéből, szak-
szerű fölméréséből és kritikai vizsgálatából áll. 
Wlassies Gyula minister a kérdés tudományos 
fontosságától áthatva budgetjébe még a mult 
évben nagyobb összeget vett föl s az e pénzen 
eszközölt vizsgálatokat most mutatta be ifjú 
Jankó János a párisi kongresszusnak, melynek 
tagjai meglepetve hallották, hogy végre közele-
dik a kérdés megoldásának ideje és az első soro-
zatot, Somogy- és Baranyamegye magyarságát, 
nagy érdeklődéssel fogadták. Az elnök: Ber-
trand, külön beszédben emelte ki a magyar 
kultuszminister kiváló érdemeit, melylyel az 
antropológia egy régi óhajtását, teljesítették. 
A kongresszus zajosan éltette a magyar mi-
mi nistert. 

— A Magyar Taní tók Naptára már sajtó 
alatt van s szeptember elején meg f jg jelenni. 
A „Magyar Tanítók Naptára", mely ezúttal 
példányonkint 10 fillért jövedelmez tanítóknak 
vidéki iskolákban tanuló fiai ösztöndíjalapja 
javára, kimerítőleg fogja tárgyalni a tanítók 
összes adózási ügyeit, oly módon, a mint az 
eddig tárgyalva még nem volt. Ez az egy 
körülmény is elegendő, úgy hiszszük, arra, 
hogy a „Magyar Tanítók Naptárát" minden 
magyar tanító megrendelje. Az Athenaeum 
r.-társulat (Budapest, VII., Kerepesi-út 54. sz.), 
mely a tanítók naptárát szépen állítja ki és 
sok illusztráczióval látja el, megrendeléseket 
már most is elfogad. A ki postautalványon 
80 fillért beküld as említett czímre, megjele-
nése után azonnal megkapja a „Magyar Taní-
tók Naptárát", még pedig bérmentesen. 

— Jubileum. Nagy Károly árvaházi igaz-
gató 25 évi tanítóskodását lelkesen ünnepelték 

meg Kézdi-Vásárhelytt. A jól sikerült jubileumi 
ünnepet a kézdivásárhelyi iskolák tanítótestü-
lete rendezte s az üdvözlők sorában voltak, 
a kartársakon kívül, az összes hatóságok kép-
viselői is. Nagy Károly ugyanis általános 
becsülésnek és közszeretetnek örvend Kézdi-
Vásárhelytt, mivel úgy tanügyi, mint társa-
dalmi téren nagy munkásságot fejt ki már 
25 év óta. Tagja a városi képviselőtestületnek, 
a reform, egyház tanácsánának, az állami 
el. isk. gondnokságának, a „Stefánia" mene-
dékház és a „Rudolf-kórház" igazgatóságának, 
a jótékony nőegyesület és a vöröskereszt-
egyesület választmányának stb. Derék, mun-
kás ember, a kit méltán ünnepeltek! 

— ÍJj iskolai tábla. Csaknem minden 
tanító és orvos ellensége a palatáblának; a 
tanító törékenysége, nehéz volta és a miatt, 
hogy zörög, az orvos pedig egészségi okok-
ból, mivel a pilaveszőt a tanulók megnyálaz-
zák és a táblát is nyelvükkel vagy kezükkel 
megnyálazva törlik le. Mindezt megszünteti 
a most forgalomba került „versenytábla®, 
melyet két magyar ember Mutschenbacher  
Ferencz könyvkötő és Landau József papír-
kereskedő találtak föl. Hajlékony voltánál 
fogva nem törékeny, nem zörög, mert 
celluloidból van és könnyű. Tollal és czara-
zával lehet rá írni s az irás gyengén nedve-
sítve lejő. Mivel az alap febér, a vonalak 
kékek, s az irás vagy fekete vagy barna, 
nem rontja a szemet, mint a fekete palatábla 
veres vonalaival és szürke Írásával. Az ára* 
is megfelelő, mert elegendő nagysága mellett 
is csak 40 fillér. Ajánlja e táblát, kitűnő 
czélszerüsége mellett, még az is, hogy magyar 
találmány és Magyarországon készítik s így 
a tanítóság nemcsak maga, a szülők és tanít-
ványai iránt teljesít kötelességet, ha iskoláink-
ból a palatáblát kiszorítja és helyette a 
„versenytáblát;" hozza használatba, hanem a 
hazai ipart is támogatja ezzel. 

— A budapesti „Meusa Acadeinica Egye-
sület" a következő sorok közlésére kérte föl 
lapunkat: 1. Az egyesület választmánya által 
betöltendő az 1900 —1901. tanév I. felére 
mintegy 100 ingyenes, illetve féldíjas ebéd-
segély. E , helyekre csak tudomány-egyetemi 
hallgatók pályázhatnak. A kérvény az elnök-
séghez czímzendő. 2. Bojári gr. Vigyázó 
Sándor cs. és kir. kamarás úr által betöltendő 
három ingyenes ebéd- és vacsorasegély. A 
kérvények az alapítványozóhoz czímzendők. 
E helyekre csak keresztény, tudományegyetemi 
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hallgatók pályázhatnak. 3. Budapest székes-
főváros tanácsa által betöltendő hat, továbbbá 
Háromszék, Torontál, Trencsén és Ung-
vármegyék, — Pozsony, Szabadka 03 Szatmár-
Németi sz. kir. városok alispánja ill. polgár-
mestere által betöltendő egy-egy ingyenes 
ebéd- és vacsorasegély. E kérvények az illető 
törvényhatósághoz czímzendők, az illetékesség 
világos föltüntetésével, a menyiben ezen ala-
pítványi helyekre első sorban csak az oda 
illetékesek tarthatnak igényt. E helyekre tudo-
mány- és műegyetemi hallgatók pályázhatnak. 
Mindezen bélyegtelen kérvényekhez mellék-
lendő : a) index v. indexmásolat (első évesek-
nél érettségi bizonyítvány), b) a részletekre 
is kiterjedő szegénységi bizonyítvány. A kér-
vények (az alapítványos helyekre is) az egye-
sület hivatalos helyiségében (IV., Molnár-
utcza 11. sz.) adandók be. A 2. és 3. alatti 
kérvények beadási határideje szept. 12, az 
1. alattiaké szept. 20. 

— A gömörkishontvármegyei ált. tanító-
egyesület f. hó 21—22-napján Putnokon 
tartotta közgyűlését, melyen lapunk képvise-
letében Göőz József dr. jelent meg. Az érde-
kes tárgysorozat egyik kiváló pontja volt 
Meszlényi Zoltán kir. segédtanfelügyelő érte-
kezése a tanítók életbiztosításáról. Részletes 
tudósításunkat — tér szűke miatt — jövő 
számra kellett halasztanunk. 

— Gyengetehetségü gyermekek iskolája. 
Hazánkban ez ideig még egyetlenegy oly 
iskola fölött rendelkezünk, a melyben a gyenge-
tehetségű gyermekek egyéniségüknek meg-
felelő oktatásban részesíthetők. Ez az iskola 
a budai oldalon I., Alkotás-utcza 2/b szám 
alatt már két év óta áll fönn s működik áldá-
sosán. Miután azonban a fölvételre jelentkezők 
nagy száma miatt ez az egy iskola az igénye-
ket részben sem tudja kielégíteni, Wlassics 
vallás- és közokt. minister elhatározta azt, 
hogy a székesfőváros pesti oldalán is hat föl-
menő osztályból álló iskolát állít föl a gyenge-
tehetségű gyermekeknek, a mely iskola f. évi 
szeptember hó 1-én már meg is kezdi műkö-
dését, — egyelőre az I. osztálylyal. Az iskola 
czélja az, hogy az oly gyermekeket, a kik 
gyöngébb szellemi képességeiknél fogva az 
elemi iskolákban eredményesen nem oktatha-
tók, egyéniségüknek megfelelő oktatásban 
részesítse, hogy az elemi iskolának vissza 
adhassa; czélja továbbá az, hogy kézügyességi 
oktatás által őket hasznos tevékenységre szok-
tassa és a mennyire lehetséges, keresetképe-
sekké tegye. Az iskola externátusi jellegű és 
különleges tanterv alapján az elemi népiskola 
összes tantárgyai oktattatnak abban. Bővebb 
fölvilágosítás szerezhető, egyszersmind előjegy-

zéseket már most elfogadnak: I. ker., Alkotás-
utcza 2 b, valamint VIII. ker., líökk Szüárd-
utcza 10. 'szám I em. alatt a délelőtti órákban. 

— Mulatságok a Tanítók Háza javára. 
A szemlaki tanuló ifjúság, Vargha Károly 
közs. tanító — volt tanítójuk —- buzdítására 
a Tanítók Háza javára tánczmulatságot rende-
zett, mely 12 K. 36 fillért jövedelmezett. — 
A kuczurai (Bácsm.) tanuló ifjúság műked-
velő előadást rendezett a Tanítók Háza 
javára, melynek tiszta jövedelme 60 korona 
volt. Fölülfizettek: Stúr Dániel és Gubás 
Emil 2—2 koronát; Simkó Győző (Soóvé) 
1 K. 40 fillért; Gubás Miklós, Juhász Sándor, 
Kalmár György, Lackner Fülöp (Üj-Verbász), 
Pilischer Jakab, Pollák Benő, Reidl János, 
Szanitter Cornél (Torzsa), Szegedi Anna 
(Síd, Szerémm.) és Zwick Mariska (Franzfeld, 
Torontálm.) 1—1 koronát; Sperling Rezső 
60 fillért; Klein Vilmos, Petri János (Soóvé) 
és Vadászky Dénes 40—40 fillért: Nagy 
Mariska és Polyák László 20—20 fillért. — 
Örömmel látjuk, hogy a tanuló ifjúság (egye-
temi hallgatók és gimnáziumi tanulók) a vaká-
czióban mulatságok rendezésével igyekeznek 
a Tanítók Háza alapját gyarapítani. Helyesen 
teszik, mert hiszen a Tanítók Háza az ő 
javukat szolgálja! Óhajtandó volna, ha a fön-
nebb elősorolt példákat itjuságunk ország-
szerte követné. Kartársainkat kérjük: buzdít-
sák erre volt tanítványaikat, mint a hogy 
Vargha Károly kartársunk tette. 

— Halálozások. Ifj. Argay János, Argay 
János (Nógrádm.) ragyolczi tanító fia, ki a 
losonczi áll. tanítóképző-intézet IV-edéves 
növendéke volt, rövid, de súlyos betegség 
után 19 éves korában elhunyt. A szomszédos 
pályatársak igazi részvéte kisérte sírjába. — 
Neidenbach Ferencz ebendorfi elemi iskolai 
tanító életének 51., szolgálatának 30. évében 
meghalt. Áldás legyen emiékökön! 

T a r t a l o m : A király köszönete. U. — A párisi 
kiállítás kitüntetései, m. — A szeretet asztala. Éles 
Károly. — A gyermekek munkája. Somogyi Béla. — 
Az évzáró viszgálatokról. Novnlc Mihály. — A nyug-
díjtörvény revíziója. Veress Károly. — Egyesületi 
élet. — S z ü n ó r a : A község vád alatt. Vaday 
József. — Irodalom. Józsa Dániel. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerlcesztó: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S T E R I U M . 

• a . 
Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este): 

Y ; 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatásig 

in tézet , tehát az összes óvodák, e l emi felső nép- és po lgá r i " 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy • pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együt t , a „"Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só posta világosan ki irandó. 

f ÍZ 
' Előf izetési ' á r : Egy év re 10 korona, ' fé lévre 5 korona, 
•. negyedévre: 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
"íd^re*előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

^ I a h irdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den égyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
móclon m i n d e n k i által k i számí tha tó hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba kü ldendők . 

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

K é z i r a t o k a t n e m advuals : v i s s z a . 

Az óvó- és iskolakötelesek 
összeírása. 

— Az összeírást teljesítő közegek figyelmébe. — 

Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr ő nagyméltósága folyó 1900. 
évi február hó 15-én kelt 9088. számú 
intézkedésével az óvó- és tankötelesek-
nek az 1900/901-ik tanévre leendő 
összeírását újra elrendelvén, fölhívta a 
közigazgatási bizottságot, hogy az óvó-
és tankötelesek összeírása ügyében sür-
gősen intézkedjék. 

Az összeírást a községek elöljáróságai 
kötelesek házról-házra járva, szükség 
esetén az anyakönyvek megtekintésé-
vel és a lelkészek közreműködésének 
igénybevételével is, összeírni. Sázról-
házra járva, nem pedig az anyakönyv-
ből kiírni, nehogy olyan is belekerüljön 
az ívekbe, a ki már meghalt, eltávozott a 
községből, avagy férjhezment, s nehogy 
a más községben szülöttek, de ott tartóz-
kodók kihagyassanak. Az óvó, minden-
napi és ismétlő tankötelesek nemcsak a 
község belterületén, de — a mi magától 
is érthető — a községhez tartozó önálló, 
vagy a határba eső pusztákon, tanyákon, 
majorok, szállások területén és egyéb 
kívül eső lakásokon is a legpontosabban 
szabályszerint összeirandók még azon 
esetben is, ha a távolság miatt a köz-
ségben létező valamely iskolába járásra 

szoríthatók nem lennének. Az ezeken 
tartózkodó más illetőségű tankötelesek 
is fölveendők az összeirási kimutatásba. 

Az összeírás két példányban irandó, 
az egyetemi nyomdából kapható meg-
szabott minta-íveken, vallás és anya-
nyelvi csoportok szerint elkülönítve és 
összegezve. Első lapon a község neve 
világosan kiirandó, a kimutatás utolsó 
lapján pedig az összesítés eszközlendő. 
A pusztákkal, tanyákkal, majorokkal és 
szállásokkal bíró községek kimutatásain 
az összesítés külön-külön is szerkesz-
tendő a községre, a puszta, tanya, major 
vagy szállásra nézve is. 

A kimutatás a járási főszolgabíróhoz 
küldendő be, a ki azokat gondosan, 
lelkiismeretesen átnézi. Ha valamely 
községben az összeírás és a népszám-
lálás adatai között 5%-nyi vagy esetleg 
ennél több különbözet mutatkoznék, a 
főszolgabíró újra elrendeli az összeírást 
s csak ha teljesen kifogástalannak, elfo-
gadhatónak találja azt, küldi be egy 
példányban az egész járásból egyszerre 
a közigazgatási bizottsághoz. 

Az óvó- és tankötelesek összeírásá-
nak átvizsgálása és az 1890-iki nép-
számlálás adatainak az összeírással való 
egybevetése után arról lehetett meg-
győződni, hogy több községben a tan-
kötelesek összeírása nem szabály szerint, 
nem lelkiismeretes szigorral történt. 

Lapuik 3(>-ik számához két melléklet van csatolva. 
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Ugyanis m i n d e n község népessége ha 
n e m is rohamosan , de a születési és 
halálozási ese tek a ránya a lapján , pá r 
községet kivéve, szaporodot t , mely sza-
poru la tnak okvet lenül az 1890-ik év 
ó t a szülötteknél , t ehá t a t ankö te lesek 
száma emelkedésében kell nyi lvánulnia . 

Az óvó- és tanköte lesek pontos és 
szigorú összeírása nagyon fontos. Az 
elöl járóságok fölszínes e l j á r á sa az egybe-
vetésnél k i tűnik , mer t a n a g y eltérés 
csakis a n n a k t u d h a t ó be. Megtör tént , 
hogy némely községben n e m is házról-
házra járva, h a n e m csak az anyakönyv-
ből t ö r t én t az összeírás, m i é r t is bele-
ke rü l t meghol t , községből e l távozot t , 
f é r jhezment s csakis az iskolamulasz-
tás megbünte téséné l derül t k i a dolog; 
a más községből oda l e te lepede t tek 
pedig k ihagya t t ak . Némely község elöl-
j á ró i pedig a pusztákon, t anyákon , 
majorokon, szállásokon levő t ankö te le -
seket az összeírásba föl s em vet ték , 
így az tán n a g y volt az e l té rés a nép-
számlálás ada ta iná l . 

A n é p o k t a t á s érdekében kívánatos , 
hogy minden község e löl járósága az e 
t ek in te tben r á j a háruló köte lezet tségé-
nek pontosan megfelel jen, ne legyen 
e lő t te akadály , mely a le lk i i smere tes 
e l já rás t gá to lná . 

Némely község e löl járósága a szapo-
rodás he lye t t mu ta tkozó j e l en tékeny 
fogyás okául a j á rvány t , e lhalálozást 
hozza föl, de ez csak nagymérvű , á l ta -
lános és évek ig t a r tó j á r v á n y esetén 
t a l á lná meg szomorú igazolását . 

N a g y o n szükséges, bogy az összeírást 
az illető közegek a legszigorúbb lelki-
ismeretességgel, fá radságot n e m kiméivé, 
eszközöljék, hogy az egybevetésnél 
fogyás ne muta tkozzék, nehogy a 
község t e r h é r e ú j összeírást kel l jen 
elrendelni, ese t leg a mu la sz t á s t elkö-
ve tők ellen b í rságpénzt kiszabni . 

(Nagyvárad.) Nagy Béla. 

«€X$K3e 

= Levél a szerkesztőhöz. Kedves Bará-
tom! Hozzád, mint a párisi világkiállítás zsűri-
jének tagjához intézem kérelmemet. — A 
magyarországi kisdedóvó-intézetek és óvónő-
képző-intézetek kiállítását a magas minis-
terium megbízásából Láng Mihály barátom 
és én rendeztük. Nevezett intézeteket egy-
séges képben kellett bemutatnunk. A tárgya-
kat a budapesti országos és Frőbel- féle, az 
eperjesi és a h.-m.-vásárhelyi óvónőképző-inté-
zeték tanárai, tanítónői és mintaóvónői, továbbá 
Halász Sarolta, Frick Lajos és özv. Székely 
Gráborné óvók, óvónők készítették és készít-
tettek s itt Budapesten én rendeztem egy-egy 
egészszé. Én minden hivatalos iratomban a 
hazai kisdedóvó-intézetek és óvónőképző-inté-
zetek kiállításáról szólottam; kiállítóul egyet-
len intézetet sem jelöltem meg, de a tárgyak 
készítőit és készíttetőit pontosan és híven 
megjegyeztem. Hiszen arról, hogy a hazai 
intézetek a kiállításon egymással versenyre 
kelhessenek, szó sem volt, de nem is lehetett. 
Nagyon meglepett tehát, hogy a kitüntető 
aranyérmet nem a hazai óvodák és óvónőképző-
intézetek kapták, hanem kapta az eperjesi 
tanítónőképző-intézet mintaóvodájáért. Nem 
arról van szó, hogy ez a derék intézet arany-
érmet nem érdemelt volna; én csupán arról a 
valóságról beszélek, hogy a kiállításnak érdekelt 
részét több intézet állította egy egészbe s így 
jogosan és méltányosan csak az egész kaphatott 
volna kitüntetést, nem pedig egy intézet. 
A tárgyak nem intézetek szerint, hanem a 
jellegzetesség szerint, az egységes, áttekint-
hető kép és pedagógiai menet követelményei 
szerint voltak elrendezve; így tehát bármely 
egyes intézet a kitüntetést olyan tárgyakért 
kapta, melyeket legnagyobb részben nem ő 
állított ki és olyan csoportosításért, a minő-
ben neki vagy egyáltalában része nem volt, 
vagy csak igen csekély része lehetett. Ezt a 
valót elmondva, kérlek, ha lehet, légy szives 
korrigáltatni a szóban levő kitüntetést. Ha 
ez már lehetetlen volna, akkor legalább ezek 
a sorok mondják meg a valóságot mindazok-
nak, a kik ez ügy iránt érdeklődnek. Erősen 
hangsúlyozom, hogy nem egy intézet ellen s 
nem egyesek érdekében, hanem a hazai kis-
dedóvás és óvónőképzés egészének s a szóban 
levő kiállításban közreműködők mindenikének, 
tehát a köznek érdekében mondom el a té-
nyeket, melyekből önként következik, hogy 
az aranyérmet — helytelen czímzéssel — a 
magyar kisdedóvás és óvónőképzés nyerte el. 
Mély tisztelettel vagyok szerető barátod: 
Budapest, 1900 augusztus 31. Peres Sándor." 
Erre a nyilt levélre Ujváry Béla, a párisi 
nemzetközi jury I. csop. 1. osztályának tagja 
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és az idegen szakosztály („section étrangére") 
titkára, a következő választ adja: „A nemzet-
közi jury I. csoportjának 1. osztálya a kiállí-
tott tárgyak elbírálásánál gondosan a hivata-
los franczia katalógust követte: a mi abban 
benne volt, azt tárgyalta, a mi abból hiány-
zott, a fölött napirendre tért még akkor is, 
ha a jury valamely tagja fölhívta rá a figyel-
met. Az eperjesi óvónőképző-intézet, mint 
ilyen volt megemlítve úgy az elbírálások alap-
ját képező hivatalos katalógusban, valamint a 
magyar katalógusban is. (Erről Peres Sándor 
barátom, a ki Párisból hozott magával magyar 
katalógust, meggyő ződhetik.) Az eperj esi óvó u ő-
képző-intézet, mint egyetlen állami intézet 
szerepelt a katalógusban, mert a többiek ott, 
mint magánkiállítók voltak fölsorolva, a kik 
mint ilyenek részesültek kitüntetésekben is, 
köztük Peres Sándor barátom. Az eperjesi 
óvónőképző-intézetben, nézetem szerint, az 
állami kisdedóvás és óvónőképzés kapta meg 
az e téren legnagyobb kitüntetést: az arany-
érmet. Peres barátomnak a „korrigálásra" 
vonatkozó kérését illetőleg sajnálattal jelen-
tem ki, hogy ily lépésre magamat hivatott-
nak nem tartom, de nem is hiszem, hogy 
— a fönnebb előadottakat tekintve — ez 
egyáltalán lehetséges volna. Ujváry Béla, kir. 
tanácsos, mint a párisi kiállítási jury volt 
tagja." 

A beiskolázásról. 
Soha a magyar népoktatás hiányai jobban 

szembe nem ötlenek, mint őszszel, az iskolai 
beiratások alkalmával. 

Nap-nap mellett mégtörténik, hogy 8—12 
éves gyermekeket hoznak föl első izben az 
iskolába, s arra a kérdésre, hogy hol volt a 
gyermek eddig? . . . rendesen az a felelet: 
otthon! . . . 

Az iparostanonczok beiskolázásánál számta-
lan esetben 12 éven fölüli tanonczokról sül 
ki, hogy soha még csak tájékán se jártak az 
iskolának; a betűről pedig annyit tudnak, 
hogy az olyan- valami, a miért nemsokára 
verést fognak kapni. . . Ha ugyan bevárják! . . . 
Sokszor látogatási bizonyítvány alapján irat-
nak be egy-egy gyermeket, a miben igazolják, 
hogy X. Y. tanuló a múlt iskolai év deczem-
ber vagy január haváig itt vagy ott az isko-
lába járt . . . Hát azóta szeptemberig vájjon 
hol járt? 

Erre a — nem egészen jogosulatlan — kér-
désre a mult év tavaszán egy én velem meg-
történt eset adta meg a feleletet nekem. Egy 
növendékem anyja eljött hozzám kivenni a 
fia értesítőjét, mert — X. városba költöznek. 

Kiadtam neki. Egynéhány hét múlva utam 
egy épülőfélben levő ház mellett vitt el, s 
ott bukkant elém a fiú, maiteres taligát tolva 
maga előtt. 

— Nos Márton — szólítom meg a gyer-
meket — hát így mentetek ti X. városba ? 

— Azt mondta az anyám, jobb ha 40 krt 
keresek meg itt naponkint, mintha ingyen 
lopom a napot az iskolában, —- adta vissza 
a szót a fiú, nagy élvezettel rágva valamit, 
alighanem — bagót. O O 

Egypár nappal a vizsgálat befejezte után tör-
tént e találkozásom s így mit sem tehet-
tem a fiúval . . . 

. . . Történnek pedig mindezek az épületes 
dolgok Magyarországon, a kötelező népokta-
tás hazájában, a művelődés századának jegye 
alatt. 

Quid tunc ? . . . 
Hogy minden tanköteles gyermek az isko-

lába kerüljön, kell hogy a tankötelesek össze-
írása a legnagyobb pontossággal állíttassák 
egybe, mert ez az iskoláztatási törvény becsü-
letes végrehajtásának a „sine qua non"-ja. 

A beiratások végén pedig minden iskolá-
nak össze kellene egyeztetnie a beírt növen-
dékek jegyzékét a tankötelesek összeírásával 
s így megállapítható lenne, hogy kik azok, 
a kik beírva nem lettek. 

Ezek névjegyzékét azután az összeírás 
személyes adataival együtt a lehető legrövi-
debb idő alatt, pl- szeptember 15-ig, föl 
kellene terjeszteni az illetékes tanfelügyelő-
séghez. Onnan ezek a névjegyzékek átteendők 
volnának a be nem Íratott gyermekek illeté-
kes közigazgatási hatóságaihoz (^községekben 
a járási szolgabiróság, városokban a rendőr-
kapitánysághoz), a hol megállapíttatnék, hogy 
nem irattatott-e be egy gyermek esetleg más 
helyen ? s ha nem, közigazgatási úton kény-
szeríttetnék a mulasztó szülő vagy gyám a 
törvény betartására. Ha a közigazgatási ha-
tóságok kellő buzgalommal fognák kezükbe 
az ügyet, már szeptember végéig — ez már 
a leghosszabb terminus — be lehetne isko-
láztatni valamennyi tankötelest . . . 

Ugyanezt az eljárást vélném követendőnek 
az iskola elhagyása esetén is. 

Minden osztálytanító, midőn növendékének 
látogatási bizonyítványt ad, írásban tartoz-
nék bejelenteni az igazgatónak, hogy X. Y. 
növendékének szülei Z.-re való átköltözésüket 
jelentették be. Az igazgató ezt a jelentést 
beiktatva, átírna hivatalos úton —- tehát 
hivatalos szám alatt és portómentesen — Z. 
község közigazgatási hatóságához, hogy X. 
Y. . . . oszt. tanuló szülei oda költöztek, a 
gyermek ott beiskolázandó, a miről 8 nap 

36* 
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alatt értesítést kér. Ha a beiskolázás meg-
történtéről értesítés nem jönne, vagy beigazo-
lódnék, bogy a bejelentett átköltözés meg 
nem történt, úgy az eset az illetékes tan-
felügyelőséghez jelentetnék be, a ki azután 
közigazgatási útra terelné az ügyet. 

Ez ellen a javaslat ellen — nagyon való-
színű ! — föl fog hangzani az érv, hogy csak 
a bürokratikus dolgok szaporítása s nem 
egyéb; — de hát szóval, vagy önmagunkban 
táplált jámbor óhajokkal érni el eredményt, 
nem lehet. S ha megfelelő — például ministeri 
rendelettel megállapított formájú és szövegű — 
űrlapok használtatnának az e tárgyú levelezé-
seknél, az egész munka oly kevés fáradságot 
s időt igényelne, hogy azért bőven kárpótolna 
az elért eredmény. 

Azt hiszem, nem vagyok elfogult önma-
gammal szemben, ha a népnevelés terén 
üdvös és nagyhatású eredményt remélek ettől 
az eljárástól, s éppen ezért óhajtanám, hogy 
akár a tanügyi sajtó venné kezébe az ügyet, 
akár pedig a tanítói egyesületek foglalkoz-
nának e kérdéssel: gyűléseikben hozandó ha-
tározataikkal hatva oda, hogy a kultuszminis-
terium rendeleti úton szabályozza ezt a kérdést. 

(Temesvár.) Éberstein Ferencz. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

A nyugdíjtörvény bekövetkező revíziója al-
kalmából szükségesnek tartom, hogy bizonyos 
megállapodások körül csoportosuljunk, mert 
csak akkor kívánhatjuk szavaink meghallga-
tását. 

Elsősorban is a létező méltánytalanságokat 
kell megszüntetni, hogy a nyugdíjtörvény ál-
dását mindnyájan érezzük. Ilyen sérelmes pont 
a kántortanítók fizetésének nyugdíjalap alá 
való beszámítása, melyet okvetlen rendezni 
kell. Határozottan merem állítani, hogy a 
tanítóság kebelében lappangó s néha ki is 
törő elégületlen ség egyrészt a beszámítás 
egyenlőtlen mértékében keresendő. 

Midőn a kántortanítók fizetése beszámítá-
sának rendezését kérem, nem azokról szólok, 
kiknek kántortanítói fizetésük 800 koronán 
fölül van úgy, hogy nyugdíjigényük legkeve-
sebb 800 koronában megállapítható, mert ezek-
nek a korpótlékkal nyugdíjigényük minimum 
1300 koronára fölemelkedik, de szólok főképen 
arról a sok ezer kartársról, kiknek kántor-
tanítói fizetésük ugyan minimum 800 korona, 
de a kiknek nyugdíjba beszámítható fizetésük 
alig tesz ki a mostani számítás szerint 
300—400 koronát, hiszen ezeknek nyugdíj-
igényük az 500 korona korpótlékkal — 40 év 

után — is alig emelkedik 800 — 900 koronára. 
Ezek azok, a kik inkább kívánják a halált, 
mint a nyugalomba vonulást, mert fizetésük 
1300 korona minimum és lakás, de nyugdíj-
igényük — 40 év múlva — csak 800—900 
korona lakás nélkül. 

Ezeken kell elsősorban is segíteni, de 
hogyan ? Azt magam sem kivánom, hogy ki-
mondassák az összes kántortanítói fizetésnek 
a beszámítása. Javaslatom sokkal egyszerűbb; 
mondassék ki a nyugdíjtörvényben, hogy a mini-
mum nyugdíjigény 800 koronában állapíttatik 
meg, de azon határozott kikötéssel, hogy a 
korpótlék a 800 korona minimum nyugdíj-
igénybe be nem számítható, tehát a korpótlék 

| a minimum nyugdíjigényt minden körülmények 
között — mint a fizetést is — emeli, így 26 évi 
szolgálat — öt korpótlék — után nyugdíj-
igénye senkinek 1300 koronánál kevesebb 
nem lesz. Ilyetén rendezés folytán sok ezer 
kartársunknak biztosítunk nyugodtabb jövőt. 

A másik kívánságunk az, hogy tízévi mű-
ködés után a fizetés 50%-a járjon nyugdíjul, 
mely 2—2%-kal emelkedjék. A 30 filléres 
befizetés okvetlen föntartandó. 

(Perjése.) Marton Gyula. 

II. 
Helyesnek tartom, hogy az állam nem díjaz-

hatja az egyháznak tett szolgálatot s így a 
kántorság után nyugdíjat sem adhat. E miatt 
fölszólalni czéltalan is volna. Nem is itt tör-
tént a hiba, hanem másutt. Ha a tanítóság 
1891-ben fizetése legnagyobb részét vallotta 
kántorinak, semmi esetre sem járt el korrektül; 
de azért quasi büntetésből kevesebbet sem 
kellett volna adni a megérdemlettnél, hason-
lóan ahhoz az atyához, a ki nagy karéjjal 
elégedetlenkedő fiának egész kis karéjkát ad 
büntetésből. Mert az egész felezésnek ilyen-
forma szine van. Ez ellen szólalok föl. 

Minket nem annyira az bánt, hogy a kán-
torság után nem adnak nyugdíjat, hanem azT 
hogy jövedelmünk felét, tekintet nélkül a helyi 
viszonyokra, kántori fizetésnek számítják. Itt 
pedig nem szabad a György A. említette 
alföldi nagy mezőváros kántortanítóját irány-
adónak venni az ő főispáni jövedelmével, 
hanem az ország ezer meg ezer filiális kántor-
tanítóját, kinek hónapszámra nincs a kántor-
sággal dolga, legtolebb hetenkint egyszer, 
va-árnap, */* v a gy 1 óra. Ezeknek pedig fele 
fizetését kántorinak venni legalább is igazság-
talanság. Törvény megalkotásánál és végre-
hajtásánál pedig, úgy hiszem, a többség ér-
dekét kell szem előtt tartani. Azért is azt 
ajánlanám, hogy igazságosabb kulcs szerint 
állapítsák meg a tanítói és kántori jövedelem 
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közti arányt olyformán, hogy tekintetbe vegyék 
az ezen kétféle hivatallal eltöltött időt. így 
aztán nem fordulna elő az az anomália, hogy 
az egy községben működő 3—4 tanító közül 
az igazgató vagy vezértanító azért, mert egyút-
tal kántor is, kevesebb nyugdíjat kap, mint 
az alája rendelt 4—500 frtos osztálytanítók. 

(Monyoród.) Sstipán János. 

III. 
A nyugdíjtörvény revíziója előtt egy kissé 

foglalkoznunk kell a nyugdíj és nyugdíjazandó 
tanítók jelenlegi állapotával. Vegyünk például 
egy felekezeti tanítót, a kinek a fizetése a 
kántoriakkal együtt 400 frt. A fizetésnek fele 
leüttetik a kántoriakra, marad nyugdíjba be-
számítható tisztán tanítói fizetés 200 frt. Az 
állam mind e mellett megállapít 300 frt nyug-
díjat; ehhez jönne minden öt évben 50 frt 
korpótlék, mely öt izben 250 frtig emelkedik; 
ezzel együtt lenne a nyugdíj 550 frt. De ez 
nem így van, mert a 250 frt korpótléknak 
előbb ki kell pótolnia a 200 frt tisztán tanítói 
fizetést 300 frtra, csak azután növeli a kor-
pótlék a 300 frton fölüli nyugdíjigényt. Tehát 
tisztán tanítói fizetés 200 frt és korpótlék 
250 f r t : 40 évi szolgálat után 550 frt helyett 
mehet az illető tanító 450 frital nyugdíjba. 

Vagy egy másik példát. Egy felekezeti ta-
nítónak a kántoriakkal együtt van 300 frt fize-
tése (ilyen pedig, fájdalom, országszerte igen sok 
van) ennek fele leüttetik kántoriakra, marad 
nyugdíjba beszámítható tisztán tanítói fizetés 
150 f r t ; nyugdíja ennek is 300 frt, ehhez is 
hozzájönne a 250 frt korpótlék, kellene lennie 
a nyugdíjának 550 frtnak. 

Most az 1893. évi tanítók fizetése rendezé-
séről szóló XXVI. t.-cz. 400 frt tanítói fize-
tést állapít meg s a mely iskolaföntartó saját 
erejéből ezt megadni képtelen, megadja az 
állam. A föntemlített tanítónak az egyháza 
folyamodik 110 frt államsegélyért, hogy az ő 
tanítójuknak is legyen 400 frt fizetése. Az állam 
ezt megadja. Most nézzük, ez a tanító 40 évi szol-
gálata után mennyi nyugdíjat élvez ? A 150 frt 
tisztán tanítói fizetést a 250 frt korpótlék 
pótolja 150 frttal, az éyenkinti 100 frt állam-
segélyért levonatik 100 frt, marad a korpót-
lékból = 0. Ezek fölemésztvén a 250 frt kor-
pótlékot, lesz a nyugdíj 300 frt. 40 évi küz-
delem után 300 frttal mehet az illető nyugdíjba. 

Ez a mai helyzetünk; én részemről így fogom 
föl nyugdíjtörvényünket s ez nemcsak saját egyéni 
meggyőződésem, hanem valósággal is így van. 

Ez azon körülmény, a mit az eddigi köz-
lemények irói figyelmen kívül hagytak; ezen 
az állapoton segíteni a revíziónak legfőbb föl-
adata. Tehát ne azoknak az egyeseknek, illetve 

az úgy is meglehetős körülmények közt levő 
kisebb számú tanítótársainknak érdekeit toljuk 
előre, hanem a legnagyobb rész érdekét, azokét, 
a kik ha most nyomorognak, ne legyenek 
kénytelenek nyomorogni legalább vénségükben, 
nyugdíj aztatásukkor. 

Tehát nem a kántoriak beszámításával, hanem 
a fönti állapotok megszüntetésével látnám 
legczélszerüebben a nyugdíjtörvényünket revi-
deálni. 

Arra kérjük föl a minister úr ő nagyméltó-
ságát, hogy a felekezeti tanítók nyugdíjigénye 
megállapításánál tekintsen el attól, hogy a 
tisztán tanítói fizetés fölér-e a nyugdíjmini-
mummal vagy nem, és élvezett e az illető 
tanító államsegélyt vagy nem ? — hanem a 
megállapított minimum nyugdíj minden körül-
mények közt növekedjék a korpótlékokkal, 
úgy, hogy akármi nyugdíjalap legyen meg-
állapítva: a 250 frt öt korpótlék ne legyen 
kénytelen, a nyugdíjazandó tanító hátrányára, 
a nyugdíjalapnál sem tanítói fizetést, sem 
államsegélyt pótolni. 

(Gyór-Peér.) Takács József. 

IV. 
Néhány pontban összegezem azokat a kí-

vánalmakat, melyeknek teljesedése legjobban 
biztosítja a tanító exisztencziáját. 

1. Mivel a tanító javadalmazása még nem 
áll azon a fokon, melyet hivatása után joggal 
megérdemelne, nyugdíjába a lakbérilletmény 
is beszámíttassák. 

2. Minden tanító már az első évtől kezdve 
nyugdíjjogosultsággal bírjon s harminczötévi 
szolgálata után teljes fizetéssel menjen nyug-
díjba, a mint azt a következő táblázat mutatja: 
3 évig 10% = 3 0 % ; 2 évig 5% = 10%; 
30 évig 2% = 6 0 % ; 35 év = 100%. 

3. A tanító özvegye már egy év múlva ren-
des évi segélyben részesítendő, mely összeg a 
tanító javadalmazásának 2—5 évig 30, az 
ötödik évtől 50%-át tenné ki. 

4. Az árvák számra való tekintet nélkül 
18 éves koruk betöltéséig 120—120 korona 
évi nevelési költséget még abban az esetben 
is kapjanak, ha az így fizetendő összeg apjuk 
nyugdíjigényét meghaladná. 

5. A nyugdíjalapból járó illetmények adó-
s a nyugták bélyegmentesek legyenek. 

6. Végkielégítés csak kérelmezésre adassék. 
7. Nyugdíjaztatása előtt legalább három 

évvel kérheti a tanító, hogy nyilvános jelleggel 
fölruházott iskolánál megszakítás nélkül töltött 
évei, melyek után a perczenteket nyugdíjába 
befizetni elmulasztotta, mérsékelt túlfizetés 
mellett beszámíttassanak nyugdíjába. 

8. Ezerkétszáz koronáig emelkedő javadal-
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mak (korpótlékot is ideértve) után az egyszer s 
mindenkorra fizetni szokásos 50% töröltessék. 

9. Kántori illetmények mindenkor csak a 
hitközségek által hivatalosan kimutatott összeg-
ben állapíthatók meg. 

10. Az iskolaföntartók által kiállított díjlevél 
tételeit, valamint a hatóság által megerősített 
okmányokban kitett tanítói járandóságok össze-
gét semmi czímen megcsonkítani ne lehessen. 

11. A nyugdíjaztatásra, özvegyi vagy árva-
segélyre vonatkozó kérvények három hónap 
alatt elintézendők s a megállapított nyugdíjak 
már a negyedik hónapban folyósítandók. 

12. A nyugdíjalapot élvező tagok elhalálo-
zása után következő egyhavi nyugdíj v. segély 
az elhalálozott tag örökösének, gyámjának 
vagy gondozójának kifizetendő. 

(Gyula.) Balogh János. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
£ A gömörkishontvármegyei általános 

tanítóegyesület közgyűlése f. é. aug. 21—22. 
napján Putnokon, az ev. ref. templomban 
folyt le. Tagok nagyszámmal jelentek meg, 
vendég is volt bőviben. A kollegiálitás tanu-
j eléül Borsodvármegyéből Hídvégi Benő kir. 
tanfelügyelő társaságában több kartárs rándult 
át ; Budapestről a Néptanítók Lapja képvise-
letéhen Göőz József dr. jelent meg; a megyei 
lelkészi kar köréből szintén számosan vettek 
részt a gyűlésen, mindvégig nagy érdeklődés-
sel kisérve a tárgyalást; a templom karzatán 
pedig iparosok, földmívesek nagyobb csoportja 
hallgatta odaadó figyelemmel: miként tanács-
koznak a nép tanítói a nép boldogítását ezélzó 
nevelési kérdésről. Putnok csinos mezőváros a 
termékeny Sajóvölgyben. Ipara, kereskedelme, 
mezőgazdasága nagy fejlődést mutat. A nép-
műveltség magas fokon áll. E haladásnak fő-
tényezője az ott lakó intelligenczia, mely már 
a század 30-as éveiben kaszinót létesített tar-
talmas könyvtárral s a kaszinó később mű-
kedvelő társulatot szervezett, mely már 40 év 
óta hatalmas tényezője a társadalmi élet ele-
venítésének, az ízlés fejlesztésének s általában 
a közművelődésnek. Különösen a város ősi 
birtokos ura, a történetileg hírneves gróf 
Serényi család volt a kezdeményezője s buzgó 
támogatója számos intézménynek (népbank, 
mümalom, óvoda stb.). E főúri család meleg 
érdeklődésének a népnevelés iránt egyik fényes 
bizonyítéka a községi óvoda, melyet a 60-as 
években Serényi László gróf alapított erre a 
ezélra átengedett regalerészből s így ma ez 
intézet 72.000 korona alaptőkével rendelkezik. 
Kevés helyütt van az országban ily czélszerüen 
berendezett s gazdagon dotált óvóiskola. Nagy 

tágas termeiben téres, fa árnyékos udvarán 
197 gyermek részesül gondozásban. A szegé-
nyebbek télen ruhát, nyári időszak alatt táp-
láló ebédet is kapnak s ekkor egész az napot az 
óvodában töltik. Az utóbbi két jótétemény a 
most élő gróf Serényi Béla orsz. képviselő 
óhajára létesült, ki nemesszívü atyjának nyom-
dokait követi a nép boldogításában. Az óvó-
nőnek több jövedelme van, mint Budapesten 
akárhány óvodában, mert hiszen jó lakást, 
kétholdnyi jól bekerített veteményeskertet kap 
használatra, ezenkívül 1200 korona fizetést s 
újévkor 100 korona honoráriumot. Ezeket 
tudva, annál inkább jól esett a tanítói gyűlés 
tagjainak az a kitüntető vendégszeretet, szives 
fogadtatás, melylyel Serényi gróf, az egész 
intelligenczia s a polgárság részéről találkozott. 
A közgyűlést a templomi orgona kíséretében 
énekelt Hymnus elhangzása után Járossy 
Endre ékesszavú, lelkes beszédje nyitotta meg, 
kinek indítványa folytán hódoló tiszteletét 
fejezte ki a közgyűlés 0 Fölsége a király 
iránt; üdvözlő táviratot küldött Wlassies 
ministernek, tisztelettel emlékezett meg Péterfy 
Sándorról, a tanítók humanisztikus ügyei körül 
kifejtett fáradhatatlan buzgalmáért, továbbá 
Andrássy Dénes grófról, ki a gömörkishontvár-
megyei ált. tanítóegyesület részéről tiszteletbeli 
taggá történt megválasztatását megköszönő 
levelében 10.000 koronát küldött az egylet 
czéljaira, melyet a közgyűlés határozata értel-
mében az egyesület tagjainak gyermekei támo-
gatása végett középiskolai internátus létesíté-
sére fordít, de 4000 koronát a Tanítók Házára 
szóló alapítványra adnak s ennek kamatait 
egyelőre tőkésítik. A vendégek sorából lapunk 
segédszerkesztője üdvözlé az egyesületet. Józsa 
Antal kir. tanfelügyelő szívhez szóló előadás 
után Párák Lázár és Pártái Gusztáv tanítók-
nak átadta a közoktatási minister úr ajándékát 
a magyar nyelv sikeres tanításáért. A kitörő 
éljenzés után, melyből Wlassies ministernek 
is bőven kijutott a maga része, lázasan dobo-
gott a honfiúi szív, midőn a jutalmazásukat 
megköszönő tanítók egyike fölemlíté, hogy 
27 év előtt ment az akkor tótnyelvü lakosok 
közé s a lefolyt idő alatt annyira megmagya-
rosítá a hitközséget, hogy az iskolában már 
régóta teljesen magyar nyelven tanít; sőt pár 
év óta már a templomi istenitisztelet nyelve 
is magyar. Ime, a mit lapunk régebben hirdet, 
egy emberöltő (30 év) alatt a tanító egész generá-
cziót átalakít! Lehet-e ennél helyesebb alap a 
tanítói munkásság értékének megbecsülésére ? 
Szombathy László főjegyző az egyesület mult 
évi működéséről tett megnyugtató jelentést. 
Örvendetes fejlődés, gyarapodás mindenfelé. 
Utóbbi 3 év alatt 115-tel szaporodott a tagok 



3 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

száma s ez eredmény elérésében a kir. tanfel-
ügyelőnek nagy része van. Ma 330 tagja van 
az egyesületnek — e közül 70-nél több az 
Eötvös-alapnak is tagja — s hivatalos érte-
sítőül „Iskolánk" cz. havilapot adnak ki, 
tanítók családtagjai között segélyeket osztanak 
szét. Ezzel az alkalommal Juhász János árvái-
nak adtak 140 koronát, Brunyi Jánosné és 
Kruspér Lászlónénak 80 — 80 koronát, Déri 
Edének és Lesták Rezsőnek 45—45 koronát. 
Az orsz. tanítói nyugdíjtörvény reviziója cz. 
tételt levették a napirendről s hozzájárultak 
az Orsz. Bizottság augusztusi határozatához. 
Meszlényi Zoltán kir. s.-tanfelügyelő a tanítók 
életbiztosítására vonatkozó tervezetét nagy 
érdeklődést keltve fejtegette. Előadásáért kö-
szönetet szavaztak s kimondotta egyebek közt 
a közgyűlés, hogy Meszlényi határozati javas-
lata értelmében: a) a fölvetett biztosítási 
ügynek szövetkezeti alapon való megoldhatá-
sát nagyfontosságú dolognak tekinti, a miért 
is azt, a tanítók orsz. nyugdíjintézetével kap-
csolatosan, az államkincstár újabb megter-
heltetése nélkül, törvényhozásilag óhajtja 
megvalósítani: ez okból az indítványt és 
annak többrendbeli részletes kidolgozását a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium-
hoz, külön jelentés kíséretében, fölterjeszteni 
rendeli; b) az ezen ügyet érintő összes iratokat 
az orsz. tanítóegyesülethez átteszi s azt az 
országos mozgalom megindítására tisztelettel 
fölkéri; c) az eszmét és annak megvalósítása 
érdekében eddig történt intézkedéseket fel-
ölelő összes iratokat a társegyesületekhez meg-
küldi; d) az ügy megismertetése érdekében 
tanügyi és napilapokban széleskörű mozgalmat 
indít. Déri Ede nagy figyelmet keltő előadás-
ban fejtegette: „Miként lehet a testi nevelést 
a szellemivel összhangzásba hozni?" Vári 
László, Törköly J., Becske Bálint és Csizi 
Béla vettek részt e kérdés vitatásában. Tiszt-
újítás után indítványokra került a sor. Józsa 
Antal tanfelügyelő kétrendbeli indítványt adott 
be; nevezetesen fölvetette azt az eszmét, hogy a 
fölvidéki tanítóegyesületek szövetségbe vonassanak, 
az új tanterv kibocsátásakor pályázat hirdet-
tessék részletes tanítási anyagbeosztásra. A 
választmányra bízták a módozatok megállapí-
tását. Hasonlóképen hozzájárultak Vári László-
nak ama kívánságához, hogy az ált. tanító-
egyesület minden tagja részére arczképes 
vasúti igazolványok kiállítása végett lépések 
tétessenek. Gyűlés végeztével a „Falu rossza" 
s több más népszínmű írója: Tóth Ede emlék-
táblával megjelölt szülőházához vonult a taní-
tóság s ott Szombathy László gyönyörű emlék-
beszédet mondott. Délben a város vendégeül 
látta a gyűlés tagjait, mely alkalommal a 

mintaszőllők gazdája, ki a gazdasági egyesület 
kebelében a tanítók munkásságától sokat vár 
az egészségesebb eszmék terjesztése terén s 
a kinek mintagazdasága, kertje, faiskolája, 
minden tanítóra nézve tanulságos: Serényi 
Béla gróf kedveskedett pinczéje pompás 
borával. Erről a nemes grófról, kit Széchenyi 
szelleme megihletett, mondotta Becske Bálint 
jánosii tanító remek pohárköszöntőjében egye-
bek közt a következőket: „A merre vonatunk 
elhaladt, mikor idejöttünk, kilométereken át, 
azok a szépen megmunkált szántók mind azt 
mondották nekünk: mi a Serényi gróféi 
vagyunk. Mert, uraim, más országok gondosan 
müveit földje teremhet dúsan, adhat sok áldást 
művelőjének, de a magyar föld beszél és érez 
is! A ki az ö beszédét, érzését megérti, annak ez 
a föld tejjel és mézzel folyó Kanaán. A nemes 
gróf megérti ezt, megérti földének minden óhaj-
tását, azért oly hű, azért oly háládatos az ő 
hozzá. A közbizalom is azon czélból válasz-
totta őt egy szépen virágzó s kiválóan fontos 
társulat: a megyei gazdasági egyesület élére, 
hogy saját példájával megtanítson a várme-
gyénkben minden gazdát földével okosan 
beszélni. íme így tette a grófot tudománya 
tanítóvá s lett nekünk kollégánk! Már is sokan 
eltanulták s hiszem, hogy a jövőben a hiva-
tottak mindannyian megtanulják tőle e szüksé-
ges tudományt. Ez a grófúr legszebb érdeme !" 

$ A Sárosniegyei Általános Népnevelő-
egyesület augusztus hó 27-én tartotta ez évi 
jól látogatott közgyűlését Eperjesen. A gyű-
lésen, mivel Láng Mihály, az egyesület újjá-
alkotója és 6 éven át fáradhatatlan elnöke, 
lemondott elnöki tisztségéről —• Bakajsza 
György elnökölt, a ki rövid, de tartalmas 
megnyitó beszéd után előterjesztette a köz-
ponti választmány amaz indítványát, hogy 
Láng M. elnök lemondását sajnálattal vegyék 
ugyan tudomásul, de az egyesület körül 
kifejtett nagy érdemeiért őt díszelnöknek 
válaszszák meg. A közgyűlés ezt az indít-
ványt lelkes, szűnni nem akaró éljenzések 
közt emelte határozattá s az alelnök nyom-
ban fölkérte a díszelnököt, hogy a közgyűlést 
vezetni szíveskedjék. Láng Mihály meleg 
szavakban mondott köszönetet azért az igaz 
szeretetért, a melylyel kartársai őt megaján-
dékozták s Ígérte, hogy továbbra is munkás 
tagja lesz annak az egyesületnek, melyre 
Sárosban oly nagy szükség van. A közgyűlés 
tagjai erre oly ováczióban részesítették új 
díszelnöküket, a milyennek tanító-gyülésen 
még nem voltunk tanúi. Nagyon szerethetik 
őt! — Láng M. elnök ezután üdvözölte a 
közgyűlésen megjelent vendégeket: Schmidt 
Gyula és Kőszegiig Sándor orsz. képviselőket 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3">. SZÁM: 

kik állandó érdeklődéssel viseltetnek a tanítók 
ügyei iránt; Leskó István kanonokot és egyház-
megyei főtanfelügyelőt; Magyar Jánost, Eper-
jes város érdemes főjegyzőjét, a ki e derék 
város képviseletében jelent meg; Ujváry 
Bélát, a Néptanítók Lapja szerkesztőjét, ki 
a M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap és 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségének üdvöz-
letét vitte meg; Flórián Jakab gimnáziumi 
tanárt, az egyesület tiszteletbeli tagját és a 
róm. kath. papság képviselőit. Dr. Berzeviczy 
Albert v. b. t. t. táviratban tudatta, bogy 
akadályoztatása miatt nem jöhet el, mint a 
hogy szándéka volt, a közgyűlésre s melegen 
emlékszik meg arról, hogy az egyesület a 
Tanítók Házában nevére szoba-alapítványt tett. 
A közgyűlés táviratilag üdvözölte Wlassics 
Gyula ministert és Berzeviczy Albertet. Követ-
kezett ezután Beményik Lajos főjegyző kitű-
nően kidolgozott és mindvégig érdekes évi 
jelentése, mely hü tükre az egyesület egy-
évi munkálkodásának és egyúttal tanúságtétel 
arról a buzgóságról, melyet az egyesület 
tagjai — fáradhatatlan elnökükkel élükön — 
a m. évben kifejtettek. A titkári jelentést 
helyeslőleg tudomásul vették és az egyes, 
főjegyzőnek: Beményik Lajosnak, valamint a 
jegyzőnek: Székely Adolfnak is köszönetet 
és elismerést szavaztak. Fölolvasást Téglás 
Lajos zborói áll. isk. tanító tartott, a ki 
alapos tanulmányra valló szaktudással és 
kiválóan szép stílusban fejtegette a követ-
kező tételt: „ A nevelés elveinek érvényesítése 
a népiskolai tárgyak tanításánál." A kitűnő 
értekezés az egyesület havi folyóiratában fog 
megjelenni. A pénztárvizsgáló bizottság és 
az Eötvös-alap gyüjtőbizottságának jelentését 
a központi választmányhoz tették át. Ez 
utóbbit az Eötvös-alap ügyeiért dicséretes 
módon lelkesülő Bakajsza György, mint helyi 
bizottsági elnök tette meg. Ebből a jelentés-
ből örvendetesen értesültünk a felől, hogy 
az egyesület a „Berzeviczy Albert szoba-ala-
pítványátu (4000 korona) már teljesen befi-
zette az Eötvös-alap pénztárába a Tanítók 
Háza javára. 800 koronát 8 hónap alatt 
összehangversenyeztek és összetánczoltak, 3200 
koronát pedig egy jótékony főúr adományozott 
az egyesületnek. — A Sárosvármegyei Alta-
lános Népnevelő-egyesület teljes elismerést 
érdemel azért, hogy ellenkező befolyás daczára 
fölismerte fontosságát annak, hogy a taní-
tóság egy nagy eszmében vallás- és felekezeti 
különbség nélkül egyesüljön s nem hall-
gatott azokra a rossz tanácsadókra, a kik 
az országos czél és a Tanítók Háza ellen 
a helyi érdekek kártyáját játszották ki. Az 
egyesület — nagyon helyesen! — úgy hatá-

rozott a mult évben, hogy a Tanítók Házát 
és az eperjesi internátust egyaránt fölkarolja 
s most, hogy az előbbire dr. Berzeviczy Albert 
nagy nevére már teljesen befizette alapít-
ványát, gondolhat az eperjesi internátusra, a 
miben dr. Berzeviczy v. b. t. t., a ki 100 
koronát és az eperjesi takarékpénztár, a mely 
1000 koronát adott e nemes czélra, járnak 
elől jó példával. Hiszszük, reméljük, hogy e 
derék egyesületnek az eperjesi internátus léte-
sítése is sikerülni fog! Az Eötvös-alap helyi 
bizottságának elnöki jelentéséből azonban 
sajnálkozással értesültünk arról is, hogy a 
tanítók orsz. segélyegyesületének Sárosmegyé-
ben nagyon kevés tagja van, pedig évi 3 
koronát a legszegényebb tanító is áldozhatna 
ez országos czélra. Föl is kérjük a megyei 
kir. tanfelügyelő urat (a kir. tanfelügye-
lőket különben erre ministeri rendéletek is 
fölszólítják), hogy buzdítsa a megyei tanítókat 
az Eötvös-alapi a való belépésre. Kár, hogy a 
minister erről nem kér évenkint jelentést a 
kir. tanfelügyelő uraktól! — A központi 
választmány javaslatára a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel tiszteletbeli tagoknak megválasz-
totta: Andrássy Dénes grófot, dr. Axaméthy 
Lajos ministeri tanácsost, Eperjes város polgár-
mesterét és Ujváry Béla kir. tanácsost. A 
tisztújítást következőleg ejtették meg: elnök 
Bakajsza György eperjesi tanító; alelnök 
Csontos Alajos bártfai igazgató-tanító; főjegyző 
és lapszerkesztő Beményik Lajos; segédszer-
kesztő Molnár Mária. Az indítványok során 
egyhangúlag elfogadták az elnökség amaz 
indítványát, hogy kérni fogják a ministertől 
a 15 kros nyugdíj-járulékoknak a Tanítók 
Háza, illetőleg házai föntartására alakítandó 
alap javára 3 éven való átengedését; ezt a 
határozatot hozzájárulás végett az összes 
tanítóegyesületekrek megküldik. A nyugdíj-
törvény revíziójáig, mert ez törvényben volna 
kimondandó, az ország tanítóegyesületei foglal-
kozhatnának ezzel a fontos kérdéssel. Az indít-
ványhoz, már mint az egyesület tagja, Ujváry 
Béla is hozzászólt és buzdította az egyesület 
tagjait az Eötvös-alap támogatására; figyel-
műkbe ajánlotta, hogy mindnyájan lépjenek 
be évdíjas tagoknak s hogy karolják föl a 
Tanítók Háza gyufáját, mely rövid 3 hónap 
alatt már 500 koronát jövedelmezett s általá-
ban az Eötvös-alapnak a tanítóság javára 
jövedelmező vállalatait. A jövő évi közgyűlés 
Bártfán lesz. — Gyűlés után közebéd volt, 
melyen felköszöntőket mondottak (az egye-
sület érdemes új elnöke) a királyra, Wlassics 
ministerre és Berzeviczy Albertre; éltették 
továbbá Láng Mihály díszelnököt, Ujváry 
Béla szerkesztőt, az új tisztikart stb. (B. K.) 
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1. SZUNORA J ISS 
Vonások egy gyermek jellem-

raj zához. 
— Hogy hívnak, Pisti? 
— Jancsinak. 
— Dehogy is, te Pisti vagy! 
— Dehogy is, én Jancsi vagyok. 
— Már hogyan volnál te Jancsi, mikor 

Pisti vagy?! Hiszen Pisti a neved; így szólít 
téged apa, mama, én és mindenki! 

— De én Jancsi vagyok. 
Bele kell nyugodni, hogy az én Pisti öcsi-

kém ma Jancsi — legalább szerinte. Az már 
a kis zsarnok privilégiuma, hogy azt is el 
kell neki hinni, a mi nem igaz, s pedig oly 
világosan nem igaz, hogy czáfolni sem lehet. 

Tehát Pisti ma nem Pisti, hanem Jancsi. 
Jól van; gyerünk tovább. 

—• Te Pisti, mi leszel? 
— Jancsi. 
Bajos lesz ma egy okos feleletet kikönyö-

rögni a mi Pistinktől. Nem enged abból, a 
mit egyszer a fejébe vett. 

— Hát nem huszár leszel? Látod, pedig 
a huszárnak szép piros csákója, fényes kardja 
és nagy, élő lova van! 

— Nem leszek huszár. En Jancsi leszek. 
— Miért? 
— Azért. 
Tessék többre menni vele. Annak az „azért"-

nek pedig ez a magyarázata: 
Jancsi a mi „mindenes f i l" nk; többek közt 

lovásza annak a két csacsinak, a mely a víz-
hordás nemes föladatát kiváló türelemmel és 
erővel végzi. — Pisti pedig ma — Jancsinak 
éppen nem nagy előnyére — egész napra az 
ő nyakába varrta magát; s így tirannusa lévén 
Jancsinak, a vízhordó lajtra Jancsi mellé 
kapaszkodott s nagy gyönyörűséggel nézte és 
tanulta a csacsik hajtását. Tehát alighanem 
a csacsihajtás miatt szeretne a Pisti is Jancsi 
lenni. Talán be is vallja, ha ügyesen ráke-
rülünk. Ilyenformán: 

— Hát ha Jancsi leszel, mit fogsz csinálni ? 
— A csacsikat hajtom és vizet hordunk. 
— Hány csacsit fogsz hajtani? 
— Kettőt. 
— Hiszen akkor három csacsi lesz együtt! 
— Nem, csak kettő. 
— De bizony három! 

— Nem, csak kettő. A „Föcske" meg a 
„Csinos." Ez csak kettő. Hát hol a harmadik? 

— Te leszel a harmadik csacsi! 
Pisti elcsudálkozik, röstelkedik is, mérges 

is e megszégyenítés miatt. 
Csaknem ríva mondja: 
— Ne-e-m! . . . 
— No majd meglátod! 
— De én akkor nem leszek ám Jancsi! 
Ejha, ez hát hamar elhagyta fényes pályá-

j á t : a Jancsiságot! 

titokzatosan ebéd 
nénje: Ilonka — 

— Pisti, Pisti — szól 
vége felé a kedvenczhez a 
tudod-e, mi jön most? 

— Tudom. 
— No, mi? 
— A vasút. 
Ilonka egyéb körülmények közt le volna 

pipálva/, de ma ő marad a győztes. 
— Oh, te kis Pöcske (Ilonka nagy F-fel 

érti ám!) nem a vasút jön most, hanem dinnye! 
Pistinek sem kell több ennivaló a dinnyéig. 

Dinnyéért minden jövendő Jancsiságot, Föcs-
keséget s bármi dicsőséget föláldoz. Ámde 
Ilonka még tovább diadalmaskodik: 

— De neked ma fáj a gyomrod; nem 
szabad dinnyét enned! 

— Már nem fá j ! 
— Azért nem kapsz, hogy azután se fájjon. 

A kinek nem fáj a gyomra, annak nem szabad 
dinnyét ennie, hogy beteg ne legyen! 

— De nekem nagyon fáj a gyomrom ! 
A circulus vitiosus föl van állítva; s Ilonka 

utóbb csak futással tud megmenekülni Pisti-
nek érvei elől, melyek utóbb kanál, kenyér-
héj stb. alakját veszik föl, röpködvén az évődő 
Ilonka felé. 

* 

Pisti édesmamája kalácsot süt a kemenczé-
ben. Pisti igen érdeklődik az ily müveletek 
iránt, melyek eredményeikben tudvalevőleg az 
ő epikureus világnézletecskéjével meglehetősen 
egyeznek. Azért az ő érdeklődése odakergeti 
őt a kemencze mellé is; de anti-komorsága 
nem hágv nyugtot neki ; folyton lábatlankodik 
úgy, hogy az édesmama végre is rákiált: 

— Pisti, ne lábatlankodjál itt, mert bele-
duglak a kemenczébe! 

— Jól van; de akkor én megeszem ám ott 
benn a kalácsokat! . . . 

A ^ t i ] . * / 
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. . . Pisti jeles stratagéta; édesmama had-
üzenetére alapos riposzttal vágott vissza! 

Nyelvérzéke, nyelvtana igazán különleges. 
Bizonyítéka a következő eset: 

Ilonkának nevei;apja van. Pistit korán 
reggel, különféle teljesíthető é? teljesíthetetlen 
Ígéretekkel ki-lecsaljuk az ágyból a kertbe. 
Bokrétát kötöttünk Ilonka számára; azt Pisti 
kezébe adjuk, hogy vigye föl nénjének s 
köszöntse föl őt. 

— No, hogyan fogod fölköszönteni Ilonkát? 
— Ilonka, köszönöm szépen ! 
— így nem jól van. Azt fogod neki mon-

dani : Ezt a bokrétát Ilonkának hoztam; 
Isten éltesse! . . . Mit fogsz neki mondani ? 

— Ezt a bokrétát Ilonkának hoztam, Isten 
nevében! 

A m e n ; e z b i z o n y elég s z é p f ö l k ö 3 z ö n t ő 
Pistitől. 

— Nem úgy, Pisti! — s ismételjük előtte 
a mondókát. 

— Ezt a bokrétát — felel Pisti — Ilonká-
nak hoztam, Isten éltesse me'! 

(Ez „meg" akarna lenni; de Pisti nem 
szokta erre a szóvégre fecsérelni a „g" betűt. 
Sokra rá lehet venni, csak arra nem, hogy 
„meg"-et mondjon és nem azt, hogy ,,me'".) 

Ezt a „me"-t nem lehet kibeszélni a fel-
köszöntőjéből. — Ilonka kénytelen így elfo-
gadni a felköszöntést; de ki is neveti Pistit, 
a minek megboszulására a nagy szónok földre 
dobja a bokrétát. 

A kis mérges! . . . 
* 

Mikor a tisztelendő úr először találkozott 
az utczán a „felnőtt" (értem: gyalogjáró) 
Pistivel, elkövette azt a hibát, hogy a szép 
„Dicsértessék a Jézus Krisztusért" egy krajczárt 
adott Pistinek, mire Pisti kezet is csókolt a 
tisztelendő úrnak. Azért a tisztelendő úr 
minden ily találkozásakor megpumpoltatik 
Pista által egy karajezár = két fillér (egy-
fillérest nem vesz el!) erejéig. — De egyszer 
csúful megjárta a tisztelendő úr. 

Pisti az utcza porában bizonyítgatta építői 
tehetségét s észre sem vette, hogy a tiszte-
lendő tir jön, sőt meg is áll s nézi őt merően. 

-— Hát te Pisti, — szól végre a tiszte-
lendő úr — talán én dicsérjek ? 

Pistinek egyszeriben eszébe jut a tisztesség-
tudás és még valami. Rá is zendíti a falu 
másik végéig is elhaló énekhangon: 

— Dí-csér-tes-sék a Jé-zus Krisz-tus! . . . 
Adjon egy krajczárt! ? 

Ezt már nagyon prózai hangfordulattal 
teszi hozzá; sőt jámbor stréberséggel kezet 
is csókol. 

De a tisztelendő úr ma esetleg krajczárok 

nélkül indult sétára és kénytelen a kérdőjellé 
vált arczú Pistinek kijelenteni: 

— Ma nem kapsz krajczárt, Pisti, nincs 
krajczárom! 

S azzal tovább sétál a tisztelendő úr. 
Pisti semmit sem szól, csak néz utána. 

Mikor pedig észreveszi, hogy a tisztelendő lír 
a többi gyerekek felé sétál, a kik húsz-
huszonöt lépéssel odább játszadoznak, akkor 
Pisti még az előbbinél is harsányabb hangon 
átkiált pajtásainak: 

— Ne dicsérjetek a papnak, nincs pénze! 
* 

Édes Istenem, milyen is a gyerek észjárása! 
Ez a kis zsarnok legyőzhetetlen; furfangos 
fordulatai nemcsak megnevettetik, hanem meg 
is lepik az embert; honnan veszi ez a csibe 
azokat a gondolatokat? 

No majd meglátjuk, hogy az iskolában, a 
hová maholnap bekerül, szintén ilyen éles 
elmét fog-e ragyogtatni! ? 

(Somogyvár.) Kollarik Kálmán. 

Valami a Tanítók Háza gyulá-
járól. 

A gyufaipar egyike legrégibb iparágaink-
nak. Legrégibb, mert hisz magyar ember: 
Irinyi találmánya, ki néhány tallérért adta 
el ezen világraszóló találmányt egy osztrák 
gyárosnak, ki azt csakhamar kihasználta. 
1835-ben találták föl, illetve gyártották az első 
gyújtókat Ausztriában és Németországban. 
Nálunk mással voltak akkor elfoglalva az 
emberek. Harczok, belviszályok dúltak nálunk 
és iparról, nagyiparról még eszünkbe sem 
jutott gondolkodni. 

Mikor a függetlenségi harcz után házilag 
már itt-ott csinálták a gyufát nálunk, akkor 
már a külföldön gyárak szállították azt 
mindenfelé. 

Azóta fejlődött rohamosan gyufaiparunk, 
a mai stádium pedig különösen az utolsó 
évtized eredménye. 

A külföld pedig, a mely eddig föltétlen 
uralkodott árujával hazánkon, kezdi észrevenni, 
hogy már nem is kezdetleges ez a magyar 
gyufaipar. Versenyképessége és öntudatra 
ébredt jó magyar emberek pártolása folytán 
innen is, onnan is szorítja ki az idegent. 

Es mit tesz a külföldi ipar, a mely eddig 
az Ígéret földjén lakott nálunk és szállította 
a busás összegeket kifelé hazájába? 

Lemegy először az árral a végletekig, 
mert hisz olcsó, arra szorult munkással dol-
gozik és két évtizeden át kihasználta már 
az előnyös viszonyokat, de mikor aztán látja, 
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hogy a magyar ipar csak nem enged, magyar 
föliratú köntösbe burkolja áruját és a haza-
fiasság révén akar idegen iollal bejutni. 

Es mit tesznek a magyar kereskedők 
ilyenkor ? 

Ismét csak a külföldi árut veszik, mert hisz 
„a mi magyar, az rossz meg drága." Ha meg 
hazafiasságot keresnek, hát ott van a külföld 
magyar föliratú áruja. De csak külföldi. 

Hogy a magyar áru miért rosszabb és 
drágább, mint a külföldi, azt ők maguk sem 
tudják, de már annyira uralkodik rajtuk a 
húszéves megrögzött megszokás, a melyet 
persze aztán a külföldi gyáros sem késik, ha 
jó talajt talál, beleplántálni, hogy gyűlöli a 
magyar gyártmányt. 

Sőt annyira megy gyűlölete, hogy ily kije-
lentést is hallottam már : „csak a külföldi a 
valódi, a jó, a mi hazai, az csak svindli!" 

Ha pedig egy lelkesebb magyar hazai 
gyártmányú gyufát kér, akkor profan izált 
szakképzettséggel lebeszéli azt a hazai gyárt-
mány vásárlásáról. Mielőtt tulaj donképeni 
czélomra térnék át, szükségesnek tartottam a 
föntieket elmondani, hogy azokból, tételként 
fölállítva, a következményeket a „ Tanítók 
Házának gyufájára11 nézve levonhassam. 

A „Tanítók Háza gyufájaa mely úgy 
minőség, mint kiállítás tekintetében nemcsak 
hogy versenyképes a külfölddel szemben, de 
azt fölül is múlja, csupán a legkitűnőbb 
nyersanyagból, minden áldozatkimélés nélkül 
készül. Annak gyártására különös súly és 
figyelem fektettetik, hogy minden tekintetben 
sikeresen hívhassa versenyre a külföldet. És 
ez nagyrészt sikerül is. 

Legjobb mutatója az a háromhavi ered-
mény, a melynek 5%-a a Ferencz József 
Tanítók Házának 499 korona 89 fillért jut-
tatott. Ez az eredmény 10.000 nagy csomag 
avagy egy millió kis doboz eladott értékének 
felel meg. 

Elfogulatlan emberek, sőt még a konkur-
renczia maga is kitűnő minőségűnek ismerte el. 

De előállott, mint föntebb említettem, azon 
panasz, hogy az áru „rossz" és „drága." 

Hogy az árú kitűnő, azt megerősíti a fönti 
kimutatás, a mi pedig drágaságát illeti, az 
áru minősége, exakt kiállítása, bizonyára vala-
mivel emeli az árát, de tisztelettel kérdem: 
Mi lehet 100 doboz Tanítók Háza gyufájá-
nál 104 vagy 110 fillérért csomagonkint 
(100 doboz) drága? a mikor p. Somogyba 
arra 20 fillér fuvar van. Hol vannak még a 
reklám-költségek, ingyen rekesz, 5% és más 
nem a gyártáshoz tartozó költségek ? 

Minden árunál a minőség határozza meg 
az árt. 

De a Tanítók Háza érdeke is követeli, 
hogy minél magasabb ár éressék el. Mert 
100 filléres árnak 5%-a 5 fillér, míg 120 
fillérnél 6 fillér, a mi 10.000 csomagnál 100 
korona differencziát tesz ki. 

A fogyasztó közönség ezt meg nem érzi, 
és a kereskedő is megtalálja számadását. 
Mert ha az áru jó, a közönség szívesen veszi 
és ha még pártolásra talál, akkor feltétlen 
tért hódít magának. 

De éppen ettől való félelmében szítja a 
külföldi verseny a kereskedőben a hazai 
gyártmány iránti ellenszenvet, a ki nem 
szeretvén megszakítani régi összeköttetését, 
szivesen belemegy és azt mondja az árura 
minden indok nélkül: hogy „rossz." 

Lehet, hogy az előítélet is szerepet játszik 
benne, mert hát: „Senki sem próféta saját 
hazájában!" 

Ezt kell megtörnie minden lelkes magyar 
embernek és minden magyar tanítónak és 
ha az a kereskedő, kivetkőzve elfogultságából, 
látja, hogy az az áru az igényeket úgy, vagy 
talán jobban is kielégíti, mint a külföldi, ő 
maga lesz az első, a ki az osztrák gyártmányt 
üzletéből kitiltja. 

Hogy pedig a Tanítók Háza gyufája ennek 
éles fegyvere lesz, bizonyítani fogja majdan 
az a siker, a mely oly lelkes és hazafias 
támogatás mellett, mint a magyar tanítóságé, 
az Eötvös-alap egyik fő jövedelmi forrásává 
fogja tenni a Tanítók Háza gyufájának 5%-át. 

(Budapest.) L- >/. 

IRODALOM. 
Olvasókönyv a gazdasági és általános 

ismétlő-iskolák számára. A nm. földmívelési 
minister által rendkívüli jutalomban részesített 
pályamunka. 1691/1899. ein. sz. a. általános 
használatra engedélyezve. II. kiadás 428 lap. 
Szerkesztették és kiadták: Kun L., Fülöp S., 
Csatli A. kunágotai tanítók. — Másfél évvel 
ezelőtt jelent meg e mű I. kiadása 10 ezer 
példányban. Annak idején meg is emlékeztünk 
róla. Az előttünk fekvő könyv a most köz-
forgalomba bocsájtott 15 ezer példányos II. 
kiadásból váló. Már maga az a páratlan szives 
fogadtatás, mely a könyvnek ily nagy elter-
jedését eredményezte, tanúságtétel e könyv 
kiváló jóságáról, életrevalóságáról. Lapunk szűk 
tere nem engedi meg, hogy részleteiben ismertes-
sük e munkát, csupán annak konstatálás ára szo-
rítkozunk, hogy úgy részleteiben, mint teljes egé-
szében hű visszatükrözése a tanterv szellemének. 
Kiválóan alkalmas ez a könyv arra, hogy meg-
kedveltesse a növendékekkel élethivatásukat s 
nevelő hatásával az általános ismeretek mellett 
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a józan, okos, számító élet csiráit is plántál-
gassa. Mindenekfölött pedig az okszerű gazdál-
kodás alapismereteinek népszerűsítésével tesz 
nagyfontosságú szolgálatot. A könyv kiállítása 
kifogástalan. Ára mesésen olcsó: 1 korona. 
Megrendelhető bármely nagyobb vidéki könyv-
kereskedésben, vagy a szerzőknél Kunágotán 
42 kr nettó áron. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Róth Gyula és Petykó Anna 

oki. tanítót ill. tanítónőt a franczfeldi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ill. tanítónővé; Mihályi 
Margit oki. tanítónőt a szolyvai áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Dostál Stefánia oki. 
tanítónőt a nagyszelmenczi áll. el. népisk-hoz 
r. tanítónővé; Vujaskovits Sztanka oki. taní-
tónőt a sztárc30vai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Mórán Sarolta oki. tanítónőt a 
kertelendyfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Sztaics Milán oki. tanítót a dubováczi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Molnár Emil 
oki. tanítót a borgóbeszterczei áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Dóri Etelka oki. taní-
tónőt a lozsádi áll. el. népiskolához tanító-
nővé ; Miller Szeréna oki. polg. isk. tanítónőt 
az eperjesi áll. tanítónőképző-intézethez segéd-
tanítónővé a XI. fizetési osztály 3. fokozatába 
véglegesen. 

Áthelyezte: Benke Zsigmond vajnatinai 
áll. el. isk. tanítót a gyerővásárhelyi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Boediger Kamilla 
nagyszelmenczei áll. el. isk. tanítónőt, a sztraj-
nyáni áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Hühner Ilona magyarnagyzsombori áll. el. 
isk. tanítónőt az apahidai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Hordossy Irma sztrajnyáni 
áll. el. isk. tanítónőt a magyar-óvári áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Horváth Erzsi 
türei áll. el. isk. tanítónőt a zalaegerszegi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Zvierina Teofil 
hadvighai áll. el. isk. tanítót a lajtaújfalui 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Gáspár 
Ármin borgóbeszterczei áll. el. isk. tanítót a 
borgóprundi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Varjú Benő pancsovai és Breyer Gabriella 
nagytarnai áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt 
kölcsönösen; Brázda Hermin lestyéní áll. el. 
isk. tanítónőt a csukárpakai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Thuróczy Erzsi székelyföld-
vári és ZÖldné-Máthé Teréz várfalvi áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen; Molnár né-Takács 
Mária csukárpakai áll el. isk. tanítónőt a 
fel-őri áll.el. isk.-hoz jelen minőségében; Onódy 
Teréz fel őri áll. el. isk. tanítónőt a lestyéní 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Kozma József 
horgosi munkaképtelen áll. tanítónak évi 
880 koronát; Bartha Károly tatrangi munka-
képtelen áll. igazgató-tanítónak évi 880 koro-
nát ; Veress Károly középajtai munkaképtelen 
áll. isk. tanítónak évi 720 koronát; Petkovics 
Sebő pancsovai munkaképtelen áll. tanítónak 
évi 2076 koronát; Rónai Anna ungvári munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 540 
koronát; Kern Péter németszentpéteri közs. 
tanítónak évi 800 koronát; Kutnyánszky 
István ráksii r. kath. el. isk. tanítónak évi 
620 koronát; Kádár Lajos laborfalvi munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónak évi 980 koronát; 
Cséke József mezővári munkaképtelen áll. 
tanító részére évi 880 koronát; Szilágyi Tódor 
révi munkaképtelen áll. el. isk. tanító részére évi 
880 koronát; Bartha Endre mezővári munka-
képtelennek talált all. tanító részére évi 880 
koronát; László Ágoston csongrádi munka-
képtelennek talált áll. tanító részére évi 880 
koronát; Pinkert József begaszentgyörgyi 
munkaképtelen közs. el. isk. tanító részére 
évi 960 koronát; Schuller Gyula ivánbattyáni 
munkaképtelen római katholikus tanítónak évi 
620 koronát; Zatkalik János csernyei munka-
képtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 1220 ko-
ronát; Glück Márton várdombi r. kath tanító-
nak évi 1220 koronát; Decsov József óbesenyői 
közs. tanítónak évi 880 koronát; Nagy Antal 
akasztói r. k. tanítónak évi 600 koronát; 
Benyó Mihály nagyzalacskai r. kath. tanító-
nak évi 480 koronát; Czikle György tasnádi 
róm. kath. munkaképtelen tanítónak évi 720 
koronát; Sápi Lajos kabai munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 1180 koronát; Wagner 
János kunszentmártoni r. kath. tanítónak évi 
760 koronát; Horváth István arányosi r. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 920 koronát; 
Klug Péter lovrini munkaképtelen közs. taní-
tónak évi 800 koronát; Szabó György oros-
házi r. kath. tanítónak évi 1300 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Tóth Kálmán rédei ev. ref. volt tanító özv., 
szül. Jezerniczky Eszternek évi 345 koronát 
és 4 árvájának együtt 230 koronát; Kalkbrenner 
Zsigmond oroviczabányai vasúti társasági 
tanitó özvegye, szül. Weinhart Johannának 
évi 688 korona és 80 fillért; Braun Ágoston 
tranczonfalvi r. kath. tanító özvegye, szül. 
Husák Máriának évi 300 koronát, László, 
Mária és Erzsébet nevű kiskorú árváinak 
egyenkint 50 koronát, együtt 150 koronát; 
Jilg I. Ede győrbelvárosi róm. kath. tanító 
özvegye, szül. Balogh Mária részére évi 720 
koronát; néh. Popea Péter szibieli nyugdíjazva 
volt gör. kel. tanító özvegye, szül. Nikideása 
Anna részére évi 300 koronát; néh. Nalcovich 
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Mihály kópházi róm. kath. volt tanító özvegye, 
szül. Wilt Mária részére évi 300 koronát; 
Frendenberg Antal losonczi izr. volt tanító 
özv., szül. Voltaire Mária részére évi 648 
koronát; néh. Takács Béla koszorúsi r. kath. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Zima Mária és 
kiskorú árvájának összesen 390 korona 83 
fillért; Kudják Márton gy óni r. kath. tanító 
özv., szül. Horváth Mária és 5 kiskorú árvájá-
nak 550 koronát; néh. Vágó László volt 
hiripi g. kath. tanító özv., szül. Márkus Mária 
és két kiskorú árvájának 452 koronát; néh. 
Zódor Lajos volt dányi közs. tanító özv., szül. 
Hansly Sarolta és 3 kiskorú árvájának évi 
637 korona 50 fillért. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Mihálovics János volt hegyesdi r. kath. 
tanító Imre nevü kiskorú árvájának a kecs-
kemétibe; néh. Szádvári/ László volt vorocsói 
g. kel. tanító Erzsébet nevű kiskorú árvá-
jának a kecskemétibe; néh. László István volt 
sajógalgóczi r. kath. tanító István nevű kiskorú 
árvájának a debreczenibe; néh. Andreánszky 
Tamás szinyelipóczi r. kath. volt tanító Imre 
nevü kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. 
Groholy Endre volt homrogdi g. kath. tanító 
Irén nevü kiskorú árvájának a debreczenibe; 
néh. Asztalos József volt tiszanánai ev. ref. 
tanító József nevű árvájának a debreczenibe; 
néh. Kövendi Károly volt szamosújlaki ev. 
ref. tanító Lajos nevü kiskorú árvájának a 
debreczenibe; néh. Gyurián Alajos garam-
solymosi róm. kath. el. isk. volt tanító Etelka 
nevü árvájának a kecskemétibe; néh. Nóthling 
Dániel volt gyönki ev. ref. tanító Mária nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. Mois 
Tódor fehéregyházai volt gör. kath. tanító 
Katalin és Gerő nevü árváinak a debreczenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
T. G. A tanári kartól a képezdevégzett 

növendék akkor köteles a kezébe adott 
díjlevelet elfogadni, ha erre esetleg a képezdei 
köztartás stb. fejében szabályszerüleg kötelez-
hető. Felek, tanítóképzőkben van ez így néhol. 
Ha azonban a kijelölt egyházkerületben 
szintén felekezetnél másutt jobb állást kap, 
attól el nem tiltható, hacsak az nincs a 
szerződésben, reverzálisban vagy más jogerejű 
kötelezőben, hogy bárhol tartozik az ill. 
felek. isk. tanítói állást elfogadni, a hol az 
az a törvényes minimum-jövedelemmel bír. 
L. M. Ha nem nyilvános iskolába megy át 
tanítóul, elveszti eddigi nyugdíjigényét. Bizo-
nyítványát visszakövetelheti; de semmi esetre 
sem helyes eljárás most az isk. év meg-
nyitásakor ily kellemetlen helyzetbe juttatni 

az iskolafentartót, csak azért, mert ön — 
most — jobb állást kapott. Megtörténhetik, 
hogy kellemetlenséget is szereznek önnek. — 
Windiscli K. Férjhez menete le miatt senki-
sem tarthat igényt az orsz. tan. alapból 
végkielégítésre. — Szíves tudomásul. A ki 
magánügyben czímzett lev.-lapot nem mellékel, 
annak a levelét elintézetlenül a papírkosárba 
dobjuk. A levélben hozzánk fordulókat a saját 
érdekükben fölkérjük, hogy községük nevén 
fölül még a megyét és az utolsó postát is írják 
meg. Ismételten kijelentjük, hogy utánjárást 
kivánó ügyekben gyakran egy, sőt két hét is 
eltelik, míg válaszolhatunk. A Tanácsadóban 
közölt válaszok gyakran ki vannak szedve, de 
2—3 számból is kiszorulnak. Arra is kérjük 
t. olvasóinkat: ne feledjék, hogy mi minden-
kinek szívesen adunk fölvilágosítást vagy 
választ, de hogy ez nem kötelességünk. — 
L. Z. Pattás. Ugye a ministeriumban nincs. 
(Magánügyben czímzett lev.-lapot kell mellé-
kelni!) — P. Gy. Lemény. Kérelmét, födözet 
hiányában, nem teljesíthették. — Pécsi. Ha az 
az egy pályázó okleveles és más tekintetben 
is megfelel a föltételeknek, az iskolaszéknek 
nincs joga őt visszavetni. — E. V. Alvincz-Bor-
berek. H. Gy. dr., tudtunkkal, „Paed. Kalauzt" 
nem ad ki,hanem igenis a „Magyar Pestalozzi" 
czímű lapnak a főszerkesztője ; ennek a kiadó-
hivatala Újpesten, Thököly-utcza 3. sz. a. 
van. — Bencze József. Szeghalmon új 
adóhivatal állíttatván föl, a békési adóhiva-
talnak hivatalosan át kellett volna tenni a 
kimutatást a kifizetendő havi járulékokról az 
új (szeghalmi) adóhivatalnak; egy példányt 
pedig ezen új adóhivatal részére szóló kimu-
tatásból a közoktatásügyi ministeriumhoz 
kellett volna fölterjesztenie. Ha csak kése-
delmezésről van szó, sürgessék a békési adó-
hivatalt; ha más akadály volna, forduljanak 
sürgősen a közoktatásügyi ministeriumhoz, 
kérve, hogy a (névszerint) mintegy 40 népta-
nító részére az illetmények kiszolgáltatására 
az új (szeghalmi) adóhivatal utasíttassák. — 
P. I. Gölniczbánya. Kérdezősködtünk az 
Eötvös-alap elnökségénél s azt a fölvilágosí-
tást nyertük, hogy a „Szepesmegyei Tanító-
egyesület" külön véleménye csakugyan beérke-
zett, de — nézetünk szerint — adva lévén 
az első negyedévi szép eredmény, nem sok 
kilátása lehet a sikerre. — L. B. A Tanítók 
Háza gyufáját, mely három hónap alatt 
néhány fillér híján 500 koronát jövedelmezett 
a Tanítók Háza javára, Reisner Emánuel gyá-
rosnál lehet megrendelni Gyulán (Békésmegye). 
A mi gyufánkat minden tanítónak föl kellene 
karolnia! — K. E. Jászó-Debröd. 1. Már 
megüzentük, hogy a Magyar Gazda Kincses-
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házáért hová kell fordulni; a többi nem tar-
tozik mi reánk, 2. Nem tudjuk. A fölvételnél 
követett általános elvekről czikk jelent meg 
lapunkban. (Úgy látszik, öu is csak „ír" és 
nem olvas ?) 3. Ilyen dologban a kir. tan-
felügyelő úrhoz kell fordulni. — H. Gy. Ruszt. 
A „tanítók ingyen utazása" érdekében, mivel 
a kereskedelmi minister úgy sem adja ezt meg, 
mi már több beküldött czikk közléséről mond-
tunk le. Az Eötvös alap pénztárosa nem Kurz 
Samu, hanem (mint lapunknak majdnem min-
den számában olvasható, de persze olvasni is 
kellene!) Schmidt Albin igazgató, VII., Wesse-
lényi-utczai 52. sz. — Zvada J. Sebesér. Keres-
tettük, de ügyét itt nem találják. (Ezt mi, 
bár ön sem mellékelt válasz-levelezőlapot, 
önnek lev.-lapon megírtuk, de visszajött azzal 
a megjegyzéssel, hogy Seheséren ön „isme-
retlen". Csak nem használt álnevet?) — 
R. L. Hegykő. „Fődísze" az alany, „ott van" 
az állítmány. (Ön ezt csakugyan nem tudná, 
vagy csak a „kiadóhivatalt" akarta vele meg-
tréfálni? T. i. a szerkesztőség helyett a kiadó-
hivataltól kérte ennek a „bonyolódott" nyelv-
tani problémának a megfejtését!) — P. P. 
Keresztes. Eötvös József b. müveiből még 
egyetlen kötet sem jelent meg; előfizetni még 
mindig lehet; forduljon Révai testvérek kiadó-
hivatalához: VIII., Üllői-út 18. sz. 2. Már 
lenn van a buziási főtisztségnél kedvező elin-
tézéssel. — Gr. K. járásköri elnök. Porosztó. 
Nagyon köszönjük szíves érdeklődését úgy a 
Magyar Tanítók Naptára, valamint a Tanítók 
Háza gyufája iránt. Hiszen, ha minden járás-
kóri elnök úgy megtenné ez irányban a köte-
lességét, mint t. kartárs úr, ebből a két válla-
latból annyi haszna lehetne évenkint az alap-
nak, hogy az idén jótéteményekben részesítet-
teknél 20%-kai is több kérelemnek tehetne 
eleget! De — fájdalom! — sok még köztünk az 
apatikus ember! Sziveskedjék a t. kartárs 
urak különös figyelmébe ajánlani, hogy a M. 
T. Naptárának minden eladott példányából 
10 fillér jut tanítóknak vidéki iskolákon tanuló 
fiai javára. — T. Gy. Magyarád. A befizetett 
összeget nem kaphatja vissza. A 3 évi szol-
gálati időt be fogják számítani a nyugdíjazás 
alkalmával, ha ugyan a tanítói pályáról tör-
tént ideiglenes lelépését az 1875. éú 32. t.-cz. 
8. §-a értelmében a tanfelügyelőnél bejelen-
tette. A szakiskolában töltött idő nem számít-
ható be, azt csak indokólt megszakításnak fog-
ják venni. — Cs. G. Nyugdíjazása ideje alatt 
— habár ez ideiglenes — a községgel semmi 
követelése sincs, miután a nyugdíjat az orszá-
gos tanítói nyugdíjalapból kapja. Az ideigle-
nességi idő letelte után újra megvizsgálják s 
ha tanítói szolgálatra teljesen alkalmas, ismét 

folytatja előbbi működését, végleges szolgálat-
képtelenség kimondása esetén pedig végleg 
nyugdíjazzák. — S. M. Megmondottuk a tanítói 
földek adójáról közlött czikkünkben, hogy a 
luth.és ref. tanítói földek után járó adót az iskola 
föntartóval mint tulajdonossal szemben lehet 
követelni még akkor is, ha netán magán-
szerződés alapján ezen kötelezettséget a tanító 
elvállalta volna. (1885. évi 360. sz. pénzügyi 
bírósági határozat.) Nem tartjuk tehát helyes-
nek, hogy a tanítói föld adója miatt a jegyző 
az ön buzakeresztjeit lefoglaltatta a mezőn. 
Forduljon sürgősen a pénzügyigazgatóság-
hoz. — Sándor János. Nagy hiba volt, 
hogy nem folyamodtak özvegysegélyért annak 
idején, midőn meghalt az édesatyja, ki 1860-tól 
1887-ig kántortanító volt s mint 1820. évbeli 
születésű kimaradt az 1875. évben alkotott 
nyugdíjalapból. Próbálja meg, adjon be sza-
bályszerű kérvényt a közokt. ministeriumhoz. 
Mellékletekről a Tanítók Naptárában is szól-
tunk a mult évben. Ha anyja teljesen vagyon-
talan, ezt sem árt igazolni a jelen esetben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók hódolata a királynak. Az a 

díszalbum, melyet a M. T. Orsz. Bizottsága 
és az Eötvös-alap együttesen készíttettek s 
mely tartalmazza a magyar tanítóság hódoló 
föliratát és a Tanítók Háza rövid történetét 
(mindkettőt Ujváry B. tollából), már elkészült 
és az említett két országos egyesület elnök-
sége f. hó 8-án veszi át Bauer S. rajztanár-
tól, a ki az egészet tervezte, megrajzolta és 
kiállította. Ugyanezen nap délutánján — 5 és 
7 óra közt — kartársaink közül bárki meg-
tekintheti azt a Tanítók Házának tanácskozó 
termében s az országos tanítóegyesületek 
elnökei és titkárai közül azok, a kik még nem 
írták alá, ugyanekkor alá is írhatják a hódoló 
föliratot. Ugyanott szept. 8-án d. u. 5 órakor 
az Orsz. Bizottság igazgató-tanácsának tagjai 
találkoznak, hogy ünnepélyesen átadják az 
Orsz. Biz. első tiszteletbeli tagjának, az érde-
mes Péterfy Sándornak a díszoklevelet, az 
átadás után pedig az Eötvös-alap tisztikara 
tart ugyanott gyűlést. Az Eötvös-alap elnök-
sége elhatározta, hogy minden hónap első 
szombatjának délutánjára tisztikari ülést tart, 
a melyen a pénztár állapotáról is tájékozást 
fog szerezni s a melyre a min. biztost is meg 
fogja hívni. 
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— "Világ folyása. Károly román király 
aug. 29-én Ischlben meglátogatta I. Ferencz 
József czászár és 1 irály 0 Fölségét. A két 
uralkodó találkozása a legszívélyesebb volt. — 
Umberto olasz király gyilkosát: Brescit aug. 
hó 29-én állították b rái elé. A tárgyalás, 
mely csak egy napig tartott, az eddig ismert 
részleteken kívül semmi újabb mozzanatot 
sem derített föl. Az elvetemült gyilkost, a ki 
azt állította, hogy bűntársai nem voltak, mint 
várni is lehetett, az esküdtek egyhangúlag és 
enyhítő körülmények nélkül mondották ki 
bűnösnek. Mivel Olaszországban a halál-
büntetést az igazságszolgáltatás eltörölte (a 
gyilkos urak nem, mert ők gyakorolják), Brescit 
csak életfogytiglan tartó gályarabságra lehe-
tett elitélni, akár csak Erzsébet királynénk 
gaz gyilkosát. E törvényszék ítélete így hang-
zik: ő fölsége III. Viktor Emánuel, Isten 
kegyelméből és a nemzet akaratából Olasz-
ország királya, elitéli a királygyilkosságban 
bűnös Bresci Gaetanót magánzárkávái súlyo-
sított életfogytiglan tartó gályarabságra, pol-
gári jogainak elvesztésére és a perköltségek 
megfizetésére." — A kinai ügyben, midőn e 
sorokat írjuk, fordulatot jelentenek. Orosz-
ország t. i. határozott állást foglalt a béke 
mellett s melléje sorakoztak Amerika, Japán, 
sőt — hír szerint — Francziaország is. Ha 
ez a hír egész terjedelmében igaz, úgy ez 
egyáltalában nem kedvező sem Angliára, sem 
Németországra nézve. Hogy azonban, mire 
e sorok napvilágot látnak, nem lesz-e egy 
újabb „fordulat": ki tudná megmondani? A 
diplomáczia útjai kifürkészhetetlenek! 

— Körrendelet a hazai papirnemüek 
tárgyában. A vallás- és közoktatásügyi 
minister 3433. ein. szám alatt a következő 
körrendeletet intézte a királyi tanfelügyelő-
ségekhez: „A hazai származású papirnemüek 
használata tárgyában tett rendelkezések keresz-
tülvitelét az átmenet nehézségeire való tekin-
tettel a kereskedelemügyi minister úrral 
egyetértőleg 1901. évi szeptember hó 1-éig 
felfüggesztvén, további eljárás végett érte-
sítem Czímedet, hogy a folyó évi junius hó 
18-án 231. ein. szám alatt e tárgyban kiadott 
rendeletemben foglaltak csak az 1901/1902. 
tanévtől kezdve lépnek életbe." Ennek a 
körrendeletnek az a magyarázata, hogy az 
összes hazai gyárak, melyek állami szállítá-
sokban résztvesznek, vagy résztvenni akar-
nak, tartoznak minden általuk gyártott és 
forgalomba hozott papirost vízjellel ellátni, 
mely mint védőjegylik belajstromozandó. Min-
den gyárnak összes készítményeinél csak 
egyetlen ily védjegye lehet, mely azonban 
nemcsak a szállítási czélokra gyártott papír-

nemekre alkalmazandó, hanem a gyárnak 
összes, bárminemű készítményeire s az illető 
gyárnak nem szabad ezen vízjel nélküli 
készítményt forgalomba hoznia, mert ellen-
kező esetben az állami szállításból ki fog 
záratni. Ez az intézkedés időbe kerül s ez 
az oka az elhalasztásnak. A jövő iskolai évtől 
kezdve azonban csupán olyan iskolai füzetek, 
jegyfüzetek, irkák és tanszerek használhatók, 
melyek hazai készítmények és a tankönyvek 
engedélyezésénél kiváló figyelmet fog a minis-
terium fordítani arra, hogy hazai gyártmányú 
papírra legyenek nyomva. Ezeknek a papírok-
nak és egyéb tanszereknek is el kell látva 
lenniök a gyár védőjegyével. 

— A Sárosvánn egyei Általános Népnevelő-
egyesület küldöttsége a napokban adta át 
Ujváry Béla szerkesztőnek az egyesület tisz-
teletbeli tagságáról szóló, szépen kiállított 
oklevelet, mely StenJiura Vendel kartársunk, 
jelenlegi pancsovai polg. isk. rajztan, sikerült 
munkája. A tiszteletbeli tagsági oklevél szö-
vege így hangzik: „Nagyságod Magyarország 
tanítóinak lelkébe örökre bevéste nevét azok-
kal az önzetlen, magasztos alkotásokkal, a 
melyek a mi s gyermekeink erkölcsi és 
anyagi létét biztosítják. A Néptanítók Lap-
jávái újjáteremtette a hazai tanítóság köz-
szellemét; a Tanítók Háza által pedig nem-
csak közvetlenül szárította föl könyeinket, 
de egyúttal megerősített bennünket a hazafias 
hitben, reményben és szeretetben. Mi hálánk 
jeléül egyhangúlag és lelkesedéssel tiszteleti 
tagunkká választottuk. Fogadja Nagyságod e 
fényünkben nyilatkozó hálás szeretetünket 
kegyesen. A Sárosmegyei Általános Népnevelő-
egyesü.etnek Eperjesen 1900. évi augusztus 
27-én tartott közgyűléséből. Bakajsza György, 
egyesületi elnök. Beményik Lajos, egyesületi 
főjegyző." 

— Bácsmegye iskolázása a mohácsi vész 
előtt. Bács-Bodroghvármegye oktatásügy ének 
történetéről dr. Dudás Gyula kir. s.-tanfel-
ügyelő tanulmányt írt, mely egyik részletét 
képezi a megye most készülő tanügyi mono-
gráfiájának. A tanulmány a Bácskaság mohá-
csi vész előtti iskolázásáról szól s az egykorú 
adatok alapján közel harmadfélszáz oly helyi-
séget sorol föl, melyben már a XIV. és XV. 
században létezett iskola. Érdemes volna az 
összes vármegyék régi tanügyi viszonyait ek-
ként ismertetni, mert az ily dolgozatok hézag-
pótló adalékokat szolgáltatnak a hazai köz-
oktatás egyetemes történetéhez. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely leg-
közelebb megjelenik, a következő tan férfiak 
arczképét és életrajzát fogja közölni: Haláss 
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Ferencz, Lakits Vendel, Gőbel J. György, 
Vass Mátyás, Kurs Samu, Benedek Samu, 
Merényi Kálmán és Klinda Rezső. A Magyar 
Ts ni: ók Naptárára, melynek Tanácsadója a 
a tanítók összes adózási viszonyait tárgyalja, 
már lehet előfizetni; a ki 80 fillért küld be 
az Athenaeumnak, bérmentve kapja meg a 
naptárt. 

— Vass Mátyás szegedi tanító, a Csongrád-
megyei Tanító-egyesület fáradhatatlan buzgó-
sága elnöke, 42 évi érdemdús tanügyi munkál-
kodása után, a most máit tanévvel nyuga-
lomba lépett. Mint tanügyi iró országos 
nevet vivott ki magának. Tagja a szegedi 
Dugonics Irodalmi Társaságnak. Kívánjuk, 
hogy a sokat fáradott s munkásságáért királyi 
kitüntetésben is részesült érdemes tanférfiú 
a jól kiérdemelt nyugalmat erőben, egészség-
ben sokáig élvezhesse! Arczképét és élet-
rajzát (Lakits Vendel tollából) az 1901. évi 
Magyar-Tanítók Naptára közli. 

— Néptanítók Zsebnaptára jelent meg 
Ember János kir. segédtanfelügyelő szerkesz-
tésében és Lévai Mór kiadásában. A zseb-
naptárba a szerkesztő oly közleményeket vett 
föl, a melyek a tanítóval és az iskolával 
szoros kapcsolatban állanak s általában igen 
ügyesen állította össze ezt a jól használható 
könyvecskét, melynek ára csak egy korona. 

— Agglegények regénye czímü munkát 
ad ki Kozma János zentai tanító és a tiszta 
jövedelem 10%-át a Ferencz József Tanítók 
Háza javára ajánlja föl. Ez a regény külön-
ben a „Képes Családi Lapok" czímü fővárosi 
szépirodalmi lapban is megjelenik. A vaskos 
kötet előf. ára 2 korona 40 fillér. Az előfize-
tések a szerző nevére Zentára kü'dendők. 

— Az országos baromfitenyésztési egye-
sület Budapesten VII., Rottenbiller-utcza 30. 
szám közhírré teszi, hogy hivatalos közlönyét 
a ,Baromfitenyésztési Lapokat" ez évben is 
200 néptanítónak ingyen és 100 oak 4 frt 
helyett 2 frtos kedvezményes áron küldi meg. 
Felhívom azon t. tanító urakat, kik ezen ked-
vezményekben még nem részesültek, de la-
punkat ingyen vagy kedvezményes áron óhajt-
ják, hogy ebbeli megkereséseiket egyszerűen 
levelező-lapon hozzám 2 hét alatt beküldeni 
szíveskedjenek. Parthay Géza, igazgató. 

— A rozsnyói iparos ifjak önképző-
egyesülete Lukácsy L. Mátyás székesegyházi 
karnagy kezdeményezésére és rendezésében 
részben a Tanítók Háza javára hangversenyt 
rendezett, melynek tiszta jövedelméből 12 ko-
ronát küldött be hozzánk. (.ÍÍZ „adakozások" 
közt nyugtatjuk.) A hangversenyen közremű-
ködött Lukácsy karnagy és Valentényi György 
modori polg. isk. tan. két fia: Valentényi Leo és 

Gáspár, a kik szabatos zongorajátékukkal 
elismerésben részesültek. 

— A Tanítók Háza és a beszterczebányai 
egyházmegyei tanítói konviktusi segélyalap 
javára Szokoly József kartársunk kezdemé-
nyezése folytán s az ő igazgatása alatt a 
korponai tanulóiíjuság dal-, zene- és szinmű-
előadást rendezett, melynek 81 korona 6 fill, 
volt a tiszta jövedelme; ebből 40 K. 53 f. 
jutott a Tanítók Háza javára. Alább nyug-
nyugtatjuk. 

— Adakozások. Nálunk befolyt a Tanítók 
Házára: Lukácsy Mátyás székesegyházi kar-
nagy (Rozsnyó, Gömörmegye) egy, részben a 
Tanítók Háza javára rendezett hangverseny 
jövedelméből 12 K.; Vargha Károly szemlaki 
tanító az ő buzdítására rendezett táncz-
mulatság jövedelméből (1. lapunk 35. számát) 
12 K. 36. f.; Spitzer Lipót (Szemlak) 4 K.; 
Szokoly József polg. isk. tan. (Korpona) 
40 K. 53 f.; Gyenge Imre (Győr, Szabad-
hegy) 50 f. Átadtuk Schmidt Álbin pénztáros 
úrnak (VII., Wesselényi-utcza, 52. sz.) 

— Gyűlések. A liptómegyei róm. kath. 
tanítóegyesület s ennek test véregyesülete „a 
liptómegyei róm. kath. tanítók özvegyeinek 
s árváinak gyámegyesülete" f. évi szeptember 
hó 13-án délelőtti 9 órakor a liptószentmiklósi 
róm. kath. népiskolában együttes rendes köz-
gyűlést tart. — A szombathely egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület f. hó 11-én (kedden) 
d. e. 10 órakor tartja meg rendes évi (XVII.) 
közgyűlését. 

— Halálozások. Wusching Konrád Pál nyug. 
állami tanító f. évi augusztus 26-án, munkás 
életének 73. évében elhunyt. — Horák János, 
modorvárosi r. kath. népiskolai tanító, életé-
nek 28. évében, jobb létre szenderült. Áldott 
legyen emlékük! 

— Tanító leányárváját (12—14 éveset) 
magához venne Cseh Ferencz ev. ref. tanító 
(Dancsháza, u. p. Bihar-Torda), a kit fölnevel-
nének, családjuk tagjának tekintenének és a 
kinek majdan kiházasításáról is gondoskod-
nának. Az érdekeltek forduljanak egyenesen 
az ajánlattevőhöz. 

T a r t a l o m : Az óvó- és iskolakötelesek összeírása. 
Nagy Béla. — Levél a szerkesztőhöz. — A beisko-
lázásról. Éberstein Ferencz. — A nyugdíjtörvény 
revíziója. I. Marton Gyula. — II. Sztipán János. — 
III. Takács József. — IY. Balogh János. — Egyesületi 
élet. — S z ü n ó r a : Vonások egy gyermek jellem-
rajzához. Kollarik Kálmán. — Valami a Tanítók 
Háza gyufájáról. L. J. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. —• Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népok ta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az illetékes kir. tanfe lügyelő által l á t t amozot t 
községi elöljárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k i számí tha tó hirdetési dí j előre kü ldendő 
be.^Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba kü ldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: <' KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Megyei tanszermúzeumok. 
A hazai tanítók 1881 aug. havában 

tar tot t képviseleti közgyűlése kimon-
dotta, hogy a megyei tanítóegyesületek 
közreműködésével minden vármegye 
területén tanszermúzeum szervezendő. 
E határozat szerint, — melyet a vallás-
és közokt. m. kir. ministerium 1882. 
évi jan. 31-én 12.196. sz. kelt rende-
letévelhagyott jóvá, — a tanszermúzeum 
czélja általánosságban felölelni mind-
azon tanszereket és taneszközöket, 
melyek részint a mult időbeli oktatás 
ügyére vonatkoznak, részint jelenben 
a népoktatási intézetekben használtat-
nak ; más részről a meglevők alapos 
bírálata után a czélszerűeknek talált 
eszközök terjesztése s a mutatkozó 
szükségletekhez képest új és hasznos 
tanítási eszközöknek a tanító által való 
előállítása is. A tanszermúzeum az 
összes népoktatási intézeteknek e czélra 
irányuló ügyeit fölkarolja, fősúlyt azon-
ban mégis első sorban a megye nép-
iskolai ügyére helyez. 

Hogy ezt tehesse, a megyei tanító-
egyesület 1. összegyűjti a mult idők 
taneszközeit; 2. a viszonyokhoz képest 
vásárlások által megszerzi a czélnak 
megfelelő tárgyakat; 3. összeállítja a 
megye területén előforduló termények-
nek teljes gyűjteményét; 4. elkészítteti 
a megye részletes térképét; 5. megőrzi 

a megye lakosaira vonatkozó statisz-
tikai kimutatásokat; 6. a törvény 
követelményeinek teljesen megfelelő 
népiskola taneszközeit és szereit össze-
állítja; 7. a tulajdonjog föntartása 
mellett megőrzés és kiállítás végett 
elfogad minden érdekes és hasznos 
taneszközt; 8. fölhasználja a társada-
lomban és tanügyi körökben nyilvánuló 
alkalmakat a tanszermúzeum körébe 
eső eszmék népszerűsítésére és terjesz-
tésére, végül 9. gyűjteményeit nyitva 
tar t ja nemcsak a helyi és vidéki tan-
férfiak, hanem a közművelődés iránt 
érdeklődő minden tanügybarát előtt is. 

A muzeum igazgatását e tervezet 
szerint, a tanítóegyesület által a köz-
gyűlésen e czélra megválasztott bizott-
ság eszközli, melynek teendői szintén 
a közgyűlés által hozandó szabályren-
delettel állapíttatnak meg. A beren-
dezés és föntartás költségeinek fedez-
hetésére a megyei tanítóegyesületek 
tanszertárlati alapot létesítenek, mely-
nek gyarapítására egyesek adomá-
nyai, gyűjtések, sorsolások, kiállítások 
és mulatságok jövedelmei, a tanító-
egyesület pénztárából évenkint meg-
határozandó összegek, nemkülönben az 
illető vármegye segélye szolgálnak. 

A föntebbiekben foglalt országos 
végzés, bár a tanszermúzeum létesíté-
séhez szükséges föltételeket nem min-

Lapnnk !i7-lk számához egy melléklet van csatolva. 
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denben meríti ki, mégis elegendő ala-
pot nyújt arra, hogy a megyei tanító-
egyesületek és szakkörök a czélbavett 
tervet megvalósíthassák. Ennek daczára 
azt tapasztaljuk, hogy a tanszermu-
zeumok eszméje a lefolyt közel húsz 
évnyi időköz alatt nem igen hódított 
s hogy a muzeumok a legtöbb megyé-
ben mai napig sem létesültek. 

A muzeumok szervezése ugyanis a 
tanítóegyesületek kénye-kedvére levén 
hagyva, éppen nem csodálandó, hogy a 
különben is nem valami fényes anyagi 
viszonyok között levő egyesületek 
ezen új intézmény létesítésére nem 
mindenütt törekedtek. Akadályul szol-
gált továbbá az is, hogy a legtöbb he-
lyen úgy az anyagi támogatás, mint a 
megfelelő helyiség hiányzik. Végül 
hozzátehetjük, hogy maga a puszta 
tanszergyűjtemény, ha csak nem valami 
nagyobb szabású, nem is nagyon édes-
geti tanítóinkat, mert a tanszermu-
zeumot okvetlen könyvtárral kell össze-
kötni. Szakkönyvtárra a tanítóegyesüle-
teknek épp oly nagy, sőt talán még 
nagyobb szükségök van, mint tanszer-
gyűjteményre. Arra kellene tehát az 
egyesületeknek törekedniök, hogy a 
tanszergyűjtemények mellett könyvtá-
rak is alakíttassanak. 

Mivel pedig e gyűjtemények léte-
sítését kultúrpolitikai szempontból sem 
lehet pusztán a tanítóegyesületekre 
bízni, mindenesetre kívánatos lenne, 
ha e tekintetben a tanügyi kormány 
rendeletileg intézkednék. 

Úgy a tanszermuzeumokat, mint az 
azokkal kapcsolatos könyvtárakat állam -
segélylyel s az illető vármegyei tör-
vényhatóságok anyagi hozzájárulásával 
kellene, sőt lehetne csak megalkotni. 
Mind a tanszermuzeumot, mind a 
könyvtárt az országoséhoz hasonló 
szervezettel kellene ellátni s azok szék-
helyéül a kir. tanfelügyelőségek szék-
helyeit kijelölni, még pedig akként, 

hogy a gyűjtemények vagy valamely 
tanintézetben, vagy a vármegye által 
nyújtandó helyiségben foglalhassanak 
helyet. 

A gyarapítás és kezelés módozatait 
szintén egyöntetűen kellene szabályozni. 

(Zombor.) Dudás Gyula dr. 

Tanító és szövetkezet. 
Előző czikkemben említettem, hogy a szö-

vetkezeti ügyből a tanító, ha községe előmoz-
dítása érdekében igazán tenni akar, nem von-
hatja ki magát. Éppen azért már a megala-
kításnál működjék közre s ne csak akkor 
álljon a szövetkezet munkásai közé, ha a főbb 
munkálatok már végre vannak hajtva. 

Fogyasztási szövetkezet alakítása csak a 
nagyobb községekben lehetséges, de hitel-
szövetkezetet a legkisebb községek is, ha más-
ként nem lehet, összefogva állíthatnak föl. 

Első teendő: alapszabálytervezetet kérni az 
Orsz. Központi Hitelszövetkezettől, miből kü-
lönösen a tagok jogai és kötelességei magya-
rázandók meg lelkiismeretesen. Kötelessége 
minden tagnak józan életűnek lenni; aláírhat 
az, kinek jelleme nem kifogásolható, anyagi 
tehetsége szerint, egy vagy több üzletrészt, 
melynek értéke 50 korona. Ezt fizetheti öt év 
alatt 20-filléres heti részletekkel, vagy 1-ko-
ronás havi törlesztésekkel. Czélszerübb az első, 
mert egyszerre nem nagy terhet ró a tagra. 
Mindkét esetben joga van bárkinek tetszés 
szerint való nagyobb összeget is, vagy az egész 
üzletrészt befizetni. A befizetett összegek után 
5%-ig terjedhető, évenkint egyszerre fölvehető 
osztalék jár; de a késedelmes fizető, minden 
esedékes 20 fillér után annyi fillér késedelmi 
kamatot fizet, a hányadik hetet kési. Pld. a 
ki 1 koronával hátralékos, fizet az 1-ső hétért 
1 fillért; a 2-ikért 2 fillért stb., összesen 
5 hétért — 1 + 2 + 3 4 - 4 + 5 = 1 5 fillért. 
E kamatszedésnek nem a szövetkezeti vagyon 
gyarapítása a czélja, hanem a tagoknak pon-
tosságra való szoktatása s ezért mindenkor 
fölveendő. A tervezet aláíratása előtt meg 
kell magyarázni, hogy a ki öt éven belül 
kilép, a befizetett üzletrészének lOYo-át csak 
indokolt esetben kapja ki, mert azt a tartalék-
alap javára visszatartani az igazgatóságnak 
nemcsak joga, hanem kötelessége is. A tel-
jesen befizetett üzletrész kivehető, de ekkor 
megszűnik a tagság is s ekkor a fölmondó 
minden tartozását 15—30 nap alatt be kell, 
hogy fizesse. A belépéskor üzletrészenkint 
20 fillér belépésidíj fizetendő a tartalék-alap 
javára. A tartalék-alap közös vagyon, hova-
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fordításáról fölszámoláskor felerészben a köz-
gyűlés intézkedik, fele jótékony czélra megy. 

Minden tag nyerhet kölcsönt, ha kellő biz-
tosítékot nyújt; és pedig három- vagy hathavi 
váltóra 2 kezes jótállása mellett, 5 év alatt 
10°/» os félévi tőkevisszafizetéssel lejáró köt-
vényre, mindkét esetben 7 és V 2 V 0 a kamat; 
10-éves kötvényre akár kezességre, akár be-
táblázásra s ekkor 6-havonkint 15% törlesz-
tendő (tőke és kamat); 20-éves kötvényre 
betáblázásra s ekkor félévenkint 10%-nyi 
befizetéssel 40 félév alatt szűnik meg a tar-
tozás. 

Kölcsönt nem kaphat, a ki azzal uzsorás-
kodik. 

A mikor ezeket közöltük, megkezdjük az 
aláiratást s ha kellő pártoló akad, az Orsz. 
Központi Hitelszövetkezetet megkérjük, hogy 
tűzze ki az alakuló közgyűlést, illetve küldje 
ki arra megbízottját. 

E gyűlés választ igazgatóságot, melynek 
elnökét a központ már előzetesen kinevezi. 
A tagok száma a népesség szerint 5—11-ig, 
vagy több is. Ha 2—3 község egyesült szö-
vetkezet fölállítására, úgy a székhelyet oda 
tegyük, honnan több vezetőt lehet választani, 
de mindenesetre a többi község lakosaiból is 
választandó legalább egy igazgató, ki a faluja-
beli tagok vagyoni helyzetéről tájékoztatást 
adjon. Ugyancsak most választandó: három 
felügyelő (elnökét a központ nevezi ki), pénz-
táros és könyvelő. Az összes hivatalnokok 
Írástudók legyenek, de különösen gond fordí-
tandó a pénztáros és könyvelő választására. 
Miután minden levelezést a könyvelő végez s 
mivel a kettős könyvvitel szerint vezetendő 
könyvekkel való bánásra nem mindig s min-
denütt van a tanítón kívül ember (sok, ki arra 
való volna, a munkától ijed meg), ajánlatos, 
hogy a tanító ezt a tisztet töltse be. A köz-
pont az Onódi-féle könyvet a többi részletek-
ben megfizetendő üzleti könyvekkel együtt, 
megküldi, annak utasításai pedig akárkit el-
vezetnek, ha egy kis kedve van a különben 
szép és szórakoztató munkához. 

A közgyűlés állapítja meg az első üzleti 
napot, mejy a beiratásokkal telik el. Ha köl-
csön-meg szavazásokra is kerül sor, jegyző-
könyv ve e ndő föl, melybe írjuk be a kérőnek 
és nejéne k nevét, a kezesekéit, az összeget s 
a czélt, a mire kéri. Szavazattöbbség dönt. 
Az adóslevél — ha lenne a községi szövet-
kezetnél pénz, onnan volna kifizetendő, ellen-
kező esetben a központra ruházandó át, hon-
nan a pénzt 8—10 napra leküldik. 

"á. vezetésről, könyvelésről hol az utasításos 
könyv, hol a hivatalos lap közöl minden tudni-
valót. 

Mindenkor mindenben legyünk óvatosak, 
pontosak, szigorúak s példaadók. 

Ha rohamosan folyósítunk kölcsönöket, a 
hitel kimerül s későbbi jogos kéréseket nem 
tudunk kielégíteni; de eladósítjuk a népet. 
Szigorúan ügyeljünk arra, hogy a kért köl-
csönt a jelzett czélra fordítsák feleink; idő -
haladékot csak indokolt esetben adjunk, mert 
a pontosságra-szoktatás egyik czélja az intéz-
ménynek, másfelől csak az nem tud fizetni ily 
kedvező fizetési föltételek mellett, a ki nem 
előrelátó, nem takarékos, a ki gondatlan. 
A nép a pénzügyleteknél sokszor kételkedik, 
fél a csalástól, ilyenkor készséggel s higgadtan 
bizonyítsuk be igazunkat, esetleges tévedé-
sünket ismerjük el és hozzuk helyre. A tagok 
ellenőrzési jogát tartsuk tiszteletben; az igaz-
gatóságot és felügyelő-bizottságot a rendes 
vizsgálatok megtartására szorgalmazzuk, mert 
nagy dolog egy embernek viselnie egy egész 
intézettel járó felelősséget. 

A kir. törvényszékhez szükséges jelentéseket, 
beterjesztéseket az adott időig tegyük meg, 
mert a mulasztásnak nagy pénzbírság a kö-
vetkezménye. A leveleinkben legyünk tárgyi-
lagosak, ha kell: erélyesek, de udvariasak 
mindenkor. 

Bánjunk feleinkkel humánusan s ha a jö-
vedelem engedi, egynémely jótékony czélra is 
szavaztassunk meg tehetségünk szerinti össze-
geket; lehet hogy egy-kettő ellene szól, de a 
többség szívesen járul hozzá egy-egy szép czél 
előmozdításához, mert nem jár érezhető meg-
adóztatásával. 

A gyűlések idejét tegyük vasárnapra; a 
kocsmától vonunk így el sokat s ha idő van 
rá, beszélgessünk meg egy-egy közérdekű dol-
got s adjunk alkalmat a nép független véle-
ményének megnyilatkozására. 

A legszükségesebb s közösen használható, 
de az árak nagysága miatt egyesek által meg 
nem szerezhető gazdasági eszközöket, gépeket 
szerezzük be a szövetkezet vagyonából, mely 
aztán mérsékelt díjért bocsássa használatra s 
ha az ára megtérült, adja át a község tulaj-
donába, vagy a gazdasági ismétlő-iskola szá-
mára. A szőllő, krumpli s más vetemény is 
permetezés nélkül ma már nem terem; szerez-
zünk hát permetezőket. 

Hogy mi a teendőnk nekünk e téren, ki tudná 
mind elmondani? Összegezve: a néppel a népért 
s így a haza gazdasági fejlesztésén, a nemzet 
erősítésén munkálni. 

Tapasztalásból mondom: az igaz tanító 
iskolában képzeli magát a szövetkezet helyi-
ségében is s a mily gyönyörűséggel kisérte 
szeme a keze közt járni induló gyermeket, épp 
oly lelki örömmel fogja szemlélni a szép czé-

36* 
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lok elérésére szövetkezett nagyok munkássá-
gát. S ha sikerül nekik bebizonyítania azt, 
hogy érettük örömmel cselekszik, atyja, gond-
viselője lesz a községnek. Odaadó, lelkiisme-
retes munkásságnak ez az eredménye. 

Rajta hát! 
(Báilők.) Hartha Pál. 

illami intézetek költségvetési és 
leltározási ügye. 

I. Az 1889. évi 47.262 sz. vallás- és köz-
oktatásügyi ministeri rendelet értelmében az 
állami intézetek költségvetései ezentúl 5 évről 
5 évre állapíttatnak meg, azonban a kir. tan-
felügyelőséghez jóváhagyás végett évenkint 
bemutatandók. 

A költségvetések, számadások és leltárak 
szerkesztése körül követendő eljárásra nézve 
az 1899. évi 40.505 sz. vallás- és közoktatás-
Ügyi ministeri rendelettel részletes utasítás 
adatott ki. 

Minthogy újabb időben a jelszó — melytől 
az áll. tisztviselők fizetésének a javítása téte-
tett függővé — az, hogy az adminisztráczió 
minden ágában egyszerüsíttessék, a munka 
lehetőleg a minimumra redukáltassék: azt hiszem, 
nem végzek fölösleges munkát, ha a fölvetett 
kérdésről a tanfelügyelet munkakörének apasz-
tása érdekében nézetemnek néhány szóban 
kifejezést adok. 

Az érvényben levő szabályzat értelmében 
az öt évre megállapított költségvetés éven-
kint a kir. tanfelügyelőséghez beterjesztendő. 
A kir. tanfelügyelőség a költségvetést, ha az 
az öt évre megállapított költségvetéstől lényeges 
éltérést nem mutat, jóváhagyva visszaküldi; 
nagyobbmérvü és kellően indokolt eltérés 
esetén pedig ú j megállapítás végett a vallás-
és közoktatásügyi ministerium számvevőségé-
hez fölterjeszti. 

Vegyük a kir. tanfelügyelőségnek a költ-
ségvetést jóváhagyó jog- és hatáskörét gya-
korlati szempontból bírálat alá, mert e tekin-
tetben a nézetek nem egészen tisztázottak; 
sokan vannak, a kik azt hiszik, hogy az 
évenkint bemutatandó költségvetések egyes 
tételeinek a fölemelését a kir. tanfelügyelőség-
től kieszközölhetik, a mi azonban igen téves föl-
fogás. Vegyük csak az egyes tételeket rendre. 

A szükségletnél a tanítók fizetései, hitok-
tatók tiszteletdíjai, gazdasági ismétlő-iskolai 
tanítók tiszteletdíja, szolgatartás, irószeráta-
lány, az iskolai helyiségek fűtésére szükséges 
tüzelőanyag, tisztogatás, helyreállítás s vegyes 
szükségletek tételei mind olyanok, hogy 
azokat a kir. tanfelügyelőség saját hatáskörében 

föl nem emelheti, hanem indokolt esetben 
azok fölemelése végett fölterjesztést tehet, 
mert a ministerium mind ezen szükségletek 
megállapítását, melyen túl költekezni nem 
szabad, magának tartja fenn. 

A fedezet tételeinél szintén ez a helyzet. 
Ingadozás, illetve eltérés a tandíjnál, fölvételi 
díjnál s 5%-os iskolai adó tételeinél fordulhat 
elő, mely tételek azonban a számadás rendjén 
úgyis okmányokkal igazolandók, tehát ezeknek 
évenkinti külön megállapítása okvetlenül szin-
tén nem szükséges. 

Ebből kifolyólag a kir. tanfelügyelőségnek a 
költségvetéséket jóváhagyó hatásköre nem állhat 
egyébből, minthogy az öt évre megállapított 
költségvetést szem előtt tartva, azt másodlatban 
kiadja. Kérdés azonban, vájjon ez okvetlenül 
szükséges-e; nem lehetne-e olyformán intéz-
kedni, hogy azon esetben, a mikor az ötévi 
cziklus alatt egyes tételek fölemelésének vagy 
leszállításának az esete nem forog fenn, az 
öt évre megállapított költségvetés érvényes legyen 
öt évig, a nélkül, hogy azt évenkint a kir. 
tanfelügyétőséghez jóváhagyás végett be kellene 
terjeszteni. 

Javaslatom elfogadása esetén a költségvetés 
külső jelzésén is kifejezést nyerne azon körül-
mény, hogy ez a költségvetés nem egy, 
hanem több tanévre érvényes (pl. 1900/1 — 
1904/5. tanévi költségvetés). 

Minthogy minden tanévi számadáshoz az 
illető tanévi költségvetést is kell csatolni, a 
gondnokság a kezei közt levő költségvetésről 
hiteles másolatot venne s azt a számadáshoz 
mellékelné. 

Azon esetben pedig, ha az öt évre meg-
állapított költségvetés egyes tételeinek a meg-
változtatása ezen cziklus alatt elkerülhetet-
lenné válik (pl. új tanterem megnyitása, új 
hitokt. vagy gazd. ismétlő-ikolai tanítói tisz-
teletdíj kiutalása vagy szolgatartási átalány 
fölemelése miatt), az eljárás a következő lenne. 

Tegyük föl pl., hogy az 1900/1—1904/5. 
tanévi cziklus alatt az öt évre megállapított 
költségvetés változtatás nélkül érvényes az 
1900/1 és 1901/2. tanévekben, míg az 1902/3 
tanévtől kezdve annak egyes tételeit föl kell 
emelni. Ez esetben kellőleg indokolt fölter-
jesztés intézendő az illető tételek fölemelése 
iránt. Az öt évre megállapított költségvetés 
azonban továbbra is érvényes maradna, mint 
alapköltségvetés, az egyes tételek megváltozta-
tásáravonatkozó pedig pótköltségvetést képezne. 
Ezt a pótköltségvetést azonban nem szükséges 
ismét költségvetési nyomtatványon kiállítani, 
hanem elegendő, ha a fölterjesztésben az 
illető tétel indokolást nyer s ahhoz az alap-
költségvetés másolatban csatoltatik. Az illető 
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tétel újabb megállapítására vonatkozó ministeri 
rendeletben azonban határozottan megjelölendő 
lenne, hogy a pótlólag engedélyezett összeg mire 
s mely tanévékre engedélyeztetett (pl. tűzifára, 
hitokt. tiszteletdíjra stb.). Erről a gondnokság 
(iskolaszék) értesítve lenne, mely értesítés az 
alapköltségvetéshez csatolva, azzal együttvéve 
az illető tanévi költségvetést képezné s az 
azon tanévi számadáshoz az alapköltségvetés-
sel együtt a pótlólag engedélyezett összegre 
vonatkozó értesítés is csatolandó lenne. 

Ha a költségvetés hiánynyal zárul, melynek 
fedezésére államsegély kiutalása szükséges, a 
kiutalandó államsegély összege a költségveté-
sen magán egy bekerített számmal szokott 
jelezve lenni. Nem ártana, ha a költségvetési 
nyomtatványon jobbról az utolsó sor alatt 
még egy sor nyittatnék „a hiány fedezésére 

sz. min. rendelettel kiutalt államsegély" 
részére. 

A mint látható, ez az eljárás a mostanival 
majdnem azonos, kivéve, hogy az eyyes évi 
költségvetéseket jóváhagyás végett nem kellene a 
kir. tan felügyelőséghez beterjeszteni, mely eset-
ben annak jelenlegi munkaköre lényegesen 
kisebbíttetnék, az eljárás pedig egyszerűsíttetnék. 

II. Az állami intézeteknél jelenleg érvény-
ben levő leltározási ügyre vonatkozólag szin-
tén bátor leszek néhány megjegyzést tenni. 

Az 1893. évi 27.786 sz. vallás- és közokt. 
ministeri rendelet, valamint az 1899. évi 
40.505. sz. rendelettel kiadott utasítás alap-
leltárt és pótleltárt különböztet meg. Az előbbi 
minden ötödik tanév végén, az utóbbi pedig 
minden tanévben állítandó ki. Az alapleltár 
minden 5. évben újra kiállítva, mindig 2 pél-
dányban a ministeri számvevőséghez fölter-
jesztendő, azonkívül pedig a pótleltár is min-
den tanévi számadáshoz külön is csatolandó, 
az azon tanévben beszerzett tárgyak leltári 
elszámolása czéljából. 

Az 1893. évi 27.786 sz. rendelet öt, az 
1899. évi 40.505 sz. rendelettel kiadott utasí-
tás pedig 3 osztályt ír elő a leltár vezetésé-
nél. Az utóbbi szerint az I. osztályba az 
ingatlanok, a II. osztályba a bútorok, tanesz-
közök, ifjúsági, tanítói és népkönyvtár együtt-
véve, a III. osztályba pedig a gazdasági, házi és 
kertészeti stb. szerek és eszközök veendők föl. 

Szem előtt tartva az egyszerűsítést, a 
könnyen áttekinthetést, valamint a munkának 
lehető apasztását: a leltározási ügyek jelenlegi 
rendszerét túlhajtottnak találom. 

Minthogy a leltározás csakis annak ellen-
őrzése végett áll fenn, hogy az intézet részére 
beszerzett tárgyak csakugyan tényleg abba, 
mint az intézet tulajdonai be vannak-e 
vezetve; s minthogy a ministeri számvevőség, 

mint e tekintetben a legfelsőbb ellenőrző 
közeg, úgyis abban a helyzetben van, hogy 
a tanévről tanévre beszerzett tárgyak leltárba 
való fölvételét ellenőrizheti az egyes tanévi 
számadások rendjén: sem az ügy, sem a köz-
pont érdekében nem találom okvetetlenül 
szükségesnek, hogy minden ötödik tanév végén 
új alapleltár állíttassék ki s terjesztessék föl 
a központba, mert ezzel az egyetlen ügygyei 
is oly rendkívüli anyag halmozódik ott fenn, 
mely az adminisztráczió egyszerűsítése szem-
pontjából aligha kívánatos. 

Ezzel ellentétben elegendőnek tartanám, ha 
a leltározási ügyek helyes kezelésének az ellen-
őrzése a gondnokságokra ruháztatnék át, a 
mit a kir. tanfelügyelő iskolalátogatásai alkal-
mával szintén ellenőrizne, mert a dolog 
lényegét tekintve, nem az a fő, hogy a 
leltárba az illető tárgyak be legyenek vezetve, 
hanem, hogy azok tényleg meg is legyenek, 
mely czélból a leltárt a tényleges állapottal 
össze kell hasonlítani, a mit pedig csakis a 
helyi hatóság tehet meg. 

Ezen elv elfogadása esetén csakis egy állandó 
természetű alapleltár, mintegy leltári főkönyv 
vezetése kívántatnék meg, mely az iskolánál 
őriztetnék s melyet a gondnokság, mint ellen-
őrző közeg, minden tanév végén felülbírálna, 
a valósággal összehasonlítana s lezárna. Ebből 
az alapleltárból azután minden tanévben leltári 
kivonat csatoltatnék a számadáshoz, csakis 
azon tárgyakról, melyek az illető tanévben 
szereztettek be s így a szükséges felsőbb 
ellenőrzésnek is a lehetősége megvolna. 

A leltározási ügynek ily módon való szer-
vezése mellett még a következő előnyök 
éretnének el: kevesebb munka az egész vonalon, 
a mi különösen a központban nem lenne 
lényegtelen, hol jelenleg az ötévenkint meg-
megújuló alapleltárak, évenkinti pótleltárak 
és leltári kivonatok megvizsgálása és irattári 
kezelése — nagy mennyisége mellett — nem 
csekély dolgot adhat. Az eljárás egyszerűsít-
tetnék s könnyebben áttekinthetővé tétetnék, 
mert a leltárba a tárgyak fajuk szerint vezet-
tetnének be, úgy, hogy pl. az iskola tulajdonát 
képező összes bútorokról, taneszközökről stb. 
azonnal tájékozást lehetne nyerni, nem úgy, 
mint most, a mikor azokat többféle helyről 
össze kell gyűjteni. Pótleltárak készítése nem 
szükségeltetnék. A leltározási ügy, mint az 
iskola anyagi része, lényegében a gondnokság, 
mint állásánál fogva a legilletékesebb ellen-
őrző fél hatáskörébe utaltatnék, a mivel az 
ügy érdeke eléggé meg volna védve s azon-
kívül a min. számvevőségaek legfelsőbb ellen-
őrző hatásköre sem szenvedne hátrányt. 

(Segesvár.) Hajnal Bernát. 
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A nyugdíjtörvény reviziója. 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
emlékiratot készített a felekezet körébe tartozó 
kántortanítók nyugdíjaztatása tárgyában Az em-
lékirat a kántortanítók teljes jövedelmét akarja 
a nyugdíjba beszámíttatni és e végett lénye-
gileg a következő érveket hozza föl: 

a) a kántortanítók oklevele ugyanaz, mint 
bármely más országos érvényű tanítói oklevél; 
b) a kántortanítóknak a törvény által előírt 
teljes tanítói munkát kell végezniök; c) a 
kántortanítók összfizetése nem nagyobb mint 
más nem kántortanítóké; d) mikor az 1875. 
évi XXXII-ik törvényczikk alapján az országos 
tanítói nyugdíj megalakult, a nyugdíjalapot 
képező tőkét főleg a felekezetek és alkalmazott-
jaik, tehát a kántortanítók is, vetették meg; 
akkor pedig nem tétetett különbség kántor 
és nem kántortonítók közt; e) a kántortanítók 
után az egyházak éppen annyi évi járulékot 
fizettek és fizetnek most is, mint a nem kántor-
tanítók után; f ) a kántortanítók a többi 
tanítókéval egyenlő befizetéseket tettek s 
tesznek a nyugdíjalaphoz; g) a nyugdíjalap 
mai fényes vagyoni állása a kántortanítók 
méltányos s jogos kérelmének teljesítését nem 
gátolja; h) az 1891. évi XLÍII. törvényczikk 
4. §-a tisztán kijelöli, hogy: 1. a természet-
beni lakás, 2. lakbér, 3. a rendszeresített 
javadalmazás kiegészítő alkatrészét nem képező 
kegyúri adomány, 4. helyi vagy drágasági 
pótlék, 5. iskolafűtésre szolgáló f'ajárandóság, 
6. irodai átalány, 7. segédtartásra szolgáló 
javadalom a végellátás összegének kiszámítá-
sánál nem veendő figyelembe. Látjuk, hogy a 
kántori javadalom mint kivétel nem szerepel, 
tehát a nyugdíjba betudandó; i) az 1893-ik 
évi XXVI. törvényczikk 8. §-a így hangzik: 
.Ha a hitfelekezeti iskola-tanító az 1868. évi 
XXXVIII. törvényczikk 141. §-ának harmadik 
bekezdése értelmében a kántori teendőket is 
végzi, a tanítói fizetés megállapításakor a 
tanítói és kántori járandóságok együttesen 
tanítói fizetésnek veendők." Ez a szentesítést 
nyert törvény eléggé világosan beszél. 

Továbbá: j ) az 1848. évi 20. törvényczikk 
3. §-a azt rendeli, hogy a bevett vallásfele-
kezetek egyházi és iskolai szükségletei állami 
javadalmazásból fedeztessenek. A kántortanítók 
munkája az egyházakra nélkülözhetetlen kán-
tori és tanítói szempontból egyaránt; tehát 
az állam az 1848-ik évben kiállított országos 
váltóval vállalt kötelezettségnek legalább némi 
részben tesz eleget akkor is, ha a kántor-
tanítók nyugdíjigényeit a többi tanítókéval 
egyenlő alapon intézi el; k) méltányos a 

kántortanítók sérelmének megorvoslása azért 
is, mert ma már példátlan hazánkban az állami 
nyugdíjasoknál, hogy valaki nyugdíjba lépése 
után kisebb javadalomban részesüljön, mint 
aktiv munkássága alatt. De meg továbbá 
érdekében is áll az államnak, hogy éppen 
azoknak ne keserítse meg agg napjait, a kik 
az ország zömének, a polgári elemnek erkölcsi 
jellemét fejlesztik; ez pedig nagy érték, mert 
tudva vagyon, hogy: „Minden állam talpköve 
a tiszta erkölcs." A kántortanítók kettős 
munkát végeznek: ú. m. tanítanak az iskolá-
ban és ápolják az állam polgárainak hitbuzgó-
ságát, erkölcsét s így a közös édes anya: a 
haza javán munkálnak. 

(Sopron.) Simkó Endre. 

II. 

Javaslatom nagyon egyszerű. 
En ugyanis többet nem kivánok, csak hogy 

szállíttassák le a teljes fizetésnek megfelelő 
nyugdíjigény időtartama a 40 évről 35-re s 
10 évi működés után a fizetésnek 50%-a 
legyen s minden további évben a fizetésnek 
2%-ával növekedjék a nyugdíjigény. 

Javaslatom szerint a nyugdíjigény-jogo-
sultság pld. 500 forint fizetésnél a következő-
képpen alakulna : 

javaslatom 
m u 8 t : szerint: 

250 forint; 
300 
350 
400 „ 
450 , 
500 

10 év után » » 
20 „ „ 
25 „ „ 
30 „ „ 
35 „ „ 

200 forint 
250 „ 
300 „ 
350 „ 
400 „ 
450 „ 

Tekintve azt, hogy nyugdíjalapunk az utóbbi 
időben jelentékenyen megnövekedett, talán 
javaslatomnak keresztülvitele nem döntené azt 
válságba. 

De, tegyük föl, hogy ez a körülmény a 
mérleget egy kissé megbillentené, ám dobjunk 
akkor a mérleg másik serpenyőjébe évenkint 
V2 vagy 1%-kal magasabb nyugdíjjárulékot, 
ezzel az egyensúlyt helyre lehetne állítani. 

Hogy miért kivánok én tíz évi szolgálat 
után magasabb nyugdíjigényt és 35 év után 
a teljes fizetésnek megfelelő nyugdíj összeget, 
azt a következőkkel okolom meg. 

Nagyhírű orvosok véleménye az, hogy az 
emberi szervezet a legveszedelmesebb bajok-
nak és rázkódtatásoknak a 25— 35 és az 
50—60-ik életkorban van kitéve. Statisztikai 
adatok bizonyítják, hogy a felnőttek halálozásai 
ebben a korban nagyok. 

Kell, hogy az ember fizikuma bizonyos 
munkakörhöz akklimatizálódjék. Ez pedig 
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rendesen az első tíz év alatt szokott bekö-
vetkezni, s ha ez meg nem történik, akkor a 
szervezet fölmondja a szolgálatot, s munka-
képtelenné lesz. Méltányos tehát, hogy mikor 
hivatásunk szolgálatában munkaképességünk 
alapját tönkre teszszük, hogy akkor olyan ellá-
tásban részesüljünk, mint más — semmivel 
sem nehezebb és egészségrontóbb foglalkozású 
egyének. 

Az államvasuti alkalmazottak tíz évi szol-
gálat után fizetésüknek felét kapják. A közép-
iskolai tanárok 30 év után a teljes fizetésüket 
kapják nyugdíjul. S talán az ő foglalkozásuk 
jobban megviseli a szervezetet, mint a miénk ? 
Talán 12—18 éves ifjakat nehezebb tanítani, 
mint 6—12 éves gyermeket? Ok is tanítanak, 
a mi ugyan semmivel sem nehezebb az elemi 
iskolai tanításnál, különbség csak az, hogy ők 
magasabb ismereteket nyújtanak, mint mi. 
Hisz a kertész is könnyebben és szivesebben 
gondozza a már tökéletes fejlődésnek indult 
növényt, mint a gyenge, kényes palántát. 

Még azt sem kívánom, hogy törüljék el a 
fizetésemelkedésnél fizetendő 50%-ot. Eddig 
a magam részéről lefizettem ezen a czímén 
110 forintot, s szívesen fizetek még két-
annyit, ha a minister úr kegyelme alkalmat 
fog adni erre. 

(Nagy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

IRODALOM. 
A községek teendői a népiskótázás terén. 

Dr. Kampis János belügyministeri s.-titkár 
igen hasznos szolgálatot tett, mikor a »Köz-
igazgatási Könyvtár" czímü havi folyóiratát 
megindította, melynek életrevalóságát semmi 
sem jellemzi jobban, mint az általános érdekű 
s gazdag tartalommal eddig megjelent füzetek. 
Ezek között szerepel Halmágyi Ferencz kir. 
tanfelügyelőnek: „A községek és az elemi 
népoktatás" czímü most megjelent füzete is, 
melyben a szerző igen szépen, érdekesen és 
világosan tárgyalja a községek teendőit az 
óvoda, elemi iskola és gazdasági ismétlő-
iskola körül. Az anyagot nagy gonddal válasz-
totta ki és igen ügyesen csoportosította össze 
Iíalmágyi úgy, hogy mindent megtalál az 
ember benne, a mire e téren szüksége van. 
Művét a szerző három részre osztotta: az 
óvoda, a mindennapi iskola és a gazdasági 
ismétlő-iskola körébe vágó teendők ismerte-
tésére. Az óvoda terén szükséges teendőket 
kilencz lapon tárgyalja, bevonva mindent a 
mi az óvoda köréhez tartozik és semmit sem 
tárgyal, a mi fölösleges volna. A mindennapi 
iskolára vonatkozólag részletesen tárgyalja: a 

tanköteles gyermekek beiskolázását, községi 
iskolák fölállítását, a községi iskolaszék vá-
lasztását és megalakulását, a községi iskolák 
elhelyezését, a népiskolai építkezési mintater-
veket és utasításokat, az elemi népiskolák 
bebútorozását és fölszerelését, a községi isko-
lák föntartását, a tanítók létszámának és 
illetményeinek megállapítását és az állami segé-
lyezést, a tanítók elleni fegyelmi eljárást, az 
állam befolyását a tanítók alkalmazására és 
elmozdítására, a községi és hitfelekezeti 
elemi iskolai tanítók illetményeinek kiszolgál-
tatását és behajtását stb. stb. A gazdasági 
ismétlő-iskolákat tekintve pedig szintén min-
dent felölel, a mit ezen iskolák szervezésére, 
föntartására és vezetésére nézve tudni kell. S 
mindezt a fönnálló törvények és minist, utasí-
tások gondos és szorgalmas fölhasználásával. 
A röviden közölt fejezetek is szépen illusz-
trálják Halmágyi kir. tanfelügyelő müvének 
értékét és becsét; maga a mű pedig eléggé 
dicséri iróját, a ki különben a pedagógiai 
irók gárdájának egyik legagilisabb tagja s 
mint ilyen a tanügyi irodalom terén már 
eddig is előkelő szerepkört biztosított ma-
gának. (M. V.) 

Megjelentek: Nevelésügyi Emlékkönyv. 18 
ívnyi terjedelmű vaskos kötet, megjelent 
Egerben, lyceumi sajtó nyomásával. E mű-
ben szerzője : Szőke Sándor, egri érseki tanító-
képző-intézeti tanár, az egri érsek egyháztarto-
mányának népoktatási állapotát ismerteti hű 
statisztikai adatokban. Ara 3 korona és 60 
fillér. — Dr. Luther Márton Kis Kátéja. 
Ötödik kiadás. (Kókai Lajos.) 50 fillér. Keresz-
tyén hittan és erkölcstan, közép- és polgári 
és felső népiskolák számára írta Bereczky 
Sándor. 3. kiadás (Kókai Lajos). Ara 1 korona. 
50 templomi ének, ev. ref. kántorok, tanító-
növendékek és középisk. tanalók számára, 
orgonára, harmóniumra és vegyes énekkarra 
alkalmazta Hodossy Béla. {Kókai.) Ara 1 
korona. — Barna Jónás: Magyar olvasókönyv 
a II., a III., a IV. osztály számára. Álmagyar 
orsz. izr. tanítóegyesület kiadványai. Aruk 64, 
72, illetőleg 90 fillér. — 1400 számtani föla-
dat és eredménye a 30-as számkörlen. 6—7 
éves gyermekek számára. írta Bézsi László. 
(Kolozsvár, Gombos Ferencz nyomdája.) Ara 
40 fillér. — Bózsa-bokor. Ügyes, hangulatos 
és csinos versek; írta: B. Takáts Lajos pre-
montrei papnövendék. A kis kötetet 1 korona 
5 fillér ellenében a szerző egykori tanítója: 
Zabojszky Mihály (Apátfalva, Csanádmegye) 
küldi meg a megrendelőnek. A jövedelem 
5°/o-a a Tanítók Háza javára jut. 
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Szeptember 10-én. 
(Erzsébet királyné halálának évfordulóján.) 

Gyászba borul rónaság, völgy és halom, 
Búsabban zúg a szellő is e napon . . . 
Ősz virági kis fejüket 
Bánatosan lehajtják: 
Magyarország királynéját 
Úgy gyászolják, siratják. 

A ki minket olyan forrón szeretett, 
Mártir-halált e gyásznapon szenvedett. 
E nap szállt él hű népétől 
Más hazába örökre . . . 
Be szellemét s áldott lelkét 
Bánk hagyá szent örökbe. 

Évek tűnnék... nő a feledés moha, 
Az ő nevét nem takarja be soha. 
Míg ez a föld magyar marad, 
Míg egy magyar szív dobog: 
Erzsébetnek szent emléke 
Minden szívben élni fog! 

S gyászba borul rónaság, völgy és halom, 
Búsabban zúg a szellő is e napon. 
Osz virági kis fejüket 
Bánatosan lehajtják, 
S áldott jó Nagyasszonyunkat 
Még azok is siratják . . . 

Lampérth Géza. 

Egyenlőség, testvériesség. 
Az egyesek és kisebb embercsoportok, azu-

tán az egyesületek és nemzetek szavait és 
tetteit, szóval a világ járását szemlélődéseim 
alkalmával mindig azon a hármas górcsövön 
szoktam vizsgálni, a mit úgy bínak, hogy — 
szabadság, egyenlőség, testvériesség. A keresz-
tényi hitbölcselet szerint: az Isten egy, és 
annak három személye van. Es mivel az 
emberi lélek az Istenből való szikra: az egyes 
embernek, úgyszintén az embereknek, de az 
egyesületeknek és nemzetnek is, hogy való-
ságosan emberiesek legyenek s a tökéletesség 
fokához eljuthassanak, gondolataiknak és tet-
teiknek a szabadság, egyenlőség és testvériesség 
nagy elvei szerint kell igazodniok. Azt mond-
hatjuk, hogy ez a három kis istenség — ez 
a három személy — együtt teszi a nagy, a 
tökéletes embert. 

Volt nekünk egy dicsőséges korunk, a 
mikor megértettük prófétáinkat, a kik ezt a 
három nagy elvet elültették szivünkbe. Yolt idő, 
mikor már a legelső egyetemes tanítógyülést 
ez a három elv dominálta és ezek közül 
különösen az „egyenlőség" nagy elve hatotta 
át, mikor kimondta, hogy minden tanító 
egyenlő és egyenlő fizetés is dukál nekik. 

A népisk. tanítóság a népuralom ezen 
elvét: az egyenlőséget eddig meg is tartotta — 
az iskolában; mert hát a nevelés törvénye, 
de nemzetünk alkotmányos szabadsága is a 
demokrácziának ezen a szent alapelvén nyug-
szik: egyenlőség. Az iskolákat nevelési föl-
adataik megoldásában ez vezeti most is, t. i. 
nem tesznek különbséget gyermek és gyermek 
között, nincs kedvezés uri és cselédgyermek 
között, hanem egyenlőképen fejlesztik bennük 
a lelki tehetségeket és bontogatják az erkölcsi 
érzelem virágzatának szirmait. Az iskolában 
így tesz és csakis így cselekedhetik a józan 
pedagógus. 

Sajnos, az emberiség lassankint elfeledte 
a nagyjelentőségű elvet, a hiúság kimarta 
szivéből; s a mikor a gyermek-ifjú kilép az 
életbe, az iskola neveltje nem látja a nagy 
társaságban sehol az egyenlőségi elv alkal-
mazását, a mely szerint neki eddig élnie és 
mozognia kellett. 

De az iskolán kívül már a tanítókban sincs 
meg az egyenlőség érzete ez idő szerint. 
Figyelemmel kisértem pl. a nyugdíj revízió 
legutóbbi vitáját, figyeltem pedig a szabadság, 
egyenlőség és testvériesség látócsövén; néztem 
különösen az egyenlőség és testvériség szem- és 
tárgylencséjén. És nem találtam meg a fölszóla-
lók szóözönében, szivében,lelkében azt a mozgató 
erőt, melylyel odaiparkodtak volna irányítani 
a fölfogást, hogy — legyen egyenlőség-, hogy 
testvériesen osztoztatnának a nyugdíjban, tehát 
a szabadságjogokban, egyenlőképen minden 
tanítót. Nem hallottam arról egyetlen szót 
sem, hogy ugyanegy képesítésű tanító ugyan-
egy nyugdíjban részesüljön, egyik annyiban, 
mint a másik — 40 év múlva. Nem hallottam 
ezt a testvéries hangot. 

Az egyenlőség és testvériesség azt paran-
csolják pedig, hogy a nyugdíjtörvény módo-
sításánál ott kell lennie annak a nagy igazság-
nak a paragrafusokban, hogy egyenlő képe-
sítésű és ugyanazon munkateherrel megrakott 



3 7 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK: LAPJA. 13 

tanítónak egyenlő nyagdíj jár ki öreg nap-
jaira. Hiszen az alapfizetésünknek is egyen-
lőnek kellene lennie. Igaztalanság az élettől, 
hogy ez sincs így, de ez rajtunk kívül fekvő 
ok, azonban czélul ezt szintén ki kell tűzni; 
de már a nyugdíjazásnál mérhetünk egyenlő 
mértékkel, tekintet nélkül arra, hogy valaki 
falun vagy városon müködik-e, vagy az alap-
fizetése 300 vagy 600 frt-e. Hiszen elismerheti 
mindenki, hogy ez az alapfizetési különbözés 
nem igazságos. Ki kell tehát tűzni az elvet 
czélul, vezérlő csillagul számításunkban, hogy 
minden egyenlő képesítésű tanító, (pl. az el. 
népisk. tanítók), a ki az országos nyugdíjinté-
zetnek tagja, 40 évi munka után — mond-
juk — 800 frt nyugdíjra jogosult, tekintet 
nélkül arra, hogy jelenlegi vagy később 
apadható fizetése a biztosított 800 írtnál akár 
nagyobb, akár kisebb a nyugdíjazás alkalmá-
val. Es ennek a biztosított összegnek meg-
felelően fizetné be évenkint minden tanító a 
2% ot. Nyugdíjtörvényünk többi pontjai lé-
nyegükben maradhatnának érintetlenül. Ezzel 
magától elesnék a tanítóságra nézve roppant 
sérelmes 50%, de elesnék a lakbér-, kántori 
és kertilletmény beszámításának kérdése is. 
Az egyenlőség és testvériesség nagy elveinek 
törvénye alapján kell tehát megcsinálni a 
számítást. Méltatlan, sőt igazságtalan dolog, 
hogy eddig is nem így volt. A kivívott sza-
badságjogokban egyenlőképen kell részeltetni 
minden testvérünket, hiszen az egyik éppen 
űgy megszenved érte és annyit, mint a másik. 

Hogy aztán a 800 írtnak megfelelő 2% 
nagyobb évi befizetésre kötelezne bennünket 
a jelenlegi fizetésünknél, azt hiszem, hogy ez 
kikerülne az ötévenkint emelkedő korpótlékból, 
és megtérülne ott, hogy a már 30 évi szolgálat 
után esetleg beálló munkaképtelenség esetén 
a 800 frtnak megkapnék a 80%-át, vagyis 
640 frtot. En szívesen fizetnék be évenkint 
20 frtot is, csak tudnám, hogy 40 év után 
800 frt lesz a nyugdíjam. Azt hiszem, nélkü-
lözne ezért más is igen-igen szívesen. A 
tanítói pálya sem lenne többé lenézett és 
jönne rá szívesen az ifjúság is. 

Azok a csekély számban levő szerencsések 
pedig, kiket a mostani törvény 40 év után 
800 frtnál többre jogosít: nyugodjanak meg 
abban, hogy az egyenlőség és testvériesség 
szent elveiért 1848-ban a kiváltságos osztály 
az övékénél sokkalta nagyobb áldozatot ho-
zott és szerzett előjogokról mondott le azért, 
csakhogy a szabadságjogokban az addig nem 
kiváltságosak is velük egyenlőképen osztoz-
hassanak. Levetették az állati önzés csúnya 
köpenyét és kinyitván sziveiket, keblükre 
ölelték jogtalan honfitársaikat. 

Tisztelt vezéreink és elő munkásaink ott az 
Orzságos Bizottságban! Kérem, próbálják meg 
az egyenlőség és testvériesség elveit bevinni 
a számításba! Ne azt vegyék alapul, hogy 
kinek mennyi a fizetése. Ha már a sors igaz-
talansága egész életünkön ránk nehezedik azzal, 
hogy különféle fizetések mellett kell teljesí-
tenünk kötelességünket, legalább legjünk 
egyenlők a — jutalomban. Ez rajtunk áll, 
csak — tessék számítani. Csak méltóztassék 
az egyenlőség és testvériesség elvei szerint 
érezni, gondolkodni és cselekedni. Hiszen ez 
felel meg a lovagias és szabadságszerető ma-
gyar nemzet fölfogásának. A demokráczia 
elveire helyezkedett az újabb Magyarország: 
mire való tehát a kasztok teremtése ? 

Eljena szabadság, egyenlőség és testvériesség! 
liéztolli 31. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — (>2.4'J1. sz.) 
Mult évi szeptember hó 8-án 67.281. sz. 

alatt kelt körrendeletem első bekezdésében 
foglaltakra való utalással fölhivom a királyi 
tan felügyelőséget a következőkre: 

a) Intézkedjék szigorúan, hogy az állami 
elemi iskolákban városhelyen a rendes 
iskolázás mindenütt már szeptember hó első 
felében, egyebütt is legkésőbb október hó 
1-éig okvetlenül és kivétel nélkül megkezdőd-
jék, és a tanköteles gyermekek az állami 
elemi iskola tantermeinek befogadási képes-
ségéhez képest valamennyien beiskoláztassa-
nak; s azontúl a nem iskolázok, illetve mu-
lasztókkal szemben 1895. évi 45.254. szám 
alatt kelt körrendeletem szerint szigorúan 
járjanak el az állami elemi iskolai gondnok-
ságok és községi iskolaszékek. o O 

Intézkedjék torábbá az általános és a 
gazdasági ismétlő-iskolák teljes benépesítése 
iránt és azt a legszigorúbban ellenőrizze. 

A beiskolázás ellenőrzése czéljából fölhi-
vom a királyi tanfelügyelőséget, hogy a folyó 
évi október hó 15-éig, minden újabb sürgetés 
bevárása nélkül terjeszszen föl egy kimutatást 
az illető állami iskolai igazgatóktól és illetve 
a gondnokságoktól bekivánt teljesen hiteles 
és megbízható adatok alapján arról, hogy a 
tankerületében létező és egyenkint névleg 
fölsorolandó állami elemi iskolákba osztályon-
kint, s a mennyiben több tantermü az iskola — 
tantermenkínt és osztályonkint, — hány 
mindennapi és hány ismétlő tanköteles irat-
kozott be és jár tényleg iskolába, végül, 
hogy ezen iskolába járók hogy oszlanak meg 
anyanyelvük szerint. 
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Ezen kimutatás az idecsatolt rovatos íven 
lesz fölterjesztendő, melynek minden rovata — 
„a föntartási költségre" vonaikozó rovatok 
kivételével — pontosan kitöltendő. 

b) Kiváló súlyt helyezvén arra, hogy az 
állami elemi iskolák úgy az oktatás, valamint 
a hazafias és valláserkölcsü nevelés terén köve-
tendő mintákul szolgáljanak, figyelmeztetem 
a királyi tanfelügyelőséget, hogy a vallás-
erkölcsi nevelés előmozdítására czélzó intéz-
kedéseimnek, mint az 1899 évi 32.543. számú 
körrendelet, a növendékek istenitiszteletekre 
való vezetése, — szigorúan érvényt szerezzen, 
ügyeljen a hazafias iskolai ünnepélyek meg-
tartására, hogy ezeken a növendékekben a 
hazafias érzés fejlődjék és azokból az ifjak 
kegyeletes emlékeket merítsenek. 

c) Főtörekvése legyen a királyi tanfelügye-
lőségnek a tanügyi adminisztráczió mellett, hogy 
a népoktatás az életre kihatóvá legyen és 
intenzíve fejlődjék, ezért az állami elemi isko-
lák beléletét és működését vezesse és irá-
nyítsa, — gondja legyen, hogy az állami 
elemi iskolák tanítótestületei a havi tanítói 
értekezleteket minden hónapban pontosan 
megtartsák, az ülések alatt az állami elemi 
iskolák beléletét, azok színvonalának emelé-
sét czélzó kérdéseket tárgyaljanak, a vonat-
kozó jegyzőkönyveket a királyi tanfelügyelő-
ség pontosan nézze át és a tanítóitestületnek 
mindenkor, ha szüksége forog fönn, szakava-
tott, — de rövid észrevétellel és utasítással 
küldje vissza. 

d) Figyelemmel az 1898. évi augusztus hó 
20-én 51.563 szám alatt kelt körrendeletre, 
okvetlenül megkívánom, hogy minden állami 
elemi iskola mellett gazdasági ismétlő-iskola 
szerveztessék, ez okból felhivom a királyi 
tanfelügyelőséget, hogy a hol vezetésre alkal-
mas tanító s legalább 20 ismétlő tanköteles 
gyermek van — az állami el. iskolákkal 
kapcsolatosan a gazdasági ismétlő iskola szer-
vezése és mielőbbi megnyitása iránt tegyen 
azonnal lépéseket. A hol a gazdasági ismétlő-
iskola vezetésére képesített tanító nincs, a 
tanítási jogosítvány megadása iránt ide még 
ez év végéig tegyen jelentést. 

e) Az állami elemi iskolák anyagi dolgai-
nak és jövedelmeinek felügyeletét illetőleg 
újból kiemelem, mint ezt 1895. évi 72.881. 
szám alatt kelt, a tandíjmentesség szabályo-
zására vonatkozó körrendeletemben is hang-
súlyoztam, az állami elemi iskolák benépesí-
tését a tandíjakból befolyó jövedelemtől 
elkülöníteni óhajtom s kívánom, hogy a tan-
díjfizetési kötelezettség általános fentartása 
mellett a szegény szülők gyermekeinek tandíja 
ezentúl is elengedhető legyen. 

A hol a beiratási illetve fölvételi díjak az 
állami iskola szervezésekor keletkezett szer-
ződés, egyezség vagy rendelet által más czélra 
nem rendeltettek, az ifjúsági és tanítói könyv-
tárak létesítésére fordítandók; legyen gondja 
a királyi tanfelügyelőségnek a mult évi 67.281 
számú körrendeletben említett ifjúsági könyv-
tári szabályzat létesítésére és betartására és 
ezen könyvtárakat illetőleg érintett rendelet-
ben mondottakra; és a létesülő új könyvtára-
kat jelentse be. 

Legyen gondja a kir. tanfelügyelőségnek 
az állami elemi iskolák költségvetései és szám-
adásának az 1899. évi 40.505. számú ren-
rendelet értelmében való pontos kezelésére, 
az állami elemi iskolák fölszereléseinek rend-
ben tartására az e téren észlelhető hiányok 
sürgős pótlására; végül arra, hogy úgy az 
elemi, valamint az általános és gazdasági 
ismétlő-iskolai növendékek tankönyvekkel és 
az állami elemi iskolák tanszerekkel el legye-
nek látva, és az e téren szükséges intézkedé-
seket saját hatáskörében mindjárt a beiratások 
megtörténte után tegye meg. 

Végül, figyelemmel azon nagy költségekre, 
melyek az 1893. évi XXVI. t.-cz. értelmében 
tanítói fizetéskiegészítések és évötödös pótlé-
kok czímén az államkincstárt terhelik, föl-
hívom a királyi tanfelügyelőséget, hogy iskola-
látogatásai alkalmával azon községi és fele-
kezeti iskolák állapotát, melyek tanítói fizetés-
kiegészítés vagy évötödös pótlék czímén állam-
segélyt élveznek, különös figyelemmel kisérje 
és az 1901. évi április hó végével minden 
további sürgetés bevárása nélkül tegyen ide 
kimutatásos jelentést, melyben a tankerületé-
ben levő összes ilyen elemi iskolák állapota 
a tanítási és nevelési eredmény, az iskola-
épület és a fölszerelés mivolta és állapota 
világosan legyen föltüntetve, — és különösen 
mutasson rá azon iskolákra, melyeknél a mon-
dott okokból kifogás emelhető s jelezze egyút-
tal, hogy a miatt kit terhel a felelősség. 

Budapesten, 1900. évi szeptember hó 1-én. 
A minister h e l y e t t : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: gróf Nákó Sán-

dornak, a ki a tolvádiai áll. el. isk. épület 
czéljaira 3000 korona értékű telket adomá-
nyozott ; Feld Zsigmond színigazgatónak, a ki 
a fővárosi gyermekszinház f. évi téli előadásai 
után befolyt tiszta jövedelemből 440 koronát 
a budapesti tanítók segély egyesülete árvaalap-
jának gyarapítására adományozott. 
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Kinevezte: Baumann János oki. tanítót a 
csúcsai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Storch 
Emma oki. tanítónőt a beszterczei áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Kubaskó Malvin 
oki. kisdedóvónőt a döbrőközi áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé; Gáspár Géza oki. tanítót 
a tasolyai áll. el. népisk.- hoz r. tanítóvá; Szőke 
Géza oki. tanítót a baczai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Balászovjech György oki. tanítót 
az alsódraskóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Manninger Irma oki. tanítónőt a mosoni áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kenessey Béla 
oki. tanítót a kraszna-sztmiklósi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Fnhrman Lajos oki. taní-
tót a franzfeldi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Obetkó Etel oki. tanítónőt a tótpelsőczi áll. 
el népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Mocsáry Szidónia tövisi áll. 
el. isk. tanítónőt a sátoraljaújhelyi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Jóváhagyta: az alsózempléni ev. ref. egy-
házmegyében megalakult sárospataki, megya-
szói, czigándi, szentesi és tályai ev. ref. 
tanítói körök alapszabályait f. évi 57.935 szám 
alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Szondy Alajos 
perekedi munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 740 koronát; Löffler Jónás nagy-
becskereki munkaképtelen izr. tanító részére 
évi 1040 koronát; Téby Lajos kabai munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 500 koronát; 
Brogli József romonyai munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 640 koronát; Kováts Sándor 
derecskei munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 920 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt, utalványozott: 
néh. Péntek József -akalii el. isk. róm. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Beledi Rozália 
részére évi 361 koronát és 2 kiskorú árvája 
részére együtt 120 korona 32 fillért; néh. 
Merényi Kálmán kaposvári áll. el. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Miltner Katalin részére 
évi 732 koronát, 1 kiskorú árvája részére 
pedig évi 123 koronát; néh. Fekete János 
újtordai nyugalmazva volt ev. ref. tanító 
özvegye, szül. Buzogány Juliánná részére évi 
210 koronát; néh. Vrabély János brusnyiczai 
nyugalmazva volt gör. kath. tanító özvegye, 
szül. Czálkó Anna, valamint Mihály, Paulina, 
Juliánná és József nevű kiskorú árvái részére 
évi 440 K.; néh. Nyirő Mihály szász-zsombori 
nyugalmazva volt r. kath. tanító özvegye, szül. 
Incze Amália, valamint Amália, József, 
Veronika és Gábor kiskorú árvái részére 
összesen 480 koronát; néh. Gipsz Jakab sas-
vári izr. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Mayer Fanninak és 2 kiskorú árvájának 
összesen 613 korona 32 fillért; Csekey Gyula 

szódói közs. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Kálnay Herminnek és kiskorú árváinak ösz-
szesen évi 806 korona 65 fillért; néh. Bran 
József katonai ev. ref. volt tanító özvegye, 
szül. Fehér Kornéliának évi 300 koronát és 
József kiskorú árvájának 50 koronát. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Karmazin András kiskirvai g. kath. volt 
tanító Ilona nevű kiskorú árvájának a hód-
mezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Egressy. A tanító felekezeti iskolában akkor 

is köteles hittant tanítani, ha ebbeli köteles-
sége előzetesen „kikötve" nem volt. A tanító 
nejének czímzésére nem egyforma eljárás dívik. 
Legjobb a helyi körülmények szerint meg-
állapított czímezéshez alkalmazni. — D. P. R. 
Helyénvalónak tartjuk, hogy felekezeti iskolai 
tanító is előzetesen közölje az iskolaszéki 
elnökkel, ha a tanítást — családjában előfor-
dult betegség vagy más súlyos ok miatt — 
fél vagy egész napra kénytelen megszüntetni. 
Fizetése hátraléka ügyében forduljon a községi 
elöljárósághoz. — L. Gyula. Budapesten az 
elemi iskolai tanulók ingyen kapnak évvégi 
bizonyítványt. Ezt a példát ajánljuk követésre 
önöknél is. A közoktatási minister úr 1898. évi 
55.123. sz. a. kelt rendelete szerint valamennyi 
népoktatási intézetnél az osztálybizonyítványok 
minden díj nélkül állítandók ki, minthogy a 
népoktatási intézetekben az évvégi bizonyít-
vány kiállítása egyenesen az iskolakötelezett-
ségből folyik. — D. A. Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 54. §-a szerint elemi iskolában faluhelyen 
legalább 8 hónapnak kell lennei a szorgalomidő-
nek. Állami és kisvárosi iskolában ezt minden-
esetre 9 hónapra kell kiterjeszteni. — Kr. I. 
Többször említettük, hogy a kántortanító 
özvegye néhai férje teljes fizetését (tehát a 
kántorit is) kapja félévigaz 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 140. §-a alapján. Csak a stólát (s más 
ily személyes szolgálat után járó díjazást) nem 
kaphatja. — P. Imre. Felekezeti tanítók 
tanítói gyűlési napidíjakat és fuvarbért álta-
lában nem követelhetnek. Némely helyütt 
azonban hatóságaik nekik is kiutalványoztat-
ják ezen díjakat. — Szűcs Imre, Schmidt 
Ferencz, Blázsik Mihály és Farkas Sándor 
urakat kérjük pontos lakczimöknek lev.-lapon 
való mielőbbi szíves beküldésére. — B. I. 
Felcsutli. Forduljanak Molnár István orsz. 
gyümölcsészeti biztos, kir. tanácsos úrhoz, 
V., Nádor-utcza földmívelési ministerium. — 
K.J. Kaposmérö és másoknak. l . A „verseny-
tábla" Landau Józsefnél rendelhető meg, VIII. 
ker., József-körút 48. sz. Mintadarabot 40 fii-
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lér előleges beküldése ellenében küld. 2. A 
Magyar Gazda Kincsesházát tek. Verner László 
úrtól tessék kérni: V. ker., földmívelési minis-
terium. 3. A Gyümölcskertész szerkesztősége a 
földmívelési ministeriumban van. (Kérjük t. 
olvasóinkat, vegyék tudomásul ezeket az üze-
neteket, mert a két első ügyben sokan for-
dulnak hozzánk, de mi már ezekre a dolgokra 
többször nem térünk vissza. Ezt megkövetel-
hetik tőlünk figyelmes olvasóink.) — N. V. Igen, 
a tanító a jövedelmi adón kívül másféle 
adó alá is vonható. A Tanítók Naptárából, 
mely legközelebb megjelenik, tájékozhatja 
magát. — H. J . A gondnokság beleegyezésé-
vel a 12 ik évét betöltött tanulót is fölveheti 
még a mindennapi iskolába, ha ezt egyéb-
ként a körülmények megengedik; pl. elegendő 
hely van s az illető tanuló magaviselete stb. 
nem hat zavarólag a többi (mindennapi isko-
lába törvény szerint köteles) tanulóra. Ha ke-
rülheti az ellenkezést, ne csináljon belőle nagy 
kérdést. — 24: évig tanító semmiesetre sem 
kaphatja meg teljes fizetését nyugdíjul, még 
ha állami iskolák szervezésénél segédkezett is. 
Kár volna érte a minister úr elé fáradni. — 
Sz. V. A tanító nincs jogosítva segédtanítót 
fogadni. Ez — ha szükáéges — az iskolaszék 
föladata. Mintegy albérletbe adni nem lehet 
a kántortanítói állás jövedelmét, hogy t. i. 
On szedje az egész fizetést, de ne tanítson, 
hanem fogadjon maga mellé segédet. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné emléke. 

Két éve mult immár, hogy egy elvete-
mült gaz merénylet gyászba borította 
egész Magyarországot. Megölték legjobb 
királynénkat, a kit, míg magvar él, el 
nem feledhetünk soha! Az Ó emléké-
nek a megőrzése a magyar nemzet 
kegyeletének és hálájának legnemesebb 
bizonyítéka. Emlékezzünk meg a szo-
morú évforduló e gyászos napjaiban 
arról a sok jóról, a melyben Ő része-
sítette szeretett magyar nemzetét; em-
lékezzünk meg Ilóla, a Nemesről, a 
Jóról, az Igazról! November 19-én, 
nevének dicső ünnepén, pedig tartsunk 
iskolai gyászünnepélyeket és magyaráz-
zuk meg az ifjúságnak, ki volt Magyar-
országnak Erzsébet királyné, hazánk 
örökre gyászolt, jóságos Anyja! Őriz-
zük meg Nagyasszonyunk emlékét! 

— Ö cs. és apostoli kir. Fölsége az ér-
mihályfalvai gör. kath. egyházközségnek a 
leégett iskola fölépítése költségeinek részbeni 
fedezésére legfelsőbb magánpénztárából 200 
korona segélyt legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

— Wlassics Gyula dr. vallás- és közok-
tatásügyi minister f. hó 4-én jó egészségben 
visszaérkezett külföldi tartózkodása helyéről s 
más nap átvette a ministerium vezetését. A 
minister azon a ministeri tanácskozáson is 
résztvett, a melyen a jövő évi költségvetést 
tárgyalták s a melyen — hír szerint — 
szóba került a beruházási törvényjavaslat is, 
a mely szerint elemi iskolai építkezésekre 
öt millió koronát fognak fordítani és a mos-
tani bérleti összegekből törleszteni. Kilá-
tás van tehát arra, hogy az állami elemi 
iskolák egy-két év múlva mind saját épüle-
tükben fognak elhelyeztetni. 

— Yilág folyása. Az orosz czár a Szent 
András-rend nagykeresztjét (a legnagyobb 
orosz rendjelet) adományozta a franczia köz-
társaság elnökének: Loubet-nek s ez alkalom-
ból sajátkezüleg írt levelet küldött az elnöknek. 
„Rendkívül kellemes nekem, írja a czár, hogy 
nagyrabecsülésemnek ezt a jelét olyan időben 
adhatom át Önnek, a mikor a Francziaország 
és Oroszország között oly szerencsésen helyre-
állított teljes egyetértés inkább gyakorolhat, 
mint valaha, jótékony befolyást nemcsak a 
közvetetien érdekekre, hanem az általános béke 
föntartására is, a melyet egyaránt szivünkön 
viselünk." A czár sajnálja, hogy ő és a czárné 
most nem látogathatja meg a párisi kiálh'tást. 
„De, így végzi levelét, távolból és közelből 
egyaránt csatlakozunk mindenhez, a mi Franczia-
országot illeti. Megelégedéssel veszünk tudomást 
mindenről, a mi Francziaországnak dicsőségére 
és javára válik." A franczia lapok nagy meg-
elégedéssel fogadják a czár levelét s abban a fran-
czia-orosz szövetség megerősödését látják. — 
Az osztrák birodalmi tanácsot, melyet semmi 
módon sem sikerült munkaképessé tenni, 
Ö Fölsége f. hó 7-én fölosílattá. Az új vá-
lasztások még az ősz folyamán meglesznek. 
Áldatlan állapotok azok odaát s az a szo-
morú a dologban, hogy gazdasági téren mi 
is érezzük rossz hatását! — A kinai kérdés 
dolgában talán mégis csak sikerülni fog a 
hatalmaknak megegyezésre jutniok. Orosz-
ország már engedett merev álláspontjából s 
a mult hét hirei már sokkal megnyugtatóbbak, 
mint az eddigiek voltak. — Románia és 
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Bulgária közt nagyon feszült a helyzet s 
attól tartanak, hogy a szófiai forradalmi bi-
zottság, melynek üzelmeit az is elősegíti, hogy 
a bolgár fejedelem nincs az országában, 
fölülkerekedik s háborúba viszi bele az or-
szágot. 

— Az Ö Fölségének átadandó dísz-
albumot, melyet az Eötvös-alap és a M. T. 
Országos Bizottsága közösen készíttettek s az 
összes országos egyesületek képviselői aláírtak, 
f. hó 9-én adta át Bauer Soma rajztanár az 
említett két orsz. egyesület elnökségének. 
Bauer S. szép munkát teljesített: az album 
úgy rajzaiban, valamint kiállításában a leg-
kényesebb műízlést is kielégíti. 

— A közoktatásügyi tanács még mindig 
nem végezte el az osztatlan népiskola tanter-
vének a munkálatát s így megeshetik, hogy 
még az 1901/2. iskolai évben sem lesz új 
tantervünk. Biz ez eléggé nem jó ! Nem lehetne 
az ügyet kissé gyorsabb tempóban csinálni ? 
Foglalkozott azonban a közokt. tanács az Orsz. 
Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum szer-
vezetével, a tanítóképző-intézeti rendtartás és a 
képesítő-vizsgálat szabályzataival, a népiskolai 
helyesírás szabályzatával, a népiskolai szemlél-
tető-képekkel, a népiskolai ifjúsági könyvtár-
jegyzékkel, a felsőbb leányiskolái tanítónők 
kvalifikácziój ával stb. 

— Az Erzsébet napján, november 19-én, 
tartandó Erzsébet gyászünnepélyekre ajánljuk 
t. kartársainknak ama díszes füzetnek a meg-
szerzését, mely most két éve az Athenaeum 
r.-t. kiadásában jelent meg. Czíme: „Erzsébet 
királyné", ára 20 kr. A füzetnek, mely juta-
lomkönyvecskének is alkalmas, tiszta jöve-
delme Erzsébet királynénak a Tanítók Házában 
fölállítandó kisebb szobra javára fog fordít-
tatni. 

— A M. Tanítók Országos Bizottsága 
f. hó 9-én d. e. adta át Péterfy Sándor kir. 
tanácsosnak, első tiszteletbeli tagjának, a Bauer 
S. rajztanár által készített díszoklevelet, még 
pedig Péterfy maradandó alkotásának : a Taní-
tók Házának tanácskozó-termében. Az Orsz. 
Bizottság igazgató-tanácsának élén és nevében <_> o ö 
Lakits Vendel elnök üdvözölte Péterfyt, az 
Orsz. Biz. első tiszteletbeli tagját. Péterfy 
meghatottan válaszolt s hálás köszönetet 
mondott úgy fővárosi, mint vidéki kartársai-
nak, a kik őt munkájában támogatták. 

— Tanítóképző-intézetek rendtartása. 
Bégi óhajtása a tanítóképző-intézeti tanárok-

nak már az, hogy a tanítóképző-intézeteknek 
is legyen rendtartásuk, a mit eddig csak 
rendeletek és szabályzatok helyettesítettek. 
Ezek alapján, de egészen a modern pedagó-
gia vívmányainak megfelelően, egységes sza-
bályzatot dolgoztatott ki a kultuszminister, a 
középiskolai rendtartás mintájára. E rendtar-
tási szabályzatot Kuliszeky Ede osztálytaná-
csos dolgozta ki, a kinek, osztálya egészen 
modern szellemben való fejlesztése körül, 
eléggé meg nem becsülhető érdemei vannak. 
Kuliszeky osztálytanácsos éppen ezekért a 
kiváló tulajdonságaiért osztatlan szeretetet és 
nagyrabecsülést élvez a tanítóképző-intézeti 
tanárok körében. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesület gyűjtő- és kezelő-bizottsága f. hó 
9-én a Tanítók Háza tanácskozó-termében jól 
látogatott ülést tartott Lakits Vendel elnök-
lete alatt. Az ülés majdnem kizárólag a folyó 
ügyeknek volt szentelve. A Tanítók Háza 
javára újabban több gyáros, kereskedő és 
iparos tett ajánlatot. A gyűjtő- és kezelő-
bizottság ez ajánlatok megbirálására a tiszti-
karból és öt tagból álló külön bizottságot kül-
dött ki, melynek általában föladata lesz az, 
hogy — tekintettel a Tanítók Háza költség-
vetésében mutatkozó hiányra — új segéd-
források megnyitásáról gondoskodjék. Ama 
megyék általános tanítóegyesületeihez, a hol 
fogyasztási szövetkezetek vannak, azzal a ké-
réssel fognak járulni, hogy keressék meg e 
szövetkezeteket a Tanítók Háza gyufája beve-
zetésére, az ország tanítóságát pedig, a mely 
csak egy kis töredékében (28.000 tanító közül 
2500) támogatja az Eötvös-alapot, újra föl 
fogják szólítani, hogy — mivel évenkint 
3 korona minden tanítótól telik — lépjenek 
be az Eötvös-alap évdíjas tagjai közé. Álta-
lában ennek a bizottságnak föladata lesz, 
hogy a legszélesebb körökben s első sorban 
a közvetlenül érdekelt tanítók közt felköltse 
az érdeklődést az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza iránt. Józsa Mihály gondnok bejelen-
tette, hogy a Tanítók Házában f. hó 8-án 
volt az első reggeli és vacsora s hogy a föl-
vett 61 ifjú közül e napig 52-en érkeztek 
meg. Péterfy Sándor jelentette, hogy a szabad 
asztalok ügyében eljárt s reméli, hogy mód-
jában lesz úgy, mint tavaly, ismét 112 ifjú 
ebéd-ellátásáról gondoskodni. Egy szóval: a 
központ mindent elkövet a vidéki kartársak 
tanuló fiainak az érdekében. Mikor fogja a 
vidéki tanítóság ezt azzal viszonozni, hogy 
tömegesen belép az Eötvös-alap évdíjas tagjai 
közé évi 3 koronával? 

— Van-e tanítóhiány? Férfi tanítókban, 
kivált a kisebb javadalmazású helyeken: van. 

Az Orsz. Paed. Könyvig 
és Tanszermúzeum ', 

Oyertyánffy-könyvtára. 



1 4 NÉPTARÍTÓK LAPJA. 3 7 . SZÁM. 

De tanítónőkben nagy a fölösleg. A minis-
terium a jelentkezőknek alig 5 százalékát 
tudja elhelyezni. A kinevezések és áthelye-
zések is mind megtörténtek, új állásokat 
pedig — fedezet hiányában — nem lehet 
szervezni. A ministerium nem tehet eleget 
a sokoldalú heves ostromnak, — s a tanítónő-
képzőkbe mégis omlik a sok növendék. Mi 
lesz ennek a vége ? Annál felötlőbb jelenség 
az, hogy új tanítónőképzők fölállítását kérel-
mezik, mikor sem a már diplomás óvónőket, 
sem a tanítónőket nem tudják állásba 
helyezni. 

— Tanítóképzők vizsgálati szabályzata. 
A tanítóképzők vizsgálati szabályzata, mely — 
hogy egységes legyen — a szakkörök régi 
óhaja, immáron elkészült, s még ez év folya-
mán kiadatik. Az új szabályzat már ez év 
végén hatályba lép. 

— A polgári iskolai tanítók és a megyei 
tanítóegyesületek. A közoktatásügyi minis-
ter f. évi augusztus hó 9-én 50.821. sz. a. 
kelt rendeletével a vidéki állami, községi, 
egyesületi és magánintézeti felső nép és pol-
gári iskolai tanítókat, kik az Országos Polgári 
Iskolai Egyesületnek rendes tagjai, fölmentette 
ama kötelezettség alól, hogy egyszersmind az 
1868: 38. t.-cz. 147. §-a értelmében alakítandó 
vármegyei elemi iskolai tanítótestületeknek 
tagjai legyenek. 

— Szabályrendelet az iskolai rend vé-
delme tárgyában. Vasvármegye tvhat. bizott-
sága a megyei ált. tanítótestület megkere-
sése folytán az iskolai rend védelme tárgyában 
a köv. szabályrendeletet adta ki: 1. §. A meny-
nyiben súlyosabb beszámítás alá eső bűncse-
lekmény nem forog fönn, kihágást követ el 
és 50 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő, a ki valamely nyilvános iskola 
tanhelyiségébe a tanítás ideje alatt alapos ok 
nélkül bemegy és a tanítást az által, hogy 
onnét az illető tanár, tanító vagy helyettesé-
nek fölhívására azonnal nem távozik, vagy 
szándékosan bármely más módon megzavarja. 
2. §. Kihágást követ el és 100 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a ki az 
iskola bármely helyiségében a tanulók előtt 
erkölcstelen, vagy oly kifejezést használ, illetve 
oly magaviseletet tanúsít, mely a tanári vagy 
tanítói tekintélyt sérti vagy kisebbíti. 3. §. A 
pénzbüntetés az illető iskola alapja javára for-
dítandó és behajthatlanság esetén az 1879. 
XL. t.-cz. 22., 29. és 30. §-a szerint elzárásra 
változtatandó át. 4. §. A pénzbüntetésekből 
befolyó összegek az illető iskolánál tanesz-
közök beszerzésére és szegény tanulóknak tan-
könyvekkel való segélyezésére fordítandók. 
5. §. A jelen szabályrendeletbe ütköző kihá-

gások elbírálására illetékes hatóság: első fok-
ban a járási főszolgabiró, r. tanácsú városok-
ban a rendőrkapitány, másodfokon a vármegye 
alispánja, harmadfokban a m. kir. belügy-
minister. A büntető eljárás az ügyre nézve 
érdekelt tanár vagy tanító följelentésére az 
illető iskolai hatóságnak, iskolaszéknek vagy 
gondnokságnak felsőbb hatóságilag jóváhagyott 
határozata alapján indítható meg. 6. §. Jelen 
szabályrendelet felsőbb jóváhagyás után lép 
életbe ós hatálya Szombathely és Kőszeg r. 
tanácsú városokra is kiterjed. 

— TJj tanítóképzők. A sepsiszentgyörgyi 
óvónőképző az idén tanítónőképzővé alakul át. 
Az idén nyilt meg az első osztály. Hasonló-
kép a budapesti Frőbel-fe'le óvónőképző is 
tanítónőképzővé alakult át s a jövő héten 
nyílik meg az első osztálya. A kultuszminis-
terium azon van, hogy a jövő iskolai évben 
a pesti oldalon is állíthasson föl egy új 
tanítóképzőt, ha bejáró (nem internátusban 
lakó) növendékek számára is, mely a főváros 
ez irányú igényeit elégítse ki. A bajai tanító-
képzőben, mely egyike a legkitűnőbb tanító-
képző intézeteknek, az idén oly sokan jelent-
keztek, hogy az első osztályhoz párhuzamos 
osztályt kellett fölállítani. A pápai tanító-
képző az idén foglalta el új, díszes helyi-
ségeit, s a növendékek száma is kielégítő. 

— Az Eötvös-alapra jövedelmező válla-
latok. Az alábbiakban összeállítottuk azoknak 
a vállalatoknak a lajstromát, a melyek az 
Eötvös-alap és a Tanítók Húsa javára jöve-
delmeznek: 1. Magyar Tanítók Naptára; 
minden eladott példány után 10 fillér jut 
tanítóknak vidéken tanuló fiai ösztöndíjalap-
jára; megrendelhető az Athenaeum könyv-
kiadó hivatalánál (VII., Kerepesi-út 54. sz.); 
ára 80 fillér. 2. A Feszty-féle „Magyarok 
bejövetele" körkép kisebbített másolata a köv. 
kiadásokban: a) 6 lapban, ára 4 frt 50 kr; 
b) 6 lapban, jobb minőségű kemény papírra 
húzva 6 frt 85 kr ; c) a körképnek két fő-
részlete színes nyomásban, aranyozott keretben 
egyenkint 20 frt. Megrendelhető az Eötvös-
alap pénztárosánál; czím: Schmidt Albin igaz-
gató (VII., Wesselényi-utcza 52. sz.). 3. Kiss 
Valdemár könyvkötő Budapesten (VIII. ker., 
Ullői-üt 18. sz.) az iskolák, tanítók és tanárok 
részéről hozzá érkező megbízatások folytán 
elkészített könyv kötési munkák számlájából 
a rendes ár fölszámítása mellett öt százalékot 
a »Tanítók Háza" javára ad. 4. Reisner 
Emánuel, gyulai gyufagyáros a „Tanítók Háza 
gyufájának" árából öt százalékot ad a „Taní-
tók Háza" javára. 5. Ujváry Béla az évenkint 
visszatérő koronázási nemzeti iskolai ünnepek 
alkalmával jól fölhasználható „Ünnepi füzet" 
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czímű munkájáért ezentúl befolyó összegeket 
a „Tanítók Háza" javára szánta. Megrendel-
hetők e ministeri ajánlattal is ellátott füzet-
kék példányonkint 20 fillérért az Eötvös-alap 
pénztárosánál, Budapest, VII., Wesselényi-
utcza 52. 6. A „Koronázási emlékkönyv", a 
melyet a „Könyves Kálmán" irodalmi részvény-
társulat ajánlott föl kétezer példányban egye-
sületünk czéljaira, igen alkalmas arra is, hogy 
a záró vizsgálatok alkalmából jutalomkönyvül 
szolgáljon. A gyönyörű képekkel illusztrált 
könyvnek ára eredetileg egy forint volt; most 
megrendelhető az a „Tanítók Háza" gondnok-
ságánál (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 
47.) példányonkint 1 koronával. 7. A buda-
pesti Kogutovicz-féle „Magyar földrajzi inté-
zet" kétrendbeli „Kis Atlasz"-ának azok után 
az eladott példányai után, a melyeket a vidéki 
tanítók és iskolák közvetlenül az alapítványt 
tevő czégnél rendelnek meg, ez atlaszok árá-
nak a tíz-tíz százalékát ajánlotta volt föl az 
„Eötvös-alapjavára. 8. Kisebb jutalomkönyve-
kül használhatók ezenkívül: a) Az Ujváry Béla 
által szerkesztett „Ezeréves Magyarország", 
melynek ára 40 fillér és megrendelhető Lampel 
R. Wodianer Piai) könyvkiadó czégnél (Buda-
pest, VI., Andrássy-út 21). b) Jókai Mór, 
„Ünnepi olvasmányok." Ára 60 fillér; meg-
rendelhető Singer és Wolfner könyvkiadók-
nál Andrássy-út 10. 9. A Singer és Wolfner 
könyvkiadó czég 2 fillért ad következő kiad-
ványainak egy-egy elárusított példánya után 
az „ Eötvös-alap"-ra: I. Lakits—Péterfy— 
Luttenberger—Komáromy: Magyar ABC és 
olvasókönyv az elemi népiskolák I. osztálya 
számára (40 fillér); ugyanazon szerzőktől: 
Magyar Olvasókönyv az elemi népiskolák 
II. (60 fillér), III. (72 fillér), IV. (80 fillér) 
V—VI. (1 kor. 30 fillér) osztálya számára. 
II. Komáromy Lajos: Magyar Nyelvtan 
az elemi iskolák II. (24 fillér),'III. (40 fillér), 
IV. (40 fillér) és V—VI. (88 fillér) osztálya 
számára. III. Lakits Vendel és Nádas (Neiger) 
Sándor: Földrajz az elemi iskolák III. (24 
fillér), IV. (56 fillér) és V—VI. (72 fillér) 
osztálya számára. IV. Mayer Miksa Történe-
lem az elemi iskolák számára. Átdolgozta 
Márki Sándor dr. (60 fillér). V. Ertl Heribert: 
Természetrajz. Osztott és osztatlan népiskolák 
számára 72 képpel. (64 fillér). 10. Lampél 
Róbert (Wodianer Fiai) könyvkiadó czég, a 
kiadásában megjelent népiskolai tankönyvek 
után 10% ot fizet be az „Eötvös-alap" pénz-
tárába 100 koronát kitevő megrendelés után, 
olyformán, hogy az Eötvös-alap 50, illetve 
20 koronás névre szóló részesjegyeinek árát 
mindazon tanítók helyett befizeti az „Eötvös-
alap" pénztárába, kik nála megrendeléseket 

eszközölnek. 11. Schuller József első magyar 
aczél-irótoll és tollszárgyáros 2%-ot ajánlott 
föl a Tanítók Háza javára azon megrendelé-
sek után, melyek iskolák környékén levő 
papirkereskedőktől érkeznek hozzá. Mindeze-
ket a t. kartársak szíves figyelmébe ajánlja 
az Eötvös alap elnöksége. 

— A tanítóképző-intézetek űj tanterve, 
melyet a közokt. tanács fölterjesztett a ministe-
riumhoz, az pedig szétküldött tanulmányozás és 
hozzászólás végett az egyes tantestületekhez, nov. 
havában kerül általános tárgyalásra. A beér-
kezett nézetek egyöntetű feldolgozása után, az 
új tanterv már a jövő iskolai évben kötelezővé 
tétetik. Ezzel egyidőben készülnek el az új 
tantervhez szükséges utasítások is s ezek alap-
ján a kultuszministerium pályázatot fog kiírni 
az új tankönyvekre. Első sorban a pedagógiai 
tantárgyak, azután sorban, lépésről-lépésre, tör-
téneti, nyelvtudományi és matematikai szakok 
tankönyveire. A költségvetésben e czélra már 
5000 korona van beállítva írói tiszteletdíjak 
számára. 

— A tanítók adóügyeit, mint már jeleztük, 
hiteles forrásokon alapuló kimerítő tanulmány-
ban ismerteti a Magyar Tanítók Naptárának 
1901-ki évfolyama, mely most hagyja el a 
sajtót. Ez a minden tanítót érdeklő s dr. Göőz 
József tollából származó tanulmány a követ-
kező adónemeket tárgyalja: földadó, házadó, 
keresetadó, tőkekamat- és járadékadó, nyilvá-
nos számadásra kötelezett vállalatok és egye-
sületek (pénzintézetek) adója, bányaadó, álta-
lános jövedelmi pót adó, vadászati és fegyver-
adó, szállítási adó, nyeremény adó, had mentes-
ségi díj. A közadók módjára behajtandó 
tartozások: a) szőllődézsmaváltság, b) marad-
ványföldváltság, c) bűnügyi költségek, d) bir-
tokrendezési költségek, e) vízszabályozási 
járulékok, f ) közjegyzői díjak, g) tanítói nyugdíj, 
h) püspöki díj, i) kereskedelmi és iparkamarai 
illetékek. Közvetett adók, illetékek és díjak 
(bélyeg- és jogilletékek, fogyasztási bélyeg-
illetékek). Községi pótadó. Törvényhatósági 
joggal fölruházott város pótadója. Megyei pót-
adó. Útadó. Községi közmunka és előfogat. 
Katonai beszállásolási pótadó, iskolai és óvodai 
pótadó. — Mint ebből a fölsorolásból is lát-
ható, kartársaink e tanulmányból az adózás 
összes viszonyaira nézve alapos fölvilágosítást 
nyerhetnek. A Néptanítók Lapja szerkesztő-
ségéhez számtalan kérdezősködés érkezik be 
adóügyek dolgában ; ezentúl tehát annak, a ki 
megszerzi a naptárt, nem kell e tekintetben 
kérdezősködnie. A Magyar Tanítók Naptára, 
melynek minden egyes példányából 10 fillér jut 
tanítóknak vidéken tanuló fiai ösztöndíj-alapja 
javára, megrendelhető, postautalványon, az 
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Athenaeum könyvkiadó hivatalánál (Budapest, 
VII., Kerepesi út 54. sz.); ára 80 filler (40 kr) 
s ezért a megrendelő bérmentve kapja meg a 
naptárt. 

— Tanügyi Értesítő czímen a „Komárom-
megyei Tanítótestület" havi közlönyt indított 
meg, mely a megyei tanítóegyesületi élet 
szolgálatában fog állani s melynek szerkesz-
tője Marcsa György egyes, elnök. Az első szám 
nagyon ügyesen van összeállítva és különös 
dicséretreméltó az a törekvése, hogy igazán 
megyei értesítő legyen s hogy országos tanügyi 
politikát nem űz, mint egyik-másik társa a 
vidéken. Az új értesítő megérdemli, hogy 
Komáromniegye területén általánosan elterjed-
jen; a tanítótestület tagjai ingyen kapják, 
mások egész évre 2 koronáért. 

— Tanítók Háza javára. Mohácson, a 
tanuló ifjúság: tanítójelöltek, felsőbb iskolai 
hallgatók augusztus 29 én tánczczal egybe-
kötött szavalati és zeneestélyt rendeztek, 
mely a Ferencz József Tanítók Házának 
88 korona 64 fillért jövedelmezett. Méltóbban 
alig töltheti el szünidejét az ifjúság, mintha 
szórakozás gyanánt ily nemesczélú intéz-
mény gyámolításáról gondoskodik. Mohácson 
az eszme megpendítője a bajai tanítóképző 
két növendéke: Zsivánovits Géza IV. éves és 
Csernyánszky Lajos IV. éves mohácsi ifjak 
voltak, a kik magukhoz vonták Gráf Sándor 
IV. o. bajai, Mayer Ferencz II. o. bajai és 
Hoff einer Rezső II. o. pécsi tanítójelölteket s 
a rendezésre Pribék János tanítót kérték föl. 
Közreműködtek: Kovács Lajos joghallgató, 
Kerner Róbert zenetanító, Szinger Lajos 
tanító; továbbá Klein Elvira k. a. czimbalom-
játékával, Pribék Mariska k. a. magyar 
népdalokat énekelt. A bajai áll. tanítóképezde 
tanári kara méltó elismerést érdemel azért 
a nevelésért, melyben növendékeit részesíti, 
kioktatván őket a tanítói közügyek felől is. 
Különben a bajai az egyetlen tanítóképző-
intézet, a melyben lapunk Tanácsadójának 
fontosabb részeit magyarázgatják az ifjúság-
nak s a hol az Eötvös-alap felől is fölvilágo-
sítják a tanulókat. 

— A muraszombatjárási ált. tanítókör 
Muraszombatban a Tanítók Háza javára hang-
versenynyel és tombolával egybekötött táncz-
mulatságot rendezett. Tiszta jövedelem volt 
323 korona 70 fillér. A tombolatárgyak közt 
volt a Tanítók Háza gyufája is. A siker 
főérdeme Takáts István t.-köri alelnököt illeti. 

— Helyreigazítás. Láng Mihálynak A 
magyar beszéd tanításának természetszerű módja 
czímü munkájáról lapunk 35. számában — 
sajtóhibából — az állott, hogy ára 1 korona 
50 fillér, holott e kitűnő munkának az ára 

2 korona 50 fillér. Kérjük t. olvasóinkat, 
vegyék tudomásul ezt a helyreigazítást. Ismétel-
jük, hogy Láng Mihály könyvét az Athenaeum-
nál (VII, Kerepesi-fit 54. sz.) lehet meg-
rendelni. 

— Adakozások. Nálunk befolyt a Tanítók 
Háza javára: Pribék József, Mohács (hang-
verseny és tánczmulatság jövedelméből) 88 ív. 
64 fillér; Éles Károly, Sümeg (lapunkban 
megjelent czikke tiszteletdíjából) 2 K.; Rusz-
nyák Ferencz, Hajmáskér (bélyegekben) 20 f. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak, VII., 
Wesselényi-utcza 52. sz. 

— Gyűlések. A barsvármegyei ált. tanító-
egyesület őszi rendes közgyűlését f'. évi okt. 
hó 3 án tartja Körmöczbányán. Ennek a 
gyűlésnek különösen érdekes mozzanata lesz, 
hogy a megyei ev. ref. tanítóegyesület, vala-
mint a megyei r. kath. tanító-egyesületi kcrök 
ez alkalommal fognak beolvadni az általános 
tanító-egyesületbe. Különösen érdekes az, hogy 
a róm. kath. tanítóegyesületi körök egyház-
hatóságilag utasíttattak a belépésre. Lapunk 
szerkesztősége a gyűlésen képviselve lesz. — 
A vasmegyei általános tanító-egyesület f. évi 
rendes közgyűlését Német-Ljváron 1900. 
szept. hó 19.-én d. e. 9 órakor tartja meg. — 
A kolozsvármegyei ált. tanítótestület m.-örmé-
ny esi köre f. évi őszi rendes gyűlését szept. 
20-án Septéren tartja meg. — A tordaaranyos-
vármegyei ált. tanítótestület maros- hidasi fiók 
köre iskjola felszenteléssel egybekapcsolt ez 
évi második rendes köri gyűlését f. é. szep-
tember hó 29-én Mező-Bodonban tartja meg. 

— T. Olvasóink figyelmét fölhívjuk Bérezi 
D. Sándor kézimunka-nagyiparosnak lapunk 
mai száma mellékletén közölt hirdetésére. Az 
említett nagyiparosnál kézimunkák, himző-
anyagok és hímzőszövetek gyári áron kap-
hatók. 

— Halálozások. Rétháti Miklós sztarcsovai 
áll. el. tanító Pancsován hosszas betegség 
után 37 éves korában s tanítói működésének 
15. évében meghalt.— Hohmann György német-
bólyi tanító szept. hó 7-én életének 51-ik s 
tanítóskodásának 30-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre! 

T a r t a l o m : Megyei tanszermúzeumok. Du'lás 
Gyula dr. — Tanító és szövetkezet. Barth a Pál. — 
Állami intézetek költségvetési és leltározási ügye. 
Hajnal Bernát. - A nyugdíjtörvény revíziója. I. Siirkó 
Endre. - II. Szalay Pál. — Irodalom. — S z ü n ó r a : 
Szeptember 10-én. (Költemény.) Lampértli Géza. — 
Egyenlőség, testvériesség. Béztolli M. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S 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 meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o k a t n e m a<1viiilt v i s s z a . 

Takarék-magtárak. 
A magyar gazdaszövetség „Hangya" 

fogyasztási és értékesítő szövetkezete 
tervbe vette a gabona-értékesítő szö-
vetkezetek létesítését is, mivel a kis-
gazdákra nézve fontos, hogy gaboná-
jukat ne a közvetítő ügynököknek adják 
el, hanem eladhassák azt nagy tömeg-
ben 3 mint jól kezelt piaczképes árut, 
egyenesen a nagykereskedőknek... 

így olvasom a közleményt egyik 
napilapban. 

Egyik eszme követi a másikat. 
Van nekem vidéki tanítói működésem-

ből egy alkotásom, a melyre ma is 
büszkén gondolok. Ha a szellemi mun-
kásságon kívül egyéb jót, maradandót 
alkottam abban a szerény faluban, a 
hol egy évtizedet töl töt tem: úgy az a 
takarék-magtár, mely létezését egykori 
állomásomon nékem köszöni. 

Mint fiatal tanító nagy ambiczióval 
mentem abba az igénytelen faluba, 
mely kántortanítójának megválasztott. 
Terveket szőttem, elgondoltam sok 
szépet s hittem, hogy legalább jórész-
ben meg fogom valósíthatni. Hittem, 
hogy népem, mely szeretettel viselte-
te t t irántam kezdettől fogva, követni 
fog becsületes törekvésemben s én a 
kis községből virágzó „ Boldogfaivá"-t 
fogok teremteni. Lelkem telve volt a 
vágygyal, hogy értük, népemért fogok 

munkálkodni, hogy ekként érdemes 
legyek a kenyérre, melyet községem 
nékem nyújt. 

Bevallom, csalódtam. 
Merészebb terveimmel kudarczot val-

lottam, mielőtt kipróbálhattuk volna. 
Leszavaztak! Sorsomat megérdemeltem. 
Az a józan gondolkozású, egyszerű 
falusi polgárság ki tudta hámozni ideális 
terveimből a rájuk nézve szükséges, 
hasznos és megvalósítható eszméket, 
míg a kevés, vagy reális értékkel alig 
biztató dolgokat elvetette. 

Most, érettebb észszel s gondolkozás-
sal belátom, hogy jól tették. Mert nem 
mindent ellenez a mi paraszt-népünk 
csupa konzervativizmusból, hanem azért, 
mert józan esze, talán ösztöne sugal-
mazza a helyest és értéktelent. 

Egyetlen, de maradandó alkotásom 
tar t ja fönn emlékemet az én volt 
népemnél: a községi takarék-magtár. 

Régóta él lelkemben a gondolat, hogy 
kifejezést adok alkalomadtán eszmém-
nek : a takarék-magtárak tömeges szer-
vezésének. Buzdítani kivánom kartár-
saimat hasonló alkotásokra. Kérni aka-
rom falusi kartársaimat, hogy alakít-
sanak községeikben ilyen kölcsön taka-
rék-magtárakat. „Gyűjtsetek, hogy a 
morzsákból jusson a szűkös időkben." 
Mert ez az áldott föld, Magyarország 
kalászos rónája nem ringat minden 

Lapmik 38-ik s z á m á h o z k é t m e l l é k l e t T a n c s a t o l v a . 
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évben bőséges istenáldást: fagy, jég-
verés, szárazság és más elemi csapá-
sok sokszor vidékeket sújtanak tönkre 
s ekkor csak drága uzsora mellett kap 
a nép vető-gabonát, vagy lisztet. 

Gyűjtsetek, kedves kartársak, hogy 
a kölcsön takarék-magtárból alapot 
teremtsetek az iskolának is. Mert én 
is tudom — átéltem — hogy minden 
falunak legmostohább gyermeke az 
iskola. Az iskolának hasznát csak télen 
látja ; a mi falu9Í népünk akkor veszi 
észre a tanitót, azontúl, ha kivált a tanító 
nem igyekszik szükségeikben segítsé-
gükre lenni, csak tehernek ta r t ja az 
iskolát, a tanítót. 

A nép, a nagy tömeg, nem lát a 
te szivedbe tanítótársam; nem érti, 
nem érzi a te lelkesedésedet. De te, 
tanító,nemcsak pedagógiát vagy hivatva 
alkalmazni ott a vidéken, hanem kell, 
hogy te légy a falu bölcse is. 

Ha értesz a nép nyelvén. 
Ha oda férkőzhetsz szivéhez; ha el 

tudod lesni gondolkozását; ha meglá-
tod anyagi szükségeit; ha velük érzesz 
bajaikban. 

Ha van hozzájuk jó szived; ha övék 
vagy lelkestül: az a jó magyar nép 
követ téged. Akkor növekedik előttük 
tekintélyed. Lehetsz az ő prófétájuk, 
ha úgyszólván ismered és szereted a 
bölcsőben levő kisdedeket is. 

Ha ilyen vagy, tanítótársam, akkor 
ott, abban a szerény zugolyban, hova 
sorsod vagy jó szerencséd vezérelt, te 
lész a közbecsülés tárgya. 

Akkor férkőztem én is népemnek 
szivéhez, a mikor a községben a taka-
rék-magtárt megalakítottam.. 

A kegyes ég jó esztendővel áldotta 
meg határunkat. Akkor összehívtam a 
falum népét. Előadtam a bibliai József 
bölcs tanácsát. Es a nép hajlott sza-
vamra. Fölöslegéből egy-két véka ele-
séget oda hordott össze a közös pad-
lásra és a szerény kezdet eredménye 
mintegy 60 mérő gabona lett. 

A rá következő tavasz mostohán 
köszöntött be. Jómódú polgárok is jöt-
tek kölcsöngabönáért s adtunk kinek-
kinek a készlethez mérten. Azon évben 
nem szorultak már uzsorára, holott az 
előző években már tavaszszal zsirálták 
a váltót a kereskedőnél. 

így gyűjtögettünk évről-évre. És ter-
jesztettük az eszmét a szomszéd fal-
vakban is. Alig néhány év alatt már 
külön, e czélra szolgáló, magtárt épí-
tettünk a fönmaradó fölös gabona érté-
kének kamatából. Attól kezdve nem 
látott szükséget iskolánk, ú j padok, föl-
szerelés stb. is bőven telt a nélkül, hogy 
külön adóztattuk volna meg a népet. 

A mikor eljöttem kis falumból, áldva 
emlegettek róluk való gondoskodáso-
mért. Hogy az iskolában megtettem dol-
gomat becsülettel, azt kötelességül tud-
ták be. De a másik cselekedetemet ér-
demül rótták föl. 

Érdemes az eszmével foglalkozni. 
A gazdasági ismétlőben elég buzdító 
szót találhat a tanító az eszme meg-
kedveltetésére. A szövetkezés korát ér-
jük amúgy is, mely más téren is igénybe-
veszi a tanító munkásságát. Az a cse-
kély teher, melyet a tanító a kölcsön 
takarék-magtár kezelésével magára vál-
lal, édes teher leend, mert a nép anyagi 
javát mozdítja vele elő. 

Erre törekedni pedig kötelességünk. 
A megalakulás, az alapszabályok elké-
szítése, a kimérésnél jelenlétei, a könyv-
vezetés stb. alig vesz igénjbe néhány 
órát évenkint, ezt az áldozatot min-
den tanító meghozhatj clj cl ki népét 
igazán szereti. 

(Budapest.) CsáJcy Elek. 

Miért nincs több tagja az Eötvös-
alapnak ? 

Azért, mert közönyösek vagyunk! Közö-
nyösek a saját dolgaink iránt; pedig a leg-
kimerítőbb munka sem öl annyira, mint a 
]közöny; halálos mérge ez különösen a köz-
ügyeknek, mely ellen csak egy ellenméreg 
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van: a lelkesedés. Szerencse, hogy ez utóbbiból 
egy kevés képes ellensúlyozni amannak egész 
nagy adagját. 

S hogy ez így van, sehol sem tapasztal-
hatjuk szembeszökőbben, mint éppen a tanítói 
pályán, a hol a tömeg közönyével szemben 
parányi kis nép lelkesedése nagy itézményeket 
létesített és tart életben. 

A minap történt, hogy egyik nagy vár-
megye tanítóegyesületének fáradhatatlan el-
nöke bizalmas levelet intézett minden egyes 
taghoz, melyben tudatja, hogy a gyűlés tar-
tamára lakást és élelmezést igen olcsó áron 
eszközölt ki számukra s kéri őket,- hogy a 
mennyiben azt igénybe óhajtanák venni: záros 
határidő alatt jelentkezzenek. S mit gondol-
nak, kérem, 195 tag közül hány jelentkezett ? 
Három! (Nem irom le számmal, mert így 
betűvel többnek látszik!) Hanem azért az 
ebéden természetesen ott volt 73; a vacsorán 
meg 158; persze, hogy minden kétszer annyiba 
került, mint került volna amúgy. Ezt a példát 
azért hoztam föl csupán, hogy lássuk a tükör-
ben önmagunkat s ijedjünk meg a saját arcz-
képünktől. 

Nem szándékom most rámutatni e közöny 
okaira, mert én azt csak okozatnak tartom, 
csupán arra a kérdésre óhajtok megfelelni 
ezúttal, a melyet czikkem élére írtam. 

Hogy miért olyan kevés az Eötvös-alap 
tagjainak a száma, annak oka a magyar 
tanítóság gondolkodása módjának többféleségé-
ben rejlik. Én e szerint a gondolkodásmód 
szerint négy csoportot tudok megkülönböztetni. 

Az első csoportba tartoznak a gyermektelen 
házaspárok és a férjhezmenni nem kivánó 
nőtanítók. Ezek így gondolkoznak: „Miért 
lépjek én be az Eötvös-alapba, mikor nekem 
nincs és nem is lesz arra soha alkalmam, 
hogy én annak jótéteményeit igénybevegyem?" 

Ti gyermektelen házaspárok és ti férjhez-
menni nem kivánó nők! Legyen szabad hoz-
zátok egypár zokszót szólanom! Ti vagytok 
azok, a kiktől a sors megtagadta a földi 
boldogságok legnagyobbikát. Miért tagad-
játok ti meg segítségteket azoktól,-kiknek a 
sors ebből a boldogságból nagyon is bőven 
juttatott? Hiszen azoknak talán abból nem 

adott annyit, a miből nektek bizonyára fölösen 
is mért? S míg ti amazokért e földi jóból 
egy kevéskét föláldozva szegényebbek nem, 
csak gazdagabbak lesztek, addig odaát az az 
öröm, — a mi lelketekben a jóttevés boldo-
gító tudata következtében fakad — megtíz-
szereződve ver sok-sok szívben tanyát! Miért 
ne szereznétek hát meg azt az örömet, mikor 
az nektek nemcsak hogy megerőltetéstekbe, 
de még csak áldozatotokba sem kerül? 

A második csoport így okoskodik: „Rá 
érek én még belépni az Eötvös-alapba, hiszen 
a fiam még csak most megy a gimnázium I. 
osztályába; majd ha a YIH.-ba kerül! Addig 
úgyis az n . . . . i tanítói internátus segélyezi, 
hát én is inkább azt támogatom!" 

Ez helyes, gyakorlati gondolkozásnak lát-
szik. De csak látszik! Nem akarom azt mon-
dani, hogy az önzés a mozgatója, csupán azt 
kérdezem, hogy, hát ha nem érsz rá kedves 
atyámfia belépni az Eötvös-alapba, mert 7 év 
alatt — a mitől Isten őrizzen! — 77-szer is 
meghalhatsz?! Vagy hát — akkor már nyug-
díjba kerülvén — terhes, kínos lesz a belépés ? 

Nem helyesebb, nem nemesebb gondol-
kozás-e ez: Belépek én most s míg birok és 
míg nekem szükségem lesz rá, addig segítek 
sok más társamon, — majd aztán, ha én reám 
kerül a sor s én esetleg már nem bírnám: 
segít rajtam is más, vagy ha más nem, segí-
tettem én már régen magamon ! . . . 

A harmadik csoport így beszél: „Mit 
nekem Eötvös-alap?! Majd ha megházasodom 
vagy férjhezmegyek!" 

Ez persze az arany-ifjúság. Ilyen is van 
köztünk bőven! Sajna! Persze, hogy az ilyen 
ifjúság nem érdemli meg csak a talmi arany 
nevet. 

No de ezeknek nem sok kell, hogy a talmi 
valódi aranynyá váljék. Egy-két példa s az 
ifjúság föllelkesül. Itt az legyen a jelszó: 
Csináld!. . . Kövesd! . . . 

A negyedik csoportot hagytam legutoljára. 
Készakarva tettem, — ha a vége jó, minden 
jó — ebből indultam ki. 

Fájdalom, hogy ez a rész az össztanítóság-
nak — mint a kimutatásból olvastam — csak 
V. része! Ez húzza az igát, — s ha foly-

38* 
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tatni akarnám a szójátékot, joggal elmond-
hatnám — s rabigában görnyed! Baj, baj, 
hogy így van. De tény, hogy a sok gyermek-
kel megáldott tanítók azok, a kik tagjai 
— sok más alapon kívül — az Eötvös-alap-
nak is; pedig legtöbbje nincs megáldva többel 
400 forintnál; és ezek teszik ki azt a 3000 
tagot! Szegény 3000 ember! Azaz mit beszélek, 
szegény! . . . Hisz gazdagabbak ők nálunknál, 
mert ők családot tartanak fönn, gyermekeket 
nevelnek föl, személy és fogyasztási adót fizet-
nek minden családtag után, vérrel áldoznak 
a hazának is, mert katonákat nevelnek neki 
és ezek mellett még arra is jut nekik, hogy 
fölvirágoztassanak egy nagy nemzeti vagyont, 
hogy gazdagabbá, nagyobbá tegyenek egy 
féltve őrzött nemzeti közkincset, melynek 
gyümölcseit már ma is oly sokan élvezik, s 
melyért százak és ezrek hoztak keserves áldo-
zatot. 

Álljunk be e lelkes sorba, kartársak, mi 
is! Ne gondolkozzunk annyiféleképen, mert 
a magyar' tanítóság a győzelemben csak akkor 
lesz nagy, ha a gondolatban egy lesz! 

Indítványozzuk országszerte a megyei tanító-
egyesület közgyűlésén az Eötvös-alap gyűjtő 
helyi bizottságának megalakítását, s ha meg-

. alakítottuk: toborozzunk, verbuváljunk a bizott-
ságba mindenkit, kinek keblében nemesen 
érző szív dobog. 

Az Eötvös-alap titkári hivatala szívesen 
küld minden ilyen bizottságnak alapszabá-
lyokat, melyeknek segítségével megkezdheti 
és irányíthatja is működését s tevékenysége 
terét és módját. 

Ott van a Lampel-czég hazafias ajánlata is; 
a ki terjeszti ezen czég kiadványait (a melyek 
ma leghíresebbek hazánkban) s évenkint leg-
alább 100 korona rendelést tesz vagy té te t : 
annak a részére jutalmul egy 50 koronás 
részesjegyet küld. Mily könnyű módja ez a 
belépésnek! 

De legkönnyebbé mégis az erős akarat s a 
férfias elhatározás teszi! 

Kartársak! Legyünk egyek a gondolkozás-
ban, férfiak az elhatározásban és — győzni 
fogunk! . . . 

(Nagy- Várad.) Bodnár János. 

Hozzászólások a nyugdíjtörvény 
revíziójához. 

Természetesnek és igazoltnak tartjuk, hogy 
a magyar tanítók az ország minden részéből 
küldenek be czikkeket a nyugdíjtörvény reví-
ziójához. Kétségtelen, hogy jelenleg ez a leg-
fontosabb tárgyak egyike. Közöltünk is ezik-
keket elég nagy számmal. De a beküldött 
czikkek mennyisége még napilapnak is sok 
volna s így sok derék és figyelemreméltó dol-
gozatot is mellőznünk kellett, tisztán helyszűke 
miatt. Az érdemesebbek közül azonban, hogy 
legalább némi nyoma maradjon fáradságuk-
nak, ezúttal nem kevesebb, mint 33 dolgozat-
ból készítettünk egy kis áttekintő szemlét. 

A 33 czikk írói a következők: 1. Bartók 
Jakab és Domber József (Losoncz), 2. Balassa 
Gábor (Hajmáskér), 3. Bányi István (Pozsony), 
4. Bódiss Géza (Hedrahely), 5. Bogyó István 
(Patóháza), 6. Csizmadia Aladár (Gerézd), 
7. Dankányi Mihály (Göncz). 8 d . . . 1 
(Csongrád), 9. Darab Lajos (Egyházas-Rádocz), 
10. Filep Endre (Ond), 11. Hangya Mihály 
(Tiszapüspöki), 12. Jurek József (Liptó-
Besenyő), 13. Kondor Ferencz (Halmos), 14. 
Kovács Ferencz (Magasfok), 15. Kovács György 
(Magyaróvár). 16. Kovács Sándor (Királyfa), 
17. Koródy Miklós, 18. Lázár György (Szu-
nyogd), 19. Mátray János (Gyula), 20. Marti-
novits Iván (Paricsova), 21. Nagy Béla (Szeg-
zárd), 22. Osváth Bertalan (Szendrőlád), 23. 
Pámi Mihály (Öcsöd), 24. Pöntör István 
(Kethely-Kisbér), 25. Pösztör Károly (Duna-
pataj), 26. Selmeczy Imre (Gelse),*27. Szent-
kereszty Tivadar(Csorvás-Gerendás), 28.Szokoly 
István (Bussa), 29. Szoural János (Mád), 
30. Tóth Ferencz (Somogy Csepely), 31. Tóth 
Kálmán (Tapolczaf'ő), 32. Yass Adám (Györki), 
33. Várhelyi György (Liptóbenedekfalu). 

Dicséretkép kell mindenekelőtt fölemlíte-
nünk, hogy a 33 dolgozat között alig van 
5 — 6, mely komolyabb gondolkozás nélkül 
tisztán frázisokat halmoz össze, sőt a tárgy 
nehézségét tekintve, aránylag kevesen írnak 
össze kalandos kivánságokat. Természetes 
azonban, hogy ilyenekben sincs hiány. Egyik 
(a neveket megkíméljük) azt követeli, hogy a 
tanítók nyugdíjigényének minimuma kétezer 
korona legyen, a másik azt, hogy a nyugdíja-
zás már két évi szolgálat után is megkezdőd-
jék a biztosított nyugdíj 35%-áva], a harma-
dik a tanítónő tanító féijének is teljes özvegyi 
nyugdíjat adna, a negyedik a falusi, városi és 
nagyvárosi tanítók nyugdíját külön kerek 
összegekben á lapítaná meg, az ötödik az 
iskolaföntartók hozzájárulását kétszeresre, sőt 
esetleg háromszorosra akarná fölemelni és így 
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tovább. De ezek, mint mondottuk, csak köve-
telők. Még a fölszólaló kántortanítók nagyobb 
része is mérsékeli óhajtását és megelégszik 
azzal (így a 2., 4., 14„ 30. számúak), hogy 
a kántortanítónál a nyugdíj minimuma egyenlő 
legyen a többi tanítókkal, ä Z ä Z cl fizetési 
minimum és a korpótlék. 

Legérdekesebb jelenség, hogy a hozzászólók 
nagyobbrésze, természetesen a kisebb fizetésű 
falusi tanítók, a legfontosabb reformnak azt 
tartanák, ha a törvény a régi alapra vissza-
térve, a nyugdíj kiszabásánál nem a legutoljára 
élvesett fizetést venné irányadónak, hanem min-
den tanító száméira egyenlő állandó összeget 
állapítana meg, mely a fizetési minimum és 
korpótlék összege lenne. Egy-kettő még a 
600 korona fizetési minimummal is megelég-
szik, többen ellenben — és teljes joggal — 
már a 800 koronát veszik alapul, ilyenek a 
2., 13.. 18., 27., 30., 33. számú hozzászólók. 
A 28-ik számú 1000, a 4., 6., 12. és 26. szá-
múak pedig az 1200 korona fizetést veszik 
alapul, természetesen a korpótlékkal. A leg-
többen határozottan ki is mondják, hogy a 
nyugdíjalap ne is adjon nagyobb nyugdíjat, 
mert szerintük az egyenlő képesítés és egyenlő 
munka a fő, nem a szerencse. Némelyek azon-
ban megelégszenek azzal, hogy ezt a minimu-
mot követelik, de a magasabb nyugdíjról nem 
szólanak. Kivételt képeznek, kik (20. és 24.) 
a törvényben egyenesen kimondatni akarják, 
hogy az egyenlő fix összeg mellett a nyugdíj-
alap életbiztosítási föltételek mellett bármely 
tagnak megengedje a magasabb nyugdíj bizto-
sítását. 

A szolgálati idő határául a legtöbb hozzá-
szóló 35 évet jelöl meg, a 30 évet csak a 
9., 23. számúak és föltételesen a 14. számú 
követeli. Igen sajátságosan 34 évet javasol a 
3-ik számú hozzászóló azon az alapon, hogy 
a középiskolai tanárok, kik tudvalevőleg 30-évi 
szolgálat után lépnek a teljes nyugdíj élveze-
tébe, négy évvel tanulnak tovább, mint a nép-
iskolai tanítók. Ugyanez a hozzászóló azt az 
indítványt is teszi, hogy a nyugdíjazott tanító, 
ha tovább is akar tanítani, fizetésén kívül a 
nyugdíjból 35% os jutalomdíjat kapjon. Töb-
ben (l., 3., 5. és mások) a szolgálati idő 
méltányosabb beszámítását követelik, még 
visszaható erővel is. 

Nem csekély azok száma (7., 10., 21., 23.), 
kik öt szolgálati év után akarják már a nyug-
díjaztatás megkezdését, de a százalékokban 
(25 — 50°/o-ig) ingadoznak, valamint az özve-
gyek és árvák százalékainak megállapításá-
ban is. 

A tanítók hozzájárulására nézve kevesen nyi-
latkoznak, a jelenlegi helyzetet meghagyják 

vagy legfölebb a 3%-hoz járulnak hozzá, a 
21-ik számú 4, sőt nagyobb százalékban is 
megnyugodnak. Egyik indítvány (27) szerint 
800 koronáig mindenki 2%-ot fizessen, a 
fizetéstöbblet esetén minden 100 korona fejé-
ben V2 százalékkal többet. A fizetésemelésért 
fizetendő 50%-ot a legtöbben sokalják, egye-
sek eltöröltetni akarják, mások 6—10%-ra 
apasztani és egy (23.) a tanítók alapfizetésének 
megfelelő arányban való kivetését ajánlja. 

Egyes fölszólalások vannak a természeti 
fizetés megállapítása ellen, követelve a 10 évi 
jövedelmi átlagos visszatérést, az oklevél nél-
kül működő tanítók fölvétele érdekében, az 
államsegély fölemelése tárgyában, de ezek 
kisebb formaságú részletkérdések, melyekről 
már a közlött czikkekben is volt említés. 
Érdekes új kívánalmak, hogy a kifizetendő 
nyugdíjösszeg maximuma is megállapíttassék 
a törvényben (8.) és hogy az állami képezdei 
és polgári iskolai tanítók, mint állami tiszt-
viselők, kiknek magas nyugdíjai különben is 
rontják a nyugdíjalap mérlegét, a tanítók 
magántulajdonát képező nyugdíjalap tagjai 
közül kivétessenek (15.). 

Láthatjuk e szemléből, hogy a tanítók 
kívánságai a nyugdíjtörvény revíziója iránt, 
legalább a főbb kérdésekre vonatkozólag, 
bizonyos egyöntetűséget nyertek és minden-
esetre tisztázódnak. Nagyon örvendünk ezen, 
mert közéig az idő, midőn a még eltérő néze-
teknek is lehetőleg egyeztetniük kell, hogy a 
küzdelem biztosabb eredményt mutathasson föl. 

(Budapest.) György Aladár. 

Leczkcterv és készítése módja. 
Tervszerűség a siker titka. E nélkül minden 

csak kapkodás. Terv nélkül a czélzott ered-
mény semmi tekintetbea sem valósítható meg. 

Hivatását, rendeltetését minden tanító is-
meri : hogy nevelve kell oktatnia. Ebben álta-
lános vonásokban zsinórmértékéül szolgál a 
tanterv. Az abban elébe szabottak azonban 
több oknál és akadálynál fogva egytől-egyig 
mind nem valósíthatók meg. Ez okokkal s lép-
ten-nyomon fölmerülő akadályokkal jó előre 
számot kell vetnie, ha nem akarja, hogy fon-
tos munkálkodása értéktelen időpazarlássá 
váljék. Azt pedig csak úgy kerülheti el, ha 
az osztályok tantárgyaival, az azokat felölelő 
tankönyvekkel s a gyermekekképességeihez mért 
tananyag óránkinti, vagy legalább is heten-
kinti mennyiségével már a tanév megkezdése 
előtt tisztában van, vagyis, ha az iskola vi-
szonyainak lelkiismeretes számbavétele után, 
kész tervvel, az úgynevezett leczketervvel lépi 
át tanterme küszöbét. 



38 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3">. SZÁM: 

Tudvalevő dolog, hogy a tantervben meg-
jelölt tárgyak nem mind kötelezők a népiskola 
valamennyi osztályára. Az osztályok fokozatos 
fejlődésével egyesek elhagyatnak s helyökbe 
mások vétetnek elő, illetve egészen újak lép-
nek előtérbe. Magától értetődik, hogy leczke-
terv készítésekor először is megállapítandók 

• a tanítandó tárgyak osztályonkint külön-külön, 
majd az osztályonkint használatba veendő tan-
könyvek s végül kijelölendő a tananyag ter-
jedelme. 

A tervszerűség lényege tulajdonképpen a 
részleteiben rejlik, illetve a részletek alapos 
földolgozása után következhetik csak sor az 
egésznek sikeres felölelésére, elsajátítására. 
A tananyag-részletek pedig bizonyos időtar-
tamhoz — óra-, félórához köttetnek, vagyis 
jelzett időtartamra jelöltetnek ki s dolgoztat-
nak föl. Hogy nem minden tantárgyra fordít-
tatik heti egyenlő óraszám, tudjuk. A tárgy 
természete s fontossága szerint, az egyikre 
több, a másikra kevesebb heti óra jut. Leczke-
terv készítésekor a tanítónak tisztában kell 
tehát lennie azzal, hogy hány órát fordíthat 
hetenkint egy-egy tantárgyra s hogy az hányat 
teend ki havonkint, majd az egész tanéven át. 

Egyszerű szorzással az természetesen a szo-
kásos heti szün- és vasárnapok számbavétele 
után sem állapítható meg. Vannak általánosan 
megtartatni szokott változó ünnepek, de elő-
fordulhatnak helyi s egyéb utánnézés nélkül 
bajosan megjelölhető szünetek. Azok naptár 
igénybevétele s az elmúlt tanévre való vissza-
emlékezés mellett veendők számba. Megbecsül-
hetetlen szolgálatot tesz e tekintetben az előző 
évi munkanapló. E nélkül is megállapítható 
ugyan a havi 's tanévi óraszám, mindennek 
daczára nem ajánlható eléggé ily naplónak a 
vezetése. 

A mint a leezketervkészítő tisztában van 
egy-egy tantárgyra eső havi, majd tanévi óra-
számmal, a tankönyvek alapján kijelöli minden 
egyes órára, egy hónapra, az egész tanévre 
eső leczkéket. Ha pedig a tananyag óránkinti 
kijelölése, főleg osztatlan iskolában nehézsé-
gekbe ütköznék, annak legalább heti terjede-
lemben való megállapítása eszközlendő. 

Ennek foganatosítása előtt, illetve közben 
azonban nem szabad megfeledkeznie az elő-
haladást gátló körülményekről, valamint olyan 
mozzanatokról sem, melyek bár nem általá-
nosak, a helyi körülmények s viszonyoknál fogva 
mégis a legodaadóbb tanító munkájának is, ha 
velük számot nem vet, valóságos zátonyai, kerék-
kötői. Ilyenek: 1. Az iskola viszonyai, vagyis 
osztott avagy osztatlan-e az; 2, 3 avagy több 
tanerő közt oszlik-e meg majd a munka avagy 
csupán egyre fog-e háramlani ? Egytanítós 

iskolában soha sem ölelhető föl a tananyag 
oly terjedelemben, mint a csak részben osztott, 
esetleg oly iskolában, hol minden osztálynak 
külön tanterme és tanítója van. 

2. A havi óraszámhoz mérten a tananyag 
akként jelölendő ki, hogy új ismeretek köz-
lésére abból csupán három hét óraszáma jusson, 
a negyediké pedig ismétlésre legyen fordítható. 
A tanítottaknak megtartása s az életbe való 
átvitele csakis a régebbieknek gyakori föl-
ujítása, vagyis ismétlés által biztosítható. Kellő 
idő az ismétlésre tehát úgy havonkint, mint 
az év végével okvetetlenül biztosítandó. 

A kitűzött czél megvalósítása nem kis mér-
tékben függ a rendelkezésre álló es?közöktől. 
Mentől több s tökéletesebb eszközünk van, 
annál fényesebb eredmény érhető el, ellenke-
zőleg pedig megközelítő is csak nagy fárad-
sággal. A tananyag kijelölése közben: 

3. ezen állapot kedvező, illetve kedvezőtlen 
volta sem hagyható figyelmen kívül. Kétség-
telen, hogy a tanító ügyessége, leleményessége 
e tekintetben sokat pótolhat. Számot vetve 
tehát e körülmény nyel is, arra kell törekednie, 
hogy tanítás közben soha se támaszkodjék puszta 
szóra, hanem mindenkor szemléletre. 

A vidék föld- s helyrajzi fekvése, illetve a 
községek minősége szerint változik a lakosok 
foglalkozása. Egy helyütt majdnem kizárólag 
földmíveléssel, másutt tisztán iparral, illetve 
vegyest, ismét másutt bányászattal stb.-vei 
foglalkoznak az emberek. Minthogy pedig a 
gyermekek nagyobbára szülőik kenyérkereseti 
módját üzendik, 

4. a tananyag kijelölésénél ezen körülmény is 
figyelemre méltatandó, vagy is a gyermek leendő 
foglalkozására is gond fordítandó. 

5. Lélektani tény, hogy a gyermekeknél a 
8-ik életévig túlnyomólag a szemlélő s képzelő 
tehetség működik. A dolgok lényege iránt 
nagyobb érdeklődés a 8—9-ik évtől mutat-
kozik. Ideálisabb eszméket, viszonyokat abban 
a korban csakis sejtenek. Ilyenek iránt a 
mindennapi iskolában legföljebb érdeklődést, 
vonzalmat lehet felkölteni; őket olyanok be-
fogadására előkészíteni. Tiszta fölfogásuk, mé-
lyebb megértésük csupán az ifjú-, némelyiké-
nél pedig egyedül a férfikortól várható. Határ-
vonalak nem vonhatók ugyan e tekintetben, 
mégis a tananyag akként jelölendő ki, hogy 
6—8 éves gyermekekkel főként a szemlélte-
tésre, 8—12 évesekkel a szemléltetés mellett 
az értelem művelésére szorítkozunk. Az ész 
művelése — a szemléltetés s értelem fokozatos 
fejlesztése mellett — csakis a 12-ik éven 
fölülieknél ápolható eredményesen. Ha a tanító 
ezen szempontokkal nem számol, könnyen 
megeshetik, hogy a gyermekek képességét 
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vagy túl, vagy pedig kevésre becsüli. Első 
esetten sokat, a másodikban meg kevés anya-
got vesz föl, illetve vagy szerfölött megnehe-
zíti, vagy pedig túlságosan megkönnyíti a gyer-
mekek munkáját. így is, úgy is kárt okozhat. 
Első esetben a reájuk háruló munka fölül-
múlván képességüket, gyengíti tehetségeiket, 
önerejökkel szemben bizalmatlanokká, csügged-
tekké, bátortalanokká válhatnak; második 
esetben, mivel munkájuk játékszerűvé válik, 
nem fejleszti tehetségeiket, erejüket, nem ké-
szíti elő őket az élet küzdelmeihez. 

Képesség tekintetében eredetileg a gyerme-
kek közt különbség nem igen mutatkozik, 
mind ennek daczára az iskolába lépést meg-
előzőleg sok helyütt óvodai gondozásban 
részesülnek, a legíöbb helyütt azonban nem. 
Egy helyütt, különféle viszonyok s körülmé-
nyeknél fogva, fölvilágosodottabbak, értelme-
sebbek a szülők, más helyütt kevésbbé, esetleg 
elmaradottak. Önként értetik, hogy ezen álla-
potok a gyermekekre is kihatással vannak, 
vagyis értelmesebbek, illetve kevésbbé, vagy 
egyáltalán nem azok. Hivatása magaslatán álló 
tanító előtt persze ezek sem maradnak kö-
zömbösek, valamint a szülők vagyoni helyzete : 
mennyiben képesek azok gyermekeiket a meg-
kívántató iskolai eszközökkel ellátni s ehhez 
mérten többet kell-e majd tanítania, mint 
tanultatnia ? 

Mindezek figyelembevétele után következik 
6. a legfontosabb, t. i. hogy a tananyag ykként 
jelöltessék ki, hogy a gyermekeknek soha se 
kelljen, mint eddig igen sok iskolában, rész-
letekkel, töredékekkel beérniök, hanem hogy, 
ha még oly kévéi anyag dolgozható is föl, 
mindenből s mindenkor teljesen befejezett 
egészet halljanak, tanuljanak meg s képesekké 
tétessenek az úgy szerzett ismereteket majd 
olvasás és tapasztalás által kiegészíthetni. 

Mindezt persze leczketerv nélkül, melynek 
hiányában a tanító sem azzal, a mit mái-
végzett, sem pedig, a mit még végeznie kell, 
tisztában nincsen és fokozatos haladásról, a taní-
tási elvek érvényre juttatásáról szó sem lehet: 
elérni lehetetlen. Leczketerv nélkül a tanító 
fontos foglalkozása a véletlenre bízott szerencse-
játék, öntudatlan tapogatódzás marad csak. 

(Liptó-Benedékfalva.) Várhelyi György. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a rahói szegény 

gyermekeket segélyző egyesületnek és a trebusa-
fehérpataki üvegipar részvénytársaságnak, a 
mely a szegény iskolás gyermekek részére 
1897—99. években mintegy 1380 korona 

értékű ruhaneműt adományozott, illetőleg a 
trebusa-fehérpataki áll. el. iskola létesítéséhez 
1074 korona értékű adománynyal járult hozzá. 

Kinevezte: Placlit Arthur oki. tanítót a 
csongrádi áll. el. népiskolával kapcsolatos gazd. 
ism.-isk. hoz gazdasági szaktanítóvá; Wittné-
Pintér Ilona oki. tanítónőt a temes-kutasi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Török Anna oki. 
óvónőt a jászó-mindszenti áll. óvóhoz óvónővé; 
Haczegán János oki. tanítót a román-bogsáni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Féregi Gábriella 
oki. tanítónőt a nagysajói áll. el. népisk-hoz 
tanítónővé; Lintz Géza oki. tanítót az új-
antalvölgyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Jank ovi eh Anna oki. tanítónőt a csacza-csádecs-
kai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Franzi 
Irma oki. tanítónőt a trencsen-baáni áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Kiss Margit oki. 
tanítónőt a kassahámori áll. el. ne'pisk. hoz 
r. tanítónővé; Tonka Irma oki. óvónőt az 
igazfal?ai áll. óvóhoz óvónővé; Mihajlovits-
Hável Lőrincz oki. tanítót a leszkoviczai (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk. hoz r. tanítóvá; 
Buttkay Aranka oki. tanítónőt a csongrádi-
tanyai áll. el. népisk-hoz r. tanítónővé; Domb-
rády Katalin oki. óvónőt a vadászerdei áll. 
óvóhoz óvónővé; Szőke Ferencz oki. tanítót a 
poklosteleki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Adorján Marazelné oki. tanítónőt a torontál-
almási áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Dobé 
Róza oki. óvónőt a sztrabicsói áll. óvóloz óvó-
nővé; Kováts Imre oki. tanítót a déne-fal t\ 
áll. el. népsk.-hoz r. tanítóvá; Mihálfi Ilona 
és Macskásy Vilma oki. tanítónőket a békés-
csabai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónőkké; 
Bódy Kláraokl. kisdelóvónöt a diósdi áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé ; Kammel Ferencz oki. 
tanítót a nyiébátori közs. jellegű gazd. ismétlő-
iskolához gazdasági szaktanítóvá; Posgay 
Jolán oki. tanítónőt a tótgyörki áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Sükösd Vilma oki. 
kisdedóvónőt a verespataki (II. számú) állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Gózon Aladárné 
okleveles kisdedóvónőt a zborói áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé; Drudarszky Mihály 
tanítót szamosi volt határőr vidéki közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Heim Alajos oki. tanítót 
a glogoni közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dölle 
Mária oki. tanítónőt a deszki áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Papp Ilona oki óvónőt a 
felsővisói óvóhoz óvónővé; Bejezy Emilia oki. 
tanítónőt a tőketerebesi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónövé. 

Áthelyezte: Blaskovich Irén tót-györki áll. 
el. isk. tanítónőt a békéscsabai áll. el. népisk.-
hoz; Tihanyi (Blazsek) Lajos új-antalvölgyi 
áll. el. isk. tanítót a rácz-kanizsai áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Filó Gézáné, szül. 
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Fodor Antonia diósdi áll. óvónőt a budafoki 
áll. óvóhoz; Alexy József csacza-hluskovei áll. 
el. isk. tanítót a sztaskói áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Midiner né-Kövér Etel zborói 
és Herold Márta jászó-mindszenti áll. óvónőket 
az erzsébetfalvi áll. óvóhoz; Kukucslca György 
csacza csadecskai áll. el. isk. tanítót a csacza-
hluskovei áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Kneitner Gizella nagybereznai és Vastagh 
Anna csúcsai áll. óvónőket jelen minőségben 
kölcsönösen; Terfaloga János dobollópataki 
áll. el. isk. tanítót a mehádiai és Kassai Ferencz 
mehádiai áll. el. isk. tanítót a jásszenovai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségben; Onódy Gusztáv 
és Onódyné-Goldschmid Antónia pancsovai áll. 
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az erzsébetfalvi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; Beszter-
czey György kismartoni áll. polg. isk. segéd-
tanítót jelenlegi minőségében a liptószent-
miklósi áll. polg. fiúisk.-hoz; Gosztonyi Gyula 
pórázi áll. el. isk. tanítót a forbergi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségben; Kádár János pócs-
falvai áll. el. isk. tanítót a szászújfalusi áll. 
el. isk. hoz jelen minőségében; Záborssky 
Kálmán bucsu-szt.lászlói áll. el. isk. tanítót a 
győrszigeti áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; 
Vályi Imre munkácsi gazdasági szaktanítót a 
szolnoki külön szaktacítós gazdasági ism.-isk.-
hoz jelen minőségben; Török Belanecz Mihály 
magyar-fodorházi áll. el. isk. tanítót a pócs-
falvai áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Megerősítette: Folkmann János zólyomi áll. 
polg. fiuisk. igaz.-tanítót igazgatóiminőségében. 

Jóváhagyta: a tordaaranyosvármegyei általá-
nos tanítóegyesület alapszabályait folyó évi 
55.968/1900. számú rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Varga Ferencz 
szőgvi munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
720 koronát; Kratochvill Miklós bogárosi r. 
kath. munkaképtelen tanítónak évi 860 koronát; 
Kállay Rafael szentiváni r. kath. tanítónak 
évi 600 koronát; Gregor Józsefné szül. Bauer 
Aranka predméri munkaképtelen óvónőnek 
évi 300 koronát; Babb Mihály érszentkirályi 
g. kath. fel. tanítónak évi 480 koronát; Chitta 
László virágosbereki munkaképtelen g. kath. 
el. isk. tanítónak évi 440 koronát; Tapp Lajos 
füzesgyarmati munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1100 koronát; Gécs János békés-
csabai munkaképtelen ág. h. ev. tanítónak 
évi 1420 koronát; Pisteyné Hegedűs Amália 
krásznóczi munkaképtelen ág. h. ev. tanítónő-
nek évi 720 koronát; Pap János sukorói 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 940 
koronát; Andrei György oláh-baksai el. isk. 
g. kath. tanítónak évi 600 koronát; Buzsinszky 
József németürüghi r. kath. tanítónak évi 
860 koronát; Vass György nyárádi munka-

képtelen ev. ref. tanítónak évi 660 koronát; 
Papp György tasnádi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 620 koronát; Ényi Lászlóné 
szül. Maulcs Gabriella trencséni munkakép-
telen áll. el. tanítónőnek évi 1040 koronát; 
Vörös Simon vágújhelyi munkaképtelen izr. 
el. iskolai tanító részére évi 1200 koronát; 
Gipsz Ignácz pőstyéni munkaképtelen izr. el. 
iskolai tanító részére évi 520 koronát ; Keresz-
tesi Ferencz harasztkereki munkaképtelen ev. 
ref. tanító részére évi 520 koronát; Gavrilette 
Pál beéli munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 760 koronát; Angster Jenő makói 
ideiglenesen munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére egy év tartamára 600 koronát; Fischer 
Frigyes főrévi ág. h. ev. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 720 koronát; Kottva 
József újkaránsebesi közs. el. isk. munkakép-
telen tanító részére évi 700 koronát; Bokszin 
Melentin széltallói munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 240 koronát; Popovits Lázár 
sándori munkaképtelen g. kel. szerb, tanító 
részére évi 1020 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Szilvássy 
Irma hertelendyfalvai munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek 1100 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Palló István nagygalambfalvi áll. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Kuharcz Mária, valamint 
Ilona, Irma és Ida nevü kkorú árváinak össze-
sen évi 675 koronát; néh. Croza Kandin volt 
brassói g. kel. tanító árváinak évi 300 koronát; 
néh. Deutsch Miksa szentesi nyugalmazva volt 
izr. tanító özv., szül. Schönfeld Antóniának 
600 koronát; néh. Bokros István bihari ev. 
ref. tanító özv., szül. Czike Karolinának évi 
330 koronát; néh. Srida Demjén nikuliczai 
gör. kel. tanító özvegye, szül. Csüngán Ilona 
és 3 kiskorú árvája részére évi 600 koronát; 
néh. Schäffer Henrik "karavukovai közs tanító 
özvegye, szül. Schäffer Katalinnak 317 koronát; 
Matey Ferencz klyussói r. kath. taaító özvegye, 
szül. Berta Zsuzsánnának 450 koronát. 

— Fölhívás. A kismartonvidéki róm. kath. 
tanítóegyesület f. é. julius hó 5-én tartott évi 
közgyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy kér-
vénynyel fordul a nagym. vallás- és közokta-
tásügyi minister úrhoz és a nagym. püspöki 
karhoz a czélból, hogy az országos tanítói 
nyugdíjtörvény oda módosíttassák, miszerint az 
1893. évben kiállított díj levél alapján a nyugdíj-
igény megállapításánál nemcsak a tanítói fizetés, 
hanem a kántori illetmények is vétessenek 
tekintetbe. Ezen úton kérjük valamennyi t.-cz. 
tanítóegyesületnek ezen fontos czél elérésére 
közreműködését. Hazafiúi tisztelettel: Hackl 
József, elnök. Szimák János, jegyző. 



3 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

iiiiwtmni.'i- • • 

SZÜNORA 
A gyilkos. 

Szegény Kénegi Tóbiás bácsi. 
Az Isten nyugaszsza meg. Jó ember volt, 

jó tanító. Csak egy volt a hibája: szeretett 
verekedni — az iskolában. 

Ha a gyermek egy szót elhibázott, ha egy 
számjegyet nem a Tóbiás bácsi szeszélye szerint 
írt föl, rögtön ott volt a nagy „pofon". Any-
nyira megszokta ezt, hogy utóbb merő szóra-
kozásból is osztogatta a pofonokat. — Igen 
gyakran megtörtént, hogy a gyermekek vödörré 
dagadt fejjel, vérben uszó szemekkel s vér-
piros arczczfll menekültek haza. 

A szülők sokszor elborzadva szemlélték a 
hazatérő gyermekeket, de szólni egyikök sem 
mert, mivel féltették szívok vérét Tóbiás 
bácsi nagyobb gorombaságától, no meg a — 
szekundáitól. Azután meg öreg is volt már 
az istenadta: alacsony, sovány, rőtszakállú 
emberke, kinek szemléleté inkább szánalmat, 
mint haragot vagy gyűlöletet keltett. 

Ezt az öreg urat eresztettük le pár hete a 
sirba — igaz szeretettel, igaz részvéttel. Meg-
könyezte mindenki, elfelejtette durva bánás-
módját minden nöyendéke. A sir mindent 
kiegyenlít . . . 

Halála előtt néhány nappal lelkészt hivatott 
Tóbiás bácsi. A lelkész (plébánosom) azonnal 
magához kéretett (engem: a kántortanítót) s 
fölhivott, hogy most kivételesen én mennék el 
vele a beteghez. „Látogassuk meg — mondá — 
még egyszer Tóbiás bácsit. Rosszul lehet az 
öreg, mert sürgősen hivat." 

Elmentünk. 
Belépve a szobába, fájdalmas érzés lepett 

meg bennünket. A beteg elszáradt, roskadozó 
testéből a lélek már ugyancsak .készült. Meg-
tört szemei mutatták csak, hogy él. Szörnyen 
eltorzított arcza pedig azt mutatta, hogy 
valami irtózatos lelki harcz dűl bensejében. 

— Tisztelendő uram — szóla bágyadtan, 
a mint bennünket meglátott — szüksé-
gem van vigasztalására. Egy rettenetes dolog 
nyomja lelkemet. Kétségbe kell esnem, mielőtt 
meghalnék. 

Erre én távozni akartam a szobából, de 
Tóbiás bácsi visszaintett. 

— Maradjon, öcsém! A dolog önt külö-
nösen érdekli. Bár volna itt minden tanító-
társam, hogy okulást nyújthatnék mindnyájá-

nak. De hiszen majd leírja ön az én esetemet 
tanulságul sokaknak, halálom után. Hát csak 
maradjon! 

— Tisztelendő uram! — kezdé ismét a 
beszédet a beteg — megbocsátja-e Isten a 
gyilkosságot ? 

Megrettentünk a nem várt kérdésre s cso-
dálkozva tekintettünk egymásra. 

— Miért kérdi ezt, uram ? Hisz ön nem 
gyilkolt meg senkit — jegyzé meg a plébános. 

— Oh, dehogy nem! . . . Most négy éve 
egyik tanítványomnak halálát okoztam. Nincs 
azóta sem éjjelem, sem nappalom; nincs nyu-
godalmam, nincs maradásom. Olyan vagyok, 
mint az üldözött vad. 

— Nem értem, kérem, a dolgot. Szíves-
kedjék világosabban beszélni! 

— Világosabban! Hát nem tudja-e az egész 
világ az én rettenetes tettemet? . . . Öh, 
Istenem ! Hisz nagy kínjaimban azt gondoltam, 
hogy az emberek ujjal mutatnak reám; azért 
kerültem is őket, a hol csak lehetett . . . . 
Világosabban beszélek tehát. Ismeri tisztelendő 
uram Széphalmi Henrik kereskedőt-. Egyetlen 
fia, az élénk Géza, a vezetésem alatt levő II. 
polgári iskolai osztályba járt. Figyelmetlen 
volt egy alkalommal a számolásban, mi miatt 
epés természetem elragadott s dühömben 
kegyetlenül arezulvertem a fiut. S mivel ez 
fájdalmában azt merte mondani, hogy „majd 
megmondom édes apámnak," fejét is agyon-
öklöztem, sőt a tanteremből is kitaszítottam. 

Megrázkódtunk Tóbiás bácsi kijelentéseire 
s irtózat fogott el bennünket, mit a beteg 
észre is vett. 

— Ugy-e irtóznak tőlem? Ugv e most már 
elhiszik, hogy én gyilkos vagyok? Kérem, ne 
vessenek meg! hisz rút cselekedetemet én 
Ítélem el legjobban. Mindjárt bántott a lelki-
ismeret, hogy nevelői működésemet meggya-
láztam ; hogy a szeretet munkáját a legocs-
mányabb, a legdurvább módon tönkretettem. 

Itt kissé elhallgatott a beteg, részint azért, 
hogy ujabb erőt gyűjtsön a beszédre; részint 
azért, hogy rettenetes tettét pár pillanatra 
ismét megsirassa, mit igazoltak öreg szemeiből 
hulló sűrű könyei. 

Majd ismét tovább fűzte szavait: 
— Lelkiismeretem mardosása és félelmem 

tetőpontjára szállt, midőn brutális cselekedetem 
után harmadik napon Széphalmi Henrik cse-
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lédje kopogtat be hozzám. Levélkét ad át, 
melyben ^gazdája kér: látogatnám meg pár 
perezre. Irta azt is, hogy Gézája igen beteg. 
Meg voltam semmisülve. Meg voltam győ-
ződve, hogy Széphalmi így fog fogadni: „Isten 
hozta gyilkos úr, ime itt az áldozata, gyönyör-
ködjék baromi cselekedetében!" 

Összeszedve magamat mégis s lelánczolva 
félelmemet, elindultam a — kálváriára . . . 
Oda érve, a várt dolognak ellenkezője lepett 
meg. 

Széphalmiék szívesen fogadtak s mindjárt 
panaszkodták, hogy Géza valahonnét lezuhant, 
agyrázkódást kapott s most betegen fekszik. 
Az orvos is igen veszélyesnek mondja a bajt. 
Majd arra kértek, hogy nézném meg az ágy-
nak esett fiút s kérdeztek, hogy mint osztály-
főnök nem tudnám-e: honnan eshetett fe a 
fiú ? — Gondolhatja tisztelendő uram, mint 
érezhettem én magamat e kérdésre. Hogy össze 
nem roskadtam az önvád súlya alatt, azon 
csodálkozom. „Tudtommal nem eshetett le 
sehonnan" — hebegém. Majd a gyermek 
ágyához léptem. „Mi bajod, fiam?" — kérdém. 
A fiú reám veté szemeit, de ajkai zárva ma-
radtak. Nem szólt semmit, de szemei annál 
többet beszéltek. Irtózatos helyzetben voltam. 
A gyermek Ítéletet szóró tekintete alatt szinte 
kővé váltam. Mintha csak mondta volna: 
„Eljöttél te hóhér? Talán még nem vertél 
agyon eléggé?" . . . Igazán Káin lelki fur-
dalásait éreztem. — Szüleinek, úgy tapasz-
taltam, nem szólt a gyermek az éu hős csele-
kedetemről ; valószínűleg merő félelemből, mivel 
atyja szigorú ember volt, noha egyetlen gyer-
mekét igen szerette. Nekem nagy szerencsém 
volt szegény Géza hallgatása . . . Perezek 
multával fölocsudtam kövültségemből s be-
szélni kezdtem a gyermekhez, mire az befelé 
fordítá az arczát . . . Bűnöm teljes tudatában 
csendes zokogásban törtem ki most s ez álla-
potomban, búcsút dadogva, hazarohantam. 
Fülembe csengnek máig^ is az agyonkinzott 
fiú szülőinek szavai: „Áldja meg az Isten 
ezt a jó embert. Igazi nevelő, igazi jó tanító. 
Ime a szegény beteggel s szüleivel mennyire 
együtt é r e z . " . . . Szegény szülők, szegények! 
ha a valót tudják, bizony más szavakat han-
goztatnak utánam . . . Széphalmiéknál tett láto-
gatásom után boldogtalanabbnak, nyomorul-
tabbnak éreztem magamat az utolsó féregnél. 
Szomorú, levert voltam szakadatlanul. Föl is 
tünt bágyadtságom mindenkinek. Hát még 
midőn — tíz nap múlva — a gyermek meg-
halt! Akkor, akkor mit éreztem én! Az igaz-
gató elrendelte, hogy a gyermekekkel együtt 
a tantestület is megjelenjen az előkelő család 
sarjának temetésén. Megjelentem hát én is. 

A „circumdederunt me" fölséges hangjai 
alatt körülvettek engem is az önvád összes 
kinjai. Az elájuláshoz csak pár vonalnyira 
voltam. Reám is volt ám minden szem irá-
nyozva. Főleg a siránkozó szülők vetették 
gyakran reám hálás tekintetüket. Hálás! óh 
Istenem, hogy tévedhetnek némelykor az 
emberek! Hálával tekinteni egy gyilkosra! 
Hogy bűnömet siratva, könyem patakzott, 
a résztvevő, az atyáskodó nevelőt csodálták 
bennem. Ez a tévedésen alapuló elismerés, 
hála, áldás, mint megannyi tőrszurás érintette 
szivemet, hatványozta bűntudatomból szár-
mazott kinomat. — A délutáni órákban tör-
tént temetés után azonnal haza siettem. Szo-
bámba zárkóztam, hol fuldokló zokogás vett 
erőt rajtam. Nőm csaknem kétségbeesett álla-
potomon; nem tudva: mi ért engemet. „Semmi 
bajom, édesem; igen szivemre hatott Szép-
halmi egyetlen gyermekének halála." így 
vigasztaltam, vagyis inkább ámítottam jó 
feleségemet. Ámde hiában ámítgattam őt is, 
magamat is: megnyugodni nem tudtam. Bűn-
tudatom zaklatott, űzött, kergetett. Főfájást 
hozva föl okul, az esti üde levegőt mentem 
ki élvezni. Isten szabad ege alá érve, futottam, 
rohantam előre . . . Hol s merre bujdostam, 
nem tudom. Csupán azt tudom, hogy egyszer 
csak a pár órával előbb elhantolt gyermek 
sirjánál térdeltem: csókolva annak keresztjét 
s kérve az elköltözöttnek szellemét, hogy 
bocsásson meg nekem, hogy könyörögjön szá-
momra Istennél irgalmat, kegyelmet . . . Imád-
koztam. Óh, pedig de régen cselekedtem már 
ezt! . . . S mintha az ime a vigasztalás balzsa-
mát nyújtotta volna nekem! Mintha meg-
könnyebültem, mintha kissé magamhoz tértem 
volna! Haza siettem. Aggódó nőm már ne-
hezen várt . . . 

Betegünk itt ismét kimerült. Néhány pilla-
natig kellett várnunk, míg ismét folytathatá: 

— A rettenetes nap után kissé nyugodtabb 
lettem csakugyan; de a vidámság örökre 
eltűnt arczomról. Hivatalom pontos betöltésé-
ben s a gyermekekkel való atyai bánásmód-
ban kerestem vigasztalást, enyhülést. Azonban 
a nemezis csakhamar föltépte a hegedni kezdő 
sebeket. Néhány hónapra nőm — az én 
életem, őrző-angyalom s mindenem — rövid 
betegség után örökre elhagyott. Majd egy 
évre reá egyetlen fiam, ki a budapesti egye-
temen már negyedéves orvosnövendék volt, 
elmezavarba esett s ezen állapotában öngyilkos 
lett. — Ennvi csapással a szenvedések pohara 
csordultig megtelt. Meg voltam törve testben, 
lélekben. Nyugalomba vonultam; ha ugyan 
az én helyzetemet nyugalomnak lehetett volna 
nevezni . . . 
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Csendes zokogásba tört itt ki a beteg. o o 
Fölösleges mondanom, hogy vele könyeztünk. 
Majd összeszedve magát, e kérdést intézi a 
plébánoshoz: 

— ú g y e, kedves tisztelendő uram, nagy 
az én bűnöm ? Talán nincs is más hátra, 
mint Káinnal kétségbeesni. Ámbár sokat, igen 
sokat szenvedtem. Szivem, lelkem az önvád 
rettenetes mardosásai alatt szinte megégett. 
I t t fekszem. Látja uram: mi lett belőlem. 

— Legyen nyugodt — mondá a plébános-
Kétségbeesnie nem szabad. A jó Isten irgalma 
kiapadhatatlan, azért meg fog önnek is bo-
csájtani ; annál inkább, mert nem volt szán-
dékában a fiún halálos sértést elkövetni. —• A 
nevelői szigort ugyan rettenetesen túllépte, a 
mi nagy baj s fájdalom, a szerencsétlen szülők 
egyetlen reményét s minden örömét zárta 
sírba. Ámde a kegyelem Istene az igazi bűn-
bánatot örömmel fogadja s a megtérőt atyai 
keblére öleli. 

Most már plébánosom intésére távoztam a 
beteg szobájából, hogy Tóbiás bácsi nyugod-
tan járulhasson a töredelem szentségéhez. 

A szent gyónás végeztével szívhez szóló 
tanítást adott a plébános Tóbiás bácsinak s 
utána gyönyörű imát mondott. 

Meg is könnyebbült a beteg, kinek a lelki 
megnyugvás szinte vissza látszott adni életét. 
Kegyelettel s őszinte részvéttel vettünk tőle 
búcsút. 
_ — Úgy-e eljönnek még, tisztelendő uram? 

Ugy e megnéznek még engemet betegágya-
mon ? 

— Megnézzük, meg; csak legyen nyugodt, 
Tóbiás bácsi — mondám én. 

— Tehát a viszontlátásig — rebegé be-cs o 
tegünk. 

A viszontlátásig . . . igen . . . a ravatalnál. 
Úgy is lett. Negyedik napon halott volt 

szegény öreg. Környezői úgy mondták, hogy 
nyugodt, csendes halála volt. 

Most már kedveseinél van. Elnyerte a 
várvavárt, igazi nyugodalmat. 

. . . . Ha úgy néha napján az indulat heve 
elragadna minket, tanítókat s kezet és botot 
emeltetne az Isten képére teremtett gyermekre, 
gondoljunk minden alkalommal — Tóbiás 
bácsira. 

(Diszü.) Németh György. 

IRODALOM. 
Váczy István áll. isk. tanító (Kistelek, 

Csongrádm.) következő két munkája jelent meg: 
„ Túrczák" (szépirodalmi munka) ára postai kül-
déssel darabonkint 55 krajczár, továbbá: „ Nép-

oktatásunk ezeréves történetének rövid áttekintése* 
és „ Czélszeríí-e a váltakozó rendszer a népiskolá-
ban" czímű tanügyi munka ára postai küldés-
sel darabonkint 45 krajczár; minden meg-
rendelt drb után 5 krt a szerző a Tanítók 
Háza javára ad. Ajánljuk megrendelésre s 
megjegyezzük, hogy mindkét munkát csak a 
szerzőnél lehet megrendelni. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A békésmegyei ált. tanítóegyesület 

Gyulán tartotta rendes évi közgyűlését, a 
megyeháza dísztermében. Nagy Lajos elnöki 
megnyitójában a tanítóegyesületek működését 
három irányban tartja fontosnak: a megye 
tanítóinak egyesítése, a boldogulásért való 
küzdelem s a magyar nemzeti állam fejlesz-
tése szempontjából. Rámutat arra, hogy a 
t anító- egyesületek rövid időn belül tették 
lehetővé az OKZ. tanítói árvaházak, az Eötvös-
alap és a Ferencz József Tanítók Háza léte-
sítését. Sajnálatát fejezi ki, hogy mindezen 
szép eredmény daczára még sokan távol tart-
ják magukat az egyesületi élettől. Végül üd-
vözli Rezei Sylvius kir. tanfelügyelőt és Bán-
hegyi István nyug. tanfelügyelőt. Singer Manó 
főjegyző fölolvassa évi jelen ését. Donner 
Lajos gondos tanulmányt olvasott föl „a tanyai 
iskolák felügyeletéről." Szűcs György érteke-
zése: „A néptanító a szövetkezeti eszme szol-
gálatában", mértékletességi egyletek, hitel-
egyletek, tej-szövetkezetek fölállítását sürgeti. 
Brósz János „A népoktatás beleillesztése a 
községi közigazgatás keretébe" értekezésében 
az iskolaszéknek mint elavult, régi intézmény-
nek eltörlését kívánja. Vári Szcacsek Rezső 
„Kultúrképek a magyar iskolázás ezeréves 
történetéből" cz. fölolvasása tetszésben része-
sült. Az indítványok során elhatároztatott, 
hogy a Tanítók Házában létesítendő békés-
megyei szoba alaphoz szükséges 3000 korona 
minél előbb gyűljön egybe, az egyes járás-
körök az e czélra gyűjtött összegeket küld-
jék a fönti czím alatt a T. H. pénztárába. 
Jövő évi közgyűlés B.-Csabán lesz, a mikor 
az egyesület 25 éve3 fönnállását fogja meg-
ünnepelni. A közgyűlés Wlastics Gyula mi-
nistert, Zsilinszky Mihály államtitktárt és 
HaJá>z Ferencz minist, o.-tanácsost táviratilag 
üdvözölte. — A közebéd folyamán Brósz 
János 20 koronát gyűjtött a T. H. békésmegyei 
alapjára. Délután Reisner Emánuel meg-
hívására a „T. II. gyufája" gyártását nézték 
meg a tanítók. Ez alkalommal szives házi-
gazdának mutatkozott be Reimer Emánuel; 
sőt a Tanítók Házában létesítendő békés-
megyei szoba-alapra 20 koronát ajánlott föl. 
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X A drégeli tanítói kör a magyar király-
ság és kereszténység 900 éves fennállásának 
emlékére Ipolyságon díszgyülést tartott. Az 
ünnepélyes sz. mise után az elnöki megnyitót 
Tihanyi Endre esperes-tanfelügyelő tartotta, a 
díszbeszédet az ünnep jelentőségéről pedig 
Jávor Bertalan ipolysági vezető tanító. El-
nöklő esperes a zárszóban Kubányi Károly 
kir. tanfelügyelőnek a díszgjülésen való sze-
mélyes megjelenéseért köszönetet mondva, a 
résztvevőket ebédre vendégeiül hívta meg. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. Gy. Kilye. Buzgóságáért fogadja az 

Eötvös alap elnökségének köszönetét. Levelét 
megküldtük Reisner Emánuel gyárosnak Gyu-
lára, megkérve őt az abban foglaltak telje-
sítésére. Abban igaza van, hogy „a Tanítók 
Háza gyufája elterjedéséért minden tanító 
felelős s a ki az elterjedés^ elő nem segíti, 
kötelességet mulaszt." — M. J. G. Ilyen 
dologban nem mihozzánk, hanem Lampel R. 
(Wodiáner F. és fiai) könyvkereskedéséhez 
(VI., Andrássy út 21. sz.) kell fordulni. Ott 
az árát is megmondják. — Péterfy Béla, 
Lénárd Ede, s mások, kik az útadóról tuda-
kozódnak, a M. Tanítók Naptárában megta-
lálhatják a választ. — Csizmadia. S. Sz. 
Bizony egy időben nem leiiet tanítói állás 
jövedelmét húzni, meg nyugdíjat is. Vagy 
nyugdíj, vagy tanítói állás, illetve jövedelem. 
S nem találja ezt ön természetesnek? — 
L. J. Az ismétlő oktatást is ugyanabban a 
hónapban kell kezdeni, mint a rendes tanítást, 
csakhogy az ismétlő-oktatás november 1-től 
áprilisig heti 5 órára terjedjen. A ki 15 ik 
évét még be nem töltötte, fölveendő az ismétlő-
iskolára kötelezettek nyilvántartásában. — 
M. Ii. 0. Többször említettük már, hogy ha 
végleges minőségben alkalmazott tanító ezt 

o o o 
az állását elhagyja s ideiglenes állást foglal 
el, addigi nyugdíjigényét koczkáztatja. A ve-
szedelem abban rejlik, hogy ha nem véglege-
sítik az ideiglenességi idő letelte után, a 
szolgálatában a folytonosság megszakad. — 
F. Mór. A közoktatási minister 1900. évi 
51.498. sz. rendelete értelmében, a tanító az 
1868: XXXVII1. t.-cz. 138. §-a alapján végleges-
nek tekintendő s állásából csak fegyelmi úton 
mozdítható el, ha a pályázatban az ideigle-
nesség nem volt kikötve. — Levita. Tudassa 
velünk: ki írta azt Önnek Budapestről, hogy 
az a leányka, ki az Önök nyilvános elemi isko-
lájában — bár magánúton — a harmadik 
osztályról jó sikerű vagy legalább kielégítő 
vizsgálatot tett, most, midőn Budapesten akarja 
folytatni tanulmányait, itten az elemi I., II., 

III. osztályról vizsgáznia kell 15 frt 30 kr s 
így összesen 46 frtnyi vizsgálatidíj mellett? Mi 
majd aztán czitáljuk a §-okat az ily eljárás 
ellen. — Andrássy Lajos. A törvény szerint 
40 évi beszámítható szolgálat után senkisem 
kaphat kevesebb nyugdíjat 300 frtnál. Miután 
Ön 49 évig szolgál — mint levele egyes ada-
taiból, kivált a díj le vél-másolatból látjuk, 
róm. kath. iskolában — ennélfogva bár csak 
243 korona a tisztán tanítói fizetése, mégis 
kapna 300 frt nyugdíjat; nevezetesen, ha kez-
dettől fogva tagja az orsz tanítói nyugdíj-
intézetnek és megszakítás szolgálatában soha-
sem volt, akkor 300 frtnak 80%-át az orsz. 
tanítói nyugdíjalapból, 20%-át pedig az iskola-
föntartó terhére szabnák ki a ratio educ. értel-
mében. — Ny. J. A vízszabályozási ügyben 
kövesse a lapunkban 1898 okt. 13-án megjelent 
(41-ik) utasítást. — Sch. J. Sűlyos és előre-
láthatólag huzamos betegsége miatt ne mond-
jon le, hanem vagy egyévi szabadságért vagy 
ideiglenes nyugdíjazásért folyamodjék. Az állás 
egyszerű odahagyása nyugdíjügyét koczkáz-
tatja. — N. B. Aszaló. Lapunkban már több 
izben olvasható volt, sőt annak idején egész 
hosszú czikket szenteltünk ennek a dolognak. 
Nem térhetünk mindig vissza rá. A most 
megjelent Magyar Tanítók Naptárában benne 
van. — N. J. H.-M.-Yásárhely. Az idézett 
mondatban a „fokra" szó módhatározó. — 
Gömör. 1. Lelkésze nem helyesen állítja, hogy 
20 frtig ön köteles az iskolaépület belső és 
külső javítását eszközöltetni. Az iskolaföntartó 
dolga az. 2. Az egyházi adózás kivetése az 
egyházközség belső ügye. Attól függ tehát, 
kire vet ki adót s kire nem ? 3. Kántori ok-
levél megszerzése végett forduljon valamelyik 
felekezeti tanítóképezdéhez. — B. N. D. Mi-
vel már 1873-ban is működött mint állami 
tanítóképzőt végzett, de oklevelet nem szer-
zett tanító, a kir. tanfelügyelőnek ennyi idő 
alatt meg kellett győződnie az Ön tanítási 
képességéről. Ha eddig nem követelték az 
oklevelet, miért akarják most, elbocsátással 
fenyegetve — 50 éves korában — képesítőre 
kényszeríteni. Próbálja meg, folyamodjék a 
közokt. ministeriumhoz, hogy tekintettel a 
fönforgó körülményekre, mentse föl az oklevél-
szerzés kötelezettsége alól. Tagja-e az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek? Mily alapon? — 
K. J. lelkész. A vasúti állomások harangjai-
ból, ha még kaphatók, iskolai harangokul, 
legbiztosabban úgy szerezhet, hogy hiv. levélben 
kér egy vasúti harangot iskolájuk részére a 
m. kir. államvasutak igazgatóságától (Buda-
pesten, VI. ker., Andrássy-út.) Ha nem kapna, 
valamely rézöntőnél kisebb csengőt lehet 
vásárolni orsz. vásár alkalmával is. Az is 
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megteheti a szolgálatot. — Sz. B . . . zs. Miután 
a reformátusok zsinati törvényeit 0 Fölsége 
a király jóváhagyta, ennélfogva a tanítókra 
nézve ottan foglaltaknak az egyházi hatóság 
érvényt szerezni köteles. Azok a reformátusokra 
nézve törvény erejűek. Az ön esetében legczél-
szerübbnek látnók, ha a jelzett követelésnek 
eleget tínne. — P. T. Oly tanítók után, kik 
nem tagjai az orsz. tanítói nyugdíj-intézetnek, 
nem kell szedni a 15 krt az adóhivatal részére. — 
Sz. M. Kuczura. Méltányosnak nem méltá-
nyos, de ilyen dologban a kir. tanfelügyelő 
úrhoz kell fordulni. — D. I. Szentjános. Az 
Eötvös-alapnak úgy lehet évdíjas rendes tagja, 
ha belépését az egyesület titkárával levélben 
közli és a 3 korona évi tagsági díjat a pénz-
tárba pontosan befizeti. A titkár czíme : Peres 
Sándor igazgató, VI., Bajza utcza 27 ; a pénz-
táros czíme: Schmidt Albin igazgató, VII. 
ker., Wesselényi-utczai iskola. — Törekvő 
0 . . . n. Polgári iskolai tanítói vizsgá-
lati engedélyért a ministerhez kell -— a Pae-
dagogium igazgatósága útján — folyamodnia. 
A tantervet az egyetemi nyomdában lehet 
megkapni, a taukönyveket Toldi könyvárus-
nál, a ki lapunkban folyton hirdeti. A vizs-
gálati díjakat meg kell fizetni. Nem hiszszük, 
hogy egy év alatt elkészülhet; előbb osztály-
vizsgálatokat kell tenni. Hogy azután „ér-e 
el valamely czélt?" — erre ki tudna bizton 
válaszolni? Évről-évre kevesebb lesz a polg. 
iskoláknál az üresedés, mert a helyek fiatal 
emberekkel vannak betöltve. Az idén is a 
képesítetteknek csak egy csekély százalékát 
helyezhették el! — Kárpáti J. Mit tevő legyen 
olyan tanulóval, a kit más felekezeti vallás-
oktatásban akar a szülő részesíttetni? Utasítsa 
vissza a gyermeket saját hitfelekezete vallás-
tani óráira, melyek alól nem szabadulhat. 
A saját hitfel. hittanát minden isk. gyermek 
köteles tanulni. Az 1868. évi LIII. t.-cz. szerint 
„ . . . áttérni annak szabad, ki életkora 18-ik 
évét már betöltötte. Nők férjhezmenetelük 
után — ha e kort nem érték vo^a is el — 
áttérhetnek." — „Műkedvelő." Hangjegyeket 
mi térs/üke miatt mostanság nem közölhe-
tünk. Külön ki lehet adni, de alkalmas kiadót 
kellene rá találni. — Sell. Gy. Vértes-
Boglár. Csak annál a tanítóképzőnél tehet 
vizsgálatot, a melyre a min. engedély szól; 
tehát újra kell folyamodni. — K. A. Pór-
Szonibat. Szövetkezeti alapszabályokkal mi 
nem rendelkezünk, forduljanak az Orsz Köz-
ponti Hitelszövetkezet igazgatóságához, Buda-
pest. — H. J. Duna-Szekcsö. 1. A nyugdíj-
járulékot az illetékes adóhivatalba fizesse be; 
egyébiránt majd kap fizetési meghagyást. 
2. A korpótlék csak az oklevél megszerzése 

utáni 5. évben illeti meg. (Ezt már számta-
lanszor olvashatta volna lapunkban!) — B. Gy. 
Golecz. Az elhasznált levelbélyegéket (jóté-
kony czélra) tudtunkkal Van Möns Alfréd 
po'g. isk. tan. úrhoz kell küldeni Turócz S/,t-
Mártonba. — K. Ii. 1. A bizonyítványt köte-
les kiadni. A tandíjhátralékot közigazgatási 
úton hajtsák be az adózótól. 2. Az 50 krt 
(1 koronát) előre kell megfizettetni. M. M. 
Zabola. Pósa Lajos verseit ajánljuk. Rendelje 
meg a kiadóknál. Singer és Wolfner könyv-
kereskedésében: Andrássv-út 10. — Róni. 
kath. iskolaszék. Az igazgató javaslatára az 
az iskolaszék állapítja meg a beosztást. Erre 
ministeri rendelet nincs. — N. N. 1. Érett-
ségi vizsgálatot csak az osztályvizsgálatok 
után tehet; a részleteket az illető gimn. 
igazgató mondja meg. 2. Csak ott tehet vizs-
gálatot, a hová engedélye szól. Az említett 
helyek bármelyikén megengedik. — 1). J. 
Van rá eset, hogy a földbirtok kataszteri 
jövedelme helyett elfogadják nyugdíjigény 
kiszámításánál azt az összeget, melyet az 
illető tanító huzamos időre biztosított bérlet-
nél bérlet czímen kapott. A korpótlék, mint 
már sokszor mondottuk, csak akkor s annyi-
val emeli 300 frtnál magasabbra a tanítói 
nyugdíjigényt, ha a tanítónak 300 frthoz oly 
közel álló összeg számíttatik be nyugdíjigény 
alapjául, hogy ezen összeg a korpótlék 50 
írtjával meghaladja a 300 frtot. Ha pl. 10 
frttal haladja meg, akkor az új nyugdíjigény 
310 frt lesz; következő 5 év múlva 360 frt. 
Föltéve természetesen azt az esetet, hogy 
ezen 5 év alatt ugyanazon változatlan fizetése 
maradt a tanítónak. — M. J. Nem tudunk 
oly intézetet, a hol leánya ingyenes fölvétele 
biztosítottnak lenne tekinthető. Az áll. tanítónő-
képezdékben rendszerint 2 ingyenes hely van 
az első-évesek számára. De oly nsgy a tódulás, 
hogy előre senkisem veheti biztosra, hogy 
arra az ingyenes helyre bejut. — Lángi 
Gyula. Próbáljon írni Halasra az ev ref. el. 
isk. tanítótestületnek. Talán kollegiálitásból 
adnak önnek útbaigazítást. Mi az ottani 
viszonyokat nem ismerjük. — J . . . Í . Igen, a 
kántor- tanítói fizetés hátralékát is tartozik a 
községi elöljáróság behajtani. Hivatkozzék az 
1893. évi XXVI. t.-czikk végrehajtására 
vonatkozólag 1894. évben 10.000. sz. a. 
kiadott közokt. min. rendelettel közrebocsátott 
Utasítás 15-ik §-ára, mely nyíltan kimondja, 

hogy az érdekeltek részéről tett panasz 
vagy hivatalos följelentés következtében a 
hátralékos tanítói fizetések közigazgatási úton 
(a községi elöljáróság által) hajtandók be 
„Hasonló módon kell behajtani az esedékessé 
vált ötödéves pótlékot, a tanítók kántori járan-
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dóságait s a tanító özvegye részére elhalt 
férje javadalmából biztosított félévi részletet, 
valamint a 9. §-ban foglaltak szerint alkal-
mazott segédtanítók díjazását. (Az említett 
§ szerint t. i. akár lemondás, akár elhalálo-
zás, akár elmozdítás következtében megürese-
dett tanítói állomások 7s év alatt betölten-
dők s ezen idő alatt segédtanítók alkalmazan-
dók — ha csak az illető tanítói állást azon-
nal rendes tanítóval betölteni nem lehetne. 
Ilyen segéd-tanítók illetménye behajtásáról 
rendelkezik az Utasítás 9 ik § a.) — Somodi 
Gy. A szülőknek joguk van el. isk. gyerme-
keiket magánúton taníttatni, de nyilvános 
(vagy nyilv. jogú magán) iskolában kell a 
tanulónak vizsgáznia. Ha törvény kijátszásáról 
volna szó, jelentse az esetet az iskolaszéknek, 
esetleg ennek útján a kir. tanfelügyelőnek. — 
Máráseszku Vazul. Nem tudjuk: vájjon az 
illető állomás mint lelkésztanítói állomás van-e 
szervezve, mert ebben az esetben az állást 
betöltő egyén, ba egyszersmind oki. tanító is, 
tagja lehet az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek. 
Forduljon a kir tanfelügyelőhöz az ügy ren-. 
dezése végett. — Orbán J. A törvénytől eltérő 
magasabb nyugdíjat — tudomásunk szerint — 
csak királyi kegyelem útján lehet kieszközölni 
rendkívül méltányos esetben. Segélyt azonban 
adhat a közokt. min. úr, ha .még van fedezet 
ily intézkedésre. — F. F. Önkéntességéért a 
besorozás elótt kellett volna folyamodnia. — 
T. K. Bármély nyilvános népiskolában alkal-
mazott tanító tagja lehet az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetnek, ha egyébként megfelel a törvény 
követelményeinek. — Adózó tanító. Árverést 
vasárnapra kitűzni nem szabad. (P. min. 
Utasítás E. 62. § ) — H. F . . . 1 János. Véle-
ményünk szerint a tanító nem veszti el kato-
nai kedvezményét arra az időre, míg tanítók 
számára való gazdasági tanfolyamot hallgat. 
Szabadságolják erre az időre; de ne mond-
jon le. — Takács Á. Abban az esetben, ha a 
magát nyugdíjaztatni akaró tanító gyengesége 
folytán vagy más kivételes körülmények miatt 
meg nem jelenhet a székhelyen, a kir. tanf. 
megokolt indítványára a közig, bizottság 
elnöke a vizsgálandó lakhelyéhez legközelebb 
lakó, teljes hitéltérdemlő s lelkiismeretes egyé-
neket nevezhet ki a vizsgáló bizottság tagjaiul 
a közokt. min. 1882. évi 41.453. sz. rendelete 
értelmében. — Sz. J. A közs. iskolaszékek szá-
mára kiadott Utasítás az 1888. évi XXXVIII. 
és az 1876. évi XXVIII. t.-czikkek tárgyában 
a 44-ik §. 5-ik pontjában akként intézkedik, 
hogy az osztatlan elemi népiskola heti óra-
számát az iskolaszék állapítja meg. Egy 
tanító, az ismétlő-iskolások tanításával együtt, 
hetenkint 34—36 órát kénytelen adni. Több 

tanítós iskolában legföljebb 30 órát; de ha a 
körülmények megengedik, ez utóbbi helyütt 
egyre-egyre 24—26 órai tanításnál többet 
nem kell szabni. Egyébként min. rendelet van 
arra nézve, hogy az ismétlő-iskolát, hacsak külön 
megállapodás nincs a díjlevélben vagy válasz-
tási okiratban — a tanító külön díj nélkül 
köteles adni a rendes heti óraszám keretében. — 
F. János. Gazd. ism.-isk. tanítók fizetése átlag 
véve 500—600 kor. Természetesen, olyanokat 
értve, kiknek ez a rendes (fő-) foglalkozásuk. — 
R. z. Ev. ref. vallású a kérdezett kartárs. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Ferencz József Tanítók Házának 

ünnepélyes megnyitása f. hó 16-án ment végbe, 
az Eötvös-alap tiszti kara és a felügyelő-
bizottság jelenlétében. A „mi ifjaink" éneke 
után (Kölcsey Hymnusát énekelték) Halász 
Ferencz min. oszt.-tanácsos, a felügyelő-bizott-
ság elnöke, intézett lendületes szép beszédet 
az ifjakhoz, hazaszeretetre, királyhűségre és 
munkára intvén őket. Az Eötvös alap nevé-
ben a Tanítók Háza ügyvivő alelnöke: Ujváry 
Béla mondott „istenhozottu-at az ifjaknak s 
fölhívta őket, hogy az intézeti gondnok iránt 
bizalommal viseltessenek és az ő szeretetét 
szeretettel viszonozzák. Péterfy Sándor azt 
kötötte leikökre a Tanítók Háza lakóinak, 
hogy mint jó testvérek szeressék egymást. 
Az ifjak közül Vörös Béla köszönt. Józsa 
Mihály gondnok fölolvasta az intézet házi 
szabályait. Végezetül az ifjak a Szózatot éne-
kelték el, mire a családias szép ünnepély 
véget ért. 

— Világ folyása. Az oláh-bolgár viszonyok, 
mikor e sorokat sajtó alá adtuk, még mindig 
nem javultak. Ferdinánd bolgár fejedelem, 
ki a m. hét végén Budapesten tartózkodott, 
Bulgáriába utazott s most rövidesen el fog 
dőlni: kenyértörésre kerül-e a dolog, vagy 
pedig — a mi valószínűbb — sikerülni fog-e 
a fölkavart hullámokat lecsillapítani ? — A. 
búrok szabadságharcza — fájdalom! — végé-
hez közeledik. A túlnyomó erő végtére is 
diadalmaskodott s már az öreg Krüger is 
elhagyta Transzvált, a melyen most az angol 
kapzsiság az úr. Lapunk zártakor Krügert az 
angolok készséges pribékjei: a csenevész por-
tugálok Lorenzo-Marquezben fogva tartották, 
de alapos a remény, hogy ezt a tiszteletre-
méltó aggastyánt mégis csak menekülni enge-
dik. A szegény, vitéz búr nemzet — Európa 
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gyávasága miatt — a brutális túlerővel szem-
ben egyelőre ugyan elvesztette az ügyét, de 
lesz még föltámadás, mint a bogy Világos 
után a mi egünkön is fölviradt. Transzvál és 
Oranje annektálása örökös szégyenfoltja marad 
Angliának és — Európának! 

— Az Eötvös-alap f. hó 22-én d. u. 
5 órakor sürgős ügyben rendkívüli közgyűlést 
tart a Tanítók Házában. 

— A lévai tanítóképző új igazgatója. 
A közoktatásügyi minister a lévai tanítókép-
zőhöz igazgatói minőségben Láng Mihály 
eperjesi tanítónőképző igazgatót helyezte át. 
Ennek az áthelyezésnek értékét emeli, hogy 
a minister a leiratában kijelenti, hogy ezzel 
Láng Mihály buzgó munkálkodását és hasznos 
tevékenységét akarja jutalmazni. 

— Egy kedves levél. Lapunk szerkesztősége 
kapta ezt a kedves levelet egy első éves 
tanítóképzőintézeti növendéktől. Ez a mi 
fiatal barátunk egyszer atyját azon érte, hogy 
könyes szemekkel olvassa a Néptanítók Lapját; 
megleste, hogy mit olvas? Az Eötvös-alap 
közgyűléséről írt tudósítást olvasta s azért 
könyezett, hogy — sok gyermeke lévén — 
nem léphet be a tagok sorába. A mi fiatal bará-
tunk erre megfogadta, hogy, mihelyt teheti, 
ő lép be az Eötvös-alap tagjai közé. Most 
fölvették egészen ingyenes helyre egy állami 
tanítóképzöintézetbe és már be is küldte hoz-
zánk a3 koronás évi tagsági díjat. „Kérem, vegye-
nek be engem is, — írja nekünk — hiszen én is 
tanító leszek, ha az Isten megsegít. Nem baj az, 
ha én már I-ső éves tanítónövendék-koromban 
közibök állok — nem leszek szégyenökre. 
Aztán majd rendes fizető leszek én, össze-
spórolom én azt a pénzt abból, a mit az 
édes anyámtól kapogatok — a tojás árából. 
Ha pedig nem lehet ilyent bevenni mint én, 
hát legyen ajándék arra a nagy internátusra". 
Már hogy ne lehetne? Hiszen az volna jó az 
Eötvös-alapnak, illetőleg a tanítóságnak, ha 
már a tanítóképzőintézetben mind így gon-
dolkodnának a növendékek s legalább akkorra 
lépnének az Eötvös-alap tagjai közé, a mikor 
állásba lépnek. Reméljük, a képzőintézeti 
igazgatókon és tanárokon nem múlik az, 
hogy erre figyelmeztessék növendékeiket?.. 

— A muraközi tanítókör jelen évi köz-
gyűlésén előadott tételeket és indítványokat 

a közgyűlés megbizásából Mencsey Károly elnök 
összefoglalván, egy Csáktornyán megjelent kis 
füzetben adta ki. Az indítványok a közgyűlésen 
megjelenő tanítók napidíjának fölemelésére s a 
hivatalos tanítótestületek portómentes levele-
zésére vonatkoznak. Úgy ezek, mint a kör mű-
ködésére vonatkozó adatok, melyekből meg-
jegyezzük, hogy a körnek 98 tanító tagja van, 
kevéssé számíthatnak közérdeklődésre. Fon-
tosabb az elnök előadása „ Az önálló, hat-
osztályú népiskola kötelező befejezésének 
haszna" czím alatt. Ezen kissé homályos czím 
alatt szerzőnk az általános népiskola életbe-
léptetését sürgeti, az amerikai rendszer szerint, 
bár erre nem hivatkozik, főczélul tűzvén ki, 
hogy „a népiskola hat osztályának befejezése 
mindenkire kivétel nélkül kötelező legyen és 
az iskolaköteles kor a teljesen befejezett 7-ik 
évvel vegye kezdetét." Szerzőnk e föltételektől 
teszi függővé a népiskola tekintélyének emel-
kedését s a testi-lelki és nemzeti nevelés valódi 
hatását. Az iskola megkezdésének egy évvel 
későbbre tétele nézetünk szerint csekélyebb 
fontosságú reform volna, mint a burkoltan 
jelölt általános népiskola életbeléptetése, mely-
nek segítségével a népnevelés egységes lenne 
legalább a 13-ik életévig s így a polgári 
iskola, a középiskolák alsóbb osztályai s a 
szakiskolák egy része a népiskolákba olvasz-
tatnék be. Kétségtelen, hogy ez is csak 
ideál, melynek megvalósulása, bár már az 
1874-ki egyetemes tanítógyülés elvileg mel-
lette nyilatkozott, a távol jövő föladata; 
de oly fontos eszménykép, melylyel peda-
gógusainknak sokkal többet kellene foglal-
kozniok, mint az jelenleg történik. Ezért 
Mencsey értekezését ajánljuk is olvasóink 
figyelmébe. 

— Ügynökösködés a Tanítók Házáért. 
Horovitz Jakab hódmezővásárhelyi kartár-
sunk, mint nekünk írja, mindenképen tenni 
akart valamit a Tanítók Házáért. Tanítói fize-
téséből legfölebb 3 K. évi tagságdíjra jutott 
volna, ő pedig többet akart tenni. Beállt 
tehát a „Fonciére Pesti Biztosító-intézet" 
ügynökének s minden 2000 koronás életbizto-
sítás után 10 koronát, minden tőkebiztosítás 
után jutaléka 5°/o-át ajánlotta föl a Tanítók 
Háza javára. Vállalkozása sikerült s rövid 
időn belül egy ezerkoronás alapítvány kama-
tait biztosította az említett czélra. De még 
ennél is többet tett, a mennyiben ezer koro-
nára biztosította magát olyformán, hogy ez az 
összeg 20 év múlva, vagy pedig előbb bekö-
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vetkező halála esetén azonnal a Tanítók Háza 
birtokába jut. Kartársunk e buzgósága magá-
ban hordja dicséretét! 

— Jubileum. Bernáth Gusztáv dobrónyai 
ág. ev. tanító f. hó 9-én ünnepelte tanítósko-
dásának 30-ik, dobrónyai működésének 25-ik 
évfordulóját, mely alkalomból kartársai és a 
község értelmisége szép óvácziókban része-
sítették. 

— Követésre méltó. Bazovszky Kálmán 
kartársunk írja nekjink Turócz-Turánból: 
„Egyik filiánkban temetést kellett végeznem, 
de —1 nagy munkaidő lévén akkor nálunk — 
kocsit nem kaptam s a temetésre gyalog 
mentem el, a stólámmal együtt azonban be-
kasszáltam 1 K. 40 f. fuvardíjat is. Magamnak 
ezt az összeget meg nem tarthatom. Hová 
tegyem? Mit csináljak vele? Van egy hely, 
a hová nekünk néptanítóknak az ilyen fillé-
reket be kell küldenünk. Ott van Budapesten 
a Tanítók Házának a pénztára. Itt küldöm 
hát s egyúttal ugyanazon ezélra a magaméból 
4 koronát azon alkalomból, hogy Olga nevü 
leányomat ma konfirmálják s ma megy elő-
ször az Urvacsorához. Kérem a mellékelt 
5 K. 40 f.-t rendeltetése helyére juttatni." 
Megtörtént. 

— A Barcsi Olvasókör a „Ferencz József 
Tanítók Háza" javára hangversenynyel össze-
kötött tánczmulatságot rendezett, melynek 
tiszta jövedelme 319 korona volt. Ezt az 
összeget a „Somogymegyei Á'talános Tanító-
egyesületnek" küldték be, hogy csatolja a 
somogymegyei tanítók által a Tanítók Házára 
megszavazott 2000 koronához. 

— Rövid hirek. A népiskolai szemléltető 
képek kiállítását, melyet összesen 5217-en 
néztek meg, már berekesztették. — A szegedi 
tanítóképzőt, mely Dessewffy püspök áldozat-
készségével létesült, f. hó 11-én nyitotta meg 
maga a püspök, ki külön ezért utazott 
Szegedre. IVlassics minister üdvözlő táviratot 
küldött. A képző-intézetnek egyelőre csak két 
alsó osztálya nyílt meg 200 növendékkel. — 
A kassai ág. hitv. iskolában az iskolai év 
megnyitása alkalmából leplezték le a Brósz 
Jónás és Dunkel Vilmos emlékére állított 
emléktáblát, melyen a köv. fölirás olvasható: 
„Brósz Jónás egyházfelügyelőnek, ki felügye-
lősége 25-ik évfordulója alkalmából ébresztő 
szózatával és adományával az új iskolaépület 
eszméjének létet és Dunkel Vilmos egyház-
tanácsosnak, ki az egyháztagok nemes áldo-
zatkészségével és saját buzgalmával az esz-
mének 1890-ben testet adott: emlékül állít-
tatta a hállás ev. egyházközség 1900. évben — 
A prakfalvi állami népiskola ríj diszes épüle-

tének fólavatási ünnepét f. é. szeptember hó 
8-án tartották meg. Az egybegyűltek Wlassies 
minister t és Hunyady grófnét táviratilag 
üdvözölték. — Összedőlt iskola. Pestmegye 
közigazgatási bizottságának f. hó 13.-Í ülésén o o o 
Tóth József kir. tanf. jelentést tett a czegléd-
berczeli iskola ügyében. Ezt az iskolát csak 
nemrégiben építtette a község. Az iskolát 
időközben államosították s már folyamatban 
volt a kincstár részéről való átvétele, a mi-
dőn az új épület összedőlt. A közigazgatási 
bizottság limondotta, hogy az iskolaépület 
helyreállítása a község kötelessége. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Várady Lajos (tiszteletdíjából) 2 K.; 
Graeomuzzi János (Gyergyó-Tölgyes) 20 K.; 
Bazovszky Kálmán (Turócz-Túrán) 5 K. 40 f.; 
Peres Sándor (lapunkban megjelent czikke 
tiszteletdíja) 12K. — 2. Eötvös alapra: Mándy 
Béla (évi tagsági díj) 3 K.; Várady Lajos 
(1900. évi tagsági díja) 3 K.; Szűcs István 
(Abony, tags, díj) 3 K., gyűjtése 7 K. (ehhez 
járultak: Gaál ' Gyulán é 2 K.; N. N. 1 K.; 
Márton Istvánné 1 K.; Pfeifer Emilia k. a. 
1 K.; Adelmann Arturné 1 K.; Czamperné 
úrnő 20 f.; Szűcs Istvánné 40 f.; Kováts 
László 40 f.•=•! K.); Soltész István (tags, díj) 
3 K ; Baumgartner György (t. díj) 3 K.; 
Skrabatovics Endre (tagsági díj) 3 K.; Péterfy 
Sándor asztaltársaságának gyűjtése (a Tanítók 
Háza ünnepélyes megnyitása alkalmából adott 
vacsorán, egy tanítóárva részesjegyére) 50 K. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII., 
Wesselényi-utcza 54. sz.) 

— Gyűlés. A barsmegyei ált. tanítóegyesület 
körmöczbányai közgyűlése nem október 3-án, 
hanem október 2 án fog megtartatni. — A 
jáfznagt/kunszolnokmcgyei tanítótestület f. hó 
26-án Mezőtúron tartja évi közgyűlését. 

— Halálozás. Tóth Kálmán nagyidai áll. 
iskolai tanító, Tóth Ferencz heőszalontai tarító 
fia hirtelen elhalt 26 éves korában. Ifjú neje 
— kivel csak 2 hóig élt — siratja. Temetése 
Heő-Szalontán volt s a nagyidai tantestület 
képviseletileg jelent meg azon. — Moravcsik 
József szarvasi ág. hitv. ev. tanító f. hó 13-án, 
tanítói működésének 29-ik s életének 49-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Takarék-magtárak. Csaky Elek. — 
Miért nincs több tagja az Eötvös-alapnak ? Bodnár 
János. — Hozzászólások a nyugdíjtörvény revíziójá-
hoz György Aladár. — Leczketerv és készítése 
módja. Várhelyi György, — Hivatalos rész. — Szün-
Óra: A gyilkos. Németh Györyy. — Irodalom. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S 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 meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROMÜTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

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

Ingyen tankönyvek. 
Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 

1. §-a szerint minden szülő vagy gyám 
köteles gyermekeit, vagy gyámoltjait 
6 —15 év betöltéséig nyilvános iskolába 
járatni. Ugyanezen törvényczikk 4. §-a 
értelmében, ha a szülő az iskolaköteles 
növendéket az iskolától visszatartja: 
ebbeli kötelességének teljesítésére ko-
molyan figyelmeztetendő. És ha ez 
sikertelennek bizonyulna be, 4 frtig 
büntetendő, esetleg még külön gyám 
kirendelése is kérhető. 

Mindez nagyon rendén van, helyes 
intézkedés. Tanulni, tudni kell a mai 
kor emberének. Már pedig az iskolá-
ban tanul és tud is. Hasznos és szük-
séges ismeretekkel művelik ott szivét, 
eszét. 

Minden munkához szerszám kell és 
pedig jó. A tanuláshoz is, hogy hala-
dást láthassunk, hogy a hasznos iskolázás 
minden föltétele és eszköze rendel-
kezésére álljon a gyermeknek, szük-
séges őt könyvvel ellátnunk. 

De hát való az, hogy a tanulók nem 
rendelkeznek a szükséges tanköny-
vekkel ? 

Sajnos, de való! Bárcsak ne úgy 
volna! Nagyon sok a szegény ember, 
napszámos, kinek ládafiókjában hóna-
pokon keresztül alig akad egy-két 
fillér, oly kevés a keresete manapsagy 

-yf-

Örül, ha kenyeret adhat gyermekének, 
nem hogy könyvre ju tna neki. És az ilye-
nek nagyszámban vannak! Az ily sze-
gény gyermekeknek szánandó a sorsuk. 
Ézeknek sokkal nehezebben lehet hozzá-
férkőzniök az ismeretek arany kapujá-
hoz, mint másoknak, mert nincs kezök-
ben a kulcs, a mely fölnyissa ezt az 
ajtót. 

Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 
31. §-a azt mondja, hogy a szegénységü-
ket kimutató gyermekek könyveket 
ingyen kapnak az iskolától. 32. §-a így 
szól: „Köteles a község a szükséges isko-
laikönyveket és tanszereket évenkint bs-
szerezni s a tanulók között, a tanítók 
által számadás mellett a szükséghez 
képest kiosztani. E könyvek és tansze-
rek vételára a tandíjjal együtt szede-
tik be." 

Több megye közigazgatási bizottsága 
szigorú végzést hozott, melyben fele-
lősség terhe mellett fölhívja a községi 
elöljáróságokat, hogy a tankönyveket 
szerezzék be, ilyeneket a tanulóknak 
ingyen adjanak s azt a mulasztási 
bírságpénzekből vagy egyébből fedezzék. 
Hogy el van-e látva minden tanuló tan-
könyvvel, azt a kir. tanfelügyelők ellen-
őrzik az iskoláztatási kimutatásokból s 
a hol kell, a szükséges intézkedést 
gyorsan meg is teszik. 

Néhány megyében van „Népnevelési 
Lapunk 39-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Egyesü le t " , m e l y m i n d e n é v b e n t ö b b 
ezer t a n k ö n y v e t oszt szé t a szegény 
t a n u l ó k köz t i n g y e n , va l láskü lönbség nél-
k ü l : bá rme ly i s k o l a f ö n t a r t ó f o r d u l hozzá, 
k é r e l m é t t e l j es í t i . 

A lap ta l anu l v á d o l n a k e t e k i n t e t b e n 
b e n n ü n k e t , t u d j a az t mindenk i , hogy 
k ö n y v nélkül csak fél m u n k á t végez-
h e t a t an í t ó . Bá rmi ly j ó emlékező-
tehe tséggel l e g y e n is a g y e r m e k meg-
áldva, van a lka lom, a m i k o r mégis r á -
szorul a k ö n y v r e . 

Fö l kell a z o n b a n k a r o l n i j o b b a n ez 
ügye t , m e r t ez oly fon to s kérdés , m e l y 
megszívle lésre mél tó . Seg í t en i kell a 
szegényeken, el kell l á t n i őke t t a n -
könyvekke l . 

Az á l lam j ó p é l d á v a l j á r e lől : az 
összes á l lami i skolák s zegény tanu ló i -
n a k minden é v b e n i n g y e n engedé lyez 
t a n k ö n y v e k e t . Segí teni ke l l a feleke-
ze t i i sko láka t is. Az i sko la fön ta r tók , 
i skolaszékek és t a n í t ó k m o z g a s s a n a k 
m e g m i n d e n köve t , f o l y a m o d j a n a k az 
egyes k ö n y v k i a d ó vá l l a l a tokhoz , a Szen t 
I s t v á n s tb. Társu la thoz , a j ó t é k o n y 
egyesü le tekhez , bankokhoz , igazi, nemes -
le lkű t a n ü g y b a r á t o k h o z , a t á r s a d a l o m h o z . 

K é r j e t e k é s ada t ik n e k t e k . S ily kis 
eszközökkel n a g y e r e d m é n y t l ehe t elérni , 
segí teni ke l l a szegény i sko lá sgye rme-
keken , é rdek lődn i kell az ü g y i r á n t s 
az e r edmény n e m m a r a d e l : n e m lesz 
oly g y e r m e k egy sem, a k i k ö n y v né l -
k ü l j á r j o n i sko lába . 

(Szegzárd.) Nagy Béla. 

Ariadne fonala. 
Az iskolamulasztásók megbüntetésének mai 

rendszere nagyon bonyolódott. Bő tapaszta-
lataim vannak e kérdést illetőleg s bátran 
állíthatom, hogy sokkal rövidebb és a mellett 
teljes eredményt biztosító útja is lehet az 
iskolamulasztási bírságolások körüli eljárásnak. 
Egy tanéven át nagyobb tankerületben, vár-
megyében, melynek körülbelül 284 tanítója 
van, szerencsés voltam a kir. tanfelügyelőség 
hivatalában foglalkozni s úgy találtam, hogy 
ezen tankerületben pld. 284 iskolaniulasztási 
ívet 15-naponkint átvizsgálni, ezekbe az 

„intés"-t, a „pénzbirság".-ot bejegyezni, a mu-
lasztási íveket a körjegyzői hivatalok szerint 
csoportosítani, ezekhez elexpediálni, nyilván-
tartani, a községi elöljáróságok eljárását ellen-
őrizni, szintén nyilvántartani, a tanítókat, a 
körjegyzőket hanyagság esetén birsággal meg-
róni stb., stb., szóval: az iskolamulasztások 
kimutatásait rendben tartani, állandóan egy 
munkaerőt kiván a tanfelügyelőség hivatalá-
ban. Ez, időt és munkaerőt emésztő, körül-
ményes eljárástól föl lehetne menteni a tan-
felügyelőségeket. 

S/akítsuk le a tanítók kebléről a lidérczet, 
mely oly régóta lenyűgözve tartja őket: szün-
tessük meg a tanítók fölötti atyai gyámkodást! 
Tegyük önállóvá a tanítót a saját munka-
körében! Elvégre is, a mai tanító elég ráter-
mettséggel, ügyességgel és jó akarattal bír 
arra nézve, hogy az igazolatlan iskolamulasz-
tás után járó „intés"-t vagy „pénzbírság"-ot 
ne a tanfelügyelőség, vagy a községi elöljáró-
ság, a körjegyző, hanem önmaga szabja ki 
és írja k i ! A községi elöljáróságra, a községi 
biróra vagy a jegyzőre, hosszú tapasztalat 
igazolja, nincs mit építeni, nincs mit bízni. 
Mennyi, számtalan kibúvót, törvénykijátszást, 
időpazarlást és — a mi legsajnálatosabb — 
eredménytelenséget, átkot okozott az eddigi 
körülményes eljárás a szőnyegen forgó kérdés 
terén: azt minden tanító fájdalmasan tapasz-
talta és tapasztalja is. Bármint, bármiként 
gondolkozunk is, valótlanná nem tehetjük azt, 
hogy a községi elöljáróság a nép szavazatának 
lekötelezettje, nem szívesen foganatosítja az 
iskolamulasztások után kirótt bírságot és kü-
lönösen az „intés"-t, a mely a pénzbirságnak 
ha nem is mindig, de több esetben útját 
vágná és szükségtelenné tenné, teljesen és 
általánosan figyelmen kívül hagyja. Már csak 
az „intés"-nek a községi elöljáróság részéről való 
ezen ignorálása, elhanyagolása és eddigi ellen 
nem őrizhetése is az eljárásnak általam körül-
írt módosítását igénylik. Az idején való „intés" 
több eredménynyel jár, mint az elkésett pénz-
bírság, sőt az utóbbit fölöslegessé is teszi. 
De sem az „intés"-t eszközölni, sem a „pénz-
birság"-ot behajtani a községi elöljáróság szí-
vesen nem hajlandó. Másrészt az iskolaszéki, 
az iskola-gondnoksági intézmény legyőzhetlen 
akadályát képezik az iskolamulasztások meg-
torlásának. Tény, hogy az iskolaszékek, vagy 
gondnokságok 2—3 tagja rendesen a népből 
való, kik elejétől végig a tanító fölötti fel-
ügyeletet, az iskola belszervezetébe: a nevelés-
tanítás ügyeibe való avatkozást és nem, mint 
ez tisztökben állana: az iskola külszervezeté-
nek rendezését, tekintik hivatásuknak; a mel-
lett minden ilyen iskolaszéki vagy iskola gond-
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nokság tagjának 2—3 rokona, komája, ugyan-
annyi jó embere is van; e körülmény a tanító 
kezeit megköti és kényszeríti öt, bogy a 
„sz.-béke" érdekében, ha csak pusztulni nem 
akar, az illető szülők gyermekeinek iskola-
mulasztásai előtt szenvedőleges álláspontot 
foglaljon el. A községi elöljáróság, a szülök 
tudják, hogy a tanító kimutatásán fordul meg 
a megtorlás mikéntje, ez oknál fogva készek 
a tanítót elhallgattatni, ha szép szerével nem, 
üldözéssel is. Ugyanazért, az elmondottaknál 
fogva, míg egyrészt az iskolaszék, az iskola-
gondnokság hatásköre alól fölmentenünk, 
— addig másrészt a községi elöljárósággal s 
a szülőkkel szemben megillető hatáskörének 
bővítésével, szélesbítésével vérteznünk kell — 
a taní tót ! . . . 

Hogy ez üdvös következményeket elérhessük, 
kérnünk kell vallás- és közoktatásügyi mi-
nister urunkat, hogy rendelje el a vármegye 
törvényhatóságaihoz intézett leiratban, hogy 
minden egyes törvényhatóság intézkedjék: 
1. Az igazolatlan iskolamulasztási kimutatáso-
kat minden tanító havonkint kétszer pontosan 
készítse el s azokba a törvény szerint meg-
kívánt fokozatokban a „pénzbirság"-ot önmaga 
jegyezze föl. 2. Az elkészített iskolamulasztási 
kimutatásokat a tanító közvetlenül a községi 
elöljáróságnak adja át, melyet a községi elöl-
járóság — nehogy az elöljáróság valamely 
tagja a tanítót a „pénzbírság" miatt okoz-
hassa — a birságolás szükséges és elkerül-
hetetlen voltának beismerése jeléül minden 
egyes alkalommal láttamozni és községi hiva-
talos pecsétjével ellátni tartozik. 3. Az iskola-
mulasztások kimutatásával egyetemben „intés" 
jegyeket is kézbesítsen a tanító a községi 
elöljáróságnak, mindazon szülők nevére kiállítva, 
kik a kimutatás szerint „intés" alá kerülnek, 
oly czélból, hogy ezeket az illető szülők által 
— tudomásukrahozatal igazolásául — alá-
írassa vagy kézjegyükkel elláttassa. 4. Az iga-
zolatlan iskolamulasztási kimutatást a községi 
biró felelősség mellett 8 nap alatt dolgozza 
föl és eljárása eredményének bejegyzésével, 
úgy nemkülönben az „intés"-jegyeket is az 
illető szülők aláírásával vagy kézjegyének 
ellátásával a 8 nap leteltével a tanítónak szol-
gáltassa vissza. 5. A tanító esetről-esetre a 
visszaszármaztatott iskolamulasztási kimutatást 
és az „intés"-jegyeket az irattárba helyezni, 
— a községi elöljáróság ebbeni eljárását, el-
járásának eredményét külön e czélból vezetett 
naplóban nyilvántartani — és az esetleges sza-
bálytalanság esetében annak idején a tanfel-
ügyelőségnek jelentést tenni — köteleztessék. 
6. A behajtott „birságpénz"-eket az iskola 
vezető tanítójának, az igazgatónak nyugtatvány 

ellenében szolgáltassa be a községi biró; a 
„pénzbírság" mennyiségéről és nyugtatványok-
kal igazolt hovafordításáról a tanév végén 
az említett pénzbírságot fölvevő iskolavezető 
tanító vagy igazgató a tanfelügyelőnek be-
számolni köteleztessék el. 

Ily irányú rendelkezéssel és csakis ilyen 
rendelkezéssel minister urunk a tanfelügyelők 
irodai foglalkozását jelentékeny részében apasz-
tani — a tanító hatáskörét gyarapítani, szé-
lesbíteni — és, a mi legfontosabb — a pontos 
iskolába járás biztosítása által népnevelés — 
oktatás-ügyünket rövid időn belül a legmaga-
sabb színvonalra emelni fogja. 

Az általam fönnebb előadott kívánalmak és 
eljárások megtestesítését karolja föl a Magyar 
Tanítók Országos Bizottsága és azokat magáévá 
téve, a tanító fáradságos munkáját oly elő-
szeretettel egyengető, fáradhatlan vallás- és 
közoktatásügyi ministerünknél mielőbbi életbe-
léptetésüket annál is inkább szorgalmazza, 
mivel, ha ezek életet nyernek: az igazolatlan 
iskolamulasztások bírságolása körüli eljárások-
nak mindeddig vajúdó kérdése egyszersminden-
korra a megoldás stádiumába lépne, a tanítói 
körök napirendjéről végkép letűnik, régi sze-
repkörében nem maradhatván meg, ez új alak-
jában, ez új köntösében fogja szolgálni nép-
nevelésünk ügyét. 

(Szidorfalva.) Mihalovich Sándor. 

A nyugdíjtörvény Teviziója. 
i. 

A nyugdíjtörvény 6. §-áról szeretném elmon-
dani szerény véleményemet. 

„A nőtanítók a férfitanítókkal az ellátási 
igény elbírálásánál úgy a jogok, mint a köte-
lezettségek tekintetében egyenlőknek tekinten-
dők" — mondja a jelzettem § első része; de 
a második rész nyomban megczáfolja az elsőt: 
„A férj azonban neje után ennek 3 havi 
fizetésénél, illetve, ha nyugdíjas állapotban 
halt el, 3 havi nyugdíjával felérő temetkezési 
járulékon kívül semminemű részeltetésre igényt 
nem tarthat." 

Szó sincs róla: Nulla regula sine exceptione, 
de ennék a kivételnek — szerintem — nincs 
se jogi, se erkölcsi alapja. 

Hiányzik a jogi alapja ! 
A nyugdíj részben a teljesített munka 

jutalma akkor, ha a munkálkodás akár a 
megkivánt kor betöltése, akár munkaképte-
lenség miatt megszűnik; részben szerzett jog — 
a tanítóságnál — az állam érdekében teljesí-
tett munka és az évi befizetés fejében. 

Ilyen elbírálás alatt áll az özvegyi segély 
36* 
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is, melyhez a jogot a törvény a munkát telje-
sítő érdemei után juttatja. 

Es miért nem részesül az özvegy férj taní-
tónő-neje után özvegyi ellátásban? Hiszen neje 
akár a teljesített munkát, akár az eszközölt 
befizetéseket veszszük, megszerezte a tárgyi 
alapot ahhoz éppen úgy, mint a férfitanító 
neje számára. It t tehát egyszerre két személyen 
esik sérelem: a tanítónőn, a ki munkája és 
befizetése révén jogot nyert az ellátáshoz, s 
az özvegy férjen, a kit ugyancsak munkája és 
befizetése által neje ahhoz a joghoz hozzá-
juttatott. 

A kivételnek csak akkor lenne logikus 
értelme, ha a tanítóférj után a tanítónő-feleség 
se kaphatna özvegyi ellátást; de a mely pilla-
natban a tanítónő-feleség számára megállapí-
tották az özvegyi ellátást, feje tetejére állított 
logika volt azt a tanítóférj-özvegytől meg-
tagadni. 

Hiányzik az erkölcsi (humánus!) alapja! 
A tanítóférj özvegye — azt mondják — 

azért kap özvegyi ellátást, mert a kenyér-
kereső elhalt, hát rászorul. És ha az az özvegy 
feleség is tanító? Nem éppen olyan kenyér-
kereső-e ő, mint tanítóférje volt az életben? 
És ha kenyérkereső, fizetéses állapotban élése 
daczára is méltányosnak, igazságosnak, jogos-
nak tartják a tanítónő-feleségre az özvegyi 
ellátást, ugyanezt kivánja a recziproczitás a 
t mítóférj-özvegyre nézve is. 

Nézzük csak a különbséget számokban! 
A tanítónő-özvegy fizetése pl. 500 frt, 

özvegyi ellátása — mondjuk — 250 frt = 
750 frt; hasonló körülmények között a tanító-
férj-özvegy, mivel az özvegyi ellátás elesik — 
500 frt fizetést kap csupán. Tegyük föl, hogy 
a tanítónő- özvegy 20 évi működés után 
nyugdíjba megy, kap (20 évre 500 frt fizetés 
után) 300 frt + (elhalt férje után) 250 frt = 
550 frtot; ugyanakkor a munkaképtelen tanító-
férj özvegy csak: 300 frtot. 

És — ha már a humánus, az erkölcsi 
oldalát veszszük — nem lehet a tanítóféij-
özvegy éppen olyan állapotban, hogy gyer-
mekeit képtelen eltartani a számukra anyjuk 
után nyert gyámpénzből? De mindenekfölött 
az a tanítónő-feleség — mint föntebb kimu-
tattam — nem szerezte e meg ugyanazon 
jogot az ő özvegye részére, a mit a tanító-férj 
a nő-özvegy részére? 

Denique, akárhogy csürjük-csavarjuk a dol-
got, a törvény meglevő intézkedése se nem 
méltányos, se nem jogos. 

Még az sem vethető ellen, hogy az ily 
értelmű intézkedést a nyugdíjalap nem bírja 
el. Nem vethető ellen, mert ha csakugyan 
így lenne, akkor az egész nyugdíjügy már ma 

is helytelen számításon nyugszik. Ne felejtsük 
el ugyanis, hogy az a tanítónő-özvegy, ha él, 
nyugdíjban részesül, nos! a tanítóférj özvegyi 
ellátása nem igényelne annyit, mint neje 
nyugdíja! Ha tehát az utóbbi kiszolgálására 
a nyugdíjtőke elég erős, elég erősnek kell 
lennie a csekélyebb összeg viselésére is. 

Minthogy pedig esetleges visszafejlődésnek 
helye nincs, a tanítónőfeleség-özvegyre vonat-
kozó § intézkedése — akár a dolog jogi, 
akár humánus oldalát tekintjük — a tanító-
férj-özvegyre kiterjesztendő. 

Tanítónő-kartársaink nagyobb része hajadon, 
férfitanító-kartársaink tekintélyes része nőtlen. 
A tanítói pálya nem kedvező a tőkegyűjtésre. 
Ha azt a magánosan álló kartársnőt avagy 
kartársat a halál elragadja, akárhányszor — 
mivel övéi nincsenek — csak a könyörület 
juttatja nyughelyére, noha talán több évi mű-
ködése révén elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a népnevelés, a közművelődés, esetleg társa-
dalmi téren is. 

A méltányosság és az emberies érzés 
nevében kérjük azt az intézkedést, hogy ilyen 
magánosan álló kollégáink, ha nem nyugdí-
jas állapotban halnak el, a rendes fizetésnek, 
ha pedig nyugdíjas állapotban, a nyugdíjnak 
legalább 3 havi összegét kapják, mint temetési 
járulékot, a mit vagy az iskolahatóság vegyen 
föl, vagy a netalán helyben lakó valamely 
rokon elszámolás terhe mellett. 

Ennyit megérdemelünk, ennyi jogot formál-
hatunk úgy az iskolaföntartóval, mint jogi 
személylyel, valamint a nyugdíjalappal szem-
ben, a mit az illetők filléreikkel növeltek. S 
a mi to, ez se terheli meg a nyugdíjtőkét, 
mert arra okvetlenül bazirozva van, hogy az 
illetőt nyugdíjban részesíthesse, ki tudja, hány 
évig! Nos, ez a fizetési kötelezettség a halá-
lozással megszűnik, a mi kétségkívül haszon 
az alapra: mi ennek a haszonnak — az üzér-
kedés úgy sem lehet a nyugdíjtőke hivatása! 
s a mi, ha életben marad az illető hajadon 
vagy nőtelen kartárs, úgy is jogos tulajdona — 
csak egy részét kérjük tisztességes el t,i ka lát-
hatásukra. 

(A.-Maróth.) Vácsy István. 

II. 
A revizió czélja, hogy a törvény mennél 

tökéletesebb és igazságosabb legyen; örök 
igazság azonban az észjog bázisán alapuló 
ama tétel, hogy egyenlő kötelességek egyenlő 
jogokat is vonnak maguk után. Ebből követ-
kezik az is, hogy egyenlő minősítéssel bíró 
egyének, egyenlő munkáért, egyenlő díjazást 
is nyerjenek. De sajnos, még sincsen ez így, 
mert az egyik tanító kap 300, a másik 
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400—500, sőt vannak olyan szerencsés kar-
társak is, a kik 1000 frton fölül is kapnak 
fizetést 

Ez mindig az illető iskolaföntartó anyagi 
helyzetétől függ és az illető tanítónak egyéni 
szerencséjétől, hogy ki milyen javadalmazású 
állomást nyer el. Habár ezen különféle díja-
zás nem igazságos, de ezen változtatni egy-
hamar nem lehet. Legyen tehát meg úgy, a 
mint van! 

De ha már a tanító leszámolt az élettel 
és önmagával; ha már nyiltan bevallja, hogy 
ő az életre alkalmatlan; ha az élet ter-
heitől és annak ezer meg ezer bajai és gond-
jaitól annyira összeroskadt, hogy maga áll a 
sír szélére és azt mondja: „Nem akarok az 
élettől már semmit, sem jutalmat, sem kitün-
tetést, csak a mindennapi kenyeret adjátok 
meg még hátralévő napjaimra azon sok fára-
dozásért, mit hazám érdekében tettemu — 
akkor azt hiszem, hogy méltányos, sőt jogos, 
ha egyenlően mérünk, ha egyenlő nyugdíjat 
adunk minden tanítónak. 

Vagy nem égbekiáltó igazságtalanság az, 
ha azt olvassuk, hogy N. N. 1600 koronát, 
és másik kartársa N. N. csak 3—400 koro-
nát kap? Nem kergeti ez vérünket arczunkba? 

Igazság az, hogy jó állomáson volt, gyer-
mekeit kevesebb gonddal nevelhette és azután 
nagyobb nyugdíjat is élvezzen, mint az a 
szerencsétlen kartársa, ki 3—400 frtos állo-
máson nyomorgott és azután még öreg nap-
jaira sem kimélik meg a mindennapi kenyér 
gondjaitól ? 

Nem lehet ez az állapot többé ilyen. Mert ha 
már a tényleges szolgálatban — az életben — 
nem voltunk szerencsések egyenlő javadalma-
zásban részesülhetni, legalább az aggkorban, 
mikor lemondunk minden igényről, legyünk 
egyenlők. 

így van ez az egyenlő minősítéssel és 
egyenlő rangban levő állami hivatalok és 
méltóságoknál, így van ez a róm. kath. pap-
ságnál is. Sőt ott mindenki jövedelmének 
összegéhez mérten fizet a nyugdíjhoz, de 
azért több igénye nincs hozzá, mint a szeré-
nyebb javadalommal bírónak.* 

Azért kellene egy minimális és maximális 
szolgálati időt és az ezzel járó nyugdíjössze-
get meghatározni. Pl. Ha valaki 10 évig 
szolgál és alkalmatlan lesz, kap 300 frtot, 
ezentúl minden szolgálati év után 2% több-

* Ez az állítás tévedés. A tisztviselők nyugdíjigénye 
is különböző a fokok szerint, bár a minősítése a 
fogalmazónak és ministeri tanácsosnak ugyanaz. 
Nézetünk szerint czikkiró kartársunk tervének meg-
valósulása visszaesés volna. (Szerk.) 

letet. 35 vagy 40 évi szolgálat után pl. 600 — 
800 frtot, tekintet nélkül arra, hogy mennyi 
volt a jövedelme. 

Ez igazságos! 
Hisz tanítók vagyunk, egyenlő rangban, 

egyenlő föladattal és minősítéssel ellátva. Hisz 
mindegyikünk egy czélon munkálkodik : a haza 
boldogulásán. Az egyik városban, palotában, 
a másik kis faluban, gunyhóban, de a czél, 
az eszköz, a fegyver egy és ugyanaz. Az egyik 
1000, a másik 300 frtért fáradozik, és még 
nyílt kérdés: ki érdemli meg jobban a maga 
kenyerét. 

(Tolna-Tevel.) Kircz István. 

III. 
„A ki sokat markol, keveset fog" köz-

mondás igazságát szem előtt tartva, nézeteim 
a következők: 

1. A tanítóság teljes nyugdíjjogosultsága 
35 év legyen, még pedig oly formán, hogy 
10 évi szolgálat után 50% és minden követ-
kező évi szolgálat után további 2%-ot kapjon. 
E helyen nem tartom kivihetőnek a 30 évi 
teljes nyugdíjjogosultságot, mert nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy eddig a 
nyugdíjalapnak csak jobbára fizető tanító 
tagja volt és a csekély számú nyugdíjat élvező 
aránylag alacsony nyugdíjat élvezett, — 
továbbá, hogy úgy az ötödéves pótlékok, vala-
mint a lassan bár, de folyton örvendetesen emel-
kedő tanítói fizetések, végül a számos újo-
nan rendszeresített és rendszeresítendő tanítói 
állások csaknem kiszámíthatatlan nagy terhet 
rónak a nyugdíjalapra melynek végleges 
teljes hatását csak 30 év múlva fogja az 
alap teljes mértékben érezni. 

2. Az egyszer és mindenkori kirovás körül 
mutatkozó aránytalanságot a következőleg 
lehetne véleményem szerint eltüntetni: Minden 
tanító fizessen a nyugdíjalapba való fölvétele 
alkalmával fizetése 400 írtjáig 5%-ot, azonfelül 
30%-ot (így 400 frt után 20 frtot, 500 frt után 
20-(-30=50 frtot); úgyszintén nyugdíjigény 
emelkedése esetén a különbözet 30%-át az 
eddigi nagyon súlyos 50% helyett. Ez meg-
szüntetné azt az anomaliát, hogy egy 400 
frtos állásra megválasztott tanító, ha egy év 
után 600 frtos álláshoz jut, fizet egyszer és 
mindenkori kirovás czímén 20 frtot, a 200 
forint töblet 50%-át 100 frtot, összesen = 
120 frtot; egy másik, a kit a nyugdíjalapba 
való fölvétele 600 frtos fizetésben talál, tehát 
mindjárt szerencsésebb körülmények közt élő 
tanító csak 30 frtot. A fenti ja vasi it szerint 
pedig fizetne mind a kettő 400 frt után 20 
frtot, a 200 fr t többlet után 60 frtot, összesen 
80 frtot; az első 20-)—60 frtot, a második 
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pedig egyszerre 80 frtot. Azért tartom az egyszer 
és mindenkori kirovást ily progresszív érte-
lemben a legigazságosabbnak. 

Fentartandónak tartom a 15 kros tanköte-
lesek hozzájárulását, mely az alap jelen-
tékeny jövedelmét képezi. Az állami hozzájáru-
lást emelendőnek vélem: úgyszintén — ha a 
szükség kivánja — a 2%-os hozzájárulást 
a 3%> maximumig. A „Néptanítók Lapja" 
30. számában Mező kartárs azon indítványát, 
hogy az első 10 évben 5%-ot fizessünk, nagyon 
súlyosnak tartom. 

(Kiszuczaújhely.) Waldmann Miksa. 

Az évzáró vizsgálatok kérdéséhez. 
Az évzáró vizsgálatok módosításáról, eltör-

léséről, reformjáról már sokféle nézet került 
fölszinre; azt hiszem azonban, hogy igazi 
tanító, a ki nem fél a bírálattól s eredmény-
től, azt a nézetet sohasem tudná elfogadni, 
hogy a vizsgálatok teljesen töröltessenek ki az 
iskolai életből. Mert ezzel szegénységi bizo-
nyítványt állítana magáról. Egyszerre oda 
lenne a rideg, száraz tanításügynek a roman-
tikája, megszűnnék teljesen (? Szerk.) a kap-
csolat család és iskola, szülők és tanító között. 
Bizonyára a tanító is különösen érezné magát, 
midőn azzal fejezné be az iskolai évet, hogy: 
„na gyerekek holnap már nem kell iskolába 
jönni, s nem kell egész szeptember l - ig;" 
mint a kalauz a végállomáson: ki kell szál-
lani mindenkinek! Keresne, várna, óhajtana 
valamit, a mi érdekesebb, ünnepélyesebb, ma-
radandóbb emlékű a szürke tanítási napoknál. 

Azt hiszem, valóságos csapás lenne a nép-
oktatásügyre az évzáró vizsgálatok teljes 
kiküszöbölése. Sőt annak a módosítása, refor-
málása sem olyan égető szükség. 

Az elemi iskolák jelenlegi vizsgálati rend-
szere, ügyes beosztás mellett, ügyes tanító 
vezetése alatt egészen czélszerü és meg-
felelő. Mi ugyanis az évzáró vizsgálatok czélja? 
Az, hogy a tanító az egész tananyagot, az 
összes tanítványokkal, a nagy közönség előtt 
nyilvánosan és ünnepélyesen bemutassa és 
magát, valamint tanítványait kitegye a nyil-
vános bírálatnak s ellenőrzésnek és alkalmat 
szolgáltasson különösen a szüléknek arra, 
hogy hallják gyermekeiket nagyobb közön-
ség előtt nyilvánosan felelni. S ezt többnyire 
minden szülő óhajtja, szívesen látja. Ugy 
vagyunk magunk is, végighallgatjuk a hang-
versenyt, végignézzük a színielőadást vagy 
egyéb ünnepélyt, s mégis szívesen elolvassak 
még egyszer a lapokból. A szülő is látja 
mindennap iskolába menni, otthon tanulni 
gyermekét, sőt talán ki is kérdezi s tapasz-

talhatjuk mégis, milyen örömmel hallgatja 
feleletét a nyilvános vizsgálaton. 

Aztán az a nyilvános s mint mondani sze-
retik, laikus bírálat! ? Hát az sem baj. A híres 
festő Apelles is kijavította festményét egy 
laikusnak okos s helyes megjegyzése alapján. 
Nem áll egészen az az okoskodás, hogy a 
tanítási eredményt nem szakember nem tudja 
elbirálni. Csak annyi áll, hogy nem tudja 
olyan jól s helyesen. 

De gyakran hallunk laikus emberek szájá-
ból is különösen a gyakorlati irányra vonat-
kozó olyan talpraesett megjegyzéseket, hogy 
mint szakemberek is el-elgondolkozunk fe-
lettök. Es hol vagyunk még a tanfelügyelet 
kérdésének olyan megoldásától, mely minden 
egyéb ellenőrzést fölöslegessé tegyen. Addig 
pedig mindenesetre szükség van ilynemű ellen-
őrzésre, mint az évzáró vizsgálat. S a tanító 
ügyessége, rátermettsége, hogy ne mondjam: 
egész évi buzgalma is legjobban a vizsgálato-
kon domborodik ki. Valódi gyönyörűség nézni 
egy kiváló tanítót, midőn a vizsgálatot vezeti. 
Nem kapkod, nem hímez-hámoz, nem takargat 
semmit, nem kérkedik, nem brillíroz, de önér-
zettel bemutatja, mint a szolid üzlettulajdonos, 
az egész anyagot; van közötte gyengébb is, 
de ezeken is meglátszik, hogy a mester fog-
lalkozott velők. 

Minden egyes vizsgálat megannyi lánczszem, 
mely az iskolát a családdal összeköti s nekünk 
szükségünk van ilyen lánczszemekre. Miért 
zárnók tehát ki a szüléket, a közönséget vég-
képen az iskolából? Miért vegyük körül any-
nyira az iskolát kinai fallal, hogy még a 
szabad lég se férhessen hozzá? His?en a 
tanulót a nyilvánosság élteti, ezzel szokik rá 
a bátorságra, így tud magán segíteni minden-
féle körülmények között. Az ugyanis alig 
szorul vitatásra, hogy más dolog nyilvánosan, 
nagy közönség előtt felelni annak a tanuló-
nak, mint ha csupán tanítója van jelen. 

Fontos dolog a vizsgálat azért is, mert 
mind az illető, mind a hallgató tanító sokat 
tanul belőle. Meglátja, észreveszi, mit — hogyan 
kell, vagy hogy nem kell tenni s még hosszú 
működés után is oly dolgokra jön rá, melye-
ket addig figyelmére sem méltatott. 

Nagy hiba volna, ha a tanító a vizsgálatot 
czélnak tekintené s mintegy arra készülne az 
egész éven, vagy legalább a tanév utolsó 
részében. 

A czél: a tudás, az ismeretek elsajátítása, 
a vizsgálat csupán ennek bemutatására szol-
gáló eszköz. De nem is szükséges a vizsgálatra 
külön előkészülni; minden egyes tanóra, min-
den legcsekélyebb ismeretnyujtás: megannyi 
előkészület a vizsgálatra. 
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Fontos az iskolai vizsgálatoknál, hogy azok 
hűek és igazak legyenek. Az olyan esetek, midőn 
a tanító maga rajzolja le tanítványai föladá-
sát, vagy a vizsgalapokat s egyéb írásbeli 
dolgozatokat 8—4 jobb tanulóval készítteti el: 
a vizsgálatok kinövései. Ezekért a vizsgálatokat 
nem leJ^et kárhoztatni. 

A vizsgálatok ünnepélyes jellegűek legyenek. 
Nagyon helytelenül járna el az a vizsgálat-
vezető elnök vagy tanító, a ki ilyenkor a 
legnehezebb kérdésekkel gyötörné a tanítvá-
nyokat, a ki a legrosszabb tanulókat faggatná 
következetesen s ez által tanítót, tanítványt, 
sőt még a közönséget is kényelmetlen hely-
zetbe, oknélküli izgatottságba hozná. A vizs-
gálatot a tanító irányítsa, abba s ottan más-
nak semmi beleszólása nincs, nem is sza-
bad, hogy legyen. Az a tanító mindenesetre 
ügyelni fog arra, hogy a jelenlevő szülék 
gyermekei feleljenek s bogy az egész vizsgá-
latnak a képe kellemes benyomást tegyen 
mindenkire s ez által az iskola és tanítók 
iránti szimpathia erősbödjék. 

Nejátszszunk a népiskolával középiskolásdit! 
Az az úgynevezett „kollokvállási" rendszer ott 
talán beválik, de a népiskolában nem. (Ott 
sem! Szerk.) A népiskola működése a népé, 
a nyilvánosságé, az életé; nem szabad attól 
elszigetelni. S a népnek, szüléknek joguk is 
van arra, hogy az iskola életébe évenkint 
legalább egyszer a nyilvános vizsgálatokon 
betekinthessenek. Miért fosztanék meg őket 
ezen joguktól, ha egyébként a pontos iskoláz-
tatást követeljük, a mulasztást bírságoljuk. 
Hadd lássák, hadd érezzék, hadd értsék át 
annak a kényszeriskoláztatásnak a szépségét, 
jóságát, eredményeit is. S ez máshol, másként 
nem lehet, mint a nyilvános vizsgálatokon. 

Utoljára hagytam azt, mert még föltevés-
nek is bántó, bogy a tanító kényelemszeretet-
ből ellensége a vizsgálatoknak. A melyik 
tanító kötelességét az egész tanév folyamán 
lelkiismeretes buzgalommal megtette: az föl-
emelt fővel várja a vizsgálatot is, mert az 
csak jól sikerülhet. Annál kellemesebb érzés 
aztán a minden oldalról jövő nyilvános elisme-
rés és köszönet. 

Hogy a vizsgálat helyett csupán ünnepély 
legyen, azt sem tartom helyesnek. Ez a vizs-
gálatot nem pótolja. S amúgy is van elég 
iskolai ünnepélyünk, meg egy rendes vizsgálat 
elég ünnepély magában véve is. 

Hagyjuk meg tehát az évzáró vizsgálatokat 
xígy, a hogy vannak. Az a túlságos, rohamos 
modernizálás, az az örökös reform, nem min-
dig válik a dolgok előnyére. 

(Szeged.) Benécs Gusztáv. 

Szünidőm végén. 
A lefolyt szünidő nagy örömet szerzett lel-

kemnek, mivel régi, szűk, nedves, egytantermű 
iskola helyett új, négytantermű, a kor kívánal-
mainak megfelelő iskolánk épült, mely máris 
községünk diszét képezi. 

Mily lelkesedést, frisS erőt ad azon tudat, 
hogy egészséges, világos épületben fogadhatom 
tanítványaimat s mily nagy eredménynek 
nézek elibe, midőn hatosztályú osztatlan iskola 
után csakis az első osztályú növendékekkel 
fogok foglalkozhatni ! 

Gyűjtöm tehát az anyagot, hogy kis tót 
nebulóim jól érezzék magukat a rájuk nézve 
idegen, magyar nyelvű iskolában. Fölhaszná-
lom szabad időmet arra, hogy leczketervem 
anyagát kedvessé, vonzóvá tegyem. Sok szives 
magyar szó helyett ismert játékszereikkel, a 
gyermekek természetéhez mért tárgyakkal fo-
gadom őket. 

Remélem, hogy ez által növendékeim jól 
fogják magukat érezni a tanteremben. 

Az iskola iránti vonzalmat ez által elérem, 
de akaratom nem elégszik meg ezzel, kitárom 
tehát egész lelki világomat, mely a tanév 
többi képeit is szemeim elé varázsolja. 

Meg kell kedveltetnem növendékeimmel 
hazank gyönyörű, nyelvét. 

Óhajtom, hogy minden madárhoz, virághoz, 
társukhoz magyarul szóljanak, hogy zengjen a 
zord Kárpátoknak hegyes völgyes tája a lelkes 
fülemilék danájától, hogy az anyák magyarul 
altassák csecsemőiket, magyarul kérjen a 
gyermek szüleitől eledelt s a jó Istentől áldást, 
egészséget. 

Ez a czélunk nekünk nemzetiségi vidékeken 
működő tanítóknak, melynek elérésére az által 
törekszem, hogy minden tantárgy előadását 
szünidei gyűjteményemmel fűszerezem. 

Hozok az iskolába kis ostort, melynek magyar 
nevét, részeit a beszéd értelemgyakorlati órán 
begyakorolom, az irási előgyakorlatoknál alak-
ját lerajzoltatom, mely „i" betűhöz hasonlít, 
testgyakorlatnál játékszerül használtatom. 

Behozok két kis létrát, ugyancsak ismer-
tetem, lerajzoltatom, rúdjait, szögeit megszá-
moltatom és kis szekérkére téve játékszerül is 
alkalmas. A kifli alakját lerajzoljuk a félkör-
alakú vonal begyakoilására. 

Bemutatok kis puskát, lerajzolva „p" betűhöz, 
a lövést hangoztatva „p" hanghoz használom, 
játékszerül is alkalmas katonásdinál. 

Varjúhoz dalocskát énekeltetek, alakja ,v" 
betűhöz hasonló, kezdő hangja v. 

Kakas alkalmas a „k" hangoztatására. Van 
hozzá szép játékhoz alkalmas dalocska. 

Egy kis bika alak „b" hangoztatására 
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— a dalocska (bőm, bőm bika) ő gyakorlá-
sára, — cica c hang és betű gyakorlására, — 
egér e—é hang gyakorlására lesznek alkalma-
sak; az egér farka maga „e" betű. 

Az óra ingája „t" betűhöz, — ketyegése 
„t" hanghoz hasonlít. 

A méh zümmögését utánozva „z" „ü" han-
got, — kis kutya morgását utánozva „r" han-
got hangoztatom. 

Ha előadásomat minden órán hasonló új-
szerű tárgyak bemutatásával élénkítem, azok-
kal foglalkoztatom, fősúlyt fektetve az értelem 
fejlesztésére s a magyar beszédben való kész-
ségre, oly alapot építek, melyet a nemzetiség 
vihara sem rombol össze. 

Ezen szándékomban megerősít eddigi tapasz-
talatom. Ugyanis némely vezérkönyv utasítása 
szerint ezelőtt az iskolai tárgyak ismertetésé-
vel kezdtem előadásomat. Fárasztó munka 
volt az úgy a növendékekre, mint én rám. 

A tót nyelvben hiányzó ö, ü, é hangok 
tiszta kiejtését a gyermekek ajkának idomítá-
sával is alig bírtam begyakoroltatni, míg a 
legutóbbi időben versikék, dalocskák, játékok 
segítségével a legkönnyebben eredményre ju-
tottam. (Megjegyzendő, hogy községünkben 
ez idő szerint még óvoda nincs.) 

Fő igyekezetem tehát abból áll, hogy a 
szülei ház s az iskola, — a tót nyelv s a 
magyar nyelv közötti hézagot rövid idő alatt 
kiegyenlítsem. 

Ilyen boldog reménynyel, szeretettel teli 
szívvel várom a tanév kezdetét. 

(Girúlt.) Jesztrebényi Gyula. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ A szombathely-egyházmegyei r. kath. 

tanítóegyesület f. hó 11-én tartotta meg évi 
rendes közgyűlését. Az egyesület tagjait dr. 
Stegmüller Károly prelátus, főtanfelügyelő üd-
vözölte tartalmas, szép beszéddel. Az elnöki meg-
nyitót iftwafcás Gy örgy sárvári érdemes igazgató-
tanító tartotta, mely után az egyesület tagjai 
a Hymnust énekelték el. Az elnöki jelentésből 
kiviláglik, hogy a körök dicséretesen működ-
tek. A tanterv kérdésében 13 kör nyilatkozott 
a külön, 6 kör az egy tanterv mellett. — 
Elfogadták Fejes János pénztáros következő 
indítványát: „Mivel a jelen év a keresztény 
Magyarország 900 éves jubileum- éve, a szombat-
hely-egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület 
ezen évet emlékezetessé kivánja tenni az által, 
hogy az egyházmegyei segély egyesül etet átváltoz-
tatja Tanítók Háza és Ösztöndíj-alappá s így 
a segélyegyesület jelenlegi 13.594 kor. 46 fill., 
illetőleg a tartaléktőkét képező 579 kor. 40 

fillérrel egjtitt 14.173 kor. 86 fill, alaptőkéjét 
összeteszi a Tanítók Háza vagyonát képező 
1845 kor. 21 fillérrel s az így nyert 16.019 
kor. 7 fillér a fönt említett új alapnak lesz 
alaptőkéje." — Indítványozza továbbá, „hogy 
ezen 16.019 kor. 7 fillérből 4000 korona a 
budapesti Ferencz József Tanítók ^lázára 
adassék, hogy egyesületünk a most nevezett 
Tanítók Házába állandóan egy tanulót küld-
hessen, ki a budapesti főiskolák valamelyiké-
ben akarja magát kiképezni. A többi 12.019 
kor. 7 fill, tőke kamatait pedig ösztöndíjak 
czímén a tagok tanuló gyermekei közt oszszuk 
ki. Az évenkint befolyó tagdíjak egészben a 
tőkéhez csatolandók." Ez indítványnak egy-
hangú lelkesedéssel történt elfogadása után 
Barabás István fölolvasta a segélyegyesületnek 
az indítvány értelmében módosított alapsza-
bályait, a melyeket szintén elfogadtak. — 
A biráló-bizottság jelentését a beérkezett 
pályamüvekről Böröcz Mihály vasnádasdi ta-
nító olvasta föl. E tételre: „Hogyan vezet-
heti rá a tanító a népiskola III. osztályában 
a térkép ismeretére a tanulókat?" két pálya-
munka érkezett be, de a biráló-bizottság egyi-
ket sem találta érdemesnek sem dicséretre, 
sem jutalomra. — B®gy leczke a fatenyésztés 

•köréből" cz. tételre egy pályamunka küldetett 
be, melyet a biráló-bizottság javaslatára a 
közgyűlés 1 darab aranynyal jutalmazott. A 
munka szerzője Virág Géza győrvári tanító, 
kit lelkesen megéljeneztek. A központi bizott-
ságjavaslatára az új egyesületi évre a következő 
tételeket tűzte ki a közgyűlés kidolgozásra: 
1. Miképen fejleszthető a gyermekek szép-
érzéke? 2. Hogyan vezetheti rá a tanító a 
népiskola III. osztályában a térkép ismeretére 
a tanulókat ? 3. Egy olvasmány kezelése a nép-
iskolában. Egyúttal a munkakedv fokozása 
czéljából kimondották, hogy a biráló-bizottság 
a minden tekintetben megfelelő dolgozatokat 
egészen 5 darab aranyig jutalmazhatja. Töb-
bek hozzászólása után elhatározták, hogy ezen-
túl az évi közgyűlés alkalmával a szokásos 
szentmise előtt V29 — V2l0-ig a helybeli püspök-
iskolában gyakorlati előadást tartanak. 

— A Tanítók Háza javára az érsekújvár-
vidéki róm. kath. népnevelők egyesülete f. hó 
26-án hangversenyt és tánczmulatságot rende-
zett. Ugyanaz nap a kereszténység 900 éves 
jubileumát is megülte és évi közgyűlést is 
tartott. (A meghivó, lapunk m. számára már 
elkésve érkezett. Általában arra kérjük az 
egyesületek t. elnökségeit, hogy a gyűlési meg-
hívókat idejében szíveskedjenek beküldeni. 
Szerk.) 
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Találkozás. 
Emlékeztek-e még Varsák Lojzira? Nyurga, 

kissé görbenyakú, ragyás tótíiú volt, ha 
emlékeztek, a ki az első esztendőt abban 

az egyetlen pepitanadrágban, kivágott elejü 
kamgarn-kabátban, szalma-kalapban, maga-
foldozta, idegen-származású, kerek-orru pár 
bakancsban húzta ki* elejétől végig. 

Nem megszólásképen hozom ezt elő, hanem 
azért, hogy jobban visszaemlékezzetek rá, — 
valamint azt is csak azért említem, hogy 
Mászórúdnák hittük az öreget és sokat szekí-
roztak a „pillant" igével, melyet első zsén-
géjiben úgy ragozott, hogy: pilánom, pilánk, 
pilánata, pilántya . . . 

Elég az hozzá, hogy most, a vakáczió-csa-
vargásom idején találkoztam vele Füleken a 
vasúti vendéglőben. Szokás szerint egy sarokba 
húzódva ropogtattam a kiflimaradékomat, 
onian nézdeltem a különféle csoportokat, 
mindenféle arczokat s azzal szórakoztam, hogy 
találgattam magamban, ki e sok ember közül 
a passziózó utas, kit hajt a kenyérkeresete, kit 
a gondja, kit a gyásza, kit a násza? 

Egyszer csak egy rémhosszú emberi árnyék 
jelenik meg a nyitott ajtón beverődött nap-
fényben s az árnyék után befeszít annak a 
gazdája is, a mi Varsák Lojzink kikent, de 
kifent személyében. Első tekintetre meg muszáj 
ismerni, annyira nem változtatott szemöldök-
telen ábrázatján az a fúróval ültetett hat-hét 
szál bajuszféle. Hanem amúgy egészen más. 
Görbe nyakát nagy igyekezettel oly feszes-
egyenest hordja, mintha úgy volna a 'vállai 
közé besrófolva. Finom, szines gyapotinge 
lehajtós nyakán selyem zsinórnak a bojtjai 
lógnak. Sárga mellényén vastag aranyszín 
láncz, — aztán: szalonformára szabott szürke 
lüszter-kabát, rövides csakolyan nadrág: hogy 
kitejsék közte meg az ujdonat sárga félczipő 
közt a szeplőtelen fekete fuszekli. Karján 
vászonköpenyeg, keziben fényesfejű nádibot, 
oldalán nikkelcsatos táska-kölyök. Fején búr-
kalap. 

Hát ez a legény, mondok, az állán alul 
alaposan megvedlett, nem tudom: belül? 
Hanem majd próbát teszek vele. Látom, hogy 
azért járja körül a termet oly kimérten, lassan, 
hogy minden tükörben megnézhesse magát, — 
hát én megettem is tükör van mindakét oldalt: 

erre köll neki jönnie. Arra is jött. Belelapul-
tam az újságba, ne zavarjam a gyönyörűségét 
s csak mikor háttal lett már felém, akkor 
szóltam utána halkan: 

— Szervusz, öreg Varsák, meg se látnád 
az embert, ni! Mondják, hogy az én arczom 
nagyon megváltozott, de a hangom csak olyan 
kásás most is, mint annakelőtte volt, hogy 
össze nem lehet téveszteni. 

Hát arra, tudjátok, csakugyan is megfordult 
az öreg: 

— Te volnál ? Kérlek szépen. 
— Sose kérj engem se szépen, se csúnyán, 

mert én így is, úgy is én vagyok. Gyere mái-
öreg, na, ülj le. Hoczi a praczlit! 

— Ha megengeded, kérlek szépen. 
— Fenébe meg ne engedném, hisz mondom. 

Hanem mondd meg, te vén Varsák, igaz lel-
kedre, hogy kit ösmersz hát föl bennem ? Mert 
én úgy-e néven szólítottalak első látásra. 
Pedig csak hátulról láttalak . . . 

Leült, megtörülközött: 
— Aj, no, te vagy a More! 'Sz mindjárt 

láttalak még kívülről. 
— Mégse szóltál volna vén kujon, te, öreg 

Mászórúd, te. 
Odahúzta a székét mellém egészen és a 

fülembe súgta: 
— Alásan kérlek . . . 
— Kérd az ördögöt! 
— Alásan kérlek, van itt egynéhány isme-

rősöm, a révei főbiró, a lukai állatorvos, a 
pruzsáki jegyzőné: nem szeretném, ha meg-
hallanák a régi bolondságot, a diáknevemet... 
Hisz nekem, különben, kedves emlék, tudod. 

— Jó, öreg Varsák, jó, köszönöm. 
— De alásan kérlek, azt se mondd, hogy 

Varsák. 
— Manóba? 
— Magyarosítottam, Vásárhelyi vagyok. 
— Éljen! Ládd, öreg, ezt már szeretem. 
— De alásan kérlek, ne mondd, hogy: 

öreg, se. 
— Bújjon a túróslepény beléd, hát sehogy 

se mondjam? 
— De alássan megkérlek, té: More, ha 

nekem okom nem volna! Megértesz te engem, 
hisz olyan jók voltunk mink annakelőtte, 
úgy-e ? 

i — Jók, jók. Hiszem, hogy azok is maradunk. 
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— Áber kérlek alássan, hol is vagy te most 
állomáson ? 

— Füleken, pajtás. 
— Jó, jó ; de mint tanító? 
— Nem tagadhat9m el: Pesten. 
— Budapesten ? Éppen ? 
— Budapesten, Budán. 
— Nézd, én ezt nem tudtam . . . Egy se 

írta meg a konskolárisok közül. 
— Pedig tudták, tudják is. 
— Csak nekem nem írtad meg, úgy e ? 
— Nekik se írtam meg, pajtás, bocsáss 

meg . . . 
— Hát, hogy tudták meg? 
— Tudom is én, benne volt az újságban, 

úgy • • • 
— Alássan kérlek, nem a Néptanítóit Lap-

jában ? 
— Mért kérdezed? 
— Mert én azt nem olvasom, — van 

nekem olyan állásom, hogy azt a potyalapot 
ne kölljön olvasnom. Egyszer küldtem neki 
egy czikket, s azt üzente, hogy szép is, jó is, 
de „ A kartársi szeretetről" annyian irtak már, 
hogy ha felük csak, megvalósítaná, a mit 
ajánl, — az én czikkem lenne az utolsó ebben 
a tárgyban s mint fölöslegeset: visszavonnám.. 
Én azóta más lapokat is járatok. A legsza-
badabb lapokat. De mind, a mi csak j ó : 
különbség nélkül. Jár nekem: hat! A, meg-
állj csak . . . még elsorolom . . . 

— Szép, öregem, igazán nagyon szép. De 
mondsza csak, kibírod te azt? Hol is vagy te 
Vásárhelyi komám ? 

— Abaranyiczai bányaközségben, társulatnál. 
— Szép az, pajtás, ha jó is. 
— Jó-e? Hát én elmondhatom, hogy jó. 

Remélem, ámbár te rövidlátó voltál azelőtt: 
rajtam is meglátod. 

— Meg, pajtás, meg, tagadhatatlanul jól 
festesz.^ 

— tígy-e ? Hanem te, More, te rossz bőrben 
vagy. Valami bajod van tán? 

— Nincs nekem, hé, csak megkopik az 
ember, tudod, ha sok a dolga. Az iskolát is 
szeretem e mberül / ellátni, a penna is megvisel. 

— A penna ? írsz ? Persze ott félnapos a 
tanítás, délután irodában vagy ? Mi ? Ügyvéd 
mellett dolgozol? 

— Már tudod, hun: hogy jön. 
— Kár, More, hallod, hogy az újságokba 

nem írsz. Jó gyakorlatokat csináltál pedig a 
Mocsáry idejében, nagyon. Verseket is írtál. 
Csodálom, hogy fölhagytál vele. 

— Abból is kivásik az ember, bátya . . . 
Lásd, te meg abban az időben takaros faka-
nalakat tudtál faragni, tudom fölhagytál azóta 
vele . . . 

Láttam a szemiből, hogy elevenre tapin-
tottam, de azért nevetett a hitvány. S más 
felé fordította a beszélgetés rúdját : 

— Nehéz oda, a fővárosba bejutni, úgy-e? 
— Biz az nem éppen könnyű. 
— Nagy protekczió kell hozzá, mi? 
— Tudom is én . . . 
— Van jó fizetéstek, há? 
— Olyan, hé, mint az egyszeri ember ter-

mése: szalmára jó, szemre rossz. 
— Csak hát mennyi hát? 
— Ügy mindenestül másfélezer forint. 
— Jesszus, te ember' 
— Sose ijedezz, barátom, vedd hozzá a 

fővárosi élet emésztő drágaságát meg azt, 
hogy tizedmagammal eszem a kenyeret. 

— J á ? Hát családos vagy ? Nem is tudtam. 
— Nem-e ? Hát ezt se írták meg a kons-

kolárisok ? Kikkel levelezel ? 
Varsák fujt egyet fölfelé, a semmibe. 
— Többnyire mindnyájával. 
— Igen ? Ugyan, hol merre vannak a 

gyerekek ? Ackermann, Bán, Béres, Bruder-
mann, Csáki ? 

Vásárhelyi Varsák szítta a fogát, aztán 
kapkodott a belső zsebéhez: 

— Na nézd, az ördög vigye el, a másik 
kabátom zsebiben van a íjoteszem, ott vannak 
följegyezve. 

— Helyes. Majd egyszer, légy szíves, küldd 
el nekem a lisztájukat . . . 

— 0, kérlek alásan! 
— De azt csak könyvnélkül is tudod, hogy 

te hol, merre jártál, mióta végeztünk ? 
— Már, hogy ne! Először Pruzsákon voltam, 

— rongy háromszáz forint volt a gázsi, ott-
hagytam ; átmentem Iszkora négyszáz forintra. 
Csak ott meg tudod — (kémkedve nézett 
körül a svihák) —- roppant haszontalan ember 
volt a pap, komisz basa . . . Aber én velem 
nem olyan könnyíi paczkázni! Mit, hogy én 
az, ő paraszt kaszinójának legyek a jegyzője!? 
Én? Hol van az megírva? Én neki beirjam, 
megmutassam a végzett tananyagot!? En? 
Mit ért ő abba bele ? Hogy ünnepnap, hét-
köznap templomba vezessem a gyerekeket!? 
Én ? Benne volt az a pályázatban ? Nem volt! 
Elég az hozzá, hogy összevesztünk. Persze, ő 
húzta a rövidebbet. 

— Azt gondolom is. 
— Hát! Olyan orrot még nem kapott, 

mint mikor én áttértem a református vallásra, 
megírtam a püspöknek, hogy a pap miatt 
teszem. 

— Hejnye, kutyaterem tet te! 
— Ugy én. Oszt evvel mindjárt két legyet 

ütöttem, mert ezen az alapon meghívtak 
Baranyiczára a bányatársulathoz. Igen. Ott 
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meg ís nősültem, az ipam főhivatalnok a tár-
saságnál, kieszközölte, hogy fölemelték a fize-
tésemet 600 bőgőre. 

— Szép is az vidéken. 
— Na ja! És akad, tudod, mellékes is a 

konyhára. 
— Vannak-e sokan a konyhán? Van-e sok 

gyereketek ? 
A két ujjával is mutatta, mondta is: 
— Zwei! 
— A többi elhalt? 
— Á! Nem volt több, nem is kell; bará-

tocskám, az embernek legyen esze! Nálunk 
is a másik kollégának van öt, a harmadik-
nak hat. Szamárság . . . 

— Nini, hát nem magad vagy Baranyiczán? 
— Sőt. Hárman vagyunk. 
— És jól éltek? 
Varsák megrázta a tenyerét: 
— Na, nem igen. Irigykednek, tudod, rám. 
— Úgy ? Aztán mi az ördögért ? Nem 

tudom, mit irigyeljen az egyik koldus a 
másikától. 

— Hát azt a rongyos kétszáz forintot, a 
mivel nekem több van, mint nekik. 

— No, így már értem. Aztán mért van 
azoknak kevesebb ? 

Varsák kidüllesztette deszkamellét: 
— Barátom, mikor az új állásokat szer-

vezték, úgy volt, hogy azok is hatszázasok 
lesznek, mignem néhányan fölszólaltunk ellene. 

— Hogyan, te is? 
— Kérlek alásan, — elvégre magad is 

beláthatod, nem lett volna igazságos, hogy 
azok mindjárt annyit kapjanak, mint én. Avval 
kezdtem én is, négyszázzal, tessék nekik is 
előbb érdemeket szerezni! 

A portás beszállót csengetett. Fölálltunk. 
Jobb kezem fenyegető ujjával megböködtem 
a baranyiczai tanító mellét és fönhangon, hogy 
az egész szála sürgölődő népe megállt rá, 
kiáltottam neki: 

— Te Varsák, te Mászórúd, te kipuczolt 
féreg, — hát kevesebb lett volna a te hatszáz 
forintod, ha az Istenben testvéreidnek is any-
nyiok lett volna? Vedd, mintha fölpofoztam 
volna azt a lelketlen lelkedet! Czudar! 

Hátat fordítottam neki, nem féltem, hogy 
megüt, áníbár kezében a bot. Gyávának kell 
lennie, annyira gazember . . . 

Fiúk, velem végzett többi pajtások, osz-
toztok-e szivesen a szégyenemben s a büszke-
ségemben, ha netán a törvény elítél, a mért 
kilyukasztottam annak a gazembernek a be-
csületét ? 

Ölel benneteket atyátok fia: 
Móra István. 

IRODALOM. 
A Zoológiai Lapok képes állattani és vadá-

szati szaklap legutóbbi száma Farthiy Géza 
szerkesztésében következő gazdag és érdekes 
tartalommal jelent meg: Doming Henrik: 
A madarak fészkelése (6 ábrával). Donászy 
Ferencz: A fogoly madár (3 ábrával. Führer 
Mór: Galambok élete. Az örvös galamb mint 
háziállat. Az ölyvekről. Kardos Árpád: 
A tüskés ujjú gyík (ábrával). Parthay Géza: 
Az anya-méhről áltilában. I f j Bartal Aurél: 
Gyakorlati útmutató a fáczán tenyésztéséhez 
(2 ábrával). Cs. Vuhetich Miklós: Á vadkacsa 
és más vizivad vadászata (ábrával). A nemet 
dogge. Az újfouudlandi kutya (ábrával). 
A budapesti ebkiállítás. A borz alfelmirigye. 
Hogyan üzzük el a vakondot virágos kertje-
inkből? Lóhús fogyasztása Amerikában. Milyen 
idős lehet egy galamb ? A nagy pávaszem-
pillangó. A szövőlepkék csápjai. A tengerinyúl 
vízszükséglete. Baromfi-ki állítás Budapesten. 
Meghiusult postagalamb versenyek. A Zoológiai 
-Lapok félévi előfizetési ára 2 frt. Mutatvány-
számokat szivesen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, Rottenbiller utcza 30. szám. 

Tudományos zseb-könyvtár jelenik meg 
Stampfel Károly kiadásában Pozsonyban ; min-
den hazai könyvárustól megszerezhető. Egyes 
füzet 60 fillér. E zseb-könyvtár időhöz nem kötve 
jelenik meg s a tudományok minden ágára 
kiterjeszkedik. Idővel mindazt felöleli, a mi 
az általános műveltség körébe tartozik. 
Jó magyarsággal és eleven stílussal megírt 
füzetek ezek; főbb vonásokban világos képet 
adnak az illető tudományról és megismertet-
nek mindazzal, a mit az illető szakmából 
okvetetlenül tudni kell. Eddigelé megjelent füze-
tekből megemlítjük a kö vetkezőket. 1. Földrajzi 
és statisztikai tabellák. Összeállította Hickmann 
A. és Péter J. 2. Arithmetikai és algebrai 
példatár. Irta dr. Lévay E. 3. Kis latin nyelv-
tan. Irta dr. Schmidt Márton. 4. Magyar 
irodalomtörténet. Irta Gaal Mózes. 5. Görög 
nyelvtan. írta dr. Schmidt Márton. 6. Franczia 
nyelvtan. Irta dr. Pröhle Vilmos. 7. Angol 
nyelvtan. Irta dr. Pröhle Vilmos. 8. Római 
jog. I. Institutiók. írta dr. Bozóky Alajos. 
9 Római jog. II. Pandekták. írta dr. Bozóky 
Alajos. 10. Égyházjog. (Kathol.) Irta dr Bozóky 
Alajos. 11. Magyar nyelvtan. Irta Gaal Mózes. 
12. Magyar stilisztika. Irta Gaal Mózes. 
13. Magyar rhetorika. írta Gaal Mózes. 
14. A sík trigonometriája. _ írta dr. Lévay 
Ede. 15. Római régiségek. Irta dr. Schmidt 
Márton. Ajánljuk megszerzésre. 
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A Közigazgatási Könyvtárnak, ennek a kivá-
ló m hasznos és kartársainkat is közelről 
érdeklő vállalatnak újabb két füzetét küldték 
be hozzánk. Az egyik (julius-augusztusi) a 
Szö cethez etekről szól és közli az 1875. XXXYTI. 
és az 1898. XXIII. törv.- czikkelyek hatálya 
alá tartozó szövetkezetek alakítására és ügy-
vezetésére vonatkozó összes szabályokat. Irta, 
mintákkal és példákkal ellátta dr. Berényi 
Pál. (184 oldal.) Ára 2 K. 40 fillér. A másik — 
szeptemberi — füzet a községi közigazgatási 
tanfolyamokról szól; összeállította dr Kam^is 
János, a Közig. Könyvtár szerkesztője. Ára 
1 K. 20 f. Mind a két füzet lapnnk szerkesz-
tősége útján is megrendelhető ugyan, de a 
megrendelőknek a füzeteket a kiadóhivatal 
(Községi Nyomda részv.-társaság) fogja meg-
küldeni. 

Könyörgés alkalmi dal a november 19-én 
bold. Erzsébet királyné 0 Fölsége emlékére 
tartandó iskolai ünnepélyre. Szövegét írta 
Móra István, zenéjét 2 gyermekszólamra 
harmónium-kísérettel (a 2. szólam esetleg 
el is hagyható) szerzé Hoppe Rezső szék.-
főv. polg. leányisk. énektanár. A vezérkönyv 
ára 50 fillér. Á két szólam ára együtt 6 fillér. 
Ily czímü munka jelent meg és kapható 
a Pesti Könyvnyomda részvénytársaságnál. 
(Budapest, V., Hold-utcza 7.) — Ugyancsak 
Haekl N. Lajos Torkos László költeményét 
zenésítette meg s adta ki ily czím alatt: „Dal 
Erzsébet királyné emlékére.11 Megrendelhető a 
szerzőnél (Budapest, állami felsőbb leányiskola, 
Uj-utcza); ára 20 fillér. Ajánljuk mind a 
kettőt. 

Megjelentek: Tévedés halottja Regény. Irta 
Törők Endre tauczi állami tanító. Ára kartár-
saknak 1 korona, megrendelhető a szerzőnél 
(Taucz, Aradmegye), a ki az 1 korona 
beküldése után bérmentve küldi meg a 
munkát a megrendelőnek. — Hegedű-iskola. 
Gyakorlatok, dalok, szemelvények hegedűre. 
Tanítóképzők számára írta Hodossy Béla 
tanítóképző ének- és zenetanár. Ára 2 korona. 
(Pesti Könyvnyomda részvény-társaság.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a rimamurányi-

salgótarjáni vasmű részvénytársaságnak, mely 
a salgótarjáni ág. ev. isk. fölépítésére 1000 
korona értékű telket ós 1200 korona értékű 
épületanyagot, valamint Borbély Lajos műszaki 
vezérigazgatónak, a ki ugyancsak ezen iskola 
fölépítésére 1000 koronát adományozott; Mai-

láth Géza grófnak és nejének, szül. Zichy 
Marietta grófnőnek, a kik Gárdony pusztán 
16.000 korona költséggel iskolát építtettek és 
a tanítói fizetést is biztosították. 

Kinevezte: G-ottwaldt Margit oki. kisded-
ovónőt a pásztói áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Végh Ilona oki. tanítónőt a zernesti 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Hoffmann 
Károly oki. tanítót a nagybocskói áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Lakatos Erzsébet oki. 
tanítónőt a rahói áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Marosán Péter oki. tanítót a dobollópataki 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Völgyi László 
oki. polg. isk. tanítót a fiumei áll. polg. isko-
lához a XI. fiz. osztályba segédtanítóvá; Benkó 
Sándor oki. tanítót a bucsuszentlászlóí áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Silló Júlia tanítónőt 
a borbátvizi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Lukács Ferencz mezőtarpai közs. tanítót áll. 
el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre a balázs-
falvi E. M. K. E. isk.-hoz rendelte, ugyanezen 
isk.-hoz szintén szolgálattételre Babuczay Margit 
szászúj falusi áll. el. isk. tanítónőt rendelte ki; 
Draveczky Zoltán oki. tanítót a magyarfodorházi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Pap Berta 
oki. el. isk. tanítónőt a kolozsvári országos 
tanítói leányárvaházhoz segédárvaanyává; 
Petrofszky József zólyomlipcsei „Gizella" 
munkás-árvaházi tanítót a kecskeméti orsz. 
tanítói árvaházhoz segéd-árvaatyává, Bodrogi 
Irén oki. el. isk. tanítónőt ugyanoda segéd-
árvaanyává; Zagaicsán György oki. tanítót a 
dolovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Goronics 
Sándor oki. tanítót temes-szigeti közs. el. 
iskolához r. tanítóvá; Pálné- Modracli Anna 
oki. tanítónőt a fogarasi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Tabódy Erzsébet oki. polg. és 
felső leányisk. kézimunka-tanítónőt a debre-
czeni orsz. tanítói árvaházhoz munkamester-
nővé; Maximovics Demeter oki. tanítót a 
csentai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Gábor József marosszent-
benedeki és Bede Károly magyarkapudi áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Herepei Olga 
zernesti áll. el. iskolai tanítónőt a vízaknai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Cseresnyés 
Margit bocskói áll. el. isk. tanítónőt a kis-
kundorozsmai áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben: Horváth Mária mosoni áll. el. isk. taní-
tónőt a magyar-óvári áll. el. iskolához jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Komáromy Béla 
kálmáncsai munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 720 koronát; Markosné-Csája 
Anna szolvai munkaképtelen áll. tanítónőnek 
évi 860 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Magyar Mihály nyug. ipolykeszii r. kath. 
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el. isk. tanító özvegye, szül. Vetter Katalin 
részére évi 250 koronát ; néh. Sehmiderits 
József nyugalmazva volt bányai r. kath. 
tanító özvegye, szül. Wajdulák Mária részére 
évi 300 koronát; néh. Schveizer Lajos agárd-
pusztai nyugdíjazva volt r. kath. tanító özvegye, 
szül. Zsargó Antónia részére évi 400 koronát; 
Litáveez János szinyéri volt áll. tanító özvegye, 
szül. Janik Veronikának évi 550 koronát; 
Grabherr János knézi közs. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Glasz Magdolna részére évi 
487 koronát; néh. Vajányi János páskaházi 
ev. ref tanító özvegye, szül. Binder Borbálá-
nak évi 300 koronát; Nagy Lajos nyugal-
mazott bajji ev. ref. tanító özvegye, szül. 
Osváth Euláliának évi 200 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Dvorszky Antal dohnáni r. kath. volt 
tanító Ilona nevü árvájának a kecskemétibe; 
néh. Stanciu Aurél volt nagyági áll. iskolai 
tanító Olivia nevű kiskorú árvájának a kolozs-
váriba ; néh. Huszovszky Károly volt arany-
bányai áll. el. isk. tanító Lajos nevű kiskorú 
árvájának a kecskemétibe; néh. Somogyi 
István volt lőrinczfalvi r. kath. tanító Irma 
nevü kiskorú árvájának a debreczenibe; 
néh. Horváth Lajo3 volt krasznaszentmiklósi 
áll. tanító Lajos nevü kiskorú árvájának folyó 
évi deczember hó 1-től a debreczenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szente Antal. A német ABC ügyében for-

duljon a Lampel-féle könyvkereskedéshez. — 
I). G, Véleményünk szerint előbb az iskola-
föntartóhoz kellene fordulni, hogy Önt, mint 
tanítót, mentsék föl a harangozási kötelezett-
ség alul. Jól tennék ily esetben a felek, tanító-
egyesületek, ha közös erővel lépnének föl 
ebben az ügyben, mert a harangozás bizony 
már ma nem emeli a tanító tekintélyét. 
Ennek a kötelezettségnek megszüntetése tanítói 
közérdeknek tekinthető. — György F. nyugd. 
tanító. Ha nyugdíjas állapotban nősül a tanító, 
neje nem kaphat nyugdíjat. — Szilas. M. 
Miután ön — ki eddig nyilv. joggal fölruhá-
zott— magániskolában marad tagja a nyugdíj-
intézetnek s most az állami polg. leányiskolá-
ban kapott „megbízott alkalmazást", nyugdíj-
igényét nem veszti el. A változást azonban 
be kell jelenteni a kir. tanf. útján s igazolni, 
hogy alkalmazása nemcsak néhány heti órára 
vonatkozik, hanem polg. isk. tanszéket tölt 
be ideiglenesen. — Cs. G. A polgári iskolai 
tan. képesítő vizsgálatra vonatkozó szabály-
zatot, mint a Népt. Lapja hirdetéséből is lát-
hatja, megrendelheti az Egyetemi Nyomdában. 
Magánúton készülőktől is megkívánják az 

elnök. Az illető tanító a törvény szelleméhez 
ragaszkodik, midőn az el. isk. V. osztályt 
végzett, de 12-ik évet már betöltött tanulót, 
továbbá a VI. osztályt végzettet, ki már el-
múlt 12 éves, a Vl-ikba ismétlőnek nem akarja 
fölvenni. Az 1868. XXXVIII. t.-cz. 50 ik §-a 
ugyanis határozottan intézkedik, midőn így 
osztályvizsgálatokat.— Sz. D. Hibásan értelmezi 
az útadót. Fölvilágosíthatja erről a Magyar 
Tanítók Naptára. — M. J. pleb., iskolaszéki 
szól: „A 12-ik évet betöltött gyermekek.... 
az ismétiő-iskolába kötelesek járni." Tehát a 
törvény megmondja, hová tartoznak járni a 
12-ik évet betöltött gyermekek.. . Az ism.-
isk., kivált a hol gazd. ismétlő van, éppen a 
12 ik évet betöltötteknek való. Mi történnék 
akkor, ha nem egy-kettő, hanem sok, talán 
mindegyik tanuló akarna — 13 éves kora 
daczára — a mindennapi iskolába járni s el-
foglalnák a helyet a 12. évet be nem töltöt-
tek elől? Részünkről csak nagyon kivételes 
esetben tartanok megengedhetőnek, hogy 
12 évesnél idősebbek pl. megismételjék egyszer 
a VI ik osztályt, ilyen volna, — miként la-
punk 37-ik száma tanácsadójában H. J.-nak 
szóló üzenetünkben is mondottuk — ha a 
tanuló nem zavarná a többi (kötelezett) nö-
vendék oktatását, nevelését s neki, hely bőven 
levén, még alkalmat kellene nyújtani, hogy a 
magyar nyelvben megerősödjék. Az ilyet is 
szép szerivel, s nem erőltetve kellene véghez-
vinni. E tekintetben az iskolaszéki elnök és 
tanító egyetértő eljárása kivánatos az ügyre 
nézve. — L. S. Ebendorf. 1. Előbb osztály-
vizsgálatokat kell tennie s csak azután bocsájt-
ják érettségire. A részleteket annak a gimná-
ziumnak az igazgatóságától tudhatja meg, a 
melynél vizsgálatot szándékozik tenni. 2 A tan-
díj elengedését kérheti. 3. Az állatorvosi 
akadémiára nem veszik föl jelenlegi képesí-
tése alapján. — Sz. I. Mezö-Berény. Ha 
folyamodványában hangsúlyozta, hogy jóhisze-
műleg járt el s a pénzügyigazgatóság még-
sem engedte el: nem igen használ a fölebbe-
zés. Annak idején megírtuk, hogy a felelős-
ség ezért nem a szerkesztőséget terheli. — 
Sz. J. Erdöbénye. Az 1 koronás bélyeggel 
ellátott kérvényt a kir tanfelügyelőség útján 
terjesz^zék föl a ministeriumhoz. — J. L. 
Magyar-Atád. Ön azt írja nekünk, hogy Lengyel 
Gizella a Királyné Albuma czímü munkára 
községükben előfizetéseket gyűjtött s a köny-
vet még mindig nem kapták meg s azt kérdi 
tőlünk: „rendeztek-e ily munkát sajtó a l á "? 
Kérdésére nem tudunk válaszolni, mert nekünk 
erről a vállalatról tudomásunk sincs, de azt 
a tanácsot adjuk, hogy forduljanak egyenesen 
ahhoz, a kinél előfizettek. (Vagy csakugyan 



14 NÉPTARÍTÓK LAPJA. 3 9 . SZÁM. 

tudakozó irodának tartanák a mi szerkesztő-
ségünket?) — L. R. Franzfeld. Buzgóságá-
ért köszönetet mondva, értesítjük, hogy az 
Eötvös-alap külön e czélra kiküldött bizott-
sága épp most foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
A czikkében kifejtettek rövid idő alatt, ha 
az említett Bizottságnak sikerül majd az aka-
dályokat elhárítania, meg fognak valósulni s 
akkor a Tanítók Háza gyufája az Eötvös-alap 
egyik legnagyobb segédforrásává fog válni. 
Főleg, ha t. kartársaink országszerte úgy fog-
nak a terjesztés körül buzgólkodni, mint 
buzgólkodik ön is. — Magister. 1. A főispáni 
rendelet alapján csak a beiratkozott tanulók 
menthetők föl; a többi mulasztót föl kell 
jelenteni. 2. Segélyért minden évben kell 
folyamodni. — T. F. 1. Nem kötelezhető. 
2. Köteles. — H. B. Parabuty. Ha rende-
letre kell „távol lennie az iskolától", akkor 
az állítja a helyettest, a ki azt a rendeletet 
kiadta. — T. Buják. 1. A Paedagógium igaz-
gatója dr. Kiss Áron, I., Győri-út 8. sz. 
2. H. F. oszt.-tanácsos úr czíme: V. ker., Hold-
utcza 8. szám. 3. Az XU hold kertilleték 
törvény szerint minden tanítót megillet; ha 
nem adják meg, forduljon a közigazgatási 
bizottsághoz. — M. Gy. Arany-bánya. Ön 
azt kérdezi, hogy „a kinek Tanítók Háza 
javára szóló 50 koronás részesjegye van, tag-
ja-e az az Eötvös-alapnakIgen, a részes-
jegy tulajdonos az Eötvös-alap tagja s az 
alap minden jótéteményéhez joga van. — F. 
János. Gazd. ism.-isk. tanítók fizetése átlag 
véve 500—600 frt. (Lapunk] 38. számában 
sajtóhibától állt „ kor." frt helye t i ) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— 0 Fölsége legkegyelmesebben elrendelni 

méltóztatott, hogy a Magyarországi Tanítók 
Orsz. Bizottságának a legfelsőbb születésnapja 
alkalmából nyilvánított hódoló üdvkivánatokért 
a legmagasabb köszönet nyilváníttassék, a 
miről Márkus József székesfővárosi főpolgár-
mester „örvendetes tudomás végett" értesítette 
Lakits Vendel elnököt. 

— Aranymisés érsek. Császka György 
kalocsai érsek f. hó 21-én mondotta arany-
miséjét; e jubileum örömében osztozott az 
egész ország. Király Ö Fölsége a Lipót rend 
nagykeresztjével tüntette ki az aranymisés 
érseket. A ministerek, főurak, egyesületek stb. 
táviratokban és levelekben fejezték ki sze-
rencsekivánataikat. 

— Halász Ferencz min. oszt.-tanácsos 
f. hó 21-én Párisba utazott a nemzetközi 

kiállítás és a tanügyi adminisztráczió tanul-
mányozására. Párisból Berlinbe utazik s ott 
is több napot fog tölteni. 

— Világ folyása. A persa sah, a ki a pá-
risi nemzetközi kiállítás után most Európa 
fővárosait látogatja meg, f. hó 24-én érkezett 
Budapestre, a hol két napig időzött. — 
A kinai zavarok egyre tartanak. A békealku-
dozások nehezen kezdődnek meg s e közben 
az anyacsászárné új főváros alapításán fára-
dozik a rengeteg birodalom belsejében. Pedig 
a békealkudozások megkezdésének alapföltétele 
az volna, hogy a császári udvar visszatérjen 
Pekingbe. — Á délafrikai harcztéren a búrok 
guerilla-harcza egyre tart, Krüger elnök azon-
ban már útban van Európa felé. Az agg 
elnök levelet írt a pápának, melyben köszöne-
tet mond a küzdő nemzet iránt kifejezett ro-
konszenvéért. „Istennek úgy tetszett — mondja 
levelében — bogy nemzetünk fölött diadal-
maskodjanak. Mindazáltal a burok nem érzik 
magukat legyőzötteknek és nem, vesztették él 
bátorságukat. Az a hazafias lelkesedés, a me-
lyet . az én fiaim annyi ütközetben mutattak, 
sohasem fog lelohadni. Én most visszavonulok 
a küzdtérről, mert öreg és beteg vagyok, de 
bizom az Isten könyörületességében és az ő 
kezébe teszem le népem sorsát. Engedje meg 
Szent Atya, hogy hálámat fejezzem ki azért 
a rokonszenvért, a melylyel ügyünk iránt 
mindenkoron viseltetett. Biztos vagyok benne, 
hogy Szentséged velünk együtt imádkozik a 
szegény búr nép győzelméért." 

— Az Eötvös-alap rendkívüli közgyűlése f. 
hó 22 én nem volt megtartható, mivel a tagok 
nem jelentek meg az alapszabályok követelte 
számban. A gyűjtő- és kezelő-bizottság, valamint 
a f. hó 9-én kiküldött albizottság azonban 
megtartották üléseiket s mindkettőn Ujváry 
Béla alelnök elnökölt. A gyűjtő- és ke/elő-
bizottság elhatározta, hogy a Tanítók Háza 
adás-vételi szerződését a november 4-én tar-
tandó közgyűlés elé azzal az indítványnyal 
terjeszti, hogy a közgyűlés kérje meg a köz-
oktatásügyi ministert annak elrendelésére, 
hogy telekkönyvileg biztosíttassák, hogy az 
állam tulajdonába átmenő ház mindig a 
Ferencz József Tanítók Háza nevet viselje és 
állandóan, minden időkben a Tanítók Háza 
szabályzatában megjelölt czélt szolgálja. 
Az albizottsági ülésen a Tanítók Háza anyagi 
segédforrásaival foglalkoztak s ezt a tanáas-
kozást még több ízben folytatni fogják. Itt 
említjük meg, hogy a „Zalavármegyei Ált. 
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Tanító-egyesület sümegi járásköre'1 400 koro-
nával az alapító tagok sorába lépett s ezt az 
összeget be is fizette az Eötvös-alap pénz-
tárába; Zalavármegye törvényhatósági bizott-
sága szintén 400 korona alapítványt tett és 
fizetett be a pénztárba. 

— A fővárosi óvók felügyelőjévé Buda-
pest főváros tanácsa Haláss Saroltát, a kitűnő 
óvónőt nevezte ki. 

— A magyarság terjesztése a főváros-
ban a környék népiskolái által. A Magyar 
Nemzet jól szerkesztett közoktatásügyi mellék-
letén olvassuk: Wlassics Gyula kultuszminister 
ez irányban évek óta következetes kitartással 
egy nagyszabású tervet hajtat végre, Halász 
Ferencz ministeri osztálytanácsos tervezete 
alapján. A főváros környékének falvai tudva-
levőleg telten-teli vannak nemzetiségi lako-
sokkal, a kik azonban szép igyekezetet tanú-
sítanak a magyarságba való beolvadásra, 
melynek első föltétele a nyelv megtanulása Ez 
okból egész gyűrűvel fonta körül a fővárost 
állami iskolák fölállítása által: Újpest, Kispest, 
Erzsébetfalva, Haraszti, Soroksár stb. iskolái-
nak államosítása révén. E gyűrűbe tartozik 
Mátyásföld, mely után majd Czinkota fog 
következni. Az új mátyásföldi állami iskolát 
az iskolaalapítók meghívására a napokban 
Halász Ferencz ministeri osztálytanácsos, 
Körösi Henrik kir. tanfelügyelő kíséretében 
meglátogatta. A mátyásföldi nyaralótulaj-
donosok a ministeri osztálytanácsost nagy 
örömmel fogadták. A mátyásföldi iskolának, 
a hová a szomszéd helységekből is nagy 
számmal jámak be a növendékek, a főváros 
magyarságának intenzív fejlődésére a többi 
környékbeli iskolával együtt nagy jelentősége 
van. Maga az épület, melyhez a telket Paul-
heim építész adta s ugyancsak az ő tervei 
szerint épült is föl, valóságos minta-épület. 
Yezető-tanítónak a minister két kitűnő tanítót 
nevezett ki: Tomcsányi Istvánt, a kitűnő peda-
gógust s nejét: Czukrász Rózát, a ki a fono-
mimikai tanítás terén elsőrangú kitűnőség, 
mely módszert ő honosította meg s hozzájár-
nak igen sokan a módszer megismerésére 
végzett preparandisták is. Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos a látottakkal rend-
kívül meg volt elégedve s kifejezte elismerését 
dr. Meixner ügyvéd, gondnoksági elnöknek. 
Délben tiszteletére barátságos ebédre gyűltek 
össze, melyen Fejérváry pénzügyi titkár, Mikó 
kultuszmini steri számtanácsos, gondnoksági 
tagok üdvözölték a ministeri osztálytanácsost, 
a ki beszédében meleg hangon emlékezett 
meg a ministernek föntebb kifejtett kultúr-
politikai intenczióiról. 

— Biztosítási kötvény a Tanítók Háza 
javára. Horovitz Jakab hódmezővásárhelyi 
kartársunk beküldte lapunk szerkesztőségé-
nek azt az 1000 koronáról szóló kötvényt, 
melyet, mint már lapunk mult számában is 
megírtuk, a Tanítók Házára ajánlott föl. 
A kötvénynek 76.727. száma van s a Fonciére 
szegedi vezér-ügynöksége állította ki. A Fonciére 
biztosító-társaság az 1000 korona tőkét 1920 
szeptember 12-én vagy a biztosított halála 
után fizeti ki. Őszintén kívánjuk, hogy kifi-
zetésre csak 1920-ban kerüljön sor. Addig 
Horovitz Jakab kartársunk — mivel a Fonciére 
biztosító-társaság mindaddig, míg a nevezett 
egyesületnek ügynöke lesz, a sajátjából födözi 
az évi 46 korona 80 fillér díjat — 1000 
koronás alapítványának ötös kamatait minden 
év szeptember havában pontosan befizeti az 
Eötvös-alap pénztárába. Horovitz kartársunk 
buzgósága és áldozatkészsége nyilvános elis-
merést és köszönetet érdemel, de ugyanezt 
érdemel a Fonciére biztosító társaság is. 

— Gyermekmegfigyelök egyesülete. A 
gyermek fizikai és lelki életének nem elegendő 
megfigyelése igen sok hibás nevelési eszköz 
igénybevételét szülte. A testi fejlődést gyakran 
nem veszik figyelembe sem az iskola, sem a 
család s a gyermek-patológiában való járat-
lanság miatt a beteg gyermekkel szemben oly 
sok visszaélést követnek el, hogy sok esetben 
koczkára teszik a gyermek jövőjét. Elfeledik, 
hogy az organizmus gyengülése lelki akadá-
lyokat is szül. Ezek megfontolása vezette a 
németországi szakembereket egy oly egyesület 
megalapítására, mely a gyermek megfigyelé-
sével komolyan foglalkozzék. Az egyesület 
véglegesen a jövő évben alakul meg és kívá-
natos, hogy nálunk is fiókot alakítson s tag-
jaiul nemesak a pedagógusokat, hanem a 
müveit közönség tagjait is megnyeije. 

— A ministerium Hivatalos líözlönye. 
Az összes népoktatási intézeteknek és az 
azokkal összeköttetésben álló hatóságoknak 
ajánljuk a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
Hivatalos Közlönyét, mely a 3290/94. ein. 
számú rendelet folytán a hivatalos közlés jog-
hatályával van fölruházva. Előfizetési ára egész 
évre, postai küldéssel együtt, 5 korona, mely 
összeg Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedőczéghez 
Budapesten, Andrássy-út 21. sz. a. küldendő 
be. A Hivatalos Közlöny a tankönyvbirálatokat 
is közli s már csak ezért is minden iskolai 
könyvtárban meg kellene lennie. 
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— Fölhívás a székelykereszturi állami 
tanítóképző-intézet volt tanítványaihoz. A szé-
kelykereszturi állami tanítóképző-intézet30 éves 
működését a mult 1899/900. iskolai évvel 
fejezte be. Ez alkalomból az intézet több volt 
tanítványának óhajtására és indítványára a 
Székely-Kereszturon és vidékén működő tanít-
ványok elhatározták, hogy az intézet összes 
volt tanítványait (számuk 519)közös találkozásra 
hívják meg f . évi november hó 7-ére a czélból, 
hogy kifejezést adjanak az „alma mater" iránt 
érzett hálának, szeretetnek és ragaszkodásnak, 
valamint az egymás iránti testvéri szeretet-
nek és barátságnak. Tisztelettel és szeretettel 
kérem föl tehát az intézet 30 év alatt végzett 
összes tanítványait, hogy e találkozásra és 
ünnepélyre megjelenni szíveskedjenek, egyszers-
mind kérem, hogy jelenlegi állomásuk helyét, 
alkalmaztatásuk minőségét tudassák velem egy 
levelező-lapon f. évi október hó 15-éig, mert 
az ünnepély idejére az itt végzetteknek teljes 
névsorát szándékozik összeállítani és kinyo-
matni a rendező-bizottság; szíveskedjenek 
továbbá a megjelenni szándékozók értesíteni 
arról is, hogy mikor érkeznek ide Székely-
Kereszturra, mert a bizottság elszállásolásukról 
gondoskodni kiván. Székely-Keresztúr, 1900 
szeptember 18-án. Belle László, a rendező-
bizottság jegyzője. 

— Az Eötvös-alap javára. A fertővidéki 
tanítók egy része e hó 13 án Boldogasszony-
ban (Mosonym.) összegyűlt, hogy zenéléssel 
töltse a délutánt. Minthogy e tan férfiak, név-
szerint: Lentsch A. féltoronyi főtanító (kar-
nagy), Csida János és Hillinger György fél-
tororyi, Forstner György boldogasszonyi, Fuhr-
mann J. pátfalusi, Fuhrmann Lőrincz szt-
péteri, Klimpt Pál és Trauta Ferencz nezsideri 
tanítók, továbbá Lomoschitz Sándor reálisk. 
tanuló és ifj. Lomoschitz Károly polg. isk. 
tanító csak maguknak rendezték ezt a kisebb-
szerű hangversenyt, azért rokonaikon és leg-
jobb ismerőseiken kívül hallgató közönség 
nem volt jelen. Ifj. Lomoschitz Károly polg. 
isk. tanító, a hangverseny rendezője, gyűjtést 
indítványozott az Eötvös-alap javára s így a 
10 közreműködőtől és 13 vendégtől 26 korona 
gyűlt össze. Az összeg az Eötvös-alap pénz-
tárosának beküldetett. 

— Fölhívás. Bódizs Béla vaiszlói községi 
tanító a következő sorok közzétételére kért 
fol minket: Vaiszlón a Tanítók Háza gyufá-
ját Benedek Zsigmond kereskedővel rendel-
tettem meg. Kérem a vidéki k. kartársakat, 
szíveskedjenek gyufa szükségletüket nevezett 
kereskedőnél szerezni be. így, míg egyrészt a 
hozzáfűzött reményeket megvalósítani segítjük, 
másrészt megjutalmazzuk a derék kereskedőt, 

a ki a külföldi olcsó, de silány gyártmánynyal 
fölállított verseny daczára a Tanítók Háza 
gyufáját nagy mennyiségben rendelte meg. Biz-
tosítom t. kartársaimat s meg is fognak arról 
győződni, hogy a mi gyufánk kitűnő minőségű. 

— Ajánlatok a Tanítók Háza javára. 
Vesselényi Géza budapesti nyomdász a nála 
tanítók által megrendelt nyomtatványok és 
munkák után a Tanítók Háza javára 5%-ot 
ajánlott föl. Az ajánlatot az Eötvös-alap 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága köszönettel el-
fogadta. — Frank János rostagyáros (Bulkesz, 
Bács-Bodrogm.) minden rostáért, a mit elad, 
egy koronát ad a Tanítók Házára; az ellen-
őrzést Gotthard S. ottani igazgató tanító 
teljesíti. Árak: rosták 4 szitával (I. rendű) 
darabja 60 korona; II. rendű: 50 korona. 
Tanítók 10 korona havi törlesztésre is meg-
rendelhetik 

— Gyűlések. Az udvarhely megyei tanító-
egyesület székelykereszturi köre őszi gyűlését 
október hó 10-én Nagy-Solymosban ta r t ja .— 
A veszprémi róm. kath. tanítóegyesület f. é. 
október 11-én d. e. 9 órakor Veszprémben a 
szt Anna-iskola helyiségében tartja rendes őszi 
gyűlését. — A máramarosi ált. tanító-egyesület 
évi rendes közgyűlését október hó 1-én 
M.-Szigeten délelőtt 9 órakor tartja.. — A 
nyitramegyei tanítótestület október hó 11-dikén 
d. e. 11 órakor Galgóczon, az „Arany szarvas"-
hoz czimzett szálloda dísztermében tartja 
rendes közgyűlését. 

— Halálozások. Marezel Gyula, a komárom-
megyei Kurtakeszi község kántortanítója el-
hunyt 57 éves korában. 36 évet töltött a 
tanítói pályán s ebből 19 évet Kurtakeszin. 
Rokonai, kartársai, tanítványai és a község 
népének nagy részvéte mellett helyeztetett 
örök nyugalomra a kurtakeszii temetőben. 
Özvegye gyászolja. — Kocsis Károly sümegi 
róm. kath. kántortanító f. hó 16-án élete 35-ik, 
buzgó tanítói működésének 16-ik évében el-
hunyt. — Fridrik Ferencz nyug. zalaszent-
mihályi kántortanító életének 75-ik évében, 
folyó hó 17-én Gelsén elhányt. — Nikó 
Sándor alliói ág. hitv. evang. nyug. tanító 
munkás élete 69- dik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre! 

T a r t a l o m : Ingyen tankönyvek. Nagy Béla. — 
Ariadne fonala. Míhalovich Sándor. •— Nyugdíjtörvény 
reviziója. I. Váczy István. —• II. Kircz István. — 
III. Waldmann Miksa. — Az évzáró vizsgálatok kér-
déséhez. Benécs Gusztáv. — Szünidő végén. Jesztre-
bényi Gyula. — Egyesületi élet. — Szünóra: 
Találkozás. Móra István. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. —- Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten 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 bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 
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Viszonosság, egyenragúság. 
Az iskolai beiratások tanulsága adatja 

kezembe a tollat, hogy az elemi nép-
iskolai tanítóságot egy mélyen sértő 
fonák rendelkezésre és eljárásra hív-
jam föl a figyelmet és fölhíván, egész 
erővel ra j ta legyünk, hogy a visszásság 
megszűnjék. 

Iskolaév elején, a beiratások és föl-
vételek alkalmával fordul elő a leg-
többször, hogy egyik elemi népiskola 
nem respektálja a másik szintén elemi 
népiskola bizonyítványát; hogy a városi 
iskola tanítótestülete vagy igazgató-
sága nem ad semmit a falun működő 
tanítók által kiállított iskolai bizonyít-
ványra, a községi iskolaiak a feleke-
zeti iskoláéra, az állami iskolai tanítók 
pedig mellőzik valamennyiét, s a más 
iskolából jövő tanulókat a fölmutatott 
bizony í tváöy ellenére is vizsgálat alá 
vetik, és csak ha megfelelnek az ő 
mértéküknek, bocsájtják őket felsőbb 
osztályba. Sőt a legtöbbször lefokozzák 
a tanulót olyanformán, hogy, ha elvé-
gezte is a bizonyítvány szerint másutt 
teszem a harmadik osztályt, nem ve-
szik be a harmadikba sem, hanem a 
második osztályba teszik. 

És ezt minden lelkifurdalás nélkül 
cselekszik meg maguk a tanítók, nem 
törődve azzal, hogy lebecsülik, lefo-
kozzák ezzel egyik-másik kollégáju-

ka t és megszégyenítik tanítótársaikat 
a szülék és az iskolaföntartók előtt is. 

Hát ez az eljárás méltatlan és nem 
igazságos dolog. Mert vagy van joga 
a népiskolának bizonyítványt adni, 
vagy nincs. De mert igen is joga van, 
ebből következik, hogy az a hivatalos 
okmány tiszteletben tartassék ország-
szerte, már csak azért is, hogy a taní-
tók ós iskolák le ne rontsák egymás 
tekintélyét, jó hirét, nevét. Hiszen 
így a tanítók és iskolák ki vannak 
szolgáltatva egymásnak! 

Ha a középiskola első osztályába 
való fölvételnél respektálni tartozik a 
középiskola igazgatósága a népiskolai 
negyedik osztály elvégzéséről szóló 
bizonyítványt, (De nem tartozik! Szerit.) 
hogyne kellene tiszteletben tartania 
egyik népiskolának a másikét? Ezt 
parancsolja az egyenrangúság és az 
egyenrangúságból folyó viszonosság elve, 
levezethető törvénye. Hiszen ez olyan 
egymásból folyó, olyan természetes 
valami, mint a milyen természetes, 
hogy az egyik középiskola tiszteletben 
t a r t j a a másik középiskola bizonyítvá-
nyá t ; hogy a mely tanuló az egyikben 
elvégzi a harmadik osztályt, azt a má-
sik középiskola fölveszi a negyedikbe, 
nem pedig a másodikba. 

Pedig ez idő szerint egyik népiskola 
nem tartozik figyelembe venni a má-

Lapunk 40-ik számához két melléklet van csatolva. 
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sik népiskola bizonyítványát, ha nem 
akarja. Az állami és községi elemi 
népiskolák irot t rendelkezésbe kapasz-
kodnak. ímhol az áPami népokt. inté-
zetek és gondnokságok számára kiadott 
„utasítás" 40. §-ában ezt találjuk: „a 
más nyilvános iskolából jött tanulók 
nyilvános bizonyítványaik szerint vétet-
nek föl az illető osztályba, — kétes ese-
tekben fölvételi vizsgálat alá vettetnek." 

Ugyancsak ezt mondja szórói-szóra 
a községi iskolaszékek számára kiadott 
utasítás 50. §-a is. Már most a „kétes 
esetek" mindannyiszor fölmerülhetnek, 
valahányszor az ember akarja; még 
csak rossz akarat kell aztán hozzá, és 
vége akármelyik tanító tekintélyének és 
iskola jó hírnevének. Ha aztán e miat t 
kérdőre vonatnak az állami vagy köz-
ségi iskolai tanítók, a saját igazolá-
sukra az utasítás paragrafusára ütnek. 

Ez a rendelkezés sok marakodásnak 
és sok gyűlölködésnek vetette meg 
már az ágyát. Az igaz, hogy sok következ-
tetést is indít meg. Teszem: egyik 
népiskola nem olyan, mint a másik, 
az egyik tanító sem olyan, mint a 
másik, tehát tanító nem egyenlő a taní-
tóval; hogy a városi jobban megszol-
gálja fizetését a falusinál; hogy a 
falusi, illetőleg osztatlan népiskolát 
nem is érdemes föntartani; hogy csak 
az állami iskola oldja meg hűségesen 
a föladatát; hogy tehát a többi, a más 
jellegű népiskola nem ér semmit, de a 
tanítói is csak annyit érnek. 

Hogy azonban így ne okoskodhas-
sék a közvélemény az iskolák és taní-
tók rovására, kell, hogy az az inkri-
minált paragrafus a községi és állami 
iskolák utasításából töröltessék. A taní-
tóság tekintélyét sérti ez inkább, tehát 
nekünk kell azon lennünk, hogy ez 
a rendelkezés köztünk ne legyen 
választófal. 

De ebből ám más is következik. 
Az, hogy minden tanító dolgozza föl a 
tantervet; aztán ne adjanak ki a tanuló-

nak olyan bizonyítványt és arról az 
osztályról, a milyent az meg nem érde-
mel, s a melynek anyagát el nem 
végezte; hogy a tanítók szigorúabbak 
legyenek az osztályozásban. Ez okból 
én nem vagyok hive a nem buktatás-
nak. Az a tapasztalatom, hogy a hol 
nem buktatnak, o t t az iskola szellemi 
színvonala évről- évre alább süly ed. 
A szigorú osztályozás nem csal meg 
senkit, az enyhe elbírálás tönkreteszi 
a jó nevünket. A kevesebb, de alapos 
és biztos tudás többet ér a sokatmar-
kolásnál. Szégyen az az illető iskolára, 
illetve tanítóra egyaránt, ha tanulóját 
a más iskolánál még abba az osztályba 
sem lehet fölvenni, a melyről a bizo-
nyítvány szól. Én hiszem, hogy a hol 
így kell tenni, o t t még a vizsgálók 
is rosszul érzik magukat, mert hát — 
lefokozás történt. 

Munkára föl tehát szorgalmasan 
és — hűségesen! Mert valóban vannak 
iskolák, a hol a tanító tönkretesz egy 
egész nemzedéket. Pedig drága és féltett 
kincse a gyermek a szülőinek, hiszen 
érte él, dolgozik, fárad; de drága kincse 
a gyermek a nemzetnek is. De hát 
fokozni kellene ám a tanítók buzgalmát 
is: föl kell menteni tanítóinkat a meg-
élhetés gondjától, mert gyermekeink 
jövője és boldogsága függ a tanítóság 
gondtalan és jókedvű munkásságától. 

Az pedig elodázhatatlan már, hogy 
a viszonosság meglegyen népiskola és 
népiskola között. Egy az, hogy tanítói 
egyenlő képesítésű emberek a tanításra; 
más az, hogy iskolaváltoztatás esetén 
a szülék, illetve a tanuló ne legyenek 
kitéve annak az eshetőségnek, hogy 
két esztendőt is kénytelenek legyenek 
elveszíteni. Egyenrangú intézetek közt 
okvetetlen szükséges, hogy köztük a 
viszonosság tényleg is fönnálljon. Hiszen 
ha mi magunk sem tartjuk tiszteletben a 
bizonyítványunkat, hogyan kívánhatjuk, 
hogy a középiskola respektálja azt? 

(Zala- Eger szeg.) Nóvák Mihály. 
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„Baczillus-telepek." 
Tanügyi állapotaink javítása körül össze-

torlódott teendőink, főkép az adminisztratív 
dolgok annyira igénybevesznek bennünket, 
hogy a tulaj do nképeni főhivatásúnk: a nevelés 
körébe tartozó körülményekkel kevésbbé törő-
dünk és pedagógiai értékű eseményeken leg-
többször könnyelműen átsiklunk. Minden arra 
vall, hogy inkább a tanítás, mint a nevelés 
ügyét szolgáljuk, holott ez utóbbira volna 
mindenek fölött szükség. 

Nem rég olvastam a székelykeresztúri ál-
lami tanítóképző-intézet igazgatójának: Sándor 
Domokosnak 0 Fölsége I. Ferencz József meg-
koronáztatása 33-ik évfordulóján az intézet ifjú-
ságához intézett beszédét, mely úgy pedagógiai 
értéke, mint az alkalomhoz illesztett liberaliz-
musánál fogva nagyban lekötötte figyelmemet 
s mert e jeles beszéd elmondásának indító 
oka mindannyiunkat, kik a nevelésügy igaz 
szolgálatában fáradozunk, kell, hogy érdekel-
jen és kell, hogy gondolkozóba ejtsen, nem 
tartom fölöslegesnek e beszéddel kapcsolatban 
néhány szót ejteni. 

Sándor Domokos igazgató beszédének azt a 
czímet adta: baczillus-telepek. T. i. bizonyos, 
a tanári takintélyt nem respektáló pökhendi 
gúnydal kapott lábra az intézetbeli ifjak között, 
mely körülményt a növendékek lelki, erkölcsi 
fejlődése fölött — úgy látszik — gondosan 
őrködő jeles pedagógus nem tartotta számba 
nem veendő csekélységnek, hanem tanulmá-
nyozva a viselkedés indító erkölcsi motívumait, 
mint ő mondja beszédében: Röntgen-sugarak-
kal perzsel reá az ifjúság lelkületében támadt 
baczillus-telepekre, felfödözvén ez alkalommal 
a növendékekben négy baczillus-telepet: 1-ször 
fogyatékos kötelességérzetet; 2-szor a szak-
iskola rendeltetéséről maguknak alkotott hely-
telen képzetet; 3- szor a tanító és tanítvány 
között levő viszony félreismerését, máskép: 
nagyfokú hálátlanságot és végre 4-szer, a 
mi talán mindennek szülő oka: az eszmény 
kultuszának hiányát! 

És a bár szigorú hangon tartott, de az 
ifjúság iránt való jóakaró szeretettől, lelkes, 
humánus érzülettől áthatott beszéd igyekszik 
a megtévedett gyerek-ifjakkal megismertetni 
nagy tévedéseiket, igyekszik őket szerénységre 
bírni, tekintetüket magasabb, tisztább pontra 
irányítani; szóval ez a beszéd egészen az 
erkölcsi nevelést szolgálja és szinte magunk 
előtt látjuk a megilletődött „bűnös" ifjúságot 
egy nemesebb elhatározással szivében s jól 
esik lelkünknek ez az aktus; — jól esik és 
szeretnők elismeréssel megrázni a kezét a jó 
pedagógusnak, ki valójában fölfogva hivatását, 

nem merül el a bürokratizmus ridegségében, 
hogy csupán kaszárnya-ordinácziót létesítsen 
a vezetésére bizott, nagyhivatású intézetben, 
hanem a magasabb czélra függesztett tekin-
tettel, pedagógusnál annyira kívánatos, helyes 
tapintattal neveli ifjait fontos hivatásukra. 

Nagy jóakarattal vagyunk a tanítók iránt 
s épp az érdeklődő vizsgálódás hozza magá-
val, hogy még Röntgen-készülék nélkül is 
látunk, fölfedezünk egészségtelen, beteges 
vonásokat e szép hivatású testületben s ezúttal 
inkább a fiatalabb tanítónemzedékről beszé-
lek. Látunk, fölfedezünk vonásokat, melyek 
vajha ne volnának a tanítóságban s akarat-
lanul jövünk a következtetésre: kell, hogy 
valami legyen a tanítóképzők beléletében, a mi 
az egészségtelen lelki és erkölcsi baczillusokat 
életrekelni hagyja s akaratlanul is táplálja. 

Egy kis terjedelmű czikk keretében lehe-
tetlen ezt kifejteni s nem is czélom ezúttal 
a tanítóképzők beléletének visszásságaival 
részletesen foglalkozni, ámbár a megfigyelések 
hijával nem vagyok, csupán két fontos meg-
jegyzést koczkáztatok, mikor azt mondom, 
hogy a fiatal tanítónemzedék két táborra 
oszlik: a tehetségtelenebbek, kik az intézetet 
minden tekintetben gyengébb eredménynyel 
hagyták oda — és a tehetségesebb, az intézetben 
jelességük miatt elkapatottak táborára. 

Tiszteletreméltó kivételek, mint mindenben, 
úgy itt is vannak, de általában az első tábor-
nál megtaláljuk a Sándor Domokos 4-ik ba-
czillus-telepének tüneteit: az eszmény kultu-
szának hiányát; a második tábornál pedig a 
veszedelmes és minden valódi haladásnak és 
tökéletesbülésnek út ját szegő önhittséget, elbi-
zakodottságot az ezzel karöltve járó szerénység-
hiánynyal. Egy jobbra hivatott kar, mely túl-
becsülvén magát, megtéved a czél felismeré-
sében s az ügyet nézvén saját kis énje emel-
kedésének létrájául, eszközéül: minden úton 
módon föltűnni vágyik, az iskoláttól lépésről-
lépésre eltávolodván. 

Veszedelmes dolog mind a kettő s megér-
demli, hogy azok, kik oly szerencsések ily 
szép hivatású testületet pályájukra előkészí-
teni, e nemes munkában résztvehetni: meg-
szívlelnék és a baj okait tanulmányoznák, 
mely mindenesetre ott van jórészt a képzők 
beléletében s a Röntgen-készülék egynéhány 
oly jeles pedagógus kezében, mint a minő a 
„Baczillus-telepek" elmondója, megadná a 
helyes diagnózist és akkor az ügy érdekében 
jó volna Sándor igazgató említett beszéde 
következő sorainak kérlelhetetlenül érvényt 
szerezni. E sorok így hangzanak: 

„Egyebek mellőzésével az állami tanító- és 
tanítónőképzőkről szólva úgy tessék felfogni 

4 0 * 
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a dolgot nemes ifjúság és ezt a felfogást az 
intézeten kívül is minél szélesebb körben 
terjeszteni, hogy ez intézet nem önökért, nem 
az önök érdekeiért van fölállítva, fentartva, 
vezetve, hanem egy magasabb, egy nemzeti 
egyetemes és nemes czél érdekében, t. i. hogy 
Magyarország népei számára, magyar nemze-
tünk szellemi, erkölcsi, vallásos színvonalának 
emelésére s az elért magaslatnak biztosítására 
minél több, minél derekabb fiatal tanítórajokat 
legyen képes kibocsátani. A kinek önök 
közül ez intézet, az előtte lebegő magasabb 
czél érdekében hasznát veszi: az előtt köteles-
sége a tanítói életpálya versenyterére bocsátó 
sorompókat a végbizonyítvány vagyis oklevél 
kiszolgáltatásával megnyitni s így nekik a 
tisztességes kenyérkeresetre alkalmat szolgál-
tatni. A kik pedig erkölcsi, értelmi, szorgalmi 
minőségükkel azt a meggyőződést érlelik meg 
az intézet elöljáróságában, hogy nekik az 
egész embert követelő és oly nagy felelősség-
gel járó néptanítói pályán bár egyetlen oh 
miatt beválni ok lehetetlen: az olyanokat más 
életpályákra terelni emberi, hazafias és egy-
szersmind hivatalos kötelesség." 

De másfelől hozzáteszem, hogy ott, hol egy 
intézet beléletét pedagógiai nemes eszközök-
kel irányítaní, fejleszteni, munkálni nem lehet 
s országra szóló konfliktusok tanyája lesz az 
az intézet, ott már okvetetlen a vezetésben, 
a tanári karban rejlik a hiba és ily esetekben 
a legradikálisabb kúra, az egyetlen eszköz a 
baj orvoslására vagy legalább is a baj tovább-
terjedésének meggátlására, mint a hogy újab-
ban az olasz közoktatási minister bezáratta 
azt a polignói ipariskolát s az intézet taná-
rait is elbocsátotta, melyben az ifjúság, Isten 
tudja minő befolyások következtében, demo-
ralizálva, a király képének összetépésére vete-
medett, a midőn a dolog eltusolására való 
hajlandóságot födözött föl a tanári karban. 

Csakis így lehet a „baczillus-telepeket" 
kiirtani; járvány után helyes a járvány-
barakkokat fölperzselni! 

Képző-intézeteink élére és vezetésére kizá-
rólag erős pedagógiai érzékkel, nemes idea-
lizmussal és finom tapintattal ékeskedő szak-
erők kinevezése kívánatos. 

(Kxbéd.) E. Keményji Katalin. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

Nagy várakozással tekint a tanítóság, de 
leginkább a kántortanítóság nyugdíjalapunk-
nak a jövő évben megejtendő revíziója elé. 

Es e várakozás jogos is, mert e hatalmas 
pénzalap, mely jórészben a kántortanítók fillér-

jeiből gyűlt össze, azokkal bánik legmosto-
hábban, mondhatni: igazságtalanul. 

Az 1891. évi 43. törvényczikk szerint a 
tanítóknak nyugdíjigényéül csak tisztán tanítói 
fizetése vétetik alapul, mégis oly formán, hogy 
a fizetendő díj kiszabásánál és az igény meg-
állapításánál, ha a tisztán tanítói fizetés nem 
is érné el a 600 koronát, azért mégis 600 
korona vétetik alapul, mert ez összegnél senki 
kevesebb nyugdíjigényre föl nem vehető; tehát 
ezután rovatik is ki a 2°/o-os tagdíj. 

Ebből az következik, hogy a kisebb java-
dalmaz ású kántortanítónak is, habár tanítói 
fizetése nem is érné el a 600 koronát, nyug-
díjaztatása esetén legalább 600 korona, vagy 
ennek hányada számíttatik a szolgálati idő 
arányában; mert hiszen ez után fizette is a 
tagdíjat; tehát ehhez joga van. Ez helyes és 
érthető is. 

De az már igazán nem érthető, hogy a 
kisebb javadalmazású kántortanítóknak kor-
pótlékja miért nem számíttatik a nekik, mint-
egy kedvezményül, törvénynyel biztosított 600 
korona legkisebb nyugdíjigényükhöz ? 

Hiszen a tagdíjat rendesen fizetik utána; 
tehát ahhoz nekik oly kétségtelen joguk van, 
mint ama — mondjuk — 1200—1600 korona 
fizetéses csak tanítónak, e fizetése után az 
1200 —1600 koronányi nyugdíjhoz, melyhez 
minden megszorítás nélkül csatoltatik azután 
az illető elért korpótlékja is. 

Noha e kántortanítóknak törvényesen bizto-
sított nyugdíjigényük 600 korona, de azért a 
korpótlékjukat a tisztán tanítói fizetésök — a 
3, 4 vagy 500 koronához számítják és a 
részökre megállapított legkisebb nyugdíjigény 
— a 600 korona — addig nem emelkedik, 
míg a korpótlékkal a tisztán tanítói fizetés 
el nem éri a 600 koronát. Kérdem: helyes, 
igazságos ez ? Ennek igazán kell ám a 
revizió! 

A másik nem kisebb sérelme a kántor-
tanítóknak az, hogy a kántori javadalom nem 
számíttatik be nekik nyugdíjukba; de midőn 
arról van szó, hogy a kántortanítónak meg-
van-e a legkisebb fizetése — az 1893. évi 
26. törvényczikk szerint — akkor meg az a 
tanítói fizetésbe, hogy csak a minimum kijöjjön, 
beszámíttatik. 

Noha a kántortanítónak úgy és annyit kell 
az iskolában fáradnia, mint a „csak" tanító-
nak, sőt többet, mert e kisebb javadalmazású 
kántortanítók többnyire osztatlan iskolában 
működnek: mégis ezek munkája kevesebbre 
van ezáltal taksálva, mint a csak tanítóé; 
mert tanítói hivataluk után nincs megadva 
nekik a törvényes minimum és nyugdíjigényük 
is kevesebb amazokénál. 
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így áll elő azután az a kántortanítókat 
sértő állapot, hogy nem csak az osztálytaní-
tónak, hanem még a kevesebb képesítéssel 
bíró óvónak is több a nyugdíja, mint az em-
lítettem kántortanítóké. 

Pedig ha meggondoljuk, annak a két 
hivatalt viselő kántortanítónak terhesebb 
a munkája, mint a „csak" tanítóé, s. így 
joggal megvárhatná, hogy róla legalább is 
úgy gondoskodjanak öreg napjaira, mint amaz 
egy hivatalt viselőről gondoskodnak. 

Igaz, hogy a kántori járuléknak a nyug-
díjba leendő beszámításával nagyobb lenne az 
alap terhe; de ennek ellensúlyozásául szívesen 
fizetne — úgy hiszem — a tanítóság akár 
magasabb tagdíjat is; de meg az állami hozzá-
járulást és iskolaföntartói díjat is lehetne 
néhány %-kal emelni. 

így a tanítóság nagyobb részére nehezedő 
méltánytalanság szűnne meg s a kántortanító 
is anyagi gondoktól — ha nem is teljesen — 
menten élhetné letűnő életének végnapjait. 

A jog és méltányosság azt kivánja tehát, 
hogy a kántortanítónak is összes fizetése, 
korpótlékja is úgy beszámíttassák nyugdíjába, 
mint betudatik a „csak" tanítóé; nemkülön-
ben a lakbére is. 

Kívánatos lenne továbbá a revízió alkal-
mával a 40 évi szolgálati időt 30—35 évben 
megállapítani, mert a 40 év túl sok. 

(Keréki.) Sipos Antal. 

II. 
Az én óhajtásom az, hogy a nyugdíjrevizió 

alkalmával nem a személy, hanem, a család 
nyugdíjaztassék, így az özvegyi gyámpénz 
elnevezés elmaradna, csak a hat létszámot 
meg nem haladó kiskorúak neveltetésére járna 
bizonyos összegű segély, azon esetben, ha 
tanítói árvaházba be nem juthatnának. A nyug-
díjigény azon arányban maradna, mint eddig 
volt, t. i. föltételezve a törzsfizetés és szolgá-
lati idő mennyiségétől. Mert emberi fölfogá-
som szerint annak az özvegy nőnek, kinek 
férje elhalálozásával kiesett kezéből a kenyér 
botja, sokkal bajosabban lehet megélnie ugyan-
annyi fizetésből, mint férjével. 

Föntírt elvek szerint megkísérlem, közepes 
számítással miként lehetne ezen módon a 
nyugdíjtörvényt revideálni. 

Jelenleg befizetett nyugdíjalapunk 13 millió, 
ennek 5%> kamatja 650.000 frt 
27.000 tanító 10 frtos évi járuléka 270.000 „ 
Az iskolaföntartó hatóság 

12 írtjával 324.000 „ 
Körülbelül 170.000 tanköteles 

15 krjával . . . . . . . . 25.000 „ 
Az összes évi járulék körülbelül 1,269.000 frt, 

mely összeg évenkint kiosztatnék a nyugdíja-
zottak között, a 150 ezer forint állami hozzá-
járulás, valamint a fizetésemelés alkalmával 
fizetendő 50°/o a nyugdíjalap javára tőkésít-
tetnék. 

Ezen számítási alapon, lehetne évenkint 
— középszámítással — 500 fr t összeggel 2538 
tanítói családot nyugdíjazni, azaz — az összes 
tanítóság 10%-át, mert a nőtlen, vagy nyug-
díjazás előtt elhaltakat, — valamint a tanítói 
oklevéllel bíró íeleségüeket — kik úgy sem 
nyugdíjaztatnak, illetve nyugdíjat nem élvez-
nek az egyik fél elhalása esetén — levonva a 
27 ezerből, nem marad több nyugdíjazandó 
mint 24 — 25 ezer, miből láthatni, hogy min-
den tizedik tanító 500 frttal mehetne nyuga-
lomba, de a gyakorlat, valamint a Néptanítók 
Lapja hivatalos része azt mutatja, hogy vajmi 
kevés az ilyenek száma a többi nyugdíjasokhoz 
viszonyítva. 

Óhajtandó volna, hogy a nyugdíjjogosult-
ság rendes körülmények között 30 évi szolgá-
lat után lenne s a 40 és 30 évi fizetendőség 
közötti különbözet osztatnék föl 30 évi idő-
tartamra s a mutatkozó különbségnek egy 
évre eső részével emeltetnék az évi járulék %-a. 

A lakbérilletmény is százalékfölemelés által 
biztosíttatnék. 

A nyugdíjjogosultság 10 évi szolgálat után 
60°/» s minden következő szolgálati év után 
2%-ban lenne megállapítva. 

Ilyen nyugdíjazást alapunk — s a 27 ezer 
tanító, mint élő tőke — megbírna, így a test-
ben-lélekben kifáradt tanító nyugodtabban 
vonulhatna nyugalomba, esetleg — örök nyu-
galomra, mert családját jobban biztosítva 
látná. 

(Szilágy-Cséh.) Sarkadi Sándor. 

III. 
Általánosan véve a köv. pontokban fogla-

lom össze nézeteimet: 1. A nyugdíjra való 
fölvétel hivatalból történjék, hogy ne fordul-
jon elő az, hogy a tanító 2—3 évet veszítsen. 
2. Minden tanító akkor vétessék föl a nyug-
díjra, a mikor tényleges működését megkezdi 
s ne tekintessék az, hogy hány éves. 3. A 
megszakítási idő előtti évek is beszámítandók. 
4. Ha valaki megszakítja tényleges működé-
sét. az az idő is számíttassák be, melyet nem 
töltött tényleges működésben, föltéve, ha ez 
az idő az egy évet át nem lépte. 5. Töröltes-
sék végkép az 50% é3 az 5 % s az a 2%, 
a mely minden évben fizetendő, emeltessék föl 
2'5%-ra. 6. A szolgálati idő 35 év legyen. 
7. Minden, a mi fizetés nevet visel, számíttas-
sák be. 8. Az árvák mindaddig segélyben 
részesítendők, míg maguk keresetük után meg 
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nem tudnak élni. 9. Az özvegy, ha egyéves 
házasságban volt férjével, végkielégítést nyer-
jen, mely végkielégítési összeg a biztosított 
nyugdíjösszegnek 60%-át tegye; ha egy évnél 
tovább, de 10 évnél kevesebb időig éltek 
együtt, akkor szintén végkielégítést kapjon, 
de három izben három éven á t : az első évben 
a biztosított nyugdíjösszeg 40%-át, a 2. évben 
30%>-át és a harmadik évben 20%-át ; ha 
pedig 10 évet már túlhaladták, mint házas-
társak, akkor az özvegy a biztosított nyugdíj-
összegnek 50%-át élvezze életének végéig. 
Ez utóbbi esetben azonban az özvegy 1%-ot 
tartoznék a nyugdíjalap javára minden évben 
befizetni. 10. Tíz év múlva a nyugdíjtörvény 
új revízió alá kerüljön. 

(Csáktornya.) Pálinkás Béla. 

A földrajztanítás érdekében. 
Azt hiszem, ma már senki sem vonja két 

ségbe, hogy a földrajz tanításánál kiválóan 
fontos szerepe van a térképrajzolásnak. Mind-
járt kezdetben a tanteremből kiindulva a 
tanító folytonosan előrajzol a táblára s így 
halad fokról-fokra tovább. Saját megyéje 
térképének lerajzolása után áttér Magyar-
ország egyes vidékeinek taglalására, előbb 
hegy- és vízrajzi, utóbb politikai tekintetben 
is. Itt szintén mindig rajzolva és rajzoltatva 
a IY. osztályban végre befejezi a magyar 
korona országainak részletes ismertetését. 

A rajzolásnál fő súlyt kell fektetni a hegy-
ségekre, mert ezek képezik az egyes földterü-
letek gerinczét, vázát s ezek szabják meg a 
folyóvizek irányát is; viszont ez utóbbiak 
mellett vannak a nevezetesebb ipari és keres-
kedelmi központok. így függnek össze és foly-
nak egymásból a földrajzi alapfogalmak. 

Az egyes vidékek egyéni jellegét is főké-
pen a függélyes tagosultság határozza meg, 
e köré lehet, sőt kell is tehát a legszüksége-
sebb földrajzi ismereteket csoportosítani. 

Évek során azonban azt tapasztaltam, hogy 
míg Magyarország hegy- és vízrajzi térképét 
minden nehézség nélkül készítették el növen-
dékeim : addig a politikai felosztás, az egyes 
megyék fekvése tekintetében nagy fáradság 
és hosszas gyakorlás után sem voltak képe-
sek eléggé jól tájékozódni. 

Ezt annak tulajdonítom, hogy a népiskolai 
földrajzi tankönyvek a megyéket minden 
rendszer nélküli egymásutánban tárgyalják. 
Nincs tehát semmi alap, a mire a gyermek 
rajzolás közben támaszkodhatnék, sőt inkább 
ez a rendszertelenség zavarja a gyermeket, 
mert nem képes tiszta, világos képet alkotni 

magának az egyes megyék helyzetéről s egy-
másmelletti fekvéséről. 

E bajon segítendő, én az alábbi sorrendet 
állapítottam meg: ezt a gyermekek szóról-
szóra betanulják s azóta tizedrésznyi fárad-
sággal, ügyesen és gyorsan rajzolják le Magyar-
ország megyéit emlékezetből is. Természetesen 
nem követelem, hogy az egyes megyék alak-
ját hűen visszaadják, ez nem szükséges, de 
meg talán lehetetlenség is volna; elég ha a 
megyék helyét és fekvését teljes biztossággal 
tudják meghatározni. 

Az általam összeállított sorrend itt követ-
kezik : 

A magyar állam, természeti viszonyainak 
tekintetbe vételével, hat részre osztható, ezek: 
az Alföld, a Duna és Dráva közti Domb-vidék, 
a Felvidék, a Délkeleti Felföld, a Dráva és 
Száva közötti terület vagyis Horvát-Szlavon-
ország és a Magyar Tengerpart. 

Az Alföld megyéi következőképen feküsz-
nek: a Duna és Tisza között van Pest-Pilis-
Solt-Kiskunmegye, alább Bács-Bodrogmegye. 
A Marostól északra van Csanádmegye és Arad-
megye. Ezek fölött Békésmegye és Biharmegye. 
A Tisza mindkét partján feküsznek folyásával 
ellenkező irányban Csongrádmegye, Jász-
Nagykiín-Szolnokmegye és legfölül Ugocsa-
megye. A Tisza balpartján terül el Hajdámegye, 
fölötte Szabolcsmegye, ettől keletre Szatmór-
megye. At. Alföldön összesen 14 megye van. 

A Duna és Dráva közti terüleleten vagyis 
a Dunántúli Dombvidéken az egyes megyék 
így oszlanak meg: a közepe táján fölülről 
lefelé feküsznek Győrmegye, Veszprémmegye 
és Somogymegye. A Duna mindkét partján 
nyugatról kelet felé terülnek el Komárom- és 
Esztergommegye. A Duna jobb partján fekszik 
Fejérmegye, lejebb Tolnamegye, a Duna és 
Dráva összeszögelésében Baranyamegye. A 
nyugati határon fölülről lefelé van: Moson-
megye, Sopronmegye, Vasmegye és Zalamegye. A 
Dunántúli Dombvidéken összesen 12 megye van. 

A Felvidék megyéi: a Kárpátok nyugati 
ágai közt terül el alulról fölfelé Pozsony-
megye, Nyitramegye és Trencsénmegye. A Kár-
pátok éjszaki ágai közt van Arvamegye, alatta 
Turóczmegye, Liptómegye, tovább kelet felé 
Szepesmegye és Sárosmegye. Az északkeleti 
határon fekszik fölülről lefelé Zemplénmegye, 
Ungmegye, Beregmegye és Máramarosmegye. 
A Közép-Kárpátok vidékén vannak nyugattól 
kelet felé: Barsmegye, Honimegye, Zólyom-
megye, Gömörmegye és Abaúj-Tornamegye. A 
Felvidék déli határán a Bükk ágai közt terül 
el Borsodmegye, a Mátra vidékén Hevesmegye, 
a Cserhát tájékán pedig Nógrádmegye. A 
Felvidéken összesen 20 megye van. 
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A Délkeleti Felföld vagyis Erdély közepén 
egész szélességében nyugatról kelet felé két 
megye területe húzódik, ezek: Torda-Aranyos 
és Maros-Torda. Az előbbitől északra van 
Kolozsmegye, még följebb nyugatról kelet 
felé terülnek el Szilágymegye, Szolnok-Doboka-
megye és Besztercze-Naszódmegye. A keleti 
határon vannak fölülről lefelé Csikmegye és 
Háromszékmegye. A déli határon feküsznek 
kelettől nyugat felé Brassómegye, Fogaras-
megye, Szebenmegye, Hunyadmegye és Krassó-
Szörénymegye. Ezek fölött terülnek el nyugat-
ról kelet felé Alsó-Fehér, Kis-Küküllő, Nagy-
Küküllő és Udvarhely megyék. Ezen a területen 
17 megye van. 

A Dráva és Száva közti terület vagyis 
Horvát-Szlavonország megyéi következőképen 
feküsznek : A Duna és Száva közt van Szerém-
megye. A Dráva és Száva között nyugat felé 
Veró'cze-, Pozsega- és Belovár-Körösmegye. A 
tengerpartra hajlanak Modrus-Fiume és lejebb 
Lika-Krbava megyék. 

A magyar állam délnyugati szögletén van a 
Magyar-Tengerpart, mely Fiume városától és 
annak környékéből áll. Ez az egyetlen 
magyar tengeri kikötő. 

Ha ezt a gyermek jól megtanulja, oly általános 
tájékozottságot s az egyes megyéket illetőleg oly 
helyismeretet szerez, melyet különben, főkép ha 
a dióhéjba szorított tankönyvekre támaszkodik, 
aligha sajátíthatna el. 

Igen jól beválik ezen sorrend akkor is, ha 
utaztatási modorban tanítunk. 

Hasonlóképen járok el a III. osztályban 
saját megyém községeinek megtanításánál. 
Lakóhelyemből kiindulva megmutatom s föl-
rajzolom, mely községek feküsznek északra, 
melyek keletre, délre és nyugatra; a gyermekek 
ezt utánam rajzolják s olyan tájékozottságra 
tesznek szert; hogy ha háttal állíttatom is 
őket a térképnek, visszafordulva egy pillanat 
alatt rámutatnak a helyre, melyet kérdezek. 

Nem kevésbbé fontos s azért a térkép-
rajzolással párhuzamosan kell gyakorolni a 
térkép-olvasást is. Helyes vezetés és alapos 
gyakorlás mellett a növendék oly készségre 
tehet szert, hogy a tankönyvet akár kezébe 
se vegye, hiszen a térképről mindazt leolvas-
hatja, a minek jelentősége van s a mit a tanítás 
ezen a fokán elsajátítani szükséges. 

Sok tanító tekintetbe sem veszi a térképen 
a jel-magyarázatot, pedig ez nagy hiba, mert 
ennek tudása nélkül térképet olvasni egyálta-
lában nem lehet. Mindenekelőtt tehát a jel-
magyarázatot kell megismertetni s csak akkor, 
ha már ezen túl vagyunk, foghatunk hozzá 
a rendszeres térkép-olvasáshoz. 

(Borsod-Nádasd.) Gergely János. 

— Budapest székesfőváros a Tanítók 
Házáér t . Az Eötvös-alap országos tanítói 
egyesület terhére a fő- és székváros pesti 
részének 5391. sz. telekkönyvi betétében fog-
lalt 5337 hr. sz. ingatlan vételára után 1041 
frt 60 kr 1%-os átiratási és engedelmi díj 
rovatott ki. Az egyesület mult évben az iránt 
folyamodot a fővároshoz, hogy ezen átiratási 
díj elengedtessék, illetve részére megfelelő ösz-
S/.tgü segély utalványoztassék ki, tekintettel 
arra, hogy az egyesület ezen ingatlant jóté-
kony, kulturális és nemzeti czélokra vásárolta 
meg, ebben valósítván meg az ország tanító-
ságának egy régi óhaját, a Tanítók Háza 
eszméjét. A tanács a közoktatásügyi bizottmány 
pártoló előterjesztéséhez képest oly javaslattal 
járult a szept. 28-iki közgyűlés elé, hogy a 
kivetett átiratási és engedelmi díj fejében 
2083 korona 20 fillért (1041 frt 60 kr) 
segélyképen szavazzon meg, illetve arra való 
tekintette], hogy a kivetett díjakat az egyesü-
let már megfizette, a tanácsot a segélyösszeg 
kiutalványozására utasítsa. A törvényhatósági 
közgyűlés szept. 27-én ezen segítséget egyhan-
gúlag megszavazta. Ez a főváros második 
lépése a Tanítók Háza segélyezésében. Yárjuk 
a többit, mert a főváros, mindössze még annyit 
sem tett a Tanítók Házáért, mint p. Borsod-
megye ! 

= Kérelem. A Ferencz József Tanítók 
Házában 52 fiunk immár nemcsak szállást, 
de élelmezést is kap. Fiainknak teljes ellá-
tása azonban nagyon sokba kerül; ezt a költ-
séget Eötvös-alapunk alig-alig bírja meg. Éppen 
ezért, noha hálásan ismerjük el, hogy t. kar-
társaink egy része napról-napra szívesen áldoz 
a tanítók fiaiért, újabb kérelmet intézünk 
hozzátok t. kartársaink. — A kinek módjá-
ban van, küldjön a magáéból terménybeli 
élelmiszert fiaink számára; a hol pedig teheti-
tek, t. kartársaink, eszközöljetek ki szives 
adományul terménybeli élelmiszert vagy tüzelő-
anyagot a mi internátusunk javára. A ter-
ménybeli adományok nagy jótéteményei az 
internáfcusoknak és nagygyá növelik azoknak 
számát, a kik a szeretet munkáiban részt-
vesznek. Minden ilyen adományt Józsa Mihály 
úrhoz, a Ferencz József Tanítók Házának 
gondnokához (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 
47.) küldjetek. Az örök szeretet nevében kér 
benneteket az Eötvös-alap. Budapest, 1900szept. 
Péterfy Sándor, elnök, Lakits Vendel, Ujváry 
Béla, másodelnökök. Peres Sándor, titkár. 
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j . SZUNORA. 
Tarlézás. 

(Egy tanító naplójából.) 

Nemcsak a munka, hanem a szenvedés is 
nemesít; azért legnemesebb, ki szenvedései 
közepette sem szűnik meg a közjóért ernye-
detlenül munkálkodni. 

Már félig boldog, ki az emlékezet búvár-
harangjával múltjának tengeréből csak az öröm 
ragyogó ékeit hozza fölszínre. 

Ha kerted ösvényein haladva egy marék 
kavicsban évezredek nyomát csodálod, ha 
tekinteted az Eg millió világa felé emeled s 
az örökkévalóság gondolata titkos varázszsal 
rezegteti meg szived húrjait: bármily súlyosan 
nehezedik válladra a sors, könnyűnek érzed 
magad a földi lét terhe alatt. 

Valahol az érdem virága kél, fölburjánzik 
ott a kaján irigység dudvája is. 

Bármily szegény vagy, könyörülj azokon, 
kik nálad szegényebbek és — gazdag lészsz! 

Bármennyire üldöz a balsors, vigasztald 
azokat, kik nálad szerencsétlenebbek és — 
boldog lészsz! 

A tanításhoz ész, a neveléshez szív kell. 

A csalódás keserű könye annak jut osztály-
részül, ki a világot saját szemével nézi. 

A szeretet és gyűlölet az emberi gyengeség 
kettős hatású szemüvegei. Amaz tetemesen 
kisebbíti társa vétkeit, de jóval nagyobbnak 
mutatja kétes érdemeit; emez aránytalanul 
kisebbíti mások erényeit, de szertelenül 
nagyítja legcsekélyebb hibáit is. 

A boldogság űtja nem a külvilágban, hanem 
tulajdon szivünkben keresendő. 

Ne hidd, hogy a szűkebb kör dicső alakja 
kisebb a legnagyobb kör ünnepelt alakjánál! 
Avagy: a sötét Eg távoli csillaga, melyet 
szemed tizedrangúnak lát, kisebb volna-e annál, 
mely az elsőrangúnak fényével és nagyságával 
a tömeg figyelmét magára vonja? 

A jó tanító megtévedt tanítványáért nem-
csak sírni, hanem imádkozni is tud. 

Legtöbb embernek nem az nyújt örömet, a 
mije van, hanem az, a mit remél. 

Ki mindenben a számító ész rideg szavára 
hallgat, az lehet szerencsés, vagy szerencsétlen, 
de boldogtalan, vagy boldog soha. 

Egy szívélyes szó gyakran fölér a leg-
drágább ajándékkal. 

Az ember valójában csak azt becsüli meg, 
a minek hiányát érzi. 

Kinek gondolkozása, érzése és vágya a kör-
nyezet múló szeszélyeihez alkalmazkodik, az 
csalódni nem fog soha. 

Boldoggá óhajtasz lenni? Akkor ne azt 
keresd, hogy mindened legyen a mit kívánsz, 
hanem azt, hogy ne kivánj többet, mint a 
mid van! 

A mi a lepke szárnyainak csillogó arany-
pora, az a tanítónak hivatásszeretete és lel-
kesedése. Kit az élet vihara ettől megfosztott, 
az szárnyszegetten aláhull s ki nem vergő-
dik többé a reménytelen küzdelmek fulasztó 
kátyújából. 

A boldogság édes örömeit leghivebben az 
festi, kinek szivét a szenvedés húrjai rezeg-
tetik meg. 

Az emberhez tartozik, hogy balgaságot is 
elkövessen! S a hiú törekvés, hogy tetteinket 
gáncs ne érje, gyakran nagyobb botorságra 
ragad, mint az, melyet oly gondosan elke-
rültünk. 

Nem az a hős, ki embertársával szemben 
csatákat nyer, hanem az, ki a balsorssal 
szembeszállva még a kétségbeesés örvényének 
szélén is bátor szívvel megállja helyét. 

I Legszerencsétlenebb, ki szivével gondolkozik. 

Akár gazdagság, akár szegénység jut osztály-
részedül, akár szerencse, akár balsors kiséri 
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lépteid: szüntelen csak azt kutasd, van-e 
nálad szegényebb és boldogtalanabb? 

Ha képzeleted tündérvárait a való rideg 
keze már élted tavaszán szétdúlta; ha vágyaid 
égő szomját a csalódás méregpoharából oltá 
végzeted; ha reményeid horgonyai a balsors 
nehéz csapásai alatt egymásután letörtek: 
menekülj a rengeteg magányába, hol vidám 
madárdal és a csermely csacsogása, az árnyas 
lomb suhogása és a patak mormogása oly 
csodás zenévé olvad. A természet szent csar-
nokában lecsendesednek szived fölkorbácsolt 
hullámai, megleled újra lelkednek nyugodal-
mát s képzeleted, vágyaid és reményeid, új 
életre kelvén, magasan fölülemelkednek az 
emberi gyarlóságok kicsinyes, mulandó világa 
fölé. 

(Nagy-Becskerek.) Gochler Lajos. 

IRODALOM. 
a) „Preludiumos-könyv",b) „Összhangzattan", 

írta: Bátori Lajos; amaz Rózsavölgyinél 
jelent meg 3 füzetben; ára füzetenkint 1 frt. 
Az utóbbi a Pesti Könyvnyomda Részvény-
társaság kiadása, ára 2 frt 50 kr. — Tömér-
dek az a magyar pénz, mely egyebek közt 
csak hangjegyekért, zeneművekért évről-évre 
a külföldre vándorol; még preludiumok dol-
gában is, jóformán a legutóbbi évekig, a kül-
földre voltunk utalva. A legnagyobb örömmel 
adok most hírt Bátori „Preludiumos-könyvé"-
nek megjelenéséről, mely fölöslegessé teszi az 
összes idegen gyűjteményeket; a benne fog-
lalt rövidebb-hosszabb elő- és utójátékok 
száma, kromatikus sorrendben, minden létrára 
és hangnemre alkalmazva, a harmadfélszázat 
jóval meghaladja. — Bátori preludiumai úgy 
tartalom, mint forma tekintetében az e nemű 
müvek legjobbjai közé tartoznak ; tudtommal 
ő az első, ki magyar motívumot alkalmaz 
több preludiumában, ki a magyar zenét is 
megszólaltatja az orgonán. Ez a körülmény 
a mű érdekes voltát, jelentőségét csak fokozza. 
Egyébként a preludiumos könyv minden száma 
a kitűnő szerző hatalmas tudásáról s finom 
ízléséről tanúskodik; szerintem a legjobb 
német mesterek, Albrechtsberger, Fischer, 
Rinck, Hesse, Yogler s mások mellett is 
Bátorit méltán megilleti az első hely; jó 
lélekkel ajánlom említett munkáját tanító- s 
kántortársaim szives figyelmébe. (Kezdők jól 
teszik, ha megszerzik még Kutnyánszky 
(Köveskuti) Jenő „62 egyházi elő- és utó-
játék"-át is. A kik pedig nagyobb orgona-
müvekben gyönyörűségüket lelik, szerezzék meg 
ugyancsak Bátorinak: „Zeneművek Orgonára" 

A 

czím alatt X füzetben megjelent munkáit. 
Kántorfogásokkal élő, duda- és verkli-stílt 
üző kántoroktól, mintegy mentegetőzésü 1 
nem egyszer hallottam: „csak ez tetszik a 
népnek, hiába játszom mesterműveket!" Mél-
tatlan a tanító tisztes nevére, ki mindenben 
és mindig csak a nép gusztusát keresve ön-
maga is mihamar lesülyed a köznép alantas 
ízléséhez; törekvő kántornak igyekeznie kell, 
hogy a nép ízlését nemesítse, lassan-lassan a 
magáéhoz emelje; csakhogy ehhez tanulás, 
önképzés szükséges. De hát eddig alig volt 
miből. Ha tanítótársaim s volt tanítványaim 
önmívelésük czéljából egyszer-másszor arra 
kértek, ajánljak nekik magyar zeneelméleti 
művet, — ámbár az idevonatkozó magyar iro-
dalmat jól ismerem (vagy éppen ezért!): 
mindannyiszor zavarba jöttem. Most már van 
mit ajánlani, megjelent Bátori „összhang-
zattana" ; mintegy 347 oldalra terjedő hatal-
mas kötet ez, kitűnően megválogatott, bő 
hangjegypéldatárral. Zenekedvelő tanítók, kán-
torok a legjobb hasznát vehetik, egyenest az 
ő számukra készült. A tulajdonképeni össz-
hangzattan mellett nyújt dallamtant, az össz-
hangzati mellékhangok s modulácziók tanát; 
megismertet a régi és modern hangnemben 
írt énekek összhangosításának módjával, az 
egyszerű és kettős ellenponttal, az énekkarral 
s a legszükségesebb műfajokkal. A legalkal-
masabb könyv arra, hogy az érdeklődők. 
asztalán helyet foglaljon; ajánlom szives figyel-
mükbe. Hodossy Béla. 

Megjelentek: Az üldözöttek. Az állatvéde-
lem érdekében írta: Fülei Szántó Lajos 
Budapest, Grimm Gusztáv kiadása. — Poöiatki 
madarskej reci pre slovenskí skoly. Sostavil 
Frantisek Beger. Stvrté vydanie. Nagy-Szombat, 
Horovitz Adolf kiadása. Ara 80 fillér. — 
„1400 számtani föladat és eredménye a 30-as 
számkörben 6—7 éves gyermekek számára. 
Kézikönyv a szülők és fanítók használatára." 
Ir ta: Dézsi László kolozsvári ev. ref. népisk. 
tanító. Ara 20 kr, postán küldve 5 krral több. 
Kapható szerzőnél Kolozsvár, Uj-utcza 36. sz. 
a. — Magyarásó szótár a szükségtelen idegen 
szavak elkerülésére. A M Tud. Akadémia meg-
bízásából szerkesztette Tolnai Vilmos. Nagyon 
hasznos és szükséges szótár; bolti ára 2 K. 
(Hornyánszky nyomdája.) — Olvasókönyv a 
gazd. ismétlő iskolák számára. Szerk.: Benedek 
Elek és Földes Géza. Hatodik kiadás. (Lampel 
Róbert.) — Nógrádvár megye népoktatásának 
története. Szerkesztette a dr. Pacséri Károly 
kir. tanf. elnöklete alatt kiküldött bizottság. 
(Balassa-Gyarmat.) 

%.. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Bossival 

István esztergomi apát-kananok pápai prela-
tusnak a ki a kisváradi róm. kath. iskola 
építési költségeire 1000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Lang Kornélia és Parentézy 
Jolán oki. tanítónőket az egri áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónőkké; Marikovszky Gizella oki. 
tanítónőt a tőketerebesi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Stoff a Margit oki. tanítónőt a 
majosházi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Zsigmond József oki. tanítót a nagysár-
mási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Barna 
Jolán oki. óvónőt a tótmegyeri áll. ó.vóhoz 
óvónővé; Mészáros Etelka oki. tanítónőt az 
oraviczahányai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Moórné-Boór Ilona oki. tanítónőt a hosszufalu-
felszegi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Grexa Klára oki. tanítónőt a nagybárodi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Csávics Emil 
oki. tanítót az alsó-kovili közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Gerlach Jakab oki. tanítót a 
bártfai áll. el iskolával kapcsolatos gazdasági 
ismétlő-iskolához gazd. szaktanítóvá; Gábor 
Pál oki. tanítót a tót-pelsőczi áll. el. népisk.-
hoz r. tauítóvá; Temerinácz Dusán oki. tanítót 
a zsablyai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy 
Kálmán oki. tanítót a nagyberegi közs. jellegű 
gazdasági ismt tlö-iskolához gazdasági szak-
tanítóvá; Manu Traján oki. tanítót a körös-
révi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Juhos Márton magyar-neme-
gyei és Bakó Béla nagysármási áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Juhos Mártonné, szül. 
Szabó Róza magyar nemegyei áll óvónőt a 
nagysármási áll. óvodához; Mitsky Aladár 
balassagyarmati áll. segélyezett közs. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségben a szombat-
helyi áll. segélyezett közs. polg. isk.-hoz; 
Bakó Béláné szül. Szenek Vilma nagysármási 
áll. óvónőt a magyar-nemegyei áll. óvodához; 
Komjáthy Sándor dobsinai áll. polg. isk. s.-
tanítót jelenlegi minőségében a czeglédi áll. 
polg. isk.-hoz; Kaszárda József bereg-felső-
remetei áll. el. isk. tanítót a vajnatinai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Bépay Pál 
mihálkai áll. el. isk. tanítót a bereg-felső-
remetei áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Amigó Etelka nagybárodi áll. el. isk. taní-
tónőt a haraszti áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Hódrea György peeseneskai közs. isk. 
tanítót eddigi minőségében a möruli közs. el. 
isk.-hoz; Medziliradszky Margit tordaturi és 
Farkas Róza felső-turcseki áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen; Schönvitzky Gyula és 
Schönvitzkyné-Cservenka Stefánia kapronczai 

áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a bártfai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségben ; Malesevics Iván 
alsó-kovili közs. isk. tanítót a nádalji közs. 
el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Szőcsné-Farkas 
Karolina nagyváradi munkaképtelen közs. taní-
tó: ő részére évi 1000 koronát; Blavszky 
György vázseczi munkaképtelen ág. ev. tanító 
részére évi 780 koronát; Deszátnik Sándor 
nagylipniki munkaképtelen gör. kath. tanító 
részére évi 400 koronát; Wolf Gerőné Ott 
Mária munkaképtelen galgóczi áll. polg. leány-
isk. tanítónő részére évi 1180 koronát; Bányay 
László gebei gör. ^kath. tanítónak évi 540 
koronát; Forika Ágost gyergyótekerőpataki 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 820 
koronát; Zsigmond Béla nagybaczoni munka-
képtelen áll. isk. tanító részére évi 860 
koronát; Pajkossy Miklós komloskai g. kath. 
tanítónak évi 480 koronát; Bugarszky József 
csuroghi munkaképtelen közs. tanítónak évi 
960 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Bétlú Margit 
dévai munkaképtelen áll. polg. leányiskolái 
tanítónő részére 1960 koronát egyszersminden-
korra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Muzsnai Antal nyug. volt felfalusi ev. 
ref. tanító özv., szül. Baráti Jusztina részére 
évi 260 koronát; Zachariásné-Gégény Emma 
m.-szigeti volt óvónő Mártha nevű árvája 
részére évi 157 korona 32 fillérnyi segély-
pénzt, hátrahagyott férje részére pedig 355 
korona temetkezési járulékot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
£ A jásznagykunszolnokinegyei tanító-

testület szeptember hó 25. és 26.-án tartotta 
gyűléseit Mező-Turon. E derék alföldi város 
közönsége, kulturáért lelkesedő polgármesteré-
vel : dr. K m Árpáddal és az ev. ref egyház: 
Turgonyi Lajos lelkészszel élén igazi magyar 
vendégszeretettel látta vendégeiül a megyei 
tanítóegyesület tagjait. Szept. 25-én járásköri 
és szakosztályi ülések voltak; ez utóbbiak: a 
kisdednevelési és gyermekvédelmi szakosztály 
(elnöke Mihálka Krisztina), az ipariskolai szak-
oszt. (elnöke Várhelyi Ferencz gimn. tanár), 
az énekoktatás és művelési szakosztály (elnöke 
Eötvös K. Lajos kir. tanf.) és a gazdasági 
ismétlő-iskolai szakosztály (elnöke Udvary 
Ferencz). E szakosztályokban érdekes és tanul-
ságos fölolvasásokat tartottak: Mihálka Krisz-
tina, Merényi György, Szőcs János és Tábori 
János. Ezek a szakosztályok legékesebben 
szóló bizonyságai e derék tanítóegyesület 
munkásságának. Az érdem oroszlánrésze e 
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tekintetben Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelőé, 
a ki megyéje tanítóegyesületét, melynek 
1880-ban még csak 20 tagja volt, reformálta 
és az ország egyik legvirágzóbb és legmun-
kásabb tanítóegyesületévé tette. Jól mondotta 
Kecskeméthy László mezőtúri ev. ref. tanító a 
közebéden tartott fölköszöntőjében: a jász-
nagykunszolnokmegyei tanítóegyesület föl-
virágzását első sorban a fáradhatatlan megyei 
kir. tanfelügyelőnek köszönheti, a kit ezért 
általános tisztelet és szeretet környékez. Nagy 
része van az egyesület fölvirágzásában az 
érdemes Polónyi Mátyás elnöknek is. Ez a 
derék egyesület, mely Lipich főispán nagy-
mérvű támogatását és jóindulatát is meg 
tudta szerezni, a megyei internátus — „Ott-
hon"— ügyében is oly bámulatos tevékeny-
séget fejtett ki, hogy a tanítók tanulógyerme-
keinek internátusa a jövő évben már meg is 
nyilik Szolnokon. Nagy várakozással nézhettünk 
tehát ily virágzó egyesület közgyűlése elé s 
nem is csalódtunk várakozásunkban, mert a 
közgyűlés magas színvonalon állott s minden 
részében arról a kitűnő szellemről tett bizony-
ságot, mely ez intelligens testületben uralko-
dik. Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelő büszke 
lehet alkotására! Mielőtt azonban a közgyű-
lésről beszámolnánk, megemlítjük, hogy a 
közgyűlés előtt az egyesület tagjai Mezőtúr 
iskoláit nézték meg és — el voltak ragadtatva. 
Teljes elismerést érdemel az az áldozatkészség, 
a mélyet Mezőtúr városa — nagy műveltségű 
polgármesterével: dr. Kun Árpáddal élén — 
a kultúrának hoz. Állami felsőbb leányiskolája, 
mely 300.000 koronába került, egyike az ország 
legszebb ilynemű intézeteinek (berendezése 
mintaszerű), gimnáziuma gyönyörű modern 
épület, hasonlóképen ev. ref. el. iskolája s ez 
mind a város és az egyház bőkezűségének 
köszönheti létrejöttét. Á városháza szerényen 
húzódik meg e diszes épületek mellett, mert 
— mint nekünk a polgármester mondotta — 
előbb akartak az iskolákról gondoskodni s csak 
azután kerítik sorra a városházát. Most a 
mezőgazdasági ismétlő-iskola fölállításával fog-
lalkoznak s e ezélra 14 hold kertet és 23 hold 
szántóföldet engedték át az államnak és az 
összes építkezéseket is magukra vállalták. Ilye-
nek láttára megerősödik bizalmunk a magyar 
faj kultúrképessége és jövője iránt. Yan 
a mi népünkben fogékonyság minden szép 

és jé iránt, csak a vezetői legyenek jók. — 
A közgyűlést szeptember 26-án tartották a 
gimnázium dísztermében. Megjelentek: Eötvös 
K. Lajos kir. tanfelügyelő, dr. Kun Árpád 
polgármester, Turgonyi Lajos ev. ref. lelkész 
volt orsz. képviselő, Bódy István egyházi fő-
gondnok, Faragó Bálint gimnáziumi igazgató 

és a Néptanítók Lapja képviseletében Ujváry 
Béla kir. tanácsos, szerkesztő. A Hymnust 
vegyes kar énekelte Körösi György vezetése 
alatt szépen és szabatosan. Polónyi M. elnök 
megnyitó beszéde után, melyben üdvözölte a 
vendégeket és a teljes számban megjelent 
tagokat, Wlassies ministernek üdvözlő távira-
tot küldöttek. Az üdvözlésre Turgonyi Lajos 
az egyház, dr. Kun Árpád a város és Faragó 
B. a gimnáziumi tanárkar nevében mondott 
„istenhozottat" az egyesületnek. Ujváry Béla 
a M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap és a 
Néptanítók Lapja nevében üdvözölte az egye-
sületet. Ezután Polónyi M. elnök bemutatta 
Bogárdy Antal tollnokot, a ki szép szavakban 
kérte kartársai támogatását és rokonszenvét. 
A járáskörök jelentése után Kecskeméthy 
László mezőtúri tanító olvasott föl a gazda-
sági ismétlő-iskolai oktatásról. A kitűnő s 
mindenekfölött gyakorlati fölolvasást, melyet 
mi is közölni fogunk, nagy figyelemmel hall-
gatták s jegyzőkönyvi köszönetre méltatták. 
Nagy tetszésben részesült Magyary Gyuláné 
Nigrinyi Jolán érdekes fölolvasása is („Peda-
gógiai esetek a népiskola alsó osztályaiban"); 
az élvezetes megfigyeléseket, melyeknek egy 
részét közölni fogjuk, zajos éljenzéssel jutal-
mazták. Harmadik fölolvasó Farkas Imre 
mezőtúri tanító volt, a ki nagy olvasottságról 
tanúskodó, széleskörű tudással foglalkozott a 
tanterv revíziójával és sürgette a szívképzést 
és az iskolai nevelést, melyet föléje helyez az 
ismeretek gyömöszölésének. A tartalmas föl-
olvasást nagy elismerésben részesítették. Ez a 
három fölolvasás magas szinvonalon tartotta 
a közgyűlést, mely foglalkozott még az egye-
sület ügyeivel: megerősített alapszabályok be-
mutatása, számvizsgáló bizottság jelentése stb. 
A vármegyei közigazgatási bizottság az iskolák 
fejlesztése tárgyában egy minden dicséretre 
érdemes körrendeletet adott ki (ez is a nagy-
érdemű főispán és a fáradhatatlan kir. tanfel-
ügyelő érdeme!); ezt a körrendeletet Polónyi 
Mátyás elnök ismertette s az ő indítványára 
elhatározta a közgyűlés, hogy e tárgyban 
emlékiratot intéz a megyei közigazgatási 
bizottsághoz, melynek ha kellő foganatja lesz, 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye minta-iskolákhoz 
fog jutni. Az általános tisztújítást fölkiáltással 
ejtették meg; elnökké természetesen ismét a 
népszerű Polónyi Mátyást választották; a 
többiek is mind megmaradtak, alelnökök: 
Magyary Gyula és Veres János. Az elnöki 
bejelentések közül megemlítjük, hogy a 
tiszaföldvári járáskör 500 koronával belépett 
az Eötvös-alapba és a megyei tanítóegyesületbe. 
Közgyűlés után közebéd volt: az egyesület 
tagjait és a vendégeket a város és az egyház 
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vendégelték meg jóízű, magyaros ebéddel. 
Ebéd alatt felköszöntőkben éltették Wlassics 
ministert, Lipich főispánt, dr. Kun A. polgár-
mestert, Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelőt, 
az elnököt, lapunk szerkesztőjét és a hölgye-
ket. A tagok nagyrésze a délutáni gyors-
vonattal elutazott, a pályaudvaron zajosan 
megéljenezve e derék magyar város érdemes 
polgármesterét. (L.) 

A vasmegyei általános tanítóegyesület 
Német-Újváron tartotta meg évi rendes köz-
gyűlését. A megnyitó beszédet Nagy Bálint 
alelnök mondotta, melynek kapcsán a nagy-
gyűlés táviratilag üdvözölte 0 Fölségét 70-ik 
születésnapja alkalmából, úgyszintén Wlassics 
ministert azért az áldásos működésért, melyet 
a tanügy előbbrevitele s a tanítók érdekeinek 
előmozdítása körül kifejt. A hála érzelmeivel 
eltelve választotta meg őt a közgyűlés tiszte-
letbeli tagjának. Kívüle még tiszteletbeli tag-
jai lettek az egyesületnek Péterfy Sándor kir. 
tanácsos, Reissig Ede főispán, Károlyi Antal 
alispán s Éhen Gyula polgármester. Ezután 
Pálmay Ödön olvasta föl titkári jelentését. 
Fölolvasást Szabó Ilona tartott „Az esztetikai 
érzés fejlesztése" czímen. Következtek az indít-
ványok. Somogyi Ferencz terjesztette elő az elsőt, 
melynek alapján kimondotta a közgyűlés, hogy a 
Tanítók Házában 4000 korona értékben egy szobát 
alapít. Ez összeg még csak mintegy felerészben 
áll a tanítóegyesület rendelkezésére, de számít 
Vasvármegye minden nemes czélért lelkesülni 
tudó közönségének áldozatkészségére s reményli, 
hogy mihamarabb sikerülni fog a hiányzó 
másik 1000 frtot is előteremteni. Pálmay 
Ödön indítványára kimondta a közgyűlés, hogy 
Péterfy Sándor szülőfalujában emléktáblával 
jelöli meg az evang. népiskolát, mint a nagy 
férfiú tanítói működésének első szinterét. Ez 
alkalomból közgyűlését is Szombathelyen fogja 
a jövő évben az egyesület tartani, a mely után 
nagyobbszabású hangverseny rendezése van 
tervezve, melynek tiszta jövedelme a Tanítók 
Házában alapítandó vasmegyei szoba tőkéjét 
gyarapítaná. Csizmadia Pál indítványára föl-
iratilag kéri az egyesület a kultuszministert, 
hogy kiegészítésül államsegélyt csak akkor 
engedélyezzen az iskolaföntartóknak, ha azok 
a helyi viszonyoknak megfelelő melléképüle-
tekkel bíró laká' t s 400 :^_|-ölnyi kertet bizto-
sítottak, korpótlékul államsegélyt pedig csak 
akkor engedélyezzen, ha a tanítói fizetést 
400 frlra kiegészítik. A lakománál, melyen 
mintegy 130-an vettek részt, Dömötör főszolga-
bíró indítványára gyűjtést rendeztek a Tanítók 
Házára; a gyűjtés 114 koronát juttatott a 
nemes czélra. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N y u g d í j - ü g y e k b e n . 

Siketnémák nevelőintézeténél tanfolyam-
hallgatók, kik tanítói pályán 3 — 4 évig már 
működték, az orsz. tanítói nyugdíj kötelékébe 
föl voltak véve s ezért járulékaikat befizették, 
vájjon ha ezen tanfolyamról 2 év után vissza-
térnek állásukra vagy más megfelelő tanítói 
állásra, be fogják-e nekik számítani ezen 2 
évi tanfolyam idejét a nyugdíjba, vagy talán 
eme tanfolyam látogatásával megszakítván 
tanítói működésük folytonosságát, előző szol-
gálati éveik is veszendőbe mennek nyugdíj 
szempontjából ? Erre informácziónk szerint az 
lehet válaszunk, hogy a tanfolyami 2 évet 
nem számítják be; ha azonban e tanfolyam 
bevégzése után azonnal (időleges megszakítás 
nélkül) alkalmazást nyernek siketnéma- (vagy 
hasonló) intézetnél, akkor a nyugdíjintézetbe 
fölvétetnek és ha korábbi szolgálatuk és szóban 
levő tanfolyamba történt fölvételök közt meg-
szakítás nincsen, a korábbi szolgálatok is 
beszámíttatnak, föltéve, hogy arra vonatkozólag 
a járulékokat befizették. Más szóval: a tan-
folyami 2 óv igazolt megszakításnak tekin-
tetik. Természetesen tudnivaló, hogy a tan-
folyamba lépésök alkalmával ezt az esetet a 
közoktatásügyi ministerium nyugdíj osztályánál 
be kellett jelenteniök, hogy arra az időre, 
míg tanfolyam hallgatói lesznek, a járulékok 
ne rovassanak ki. — P. Antal. Értesülé-
sünk szerint, nem úgy áll a dolog, miként 
ön írja. Nem 1870-re visszamenőleg vették 
föl, hanem csak 1874-től számítva tagja a 
nyugdíjintézetnek, mert hiszen nem 1870-től, 
hanem csak 1874-től fogva szolgál, bemu-
tatott okiratai tanúsága szerint. — Filó 
F. A tanító-árvák életük 16-ik évének betöl-
téséig, vagy ezen kort megelőzőleg történt 
férjhezmenetelökig, — avagy az orsz. tanítói 
árvaházba való fölvételökig, mely utóbbi eset-
ben a gyámpénz az illető árvaház részére 
utalványozandó ki — élvezhetik a segélypénzt 
az orsz. tanítói nyugdíjalapból. — Becsi 
József. Oly tanítóknál, kik az 1870. év előtt 
való működés beszámítására nem, tarthatnak 
igényt, a szolgálat beszámítása 1870. évi 
január 1-től datálódik. Az ilyennek 1900. évi 
deczember 31-én — ha még folyvást szolgál — 
31 évi beszámítható működése lesz. Ha azon-
ban valaki csak az 1870-ik év folyamán kezdett 
szolgálni (pl. 1870 szeptember 1-től) vagy az 
1900. év utolsó napja előtt nyugdíjaztatik, 
akkor részére a nyugdíj megállapításánál csak 
30 év számíttatik, mert a teljesen be nem 
töltött év figyelmen kívül hagyandó. — Resz-
ler B. Ha a tanítónő nyugdíjban van és 
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férjhezmegy, elveszti-e a nyugdíját? Nem 
veszti el. Ha a férj meghal, élvezi-e annak 
nyugdíját is? Igen, élvezi. Eme 2 kérdésre 
adott feleletünk igazolásául hivatkozunk az 
1891. évi XLIII. törvényczikk 7-ik §-ára, mely 
így szól: . . . „A nőtanító saját alkalmaztatása 
után őt megillető nyugdíjra vagy végkielé-
gítésre az esetben is tarthat igényt, ha férje 
még életben van vagy utána külön ellátást 
élvez. Folytonos ellátását akkor is megtartja, 
ha férje után később részesül csak ellátásban, 
vagy ha újra férjhezmegy. — „Zalai." 
Nyugdíjigénye az 1900. évi 48.591. számú 
rendelettel helyesbíttetett, fölemeltetvén 1148 
koronára. Ugyanennyi összeg után róttak ki 
önre díjat, így tehát panaszra nincs oka. 

N e m n y u g d í j - ü g y b e n : 
Gyanafalva. Az 1893. évi XXYI. törvény-

czikk alapján az első korpótlék ideje 1898 
október 1-én kezdődött. Erre a polgári évre 
(1898-ra) az 50 frtnak csak V* része volt 
esedékes. — Szathmári Elek. 1. Az állami 
elemi iskola igazgatói tiszteletdíját szabá-
lyozó közoktatásügyi ministeri rendelet száma: 
50.121/1891. 2. A Néptanodában említett 
1897. évi 74.378. szám alatti ügydarab nem 
„rendelet", mint ön állítja, hanem a keres-
kedelemügyi ministerhez a kézügyességi (Slöjd) 
oktatásnak a gazdasági ismétlő-iskolába ieendő 
bevezetésére vonatkozólag intézett „ á t i r a t — 
B. P. Végvár. Az orsz. tanítói nyugdíjalapba 
vonatkozó kérvény fölszerelésére utasítást talál 
a Magyar Tanítók Naptára 1900. évi folya-
mában vagy a Népt. Lapja 1896. évi folya-
mában. A katonaállítás ügyében az illető 
főszolgabíróhoz forduljon. — St. Lajos. Az 
alakuló gyár 200—250 tanköteles gyermekének 
iskoláztatása ügyében, ha erről maga a gyár 
nem gondoskodnék, a község tartozik intéz-
kedni, esetleg új községi iskolát nyitni, melybe 
azokat terelje. Az iskolai adót úgy is kiveti 
reá. — B. Gy. A ki 1870. év előtt nyert 
tanítói „végbizonyítványnyal" 1887-ig tanítósko-
dott s most ismét tanító akar lenni, esetleg 
megválaszthatják; de okleveles pályázóval 
szemben bizonyára nem sikerül törekvése. — 
X. J. Polg. isk. képesítése ügyében forduljon 
dr. Kiss Áron igazg. úrhoz. — H. J. A pol-
gári iskola egy osztályát sem végezte s így 
nem igényelheti, hogy magasabb osztályba 
jusson vizsgálat nélkül. Fölvételi vizsgálat 
alapján abba az osztályba vehető föl, a me-
lyikbe koránál és képzettségénél fogva be-
illik. — M. J. Kántortanítói párbérjárandósá-
gának beszedésére nézve fölvilágosításul ezt 
írhatjuk: 1. Díjlevele szerint egy-egy ház után 
6 „itcze" (icce) jár, hány liter ez? Számítási 
módja: 1 icce = 0'8484 liter. Hat icce = 

Q]X 0.8484 liter; azaz = 5*0904 liter. Gyakor-
latilag = 5 liter és 1 deciliter. Egy pár csepp 
hiján, a mivel kevesebb, mert a 10 ik centi-
literből hiányzik valami s ezért nem egészen 
10 centiliter, mely egyenlő volna 1 deciliterrel. 
2. A borpénz (mustpénz) fejében mennyit szed-
het attól, kinek mustja nincs? Mint írja, összes 
borpénzét 60 frtban állapították, meg mikor 
105 ház után fizettek. Ma több ház van, ma 
tehát egy-egy házra kevesebb borpénzt kell 
kivetni. Ha ezen az alapon számítanak — a 
mi túlságos rideg igazság — akkor így okos-
kodjék: 105 ház után 60 frt borpénz esik. 
1 ház után 60 frtnak a 105-öd része. A hány 
ház van ma, a 60 frtnak annyid (annyiad) 
része jut egy-egy házra borpénz fejében. 
Az egész egyszerű elosztási mívelet. — N. Sz. 
Az iskolaföntartó ha több tanítói lakással ren-
delkezik, legjobb belátása szerint oszthatja ki 
a lakást a tanítók közt. Ezzel nem követ el 
jogtalanságot, ha csak pl. kántortanítói lakot 
a község távol részén levő más lakással nem 
cserél föl, holott nyilvánvaló, hogy a kántor-
tanítói lakás eredeti rendeltetése az, hogy 
abban a kántortanító — s ne más tanító — 
lakjék. — St. F. A tanító katonai kedvez-
ményre vonatkozó jogczímének érvényben léte-
lét minden év junius havában tartozik iga-
zolni az illetékes járási tisztviselőnél. Ily be-
adványt bélyegmentesnek kell tekintenünk 
azon megokolás alapján, hogy kérelme telje-
sítéséhez törvényes igénye van. Ha öntől a 
szolgabíró junius 15-ikére kérte az igazolást, 
terjeszsze be akkorra. Egyébként jegyezze meg, 
hogy a kedvezmény abból az okból is megszűnik, 
ha az igazolásra fölszólított tanító a f'ólszólítás 
kézhezvételétől számított 4 hót alatt — kellő 
mentség nélkül — elmulasztja az igazolást. — 
Sendrucz Tivadar. Keresse ki községük 
jegyzője az 1880. évi XXVII. t. cz. 3-ik §-álioz 
csatolt utasítás 2-ik pontját. Abból meggyő-
ződhetik, hogy a tanító hadmentességi díjat 
nem tartozik fizetni. Ön is tagadja meg, ha 
követelik rajta. — Yilmos Lajos. Az esperes-
ség 1900. évi julius havi határozatában maga 
elismeri, hogy csakis azon föltétellel ment 
bele a p . . . i tanítói állás jövedelmének 600 frt 
készpénzről 400 frtra és a régebben természet-
ben kiszolgáltatott mellékes jövedelmekre 
kivánt leszállításába, ha az egyház tanítója 
e mellett az államsegélyből nyerendő 100 frtot 
is fogja húzni fizetésképen. E leszállítás egye-
nesen törvénybe ütköző, mert az 1893. évi 
XXVI ik t.-czik rendelkezése szerint a tanítói 
fizetések eddig megállapított és az iskolafön-
tartók által saját anyagi forrásaikból kiszol-
gáltatott mennyisége továbbra is csonkít itlanul 
kiszolgáltatandó, illetőleg államsegély igénybe-
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vétele czéljából le nem szállítható. Erre a köz-
igazgatási bizottságnak kiváló figyelmet kell 
fordítania a közokt. minister úr 1894. évi 
márczius 2-án, 10.000. sz. a. k. Utasítása 
értelmében. — P. T. Valkáuy. Tankönyveket 
iskolaföntartó hatósága kérhet a ministerium-
tól; a kérvényt a tanfelügyelőség utján kell 
fölterjeszteni. — Gergely János, Alniann 
Brúnó és Sz erényi István urakat kérjük 
pontos czímüknek levelező-lapon való bekül-
désére, hogy megküldethessük nekik a Magyar 
Tanítók Naptára munkatársi tiszteletpéldá-
nyát. — K. K. M.-Péteri'iilva. Tessék elol-
vasni a lapunk 37. számában megjelent kör-
rendeletet; többet mi sem tudunk. — „Fele-
kezeti tanító." Ön egy múltkori üzene-
tünkhez, melyben egy vidéki kartársnak a 
lap szorgalmas olvasását ajánlottuk szives 
figyelmébe, a következő megjegyzéseket fűzi: 
„Bizony nagyon sok kartársnak csak akkor 
jut eszébe e hivatalos s mégis olyan bizalmas 
és barátságos lapot (a Néptanítók Lapját) 
egy kissé becsülni, ha ügyes-bajos dolgára — 
mindenünnen kikopva — innen megkapta a 
mindig alaposan beváló jó tanácsot! Feleke-
zeti tanító vagyok, de nálam buzgóbb olvasója 
s becsülője e lapnak nem lehet. Kötelessége 
volna ez valamennyi néptanítónak." Rámutat 
ezután arra, hogy a felekezeti tanítók egy 
része bizalmatlan a mi lapunkkal szemben 
s így folytatja: „Ezen, igen egyszerű eljárás 
mellett biztosan lehet segíteni. A kir. tan-
felügyelő vagy helyettese, látogatásai alkal-
mával a tanító által megmutattatná magának 
a „Népt. L."-t s megtekintené, nem hiányoz-
nak-e az egyes számok, s felvágott állapotban 
vannak-e, s ha azt látná, hogy a tanító nem 
olvassa a lapot, megkérdezné, miért nem 
olvassa azt ? Azután egy pár szóban meg-
győzné annak olvasása hasznairól. Felvág-
hatja a tanító a lapot a nélkül is, hogy azt 
elolvasná, mondhatják sokan. De bizony nem 
így áll a dolog, mert egyik-másik neki 
jóhangzású czikk után belekap az olvasásába 
s ha egyszer megpróbálta vele az unalmát 
elűzni, máskor meg alig várja a következő 
számot, hogy étvágyát csillapíthassa. — Ott, 
a hol az iskola-fentartónak egynél több 
tanítója van, azt is meg kellene követelni, 
hogy kiolvasás után egyik a másikának 
kézbesíttesse és hogy volt nála, azt a lap 
homlokára odajegyzett nevével bizonyítsa. 
Jelenben sok visszaélésre ad okot ennek a 
be nem tartása, mert a főtanítónak, kinek 
a lapot a postáról kézbesítik — a legtöbbször 
derogál továbbíttatni s hivalkodik azzal, hogy 
„nem köteles", „küldjön érte a kinek szüksége 
van rá." Ha pedig érte küld a kollega, leg-

több esetben ilyen választ kap : „most nem 
tudom hol van", „nem érek rá keresni", ha 
restelli (?) másik esetben is azt üzenni, akkor 
nyugodtan odavágja: még nem jött meg, pedig 
mind a két esetben azt kellene neki mon-
dania : már elhányódott. (Bizonyosan attól fél, 
hogy többet tanul belőle a kollega, mint ő.) 
Természetes, hogy ilyen módon elidegenedik 
az illető a laptól (az Eötvös-alaptól, meg 
minden jótól, a mi abban tárgyaltatik), mert 
első kollegájának csak nem fog ártani, vagy 
vele kellemetlenkedni ? S ha mégis annyira 
lelkéhez forrott a lap (a mi jó szerencse!), 
hogy attól megválni nem tud, akkor úgy 
segít magán, ha községébe más jellegű 
iskola tanítójának jár lap, megegyezik azzal, 
(En is az óvónő szívességéből olvashatom 
csak.)" Ezekre a következő megjegyzéseink 
vannak: 1. Mi örvendetesen tapasztaljuk, 
hogy már a felekezeti tanítók is olvassák 
lapunkat, mert hiszen a beérkező kérdések 
és kérések 80%-a felekezeti tanítóktól ered. 
Hogy akadnak oly felekezeti tanítók Í3, a kik 
még bizalmatlanok velünk szemben? Erről 
mi annyival kevésbbé tehetünk, a meny-
nyiben semmivel sem szolgáltattunk erre okot 
s mi sohasem nézzük azt, hogy milyen jel-
legű iskolánál működik valaki, nekünk elég 
az, ha tanító és ha tehetünk valamit az 
érdekében, megteszszük. 2. A kir. tanfel-
ügyelőket több rendelet kötelezi arra, hogy 
a Néptanítók Lapját a tanítóktól számon 
kérjék. Megteszik-e ebbeli kötelességüket: 
mi nem kutatjuk; az ellenőrzés e tekintetben 
nincs mi ránk bízva. Egyből-másból leg-
nagyobb sajnálatunkra azt látjuk, hogy nem 
minden királyi tanfelügyelő hajtja végre a 
Néptanítók Lapjára vonatkozó rendeleteket. 
3. A lap egy példányban járván az iskolának, 
azt, hogy a testület minden tagja olvashassa, 
a testületben kollegiális módon kell elintézni. 
„Rendeletet" ilyesmire nem szükséges kiadni; 
az egész az igazgató-tanító tapintatán fordul 
meg . . . Ön még azt is kérdezi, hogy, mivel 
„magánügyben mindig lev.-lapot kell mellé-
kelni", hol végződik a magánügy és hol 
kezdődik a közügy, mivel t. i. a szerkesztőség, 
sok esetben, világos kijelentése ellenére, 
magánügyben is ad választ a lapban. Erre 
a következőket válaszoljuk: 1. Magánügy az, 
a mi csak egy embert érdekel (p. X. állam-
segélye, Y. korpótlékügye, Z. áthelyezése); 
közügy az, ä melyből számosan meríthetnek 
fölvilágosítást, okulást. 2. Hogy mi mégis, 
kijelentésünk daczára, gyakran adunk magán-
ügyben is választ a lapban, annak egyik 
főoka az, hogy csak miután a választ már 
megírtuk, akkor veszszük észre, hogy postán 
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nem küldhetnek el, mert a levél írója elfeledte 
megírni vagy a — községe, vagy az utolsó 
po3tája nevét, már pedig a posta csak pon-
tosan czírazett leveleket vagy lev.-lapokat 
kézbesít. Vannak olyanok is, a kik nem 
mellékelhetnek lev.-lapot, mert messze laknak 
a postahivataltól stb. Egyébiránt újra kije-
lentjük, hogy magánügyben csak annak adunk 
választ, a ki leveléhez pontosan megezímzett 
lev.-lapot mellékel. Szives érdeklődéseért pedig 
fogadja köszönetünket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A szeretet asztala. A székesfővárosi 

vendéglősök által az „Eötvös-alap"-nak Péterfy 
Sándor kir. tanácsos buzgólkodása folytán 
fölajánlott szabad asztalokért összesen 154-en 
folyamodtak, jóval többen, mint a m. évben. 
A folyamodók közül a pesti oldalon eddig 
72-en, a budain 22-en kaptak szabad asztalt. 
Kilátás van arra, hogy a vendéglős urak még 
több szabad asztalt fognak az Eötvös-alap 
rendelkezésére bocsájtani s így azoknak egy 
része is részesülhet ebben a jótéteményben, 
a kiknek folyamodványa még eddig nem 
nyerhetett kedvező elintézést. Tartsa meg az 
Ég jó egészségben Péterfy Sándort, mert a 
szabad asztalokat, a fővárosi vendéglős urak 
nagylelkűségén kívül, egyedül az ő utánjárásá-
nak köszönheti a tanítóság! 

— Világ folyása. Dessewffy Sándor csanádi 
püspök zarándoklatot vezetett Velenczébe, 
hogy a kilenczszázados évforduló alkalmából 
lerója a nemzet kegyeletét Csanád első püspö-
kének : Szent Gellértnek a sírjánál. A zarán-
doklat szept 23-ára érkezett Velenczébe s a 
kegyeletes ünnep szept. 24-én folyt le. A za-
rándokok közt volt dr. Berzeviczy Albert v. 
b. t. t. is. — A persa sah nagyon jól találta 
magát székes-fővárosunkbanskilátásba helyezte, 
hogy Konstantinápolyból visszatérve, még 
egyszer fölkeresi Budapestet, melynek lakos-
sága oly szives fogadtatásban részesítette 
Perzsia hatalmas uralkodóját. A sah számos 
rendjelet osztott ki. IFZaísic,? minister a nap-
es oroszlánrend első osztályát, Molnár Viktor 
min. tanácsos ugyanazon rend második osztá-
lyát, Szász Károly a harmadik és dr. Bényi 
József fogalmazó a negyedik osztályát kapták. — 
Kínában egészen Tuán herczeg, ugyanaz, a 
kinek Németország a kiadatását követeli, hogy 
egy kissé lefejezhesse — ragadta magához a 
hatalmat. Most úgy látszik, hogy egyhamar 

nem lesz békekötés. Csak aztán a hatalmak 
közt is megmaradjon az egyetértés! Vagy 
legalább ki ne üssön az — ellenségeskedés 

— A barsi ev. ref. tanítóegyesület 400-
korona alapítványnyal belépett az Eötvös-alap 
kötelékébe s ebből 200 koronát már be is 
fizetett a pénztárba, a hátralevő összegnek 
meg 5%-os kamatját fizeti. Az egyesület 
buzgó elnöke: Végh István megalakította a 
helyi gyűjtő-bizottságot is, mely már meg is 
kezdte működését s reméli, hogy szép ered-
ményt fog elérni. 

— Jubileum. Nagy- Szalontárói egy érde-
mes tanító jubileumáról értesítik lapunkat. 
Török Gyula a tavaszon mult 32 éve, hogy 
a tanítói pályán működik, melyből Berzéken 
(Zemplénm.) 5, Makkos-Hotykán 1 és Gödöl-
lőn szintén 1 évet töltött, honnan 1875 szep-
temberében választották meg Nagy-Szalontára 
s azóta folyton ott működik szép ered-
ménynyel s a megyei Népnevelési Egyesület 
is több izben megjutalmazta őt buzgóságáért. 
Szeptember hó 22-én volt 25 éve, hogy a 
szalontai ev. ref. egyházban állását elfoglalta 
s ez alkalomból a hála és elismerés megnyi-
latkozott iránta. A volt tanítványok értékes 
arany pecsét-gyürüvel lepték meg, mostani 
tanítványai pedig felköszöntötték. Az iskola-
szék is megjelent a jubilánsnál s Kis István 
tanító, a helybeli kartársak s az egyházmegyei 
tanítóegyesület nevében szép beszéddel üdvö-
zölte és jelentette, hogy a helybeli kartársak 
nevére alapítványt tesznek. Böszörményi Lajos 
lelkész az egyház és iskolaszék nevében, Tatár 
Balázs gimn. igazgató a vezetése alatt testü-
letileg megjelent gimn. tanárkar nevében 
üdvözölte a jubilánst, a kinek mi is szerencse-
kivánatainkat küldjük. 

— Lapunk mai számából térszüke miatt 
a jövő számra kellett hagynunk a Bács-
Bodroghmegyei közs. tanítóegyesület, a Fejér-
megyei tanítótestület és az igalegyházkerületi 
r. kath. tanítóegyesület közgyűléseiről bekül-
dött érdekes tudósításokat. Most röviden csak 
annyit jegyzünk meg, hogy e közgyűléseken 
t. kartársaink lelkesen fölkarolták úgy az 
Eötvös-alap, a Tanítók Háza, valamint a 
Magyar Tanítók Naptára és a Tanítók Háza 
gyufájának az ügyét. 

— A Magyar Tanítók Naptára megjelent 
a következő tartalommal: A királyünneplő 
tanítóság. (Lakits Vendel és Ujváry Béla 
ünnepi beszédei egész terjedelmükben.) Péterfy 
Sándor: A Benedek-rendről. (Egy képpel.) 
Kozma Andor: Dal a királyra, y. r.: II. 
Sylvester pápa. P. S.: Asztrik. (Egy képpel.) 
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Lakits Vendel: Az első magyar király. Vörös-
marty Mihály: Magyarország czimere. y. r.: 
Szent Gellért. (Két képpel.) György Aladár: 
Műveltségünk Szent István idejében. „Halász 
Ferencz." (Arczképpel.) Gergely János: Nehéz 
idők. (Költ.) Bursics Ernő: „Lakits Vendel." 
(Arczképpel.) Tarcsafalvi Albert: Fekete bácsi. 
Sz. J.: „Gőbel János György". (Arczképpel.) 
Ujváry Béla: Ur. (Költ.) Lakits Vendel: 
„Vass Mátyás." (Arczképpel.) Almán Brúnó: 
Szeretet és gyűlölet. (Költ.) Péterfy Sándor: 
„Kurz Sámuel." (Arczképpel.) Józsa Dániel : 

„Benedek Samu." (Arczképpel) Kecskés Ernő : 
„Merényi Kálmán" (Arczképpel.) Egy volt 
tanítvány: „Klinda Rezső." (Arczképpel.) 
Szenyéri István: A falu esze. Irodalom. Az 
év nevezetes eseményei. (14 képpel.) Dr. Göőz 
József: Tanítók tanácsadója a tanítók összes 
adóügyeiben és egyéb tanácsok. Az Eötvös-alap 
közleményei. (1899. julius 1-től 1900 szept. l-ig 
befolyt összes adományok és befizetések kimuta-
tása és nyugtatványozása.) Ebből a tartalom-
jegyzékből is látható, hogy az Magyar 
Tanítók Naptára is fölötte gazdag tartalommal 
jelent meg. A magyar királyság jubileumának 
iskolai ünnepélyekre is fölhasználható anyagán 
kívül, nyolcz érdemes tanférfiú életrajzát és 
arczképét közli a mi idei naptárunk, mely 
26 illusztráczióval jelent meg s külön lapon 
közli hetvenéves királyunknak gyönyörűen 
sikerült (kivágható és keretbe foglalható) 
arczképét, Koller tanár legújabb fölvétele 
után. Nagyfontosságú s mondhatnók: minden 
tanítóra nézve nélkülözhetetlen idei naptárunk 
Tanácsadója, mely hivatalos források alapján 
tárgyalja a tanító összes adóügyeit. Ezenkívül 
egyéb hasznos tanácsokat is találhatnak kar-
társaink a 31. Tanítók Naptárában, mely 
összesen 153 oldalon jelent meg s e nagy 
terjedelme daczára is csak 40 kr (80 fillér), 
mint a mult évben. A Magyar Tanítók Nap-
tára, melynek egy tanító házából sem volna 
szabad hiányoznia, megrendelhető az Athe-
naeumnál, VII., Kerepesi-iít 54. sz. A megren-
desést legjobb postautalványon megtenni, de 
levélbélyegekben is elfogadják, csakhogy a nap-
tár árához, mivel az idén terjedelmesebb, 
mint volt a m. évben, portóra 10 fillért kell 

csatolni; 90 fillérért tehát az Athenaeum 
bérmentesen küldi meg a megrendelők czímére. 
Ebből példányonkint 10 fillér tanítók tanuló 
fiainak ösztöndíj-alapjáé. A m. évben a nap-
tár 160 koronát jövedelmezett erre a czélra; 
reméljük, hogy az 1901-iki négyszer ennyit 
fog* jövedelmezni. 

— Új ajánlat a Tanítók Háza javára. 
Peppert Nándor és fia niüorgona- építő czég 
(Szombathely, Vasmegye) tanuk által hitele-
sített nyilatkozatot küldtek be hozzánk, mely-
nek értelmében „általunk, mai naptól (szept. 
26-tól) kezdve építendő minden új orgona 
árából 5 (öt) %-ot fele részben az Eötvös-
alap, fele részben pedig a Tanítók Háza 
javára adnak." A nyilatkozatot elküldtük 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: I. Tanítók 
Házára: Blazsik Mihály, Csongrád (lapunkban 
megj. czikkének tiszteletdíját azzal az óhaj-
tással, „hogy gyarapodjék ezzel a porszemmel 
is az az intézmény, melyhez sokunk remény-
sége és bizalma fűzve van"); Félméri Sándor 
(bélyegekben) 20 fillér; Borda Károly (Foktő) 
10 K.; Petrikovits Pál, Nyíregyháza (a n.-sz.-
miklósi gazdasági tanfolyam juliusi hallgatói 
részéről) 4 K. 48 fillér; Schmidt Ferencz, 
Ponor (lapunkban megj. czikke után járó 
tiszteletdíjából) 1 K.; M. R. J. 20 f.; Laufer 
Teréz 1 K.; Orlai Imréné 20 f.; Kircz 
István 14 f. — II. Eötvös-alapra: Borda 
Károly (Foktő) 10 K.; Szűcs Imre, Zala-
Szt-Gróth (részesjegyének törlesztésére) 10 K. 
Átadtuk Schmidt Alhin pénztáros úmak (VII.,. 
Wesselényi-u. 52. sz ) 

— Gyűlés. A fehérgyarmati tanítói kör őszi 
körgyülését 1900. évi október hó 13-án Kis-
Arban tartja. 

— Halálozás. Baumann József székes-
fővárosi községi elemi és pariskolai igazgató 
folyó hó 27. én hajnalban, életének 63-ik, 
tanítói működésének 45-ik, igazgatóságának 
27. évében elhunyt. — Horváth József abonyi 
r. kath. tanító élete 30., buzgó működésének 
11. évében szeptember 30.-án elhunyt. Áldás 
emlék ökre! 

T a r t a l o m : Viszonosság egyenrangúság. Novak 
Mihály. — „Baczillus-telepek." E. Keményfi Katalin. — 
A nyugdíjtörvény revíziója. I. Sipos Antal. II. Sar-
kadi Sándor. III. Pálinkás Béla. — A földrajz-
tanítás érdekében. Gergely János. — Tarlózás. Gockler 
Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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í.; 
Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népok ta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi elöljáróság! bizonyítványnyal együtt , a „Néptaní tók 
I.apja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Klőfizetes^ áj-.:; Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre Jtí koroTia' ">U fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre eiőfizQfcíáfí-jlém- fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiiuióliivutittnji. Küldendők. 

A liirdetesi-k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóér t , minden közlés u t án tí fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetés i díj f l ó r é kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenkel ted részé t 
tevő petit n y o m á s ú és egyhapábu sora 1 korona. Ezek a d í j a k s 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTKOH-UTCZA 17. SZ.ÍM. MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA TÉK 3. 

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

Nők, mint igazgató-tanítók. 
Egy nemzedékkel ezelőtt lépett ki a 

magyar nő a nyilvános tanítói pályára. 
Az új alkotmányos korszak előtt csak 
magánnevelők, és azok is leginkább 
külföldiek és egypár apácza volt a 
tanítónői állá3 képviselője. Ma a taní-
tónők és nevelőnők társadalmi életünk-
nek egészen megszokott alakjai. Már 
10 évvel ezelőtt a népszámlálás közel 
10.000 okleveles nőt mutatot t ki, jelen-
leg legalább is .kétszer annyi van és 
közöttük mintegy 5000 nyilvános isko-
lában és 2000 óvodákban működik. 
Magas állású emberek leányai szerzik 
meg tömegesen a tanítónői oklevelet, 
Kolozsvárit egy vagyonos főrangú hölgy, 
Ungvártt egy akkor ott székelő püspök 
leánya tanított nyilvános intézetben. 
Legrohamosabb volt a nők térfoglalása 
a kisdedóvás terén. 1867-ben még 
kivétel nélkül csak férfi kisdedóvu wl t , 
ma már egy-kettő maradt meg belőlük 
és a nagyközönség csodálkozva néz 
reájuk. De tért foglaltak a nők a ma-
gasabb iskolákban is, habár természe-
tesen csak a nőnevelés terén, bár falu-
helyeken nem ritka eset, hogy nő 
tanítja a fiúkat és akad egypár hely, 
hol ideiglenesen a kántori teendőket 
is tanítónő teljesíti. Térfoglalásuknak 
legnagyobb bizonyítéka az, hogy két 
évtized óta nem volt egyetlen év sem, 

midőn a tanítónők számának szapo-
rodása nagyobb arányú nem lett volna, 
mint a férfitanítóké. 

Ma már nem is csodálkozunk ezen 
a térfoglaláson. A nőemanczipáczió 
ellenségeinek legnagyobb része is meg-
nyugodott abban, hogy a nevelés — a 
házvezetés és betegápolás mellett — a 
nő legtermészetesebb hivatása és kezd 
megnyugodni a jövőben, midőn a meg-
változott társadalmi viszonyok miat t 
önálló keresetre kény szeri tet t száz és 
százezer nő között legalább az éliteje a 
nevelői pályához fordul. Messze vagyunk 
ugyan még azoktól az államoktól, hol 
az iskolák kétharmad részében nők 
tanítanak és a legtöbben borzadnak is 
még e szokatlan képtől, de már nem 
látják lehetetlennek a jövőben ezt sem. 
A megélhetés gondja évről-évre több 
leányt kényszerít e pályára, míg a férfi 
képző-intézetek nagy része félig üres 
marad. 

Ily körülmények között méltán föl-
tűnhetik, hogy a nők, mint igazgató-
tanítók, aránylag csekély számmal 
vannak. Még azokban a városokban is, 
hol külön magasabb fokú nőnevelő-
intézeteket tartanak fönn, a vezetést 
többnyire férfiakra bízzák. Megtörténik 
itt-ott i az az eset is, hogy női inter-
nátusbfen benlakó férfi - igazgató van 
ebben az országban, hol a nyugati 

Lapnak 41-ik számához egy melléklet van csalolTa. 
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népek nézetével ellentétben faluhelye-
ken is előszeretettel létesítenek külön 
fiú és külön leány-osztályokat, a helyett, 
hogy az oktatás előnyére a kisebb és 
nagyobb gyermekeket különítenék el. 
Más intern átussal ellátott intézetekben 
pedig a benlakás vezetésére külön nőket 
neveznek ki, kiknek a tanítás vezetésé-
hez semmi közük, feledve azt, hogy a 
tanítás és nevelés nem ikertestvérek, 
hanem egy és ugyanazon dolog két 
szempontból tekintve és így egymástól 
elválaszthatatlanok. 

A visszás helyzet, mely különösen az 
internátusokkal ellátott kettős fajú pol-
gári és felsőbb leányiskoláknál igen sok 
egyenetlenkedésnek és erkölcsi veszély-
nek volt okozója, egyáltalán nem magya-
rázható meg abból, hogy a nők az iskola 
adminisztratív ügyeit elintézni képtele-
nek volnának. Ma már egy pedagógus 
sem állíthatja, ezt, látván sok igazgatónő 
kitűnő és országos elismerést nyert mű-
ködését. Jó és rossz igazgató mindkét 
nemnél előfordul, itt az egyén határoz, 
nem a nemi különbség. Sőt ellenkezőleg. 
Éppen a serdülő leányok ügyének veze-
tésénél számtalan olyan részlet fordul 
elő csaknem naponkint, melynek helyes 
és tapintatos vezetésére a legjobb férfi-
igazgató is csak részben képes, míg a 
nő, ha különben alkalmas a pályára, 
csaknem mindig. 

A tanítónők intézményének megal-
kotója, báró Eötvös József, a legelső 
állami tanítónő-képzők igazgatóiul ki-
vétel nélkül nőket alkalmazott és az 
általa kiszemelt nők csaknem mind-
annyian kitűnő igazgatók voltak. Azóta 
is több nő töltötte be jól hivatását és 
senki sem állíthatja, hogy a jelenleg 
működő igazgatónők közül aránylag 
több a g}renge, mint a férfiak között. 
És ma mégis elvétve nyilik meg egy 
új igazgatónői állás. Sőt még az újonan 
alakult kisdedóvónői képezdékben is 
kivétel nélkül férfiak az igazgatók és a 
tanfelügyeletben, holott a kézimunka, 

női torna, háztartástan és sok más 
egyéb egyenesen megkövetelné a női 
szakfelügyeletet, a külföld példáját nem 
igyekszünk utánozni és csak eg}7pár 
halvány kisérlet történt, mint p. a 
képesítő-vizsgálatokon a kézimunka női 
biztosainak kinevezése és Budapesten 
egy óvónői felügyelő ideiglenes alkal-
mazása. 

Bizony, elmaradtunk e tekintetben 
a külföldtől. Valósággal érthetetlen, 
hogy midőn a nők munkaköre oly kor-
látolt és azzal szemben annyi kiváló 
női erővel rendelkezünk, midőn a női 
internátusok vezetésénél a kétfejű kor-
mányzás az intézetek legnagyobb részé-
ben balul ütöt t ki, midőn különösen a 
kisdedóvás terén a nők szerepe annyira 
uralkodóvá lett, mi még mindig ragasz-
kodunk a férfiak korlátlan uralkodásá-
hoz, ragaszkodunk annyira, hogy még 
az iskolaszékekben, hol az anyák közre-
működésének oly sok hasznát vehetnők 
humanisztikus szempontból, a nők csak 
a kisdedóvás kedvéért türetnek meg. 
Érthetjük azt, hogy orvosnők hiányá-
ban a bábákat férfiak nevelik, még az 
sem visszatetsző, hogy i t t -o t t férfi 
babrál a kisdedóvókban, de valósággal 
komikus, hogy nálunk nőipariskolában, 
háztartási iskolában is van férfi-vezető, 
hogy az pedig egyenesen sértő a nők 
más képesítése mellett, hogy a női 
tornát csaknem kivétel nélkül férfiak 
tanítják a magasabb nőnevelő-intézetek-
ben és az internátusok belső ügyeit is 
férfiak vezetik. 

Ideje volna erről gondolkozni. Nincs 
ma már megye, nincs nagyobb város, 
hol egy-egy tanítónő vagy kisdedóvónő 
ne tanácskoznék férfi - kartársaival az 
iskolaügyek fölött, hol ne érintkeznék 
a nő tanfelügyelőkkel és hatóságokkal 
hivatalos dolgokban. Valódi erőpazarlás 
az, hogy ez a nő csak tanácsadó le-
hessen mindenütt, bár képességét a 
vezetésre el kell ismerniök az illetők-
nek s bár magában mindenki bevallja, 
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hogy igen igen sok esetben jobb volna 
nő az intézet igazgatására. Törekedjünk 
arra, hogy ez a visszás helyzet meg-
változnék és mindenütt, a hol szükség 
van reá és alkalmas egyén is akad, nő 
is lehessen igazgató. A tanítónők kép-
zettsége ma már egyenlő a férfi-taní-
tókéval, legyen egyenlő jogkörük is, 
a verseny emelni fogja közoktatás-
ügyünket. 

(Budapest.) György Aladár. 

= Megtagadott államsegély? Hónapokkal 
ezelőtt ily czím alatt válaszoltunk a gömör-
megyei ált. tanítóegyesület „Iskoláink" czímü 
hivatalos értesítőjének egy czikkére, mely 
egyes esetekből kiindulva és helytelenül álta-
lánosítva, támadta a közoktatásügyi ministeriu-
mot. Erre a közleményünkre az illető czikk 
irója választ írt, a melyben már konkrét ada-
toka b is sorolt föl. A czikket nem adtuk ki 
lapunkban, hanem adatait közöltük a közokt. 
ministerium illetékes osztályával s kértük az 
osztály nagyérdemű vezetőjét: dr. Kacskovits 
oszt.-tanácsos urat, hogy vizsgáltassa meg ez 
adatokat s ha netán a hézagos fölterjesztés 
vagy más ok miatt az illető folyamodók meg-
rövidítést szenvedtek, azt jóvá tétetni szíves-
kedjék. Most az „Iskoláink" erről az ügyről 
a következőket írja: „Sajómenti" munka-
társunk fölvette a keztyüt és választ írt a 
„Néptanítók Lapjá"-nak, konkrét adatokkal 
támogatván állításait. Ujváry Béla, a „Népta-
nítók Lapja" felelős szerkesztője erre oly fér-
fias, igazságos szívre valló nyilatkozatot tett 
„ Sajómenti "-hez irott magánlevelében, mely 
az ügynek kedvező irányban való tisztázását 
helyezte kilátásba. Ugyanis megígérte, hogy 
ha igazak az állítások, akkor ő a mi fölszó-
lalásunknak a ministeriumban fog érvényt 
szerezni. így is történt. Ma írják nekünk 
Zellerjéről, hogy az ottani ev. ref. elemi iskolai 
tanító fizetésének kiegészítésére folyó évi 
augusztus hó 24-én 46 944/900. sz. végzéssel 
a ministerium 88 korona államsegélyt enge-
délyezett, még pedig visszamenve az 1898 99. 
tanévtől kezdődőleg. Ez az államsegély az 
1893. évi XXVI. törvényczikk 6. § a értelmé-

ben adatott olyképpen, hogy a földmunka-
váltság feiében helytelenül fizetésnek összeirt 
88 koronát a ministerium ezúttal fizetésnek 
nem vette. Ez azért érdekes, mert a zeherjei ev-
ref. egyház is azok közé tartozott, a melyek-
nek kérvényét a ministerium ebő ízben el 
utasította. Ugyancsak lapunk zártakor veszszük 
a hírt, hogy az első ízben hasonló sorsban 
részesült osgyáni róm. kath. egyház is meg-
kapta most már az államsegélyt f. évi 55.104. 
számú ministeri határozattal." Ebből az követ-
kezik, hogy a kin igazán sérelem esett meg. 
az okosabban teszi, ha bizalommal fordul 
közoktatásügyi kormányunkhoz, mint ha epés 
czikkekben handabandázik. 

A íoldmívelés tanítása a gazda-
sági ismétlő-iskolában. 

A gazdasági ismétlő - iskolák tantervéhez o • o 
kapcsolt „Altaláno3 határozatok" 2. pontja 
kötelességévé teszi az osztott elemi iskolával 
bíró községeknek, hogy faiskolakertről, annak 
bekerítéséről és a szükséges eszközökkel való 
fölszereléséről gondoskodjanak, „hogy a ker 
tészetnek az illető helyi viszonyok közt külö-
nösebben indokolt ágai kellőleg taníthatók legye-
n e k a mezőgazdaság szemléleti oktatása 
czéljából pedig úgy rendelkezik, hogy „a 
környékbeli jobb mezőgazdaságok keresendők föl." 

A gyakorlati tanító előtt itt önként föl-
merül az a kérdés, miképen ismertesse meg 
hát az okszerű földmívelésnek ezer meg ezer 
csínját bi aj át és titkát növendékeivel, ha nin-
csenek rendelkezésére bocsátva azok az esz-
közök, a melyek fölhasználásával azokat szem-
léietileg bemutathassa? Mert hiszen az nyilván 
való, hogy az okszerű földmívelést nem lehet 
elméletből megtanítani soha, sőt éppen a 
gyakorlatból lehet levonni az elméleti isme-
reteket. Maga a tanterv is kívánatosnak tartja, 
hogy a gyakorlat előzze meg az elméletet. 
De hát hol? mikép? Hogy a környékbeli jobb 
mezőgazdaságokat meglátogassák a növen-
dékek, arra a heti 2 órából nem jut idő, 
vagy ha nagyon kedvező viszonyok mellett 
esetleg jutna is valamiko-, vájjon ez az egy-
két látogatás képes-e pótolni a tényleges 
gyakorlatot ? 

Felelet: soha! 
Szerény véleményem szerint tehát, ha azt 

akarjuk, hogy a gazdasági ismétlő-iskolások 
gyakorlati és maradandó képességet nyerjenek 
a földmívelési ágak szakszerű kezelésére, mely 

40* 
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nekik a gyakorlati életben az okszerű gazdál-
kodásra biztos alapot nyújtson: a gazdasági 
ismétlő-iskolát nemcsak faiskolakerttel és az 
ahhoz szükséges eszközökkel kell ellátni, 
hanem adni kell melléje egy akkora darab 
szántóföldet is, melyet helyes vetésforgásra be 
lehet osztani s a kisgazdának az okszerű 
gazdálkodáshoz megkívántató jószággal és szük-
séges gazdasági eszközökkel föl lehet szerelni. 

Nagyon hibásan gondolkoznak azok, a kik 
azt hiszik, hogy ennek végrehajtását pénzügyi 
okok gátolhatják. Az a túlnyomó részben föld-
míveléssel foglalkozó község meghozhatja ezt 
az áldozatot a maga fiainak, ivadékainak jobb-
létéért; az állam pedig, mely polgárainak 
jólétéből meríti a maga erejét, szinten segít-
ségére kell, hogy siessen a községnek annak 
létrehozásában, ha igazán akarja polgárai 
boldogulását és a maga szilárdságát. 

Nagyon sokszor hangoztatják, a minthogy 
igaz is, hogy Magyarország földmívelő állam; 
ha tehát csakugyan az, úgy a földmívelés 
szakszerű tanítására kell a fősúlyt fektetnie! 
Sőt tudva azt, hogy Ausztrália a gyapjúval, 
Amerika és különösen Oroszország és Románia 
a búzával, marhával mily veszedelmes konkur-
rense a magyar gazdának, — valóságos mű-
vészetté kellene fejleszteni a földmívelést a 
magyar gazda kezében. És ezzel nem is 
volná szabad késni; mert itt a késedelem 
már-már helyrehozhatatlan veszélylyel fenyeget. 
Mit mondott az a vásárhelyi szocziálista vezér 
a törvényszék előtt? Azt ugyebár, hogy min-
denre megtanítják a gyermeket az iskolában, 
csak arra nem, miképen lehet könnyebbé 
tenni a megélhetési módot a földmívelő 
népnek. 

Ne csak névleg legyen tehát az ismétlő-
iskola gazdasági, hanem tegye azt valósággal 
azzá a társadalom, a község, az állam együt-
tes közreműködése. Adják meg neki mind-
azon kellékeket, a melyek czéljának megvaló-
sítására szükségesek; e mellett pedig terjeszszék 
ki a tanítási időt úgy, hogy a földmívelés, 
növénytermelés és állattenyésztés minden titka 
a maga idejében föltárható legyen a növen-
dékek előtt. Mert hiszen ha csak 8 hónapig 
tart a kertészeti és gazdasági oktatás, pláne 
heti 2 órával, s a gazdaságban legalább 4 
hónap: május, junius, julius és augusztus 
haszon nélkül, szünidő gyanánt, múlik el a 
földmíves növendék iskolai életében, nem lehet 
elérni a kivánt eredményt, azon a 60, leg-
följebb 70, leginkább téli órán még akkor 
sem, ha minden berendezést rendelkezésére 
bocsátottunk az iskolának. 

Az alábbiakban a gazdasági ismétlő-iskola 
részére kihasított kis gazdaság berendezéséről 

kívánok szólni. Nem emlékezem meg itt a 
kertészeti berendezésekről, — azokra vonat-
kozó szerény javaslataimat előadtam már 
régebben a Néptanítók Lapja 1897. évi 38 dik 
számában, — hanem pusztán a gazdaságiak-
ról s újra kiemelem, hogy a gazdaság terü-
letének legalább is olyan nagynak kell lennie, 
mely helyes vetésforgásra beosztható s a kis-
gazda okszerű gazdálkodásához megkívántató 
jószágokkal és gazdasági eszközökkel fölszerel-
hető legyen. A kertészet könnyebb és összhang-
zatosabb tanítása érdekében, továbbá költség-
kímélés szempontjából azonban annyit mégis 
javasolnom kell, hogy a kertészet tanításához 
szükséges faiskola és konyhakert és épületek 
szintén e kis gazdaság területén és pedig lehe-
tőleg a gazdasági épületek közelében rendez-
tessenek be. 

Ez a terület, a faiskolakert területén kívül, 
legalább is 3172—32 hold, melyből Vh-2 
holdat eltesz a belsőség, t. i. az istállók, 
lakóházak, tanterem és a szérűskert; marad 
szántóföldnek 30 hold. Természetes, hogy ha 
rét, legelő vagy futóhomok van a jelzett 30 
holdban, a szántóföld ezeknek a területén kívül 
üsse ki a 30 holdat, mivel ezek vetésforgásba 
be nem állíthatók, attól elkülönítve keze-
lendők. Ez esetben a futóhomokot faiskolá-
nak és szőllőtelepnek használjuk, vagy ha 
nagyobb darab, telepítünk bele egy kis akácz-
erdőt is. 

Ha most már ki van hasítva a terület, a 
magasabb részére, de lehetőleg a közepére 
építjük az épületeket, hogy a közlekedés 
mindenfelé egyforma könnyű legyen s közepén 
keresztülmetszszük 3 öles úttal; ezután el-
osztjuk 6, esetleg 5 forgóra; ha t. i. olyan 
jóminőségü és fekvésű a föld, hogy laczemát 
is termelhetünk 5 részre, ha luczerna-terme-
lésre nem alkalmas 6 részre s ekkor lóherét 
termelünk luczerna helyett. így minden táb-
lára esik a 6-os vetés forgásnál 5 hold, az 
ötösnél 6 hold. 

Az elosztás a következő: 
6-os vetésforgáa lóhe-

rével, 1 tábla: 5 hold. 

IV. 

II. Belsőség V. 

III. 

5-ös vetésforgás luezer-
nával, 1 táb la : 6 hold. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

I. 

II. 

I III. 

IV. 

V. 
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Most már megállapítjuk a vetésforgást a 
6-os vetésforgásnál következőképen: I tábla: 
Takar nány#*, és pedig V2 hold szöszös 
bükköny, 2 hold zabos bükköny, 2V* hold 
csalamádé; II. tábla: őszi buza, esetleg homo-
kon rozs; III. tábla: kapás, és pedig 47* 
hold kukoricza, 3/* hold takarmányrépa; ha 
krumpli is megterem, esetleg hasznot is ad, 
az esetben kevesebb kukoriczát vetek s krump-
linak is helyet szorítok; IV. tábla: tavaszi 
kalászos, és pedig ha jó a föld: árpa, ha 
gyenge a termőképessége: zab. I t t megjegyzem, 
hogy a tavaszi kalászossal lóherét is vetek, 
így lesz aztán a következő évre lóheretáblám; 
V. tábla: lóhere; VI. tábla: buza, homokon: 
rozs. így folyik ez sorban 6 éven keresztül, 
míg aztán a 7-ik évben ismét visszafordul 
minden termény abba a táblába, melyben az 
első évben volt. 

Az 5-ös vetésforgásnál a sorrend a követ-
kező: I. tábla: takarmány , éspedig V2 hold 
szöszös bükköny, 5 hold zabos bükköny; 
csalamádét nem termelek, mert lesz helyette 
luczerna; II. tábla: őszi buza, esetleg homokon: 
rozs; III. tábla: kapás, t. i. kukoricza és 
takarmányrépa, mint fent, esetleg krumpli is; 
IV. tábla: tavaszi kalászos, t. i. árpa, ha jó a 
föld, zab, ha gyenge a termő ereje; V. tábla: 
forgón kívül luczerna. A luczerna ebben a 
táblában marad 4 évig, esetleg, ha gazdag, 
tovább is. Ezen vetésforgás mellett 4 év múlva 
fordul vissza minden növény arra a helyre, a 
hol az első évben volt; tehát az őszi buza is 
visszakerülne a II. táblába 4 év múlva; ámde 
akkor ebbe vetjük a luczernát, a búzát vagy 
rozsot pedig átteszszük a luczerna-táblába, a 
mely okszerűen megmívelve dúsgazdag búza-
termést ad; a luczerna a II. táblában marad 
ismét 4 évig, akkor helyére búzát vagy rozsot 
vetünk, a luczernát pedig átteszszük ismét 
olyan táblába, a mely buzaforgónak követ-
keznék. Repczét nem termelek, mert az resz-
kírozó növény, tehát kisgazdának nem való; 
a szöszös bükköny már május 1-én zöld takar-
mányt ad, ez pedig úgy a gazdára, mint a 
jószágra felette fontos, miután a zöld takar-
mány kevesebbe kerül, mint a száraz, a jószág-
nak pedig jobb és egészségesebb. 

Látni való a föntebb előadottakból, hogy a 
6 0s vetésforgásnál 2 tábla, azaz 10 hold 
búzánk van, míg az 5-ösnél csak 6 hold; 
tehát első tekintetre előnyösebbnek látszik a 
6 os vetésforgás. De ha komolyan számot 
vetünk azon körülménynyel, hogy a 6-os 
vetés forgásnál 6 év leforgása alatt lesz 
megtrágyázva a gazdaság területe, az ötös 

* 4x = trágyázva. 

vetésforgásnál pedig 4 év alatt, lehetetlen, 
hogy be ne lássuk ez utóbbi előnyét az előbbi 
fölött. Mert ha sűrűbben trágyázzuk földünket, 
minden forgónak nagyobb a termőképessége, 
sokkal jobban fizet a munkáért és fáradságért. 
Másik előnye pedig az 5-ös vetésforgásnak az, 
hogy itt meg 12 holdban terem takarmány, 
míg a 6 osnál csak 10 holdban; tehát sokkal 
jobban táplálhatjuk jószágainkat. 

Különben akár a 6-os, akár az 5-ös vetés-
forgást állítjuk be, mindkét esetben meg-
felelünk az okszerű gazdálkodás követelmé-
nyeinek. 

Hogy miért kell a vetésforgást ilyen sor-
rendben beállítani, annak megmagyarázásával 
kénytelen vagyok adós maradni; mert ez olyan 
tág mező, mely egv külön értekezés keretébe 
is alig térne bele. Tudnia kell ezt azon szak-
tanítónak, a ki a gazdaság és iskola veze-
tésével meg lesz bí/.va. 

Most már önként előtérbe lép az a kérdés, 
hány és milyen faj jószágot kell hát tartanunk 
a gazdasági ismétlő-iskola földjén ? 

A jószágok számát az üzemtervezet ered-
ménye alapján szokták kiszámítani; de mivel 
ez hosszadalmas, kiszámítom azon az alapon, 
hogy a váltó gazdaságnál minden 3 holdra 
szoktak 1 nagy jószágot tartani. Ezen jó-
szágok pedig a gazdasági ismétlő-iskola czél-
jaihoz képest a következők lehetcek. 

IIa nehéz, kötött talaijal van dolgunk: 3 ló 
(kancza), 2 ökör és 2 tehén; ha lazább a 
talajunk: 2 ló (kancza), 2 ökör és 3 tehén; 
ez összesen 7 nagy jószág; 6 növendék marha, 
fele üsző, fele tinó, 1—2 — 3 évesek, ez 3 nagy 
jószág, összesen: 10 nagy jószág; kell még 
ezen kívül 2 kocza 9 — 10 fiával, ez V* nagy 
jószág. A szarvasmarha mind erdélyi magyar-
fajta legyen; mert a teheneket jármolni is 
fogjuk, felhasználjuk trágya- vagy szénahor-
dásra, vagy az ökrökkel négyesbe fogva a 
mély szántásnál; ezen czélra pedig az erdélyi 
magyarfajta a legalkalmasabb. 

Juhtartásra a kisgazdának területe nincs, 
tehát ezt mellőzzük. 

Ha meg van állapítva a jószágállomány, 
most már kiszámíthatjuk, kapunk-e utána 
annyi trágyát, a mennyivel talajunkat ne csak 
termő erőben tartsuk, hanem gazdagítsuk is. 
Ez a mennyiség holdankint: 2509. A számítás 
a következő. 

A jószág a megevett takarmánynak körül-
belül fele részét adja vissza trágya gyanánt, 
a másik fele részét pedig élete föntartására 
fordítja. 1 nagy jószágnak kell 1 évre kb. 
50 q takarmány, ennek fele: 25 q; kell alá 
kb. 15 q alomszalma, ez összesen 49 q; ezt 
a vizellet 4-szerte nehezebbé teszi vagyis 
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1 jószág után van évenkint kb. 160 q 
trágyánk, 10 jószág után: 1600 q. Most 
vegyük a 6-os vetésforgást; itt meg kell trá-
gyázni évenkint 5 holdat, tehát jut 1 holdra: 
320 q, az 5-ös vetésforgásnál pedig egy forgó 
6 hold, tehát jut 1 holdra 266 q. Tehát 
mindkét vetésforgás mellett nemcsak termő 
erőben tartjuk, hanem gazdagítjuk is tala-
junkat 

A jószág istállójának szélességére irányadó: 
a jászolszélesség, az álláshosszúság és a járda-
szélesség; az első 70, a második 250, a 
harmadik 160 cm., vagyis összesen 480 cm. 
széles lesz az istálló belvilága; a hosszúságra 
irányadó: az álláshely szélessége, mely egy 
jószágra kb.: 135 cm. A sertésólban legyen 
2 fiaztató, ennek a végében pedig a tulajdon 
képeni sertésól. A lakóházakról, tanteremről 
nem szólok, természetesen ez is megfeleljen 
az igényeknek. 

Említést teszek még a gazdasági eszközök-
ről: Szükséges 2 drb Sack-féle D 8 M. N. 
jegyű eke teljes fölszereléssel, t. i. l-es, 2-es 
eketesttel, sort özmívelő vei, extirpatorral és 
töltögető ekével; 2 drb háromtagú borona, 
— egyik könnyebb, a másik nehezebb, — 
1 drb 3 tagu sima henger, 1 drb 11 soros 
sorvetőgép, 1 drb szelelő rosta, 1 drb trieur; 
ezenkívül kötelek, lánczok, zsákok, ponyvák, 
gereblyék, ásók, kapák stb. Szükséges fogadni 
a gazdasághoz 2 férficselédet, ezek és a fa-
iskolakert szolgája elvégzik a kis gazdaság 
minden munkáját az aratáson kívül. 

Azt hiszem, fölösleges megemlítenem, hogy 
minden ilyen gazdaság vezetésére szaktanítót 
kell beállítani, ki a gazdaság vezetője, egy-
szersmind a gazdasági és kertészeti tárgyak 
szaktanítója le end. 

(Mezőtúr.) Kecskemétliy László. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

Ne felejtkezzünk meg a nyugdíj czéljáról, 
mely abban áll, hogy midőn az ember hasz-
nos munkában eltöltötte ifjú és férfikorát, 
öregségére, ha majd elcsüggedt idegei, fáradt 
szervezete nem lesznek képesek többé ren-
deltetésüket kellően betölteni s a kedvelt 
hivatás végzését fájdalommal bár, de kény-
szerűségből abba kell hagyni: legyen valamije, 
a miből hátralevő napjait békességben, súlyos 
gondok nélkül, a munkás élet jóleső emléké-
vel leélhesse. Tehát a munka a czél és nem 
a mugalom, mert a ki nyugdíjba lép, az 
úgyszólván életét már befejezettnek tekinti 
s nem örül annak, hogy megszabadult, de 
sajnálkozik, hogy tovább nem dolgozhatik. 

Hanem a ki figyelemmel olvassa a nyugdíj-
törvény revíziójáról szóló czikkeket, lehetet-
len, hogy ennek ne az ellenkezőjét értse ki 
belőlük. Az ellenkezőjét, t. i. azt. hogy csak 
azért dolgozunk, fáradunk bizonyos ideig, 
hogy azután minél előbb lerázva az igát, 
élvezzük a gyümölcsét pihenésben, gond és 
munka nélkül fogyaszszuk, a mit összegyűj-
töttünk. 

Ne azért harczoljurk tehát jobb ezélra érde-
mes tűzzel, hogy szolgálati időnket leszállít-
sák, nyugdíjigényünket emeljék, mert ezek 
ellen őszinte kifogást nem tehetünk. 61 éves 
korig az ember rendes körülmények között 
munkaképes s ha nem az, arról is gondosko-
dik a törvény; más részről 400 -j- 250 = 650 
frt — most már azt lehet mondani — mini-
mális nyugdíjigény elegendő ahhoz, hogy 
nyomorgás nélkül, tisztességben töltsük agg-
korunkat. 

Ne ezért — hanem emeljük föl szavainkat 
azért, a mi ellen mindjárt a nyugdíjtörvény 
megalkotásakor fölzudultunk, t. i. főleg az 
50°/o-os hozzájárulás ellen. Ne rövidítsenek 
meg minket azzal, hogy az 50%-on kívül, 
még a lakbér (mely legtöbbször csak lakás) 
50 perczentjét is ki akarják venni most még 
igen szerény s minden krajezárig szükséges 
fizetésünkből. A ki még nem fizetett 50%-ot, 
tréfából írhat ilyeneket, de a ki — mint én 
is — 550 frtos fizetésnél (320—550) egy év 
alatt 120 frtot izzad ki, az tudja, mit jelent ez, 

Nem fizethetünk nagyobb százalékot se, 
mert az is nagyon elég, a mi van. Legyünk 
józanok s a jövő halvány reménységeért ne 
áldozzuk föl, mint ábrándos ifjak, a jelen 
valóságát. Jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok. 

Kérhetünk és kivánhatunk itt ott az özve-
vegyekre, árvákra nézve módosítást — s meg 
vagyok győződve, hogy tesznek is — de ha 
az 50°/o-ot pl. 10-re leszállítják, akkor — vall-
juk be" őszintén s nagyképűsködés nélkül — 
meg lehetünk elégedve az új nyugdíjtörvény-
nyel. A szolgálati idő leszállításáról ne 
beszéljünk. Ha mások kevesebb ideig szolgál-
nak, legyünk rá büszkék, hogy mi tovább bi-
runk és tovább akarunk 

(Lubina.) Orszáy Gábor. 

II. 
A „Néptanítók Lapjának" 28-ik számában 

a nyugdíjtörvény revíziójáról írt sorokra óhaj-
tok néhány észrevételt fenni. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy 
az 1-ső pontnak azon részével, mely a szol-
gálat idejének megállapításáról szól, Szüts 
Imrével teljesen egy átértek. Mert az sehol 
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más nyugdíj-intézménynél nincs, hogy a szolgá-
lati idő bizonyos meghatározott évtől vegye 
kezdetét, hanem mindenütt és mindig a ki-
nevezés, hivatalban való megerősítés, illetve 
véglegesítéstől számíttatik. Méltányos kérelem 
részünkről tehát az, hogy a mi szolgálati időnk 
is — tekintet nélkül korunkra — legalább is 
véglegesítésünktől vegye kezdetét. 

Sziíts úrnak azon javaslata azonban, hogy 
a lakáspénz, illetve annak értéke is vétessék 
a nyugdíjigénybe s hogy árváink hány % 
segélypénzben, mennyi ideig részesíttessenek, 
mindaddig, a míg a tanítói nyugdíjigényünk 
igazságosabb módon megállapítva nem lesz, 
legalább is másodrendű kérdés lehet. Sokkal 
sürgősebb dolognak tartom rendezni azon kar-
társaim nyugdíjügyét, kiknek fizetésük egy 
része föld haszonélvezetéből áll. Mert a jelen 
nyugdíjtörvény csak azoknak kedvez, kiknek 
fizetésük készpénzből áll, azokat meg igazság-
talanul sújtja, kiknek fizetésül föld adatott; 
mivel ezek teljes fizetéssel — tekintve, hogy 
a földnek nem a tényleges jövedelme, hanem 
a kat. tiszta jövedelme vétetik számításba — 
sohasem mehetnek nyugdíjba. Innét szár-
mazik az* a visszás állapot, hogy sok tanító-
nak 3 — 400 kor. nagyobb jövedelem mellett 
kevesebb a nyugdíjigénye más, kisebb fizetés-
sel bíró kartársánál. Ez a tűrhetetlen hely-
zet. Ez kíván sürgős orvoslást, mert ez a 
tanítóság 65 százalékának panasza, a kik, 
bár nem saját fizetésükből, de munkájuk 
útján mindeneseire járulnak az alaphoz annyi-
val, mint a jóval több fizetéssel bíró városi 
kartársaik. 

Ennek bizonyítására legyen szabad egy 
példát fölhoznom. 

A. tanítónak évi 1600 kor. fizetés mellett 
nyugdíjjáruléka: 32 K., a község járul hozzá 
24 koronával, 60 növendéke után 30 filléres 
járulékból befoly 18 K., összesen tehát A. tanító 
74 koronával járul évenkint az alaphoz. 
Ezzel szemben B. tanítónak 800 kor. fizetés 
mellett nyugdíjjáruléka 16 kor., községe fizet 
24 koronát, 120 növendék után beszed 36 
koronát, összesen 76 koronát; tehát A. tanító 
74 kor. évi járulék mellett 1600 kor. — B. tanító 
76 kor. évi járulékkal 800 kor. nyugdíjigény-
nyel bír. Hol itt az arány? A statisztika 
pedig igazolja, hogy a falusi tanítóra átlag 
100 — 120 növendék esik. 

Ezt azonban nem azért hoztam föl, mintha 
irigyelném kartársaim szerencsésebb helyzetét, 
avagy egyenlő nyugdíj-jogosultságról ábrán-
doznék, csak rá akartam mutatni az arányta 
lanságra, hogy ezzel is jobban megvilágítsam 
falusi tanítóink helyzetét. 

Ne m állja meg a kritikát az a védekezés 

sem, hogy azért kellett a kat. tiszta jövedel-
met venni a nyugdíjigény megállapításánál 
alapul, mert egyesek visszaéltek és haszon-
élvezett földjüket — nyugdíjigényeik emelése 
czéljából — tálbecsültették; mivel néhány 
tanító bűnéért, kapzsiságáért az összes tanító-
ság 65% át büntetni se nem helyes, se nem 
igazságos. Hisz viszont sok szerencsétlen kar-
társunk rovására fogadtatott el a hatósági o O 
becslevél ott, a hol esetleg a tanítói fizetés 
kiegészítéséről volt szó. 

Módot kell keresni tehát arra, hogy a tör-
vény ama kedvezményében, a mely a teljes 
fizetéssel való nyugdíjazást biztosítja, minden 
tanító egyformán részesülhessen. Hogy ne 
billenjen a mérleg még a nyugdíjaztatásnál 
is azok rovására, a kik tényleges szolgálatuk 
idején is jóval mostohább viszonyok között 
működtek. Ezen visszás és igazságtalan álla-im o 
pótra kell az illetékes körök figyelmét és 
jóakaratát megnyerni. S ha panaszunk meg-
hallgatást nyer s az orvosoltatik, tárgytalanná 
lesz Szűts kartársnak ama javaslata is, hogy 
árváink nagyobb °/o segély pénzben részesíttes-
senek, mert nyugdíjigényünk igazságos helyes-
bítése, árváink segélypénzének hányadát is 
emeli. 

(Szent-Istcán) Tamasich Sándor. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
g A barsmegyei ált. tanítóegyesület 

f. hó 2-án Körmöczbányán tartotta ez évi 
közgyűlését, melyre vendégek és tagok eddig 
még nem tapasztalt nagy számban jelentek 
meg: a községi iskolák szép díszterme egé-
szen megtelt. Nagy számban volt képviselve 
úgy a r. kath., valamint az ev. papság is, élén 
több esperessel. A gyűlésen résztvett, már 
mint a „Barsm. Ált. Tanítóegyesület" tagja, 
Láng Mihály lévai tanítóképző-intézeti igaz-
gató is, a ki az elnök üdvözlésére szép sza-
vakban kérte maga iránt kartársai jóindulatát 
és barátságát Kóródy Miklós, az egyesület 
fáradhatatlan, lelkes elnöke szép, tartalmas 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. A tagok 
és vendégek üdvözlése után megelégedéssel 
emlékezett meg a tanító javára megfordult 
közszellemről és Wlassics ministernek a tanító-
ság és a tanítói állás emelésének érdekében 
tett üdvös intézkedéseiről. Körmöczbánya 
nevében a h. polgármester és Chabacla orsz. 
képviselő, volt polgármester, üdvözölték a 
közgyűlést; Ujváry Béla a M. T. Orsz.-Bizott-
sága, az Eötvös-alap és a Néptanítók Lapja 
üdvözletét vitte meg a barsi kartáriaknak, 
Somogyi Géza tanítóképző-intézeti igazgató, 
a Turóczmegyei Ált. Tanítóegyesület nagy-
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érdemű elnöke, a turóczmegyei kartársak 
testvéri üdvözletét. Következett ezután a köz-
gyűlés legfontosabb mozzanata: az elnökség 
jelentése arról, bogy négy felekezeti tanítókör 
lépett be az ált. tanítóegyesület kötélékébe, még 
pedig a beszterczeb.- egyházmegyei "főhatóság 
alá tartozó r. kath. tanítókörök egyenesen 
dr. Rimély Károly beszterczebányai püspök 
utasítására. Feledhetetlen, szép jelenet volt 
az, midőn az új tagok szónoka az egyesület 
régi tagjainak bizalmát és kartársi szeretetét 
kérte a belépők számára s midőn az egyesü-
let elnöke szeretetteljesen ölelte keblére az 
új tagokat. így kellene lennie ennek az egész 
országban! Ha már — fájdalom! — dúl a 
társadalomban a visszavonás, mutassuk meg 
mi tanítók, hogy mi vallás- és nemzetiségi 
különbség nélkül tudunk egyek lenni. 28 ezer 
tanító nagy hatalom, ha — összetart, de csak 
úgy, ha összetart. Erre az összetartásra és 
egyesülésre, ime, országraszóló szép példát 
adott a barsmegyei ált. tanítóegyesület, mely 
azzal is megbízta kitűnő elnökét, hogy a 
herczegprimást is kérje meg hasonló kegyes 
intézkedésre, hogy t. i. az ő főhatósága alá 
tartozó r. kath. tanítók is beléphessenek az 
ált. tanítóegyesületbe. Ha ez a lépés is siker-
rel fog járni, a barsmegyei ált. tanítóegyesü-
let jelentékenyen meg fog erősödni s az 
eddiginél jóval üdvösebb munkálkodást fog 
kifejthetni. Mert hogy az üdvös munkálkodás 
föltételei már is megvannak a barsi egyesü-
letben, arról bizonyságot tett az ez évi köz-
gyűlés is, mely minden részletében lélek-
emelő volt, Fényesen kimagasló két pontja 
volt e közgyűlésnek dr. Hámos Péterné polg. 
leányisk. tanítónő (a kir. tanfelügyelő neje) 
fölolvasása a „történelem tanításáról a polg. 
leányiskolában" és Végh István ünnepi beszéde 
„a 900 éves magyar királyságról." Erős haza-
fias érzés volt mindkettőnek az alaptónusa 
s így nem csoda, ha lelkesítették, sőt elragad-
ták a közgyűlés tagjait. Hámos Péterné nagy 
gonddal, lendülettel kidolgozott, eszmékben 
gazdag fölolvasásában arra a helyes konklú-
zióra jutott, hogy a történelem tanításának a 
polg. leányiskolában a hazaszeretet, a kedély 
és szívképzés szolgálatába kell szegődnie. 
Régi igazság ez, de Hámos Péterné szellemes 
kidolgozásában új alakot nyert. A közgyűlés 
tagjai nagy élvezettel hallgatták ezt a szép 
fölolvasást, melynek leírhatatlan nagy volt a 
sikere. Hámos Péternét minden oldalról mele-
gen üdvözölték s az elnök hálás szavakban adott 
kifejezést az egyesület köszönetének. Végh 
István ünnepi beszéde is nagy sikert ara-
tott. A szónoki hévvel előadott, erős haza-
szeretettől áthatott beszéd nagy benyomást 

gyakorolt az egyesület tagjaira. Szűnni nem 
akaró taps jutalmazta a lelkes szónokot, a 
ki nem csak szónoki képességeiért érdemel 
elismerést, hanem tapintatáért is. Semmi sem 
zavarta ennek a szép közgyűlésnek a lefolyá-
sát. Két pályatételt is hirdettek ki; az egyik 
(100 korona) Barsmegye földrajzára vonat-
kozik (a III. osztályra való különös tekintet-
tel), a másik (hosszabb határidővel) a magyar 
helyesírásnak idegen ajkú iskolákban az eddigi 
módoknál könnyebb elsajátíttatását kifejtő érte 
kezésre. Az elnök, mint előadó, azt a vitatételt 
fejtegette, hogy „nem volna-e üdvös, ha a tanító 
évenkint legalább 3 iskolát látogatna meg 
tapasztalatszerzés czéljából ?" A közgyűlés 
ezt egyhangúlag kívánatosnak mondotta ki 
s a kivitel módozatait a választmányra bízta. 
Az Eötvös-alapról a tárgysorozatba fölvett 
fölolvasást — az előrehaladt idő miatt — 
levették a napirendről. (Kár, mert a bars-
megyei kartársak közül még mindig kevés 
tagja van az Eötvös-alapnak ! Szerk.) Alelnökké 
egyhangúlag Végh Istvánt, a „barsi ev. ref. 
tanítóegyesület" ékesszavú elnökét választották 
meg, a jövő évi közgyűlés helyének pedig 
Lévát jelölték ki. — Lélekemelő, szép mozza-
nata volt a közgyűlésnek a magyar nyelv 
tanításában tanúsított szorgalom és haladásért 
a megyei Népnevelési egyesület által kitüntetett 
tanítók megjutalmazása. A kir. tanfelügyelő 
elismerő beszéd kíséretében adta át a kitün-
tetett derék tanítóknak a jól megérdemelt 
jutalmakat. Zachár Ignácz, Nagy Ilona és 
Bócz Oszkár 100 —100 korona, Misik Kálmán 
50 korona jutalmat kaptak; elismerő dicséret-
ben részesültek: Mohapel Antal, Granetér 
Gizella, Hlaványi J., Nyitrai J., Hulják János. 
A közgyűlés a kitüntetett tanítókat, a magyar 
nyelv lelkes apostolait, zajosan megéljenezte. 
Dr. Hámos Péter kir. tanfelügyelő jelentette, 
hogy a mult évi közgyűlésen dísztaggá meg-
választott főispánnak a díszesen kiállított 
oklevelet, mely egy znióváraljai képző intézeti 
növendéknek jegyzőkönyvi elismerésben és 
köszönetben részesült szép munkája, küldött-
ségileg átadták s fölolvasta Kazy főispán 
táviratát, melyben sajnálatát fejezi ki, hogy 
hivatalos elfoglaltság miatt nem jöhetett el 
a közgyűlésre. A közgyűlés táviratban üdvö-
zölte a herczegprimást, Wlassics ministert, 
Kazy főispánt, a beszterczebányai r. kath., 
az ev. ref. és az ág. ev. püspököket. A titkári 
és pénztári jelentések elintézése után a köz-
gyűlés egyhangúlag tiszteletbeli tagjaivá válasz-
totta Simonyi Béla megyei alispánt és Ujváry 
Béla kir. tanácsost. Ez utóbbi nyomban köszö-
netet mondott megválasztásáért. Rövid 7* órai 
megszakítással d. e. 9 órától d. u. 1 óráig 
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tartott ez a kiválóan érdekes közgyűlés, mely 
után a „Szarras" fogadó nagytermében köz-
ebéd volt, melyen mintegy 160-an vettek 
részt, (r.) 

• Bács-Bodroghvármegye közs. tanító-
egyesülete ezidei közgyűlését Baján tartotta 
meg. Eljött árváink és özvegyeink fáradhatat-
lan gyámola, mindnyájunk szerető édes atyja: 
Péterfy Sándor is, kit zúgó éljen, véget nem 
érő taps fogadott. Örömünk annál nagyobb 
volt, mert alkalmunk nyilt megmutatnunk, 
hogy megyénk tanítói és nagyközönsége nem-
csak lelkesedik azon eszmékért, melyeket 
Pcterfy képvisel, de meg is te3z érettük min-
den lehetőt. Tanúságot tett erről bajai köz-
gyűlésünk is. U. i. a bajai gyümölcsészeti 
egyesület és az apatini kosárfonó intézet 
400—400 koronával az Eötvös-alap tagjai 
sorába lépett és összes jogaikat az egyesületre 
ruházták; eladandó áruikból úgy ők, mint 
Drescher Gyula bajai nagykereskedő 5% ot 
ad a Ferencz József Tanítók Háza javára; 
Kozma János zentai tanító „Agglegények" 
cz. munkája után 10%-ot. De nem marad el 
a megye tanítósága sem. Hozott határozatával 
nemcsak a jelenben teljesítette az Eötvös-
alappal szemben kötelességét, lerótta azt örök 
időkre, a midőn Graff JSikáz kir. tanfelügyelő 
indítványára egyhangú lelkesedéssel kimondta: 
hogy az egyesületnek minden tagja 1901. évi 
január hó 1-től 3 korona évi hozzájárulássál 
vagy alapító_ tagsággal vagy részes-jegygyel 
egyszersmind kötelező tagja az Eötvös-alapnak 
is. Az évzáró vizsgálatokról Zatskó Alajos 
gombosi áll. tan. tartott szabad előadást. 
A közgyűlés indokolásával együtt elfogadta a 
következő hat. javaslatát: 1. Az évzáró vizsgá-
latok föntartandók; czéljuk: bepillantást en-
gedni a szülőknek és a közönségnek az iskola 
belső életébe és ez által mindkét tényezőnek 
érdeklődését a nevelés szent ügye iránt növelni 
és biztosítani. 2. Az évzáró vizsgálatok alaki 
vezetése az elnök tiszte; a tanulók tudását és 
értelmi képességét kutató rendszeres kérdéseket a 
tanító adja és fejtegetteti. 3. Az évzáró vizs-
gálatok folyamán beálló lelki fáradság csökken-
tésére szolgáljanak egyes közbeiktatott énekek 
és szavalatok; Írásbeli dolgozatok, rajzok és 
kézimunkák kiállítása. 4. Az évzáró vizsgálat 
befejező mozzanata: a jó magaviseletű és szor-
galmas tanulók szellemi képzettségének meg-
felelő könyvekkel való megjutalmazása, esetleg, 
ha a körülmények megengedik, az egész ifjú-
sággal rendezett kirándulás a szabadba. — 
A tanulók szórakozottságának megszüntetésé-
ről Szigethy Imre zentai tnnító tartott nagyon 
szépen sikerült szabad előadást. Gurcsán 
Istvánnak Ispánovits Mátyás által fölolvasott 
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dolgozatára a közgyűlés határozatilag kimondja, 
hogy Magyarország összes iskolái részére egységes 
tanterv készítendő, de abban a minimum és 
maximum megjelölendő. Pisztora József 
ó-becsei polg. iskolai igazgató javaslatára 
Péterfy S., Gr äff Nikáz kir. tanfelügyelő, 
Molnár Ferencz elnök és Hanclelszmann N. 
fölszólalása után a közgyűlés elhatározta, hogy 
az egyesület kebelében tanítóképző-intézeti, pol-
gári, gazdasági ismétlő-iskolai, iparostanoncz-
iskolai és óvodai szakosztályokat szervez, me-
lyeknek czélja a hivatáskörükhöz tartozó 
kérdések megfejtése. Tagjai az ugyanegy 
hivatáshoz tartozó egyes tagok. Novoszel János 
zentai igazgató beszámol a Magyar Tanítók 
Orsz. Bizottságának működéséről. A közgyűlést 
táviratilag üdvözölték: Zsilinszky Mihály ál-
lamtitkár, báró Vojnits István főispán Schmausz 
Endre főispán, Buday Dezső zentai polgár-
mester és Schneider Isíván. A közgyűlés 
üdvözölte: Wlassics Gyula dr. vallás- és köz-
oktatásügyi magy. kir. ministert, Vojnits István 
bárót, Bács-Bodroghvármegye főispánját és 
Buday Dezső polgármestert. A tisztújítás alkal-
mával megválasztattak: elnökké: Molnár 
Ferencz, alelaökökké: Scherer Sándor és Bakody 
Márton. (z. A.) 

X A fejérmegyei tanítótestület f. évi 
szept. 26. és 27. napjain tartotta évi rendes 
közgyűlését Székesfej érv árott Szirbek József 
elnöklete mellett. Szirbek József lendületes 
megnyitó-beszédében üdvözli az egyesület 
tagjait s a megjelent vendégeket, első sorban 
Alaghy Dezső, iskolaszéki elnököt és Butsek 
Imre, kir. s.-tanfelügyelőt s indítványozza, 
hogy gr. Festetics Bennó kir. tanfelügyelőt, a 
ki betegsége miatt nem jelent meg a gyűlésen, 
a tantestület táviratilag üdvözölje, mit a köz-
gyűlés nagy lelkesedéssel elfogadott. Évi je-
lentése keretében fölemlíti elnök, hogy a mult 
évi közgyűlésen létesített 4000 koronás alapít-
ványt a központi bizottság a Tanítók Házá-
ban letette s hogy ez alapítvány Gőbél János 
György, örökös tbeli elnök, az egyesület leg-
fáradhatatlanabb buzgalmú tagjáról nevezte-
tett el. (Zajos éljenzés.) Gőbel J. Gy. örökös 
tb. elnök azon indítványát, hogy a fejérmegyei 
tanítótestület kezdje meg a gyűjtést egy máso-
dik — a Tanítók Házában leteendő 4000 ko-
ronás alapítványra — a közgyűlés nagy lelke-
sedéssel s egyhangúlag fogadta él. Úgyszintén 
elfogadta a közgyűlés Szirbek J . elnök azon 
indítványát is, hogy a tantestület tagjai a 
Tanítók Háza gyufáját községeikben terjesz-
szék s örvendetes tudomásul szolgált elnöknek 
azon értesítése, hogy Székes fejérváron eddig 
már 4 nagykereskedő hozatta meg a Tanítók 
Háza gyufáját. Nem kevesebb lelkesedéssel 
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találkozott az elnöknek — a Magyar Tanítók 
Naptárá-aak beszerzésére vonatkozó indítványa 
is, mely naptárból a közgyűlés után a tagok 
közt 100 példány elkelt, annak daczára, bogy 
a vaáli járás tagjai már előzőleg megszerez-
ték e naptárt. Mindebből láthatni, hogy a 
fejérmegyei tanítótestület mindent megtesz a 
Tanítók Háza ügyének emelésére. (Az Eötvös-alap 
elnöksége nagy hálával ismeri el ezt s mélyen 
óhajtja, hogy bár csak a többi tanítóegyesü-
letek is ily lelkesedéssel karolnák föl a mi szent 
ügyünket! Szerk.) Fölszólítja továbbá elnök a 
tanítótestület tagjai közül azokat, a kik az 
Eötvös-alapba még be nem iratkoztak, vagy 
részes jegyeiket ki nem váltották, hogy ebbeli 
kötelezettségüket a fejérmegyei tantestület jó 
hírnevének érdekében mielőbb teljesítsék s 
hozzá teszi, hogy a tag- és részes-díjakat nem 
Budapestre, hanem Székesfejérvárra, a fiók-
kezelőség elnökéhez, Gőbel J. Gy. úrhoz kell 
beküldeni. A pénztári jelentésből kitűnik, hogy 
az egyesület vagyona a kezelési és segély-
pénztaraknál együttvéve 12.930 korona és 
22 fillér. A kezelőknek jegyzőkönyvi elismerést 
szavazott a közgyűlés. A könyvtárban levő 
kötetek száma megközelíti az 1200-at. Ezen 
pályatételre: „Kívánatos volna-e a mindennapi 
iskolázás idejének meghosszabbítása s ha igen, 
mely okokból és mely előnyökkel járna ez?íl 

egy munka érkezett be, melynek szerzője 
Mészáros Gyula, székesfej érvári tanító, dicsé-
rettel jutalmaztatott. Hosszabb vita után ezen 
tételt Gőbel J. Gy. indítványára a jövő évre 
újra pályázatra bocsátja a közgyűlés. Az első 
napi közgyűlést Czanik Gyula bodméri fő-
tanító értekezése fejezte be ily czímmel: 
„A tanítók mellékfoglalkozásai.11 Este társas-
vacsora volt. A másnapi közgyűlést Macskássy 
Rózsa, polg. iskolai tanítónő „Vörösmarty 
emlékezete" czímű értekezése nyitotta meg. 
A remek előadást a közgyűlés s a Székes-
fejérvár előkelő köreiből impozáns számban 
egybegyűlt vendégsereg zajosan megéljenezte 
s megtapsolta; egyszersmind fölkéretett előadó 
úrhölgy, hogy e fölolvasását az évi értesítőben 
engedje meg kinyomatni. Az előadás hatása 
alatt a tanítótestület kivonult Vörösmarty 
Mihály szobrához, a hol a Hymnusz és a Szózat 
eléneklése és Szirbek József alkalmi beszéde 
kíséretében a tanítók a szoborra díszes babér-
koszorút tettek le. A folytatólagos közgyűlésen 
Mészáros Gyula ós Velinszky Ferencz székes-
fejérvári tanítók értekeztek az évzáró vizsgá-
latról. Mészáros a vizsgálat megtartása ellen 
beszélt, míg ellenfele számos érvet hozott föl 
mellette. A közgyűlés mindkét előadónak 
tapssal s éjjenekkel adózott s végül Velinszky 
álláspontját fogadta el Gőbel J. Gy. azon 

pótlásával, hogy a vizsgálaton szakember elnö-
köljön. Kócsy-Máyer Gyula indítványára a 
jövő évi közgjülés Bicskén lesz. Megejtetvén 
a tisztújítás, a tisztikar egyik aljegyző kivé-
telével a régi maradt, és pedig: elnök: Szirbek 
J., alelnökök: Magó K. és Pusztai J., főjegyző: 
VelinszkyF., aljegyzők: Haterinka J. és Mészáros 
Gy., főpénztáros: Sólyom L , ellenőr: Ováry 
V. D., bizottsági tagok: Butsek J., Macskássy 
Rózsa, Lauzeritsch A., Szepessy S., Salamon 
K , Wagner A., Csesznek J., Szeib J. és 
Weisenfeld J. (V. F.) 

$ Az igalegyházkerületi róm. kath. 
tanítóegyesület Igalban tartotta ez évi őszi 
közgyűlését. A gyűlést, a melyet V2IO órakor 
Tedeummal szent mise előzött meg, Vincze 
Imre mosdósi tanító, korelnök, szép beszéddel 
nyitotta meg. Ezután Somogyi Ev. János kis-
berki tanító mély vallásosságtól áthatott jubi-
leumi fölolvasást tartott, a melyért jegyző-
könyvi köszönetet kapott. A korelnök a Il-ik 
kath. tanítói kongresszusról és az esztergomi 
ünnepélyről tevén előterjesztést, kapcsolatosan 
javasolta, hogy a budapesti Ferencz József 
Tanítók Házára a mult évben megszavazott 
és már befizetett 100 koronát egészítse ki az 
egyesület 300 koronával, a mely összeggel az 
Eötvös- alap alapító-tagjává lesz. Ügy ezt, vala-
mint a Tanítók Háza gyufája és a Magyar 
Tarátok Naptára pártolása iránti javaslatát is 
élénk éljenzéssel és lelkesedéssel elfogadta a 
közgyűlés. Szabó Béla patalomi tanító Ember 
Károly „Olvasókönyv" ét ismertette nagy 
szakértelemmel, mire az bevezetésül elfogad-
tatott. A jövő évi tavaszi közgyűlés helyének 
meghatározása után a gyűlés véget ért. 

(S. Ev. J.) 

•= Fölhivás. Abaúj-Szántó és vidékén levő 
k. kartársaimat értesítem, hogy a Tanítók 
Háza gyufáját Klein Adolf és Fábián Ede 
ide való kereskedők árusítják. Sőt ez utóbbi 
kitűnő berendezésű, szolid árakat számító új 
kereskedő azt ajánlja föl, hogy minden a 
kartársak által nála tett vásárlások brutto 
jövedelméből l"5%>-ot hajlandó adni a Taní-
tók Háza javára, mi úgy eszközöltetnék, hogy 
a vásárlások alkalmával általa kiállított számla-
jegyzék hozzám lenne küldve, ezek alapján 
ón venném át a % összeget és szolgáltat-
nám be rendeltetése czéljára. Szívből ajánlom 
k. kartársaim becses figyelmébe. Szeretettel: 
Világi Kálmán. — Itt említjük meg, hogy 
Göbel J. György igazgató buzgólkodása foly-
tán a székes-fehérvári kereskedők 25.000 
doboz Tanítók Háza gyufáját rendeltek meg. 
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SZUNORA 
Hogyan czivilizálta Udvarnoky 

uram a falu népét. 
(Kultúrtörténet a XVII. század végéről.) 

Torda-Aranyosmegyében van egy kis község: 
Mohács. Az utast első pillantásra meglepik 
a rendes, tiszta házak, a csinosság és jómód, 
mely az egész falun meglátszik, ellentétben a 
környéken található elhagyott, szegényes oláh 
falvakkal. 

Mohács sem volt mindig ilyen csinos, jó-
módú falucska,^mert a XYrÍI-ik században, a 
mikor Udvarnoky százados uram lett a község 
kapitánya: éppen olyan düledező viskókból 
álló ronda kis falu volt Mohács is, mint a 
szomszédai. 

Udvarnoky uram megérkeztekor a nép itt 
is, mint más oláh falvakban, sárviskókban 
lakott s az egész faluban nem volt épület, 
melyet háznak lehetett volna nevezni. Nem 
lehetett látni egyetlen üvegablakot! Az utczák 
végtől-végig trágyadomb gyanánt szolgáltak, 
a hová a lakók minden szemetet, rondaságot 
kihordták s ezzel a falu levegőjét dögleletessé 
tették. De hát a lakók ? Ezek a mosdatlan, 
kóczos alakok a kapufélen sütkéreztek a 
napon dologtalanul. 

Udvarnoky uram, a rendszerető székely 
kapitány nagyot sóhajtott, mikor ebben a 
ront1 a faluban elfoglalta hivatalát s elhatá-
rozta, hogy szép szóval ráveszi a népet a 
szorgalmas, munkás életre. Ez azonban sehogy 
sem ment. Udvarnoky uram végül is belátta, 
liogy Mohácson nem lehet szóval, prédi-
kácziókkal czivilizálni, — katonás, kemény 
bánás kell ennek a nácziónak, mert ez nem 
érti meg a maga javát. 

Egy szép nyári napon, mikor már az aratás 
ideje közelgett, Udvarnoky uram maga mellé 
vette őrmesterét s egy sétát tett a határon. 
Tudta ő, miért teszi azt a sétát. 

Végignézve a földeket, minden parlagon 
heverő föld tulajdonosának nevét fölirta a kis 
jegyzékkönyvébe. 

Aratás után aztán magához hivatta ezeket 
az embereket, és kikérdezte ilyeténképen: 

— Lett-e sok gabonád jó ember ? 
— Nem lett bizony uram, csak tengünk-

lengíink, — alig arattunk annyit, hogy szegény 
családomnak éppenséggel kenyere legyen. 

Udvarnoky uram azonban belenézve a kis 
könyvébe, rárivallt az atyafiakra: 

— Hát azt akarod, hitvány ember, hogy a 
földed magától teremjen? Hát ez és ez a 
földed miért nem volt bevetve ? Hát a drága 
trágya miért rondítja a házad környékét? 
Kihordd azért azt a trágyát és fölszántsd par-
lag földedet és bevesd, mert különben olyan 
25 botot kapsz, hogy a koporsód szélén is 
megemlegeted. 

És a ki ezen erélyes szónak rövid idő alatt 
nem engedelmeskedett: menten ki is kapta a 
25-ös illetékét, a mint ezt szépen megírja Orbán 
Balázs a „Székelyföld Leírásában." 

Udvarnoky uram ezen elbánásának az lett 
az eredménye, hogy a többi mohácsiak nem 
várták be az Ígéret megadását, hanem ki-
hordták a trágyát, földeiket fölszántották, 
bevetették s pár év alatt nem lehetett a hatá-
ron parlagföldet találni. 

Midőn pedig Udvarnoky uram azt látta, 
hogy már a nép szépecskén jut jövedelem-
hez: elrendelte, hogy két év alatt mindenki 
elhordja rongy földviskóját és helyére üveges 
ablakos házat és hozzávaló melléképületeket 

S építsen. 
A megígért 25 varázsló ereje ezt a válto-

zást is megteremtette. Pár év alatt a falura 
nem lehetett ráismerni. Az emberek is egészen 
megváltoztak. 

Udvarnoky uram korán reggel fölkelt, be-
járta a falut s nem engedte meg, hogy valaki 
otthon lopja a napot; dologra hajtotta a res-
teket. Eleinte sok zugolódással fogadta a nép 
az Udvarnoky intézkedéseit, de mikor látta, 
hogy nem tréfa a dolog s Udvarnoky uram 
mindig szavát tartja; mikor látták, hogy mégis 
csak jobb így: megnyugodtak az Udvarnoky 
uram czivilizácziójában. 

Udvarnoky uram pedig iskolát építtetett a 
község számára, belé mestert fogadott rendes 
fizetéssel. A babonák kiirtásán, a nép műve-
lésén szívvel-lélekkel és a 25 ökkel buzgón 
működött. Boldoggá is tette Mohács községét, 
melynek lakói ma is áldják Udvarnoky uram 
emlékezetét. 

(Nagyvárad.) Taday József. 

—«€>1- I»-
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: báró Hornig 

Károly veszprémi megyés püspök lírnak, ki a 
bozscki r. kath. el. népisk. költségei fedezé-
sére 400 koronát adományozott ; Jónáscli 
Antal salgótarjáni aczélgyári igazgatónak, a 
ki az ottani ág. hitv. ev. iskola részére 800 
koronát adományozott; dr. Rajner Lajos pápai 
prelátus, esztergomi kanonoknak, a ki a viski 
r. kat'i. iskola fölsegélyezésére 3000 koronát 
adományozott; gróf Majláth Györgynek a ki 
Kis-Kér községben létesített isk. költségeihez 
1340 és özv. báró Billol Henriknének a ki 
Dalmadon épített isk. költségének fedezésére 
4600 koronát adományozott. 

Kinevezte: Fóris Mihály oki. tanítót a 
kraszna-szt-miklósi áll. el. népisk.- hoz r. taní-
tóvá ; Szarka J ozefa oki. tanítónőt a szaka-
dáti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Hegyesi 
Jolán deési áll. segély, közs. polg. leányisk. 
helyei tes tanítónőt a galgóczi áll. polg. leány-
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanító nővé; 
Polák József és Polányi Rózsa oki. tanítót 
ill. tanítónőt a bodrog-szerdahelyi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Jakab 
Árpád oki. tanítót a csúcsai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Dostál Stefánia oki tanító-
nőt; a csacza-csadecskai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Kovács Jolán oki. tanítónőt a 
hodosáni áll. el népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Obetkó Izabella oki. tanítónőt a nagyszelmenczi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Berkovics 
Ignácz oki. tanítót a magyar-derzsi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Donáth Aladár oki. 
tanítót ál), el. tanítóvá kinevezte és az arany-
kúti Emke el. népisk-hoz szolgálattételre 
kirendelte; Veres István oki. tanítót az abrud-
bányai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Totola 
József és Sziics Jenő oki. el. isk. tanítókat a 
balatonfüredi Erzsébet szeretetházhoz család-
tanítókká ; Nagy Árpád oki. tanítót az ürmösi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Szakács Károly dédesi áll. 
el. isk. tanítót a miskolczi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben; Medziliradszky Péter király-
lehotai áll. el. isk. tanítót a lip tó szt-miklósi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségben ; Tóth István 
brádi áll. el. isk. tanítót jelen minőségben az 
abrudbányai áll. el. isk.-hoz, Sepeyliy Béla 
abrudbányai áll. el. isk. tanítót a marosujvári 
és Orsi György pásztói ál), el. isk. tanítót a 
brádi áll. el. isk.-hoz; Patay Anna vadászerdei 
és Tirpák Julia perecsenyi áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen ; Miczka Gizella ulmai áll, 
óvónőt a nagykovácsi áll. óvodához; Sebők 
Vilmos magyar-derzsi áll. el. isk. tanítót a 

taraczközi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Benkő Dezső abrudbányai ál), el. isk. tanítót a 
bálványos-váraljai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Abonyi Malvin nagykovácsi áll. óvó-
nőt az ulmai áll. óvóhoz; Lengyák György 
verbói áll. el. isk. tanítót a kaposvári áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségben; Zivkovits Borivoj 
torontál-bresztováczi ál), el. isk. tanítót a 
pancsovai áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Siimeghy György 
cserénfai r. kath. el. isk. tanítónak évi 720 
koronát; Kun Lajos karczagi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 900 koronát; Széka 
Vazul szokányi munkaképtelen g. kel. tanító-
nak évi 480 koronát; Kelemen Katalin zilahi 
áll. polg. isk. munkaképtelen igazgató-tanító 
nőnek évi 1560 koronát; Benedek Tivadar 
maros-szt-királyi munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 440 koronát; Blstyák János alsó-
péli munkaképtelen r. kath. el. isk. tanítónak 
évi 640 koronát; Tulacs József rakovai közs. 
el. tanítónak évi 720 koronát; Bielek Dániel 
sztaskói munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 720 koronát; Olteán Pál hátszegi közs. 
munkaképtelen tanítónak évi 980 koronát; 
Löffler Ferdinánd varbóczi munkaképtelen ág. 
ev. tanítónak évi 660 koronát; Bartossik Pál 
vezekényi munkaképtelen r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 600 koronát; Marosán Péter 
alsó-kosályi munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 560 koronát; Haic&inger György bezii 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 960 
koronát; Muntean Miklós fehéregyházi munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 480 koronát; 
Hessz János doláczi közs. el. isk. tanítónak 
évi 840 koronát; Schön Ármin galgóczi munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 800 koronát; 
Szabados István rákói munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 720 koronát; Brája Sándor 
ki-istyóri munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
320 koronát; Joanichie Nesztor battai munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 800 koronát; 
Fehér József szántovai r. kath. tanítónak évi 
720 koronát; Kurucz János munkaképtelen 
r. kath. tanítónak évi 500 koronát; Kovács 
László békési munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1620 koronát; Joaneszku János izgári 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 480 
koronát; Veress Dénesi-alsó apsai munkakép-
telen g. kath. el. isk. tanítónak évi 500 koronát; 
Angi Péter fancsali munkaképtelen közs. el. 
isk. tanítónak évi 720 koronát; Terna Ferencz 
bányavölgyi r. kath. tanítónak évi 480 koronát; 
Malinás Manó csokmányi munkaképtelen g. 
kath. tanítónak évi 460 koronát; Janovics 
Imre oszlányi munkaképtelen r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 480 koronát; Márton János 
sárfalvi munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
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360 koronát; Blága Lukács kocsi munka-
képtelen g. kath. tanítónak évi 520 koronát; 
Babán László laczfalusi g. kath. el. isk. taní-
tónak évi 480 koronát; Kolcsányi János 
bodrogmonostorszegi közs. tanítónak évi 920 
koronát; Boldea Pál ó-borlovényi közs. el. 
isk. tanítónak évi 640 koronát; Mézes József 
lungsorai munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
480 koronát; Briickné-Schlesinger Zsófia nagy-
körösi munkaképtelen izr. tanítónőnek évi 440 
koronát; Huszár Imréné, szül. Wegling Gizella 
stájerlaki munkaképtelen társulati tanítónőnek 
évi 480 koronát; iSzinkovics Nándor lancsuki 
róm. kath. tanító részére évi 760 koronát; 
Magda Pál saásdi r. kath. elemi isk. kántor-
tanító részéie évi 900 koronát; Dévai János 
szuloki r. kath. el. isk. tanítónak évi 1080 
koronát; Bohács János derzsi el. isk. munka-
képtelen g. kath. tanítónak évi 420 koronát; 
Nagy János jánki munkaképtelen g. kath. 
tanítónak évi 500 koronát; Smeringa Dénes 
pöstyén munkaképtelen r. kath. el. isk. taní-
tónak évi 740 koronát; Rock Nándor nyitra-
sárfői munkaképtelen r. kath. isk. tanítónak 
évi 480 koronát; Fülöp Gáspár kérői munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 620 koronát; 
Ebersfein Pál merczyfalvai r. kath. tanítónak 
évi 960 koronát; Halmágyi Ferenczné, Erőss 
Borbála újpesti munkaképtelen áll. el. tanító-
nőnek évi 620 koronát. 

Segély-, ill. gyám pénzt engedélyezett: 
néh. Koscs András sznakói g. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Hanisz Máriának évi 390 
koronát, Irén, Helén, Győző, Berta és István 
nevű kiskorú árváinak együtt 260 koronát; 
Ghitia György borgo-beszterczei g. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Chitta Julianna részére 
évi 350 korona segélypénzt, Silvia, János és 
Jakab nevü kiskorú árvák részére együtt évi 
174 korona 99 fillért, egyúttal pedig Olimpius 
és Regina nevü árváinak a kecskeméti orsz. 
tanítói árvaházba leendő fölvételét elrendelte; 
Biró János nyug. mogyorósi ev. ref. tanító 
János és Erzsébet kiskorú árváinak évi 211 
korona 32 fillért; Horváth Lajos kraszna-szt-
miklósi ál1, el. isk. tanító özv., szül. Sziksza 
Katalinnak és egy kiskorú árvájának együtt 
évi 525 koronát. 

Arvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Máthé György volt szatmár - zsadányi 
nyugd. gör. kath. tanító György nevű kiskorú 
árvájának a hódmezővásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
1). M. O. Ha 9 év óta nem róttak ki rá út-
adót, most azonban 18 korona hátralékot kö-
vetelnek rajta útadó fejében, mindenekelőtt 

a közs. elöljáróságnál tudja meg: mily alapon 
követelnek most rajta annyi hátralékot s miért 
nem követelték előbb ? Az egyenes és közve-
tett adók, az egyenes adók módjára besze-
dendő követélések és tartozások, úgyszintén az 
illetékek elévülnek, ha nem vetik ki 5 év alatt 
attól a naptól számítva midőn a tartozás, 
követelés, illetve adótárgy keletkezett; vagy 
pedig ha a kivetés évétől kezdődőleg 5 év 
alatt nem szorgalmazzák vagy nem biztosítják. 
(Szorgalmazásnak veszik az adóbeszedéssel 
megbizott közegtől kapott s vevénynyel igazolt 
megintést. A körülményekhez lépest kérjen 
aztán útmutatást a sérelem megorvoslására.) — 
Sz. I. Biri. Hogy olyan helyekre is történ-
nek kinevezések, a melyekre pályázat nem 
volt hirdetve, annak adminisztráczionális oka 
van. A szolgálat érdekében gyakran van át-
helyezésekre szükség s ilyenkor a megüre-
sedett helyeket vagy megbízottakkal, vagy 
olyanokkal töltik be, a kiknek kérvényét más 
helyre való pályázás alkalmával itt tartot-
ták. — P. Berzava. Mindhárom kérdésére 
„nem"-mel válaszolunk. — Zalai. Már több-
ször üzentük lapunkban, hogy az állami 
tanítók fizetésrendezése hivatalból történik s 
hogy azért folyamodni nem szükséges! — 
„Nimród". Ha a pályázati föltételek közt 
volt, köteles. Az a rendelet nem vonatkozik 
hitfelekezeti iskolákra és nem ilyen esetekre. 
— 11. J. Ebben a dologban a kir. tanfel-
ügyelőséghez kell fordulnia. Általában figyel-
meztetnünk kell t. olvasóinkat arra, hogy a 
tanítónak első fóruma, a melyhez fordulnia 
kell, a kir. tanfelügyelőség. — Sz. S. Yalkány. 
Levelét, mely a hálának benne kifejezésre 
jutott érzelmeinél fogva a mai hálátlan kor-
ban annyira megható, örömmel olvastuk s 
illetékes helyen is bemutattuk, de közlését 
fölöslegesnek tartjuk. Az Isten éltesse! — 
L. K. Odánd. Az államsegélyként kiutalvá-
nyozott korpótlékot hivatalból számítják be a 
nyugdíjigénybe s így nem kell ezért folya-
modni. (Ezt mi már gyakran megüzentük. 
Mért nem olvassa figyelmesebben a lapot ?) 
— Sellin. J. Nagyjécsa. 1. Az „Anyakönyv" 
irányadó. Ki kellett adni a bizonyítványt. 
2. A község birájának tudtával és beleegye-
zésével lefoglalhatják. — H. E. Tököl. Csak 
a szülők beleegyezésével küldheti vissza. — 
N. J. Élesd. Egyesített I. és II. osztálynak 
hetenkint 8 óra nem elég. Legalább 16 kell, 
a hittanon kívül. — F. L. Pásztó. Mint 
ideiglenesen alkalmazott, egyezséget nem 
kötött tanító, csak a lakbér és failletmény 
esedékes részletét kérheti a szünidőre. — 
W. K. Báró Eötvös József müvei meg-
szerzése ügyében -forduljon a Révai Test-
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Torek cz. könyvkiadó czéghez. (Budapest, 
VIII. Üllői-út). — Kántor. Mint állami 
tanító egyúttal a kántori teendőkkel is meg 
van bizva. Ezért hatáskörébe tartozik az 
egyházi énekek tanítása. Igaz ugyan, hogy 
az egyházi ének tanítása a hitoktatással meg-
bizott lelkésznek szakjába vág; azonban ily 
kérdést nem kell hajszálig hasogatni. A hit-
oktató tanítsa az egyházi éneket is; de ön 
mint kántor nemcsak egyháziasságát tanú-
sítja, ha alkalmas időben evvel is foglal-
kozik, hanem egyszersmind a maga segítségére 
nevel énekeseket a kántori teendők végzé-
séhez. Kölcsönös tapintattal az ügy javára 
könnyen megoldhatják a kérdést. — Jeles A. 
Ny. M. 1. A ki csak „kántori* állásra lép át, 
annak megszűnik az igénye a „tanítói" állással 
egybekötött jogokra. 2. Sorszám szerint kerül 
a póttartalékba az, a kit az állításnál sorozási 
száma alapján osztanak be a póttartalékba. 
— Zundánovits. 1. Önmaga a hibás, habár 
régebb idő óta megvan a jogosultsága s 
mégis csak most folyamodik az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe való fölvételért. 2. A köz-
ségi iskola-vagy ónra nézve vannak intézke-
dések. Ezek állandóan községi iskola czéljaira 
tartandók fenn. — H. A. Sokszor megmond-
tuk, hogy törvény értelmében a tanító özvegye 
félévig élvezi a férje tanítói állása összes jöve-
delmét. Tehát az évi jövedelemnek felét kapja. 
Ezen csak könnyű megegyezni! — l f j u 
Orbán L. Atyja, ha a nyugdíjintézetből ön-
hibáján kívül maradt ki s gyámolításra 
rászorult, folyamodjék a közokt. ministerium-
hoz rendkívüli segélyért. Igazolja közs. ható-
sági bizonyítványnyal vagyontalanságát s 
hogy nincs jövedelmi forrása; továbbá szol-
gálati bizonyítványnyal azt, hogy meddig s 
mily eredménynyel működött a tanítói pályán. 
— Pálmai Róbert. 1896/97. évtől kezdve 
csakis a m ndennapi iskolábajáróktól kell 
szedni a 30 filléres járulékokat. — Bertha A. 
A M. Tanítók Naptára 1901. évi folyama is 
szól a nyugdíjintézetbe fizetendő járulékokról. 
On 

meg nem tagja az intézetnek, a kir. tanf. 
utján folyamodjék a közokt. ministeriumhoz 
fölvételért. — K. K. Söjtöri. Kötelessége 
Önnek a tunítói díjlevélben meghatározott 
párbér stbiről kimutatást készíteni; másként 
honnan tudja az elöljáróság: mily követelést 
hajtson be. Képtelenség volna, hogy Önnek 
szeptembertől januárig terjedő időre ne ad-
janak fizetést. Éljen törvényes jogával. — 
lí. J. A hitközségnek belső ügye az egyházi 
illetékek kirovása s így — ha nyilt rendel-
kezés nem tiltja •— önre is kivetheti a hit 
községi adót. Ez ugyan nem sok kíméletre 
vall. Talán folyamodás út án elérhetné, hogy 

„méltányossági alapon" megszűntetnék ezt a 
kirovást. — Gr. József. Magyar szóra küldött 
cseregyermekek általában nem élveznek ingyen 
vasúti utazást. Ha tömegesen mennek, arra az 
útra folyamodvány alapján a keresk. minist, 
engedélyezhet utazási kedvezmény t. —Szeredai 
József, igazgató-tanító. Helytelenül értelmezi 
az iskolafentartó a volt határőrvidéki iskolákra 
fönnálló s Ö felsége által jóváhagyott sza-
bályzatot, ha a lakáspénzen kívül kertillet-
ményt nem akar adni. Nevezett szabályren-
delet 15. § a szerint a tanító fizetéséhez tisz-
tességes lakás, fűtés és legalább Vi holdnyi 
kert is tartozik. A 17. § szerint lakás hiányában 
az elemi isk. tanítók 200 koronányi lakbért 
húznak. E szerint — mi úgy látjuk— kétség-
telenül megilleti önt az \ i holdnyi kert, 
mert az iskolafentartó által kinált 2f>0 korona 
évi díj csak a „lakás" ellenértéke. — J. J. 
Az 1897. évi 70.688. számú közoktatásügyi 
ministeri rendelet szerint az állami elemi isko-
lában a szünidő tart karácsonykor: deczember 
24-től a következő év január hava 2-ig, hús-
vétkor pedig: vir ág vasárnaptól húsvét utáni 
keddig. — Római kath. iskolaszék Sellye. 
Ha a tanítói fizetés a törv. minimumon alul 
marad a járandóság nagy mérvű csökkenése 
miatt, ily esetben a kir. tanfelügyelő útján 
államsegélyért folyamodhatnak. Természetesen 
nem 1—2 évi véletlen oknak kell lenni, a 
mi a csökkenést egy időre előidézte. — 
„Esti iskola". Ismétlő-iskola helyett esti is-
kolát tartani nem lehet. Csak az iparos és 
kereskedő-tanoncziskolákban engedhető meg 

O O 
a szabályok szerint az esti órákban való tanítás, 
ha másként a körülményekhez képest intéz-
kedni nem lehet. De itt is törekedni kell 
arra, hogy késő esti órákba ne húzódjanak. — 
Ty. G. P. Beodra. Földbirtokra majd minden 
nagyobb pénzintézet ad törlesztéses kölcsönt, 
így pl. ad az orsz. központi takarékpénztár 
is. Vidéken igen sokba kerül a hosszabb 
lejáratú kölcsön. — Szentpéteri közs. iskola-
szék. Nagyon helytelenül teszik, hogy a szer-
kesztőséget megfenyegetik, mert hisz a lap 
küldése, mint már számtalanszor megízentük, 
nem a szerkesztőség, hanem a kiadóhivatal 
dolga. (De persze, bölcs iskolaszék, önök sein 
olvassák a lapot! Minek is ? Könyebb — 
fenyegetőzni!) Egyébiránt a kiadóhivatalt ismé-
telten utasítottuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Király 0 Fölsége nevenapját országszerte 

azzal a szeretettel ülték meg, melylyel jó kirá-
lyunkat hűséges magyar nemzete kötülveszi. A 
budavári koronázó templomban istentisztelet volt, 
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melyet Vaszary Kolos bíboros herczegprimás 
ezelebrált s melyen a ministerek és általában 
a hivatalos világ képviselői résztvettek. Az 
iskolákban országszerte szünet volt. Az Eötvös-
alap rendkívüli közgyűlésén adott kifejezést 
királyhüségének s a közgyülé-en megjelentek 
lelkesen hangoztatták, hogy „éljen a király-" 

— Wlassics minister díszpolgársága. 
Szigetvár város képviselő-testülete a polgári 
fiűiskola fölállításának elrendelése alkalmából 
Olay Lajos országgyűlési képviselő indítványára 
dr. Wlassics G-yula vallás- és közoktatásügyi 
ministert egyhangúlag Szigetvár város dísz-
polgárává választotta. A ministert a meg-
választásáról nagy küldöttség fogja értesíteni. 

— Világ folyása. A magyar országgyűlés 
képviselőháza, midőn e sorokat írjuk, ismét 
megkezdte munkálkodását, még pedig az ösz 
hangzatos együttműködés örvendetes jelei közt. 
A képviselőházat a legközelebbi időben az 
1901. évi költségvetés fogja foglalkoztatni, 
mely a tanítóságra nézve is fölötte örvendetes 
adatokat tartalmaz. A közoktatásügyi költség-
vetést lapunkban, mint eddig is, illetékes toll 
fogja ismertetni. Az első (okt. 8 iki) ülésen 
az elnök bemutatta annak a királyi kéziratnak 
a másolatát, mely szerint a király a kvóta 
dolgában úgy döntött, hogy a közös ügyek 
költségeihes való hozzájárulás aránya az 1900. 
évi julius l étől 1901 junius 30-áig terjedő 
egy év alatt ugyanaz lesz, mint az 1900-ik 
év első feleben, vagyis Magyarország részére 
333/í9, Ausztria részére pedig 66iG/49 százalék. — 
A főrendiház elnökévé gr. Csáky Albint, volt 
közoktatásügyi ministert, nevezték ki. — 
A külföldről, lapunk zártáig, kevés fontosabb 
hírt kaptunk. A kinaiak egyre kétszinüsköd-
nek, ravaszul arra számítván, hogy az európaiak 
majd csak összeveszi.ek vabhogy. A mi nincs 
is teljesen kizárva. A párisi békekongresszus 
erős kifejezésekben megbélyegezte az angol 
kormánynak a még mindig harczoló búrokkal 
szemben tanúsított rabló politikáját, a mi 
azonban az angol „közvéleményt" nem tartotta 
vissza attól, hogy ennek a kormánynak a most 
befejeződött választásokon nagy többséget ne 
adjon. Bizony-bizony a szabadságszerető angol 
nemzet is nagy erkölcsi hanyatlásban van! 

— Kitüntetett tanító. A király Bozkó 
János nádasdi tanítónak, egy ember életének 
saját élete veszedelmével történt megmentése-
ért, a koronás ezüst érdemkeresztet adomá-
nyozta. 

— Az Eötvös-alap f. hó 4-én rendkívüli 
közgyűlést tartott Lakits Vendel elnöklete 
alatt. A közgyűlés a Tanítók Háza ifjai éne-

kével: a Hymnussal vette kezdetét. Lakits V. 
elnök lendületes szavakban emlékezett meg 
szeretett királyu-ik névünnepéről s röviden föl-
sorolván mindazt, a mi jó királyunk bölcs uralko-
dása alatt a tanítóság jólétére történt, éltette 
a királyt, a mit a gyűlés tagjai lelkesen viszo-
noztak. Az ifjak erre a Szózat-ot énekelték 
el. A rendkívüli közgyűlést voltaképen a 
Szentkirályi-utczai ház eladáía tárgyában hív-
ták egybe, előbb azonban Péterfy Sándor kir. 
tanácsosnak a szabad asztalok ügyében tett 
örvendetes jelentését vették tadomásul. A 
pesti oldalon a közgyűlés napjáig 76, a budai 
oldalon 26 ifjú jutott a vendéglős urak nagy-
lelkűségéből szabad asztalhoz. Elismeréssel 
emlékezett meg Péterfy Sándor a budai tanító-
egyesület azon bizottságáról, mely őt e mun-
kájában támogatta; tagjai voltak e bizottság-
nak : Somlyai J., Farkas J., Koncsek L. és 
Hajós Mihály. A pedagógium azon növendékei 
közül, a kik szabad asztalért folyamodtak, 
egy sincs, a ki ilyenben ne részesült volna. 
Szeretettel kérte Péterfy a pesti oldal tanítóit, 
hogy ők is alakítsanak kebelökből ilyen bizott-
ságot, az ifjakat pedig intette, hogy a vendég-
lős urakkal mindig illedelmesen és hálával 
viselkedjenek, mert — fájdalom! — akadt 
olyan ifjú is, a ki az élvezett jótéteményt a 
vendéglős uraknak meg se köszönte. Tanítók 
fiairól lévén szó, roszszul esett ezt hallanunk. 
Ezek után a rendkívüli közgyűlés újra és a 
kivánt formában kimondotta, hogy a Szent-
királyi-utczai 47. számú házat az államkincs-
tárnak örök áron eladja s megkéri a ministert, 
hogy a szerződésébe a következő pótpontnak 
a fölvételét rendelje el: „Az Eötvös-alap által 
az államkincstárnak eladott ház mindaddig, 
míg tanítók főiskolákon tanuló fiainak inter-
nátusa, a Ferencz József Tanítók Háza nevet 
viselje és vagy ez a ház, vagy annak értéke 
mindig a 96.638/1899. sz. közoktatásügyi 
min. rendelettel kiadott „Tanítók Házai szer-
vezetének szabályzatában" megjelölt czélx-a 
szolgáljon." Ezt a határozatot a közgyűlés 
egyhangúlag hozta. Az Eötvös-alap képviselő-
jéül a M. T. Orsz. Bizottságába Schmidt Albin 
igazgatót választották meg. Lakits Vendel 
elnök üdvözölte a közgyűlésen megjelent 
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Vargha István veterán tanítót, az Eötvös-alap 
tiszteletbeli és régi buzgó tagját, valamint 
Fáhry János nyugdíjazott főgimnáziumi igaz-
gatót, a ki mindig lelkesen támogatta a taní-
tóság ügyeit. Péterfy Sándor indítványára a 
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg Fáhry Jánost tiszteletbeli tagjává. A kittin-
tetett veterán pedagógus megható szavakban 
fejezte ki köszönetét. Ügy az ő, valamint 
Vargha István fölszólalása — ez utóbbi a „mi 
ifjainkhoz" is intézett atyai szókat — ünnepi 
hangulatúvá tették a rendkívüli közgyűlést, 
mely a király éltetésével oszlott szét. 

— A Ferencz József Tanítók Házának 
ifjúsága Eötvös-kört létesített, mely szept. 
30-án tartotta első ülését. Bertalan Ernő IV. 
éves bölcsészethallgató elnökölt, a ki igen szép 
megnyitó beszédben hálára buzdította társait 
az Eötvös• alap gor dozói és a Tanítók Háza 
megalapítói iránt, majd szorgalmas, lelkiisme-
retes önmunkálkodásra szólította föl őket; 
„általános, mindenkire kiterjedő szeretet, jó-
akaratú figyelem és készséges támogatás le-
gyenek eszközeink nemes czélunknak: a si-
keres önművelésnek elérésében" — mondotta 
helyesen a „mi ifjaiak" elnöke. Ugyancsak az 
„Eötvös kör"-rel kapcsolatban egy gyorsíró-kör 
alakult meg, melynek vezetője (hetenkint 3 óra) 
Völgyi János joghallgató. Azt is elhatározták, 
hogy vacsora alatt a társalgás a modern idegen 
nyelvek valamelyikén történjék, a mi szintén 
helyes módja az önképzésnek. A Tanítók Háza 
ifjúságának e buzgó törekvése örömmel tölt 
el bennünket s megelégedéssel hallottuk, hogy 
Józsa Mihály gondnok az ifjak eddigi maga-
viseletével teljesen meg van elégedve. Reméljük, 
ezután sem lesz panaszra oka. 

— Nyitrai műkedvelők folyó hó 6-án a 
nyitrai színházban a Tanítók Háza javára 
színi előadást rendeztek. Színre került Atovich 
Ferencz kartársunknak A nemzet fiai czímü 
6 képből álló történeti látványos színműve, 
melyben a szerző is föllépett. Az érdekes 
előadást f. hó 7-én és 10-én megismételték. 

— Követésre méltó. A beregmegyei ált. 
tanítóegyesület szolyvai köre, mint a „Bereg-
megyei Tanügyben" olvassuk, lelkes elnöké-
nek : Leviezky Miklós kartársunknak az indít-
ványára határozatilag kimondotta, hogy a 
jövőben megtartandó köri gyűlések után, a 
hol csak a körülmények megengedik, a Taní-
tók Háza javára mindig mulatságot is fog 
tartani. Ugyancsak a körelnök indítványára 
azt is elhatározták, hogy a Tanítók Háza 

gyufáját terjeszteni fogják. Ez alkalommal 
fölkérjük a járáskörök t. elnökeit, hogy 
országszerte utánozzák Leviezky Miklós pél-
dáját és karolják föl s terje3zszék a Magyar 
Tanítók Naptárát is, melynek minden egyes 
példánya 10 fillért jövedelmez tanítók tanuló 
fiai javára. Naptár minden házban kell: mért 
ne vegye a tanító azt a naptárt, a mely egye-
nesen az ő szükségleteinek felel meg, az ő 
czéljaira készült s az ő fiai javára jövedelmez? 
A járásköri elnök urak helyesen cselekedné-
nek, ha a járáskör tagjai közt ívet köröztet-
nének s tömegesen rendelnék meg a Magyar 
Tanítók Naptárát, melynek ára 80, bérmentes 
küldéssel 90 fillér. 

— Gyűlések. A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület f. évi közgyűlését Kolozsvárt, az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakul-
tásának dísztermében október hó 26 án és 
27-én tartja meg. — A marostordamegyei ált. 
tanítótestület nyárádmenti tanítói fiókköre ez 
évi Il-ik rendes gyűlését f. év október 13-án 
Nagy-Adorjánban tartja meg. — A krassó-
szörényvármegyei tanítóegyesület lugosi járás-
köre f. hó 19-én Lúgoson tartja őszi gyűlését. — 
A besztercze-naszódvármegyei általános tanító-
egyesület f. hó 15-én Borgó-Prundon tartja XVII. 
rendes közgyűlését. — A kisvárda-vidéki ev. ref. 
tanítói járáskör f. hó 18-án Kisvárdán tartja 
őszi rendes közgyűlését. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Hiszti István (Gödre) 2 K.; Demuth 
Lajos (Kápolnás-Nyék) 25 K. (részesjegyének 
törlesztésére). — 2. Tanítók Házára: Sándor 
Endre (Vilmány) 60 f.; Cs. I. B. 20 f.; Mészá-
ros Lajos 34 f. Átadtuk Schmidt Albin pénz-
táros úrnak (VII., Wesselényi utcza 52 sz.). 

— Halálozások. Valach Károly petrováczi 
ev. tanító életének 28-ik, tanítói sikeres mű-
ködésének 9 ik évében meghalt Petrováczon 
szélütés következtében. — Kurucz János 
nyug. héthársi r. kath. kántortanító életének 
70-dik évében e hó 1-én elhunyt, 42 évi tanítói 
működése után 7 évet töltött nyugalomban. 
Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Nők, mint igazgató-tanítók. Gi/örgy 
Aladár. — Megtagadott államsegély? — A földmí-
velés tanítása a gazdasági ismétlő-iskolában. Kccske-
méthy László. — A nyugdíjtörvény reviziója. 1. Ország 
Gábor. II. Tamnsicfi Sándor. — Egyesületi élet. — 
S z ü n ó r a : Hogyan czivilizálta Udvarnoky uram 
a falu népét. Vaclay József. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry JSéla. 
Segédszerkesztő: Göő» József dr. 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NI-rí ÁM'IHK 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 . 

Megje len ik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t éze tek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir . tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elöl j ár ósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja-' szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos ta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i ál tal k iszámítható h i rdetés i díj e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) Alig hogy m e g n y i l t a képvise lő-

ház ú j ülésszaka, dr . Lukács pénzügy-
min i s t e r az e hó lO.-i ülésen k imer í tő , 
— az ország p é n z ü g y i h e l y z e t é t s 
a k o r m á n y po l i t ika i i r á n y z a t á t felölelő 
n a g y s z a b á s ú expozé k í s é r e t é b e n t e t t e 
le a H á z a s z t a l á r a az 1901. évi á l l ami 
kö l t s égve t é s t . A p é n z ü g y m i n i s t e r beszéde 
m e g g y ő z ő e n m u t a t j a , hogy a Széll-
k o r m á n y — szeme lő t t t a r t v a az ország 
közgazdaság i é rdeke i t , — t e r v s z e r ű e n 
és h a r m o n i k u s a n t ö r e k s z i k az á l l améle t 
m i n d e n t a g o z a t á t gondozni és fej lesz-
teni . A p é n z ü g y m i n i s t e r a k ö z o k t a t á s -
ügyi t á r c z a 1901. é v i kö l t ségve tésé rő l 
e k k é n t n y i l a t k o z o t t : 

„A vallás- és közoktatásügyi ministerium 
kiadásai nettó összegben 1,500.000 koronával 
emelkednek. Mert, habár a beruházási összeg 
félmillió koronával kisebb, mint a megelőző 
évben, a rendes kiadások és átmeneti kiadások 
együttvéve 2,036.000 koronával nagyobb össze-
get vesznek igénybe. 

A rendes kiadások emelkedését a következő 
főokokra lehet visszavezetni. A főiskolák, 
tehát a két egyetem és a műegyetem kiadásai 
172.000 koronára emelkedtek, részint új tan-
székek fölállítása, az adjunktusi intézmény fej-
lődése, a kolozsvári egyetemi tanárok fizeté-
sének rendezése és részint azon ok miatt, mert 
újabb kórodák állíttattak föl s ezeknek dologi 
kiadásai szintén emelkedtek. 

A középiskolák, nevezetesen az állami gim-
náziumok, reáliskolák és felsőbbleányiskolák 
szükséglete együttvéve 277.000 koronával emel-

kedik, a mit egyrészről azon körülmény idéz 
elő, hogy az igazgatók és tanárok az egyes 
fizetési osztályok között arányosabban fognak 
beosztatni, továbbá az év egy részére fölvett 
költségek ma már az egész évre beállítandók 
a költségbe és több iskolánál párhuzamos 
osztályok fölállítása vált szükségessé. 

A felekezeti, törvényhatósági és a többi 
középiskolák segélyezése czímén azonkívül 
szerződések alapján, a melyeket a. minister úr 
az illető iskola-föntartókkal kötött, 139.000 
koronával emelkedik a szükséglet. Legnagyobb 
azonban az emelkedés, t. Ház, a népoktatásnál, 
hol ez alkalommal ismét egy millió koronával 
nagyobb összeget használtuk föl ^ez évben, 
mint az előző évben, űgy, hogy éz alkalomipal 
összesen 6.250.000 korona az, a m i i a nép-
oktatási czélokra fölhasználtunk. (Altalános 
élénk helyeslés.) > 

Legnagyobb az emelkedés az állami elemi 
iskoláknál, a hol 560.000 koronával nagyobb a 
szükséglet, mint a megelőző évben volt. Részint 
azért, mert a folyó évben fölállított iskolák 
költségvetései egész évre beállítandók, részint 
azért, mert a kultuszminister úr ismét 200 új 
állami népiskola fölállítását tervezi. (Altalános 
élénk helyeslés.) 

A községi, felekezeti stb. népiskolák segélyezése, 
mely az 1893. évi XXVI. t.- czikken alapszik, 
100.000 koronával nagyobb összeget igényel, 
mint a megelőző évben. 

A felső nép- és polgári iskolák szükséglete 
130.000 koronával emelkedik, részint a tan-
személyzetnek a fizetési osztályok között való 
arányosabb fölosztása, részint pedig az igaz-

!

;atói pótlékok behozatala által. A szakisko-
áknál, hová az iparostanuló-iskolák, a felső 
:ereskedelmi iskolák és a bábaképzők tartoz-

nak, a szükséglet 95.000 koronával emelkedik. 
A muzeumok és műemlékek szükséglete 

Lapunk 42-ik számához két melléklet van csatolva. 
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117.000 koronával nagyobb, a mi részint az 
országos felügyelet és tanács költségeinek 
emelkedésére, részint a Nemzeti Muzeum tiszt-
viselői fizetésének rendezésére vétetik igénybe. 
(Helyeslés.) A Magyar Tudományos Akadémia 
segélyezése 13.000 koronával emeltetett, a mi 
az akadémia egy régi, jogos igényének telje-
sítését jelenti. Es végre az egyházak segélye-
zése 69.000 koronával nagyobb, mint az előző 
évben volt." 

Mint minden évben, úgy ezúttal is 
kimerítően megismertetjük olvasóinkkal 
a közoktatási ministerium költségveté-
sének különösen a népoktatásra vonat-
kozó részleteit, mert ezekből ismét csak 
megnyugvással fogja tapasztalni az 
ország néptanítói kara, hogy Wlassics 
minister, a ki immár a hatodik évi 
költségvetést terjeszti a Ház elé, meny-
nyire szivén viseli tárczája egész körét, 
de különösen a népoktatást, és a tanítóság 
érdekeit. 

Az 1901. évi költségvetést egyes 
részleteiben össze fogjuk hasonlítani az 
előző évekre vonatkozó e nembeli ada-
tokkal, mer t így annál világosabban 
megítélhetjük az egyes czímek és rova-
tok érdekeit. 

A közoktatási ministerium 1901. évi 
költségvetésében a rendes kiadások fő-
összege 35,394.810 korona. Összehason-
lítva az 1901. évi előirányzatot az 
1895. évi költségvetés fősummázatával, 
kitűnik, hogy liat év alatt a közoktatási 
ministerium rendes kiadásainak főösszege 
8,184.110 koronával emelkedett. 

Az átmeneti kiadások összege 1,293.850, 
a beruházások összege 5,107.000, az 
1901. évre előirányzott kiadások fő-
összege 41,795.660 korona. Ezzel szem-
ben a rendes bevételek összege 4,543.319, 
a rendkívüli bevételek összege 4,342.000, 
a bevételek főösszege 8,885.319 korona. 

Áttérve már most a költségvetés 
részleteire, először az állami elemi nép-
iskolák 1901. évi költségelőirányzatát 
ismertetjük. 

Rendes kiadások: személyi járan-
dóságok 4,171.282 korona; dologi kia-

dások 650.000 korona; új iskolák föl-
állítására 160.000 korona; a rendes 
kiadások összege 4,981.282 korona. 
Beruházások: a Tanítók Háza budapesti 
és kolozsvári épületének létesítésére 
szükséges 1,000.000 korona második 
részlete 200.000, új állami iskolák 
épületeinek létesítésére kölcsön útján 
beruházandó 200.000 korona; a beru-
házások összege 400.000 korona, A 
kiadások főösszege 5,381.282 korona. 
Az 1900. évi költségvetéshez képest 
a rendes kiadások összege emelkedik 
560.000, a beruházások összege 200.000, 
az összes szükséglet emelkedik tehát az 
1901. évben 760.000 koronával. 

Midőn Wlassics minister az 1895. 
évben a közoktatási tárcza vezetését 
átvette, az évben az állami népoktatás 
összes rendes szükséglete 1,860.000 
korona volt; hat év alatt tehát az állami 
elemi népoktatás költségei, nem számítva 
a beruházásokra élőirányzott 400.000 
koronát, 3,121.282 koronával emelkedtek. 
Ez a legfényesebb bizonyítéka Wlassics 
minister nemzeti irányú kultúrpolitiká 
jának. Ez a nagy arányú emelkedés 
ju t ta t ta a magyar közoktatási kormányt 
a párisi világkiállítás nagy nemzeti 
versenyénél a legmagasabb kitüntetés-
hez: a grand prix-hez. 

Az állami elemi népiskolák rendes 
bevételei az 1901. évre 429.806 koro-
nával vannak előirányozva. A bevételek 
főleg az állami iskolákkal bíró községek 
részéről a közoktatási tárcza javára 
kötelezett évi járulékokból származnak. 
Legnagyobb járulékot biztosított Gyön-
gyös város, évi 29.400 koronát, Kapos-
vár 20.000, Kis-Kun-Dorozsma 12.000; 
Hatvan, Zala-Egerszeg, Eger, Munkács 
10—10 ezer koronát. A községek járu-
lékai nemcsak pénzügyi szempontból, 
de főleg azért figyelemre méltók, mert 
immár községeink annyira tudatában 
vannak az állami népoktatás által 
nyújtot t kultúrális előnyöknek, hogy a 
tőlük telhető legmesszebbmenő áldó-
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zatokra is készek. csakhog3r népoktatás-
ügyöket állami kezelésbe átadhassák. 
És a mi különösen örvendetes, ma már 
nemzetiségi községeink közül is mind 
többen nemcsak önként kérik a magyar 
állami népiskolát, hanem arra áldozni 
is készek. 

Mindez Wlassics minister helyes 
kultúrpolitikájának a gjümölcse, a ki, 
mint egy kiváló publiczistánk megirta, 
nem homokra épít, hanem biztos és 
valódi adatokra; a ki bevonja akczió-
jába a községek érdekkörét, hogy az 
-állami iskola ne fagyöngy legyen a 
törzsön, mely ra j t a élősködik, hanem 
lomb, mely belőle fakadt, s a törzsöt 
évről-évre élteti és termékenyíti. 

= Egy külföldi szakfolyóirat rólunk. 
A Berlinben megjelenő s nagyon elterjedt 
Deutsche Schule czímű havi folyóirat szeptem-
beri füzete nagyon jóakaró alapos czikkben 
ismerteti hazánk kulturális törekvéseit. Rövid 
bevezetés és történeti visszapillantás után rész-
letesebben foglalkozik báró EotvÖsJózseí eszméi 
vei ós alkotásaival majd áttér az újabb időkre 
s megemlíti az 1891. évi 43. törvényczikkel 
rendezett nyugdíjügyet és az ötödéves korpót-
lékról szóló törvényt. Ezek után így folytatja: 
„Igaz örömmel töltenek el minden hazafias 
keblet azok az eredmények is, miket jelenlegi 
vallás- és közoktatásügyi ministerünk Wlassics 
Gyula dr. a magyar közoktatásügy terén elért. 
Csak nemrégiben vitte keresztül a középisko-
láknak rég óhajtott tantervrevízióját és jelen-
leg. a népoktatási intézetek tantervrevízióján 
dolgozik. Fölhívta az országos közoktatásügyi 
tanácsot, hogy dolgozzék ki tervezetet, mely 
a polgári iskolát a modern tanintézetek rend-
szeréhez alkalmazza akként hogy az a gyakor-
lati élet követelményeinek jobban megfeleljen, 
egyszersmind legyen tekintettel arra, hogy 
ezen iskola a közszolgálat egyes ágaira képe-
sítést nyújtson . . . Hazánknak a kulturális és 
fináncziális téren tett örvendetes haladásának 
különösen fényes jele az, hogy közoktatásügyi 
ministerünk az ország különböző vidékén levő 
1050 állami elemi népiskolai tanterem és 450 
tanítói lakás számára, melyek részint nagyon 
drága bérházakban, részben pedig oly épületek-
ben vannak elhelyezve, melyek népoktatási 
törvényeink intenciójának meg nem felelnek, 
új, minden tekintetben kifogástalan iskolákat 
és tanítói lakokat óhajt építtetni. Ezen épü-

letek költségvetése kerek négy miliő forint-
ban van megállapítva . . . Dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister, hogy esz-
méjét : a nemzeti szellem ébresztését és fejlesz-
tését megvalósíthassa, a munkát a népoktatás-
ügynél. 8 művelődés ezen legfontosabb meleg-
ágyánál kezdette meg. Igen helyesen belátta, 
hogy ezen, hazánk jövőjére nézve fölötte fontos 
eszme az itjú nemzedéknek már legzsengébb 
korában oltandó szivébe, hogy azzal felnöve-
kedjék és virágozzék. S azért fordít oly kü-
lönös gondot a népoktatásügyre, a nyilvános 
oktatás ezen alapvető intézményének minden 
tényezőjére. Ámde a nélkül, hogy tág műkö-
dési terének többi ágát csak legkevésbbé is 
háttérbe szorítaná. A képzelhető legnagyobb 
odaadással gondoskodik arról, hogy az ország-
ban mindig több és több népiskola létesít-
tessék. Hogy minden tanköteles gyermeknek 
mód nyújtassák arra, hogy az oktatás áldásá-
ban részesüljön. Természetesen a megfelelő 
intézkedésekről is gondoskodott, hogy minden 
tanköteles iskolába járáára szoríttassák. A 
ministerrel vállvetve működnek ezen irányban 
azok is, kiknek hivatása a népiskolák számára 
megfelelő tanerőket képezni és azok anyagi 
helyzetét a lehetőség szerint javítani. Mind 
ezen jelzett irányban dr. Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister ministerségének arány-
lag rövid ideje alatt nagyot müveit s a 
jövőre nézve is nagy czélokat tűzött maga 
elé. így szándéka többek között 1000 új 
állami népiskolát létesíteni, melyek közül 200 
rendeltetésének már át Í9 van adva. A tanítók 
javadalmazása is, majlnem kivétel nélkül oly 
fokot ért el már manapság, hogy képes az 
igényeket és szükségleteket kielégíteni. Most 
pedig a minister a tanítók és tanulok egész-
sége föntartása érdekében lép sorompóba. 
Kétségtelen, hogy a törvényhozás ez alkalom-
mal sem tagadja meg tőle a szükséges eszkö-
zöket ; hiszen csak az utóbbi közoktatásügyi 
budgettárgyaláson mutatta meg a képviselő-
ház, mily készséggel teljesíti ezen ministerium 
fokozottabb követeléseit, hogy azzal jelenlegi 
vezetőjének, kitűnő kultúrpolitikájáért egyszers-
mind elismerését fejezze ki. Ez jut kifejezésre 
az említett 1000 új népiskolánál is, m nthogy 
a minister itt is csak a magyar állameszme 
erősbödését tartja szem előtt. De ezt nem 
akként óhajtja, elérni, hogy tá'i a többi nemze-
tiségek elnyomassanak. Korántsem! hanem 
oly módon, hogy a nemzetiségek gyermekeiben 
a magyar nemzethez való hozzntartozandóság 
fólébresztessék. Hogy a nemzetiségeknek pa-
naszra egyáltalán semmi okuk se legyen, oly 
nagymérvű előzékenységet tanúsít irányuk-
ban, hogy azon községekben, a hol a lakosság 
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nagyobb része nem magyar ajkú, megengedi, 
bogy a népiskolában az illető nemzetiségi 
nyelven folyjék a tanítás. De természetesen 
arra is ügyel, hogy az államnyelv tanítása 
semmiképen sem szenvedjen megrövidítést. Más 
irányban fölmerülő aggodalmakat akként oszlat 
el, hogy az iskolai nevelést vallás erkölcsös 
alapra fekteti, a mint ezt boldogult Erzsébet 
királynénk emlékére rendelt gyásznapra vonat-
kozó leiratában is föladatává tette az iskolá-
nak : az ifjúságot vallásosságra és munkásságra 
nevelni.11 — A talpraesett czikk írója: Schlosz 
Lajos bács-topolyai kartársunk végül a gaz-
dasági ismétlű-iskol lkat ismerteti. Schlosz kar-
társunk hasznos munkát teljesített e derék 
czikke megírásával s hazájának jó szolgálatot 
tett. Példáját nemzetiségi vidékeken működő 
s idegen nyelveken író kartársaink követ-
hetnék, hogy oszolnék el az a sok balítélet, 
a mi hazánk felől még itt-ott a külföldön 
észlelhető. 

* -

Kedvező jelek. 
Midőn kegyelmes ministerem e lap 

szerkesztésével megbízott, az első szó, 
a mit a magyar tanítóság ez egyetemes 
orgánumában leirtam, az „összetartás" 
szó volt. Az 1896,-i évfolyam 3. számá-
ban fejtegettem annak a szükségét, 
hogy a magyar tanítóság „egyesült 
erővel" lásson a vállain nyugvó nagy 
nemzeti föladatnak a megoldásához. 
„Hazai kultúránk munkásainak, midőn 
a magyar közművelődés templomába 
lépnek, meg kell oldaniok a saruikat; 
pártoskodás, felekezeti elfogultság, félté-
kenykedés, bizalmatlankodás, harag, 
bosszú — maradjanak saruink porához 
tapadva, a templomon kívül." 

Ezt írtuk akkor; ez volt a szerkesztő, 
ez volt a szerkesztőség programja. Isten 
engedelmével nem is tértünk el e prog-
ramtól, melyhez hiven mindig és min-
denütt az összekötő kapcsokat igye-
keztünk keresni és elkerülni mindazt, 
a mi taní tót tanítótól elválaszt. 

Volt-e ilyetén törekvésünknek, ilyetén 
munkánknak sikere: azt t. kartársaink 
összesége, az a nagy közvélemény van 
hivatva megitélni, a mely előtt mun-
kánk hét hét mellett megy végbe. 

Bíránk tehát e tekintetben is csak a 
magyar tanítóság lehet. 

Mi azonban itt is, ott is, örvendező 
szemmel, kedvező jeleket látunk föl-
tűnni, a melyekben csakugyan győz-
hetünk. Nem szólok ezúttal a Tanítók 
Házáról, a melynek nagy eszméjében a 
magyar tanítóság találkozott, ha nem is 
egyesült még egészen; nem az Eötvös-
alapról, a mely hova-tova mindinkább 
kezd nemzeti közkincscsé válni. LTgy az 
egyik, mint a másik nemes és áldásos 
intézmény sajnálattal nélkülöz még 
sorainkból sok ezer késlekedőt ós 
habozót, ámbár e két nagy intéz-
ményünk erőgyűjtő, tömörítő etikai 
hatását mindenkinek el kell ismernie. 

De szólok azokról a kedvező jelek-
ről, a melyeket országos egyesületeink 
képviselői az ez évi kath. tanító-
kongresszuson és az esztergomi ünnep-
ségen is benső örömmel tapasztaltak s 
a melyek konkrét alakot öltöttek most 
a „Barsmegyei Alt. Tanítóegyesület" 
körmöczbányai közgyűlésén. Hírül adtuk 
már — olvasóinknak bizonyára nagy 
örömére — hogy a körmöczbányai köz-
gyűlésen négy felekezeti tanítói kör 
lépett be az általános egyesületbe s a 
r. kath. körök egyenesen egyházfőható-
sági utasításra. Ez nagyfontosságú csele-
kedet volt s hálás köszönetünket fejez-
zük ki ez igazán jó teltért r. kath. püs-
pöki karuuk egyik legkiválóbb tagjának, 
a beszterczebányai püspök úrnak. 

Mi, a kik évek hosszú sora óta dol-
gozunk ebben az irányban, őszinte szív-
vel kivánjuk, hogy a körmöczbányai 
példa országraszóló legyen s ország-
szerte követőkre és követésre leljen. 

A magyar tanítóság nagy testület s 
számerejénél csak talán a lelkesedése 
nagyobb. Ez a nagy testület azonban 
csak úgy lehet hatalmas is egyszersmind, 
ha összetart, ha tömörül s ha egye-
sülésben és egyetértésben keresi és 
találja meg a maga erejét. Ám végez-
zük kisebb tagoltságokban a részlet- éa 



39. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

az e tagol t ságoknak megfele lő külön 
m u n k á t ; de az tán , főleg a mikor ál ta-
lános, sőt országos ügyekről kell tanács-
koznunk, ta lá lkozzunk mindnyá jan , egy 
közös haza néptaní tó i , egy általános 
egyesületben, az á l ta lános egyesületek 
m e g a képviseleti a l apon l é t re jö t t 
országos szervezetben. 

így, csakis így lesz a számbeli ere-
j éné l fogva nagy tan í tó i ka r egyszers-
m i n d hatalmas is. Csak így lesz tek in-
télye, csak így lesz szavának súlya. 

Emlékezzünk csak meg azokról, a 
mik az utóbbi években tö r t én t ek . A 
miben a t an í tóság egyetértő a k a r a t a 
ny i la tkozo t t meg, abban n e m is m a r a d t 
el a siker. Pé lda rá a még n e m is oly 
rég „u tóp iának" m o n d o t t Tanítók Háza, 
mely immár jó k i rá lyunk tö r téne t i 
n a g y nevének o l ta lma a l a t t tel jesí t i 
h u m á n u s és kul turál is nagy fö ladatá t . 

A körmöczbányai pé ldá t mi a ked-
vező jelek közt is a legkedvezőbbnek 
t a r t j u k s i smétel jük, hogy a magya r 
t a n í t ó s á g csak ebben a j e lben győzhet. 

Vá j jon megér t i -e a tan í tóság , meg-
ér t ik -e mások is ezt a pé ldá t ország-
szer te s váj jon a mi szavunk n e m lesz-e 
pusz tában e lhangzó szó? . . . 

. . . S ha az volna is, mi soha sem 
fogunk lankadni annak az ismétlésében, 
hogy „egyetér tésben van az erő." 

E lvégre i s : „gu t t a cava t lapidem." 
(Budapest.) TJjváry Béla. 

V a n - e t a n í t ó n ő - k é r d é s ? 
Van is, nincs is. 
Ha azt nézzük, miként ostromolják a 

felsőbb leány- és polgári iskolai IV. osztályt 
végzett serdülő leányok a képzőket, mennyire 
megmozdítanak minden követ, hogy bejuthas-
sanak ; a tanítónőképzők, minő tömegeknek 
osztogatják évről évre a diplomát s hogy ezen 
diplomás kisasszonyok milyen elkeseredett 
hariizot vivnak egy-egy városi tanítói állásért; 
akkor, úgy látjuk, hogy vai tanítónő-kérdés. 
Ámde, ha a pályázati hirdetések közül nem-
csak a városi tanítónői állomásokat olvassuk, 

hanem azokat is megnézzük, a melyek úgy 
végződnek, hogy „okleveles óvónők is pályáz-
hatnak"; meg, hogy: „a Népt. Lapja X. 
számában közzétett pályázat meghosszabbít-
tatik", hajlandók vagyunk azt hinni, — s nem 
alap nélkül — hogy nincs tanítónő-kérdés. 

A dolog tényleg úgy áll, hogy a városi, 
nagyobb községbeli jobban díjazott és állami 
tanítónői állomásokat tekintve, nagyon sok a 
tanítónő, általában azonban még mindig nem 
sok, a tanítónőképző intézetek még mindig 
nem képesítenek annyi tanítónőt, a mennyi 
Magyarországon elhelyezést ne találna. Ennél-
fogva hiába-való minden intés, minden úgy-
nevezett jótanács, az agyoncsépelt frázisok a 
nő tulajdonképeni hivatásáról, a háziasság 
ról, más életpályákról, ipari foglalkozásokról 
stb., a nők továbbra is özönleni fognak a 
képzőkbe, a képzők nagy tömegeknek fogják 
a képesség és vasszorgalom által megérdemelt 
diplomákat osztogatni s az állomásokért 
folyó hajsza nem ismer szünetet. 

Ezek mind természetes jelenségek; a tár-
sadalmi fejlődés természetes jelenségei. Az 
elszörnyüködésnek nincs értelme, a bölcs 
tanácsok hiába valók. A tanítónői pálya ál-
talában még mindig a legjobb pálya a nőnek 
s legkönnyebben nyújt számára biztos existen 
cziát. Nem balítélet, nem oktalan elfogultság, 
hanem az élet ismerete készteti a szüléket 
arra, hogy leányaikat tanítónői pályára neveljék. 

Ezen állításnak igazsága nyilvánvalóvá 
lesz előttünk, ha a kérdést alapjában vizsgál-
juk s a tanítónők tülekedését a jobb állo-
másokért a dolgok lényegével összefüggésben 
nézz ük. 

A nők önálló kenyérkereső pályákra tódu-
lása a társadalmi fejlődés természetes követ-
kezménye. Ä tőkés termelési rend s a vele 
járó igények — melyek ellen hiábavaló 
minden kenetes prédikáczió —- szerfölött 
bizonytalanná tették a megélhetést. El lehetne 
mondani, hogy a jelen viszonyok között csak 
a nagy vagyonú, meg a biztos hivatalú em-
bernek nem kell aggódnia a holnapért. Ez 
az oka a vagyon utáni hajszának s a hivatali 
állásokért folyó küzdelmeknek. 

Az existenezia bizonytalansága, az igénvek 
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nagysága az óriási többséget képező vagyon-
talanoknál szerfölött megnehezíti a család-
alapítást különösen az intelligens középrend 
körében. Ügy annyira, hogy a leány-gyerme-
ket egyedül a férjhez-menetelre utalni, valami 
alkalmas kenyérkereső pályára ki nem képezni, 
valóságos Istenkísértés. Az a szülő, a ki 
szereti gyermekét, ennek Istenkisértésnek 
felelősségét nem veszi magára. 

A modern női életpályák — köztük a 
tanítónői is — az élet követelésének ered-
ményei. Vasűt, távírda, posta, kereskedői, 
hivatali iroda, óvoda, iskola stb. első sorban 
azért nyílt meg a nő előtt, mert a nőnek 
szüksége van arra, hogy keressen, másodsorban 
pedig azért, mert a női munka — nem azért, 
mert kevésbbé értékes, hanem mert nagyobb 
a kinálata — jelentékenyen olcsóbb, mint 
a férfimunka. 

A szükség egyre jobban az u. n. női élet-
pályákra tereli a nőket. A pályák megszállása 
előidézi a munka értékének csökkenését. Am 
ez a körülmény meg nem szünteti a kenyeret-
adó pályákra való tódulást. A díjazás leszáll 
az úgynevezett „létminimumig"; a nők kez-
dik a férfiakat (mintegy természetes bünteté-
sül azért, hogy családot nem alapítanak) több 
pályán háttérbe szorítani. De így sem tudnak 
mind alkalmazáshoz jutni. A posta, vasút 
megtelt; 3 éven belül még „előjegyzés"-re 
sincs kilátás, a kereskedői s hivatali irodákban 
csaknem ingyen dolgoztatják őket. 

Az iskola legalább 20 — 30 évig még helyet 
és kenyeret biztosít a nőnek. Ezen a téren 
a férfi-munkásnak háttérbe szorítása még 
csak most vette kezdetét. Míg ez a proczesszus 
tart, míg az elemi tanítás terén olyan nem 
lesz az arány, a minő a nyugati vagy kultúr-
államokban (körülbelül kétharmadrész nő, egy-
harmadrész férfi mellett), addig tulajdonképen 
nincs tanítónő-kérdés, addig helyet talál a 
tanítónő a tanítói pályán. 

Az már aztán más kérdés, hogy miijet? 
Olyat semmi esetre sem, a minőt óhajtana, 
Jobban díjazott városi tanítónői állomások, 
hol az élet kellemesebb, müveit embernek 
megfelelőbb, a hol a tanítónőre nézve a 
férjhezmenetel esélye nagyobb, ma sem jut-

nak mindenkinek; de falusi, községi, felekezeti 
tanítói állomás egy kis várakozás után min-
denkinek jut. És jutni fog nagyon sokáig 
még; mert a férfiak háttérbe szorításának 
folyamata egyre nagyobb arányokat ölt. Húsz 
évvel ezelőtt fehér holló volt a tanítónő a 
felekezeteknél, ma már széltiben alkalmazzák 
őket. A gyönge javadalmazású állomásra nincs 
férfipályázó. Mert a csalálot alapító férfi a 
3—4 száz forintos helyen nem tud megé'ni. 
Női pályázó van, mert a szerényebb igényű 
(magános) tanítónő 3—4 száz forint fizeiéssel 
is hasonlíthatatlanul jobban jár, mintha posta-
mester lenne (ha lehetne). 

A nők előtérbe nyomulásának s a férfiak 
fokozatos háttérbe szorulásának jellemző 
tünete az is, hogy a tanítónő-képzők túlzsú-
foltak, a tanítóképzők meg nem népesülnek be. 

Előnyös-e az ügyre a fejlődésnek vázolt 
folyamata, vagy pedig hátrányos, arról most 
nem szólok. 

Ezúttal csupán arra akartam rámutatni, 
hogy nálunk tulajdonképen még nincs s a 
közel jövőben nem is lesz olyan értelemben 
vett tanítónő-kérdés, a minő értelemben volt 
s jó részben még ma is van óvó nő-kérd és. 

(Budapest.) Ember János. 

Viszonosság, egyenrangúság. 
Lapunk 40. számában ily czím alatt egy 

valóban figyelmet érdemlő közlemény látott 
napvilágot, melynek minden momentuma igaz 
és való. Ámde kár, hogy czikkező kartársam 
egyetlen mentőkörülményt sem talált tanító-
társainak eljárásában. 

Tapasztalataim szerint a vidéki iskoláknál 
eszközölt benépesítések alkalmával az idegen 
intézetekből jött növendékek ifíajdnem kivé-
tel nélkül iskolai bizonyítvány nélkül jelent-
keznek. Én azt hiszem, az állami tanítók 
fölött mondott kissé általános és talán szi-
gorú Ítélkezésnek az egyoldalú, megismerés 
alapja. Ilyen benépesedési számottevő komoly 
körülmény hozza létre a megvizsgálás ered-
ményét és esetleg a növendék által végzett 
osztálynak figyelembe vétele nélkül alantasabb 
osztályba helyezését. 

Mindenesetre helytelen dolog, ha bizonyít-
vány nélkül válik meg egy intézet köteléké-
ből a növendék, a melynek természetszerű folyo-
mánya aztán az, hogy csak értelmi körének 
megfelelő osztályba sorozzák. Ámde az a 
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tanító, a ki ezt cselekszi, nem elitélendő, hi-
szen esze ágában sem volt tanítótársának 
tekintélyét és közbecsülését érinteni. 

Velem is megtörtént, bogy az általam kiállí-
tott bizonyítvány daczára sem vették föl a meg-
felelő magasabb osztályba iskolámban tanult 
növendékemet; de higyje el czikkező kartár-
sam, hogy neheztelni, mégsem nehezteltem. 

Szerintem okom sem volt a neheztelésre 
Az állami iskolákban rendszerint idegen nem-
zetiségű elemek viszik a vezérszerepet és így 
magának a nyelvnek nehézségeiben látom 
megfeküdni azon sérelmes körülményt, hogy 
a benépesedésnél némely iskoláknál, főként 
a városiaknál, a nem megfelelő osztályba, 
hanem annál alsóbb osztályok valamelyikébe 
osztják be a tanulót. 

Utalom czikkező kartársamat a tanterv-
revizíó dolgában folytatott magvas eszme-
cseréinkre, midőn mindannyian akczeptáltuk, 
hogy az osztott iskolák magasabb szellemi 
tőkét tudnak biztosítani, mint az osztatlan 
egytanítós iskolák. Hat tanerő kétségtelenül 
szélesebb mederben mozog, mint egy tanító 
hat osztályban. Nem jogtalan tehát ama figye-
lem ez iskolák tanerői részéről, hogy az ő 
intézetük szellemi vonalára helyezik azt a 
tanulót, a ki nálam ugyan már magasabb osz-
tályt végzett. 

En ma állami iskolánál működöm s vannak 
román és német anyanyelvű tanulóim, kik ily 
idegen nyelvű intézetből jönnek át az állami 
iskolába. Sajnálatomra, nem fogadhatom be 
őket az ötödik osztályba, noha a IV-ről bizo-
nyítványt hoztak is. mert egy vakkantást sem 
tudnak magyarul. És én ez eljárásommal nem 
hinném, hogy román vagy német kartársam 
tanítói hivatalát és tanítói egyéniségét kiseb-
bíteném. 

A viszonosság és egyenrangúságnak az 
ideje még a messze jövőben dereng. Kissé 
érlelődniök kell tanügyi állapotainknak, míg 
egyenrangúságról beszélhetünk. És mindaddig, 
míg az Országban az egész vonalon egyenlő 
képességű tanítók nem hirdetik a pedagógia 
modern vívmányait, addig a 40. és 50. §-ok 
intézkedésére szükség van. 

(Tauez.) Török Endre. 

i nyugdíjtörvény revíziója. 
A nyugdíj kérdést legkönnyebben és köz-

megnyugvásra úgy lehetne és kellete is meg-
oldani, ha azt mindenkire nézve egyenlősíte-
nék. Hiszen mindnyájunknak egyenlő képesí-
tése van, egyenlő a munka is, melyet teljesíte-
nünk kel1, az előhaladás vagy^előléptetés is 
majdnem ki van zárva, fizetésünk pedig már 

most is •— kevés kivétellel — országosan 
egyenlő (?); kívánatos tehát, hogy a nyugdíjinté-
zetnek is csak az legyen az intencziója, hogy 
az egyenlő munka teljesítése s az abban 
eltöltött évek után kit-kit egyenlőképen része-
sítsen áldásaiban. 

Minden pályán egyenlő nyugdíjat húznak 
azok, a kik egy kategóriába tartoznak s 
egyenlő ideig szolgáltak. Miért legyen éppen 
miközöttünk ez a különbség ? Hiszen nem 
annyira a tanítói fizetés csekélysége, mint az 
egyes tanítói nyugdíjigény bizonytalansága a 
legfőbb oka a tanítói hiánynak! Hányan van-
nak olyanok, kik szívesen jönnének a tanítói 
pályára, ha tudnák azt, hogy munkaképtelen-
ségük esetén maguknak, haláluk után pedig 
családjuknak az existencziája biztosítva lesz. 
Ha ma egy 400 frtos fizetésű tanító 20 év 
után nyugdíjba kénytelen menni, kap 240 fr tot ; 
hogy éljen meg abból 5—7-ed, vagy Isten tudja 
hányad magával ? A 400 frtból csak megle-
het élni szegényesen, de a 240 frtból már 
csak tengődni lehet. Előbbi esetben még mel-
lékjövedelemre is szert tehet, utóbbi állapotá-
ban pedig nem, holott azok a szükségei, me-
lyek előbb megvoltak, ez esetben is megma-
radnak, mert ezek sohasem fogynak, insább 
szaporodnak. 

A közoktatási kormány bölcs gondoskodá-
sából az állami tanítók fketése már is elérte 
az 500 frt minimumot, a mindinkább érezhető 
tanító hiány, a tanítóság társadalmi intelligen-
cziája pedig nem sokára — de a nyugdíjtör-
vény újabb revíziójáig biztosan — maga után 
vonja, hogy az egész vonalon hivatalosan is 
600 frt lesz a minimum. Ennyiben kellene 
tehát — szerény véleményem szerint — már 
most megállapítani minden tanítóra a nyug-
díjigényt. Ha vannak olyan szerencsések, kik-
nek most 600 frbaál több a nyugdíjigényük, 
azok a többiek javára emez előnyről annyi-
val inkább lemondhatnak, mert nekik műkö-
désük ideje alatt úgyis több alkalmuk volt 
annyit — a mennyit fizetésükből megtaka-
rítani. 

A nyugdíjra való jogosultság az oklevél 
megszerzése, illetőleg a tanítói működés meg-
kezdéss után következő január 1-én venné 
kezdetét, nem 20, illetve 21 éves korban, 
mert nem az évek száma, hanem az oklevél 
képesít a tanítói pályára s az hivatalból inté-
zendő el, a mennyiben a tanítói változást 
a kir. tanfelügyelőségnél úgyis be kell jelen-
teni. 

A szolgálati év 35 esztendőre szállítandó 
le, ennyi ideig a rossz levegőjű iskolában, a 
mai rendetlen iskoláztatás mellett lelkiisme-
retesen működni nagyon elég. 
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Az egyszermindenkorra fizetendő 5% meg-
hagyandó, az 50%, a mit már eklatáns pél-
dák tarthatatlannak bizonyítottak — törlendő, 
míg ellenben a 2%-os hozzájárulás helyett 
3% fizettessék. Öt év előtti rokkantság ese-
tén egy évi fizetés adandó végkielégítésül. 
Öt évi teljes szolgálat után — munkaképte-
lenség esetén a megállapított 600 írtnak 40%-a, 
mert a tanító nem spekuláczióból megy a 
tanítói pályára, hanem azzal az eltökélt jó 
szándékkal, hogy ott huzamosabb ideig mű-
ködhetik, azért hát valakit, vagy annak csa-
ládját, hogy 10 évig nem szolgálhatott a pá-
lyáján, koldusbotra juttatni, nem a mai humá-
nus korhoz illő cselekedet. 

Öt évi szolgálat után 35 évig a nyugdíj-
összeg, mint eddig — évenkint 2% kai növe-
kedjék. A legmagasabb végellátási igény az 
5 ízben esedékes korpótlékkal együtt 850 
írtra rúgjon. Az özvegyi segély pedig az 
utolsó fizetés 50%-a legyen minden fokozaton, 
úgyis csak fél fizetését kapná az özvegy a 
férje életében élvezett jövedelemnek. 

Es hogy ily nyugdíj igény-megállapítás és 
hozzájárulás mellett, sem a tanítóság egyeteme 
számbavehető áldozatot nem fog hozni, (pedig, 
tudom, szívesen hoz, ha előnyöket lát bizto-
sítva), sem a nyugdíj-alap kárt nem fog szen-
vedni, sőt még nyeresége lesz, lássuk azt 
számadatokkal igazolva: 

Az érvényben lévő nyugdíjtörvény szerint, 
a kinek ma 600 frt a nyugdíjigénye, az egy-
szersmindenkorra fizet 30 frtot, évenkint 
2 Vo-kal 12 frtot, öt év alatt tehát ez utóbbi-
ért 60 frtot. Öt év után az első korpótlék 
50%-át, azaz: 25 frtot s a 650 frt 2°/Vát 
vagyis 13 frtot, mely öt év alatt 65 frtot 
tesz ki s így tovább 40 évig. A 40-ik év vé-
gére befizet összesen: 785 frtot. 

Az általam proponált esetben 600 frtnak 
első alkalommal 5% a lenne 30 frt s az évi 
37o-a 18 frt s ez utóbbi 5 év alatt 90 frt. 
Az első 5 év után következő korpótlék 
hozzáadásával a nyugdíjigény 650 frtra emel-
kednék s annak is csak a 3 7o-jávai járat-
nánk a nyugdíj-alaphoz s az lenne évi 19 frt 
50 kr, öt év alatt 97 fr t 50 kr., így tovább 
35 évig. A 35 ik év végére befizetendő lenne: 
810 frt. Ez utóbbi esetben a tanítóság sze-
mélyenkint 25 frttal fizetne többet, mint a 
mai állapotok szerint, a tanítóság pedig azt 
a kevés áldozatot szives örömest meghozza. 

Lássuk már most a kifizetést: Az érvény-
ben levő nyugdíjtörvény alapján, a kinek 600 
frt a nyugdíjigénye, 10 évi szolgálat után az 
addig élvezett egy korpótlék hozzáadásával — 
mert a második csak a 11-ik év elején esedé-
kes — 650 frtnak kapja a 407o-át, vagyis 

260 frtot, 15 évi működés után 700 frtnak 
507o-át, azaz: 350 frtot s így tovább fokoza-
tosan a 40-ik évig, a mikor teljes nyugdíja: 
850 frt lesz. 

Az általam javasolt esetben 600 frtos uyug-
díjigénynyel 5 év után — míg még korpót-
lékot nem élvez — kapná a nyugdíjazott a 
600 frtnak 40%-át, vagyis 240 "frtot, 10 év 
után egy korpótlék hozzáadásával, annak 
50°/o-át, azaz: 325 frtot s így tovább 35 évig, 
a mikor teljes nyugdíja: 850 frt lenne. 

Ez utóbbi esetben a tanítóság annyi előny-
ben részesülne, hogy 5 év után már nyug-
díjra számíthatna s a 407o-ot nem a tíz, ha-
nem az 5 évi beszámítható szolgálati éveitől 
kezdve kapná meg s végellátási igényének 
100%-a nem a 40., hauem a 35. év után 
lenne esedékes. 

Természetes, hogy a ki ma 600 frtnál 
kevesebbre van föl véve a nyugdíjintézetbe, az 
ahhoz az alaphoz kevesebbel is járul. 

Eltekintve már most azon nem éppen 
nagy előnytől, mely ez alapon az összes tanító-
ságra háramlanék, kiszámíthatatlan haszon 
lenne az is, hogy megszűnnének azon számta-
lan fizetésrendezési, nyugdíjigény-megállapí-
tási mizériák, melyek már évek óta foglal-
koztatják úgy a tanítóságot, mint az összes 
közigazgatási fórumokat, magát a ministeriu-
mot s az egyházi hitóságokat is. Levétetné-
nek napirendről a nyugdíjhelyesbítése tár-
gyában beadott és beadandó ezer meg ezer 
kérvények, megszűnne a kántortanítói kérdés, 
lakbérátalány, igazgatói tiszteletdíj, a gazda-
sági ismétlő iskola tanítási díja, föld- és ter-
ménybeli fizetések megállapítása stb. stb. 
S ha még az állam, tekintettel arra, hogy a 
tanítók, óvók s más, a tanítói nyugdíjinté-
zetre támaszkodó — tanügyi férfiak ma már 
megháromszorozódtak, az évi államsegélyt, 
mit a nyugdíj-alapnak ád, a tanítással foglal-
kozók számarányához képest — a mi egé-
szen méltányos kívánság lenne — fölemelné 
s a nyugdíj-alapot — a mennyiben végeredmé-
nyében úgyis az államnak tesz a tanítóság 
hasznot — ingyen kezeltetné, akkor eme sze-
rény óhajtásunkat a nyugdíj alap veszélyezte-
tése vagy megrázkódtatása nélkül könnyen 
teljesíthetné s nyugodtan nézhetne a jövőbe 
is, mert nem sokára megtelnének a tanító-
képezdék, megszűnnék a tanító hiány s a nép-
nevelés ügyét a mostani bizonytalan jövője 
miatt desperált tanítóság helyett, egy — a 
tanügy iránt lelkesedő, e téren nemesen ver-
sengő, intelligens tanítóság kezei között lát-
hatná. 

(Bagamér.) Rácz Béla. 
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[TiziJNÓRA [J IBI 
Megfigyelések. 

Kicsiny iskolatennem egyik oldalán a padok 
rendkívül közel voltak a falhoz. Nem tűrhet-
tem, hogy a lánykák, azon az oldalon helyükre 
menve, egy-két kalapot, kendőt rendesen le-
verjenek az ott levő fogasokról. Szigorúan 
meghagytam, hogy senki azon az oldalon 
többé ne járjon. 

Kis leányaim úgy voltak szokva, hogy a 
mit megtiltottam nekik, nem teszem azt én 
magam sem soha. 

Az egyik aggódva föláll és kérdezi tőlem, 
hogy fogom én az ő rajzait, föladatait látni, 
ha azon az oldalon, a melyen ő ül, nem sza-
bad senkinek se járnia? — Nyomban meg-
nyugtattam, hogy ez a rendelet nem vonat-
kozik én reám is, ezentúl is fogok ő feléje is, 
meg minden társa felé is menni, ha arra 
szükség lesz. 

Másnap reggel bemegyek a terembe; a tanulás 
előtti ima után helyemre ültem és 'azonnal 
tauítcni kezdtem. Csodálkozva veszem észre, 
hogy az én növendékeim, a kik eddig mindig 
a legnagyobb csendben és rendben ültek taní-
tásom alatt, most nyugtalankodnak. 

Egyszer, kétszer figyelmeztetem őket: nem 
használ. Felállók, hogy végigmenjek a padok 
mellett, lássam a njugtalanság okát. Íme! 
Divat lapokból kivagdalt képekkel van kirakva 
a padló, a melyen csak én járhatok! 

Meghatva nézek a gyerekekre, a kik közül 
az egyik föláll és magyarázza nekem, hogy 
nem is tudtak figyelni, míg én az általuk 
fölékesített útamat végig nem járom. 

Azon közben egy leányka keserves sírásra 
fakadt és kérdéseimre elpanaszolta, hogy kis 
társai őt meg akarták verni, a miért ő nem 
hozott olyan képet, mint a többiek. 

Mikor néhány perez múlva fölocsudtam a 
nem várt meglepetés hatása alól, megköszön-
tem az édes gyerek-szív szeretetének ezt a 
szokatlan megnyilatkozását és intettem őket 
ások iránti türelemre, a kiknek nincs módjuk-
ban as, liogy szeretetüknek külsőleg is kifejezést 
adjanak. 

* 

Egyik iskolai évben volt egy kis fiú tanít-
ványom, ki rendesen iskolában maradt tanítás 
után addig, míg szülei a cselédet vagy szol-
gát érte küldték. A fiúcska nagyon szerette 

az állatokat. Azt a néhány perczet, a mit vár-
nia kellett, rendesen arra használta föl, hogy 
az iskola tágas udvarán levő (tanítói lakás és 
melléképületek is voltak ott) kis kutyát 
(Jambót), a csirkéket, de leginkább a galam-
bokat nézze. Bekukucskált sokszor a disznó-
ólba is. 

Egyszer hosszasabban kellett neki vára-
koznia. 

Én ezt az alkalmat arra használtam föl, 
hogy az eperfát megrázattam. A kis fiúnak 
szörnyű gyönyörűsége telt benne, hogy a fáról 
szép piros, édes eprek hulltak a földre. Csak-
hamar elszomorodott azonban, mert a nagy 
pocza kifut az ólból és mohón fölfalja előle 
a gyümölcsöt. 

Nem sokára elköltöztek az én kis tanít-
ványom szülői s velük a fiúcska is városunk-
ból. Én el is felejtettem a most említett, 
látszólag nagyon is jelentéktelen dolgot. 
Nem úgy Géza, ki 7 éves volt akkor. 

Majdnem 1/2 év múlva ezeket írta nekem: 
„Kedves Jolán Néni! Hogy vagy? Mit csinál 
a Jambó? Mit csinálnak a galambok? Mit 
csinál a disznó, a mely megette az én epremet, 
ha Te megráztad a fát? Ölel: Gézád." 

Egyszeribe megírtam a választ. Röviden 
megemlékeztem a személyemet illető kérdésről 
is, az ő kedves állatairól pedig ezeket ír tam: 
„A Jambó nagyon búsul, hogy Te, a kedves 
játszótárs, már nem vagy többé Szolnokon. 
A galambok kedves turbékol ássál üdvözölnek 
Téged. A disznó szörnyen kétségbeesett, hogy 
most nincs eper, ha nyár volna, bizonyosan 
lenne olyan udvariatlan és megenné a tié-
de t" . . . stb v 

Szerető anyai szív írt a föntebb idézett 
furcsa levélke mellé kommentárt, mentve a 
kis fiút azzal, hogy nem akarták korlátozni 
a levél Írásánál; neki pedig csak annyit tet-
szett az ő „kedves tanítójától" a távolból 
megkérdeznie. 

Ugyancsak az az anyai szeretet őrzi az én 
válaszomat, hogy meglegyen a kis fiúnak 
minden kérdésére hü feleletem akkor is, ha 
már megérti azt a szeretetet, a mely tanító 
és tanítvány szivét összeköti. 

Lássuk most már Gézát, a mikor még nem 
volt ilyen „Írástudó". 

Magánoktatással 5 éves korában kezdett 
tanulni. 
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Sok sok előgyakorlat után az „i" t meg-
tanultuk. Néhány nap múlva az „r"-t is. Most 
következett a rettenetes dolog. Hangoztattam 
vele az „i" hangot s nem engedtem elhall-
gatni, míg hozzá nem kapcsolja a már ismert 
mássalhangzót is. Egyszer csak rám emeli 
szép tekintetét, nagy sóhaj szakad kicsi szivé-
ből s azt mondja: „Te úgy kínozod az em-
bert!" 

Ne csudálkozzanak raj a tisztelt kollégáim, 
hogy nekem nem jutott eszembe kis tanítvá-
nyomat ezért rendreutasítani. Éreznie kell a 
tanítónak is azt a nagy küzdelmet, a mit a 
kicsi gyermek érez, mikor a legelső két han-
got kell egyszerre kimondania. 

Én nem tartom az érettségi vizsgálatot sem 
nehezebbnek, mint az „i" és „r" összekapcso-
lását. Természetesen mindkettőt megfelelő 
korban. 

* 

Tanítóskodásom alatt a következő esetben 
voltam magammal legjobban megelégedve, 
nem a tanítónővel, hanem a nevelőnővel. 

Uri gyerekről van szó. 
Valóságos kis vadvirág volt. Szülői szidták, 

megverték, mindhiába, Irénke mindenkihez 
durva, goromba volt. Ütött mindenkit, a kit 
elől-utól kapott. 

Egyszer fölemelte a kezét, hogy reám üssön. 
Én szeliden megfogtam a felém tartott kezét, 
mélyen a szemébe néztem és azt mondtam: 
„Irénke, te bántani akarsz engem, pedig látod 
én mindig szépen bánok te veled!" 

A kis leánynak egyszerre köny csillog a 
szemében. Hozzám simul és megcsókolja a 
kezemet! 

Hogyan értem el IrénEEvel ekkora ered-
ményt, megmagyarázni nem tudom, ny ilván 
azért, mert gorombaságait környezete mindig 
csak gorombasággal viszonozta s az elmondott 
eset volt nála az első, a mikor megérezte 
a dorgáló hangban is az igaz szeretetet. 

Ez a leányka nem volt tanítványom s a 
róla szóló történet a családi körben folyt le. 

* 

4 

Szolnokon általános szokás, hogy a tanulók 
első osztályú kis társaikat „csuzik"-nak csú-
folják. 

Mikor még lakásom az iskolaépülettel egy 
udvaron volt, egy alkalommal az I. osztályt 
vezető kollégám fölkért, hogy szellőztetés 
után, estefelé, csukjam vagy csukassam be 
tantermében az ablakokat. A tanterem ablakai 
mind utczára nyíltak. 

Mikor szürkülni kezdett, bementem, hogy 
az ablakokat becsukjam. Szemben az utcza 
másik oldalán állt egy III. osztályos tanít-

ványom. A mint meglát egy fejet — az én 
fejemet — az ablaknál, kedves tánczlépéssel 
ugrálva oda kiabál nekem: „Ah, kedves kis 
csuzikám, itt vagy! Be vagy zárva? Hát 
tudod-e már, hogy in? un? ni? ci ? cu ? 
uccu? Vagy más egyebeket is tudsz már, édes 
csuzikám ?!" 

Legkevésbbé sem zavartam a kis csufolódót, 
hanem mikor végigmondta a mondókáját, én 
is kiszóltam az ablakon: „Tudom bizony 
Iluskám!" 

A gyerek megismerte a hangomat, ijedten 
szaladni kezdett s egyre azt kiabálta; „Jaj, 
jaj, Jolán néni, nem csúfolkodom többé! Jaj, 
jaj, Jolán néni! Bocsásson meg kérem! Nem 
csúfolkodom többé." 

S tudtommal a kis Ilus, nem is csúfolódott 
többé soha. 

(Szolnok.) Magyaryné-Nigrínyi Jolán. 

I R O D A L O M . 
Vezér könyv a népiskolai számtan oktatásá-

hoz. Irta dr. Beke Manó, egyet, nyilvános ren-
des tanár. — Dr. Beke Maró az elemi nép-
iskolák számára írt s?ámtanához most jelent 
meg a vezérkönyv is. E vezérkönyv 5 rész-
ből áll. Az I. rész a számtani oktatás fejlő-
dését, a 11-ik rész (2 szakaszban) az I-ső osz-
tály részletes tanítás-anyagát, a III-ik rész a 
szemléltető eszközöket, a IV. rész a tanítás 
anyagának áttekintését, végre az V. rész a 
tanítás menetét tárgyalja. 

Az I. részben a számtani irodalom neveze-
tes képviselői rendszereinek ismertetése kap-
csán végig kiséri szerző a számtan-tanítás 
methodusának fokozatos fejlődését a mai fej-
lettségeig. Ezekből megismerheti a tanító a 
számtani irodalom nevezetes képviselőit is, 
kik közül: Biese Ádámmal, Pestalozzival, Diester-
lueggel és Grubevel, a hazaiak közül: Marótliy 
Györgygyei, Edvi Illés Pállal és Brassayval 
behatóbban foglalkozik a szerző. 

Ezek után 12 pontban foglalja össze a 
számtan raezionális módszerének kellékeit. 

A második részben szerző rátér az I-ső 
osztály részletes tananyagára. Az ismeitetést 
mintaleczkékben, az egy-en kezdi s a Grube-
féle individuális tárgyalás alapján egységen-
kint 16 ig megy; 16 tói egyszerre 20-ig tár-
gyal. A mintaleczkék földolgozásában szerző 
szigorú módszertani fokozatot tart. A gyön-
gébb sta pasztalatlanabb tanítók kedvéért azon-
ban e mintaleczkék némelyikét nem ártott 
volna nagyobb részletességgel írni. A semmit 
(0) a kettő (2) után ismerteti azon okból, mi-
vel voltaképen csak itt áll elő a kevesebb 
fogalma. A szorzást és osztást a 6-nál kezdi, 
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mert itt léphet föl legtermészetesebben e 
müvelet; e számig csak az összeadást és kivo-
nást gyakorolja. A -)-, — és — jeleket az 
5-nel, a X és : jeleket a 6-nál ismerteti s 
kezdi használni. Helyes. Ezen eljárást igen 
sok tanító fogja osztani s követni. 

A fonlosabb' methodikai egységek (8, 10, 12) 
ismertetésére a szerző súlyt fektet. Kifogásolni 
való azonban az, hogy a 11, 12, 13 stb. 
egységeket az ujjakon szemlélteti, mikor csak 
10 ujjunk van. 

Szerző az ismertetéseknél általában igen 
alkalmas s a gyermeknek kedves és érdeklő-
dését fölkeltő példákat használ; a 12 ismer-
tetésénél azonban több furcsán hangzó föl-
adatot nyújt, mint: 1 szarvasbogárnak meg 
3 rigónak hány lába van ? Hány ebnek van 
annyi lába, mint 2 szentjánosbogárnak? 

A II—VI. osztály tananyagával szerző 
nagyon röviden bánik el. Mindegyik osztályra 
csak egy egy mintaleczkét nyújt, melyeknek 
némelyike nem alkalmas arra, hogy egy pl. 
kezdő tani'ót az illető osztály tananyagának 
kezelésébe bevezessen. A szerző nézete sze-
rint is a II- ik osztály módszere eltér az I-ső 
osztályétól s annak mintaleczkékben való 
több oldalú bemutatását mégis elmulasztotta. 
A 100—1.000,000 számkör körében a fejszá-
molást illető legfontosabb momentumok gya-
korlati kezelése szintén elengedhetetlenül 
szükséges. 

Nem oszthatjuk a szerző azon nézetét, 
hogy „elkerülendő az az eljárás, hogy a tanító 
tanulókkal irat a falitáblára." Igaz, — hogy a 
s erző szavait használjuk — nem lehet a 
számtani oktatás czélja az, hogy a tanuló 
falitáblára is tudjon írni; de ezzel nem csu-
pán ezt a czélt kivánjuk szolgálni, hanem 
azt is, hogy 1. a tanulót nagyobb figyelemre 
serkentsük; mert minden ily künn számolás a 
gyermeknél egy-egy kis vizsgaszámba megy; 
2. szükséges, hogy a falitáblán egy-egy tanuló 
s ne maga a tanító írjon. Azért a többi 
tanuló épp úgy munkálkodhatik, sőt jobban, 
mintha a tanító ír a falitáblán. 

Még egy, habár nem fontos hibáját emlí-
tem meg e könyvnek, azt, hogy nincsenek 
egyes részei helyes egymásutánba állítva. 
Az I. rész után a Ill-iknak s az első osztály 
részletes tananyaga után a többi osztályok 
mintaleczkéit s ezekkel kapcsolatban a tani' 
tás fokozatainak ismertetését kellett volna 
tenni. 

A kelleténél is tovább időztem e könyv 
hiányainak fölsorolásánál, holott ezen hiányok, 
hibák, jelentéktelenek s elenyészően csekélyek 
a könyv előnyös oldalaival szemben, melyek e 
vezérkönyvet a legjobbak közé avatják. 

Igen bő útmutatást nyújt szerző a számtan-
tanításnál követendő eljárásra nézve. Igen 
tanulságosan s bőven szól a szemléltető esz-
közökről. Pontokba szedi, hogy mit -kell 
kívánnunk a szemléltetésre szolgáló tárgyra 
nézve; ismerteti a különböző számológépe-
ket stb. A számtan-tanítás módszerével ily 
kimerítően alaposan eddigelé egy tanügyi írd 
sem foglalkozott. Beke Manó vezérkönyvében 
a tanító a számtan módszerének minden viv-
mányával, azok alkalmazási módjával megis-
merkedik. 

A könyv nyelvezete általában jó. Sajtó 
hiba igen kevés van benne; nyomása tiszta; 
alakja akkora, (8 rét), hogy a tanító zsebébe-
könnyen befér. 221 lapra terjed. Ara 2 kor. 
80 fillér. 

Dr. Beke számtani vezérkönyvének megjele-
nését üdvözöljük; szegényes számtani irodal-
munkra nézve, hiányai mellett is, igazi 
nyereség. Melegen ajánlom tiszt, kartársaim 
figyelmébe. 

(Lalapest.) Gönczi Ferencz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Hlaváthy Teréz oki. tanítónőt 

a váraljai áll. eL népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kun Kálmán oki. tanítót a kaposvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kondra Mihály oki. 
tanítót a gecsei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Molnár András oki. tanítót a poklosteleki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Stromfeld Margit 
oki. tanítónőt a varbói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Laezkó Márton oki. tanítót a 
pórázi áll el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Murányi 
József oki tanítót a topánfalvi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Tamás Gyula és Nagy 
Ilona oki. tanítót, ill. tanítónőt a mérai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Bányai János felső-gagyi álL 
el. isk. tanítót a komaróczi áll. el. isk. hoz 
jelen minőségében; Kelemen János vajda-
hunyadi és Szondi Nándor fa^seti áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Merényi Margit váraljai 
áll. el. isk. tanítónőt a kaposvári áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Hostyicsky Etelka tö-
köli áll. el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvai 
áll. el. isk. jelen minőségben; Werner Jena 
topánfalvi áll. el. isk. tanítót a mosoni áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Puskariu Teodor 
almásmezői munkaképtelen g. kel. tanító ré-
szére évi 480 koronát; Lemle István tolnané-
medii munkaképtelen ág. hit,v. ev. tanító részére 
évi 860koronát; MoezDemetereserbiai munka-
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képtelen g. kel. tanító részére évi 340 koronát; 
Komsa Sándor balázsfalvi munkaképtelen g. 
kath. tanító részére évi 260 boronát; Neksa 
Tivadar alsó sebesi munkaképtelen g. kel. 
tanító részére évi 420 koronát; Gaál Lajos 
szatmárkegyi munkaképtelen ev. ref. el. isk. 
tanító részére évi 820 koronát; Berbenicza 
János nyiresfalvi munkaképtelen g. kath. 
tanító részére évi 300 koronát; Miksa János 
steji g. kath. tanító részére évi 560 koronát; 
Kohn Mór m. pécskai munkaképtelen izr. 
tanító részére évi 1040 koronát; Deák Mózes 
homoród-ujfalvi munkaképtelen közs. tanító 
részére évi 720 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Kondrovits 
Lajos őssi munkaképtelen g. kath. tanítónak 
egyszersmindenkorra 600 koronát; Hindelang 
Katalin ráczkereszturi munkaképtelen közs. 
el. isk. tanítónő részére 400 koronát egyszers-
mindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Németh Mihály hódmezővásárhelyi nyug. volt 
r. kath. tanító özv., szül. Varga Berta részére 
évi 500 koronát; néh. Kelemen Sándor buzás-
besenyői nyug. volt ev. ref. tanító özv., szül. 
Pető Anna részére évi 240 koronát; Somogyi 
György szabadii nyug. r. kath. tanító özv., 
szül. Wolf Erzsébet és árvája részére évi 
350 koronát. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Baka Áron volt csiklázárfalvi közs. 
tanító Brigitta nevű árvájának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
Sf Az orsz. polgári iskolai egyesület 

délvidéki köre Knyaskó Lajos elnöklése mel-
let megalakult f. hó 8-án Temesvárott. A gyű-
lésen Temesböl. Torontálból és Krassó-Szörény-
ből mintegy 50-en jelentek meg. Résztvettek 
továbbá Sebesztha Károly kir. tanf. Temesvár-
ról, Perjéssy László Szegedről és Göőz József 
dr. Budapestről, üdvözölve az egybegyűlteket. 
Perjéssy László, mint alelnök, az Orsz. Polg. 
Isk. Egyesület üzenetét tolmácsolta meleg 
szavakkal. Göőz József dr. a Néptanítók Lapja 
szerkesztősége nevében mondott szives üdvöz-
letet, örömmel látva az alakulást, mely úgy 
alapszabály szerint, mint a közoktatási minis-
teri rendelet folytán teljesen jogos és törvényes 
alapon mozog; szükségesnek tattá azonban a 
félreértések elhárítása végett hangsúlyozni, 
hogy a polgári iskolaiak körökké alakulása 
korántsem hadüzenet az elemi iskolai kollégák-
nak, kikkel 30 esztendő óta együtt működnek 
az általános tanítóegyesületekben. Óhajtandó, 
hogy önelhatá ozásuk folytán ezentúl is buz-
gón t ímogassáli az ált. tanítóegyesületeket, 

mert — különösen nemzetiségi vidékeken — 
nagy szükség van a magyar hullúra érdekeben 
az elemi és polgári iskolai kartársak válvetett, 
buzgó, lelkes együttműködésére. A polgári 
iskolák saját ügyeinek fejlesztése mellett az 
általános népoktatás nagy érdekeinek szolgála-
tában és a humanizmus terén ezentúl is talál-
kozni fognak az elemi és polgári iskolai kollé-
gák. Ez a mi intencziónk s ez az óhajtása — 
mint közvetetlenül tudjuk — az Orsz. Polg. 
Iskolai Egyesület elnökségének is. Sebesztha, 
Perjéssy és Göőz beszédeit örömmel és egy-
hangú helyesléssel fogadták. A megalakulásnál 
elnökké választották: Donszky Lukácsot Karán-
sebesről. Egy pár kitűnő előadás is volt. 
Donszky Lukács a polgári iskolákról nagy 
hatással értekezve kívánta, hogy a tervezett hét 
osztályú polgári iskola egységes legyen, ne oszol-
jék alsó és felső tagozatra, mint a hogyan azt az 
országos közoktatási tanács tervezte. Sebesztha K. 
köz tetszés mellett fejtegette, hogy a polgári 
iskola a magyar műveltségnek iskolája, czélja 
az á'talános magyar nemzeti műveltségnek ter-
jesztése. Szenes Adolf a nyugdíjkérdésről érte-
kezett s a következőket javasolta: a) A szol 
gálati idő 30 évben állapíttassák meg. b) Öz-
vegyek és árvák már 5 én szolgálat után 
özvegyi, ill. árvasegélyben részesüljenek, c) A 
fizetés emelésnél fizetendő 50° o szállíttassák 
le 5%-ra; vagy pedig e helyett és az évi 
díjak helyett az egyszer s mindenkorra fize-
tendő 33V3V0-03 szolgálati díj szolgáljon. 
A szerencsés megalakulás örömére üdvözlő 
táviratot küldtek 1V lassies Gyula minister 
úrnak és Morlin Emil osztálytanácsosnak. 

A párkánykerületi kath. tanítók 
egyesülete folyó hó 6-án Párkányban tartotta 
meg őizi közgyűlését, melynek keretébe a 
keresztény magyar királyság 900 éves fönnállá-
sának s a szt évnek megünneplésére a tervbe 
vett díszgyülés is beolvasztatott. Meiszermann 
Ignácz bátorkeszi esperes pleb., ker. tanfel-
ügyelő, egyh. elnök tanulságos beszéddel nyi-
totta meg a gyűlést. Kertész Ödön bátorkeszi 
tanító ifjú hévvel szavalta el Petőfi Magyarok 
Istene czímű költeményét Estéli András 
köbölkúti tanító „Uj század hajnalán" czímű 
vallásos költeményt szavalta el ihlettséggel. 
Végül a Szózat énekeltetett el. Vallásos és 
hazafias érzelmeiknek kifejezéseid elhatároz 
ták, hogy úgy a Tanítók Házára (már a 
múltban javaslatba hozott) 200 korona, nem-
különben a létesítendő Kath. Tanítók Házára 
is 200 korona azonnal kiutalványoztassék az 
egyesület pénztárából. Stampay János egye-
sületi jegyző a magyar katholikus tanítók 
II. országos kongresszusán Budapesten való 
kiküldetéséről számolt be a maga és Bittér 



39. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

Tódor nevében. Az egyesület jegyző-
könyvileg hálás köszönetet mond a bibo-
ros herczegprímásnak ama nagylelkűségéért, 
hogy az orsz. kath. tanítók segély-alapja 
javára eddig 30.000 koronát adományozott. 
Csepreghi Károly sárkányi tanító a szőllőmí-
velésről tartott sikerült gyakorlati előadást, 
melyért jegyzőkönyvi dicséretben részesült. 

j A pozsonymegyei tanítótestület jól 
látogatott XXVI. közgyűlését f. hó 17-én 
tartotta Pozsonyban a tanítónőképző-intézet 
nagytermében. A részletes tudósítást lapunk 
jövő számában fogjuk közölni. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sell. K. On „Tanítói jövedelem csökkentői" 

czímű czikkében kikel azok ellen, a kik, 
csakhogy egy-egy tanítói állást elnyerjenek, 
alkuba bocsájtl; óznak az iskola - föntartóval, 
lemondanak a korpótlékról, erről reverzálist 
állítanak ki stb. stb. Méltatlankodását értjük, 
de az ilyesmit másképen kellene megírni s 
még akkor is kérdés marad: lehet-e ezen 
czikkezéssel segíteni? — Str . I . 1. Az 
iskolafentartó felekezetnek nincs joga a 
püspöki kormánytól megerősített díjlevélben 
biztosított javadalomnál kevesebbre hirdetni 
pályázatot. 2. Miután ön az egész évi kor-
pótlékot fölvette és szept. havában nyugdíjba 
lépett, a szept., okt., nov., decz. hónapokra eső 
részt vissza kell térítenie. Az új tanítót ugyan-
ezen időre illeti a tanítói földek ez idei ter-
mésének 1/í része, vagy ennek pénzértéke. — 
Cz. J. és másoknak. A két évi gazdasági 
tanfolyamra a fölvételek már megtörténtek; 
a pályázók úgy az értesítést, valamint okmá-
nyaikat a rendes hivatalos úton fogják meg-
kapni. — Sárvár. Ismétlő-iskolába is köteles 
járni. — M. Oy. Császár. Be kell venni. 
Hiszen elmúlt 6 éves. — P. I. Csúz. Köteles 
tanítani. — lí. G. Várpalota. Mivel a köny-
vet nem küldték be hozzánk, nem ismerjük 
azt, tehát a bírálatot sem közölhetjük. — 
R. Ii. A tanító összes adóviszonyait hivatalos 
adatok alapján oly részletes kidolgozásban 
közli a Magyar Tanítók Naptára (1901. évf.), 
hogy ezentúl adóügyben hozzánk intézett kér-
désekre nem válaszolunk. Mi irunk a tanító-
ságnak, a tanítóságot pedig csak arra kérjük, 
hogy — olvasson. — P. J. Rákócziszál íás. 
Az államsegélyen fölül aligha engedélyeznek 
díjat „segédtanítóra". Korpótléka már esedé-
kes ; első sorban iskolaföntartójától kell kérnie 
s ha az, szegénysége miatt, nem tudja meg-
adni : kérheti a közoktatásügyi ministertől 
olyképen és oly mellékletekkel, mint a hogy 
a Magyar Tanítók Naptárában (1901. évf. 90. 

és 91. oldal) meg van írva. — J. L. Gyakor-
lat szerint az elnök szavazásának csak egvtnlő 
szavazatok eldöntése czéljából van helye. 
Ha az egész testület fizetésemeléséről van szó 
az iskolaszéki gyűlésen, véleményünk szerint 
a tanítók képviselője, mint tanító, személyesen 
érdekelve van s így tartó/.kodnia kell a sza-
vazástól. Az elnöknek pedig ily fontos kérdést 
inkább újabb gyűlésre kellene halaszlani, 
mintsem 3 emberrel dönteni. — Vidor F. 
1. Magyarosított nevét jelentse be a nyugdíj-
intéző közoktatási ministeriuainál. Csatolja 
kérvényéhez a névváltoztatásra vonatkozó 
belügyministeri engedélyt. 2. Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 2-ik §-a alapján — mint szel-
lemileg gyengét — elutasíthatják az elemi 
isk. fölvételnél. 3. „Nyelvismeret" a l a t t a fö lv . 
naplóba azt kell bejegyezni, hogy mily nyelven 
tud az illető tanuló beszélni. 4. A tankötele 
sek névjegyzékét az iskolaszéknek kellene 
tudnia a tanköteleseknek a községi elöljáróság 
által eszközölt összeírásából. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Király Ö Fölsége f. hó 13-án reggel 

Gödöllőre érkezett s mintegy négy hétig fog 
Magyarországon tartózkodni. A fölséges úr 
Gödöllőről hetenkict kétszer jön be székes-
fővárosába, hogy kihallgatásokat adjon. Ki-
hallgatásra jelentkezett a tanítóság küldött-
sége is, mely Magyarország tanítói nevében 
azt a hódolati díszalbumot fogja átadni Ó 
Fölségének, a melyet az összes orsz. tanító-
egyesületek képviselői aláírtak. A küldöttség 
vezetője és szónoka Lakits Vendel igazgató-
tanító, az Orsz. Biz. elnöke lesz. 

— Trencsénmegyei tanítók a minister-
ia l . A „Trencsénmegyei Alt. Tanítótestület-
nek" mintegy 30 tagból álló küldöttsége, 
melyhez dr.. Roszival, Smialovszky Valér és 
Zsámbokréthy orsz. képviselők is csatlakoztak, 
tisztelgett f. hó 11.-én Wlassies ministernél, 
hogy átadja ő nagyméltóságának a clíszeluök-
ségéről szóló oklevelet. A küldöttség szónoka 
Kosztka Mihály kir. tanfelügyelő volt, a ki 
szép szavakban tolmácsolta a trencsénmegyei 
tanítók érzelmeit, hangsúlyozván, hogy a 
trencsénmegyei tanítóságnak kettős törekvése 
az, hogy a gondjaira bizott ifjúságot hazafias 
és vallás-erkölcsös nevelésben részesítse. A 
minister köszönetet mondott a küldöttségnek 
s a díszoklevelet örömmel elfogadta. Meg-
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elégedésének adott kifejezést, hogy a tanítók 
— a kikért, legnagyobb sajnálatára, még 
mindig nem tehetett annyit, mint a mennyit 
szeretett volna s mint a mennyit a kitűnő 
szellemtől áthatott tanítóság megérdemelne —-
mintegy megérzik azt, hogy ő rokonszenvvel 
viseltetik irántok; kérte a trencsén megyei 
tanítókat, hogy buzgólkodjanak a haza javára 
abban a két irányban, a melyet szónokuk 
megjelölt, ő iránta pedig legyenek továbbra 
is bizalommal, mint a hogy ő is teljesen meg-
bízik a magyar tanítók hazafias kötelesség-
tudásában. A ministert láthatólag kellemesen 
lepte meg ez a nagy küldöttség az ország 
ama vármegyéjéből, a hol a lelkes tanítóság 
hazafias működésére oly nagy szükség van. 
A díszoklevél remek keretbe van foglalva; 
ez utóbbi a zay-ugróczi fafaragó-iskola mű-
helyében készült s becsületére válik annak a 
derék iskolának. 

— Hidassy Kornél szombathelyi püspök, 
hosszú betegség után, f. hó 12-én meghalt. 
A jámbor életű, jótékony főpap, a ki magára 
évenkint csak 5 — 600 forintot költött s jöve-
delmének nagyrészét jótékony czélokra adta, 
72 évet élt. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képvi-
selőházamint már lapunk m. számában is 
jele/tük, f'. hó 8 án kezdette meg tárgyalásait. 
A pénzűgymiü ister a 10-iki ülésén terjesztette 
be az államköltségvetést, terjedelmes beszéd 
kíséretében. Az 1901. évi költségvetés a nép-
oktatásügyről örvendetes módon gondoskodik; 
ránk vonatkozó részének ismertetését lapunk 
mai számában kezdjük meg s további számaink-
ban folytatjuk. — A persa sah f. hó 12-én 
elhagyta a magyar fővárost, a hol nagyon 
jól érezte magát s kilátásba helyezte, hogy 
jövő évben is ellátogat hozzánk 10 napra. — 
Krüger elnök f. hó 13 án a Gelderland" 
gőzösön Európába indult; a búrok még m n-
d ;g tartják magukat. 

— A magyar középosztály pusztulása 
foglalkoztatta a rault héten Kassán tartott 
gazdakongresszust. Oly sok szó esett ezen a 
kongresszuson a nevelésről, akár csak egy 
pedagógiai gyűlésen. „Meg kell változtatnunk 
nevelési rendszerünket, mondotta Mailáth 
József gróf, még pedig olyképen, hogy produk-
tív pályára kell szorítani gyermekeinket." 
Geöeze Sarolta a nőnevelésről értekezett s a 
középosztály hanyatlásának egyik okát a nők 
fölszínes nevelésében látja, mely a munka le-
nézésére s az oktalan prédaságra, de a neme-

sebb társadalmi föladatok elhanyagolására is 
vezet. Határozatilag kimondották, hogy ajánl-
ják a középbirtokos gazdáknak, hogy gyerme 
keikbe már kiskorukban beoltsák a vallásos és 
erkölcsi érzület mellett a munka szeretetét, 
minden tisztességes munkás megbecsülését, hogy 
serdülő ifjaikat ne csak kizárólag az állami 
szolgálatra neveljék, de neveljék a gyakorlati 
kereskedelmi, ipari, magánhivatalnoki, teknikai 
és egyéb produktív foglalkozásokra is. Károlyi 
Sándor -gróf nagy elismeréssel nyilatkozott a 
szövetkezeti ügyet támogató tanítókról. — 
„A magyar szövetkezetek legnagyobb részét 
— mondotta az orsz. gazdasági egyesület 
elnöke — eddigelé papok és tanítók vezették, 

í ő bennük találtuk meg azon elemet, mely a 
falusi nép bajainak jó ismerője, mely a kis-
birtokos és a munkás helyzetét naponkint 

| közvetetlenül szemléli. Másrészt nevelési irá-
nyuk őket a nép vezetéséhez fölötte alkalmassá 
teszi, mert ez bennük a legtöbbször megbízhat. 
A nép becsületes és a méltányossági érzet 
banne igen nagy mértékben van meg, de épp 
azért, mert ez érzetet főként a pap és a 
tanító istápolja lelkében, állott elő az, hogy a 
szövetkezetek élére igen sok esetben ők jutot-
tak. E vezetőkről magam részéről csak jót 
tudok mondani. Ez ünnepies alkalommal, midőn 
segítségükért köszönetet mondok, fölkérem őket, 
hogy a szövetkezetek további fejlesztését irá-
nyítsák. " 

— Három milliós alapítvány. Id. Pálffy 
János gr. nevéhez lesz örök időkre fűzve ez 
a nagyszerű alapítvány. A jótékonyságáról 
már régebb idő óta ismert főúr fölkereste 
Széli Kálmán kormányelnököt a budavári 
palotában s átadott neki egy szabatosan 
kiállított oklevelet, a melyben az alsó-diósi, 
ottóvölgyi, csesztei, pilai és dubovai 5758 
katasztrális hold erdőből és 734 katasztrális 
hold szántóföldből álló pozsonymegyei ura-
dalmát s a csesztei Vöröskővárnak őt illető 
háromnyolezad részét örök tulajdonjoggal ala-
pítványként a magyar államra ruházza a 
végből, hogy e legalább is 2,743.000 korona 
forgalmi értékű ingatlanság évi jövedelméből 
700 és 1000 koronás ösztöndíjakat alkossanak 
a magyar középosztály magyar érzelmű család-
jainak oly férfitagjai részére, a kik közép-
vagy felső iskolát végeznek és szorgalmuknál, 
szegénységüknél s hazafias érzelmeiknél fogva 
kiválóak. A 700 és 1000 koronás ösztöndíjak 
felekezeti különbség nélkül osztandók ki. A míg 
az alapítványt tevő nemes úr él: ez ura-
dalmak hasznát magának tartja fönn; de 
halála után az uradalomnak minden élő és 
holt fölszerelése is az alapítvány javára esik. 
Pálffy János gr., a ki jelenleg 71 éves, e 
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nagyszerű alapítványával a nemzet nagy jótevői 
közt emelt magának ereznél maradandóbb 
emléket! Aka>sai gazda-kongresszusnak örven-
detes viszhangja ez a nagy alapítvány. — 
Wlassics minister a köv. levelet intézte a 
jótékony főúrhoz: „Kegyelmes uram! Érte-
sülvén valóban páratlan áldozatkészségéről, 
melylyel egyik pozsony megyei birtokát a 
magyar középosztály fiainak neveltetésére 
szolgáló alapítványul fölajánlani méltóztatott, 
meg nem állhatom, hogy a legnagyobb tiszte-
lettel kifejezést ne adjak elragadtatásomnak e 
nemes tett fölöit. a melyet a legtisztább haza-
fias érzés, fenkölt gondolkodás és igaz böl-
cseség sugallt Nagyméltóságodnak. Adja 
Isten, hogy e hatalmas alapítvány fölhaszná-
lása mindig abban a magasztos szellemben 
történjék, mint a milyenben fogant, s mindig 
annyi sikerrel járjon a magyar faj megerősö-
dése érdekében, mint a mennyi siker Nagy-
méltóságod lelki szemei előtt, nemes elhatá-
rozásakor, óhaj- és reményképen lebeghetett. 
Fogadja Nagyméltósásjod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. Wlassics, s. k." 

— A Luttenberger-alapra, mint a nekünk 
beküldött kimutatásból látjuk, összesen 2485 ko-
rona 52 fillér gyűlt össze. A megboldogult 
sírjára helyezett emlékkő avató ünnepsége 
f. hó 28-án, vasárnap, lesz a Kerepesi úti 
temetőben. 

— A két-éves gazdasági tanfolyamot 
végzett s arra most fölvett tanítók. Azok 
az itjú tanítók — számra 11-en — a kiket 
a földmívelésügyi minister úr 1898. év őszén 
két-éves gazdasági tanfolyamra fölvett, ez év 
augusztus hónapjában végezték be tanulmá-
nyaikat és pedig a lehető legszebb sikerrel. 
Közülük tíz kitűnő, egy jeles általános osztály-
zatú bizonyítványt nyert. Igen örvendetes 
eredmény. Pedig a földmíves-iskolákba fölvett 
ösztöndíjas tanítóknak — mint alább, a tan-
tárgyak fölsorolásánál látjuk — elég sok 
tanulni valójuk van, tehát nem éppen könnyű 
föladat előtt állanak. Kora reggeltől késő 
estig munkában kell lenniök. Szünidőt heten-
kint legfölebb félnapot kapnak, vasárnapon. 
Ha az elméleti tárgyakkal végeznek, künn a 
gazdaságban, szőllő- s gyümölcstelepen, az 
istállóban gyakorlati tanulásra szoríttatnak 
s nem egyszer bizony a dolog végét is meg 
kell fogniok. E mellett még kötelesek az ille-
tők a földmíves-iskolai tanulókat a közisme-
reti tárgyakra (irás, olvasás, számtan stb.) 
tanítani. A 2 éves gazdasági tanfolyamot hall-
gató tanítók a következő tárgyakat tanulják: 
1. Földmívelés és növénytermelés. 2. Rétmíve-
lés. 3. Állattenyésztés, ápolás és tejgazdaság. 
4. Kertészet. 5. Szőllőmívelés. 6. Baromfi-, 

méh- és selyemtenyésztés. 7. Gazdasági épü-
letek ismertetése. 8. Gazdasági fatenyésztés 
és erdészet. 9. Elszámolás. Osztályoztatnak 
még a következőkben: 1. Gyakorlati avatott-
sága a gazdaságban és istállóban. 2. Gyakor-
lati avatottsága a kertben. 3. Gyakorlati 
avatottsága a szőllőben s egyebütt. 4. Erkölcsi 
magaviselet. Mint látjuk, a szóban levő tan-
folyamot hallgató tanítók a gazdaság minden 
ágát tanulják s a két év leforgása alatt mód-
jukban állhat e téren a kivánt elméleti s 
gyakorlati tudnivalókat elsajátítani s magukat 
kész gazdákká képezni. Szükséges, hogy kész 
gazdák legyenek, mert egy ily tanfolyamot 
végzett tanítónak a gazdasági ismétlő-iskolánál 
kezére bizott 20—30 hold földet mindjárt 
önállóan kell vezetnie, rajta nemcsak oksze-
rűen, de mintaszerűen is gazdálkodnia. A 
2 éves gazdasági tanfolyamot most végzett 
tanítók közül a közoktatási kormány hetet már 
kinevezett, és pedig: Vétek Sándort Hevesre, 
Csollán Dezsőt Udvardra (Komárommegye), 
Jancsó Gerőt Mezőtúrra (J.-N.-K.-Szolnok-
megye), Kammél Ferenczet Nyírbátorra (Sza-
bolcsmegye), Nagy Kálmánt Nagy- Beregre 
(Beregmegye), Gerlach Jakabot Bártfára (Sáros-
megye) és Polyánszky Istvánt Szaniszlóra 
(Szatmármegye), kik állásukat október hó 1 én 
már elfoglalták. Fizetésük 1200 korona, to 
vábbá 300 korona lakbér és a gazdasági 
ismétlő-iskola gyakorlati területéből befolyó 
tiszta jövedelem 20%-a. Döme Sándor, Kollár 
András, Wallner Jakab és Mihályi Kálmán a 
szervezés alatt álló gazdasági ismétlő-iskolák-
hoz lesznek legközelebb kinevezve. Egy tanító 
magánúton végezte el a szentimrei földmíves-
iskolánál a 2 éves gazdasági tanfolyamot; az 
illető azonban e tanév folyamán a közokt. 
kormány által — fedezet hiányában — nem 
nevezhető ki ily iskolához. A most végzettek 
helyeire — a vallás- és közokt. ministerium 
javaslata alapján — a földmívelésügyi minis-
ter úr, szintén évi 800 korona ösztöndíjjal 
f. é. szeptember hónapban más tizenegy taní-
tót vett föl a földmíves-iskolákhoz. Fölvétet-
tek (25 pályázó közül): Gajda Gyula Lúgosra, 
Lenhardt Ferencz Nagy-Szent Miklósra, f f a j -
gató Géza Pápára, Schill János Csákovára, 
Derzsi Kálmán Algyógyra, Simon Sándor 
Adára, Majoros Ignácz Karczagra, Zalay 
József Hódmező-Vásárhelyre, Pataky Sándor 
Jászberénybe, Helyes Pál Kecskemétre és 
Ilaraszthy József Szent-Imrére. A fölvettek 
közül kettőnek kitűnő, kilencznek j e l e 3 rendű 
néptanítói oklevele van, a mi reményt nyújt 
tanulmányaiknak jó sikerrel való befejezéséhez. 

— A Tanítók Házáért. Hódmező-Vásár-
helyen f. hó 1-én Török Péter elnöklete alatt 
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a községi tanítótestület rendes havi gyűlést 
tartott, melynek kimagasló pontja Nagy 
Istvánnak azon nagy lelkesedéssel elfogadott 
javaslata volt, hogy a tantestület minden egyes 
tagja 5 éven her észtül havonhint 1—1 horonát 
fizet be a Tanítók Húsában létesítendő szoba-
alapra. Ugyancsak e czélra egy nagyobb 
szabású népünnepély tartását is tervbe vette 
a tantestület. 

— Jubileum. A somogy-endrédi ev. reform, 
egyház folyó 1900. évi október 20 dikán, 
szombaton, tanítójának: Bakonyi Józsefnek a 
külső somogyi ev. ref. egyházmegyei tanítói 
kör alelnökének tanítósága 50-dik évfordulója 
alkalmából ünnepet rendez. 

— Iskolaavatás. Szepetneken (Zalam.) 
szept. 30-án avatták föl az új iskolát, mely 
34.000 K. költségen épült emeletes szép épü-
let, 4 tanteremmel és 4 tanítói lakással s a 
melynek létrejöttében nagy érdeme van 
Berkovics József plébánosnak. A fölavatáson 
megjelentek : a főispán, a szombathelyi püspök 
képviselője, az alispán stb. A kir. tanfelügyelő 
átadta a szepetneki róm. kath. híveknek a 
népnevelés oltárára hozott nagy áldozatukért 
Wlassics minister köszönetét és elismerését. 
Az istentisztelet végeztével a hívek Kölcsey 
Hymnusát énekelték a templomban nagy 
hazafias lelkesedéssel Békefi Elek zalakoppányi 
igazgató-tanító orgona-kisérete mellett, 

— Egy külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskola megnyitása. Az Udvard 
(Komárommegye) nagyközségben szervezett 
külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskola 
f. é. október hó 1-én nyilt meg, nagy ünnepé-
lyességgel. A szaktanítóul kinevezett Csollán 
Dezsővel Lőrinczy György kir. segéd-tanfel-
ügyelő utazott ki. A megnyitásra Komárom-
vármegye főispánja Sárközy Aurél, ki egy-
szersmind a megyei gazdasági egyesületnek is 
elnöke, az udvardi kerület országgyűlési kép-
viselője, a járás főszolgabirája, a megyei fő-
jegyző s a dunántuli ev. ref. püspök is meg-
jelentek. Udvard község e napon képviselő-
testületi rendkívüli közgyűlést tartott s ezen 
Lőrinczy Gy. s.-tanf. Csollán D.-vel a hivatalos 
esküt letétette s őt hivatalába, lelkesítő beszéd 
kíséretében ünnepélyesen beiktatta és ezzel 
kapcsolatosan a gazdasági ismétlő-iskolát meg-
nyitoltnak nyilvánította. A jelenvolt megyei 
előkelőségek lelkes felszólalásokkal emelték 
az ünnepet s biztosították az intézmény iránt 
való közérdeklődést és az iskola kívánatos 
fejlődését. Adja Isten, hogy azon nemes inten-
cziók, melyekkel Wlassics Gyula közokt. 
ministerünk ezt az intézményt megteremtette, 
megvalósuljanak s áldásthozók legyenek nem-
csak Udvard községre, hanem a vidékére is. 

— A kolozsmegyei tanítótestület m. évi 
közgyűlése, alapítványán kívül, 200 koronát 
szavazott meg segélyképen a Tanítók Házai 
javára; ezt az összeget (200 koronát) az 
egyesület már be is fizette az Eötvös alap 
pénztárába. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra: Balúsy Gyula (Potos) részesjegyének 
törlesztésére: 10 korona, ugyancsak Balásy 
Gyula (1890-től 1900-ig tíz évi tagsági díja 
fejében 2—2 koronával) 20 korona; Sebő 
János 30 f. 2. Tanítók Házára: Mihalovich 
Sándor, Szidorfalva (lapunkban megjelent 
czikke tiszteletdíját, azzal az óhajtással, hogy 
virágozzék „ez a mi nagy büszkeségünk: 
jövőnk biztos záloga") 8 K.; Pribék József 
az aug. 29 iki hangverseny utólagos fölül-
fizetéseiből 3 K. 20 f. (ehhez hozzájárultak: 
Szommer Gyula 2 K.; Fejes János 1 K. 20 
fillér = 3 K. 20 f.); Gál István (Ferencznapi 
gyűjtése családi körben) 2 K. 50 f. Átadtuk-
Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII. Wesse-
lényi-u. 52. sz.) 

— Gyűlések. Az ungvármegyei ált. nép-
tanítóegyesület szobránczi járásköre folyó hó 
30.-án Tárnán tartja őszi köri gyűlését. — 
A szolnokdobokavármegyei tanítóegyesület f. hó 
20-án Deésen tartja meg rendes közgyűlését, 
mely alkalommal üdvözölni fogják Bencze 
Károly, Glósz Sámuel, Tyukodi Alajos, Észt eg ár 
Antal, Peres Károly, Rakusz Lajos és Bácz 
Miklós tanító-tagtársakat 25-éves tanítói műkö-
désük alkalmából. 

— Halálozások. Bóna Sándor, róm. kath. 
tanító, f. hó 3.-án életének 46. és tanítósko-
dásának 25. évében Szentesen hirtelen meg-
halt. — Komlóssy István lévárti (Gömörmegye) 
kántortanító életének 59., áldásos kántortanítói 
működésének 40. évében október hó 7-én 
szívszélütés következtében elbunyt. Temetésén, 
mely okt. 9-én volt, kartársai s az egész 
község nagy részvéttel jelentek meg. — Panulin 
Péter nyugalmazva volt horlyói (Ungm.) 
kántortanító f. hó 9-én életének 70., tanítói 
működésének 45. évében, alig 2 évi pihenés 
után elhunyt. Áldás legyen emlékükön! 

Tarta lom : Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) — Egy külföldi szakfolyóirat rólunk. — Ked-
vező jelek. Ujváry Béla. — Yan-e tanítónő-kérdés ? 
Ember János. -— Viszonosság, egyenrangúság. Töröli 
Endre. — A nyugdíjtörvény revíziója. Bácz Béla. — 
Szíinóra: Megfigyelések. Magyaryné-Niqrínyi Jo-
lán. — Irodalom. Gönczi Ferencz. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr, 

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. 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 elöljáróság! bizony ítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása . — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be . Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) I. Az állami elemi népiskolák 

személyi járandóságainak részletezése. Az 
1900. évi költségvetésben 3000 tanítói 
állás volt fölvéve; ehhez jön az 1901. 
évi költségvetési előirányzatban 300 
ríj állás az 1900. évben szervezett új 
állatni népiskoláknál, továbbá 50 új 
tanítói állás a létező állami iskolák 
fejlesztésére; az 1901. évi költségvetés-
ben tehát összesen 3350 tanítói állás 
van fölvéve, még pedig 80 állás 1400 
korona, 387 állás 1200 korona, 1850 
állás 1000 korona és 1033 állás 800 
korona fizetéssel. A fizetések főösszege 
3,252.800 korona vagyis 350.000 koro-
nával több, mint 1900-ban. 

A Néptanítók Lapja folyó évi 10 —12. 
számában bőven ismertettük azt a tár-
gyalást, a melyet Wlassies minister az 
állami tanítók anyagi helyzetének ren-
dezése ügyében Lukács pénzügyminis-
terrel megindított. E tárgyalások örven-
detes eredménye az 1901. évi költség-
vetésben abban nyilvánul, hogy az új 
350 tanítói állás már mind 1000 korona 
fizetéssel van fölvéve, s hogy a székes-
fővárosban és környékén, továbbá Fiúméban 
alkalmazott családos tanítók működési pct-
lékára 40 ezer korona van előirányozva. 
Erős a hitünk, hogy mihelyt az állami 
tisztviselők fizetésrendezése a közel 
jövőben megvalósul, ezzel egyidejűleg 

a szintén állami tisztviselői jelleggel bíró 
állami tanítók fizetésrendezése is meg-
oldást nyer. 

Tanítói lakpénzekre elő van irányozva 
összesen 570.900 korona, még pedig 
600 koronás lakpénz 21, 400 koronás 6, 
360 koronás 100, 300 koronás 673, 
240 koronás 200 és 200 koronás lakpénz 
1350. A pótlékok főösszege, ide nem 
értve a székesfővárosban és környékén, 
továbbá Fiúméban alkalmazott családos 
tanítók 40 ezer korona működési pót-
lékát, 232.340 korona, a mely a követ-
kező részletekből áll elő: 1900 tanító 
részére egyenkint 100 korona évötödös 
pótlék, továbbá igazgatói pótlék 28 — 
300 koronás, 60 — 200 koronás, 6 -
120 koronás és 180 — 100 koronás. 
Néhány állami tanító részére, a kik az 
iskola államosításakor magasabb fizetést 
élveztek, a többlet, nyugdíjba számít-
ható személyi pótlék czímen van a 
köj|ségvetésbe fölvéve. 

JLzon hitoktatók díjazására, a kiknek 
tiszteletdíja az állami iskolák költség-
vetéséből nem fedezhető, 64 ezer korona 
van fölvéve; ezzel az állami iskolák-
ban működő hitoktatók tiszteletdíjára 
immár 250 ezer korona fordíttatik. 

Tűzifa - váltságra 3856 korona, az 
állami vándortanítók úti átalányára 
3000 korona, szolgák közvetetlen díja-
zására 3650 korona van előirányozva. 

Lapuiik 48-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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1901. évben ismét 200 új állami 
népiskola állíttatik, 300 új tanítói 
állással; ezeket számításba véve, a jövő 
évben már 3650 állami tanítói állás lesz 
rendszeresítve (1895. évben még csak 
1557 állami tanítói állásunk volt). 

Wlassics minister az állami népok-
tatás 1901. évi költségelőirányzatát 
ekként indokolja: 

„A népiskolai közoktatást rendező 
1868. évi XXXVIII. törvényczikk 80. 
szakasza szerint a közoktatási ministernék 
nemcsak joga, hanem tiszte, tehát köte-
lessége mindenütt, a hol a szűkség meg-
kívánja, állami népiskolákat fölállítani, tisztán 
államköltségen." 

„Ezen jogomban és tisztemben igyek-
szem tervszerűen és a leggondosabban 
eljárni, és miként az 1899. évi állami 
költségvetés indokolásában részletesen 
kifejtettem, egyelőre, öt év alatt szer-
vezendő ezer új állami népiskola föl-
állítását vettem czélba, a melyből 
1899 — 1900. évben 100 iskola, összesen 
600 tanítói állomással szerveztetvén, 
1901. évre a szokott módon, vagyis az 
iskolák megnyitását szeptember hóra 
tervezvén, 200 új állami iskolának egy 
évi 480.000 korona szervezési költségei-
ből ismét csak egy harmadrészt, vagyis 
160.000 koronát irányoztam elő." 

„A már működésben levő állami 
népiskoláknál, az állam által elvállalt 
iskolaföntartói kötelezettségből kifolyó-
lag s tekintettel a sok helyütt halaszt-
hatatlan fejlesztési szükségre, 50 új 
tanítói állást vettem előirányzatba, a 
melylyel azonban csak a legégetőbb 
bajon segíthetek, mivel az állami 
iskolák fejlődése nagyobb arányú fej-
lesztést igényelne." 

„Az állami elemi tanítók javadalma-
zásának rendezése immár halaszthatat-
lan. Az 1893. évi IV. t.-cz. 21. szakasza, 
az akkor azon törvény hatálya alól 
kivett szolgálati ágaknál alkalmazott 
tisztviselők illetményeit külön intézke-

désekkel rendelte szabályoztatni. A köz-
oktatási tárcza körében már minden 
kivett szolgálati ág illetményei szabá-
ly oztattak, csupán az állami elemi 
tanítóké van még hátra. Addig is, míg 
ezen szabályozás keresztül vihető, a 
székesfővárosban és környékén, továbbá 
Fiúméban alkalmazott családos állami 
elemi tanítók működési pótlékára 40 
ezer koronát irányoztam elő." 

„A Tanítók Háza budapesti és kolozs-
vári épületeinek létesítésére szükséges 
egy millió korona második részlete 
czímén 200.000 koronát, mint beruhá-
zási kiadást és ezúttal mint lölcsön-
bevételt irányoztam elő, mely tétel a 
kölcsön törlesztési részletét 11.000 
koronával növeli." 

„Az északkeleti kárpátalji vidéken 
szervezendő állami elemi népiskolák: 
építkezési költségeire 200.000 koronát 
irányoztam elő, minthogy az érdekelt 
községek képtelenek önerejükből iskola-
helyiségekről gondoskodni. Ezen kölcsön 
út ján fedezendő beruházás törlesztési 
részlete 11.000 koronát tesz." 

II. A községi, felekezeti és magán nép-
iskolák segélyezése a költségvetésben 
külön czím alatt foglaltatik. Az összes 
előirányzat e czímén 2,220.000 korona, 
a mely a következő részletekből áll elő: 
Az 1893. év előtt szervezett községi 
iskolák segélyezésére a mult évihez 
hasonlóan 1901. évre is 280 ezer ko-
rona van fölvéve. Felekezeti és községi 
iskolák tanítóinak fizetéskiegészítésére 
és évötödös pótlékára 1,900.000 ko-
rona, vagyis 100.000 koronával több 
van előirányozva. Ismételve hangsúlyoz-
zuk, hogy ha van még, a mint hogy két-
ségtelenül sok van olyan tanítói állás 
az országban, a melynek javadalmazása 
nem éri el a 600, illetve 800 koronát, 
ennek oka kizárólagosan abban kere-
sendő, hogy az illető felekezeti iskolai 
hatóság nem kérte a kiegészítéshez 
szükséges államsegélyt; mert nincs eset 
reá, hogy a közoktatási kormány enemű 
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kellően fölszerelt és indokolt kérelmet csak 
egy esetlen is elutasítana. 

Testületek, egyesületek és magánosok 
által fentartott intézetek, valamint 
egyéb népnevelési egyesületek segélye-
zésére a jövő évben is 40 ezer korona 
fordíttatik. 

— Gazdasági oktatás. A gazdasági téli 
tanításokat a m. évben 300 ezeren fölül láto-
gatták. Az intézmény tehát teljesen bevált s 
oly helyekről is, a hol kezdetben idegenkedtek 
az eszmétől, most már tömegesen fordulnak 
a gazdasági egyesületekhez, melyek a föld-
mívelési minister hathatós támogatásával ren-
dezik e tanfolyamokat. Az idei télen 55 gaz-
dasági egyesület és gazdakör 2157 előadást 
tart s ezenfölül 120 gazdasági tanfolyamot 
is rendeznek. A gazdasági előadások mellett 
még 160 helyen háziipari tanfolyam is lesz, 
a hol a szalma-, gyékény-, kukoricza-fonást 
és kefekötést fogják tanítani, a gazdasszonyok-
nak pedig a zöldség- és gyümölcs-aszalásból 
rendeznek tanításokat. A magyar gazda tehát, 
ha akar, most már okulhat és tanulhat; hogy 
pedig akarjon, arra nézve sokat tehet a taní-
tóság, a melyet ezennel fölkérünk: buzdítsa 
a gazdaközönséget a gazdasági előadások és 
tanfolyamok szorgalmas látogatására. 

A kivándorlás ellen. 
Az idén májusban, az aratás előtt való 

hónapban, nyolczezernél több ember vándorolt 
ki Magyarországból, nagyrészt Amerikába. 
Nyolczezernél több ember ment ki útlevéllel. 
Hogy útlevél nélkül mennyi ment ki, azt nem 
lehet tudni; de azt igenis tudjuk, hogy az 
Amerikába kiment parasztok visszaküldözik 
útleveleiket az itthon maradtaknak és ezen a 
módon egy útlevelet egymásután többen is 
használnak. Már juniusban és juliusban csök-
kent a kivándorlók száma, az aratás miatt. 
De valószínű, hogy augusztusban megint meg-
kezdődött a nagyobbszabású népvándorlás; 
mert sokan csak azért várták meg az aratást, 
hogy útiköltségre valót kereshessenek maguk-
nak s aztán fölkerekedtek, be sem várva a 
nyomorúsághozó telet. 

Ez a kivándorlás nem volna baj, ha 
Magyarország túlságosan bőnépességű állam 
volna; hiszen Belgium, Hollandia, Németország 
és Anglia csakúgy ontják az embert a három 
gyérnépességű világrészbe és azokra az orszá-
gokra nézve valóságos szerencse, hogy van 
hová tenniök emberfölöslegüket. De nálunk 

szó sincs emberbőségröl; sőt még igen sok 
emberre van szükségünk, hogy hazánk az 
ipari és mezőgazdasági kultúra modern magas-
ságára emelkedhessék. Ezért a kivándorlás 
minálunk nagy szerencsétlenség, melynek, a 
mennyire csak lehet, útját kell állani. 

Fölszínesen gondolkodó emberek divatba 
hozták nálunk a kivándorlók ellen való haza-
fias átkozodást; szerintök, a kivándorló a 
hazának hűtlen fia, a ki könnyelmű módon 
itthagyja a hon megszentelt földjét, megfe-
ledkezvén arról, hogy minden magyarnak itt 
kell élnie, halnia. Higgadtan tekintve a dolgot, 
nem osztozhatunk a hazafias fölháborodásban; 
először, mert az czéltalan; másodszor, mert 
a legtöbb esetben jogosulatlan. Az itthon 
maradók elitélő szava még Senkit sem tartott 
vissza és nem is fog visszatartani a kivándor-
lástól. De nem is jogosult a lesújtó Ítélet; 
mert nem a honszeretet hiánya, nem is ka-
landvágy és aranyhegyekről való ábrándozás 
adja a néptömegek kezébe a vándorbotot, 
hanem szigorú gazdasági kényszerűség. A pa-
raszt nem szentimentális; az epedő honvágyat 
zengő költeményeket alig ismeri; mégis lát-
tam kivándorlókat, a kik sírva ölelték-csókolták 
a falu végén álló kopott keresztet és annak 
az urasági földnek a határjelző oszlopát, 
melyen negyven krajczár napszámért kapálták 
volt a répát, néha napján. A nadrágos ember 
könnyebben cserél hazát, mint a gatyás. 
Magyar művészek sokszor külföldön keresnek 
érvényesülést, mert utat nyit nekik az a kon-
venczionális mondás, hogy: művész hazája 
széles e világ. A tudás is rászánja magát az 
idegenbe menésre. Pedig ezeket sokszor nem 
is a nyomor, hanem a nagyobb dicsőség, 
vagy nagyobb kereset után való szomjazás 
hajtja. Ellenben a föld népe csak a végső 
szükségnek engedve, válik meg az ősi rögtől. 
Mikor itthon már nincs semmi módja a bol-
dogulásra, mikor már feléje rí gyermekei 
szeméből az éhség, akkor szánja el magát, 
hogy fölcsap vándormadárnak és elmegy —-
nem aranyhegyeket keresni — oda, a hol 
remél munkát és kenyeret. 

így vizsgálva a dolgot, látjuk, hogy a 
kivándorlás nem érzelmi, hanem gazdasági 
okoknak a következménye. Ennélfogva nem 
is lehet ellene érzelmi eszközökkel küzdeni, 
hanem csak gazdaságiakkal. Hiába hivatkozunk 
a hazaszeretetre, az ősök vérével megszentelt 
és mindnyájunknak drága földre, az édesen 
zengő hazai nyelvre; az Ínséges ember azt 
fogja felelni: Szeretem a hazámat és inkább 
itthqn maradok száraz kenyéren, mintsem 
hogy kimenjek tyúkra-kalácsra. Kenyér, azaz 

I munka kell az ínséges népnek, ha azt kap, 

40* 
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akkor nincs az a maszlagos beszédű ágens, 
a ki innen elcsalja. Minthogy tehát a baj 
oka gazdasági, az ellene való küzdelemben is 
gazdasági eszközöket kell alkalmazni. 

És ebben a küzdelemben, mint annyi más 
terén a népjólétért folyó munkának, megint 
csak a néptanítókat szeretném látni az első 
sorokban. Hogy miért a tanítókat ? Azért, mert 
a haza java kívánja. Azért, mert mi tanítók 
vagyunk. Azért, mert ideális czélokért lelkesedni 
senki sem tud úgy, mint mink. Azért, hogy a 
nép tudja meg és érezze, hogy mi vagyunk a 
legjobb, legönzetlenebb barátjai; azért, hogy 
ideális tevékenységünk révén emelkedjünk a 
társadalom által való megbecsültete'sben. 

Hogy mit tehetünk? Az előre bocsátottak 
után alig kell ismételnem, hogy a szóval, 
vagy Írással való rábeszélést majdnem egészen 
értéktelennek tartom. Mi hazaszeretetet taní-
tunk az iskolában, hazaszeretetre neveljük 
az ifjúságot szóval és példával De mikor 
az élet kényszerűségével farkas-szemet néző 
embereknek akarunk új életirányt adni, akkor 
a kenetes beszéd és a jámbor írás alig ér 
többet, mint a szenesvíz a harmadnapos 
hideglelés ellen. Két komoly módot tudok a 
kivándorlás csökkentésére, olyant, a melylyel 
a néptanító is sikeresen megpróbálkozhatok. 

Az egyik az, hogy igyekezzünk a munka 
nélkül szűkölködőknek űj keresetforrásokat 
megnyitni. Majdnem minden vidéknek vannak 
kiaknázatlan kincsei, melyekre vagy a nép 
figyelmét hívhatjuk föl, vagy egyes vállalko-
zókét. Példát mondok, az világosabban szól. 
Az én falumban sok volt a tétlenül ődöngő, 
éhes, kivándorlásra kész ember és sok volt a 
kőszikla; voltaképen egyebünk se volt kőnél. 
Ha pedig hidat vagy vasutat építettek azon 
a tájon, akkor jöttek olasz kőfaragók és 
azok faragták ki a mi kövünkből a pilléreket, 
átaleresztőket és más egyebeket, a miknek 
faragott kőből kell lenniök; kerestek pedig 
ezzel a munkával napi 2—5 forintot, míg a 
mieink munka nélkül voltak, vagy holmi 
utolja munkát végeztek egy forint napszámért. 
Erre egyet gondoltam, a jótékonyságáról híres, 
boldogult Hirsch bárónétól 800 forintot kér-
tem, de 1000-et kaptam, a mely pénzből 
húsz embert elláttam kőfaragó szerszámmal, 
négy hónapon át tanító-mesterrel és pénzbeli 
támogatással, úgy hogy megtanulták az út-
és hidépítéshez való durvább kőfaragást. Mire 
a tanulást elvégezték, én is elszakadtam arról 
a vidékről; de a tavaszszal beszélte egy itt 
járt kartársam, hogy az én embereim most is 
kőfaragással keresik kenyerőket, eljárnak a 
szomszéd vármegyékbe munkáért, sőt néhányuk 
már Bukovinában is dolgozott. 

Hát mondom, a legtöbb vidéken lehet valami 
újat teremteni; hiszen éppen azokról a vidé-
kekről vándorol ki a nép tömegesebben, a 
hol nem igen terem egyéb, mint kő meg fa. 
A legtöbb helyen a tanító az egyetlen ember, 
a ki ezeknek a hasztalanul heverő anyagok-
nak az értékét fölismeri és a ki képes volna 
vagy vállalkozó iparost, kereskedőt hozni a 
vidékre, vagy pedig a népet arra szervezni, 
hogy szövetkezeti úton, egyesült erővel, hasz-
nálja föl a kínálkozó kincseket. Az ilyen 
termelő szövetkezetek teszik a szövetkezeti 
intézmény legbecsesebb részét. Mert a hitel-
szövetkezet kölcsönt közvetít olcsón, a fogyasz-
tási szövetkezet pedig fogyasztási czikkeket 
szintén olcsón. Ámde, a kinek semmi pénze 
sincs, annak olcsón sem kellenek a fogyasztási 
czikkek; a kölcsönről pedig az a véleményem, 
hogy jobb, ha még olcsó kölcsönre sincs 
az ember rászorulva. Már pedig a termelő 
szövetkezet az, a mely képessé teszi az embert 
az olcsó fogyasztási czikkek vásárlására és 
az olcsó kölcsönök elkerülésére. Azért mondom, 
hogy a ki egyetlen egy faluban bármily sze-
rény, de állandó keresetforrást nyit a népnek, 
az többet tesz a kivándorlás ellen, mint a 
legremekebb röpirat; és ha ezt sok tanító 
teszi meg sok faluban, az többet ér, mint 
valamennyimegtartott és megtartandó ankét,sőt 
többet ér annál a törvénynél is, a melyet a 
kivándorlás ellen sokan oly állhatatosan sür-
getnek és a melyet előbb-utóbb meg is fogunk 
kapni. 

A másik mód egyszerűbb és általánosabban 
alkalmazható. Feltűnhetett ugyanis minden-
kinek, a ki az ilyen dolgokat érdeklődéssel 
kiséri, hogy míg egyfelől egyre nagyobbodik 
a kivándorlás, addig az ország némely részei-
ben munkáshiányról panaszkodnak. Ennek 
nem lehet más magyarázata, mint az, hogy a 
munkás és a munkáltató nem tudják egymást 
megtalálni. Igaz, a földmívelési ministerium 
egyik osztálya munkásközvetítéssel is foglal-
kozik; de hogy mégis megvan a visszás 
állapot, abból kettőt lehet következtetni: azt, 
hogy a nép nagy része nem ismeri ezt az 
intézményt és nem is ismertetik meg vele; 
meg azt is, hogy a nép valami öröklött 
ösztönnél fogva fél a hivatalokkal való össze-
köttetéstől. így hát, bár a földmívelési minis-
terium illető osztálya bizonyára megteszi 
kötelességét, mégis megtörténik az, hogy 
egzrészt a munkáltató nem kap munkást, 
másrészt meg a munkás munkahiány miatt 
kivándorol. Ezenkívül némely munkáltató 
(különösen vízszabályozási és vasútépítési 
vállalkozók) ügynökökkel keresteti föl és 
szerződteti a szegényebb vidékek munkás 
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népét. Ezek az ügynökök és gazdáik sokszor 
igen csúnyául befonják a szegény embereket, 
a kik tán éppen abba a munkába vetvén 
utolsó reményüket, keserves csalódásuk után 
sietnek az Újvilágba, a honnan az itthoniakhoz 
képest csodálatos munkabérekről kapnak hírt 
már koiábban kivándorolt földiektől. 

Ezzel szemben megint a tanító veheti 
pártfogásába a népet. Újságokból hirát veszi 
valami nagyobb munkálatnak, vagy összeköt-
tetésbe lép a földmívelési ministerium munkás-
közvetítő osztályával és ajánlja az illető 
helyekre a maga embereit, a kiknek abban 
is segítségükre lehet, hogy lehetőleg kedvező 
föltételek mellett kapjanak munkát és a kiket a 
maga tudásával előre biztosíthat egyes silá-
nyabb vállalkozók és ügynökök becsapásai 
kísérletei ellen. Hallottam én már olyan esetet 
is, hogy egy vállalkozóval a falu pennája is 
összejátszott a munkába szerződő szegény 
nép kijátszására; ilyen és hasonló esetek 
okozzák azt, hogy a munkában izzadó nép 
még ezekben az egyszerű kérdésekben^ sem 
szeret a kaputos emberekhez fordulni. Éppen 
azért kell, hogy legyen a népnek egy igaz, 
önzetlen barátja a néptanító személyében. 
Hiszen mi vagyunk a nemzetnek azok az igazi 
napszámosai, a kik önként egyre újabb és 
újabb föladatokat vállalunk magunkra, nem földi 
haszonért, hanem szívünk sugallatát követve. 

Ha az itt jelzett két módon igyekszünk a 
nép legnagyobb baján: a keresethiányon 
segíteni, akkor bizonyosan sok magyart visz-
szatarthatunk a kivándorlástól. A baj teljes 
megszüntetéséről persze ma már szó sem 
lehet; hiszen erre csak virágzó hazai ipar 
volna képes, sőt tán még az sem egészen. De 
nekünk elég, ha megoldjuk a föladatnak mi 
ránk eső részét. Ha mások is megteszik a 
magukét, akkor a Magyarországból való kiván-
dorlás csekélységgé zsugorodik össze. 

(Budapest.) Somogyi Béla. 

A gyöngyösi ifjúsági egyesület. 
Gyöngyösön jártam a minap. Pályaszerete-

tem és tanítói büszkeségem fölragyogott újra» 
mikor az ottani kollégák kultúrakczióját lát-
tam és eredményeiben gyönyörködtem. Két 
évtizede, mióta a tanítók existencziájáért, 
társadalmi megbecsültetéseért tollamat hasz-
nálom, de mindég mondottam, hogy a társa-
dalmi megbecsültetést minden ember nem az 
állása, hanem a munkája után szerzi meg. 
Es mindig mondottam, hogy az a néptanító, 
a kit társadalmi tevékenységében, a közügye-

ket szolgálva, tisztán utilitárius rugók vezet-
nek, ritkán fog magának és rendjének becsü-
letet szerezni. Gyöngyösi tapasztalatom újra 
igazolja régi fölfogásomat. Az én derék gyön-
gyösi kollégáim hosszú év előtt tiszta ideáliz-
musból megszervezték a gyöngyösi ifjúsági 
egyesületet, melynek ma tisztes otthona, szép 
könyvtára, társalgója és rendszeres tanfolya-
mai vannak. 

Tagjai tizenhét-éves kortól a gyöngyösi 
földmíves ifjúság, a pártoló tagok sorában a 
mándlis édes apák, sőt nagyapák is helyet 
foglalnak. 

Az egyesületnek nagy erkölcsi sikerei mu-
tatkoznak. Tudni való, hogy a borairól hires 
vidék népe a szőllő-fölújítás drága volta, a 
hitelviszonyok és jóformán egy évtizedig a 
kereset megtizedelése miatt a pauperizmus 
karjaiba jutott. Ezzel együtt fakadtak föl a 
társadalmi bajok. Elernyülés, közöny és könnyel-
műség. Az önkénytes mentés munkáját végzi 
az, a ki az anyagi tönk széléről a bízva-bízás 
nagy jelszavát harsogja embertársai fülébe. 
Es őrangyala a népnek, ki a balsikerben a 
SZÍVÓS munka egyedüli eszközét mutatja. 

Az ilyen embermentő munka csak egyesü-
letben lehetséges. Hogy a gyöngyösi tanítók 
vonzó köntösbe öltöztették embermentő akczió-
jukat: az csak pedagógiai érzésükre vall. 
Hiszen a régi görög iskolákat is ludusoknak 
nevezték. Mikor tehát a szolid szórakozásokat 
is fölvették programmba, voltaképen nem 
czélt tűztek ki, csak az eszközt jelölték meg 
igen helyesen. Az átmeneti küzdelmet a 
Smiles önsegítési elvei alapján indították; nagy 
emberszeretet, mély belátás és szinte példának 
mutatható önzetlenség kellett hozzá. 

Előttem van a mult évi munkaprogramm. 
Mikor a gyöngyösi szőllőhegyen megszűnik 
minden munka, mikor bekövetkeznek a hosszú 
téli esték, a mikor az ifjúság tétlenségben és 
vezetés hiján a léha időtöltés, sokszor a bűn 
mesgyéjére kerül: az ifjúsági egyesületben 
kezdetűket veszik a rendszeres kurzusok. Az 
egyesület igazgatója Vargha Tivadar állami 
tanító. Tanítótársaival ő állapítja meg: hit-
es erkölcstan, fogalmazás és gazdasági ügy-
iratok, földrajz, történelem és gazdaságtan 
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köréből mit fognak előadni. Az egyesület-
ben tartandó előadások programmját kinyom-
tatják és megkapja minden tag. Mennyi tisz-
telettel és szeretettel szorongattam az én érde-
mes kollégám Vargha Tivadar tanító kezét, 
a ki szemében lelkesedéssel beszélte el nekem 
az egyesület eddigi sikereit! A harmadik kur-
zus már nem tart az elemi ismeretek köré-
ben. Felöleli a csillagászatot, fizikát, alkot-
mánytant. Mennyire szélesült a fölfogás tiszta-
sága és mily szépen ragyog az értelem fénye! 
A mult évi előadási turnusban Vargha Tivadar, 
Halápy János, Hulják Lajos, Filgóssy Gyula, 
Szőke Sámuel, Kartics János, Majir Antal, 
Kozmósi Dezső, Dékány Incze, Endrész József, 
Hegyessy Béla, Pásztor József, Demjanovich 
Tivadar, Szalay Józsa, Rozenfeld Emil, Váradi 
József kollégáim neveivel találkozom, a kik 
rendszeres kurzusokat tartottak a maguk tár-
gyaiból. Az: egyesületben katalógust olvasnak. 
És ez nem oly réme a gyöngyösi ifjaknak, 
mint az egyetem ifjúságáé. Kollégáim jelesen 
értik a módját, hogy a lelkesedés ne»csappan-
jon. Az ifjúság tevékenységét i s mozgósítják, 
a történelmi kegyelet és nemzeti öntudat 
ápolására hazafias ünnepélyeket rendeznek. 
Ezeken az ifjúság szaval, olvas, a nagy-
közönség megjelenése, az ünnep hangulat-
keltő varázsa pedig becsvágyát fokozza. 
Vannak a farsangon át estélyek tánczczal, mű-
kedvelői előadások, a tanulás mellett társas-
játékok és mulatságok. Egy-egy számtani óra 
után a dominó és sakk elmeképző hatásának is 
jut szerep. Szóval, miután az intézmény három 
éves, az tűnik ki ebből, hogy a gyöngyösi 
kollégák nem csak sejtették mint és hogyan 
kell; de van kitartásuk és lelkesedésük a nemes 
czél érdekében fáradni. 

És mi az eredmény? A tanítói karnak oly 
fényes becsülete, hogy ezt semminemű egyesületi 
határozati javaslatok -meg nem csinálják. 
Tanuja voltam annak a ragaszkodásnak, mely-
Iyel a tanítókat körülrajongják és szeretik. 
Mert a nép hálás tud lenni azokkal szemben, 
a kik vele a tartozó kötelességén felül jó t 
tesznek. És van-e jobb tett, mint valakinek 
ismeretét gyakorlati irányban fejleszteni, az 
élet szövevényes fordulataiban önállóságra 

szoktatni, a szépnek, jónak és igaznak meg-
nyerni ? 

Darányi földmívelésügyi minister minden 
évben 400 korona segélyt ad a gyöngyösi ifjú-
sági egyesületnek. Ezen szerezték be szép könyv-
tárukat, melyhez most a minister is 250 köte-
tet ajándékozott. 

A tanító társadalmi hivatásának útját nagy 
sikerrel jelölték ki a gyöngyösi kollégák. 
Vajha sokan indulnának utána tanítótársaim 
és mutatnák meg a költő szerint, hogy „telik 
még mitőlünk is nagy munka!" 

(Budapest.) Vemer László. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ A pozsonyinegyei tanítótestület f. hó 

17.-én Pozsonyban tartotta meg XXVI. köz-
gyűlését. Alszeghy János elnök magvas és 
lendületes megnyitó beszédében megemléke-
zett a magyar királyság és a kereszténység 
megalapításának 900. évfordulójáról, majd 
üdvözölte a nagy számmal egybegyűlt tagokat 
és a vendégeket, köztük a Néptanítók Lapja 
szerkesztőjét. Ujváry Béla szerkesztő, meg-
köszönve a szives „Istenhozottat", az Orsz. 
Biz., Eötvös-alap és a Néptanítók Lapja üd-
vözletét adta át a pozsonymegyei egyesület-
nek. Utána Plachy Bertalan kir. tanácsos, a 
megye általánosan tisztelt és szeretett fárad-
hatatlan tanfelügyelője intézett üdvözlő és 
buzdító szavakat a közgyűléshez, hazafias 
kitartó munkálkodásra szólítván föl a tanító-
ságot, mely — úgymond — teljes bizalom-
mal lehet jelenlegi ministerünk és közoktatás-
ügyi kormányunk iránt, mivel a tanító mun-
kája most már kellő méltánylásban kezd 
részesülni. A kir. tanfelügyelő ékes szavai után 
a közgyűlés nagy lelkesedéssel táviratilag üd-
vözölte Wlassics ministert.Következték a jelen-
tések a járáskörök tevékenységéről. A járás-
körök általában hasznos munkálkodást fejtet-
tek ki; a pozsonyi (elnöke Alpári Lajos segéd-
tanfelügyelő) foglalkozott az iskolai kirándu-
lások, a nyugdíjtörvény revíziójának kérdésé-
vel és egy pozsonyi internátus fölállításával; 
ez utóbbi már annyira van, hogy talán 1901 
január havában megkezdheti (egyelőre 12 ta-
nító tanuló fiával) áldásos működését, leg-
később azonban 1901 szeptember elején. (Ez 
nagyon örvendetes s a pozsonyi kartársak ily 
irányú munkálkodásukért teljes elismerést 
érdemelnek. Szerk.) A modori járáskör (elnöke 
Bakos tanár) az isk. szemléltető képek, a tan-
terv- és nyugdíjügy kérdésével, az Eötvös-alap-
pal és a Tanítók Házával foglalkozott; öröm-
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mel jelentette a járástör lelkes elnöke, hogy 
a kör minden tagja egyúttal tagja az Eötvös-
alapnak is. (Országszerte így kellene lennie s 
a legtöbb helyen csak a vezetőkön múlik! 
Szerk.) Szép munkálkodásról adtak számot a 
nagyszombati, somorjai, malaczkai, stomfai és 
galántai járáskörök elnökei is. Ez utóbbi jái-ás-
kör elnöke, az érdemes Nádasdi János nyu-
galomba vonul s ennélfogva lemondott elnöki 
tisztéről. A közgyűlés lelkes óváczióban része-
sítette a nagyérdemű jó öreg tanítót. A segély-
alap pénztárosának (Wollmann Elm a tanítónő-
képző intézeti igazgatónak) jelentéséből öröm-
mel hallottuk, hogy a segélyegyesület alapja 
6710 korona. Az elnöki jelentésnek is sok 
örvendetes mozzanata volt. Az Eötvös-alap és 
Tanítók Háza ügyében az elnökség és a 
választmány sokat fáradozott; az egyesület 
61 tagja írt alá részesjegyeket, a m. évi köz-
gyűlésen pedig 2000 koronás alapítványt sza-
vaztak meg a Tanítók Házára s most a választ 
mány indítványa alapján s az elnöki jelentés 
kapcsán elhatározták, hogy a segélyalapból 
vesznek 1600 koronát kölcsön s az alapítványt 
teljesen befizetik az Eötvös-alap pénztárába. 
Az elnök javaslatára egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel tiszteletbeli taggá választották 
Péterfy Sándor kir. tanácsost. Pálffy János 
grófnak nagyszerű a'apítványáért hálás köszö-
netét fejezte ki a közgyűlés; a köszönő iratot 
az elnökség fogja átadni a nagylelkű főúrnak. 
Valentényi polg. isk. tanítónak, a ki a minis-
ternek átadott díszoklevelet minden díj nélkül 
elkészítette, jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. 
Könyöki tanár, az egyesület buzgó tagja, 
elhalálozása fölött érzett részvétének a köz-
gyűlés fölállással adott kifejezést. Az elnöki 
jelentéssel kapcsolatban Ujváry Béla szer-
kesztő arra buzdította az egyesület tagjait, 
hogy lehetőleg mind lépjenek be az Eötvös-
alap évdíjas rendes tagjai közé (évi 3 koro-
nával), kérte az egyesület tagjait, hogy az 
Eötvös-alap javára jövedelmező vállalatokat 
támogassák, a polgári iskolai kartársakat meg 
arra kérte, hogy ne vonják meg munkálkodá-
sukat a tanítóegyesülettől. — Ezután a fölol-
vasásokra került a sor. Luzsa Mátyás pozsony-
szent-györgyi igazgató-tanító saját találmányú 
és több országra szabadalmazott Didaktofon-
ját mutatta be; úgy az elmés zenetanszer, 
valamint a föltaláló érdekes magyarázata 
nagyon lekötötték a közgyűlés tagjainak a 
figyelmét s egyhangú volt a nézet, hogy az 
új tanszer nagy sikerrel használható az ének-
tanításnál, melyet reformálni van hivatva. 
Luzsa Mátyást a közgyűlés zajosan megtap-
solta. Plachy Bertalan kir. tanfelügyelő nagy 
figyelemmel hallgatott beszédben egy pozsony- i 

megyei népiskolai földrajzi vezérkönyv meg-
iratásának szükséges voltát fejtegette. A köz-
gyűlés a III. oszt. számára szánt földrajzi 
vezérkönyv megiratását el is határozta s a 
további teendőket a választmányra bizta. 
Zádor Gyula a tanterv kérdését fejtegette 
szakavatott alapossággal. Javaslatára a köz-
gyűlés kimondotta, hogy az osztatlan iskolák 
számára külön tantervet óhajt. A nyugdíj-
törvény revíziójáról Irányi Jenő somorjai 
polg. isk. tanító értekezett, számadatokkal 
világítva meg a kérdést. A kitűnő értekezés 
javaslatait, melyek nagyobbára megegyeznek 
az Orsz. Bizottság határozataival, a közgyűlés 
elfogadta. Az indítványok során megbízták a 
választmányt, hogy foglalkozzék a Nyugat-
magyarországi Tanítóegyesület eszméjével, ille-
tőleg tegye meg a kellő lépéseket ily szövetkezet 
létesítésére. (A pozsonymegyei tanítótestületet 
üdvözöljük ezért a határozatért, a melyet 
szintén a „kedvező jelek" közé sorolunk. Szerk.) 
Elhatározták azt is, hogy a ministert kérni 
fogják: rendelje el, hogy azon felekezeti tanítók, 
a kik államsegélyt kapnak, kötelesek legyenek 
a megyei tanítóegyesületekbe belépni. (Nagyon 
helyes! Szerk) Elhatározták végül azt is, hogy 
a 15 kros nyugdíjjárulékoknak 3 éven át a 
Tanítók Háza alapja javára való átengedésére 
fogják kérni a ministert, a ki, ha ezt a revi-
deálandó nyugdíjtörvénybe fölvenné, biztos ala-
pokra fektetné a Tanítók Házait. Az ülés 
ezek után d. u. 2 órakor véget ért s a tagok 
egy része a Magyar Király szállóban barát-
ságos ebédre gyűlt egybe. 

X A nyítramegyei tantestület ez évi 
közgyűlését Galgóczon október hó 11-én tar-
totta. A tárgysorozat a Tanítók Háza és az 
Eötvös-alap körül mozgott. Kropácsy elnök 
megnyitó beszédében szólt a közvéleményről. 
A közvélemény keveset foglalkozik a magyar 
tanügygyei. A nagyközönség nem ér rá. Von-
juk magunkhoz a közvéleményt. Egyesítsük 
erőinket s alkotásaink nagyobbszerűek lesz-
nek. Egészséges tanügyi közvéleményt is óhajt. 
Most bizonyos körökben, bizonyos ideákról 
zavarosak a vélemények. Végül az erkölcsi 
nevelésről értekezett tartalmasan. Az elnöki 
megnyitó beszédnek nagy hatása volt. Az elnöki 
előterjesztések kapcsában Kropácsy elnök be-
számolt a „Libertiny Gusztáv 4000 koronás 
alapítványának" beszolgáltatásáról és átnyúj-
totta az alapítvány oklevelének másod példá-
nyát Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelőnek. 
Libertiny mélyen meghatva vette át az ok-
mányt. Köszönetet mond kartársainak, munka-
társainak, fiainak. Büszke a gárdájára s ismé-
telten hirdeti ország-világ előtt, hogy a nyitra-

i megyei tanítóság munkásságával, hazafiságá\ al, 
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törekvésével meg van elégedve. Ajánlja a 
tanítók jóindulatába, jól fölfogott önérdekük 
czéljából, a Tanítók Házát és az Eötvös- alapot. 
Zúgó taps, éljen-ríadal a tanítók felelete a 
jószívű, melegen érző atyai szavakra. A köz-
gyűlés sürgönyileg üdvözölte Wlassics minis-
tert. Dégay aljegyző a járáskörök működésé-
ről számolt be. E jelentésből kitűnik, hogy 
minden járáskör megfelelt czéljának és munka-
körének, de kiváló munkásságot ez évben is 
a privigyei járáskör fejtett ki leginkább. 
„Millenniumi" alapja van. Önerejéből istápolja 
a szegény tanítók özvegyeit és árváit. A tag-
díjak befizetésében is a legelsők közé tartozik. — 
Fölolvasást Murányi Ede tartott „A munka-
szeretet a nevelés szolgálatában" cz. tételről. 
A fölolvasó igaz színekkel festi a társadalmi 
viszonyok elfajulását: a munkaszeretet hiányát 
s kijelöli az iskola útját : merre s milyen úton 
haladva nevelhető a munkaszeretet erénye, 
erkölcsi érzése a növendék lelkületében. Beszél 
a szellemi és testi munka becséről, beszél 
az óvóházból kiinduló munkaszeretetről, bete-
tőzvén azt a gazdasági ismétlői munkaszere-
tettel. A fölolvasónak, az elnök méltató sza-
vaira, a közgyűlés köszönetet mondott. Vajda 
Miksa: „Mi a teendője az iskolának a szo-
cziálizmussal szemben" czímmel tartott elő-
adást. A közgyűlés neki is egyhangúlag mondott 
jegyzőkönyvileg köszönetet. A nyugdíjtörvény 
revízióját Zsoldos Károly adta elő s az Orsz. 
Bizottság pontjait ajánlotta a tanítók figyel-
mébe. Az egyes vármegyei tanítóegyesületek 
körözött indítványait a közgyűlés elfogadja. 
Úgyszintén Murányi Ede indítványát is a 
Tanítók Háza gyújtójának propagálására. 
Elfogadja a közgyűlés Kropácsynak indítvá-
nyát a legnagyobb lelkesedéssel, mely Péterfy 
Sándornak tiszteletbeli taggá való megválasz-
tásáról szól. Elfogadja Illényi István tisztelet-
beli elnökké való megválasztását is. Az Eötvös-
alapba való belépést pedig minden egyes tag-
társ erkölcsi kötelességének tartja. A Magyar 
Tanítók Naptárát több példányban rendeli meg 
az egyesület. M. E. 

-j- A veszprémvármegyei általános tanító-
egyesület folyó hó 13-án Veszprémben, az 
ottani monumentális s az állam áldozatkész-
ségét fényesen hirdető állami iskolában tar-
totta rendes évi közgyűlését, melyre a tagok 
majdnem teljes számban jelentek meg. 1. Az 
elnöki megnyitó után Czeglédy István polg. 
isk. tanító „A tanító a társadalomban" czím-
mel érdekes fölolvasást tartott, Kránitz József 
meg „Magyar Ismétlő ABC és Olvasókönyv" 
czíműmüvét ismertette. A hozzászólók: Demjén 
Márton és Szász Ferencz nagy elismeréssel 
nyilatkoztak Kránitz munkájáról, mert peda-

gógiai fogásai a magyar gyermek lelki vilá-
gának megfigyelésein alapszanak. Leveti ma-
gáról az idegen jármöt s magyar motívumokon 
halad. Elfogadta a közgyűlés Szász Ferencz 
azon indítványát, hogy a jegyző a helyi 
lapokban hívja föl a kereskedőket, bogy a 
Tanítók Háza gyufáját árusítsák. Végül az 
elnök fölszólította a tagokat a Magyar Tanítók 
Naptárának megrendelésére. 

íg A délmagyarországi tanítóegyesület 
verseczi fiókköre f. hó 17-én tartotta őszi 
gyűlését Verseczen. Mihályfi (Hiller) József, 
temesmoraviczai áll. isk. tanító „Az iskola 
szabad fejlődésének föltételeiről" tartott sike 
rült föl olvasást. Ezután a fiókkörökhöz áttett 
„nyugdíj-revizió" javaslatát vitatták meg. 

± A máramarosmegyei ált. tanítóegyesü-
let XXX-ik rendes közgyűlését f. hó 1-én tartotta 
M.-Szigeten: a „Vigadó" dísztermében. Az 
elnöki tisztet Bodrogi Gyula képzőint. tanár 
töltötte be. Megnyitó beszédében a taní-
tói gyűlések nemes és áldásos hasznát fejte-
gette, majd a maga és tiszttársai, valamint 
az egyesület jelenlevő és távolmaradt tagjainak 
nevében is üdvözölte Pataki Ferencz állami 
és iparos tanoncziskolai tanítót, 25 éves taní-
tóskodásának befejezése alkalmából. Ezek után 
Pataki Ferencz fölolvasta a választmány évi 
jelentését, majd jelentést tettek a pályamun-
kákról, s annak alapján a 20 koronás juta-
lomdíj Antal János áll. tanítónak kiadatott a 
„Ruszpolyánai iskola története" czímű dolgo-
zatáért. Nagy figyelemmel hallgatták meg 
Egreczky Emil gk. ruthén tanító ügyes fölol-
vasását „Az iskolai tankötelezettségen kívül 
állók nevelése" czímen ; lelkes örömmel vették 
Eirczák Gyula püspök üdvözlő távii-atát, 
Halász Ferencz min. osztálytanácsos és Szabó 
Sándor alispán üdvözlő és elmaradásukat iga-
zoló leveleit, melyek után meg-megújuló lel-
kesedés közepette fogadták el a választmány-
nak azon javaslatát egyhangúlag, hogy a 
„Ferencz József Tanítók Házá"-nál 4000 
koronás alapítványt tesznek le egy máramarosi 
ház létesítésére olyformán, hogy 1901. évtől 
500—500 koronát fizetnek be évenkint, fizet-
vén a fenmaradó tőkének 5ö/o-os kamatát. 
A módozatok megállapítását a választmányra 
bízták. Bodrogi Jolán áll. tanítónő „ Képzelet 
és valóság" czímen olvasott föl; a sikerült 
fölolvasást 20 frankos aranynyal jutalmazták 
a Kovács Gusztáv-féle alapból. Tudomásul 
vették végül Bökényi Dániel, a derék szer-
kesztő jelentését, kit 10 évi szerkesztői jubi-
leumán hálás elismeréssel ünnepelték. Jutalma: 
a munka; elismerése : a „Nevelés" XVII éves 
élete. A közgyűlés befejezése után közös 
ebéd volt. (p—i.) 



A magyar közoktatásügy nagy 
• f j rr • jotevoi. 

1868 óta számítjuk általában a magyar köz-
oktatásügy újjászületését és kétségtelen is, 
bogy bármerre tekintünk, az utolsó 3—4 év-
tized gyökeres átalakításokat hozott létre és 
pedig tokép az állami és más hatóságok 
közreműködésével. Mindamellett tudjuk mind-
annyian és éppen most, midőn Pálffy János 
gróf fejedelmi adományáról értesülünk, önként 
is emlékezetünkbe jut, hogy a társadalom 
alakjai között is vannak és voltak sokan, 
kiket méltán nevezhetünk a magyar közokta-
tásügy nagy jótevőinek. Es helyesen is. Szo-
morú volna, ha az iskolákról csak a hatósá-
gok gondoskodnának; a közoktatásügyről a 
társadalomnak sem szabad megfeledkeznie. 

Nem akarok ma a közoktatásügy jótevői 
közül azokról emlékezni meg, kik, miként 
Gellért püspök, Comenius, Apáczai Csere, 
Brunszvick, Molnár Aladár és mások főkép 
szellemi munkáikkal lettek a magyar köz-
oktatásügy nagy jótevői, de lehetetlen leg-
alább egy pár kiváló egyént nem említenem 
föl azok közül, kik Pálffy gróf közvetetten 
elődjeiként nagy áldozatokat hoztak a haza 
j avára. 

Mert bizony meglehetősen elfeledtük őket. 
A legújabbak közül még jóformán mindenki 
tudja Rökk Szilárd és Bosán Imre nevét, 
melyeket az ösztöndíjfolyamodványok tömegei 
tartanak fönn, de a régi nagy alapítók neveit 
már csak itt-ott emlegetik, a legtöbbről pedig 
tudomásunk sincs. 

Kétségtelen ugyanis, hogy a magyar nép 
szegénységéhez és háborúkkal telt múltjához 
képest igen sokat áldozott mindig a közokta-
tásügyre. A magyar iskolák tőkésített vagyona 
ma már jóval fölülhaladja a 300 millió koro-
nát és ennek a jelentékeny összegnek leg-
nagyobb része magán adakozásokból és alapít-
ványokból gyűlt össze, habár tudvalevő, hogy 
egyes királyaink, közöttük különösen Zsigmond, 
Mátyás, Mária Terézia, II. József, továbbá 
az erdélyi fejedelmek közül Bethlen és a 
Rákóczyak sok alapítványnyal járultak ezen 
alapokhoz. 

A legrégibb alapítványtevők a papok voltak. 
Ismeretes, hogy a budapesti egyetem kezde-
ményezője is pap volt, a hirgs-Pázmán y bíbo-

ros és hogy a konviktusok és árvaházak 
jelentékeny részét papok alapították. A leg-
nagyobb iskolai alap, az úgynevezett tanul-
mányi alap, melynek tőkéje jelenleg mintegy 
30 millió korona, szintén főkép papok ado-
mányaiból származott. Még most is fönnáll az 
a régi egyházi törvény, hogy a papoknak 
végrendeleteikben a vakokról, árvákról és 
általában a szegényekről meg kell emlékezniök. 

H a végig tekintünk közoktatásügyünk múlt-
ján, számtalan megható példát találunk arra, 
hogy nemcsak a papok és nagyurak, de a 
köznép is előszeretettel adakozott az iskolák 
czéljaira. Debreczenben az ősrégi kollégiumban 
évente több száz szegény gyermek tanult jó-
formán ingyen; tanulhatott, mert különösen 
a vándorló diákokat élelemmel és ruházattal 
mindenki segítette és ezért fejlődtek ki a 
legácziók és Supplikácziók, vidéki temetések 
és más ma már alig ismert intézmények, me-
lyeknek főczélja volt, hogy a deák egy kis 
pénzmaghoz jusson. Azután hány példa van 
arra, hogy a köznép ingyen közmunkával 
épített iskolát, hogy az elhalt gyermekök em-
lékére még egyszerű földmívesek is tettek 
alapítványokat vagy legalább adományoztak 
valamit. Bizony annak a 300 millió tőkének 
jó nagy részét az iskolák ismeretlen jótevői 
hordták össze apródonkint. 

Jobban ismerjük már azoknak a neveit, a 
kik egy-egy nagyobb intézet alapját vetették 
meg és ezen az úton örökítették meg nevüket. 
Bibics, Mikó, Bethlen, Haynald, Simor és 
mások nevei még most is megmaradtak egyes 
magasabb intézeteknél; legtöbb maradt fönn 
az árvaházaknál, mert ezek egy részét, mint 
a Wenckheim, Wodiáner, Kelez, Adolffy, Szent-
kereszty, Mayer, Vurum, Irsik, Taszler, Kotbiner, 
Schopper, Winterl, Voss, Haynald nevéről 
nevezett intézeteket csakugyan az említettek 
alapították és részben csaknem kizárólag az ő 
alapítványaikból tar t ják fönn ma is. 

Sok nagy jótevő volt azonban, kinek 
nevét így sem örökítették meg. Lorántffy 
Zsuzsánna, Bethlen Kata grófnő össze sem 
számlált nagy összeget adtak egyes iskoláknak, 
Buttler János gróf magában a Ludovika 
Akadémiában 126.000 forintot tett le ösztön-
díj-alapul és más iskolákat is jelentékenyen 
segélyezett, hires jótékony emberek voltak még 
Radák Istvánné, Wenckheim Frigyesné, Bursa-
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kovics Béla, Hám János, Migazzi Kristóf gróf, 
Sándor István, Jettin József, Vay Ábrahám, 
Fueks Antal, Marczibánji Imre, Karácsonyi 
Guidó, Királyi Pál és mások, kiknek alapít-
ványait még ma is élvezik. Volt e jótevők 
közt nem egy lelkes tanító is, köztük Péczely, 
Simkó vagy a jelenleg élők közül Frey József 
és Kálnay Nándor. 

Hosszú, nagyon ho-szú sorozat volna, ha 
mindezeket az alapítványokat részletezni akar-
nók. Kitelne belőle egy vaskos kötet és bizony 
sajnálnunk kell, hogy ennek a kötetnek meg-
írására még senki sem vállalkozott. Lennének 
benne fölemelő magasztos példák, midőn 
— hogy csak egy-kettőt említsünk föl — Kis-
újszállás községe tagosításkoregy félmillió forint 
értékű vagyont bocsátott ki iskolai czélokra; 
midőn a szegény marosvásárhelyi orvos Gecse 
Dániel egész vagyonát egy „emberszereteti 
intézet" alapítására hagyja és intézkedik, hogy 
az egy millióra fölemelkedjék; midőn a gömör-
megyei táblabíró Chazár Ándrás kolduló-botot 
fog kezébe, hogy a siketnémák első intézetét 
megalapítsa és több más ily eset. 

Besán Imre (1763—1840) tábornok és 
Rökk Szilárd ügyvéd (1799 — 1888) nevei 
azonban mégis megérdemlik, hogy emlékeik 
ily kiválóan maradtak fönn. Az első 360 000 
forintjából ma átlag 230 ösztöndíjat osztanak 
szét és Rökk másfélmillió koronára menő 
hagyatékából évente szintén százak nyernek 
segítséget. Bizony kevés ily alapítványunk van 
jelenleg, bár egyes intézetek nem éppen sze-
gények e tekintetben sem. A budapesti egye-
tem évente több mint 200.000 koronát ad a 
tanulók segélyezésére, a debreczeni kollégium 
100.000-nél többet. A közoktatásügyi minis-
terium rendelkezése avagy felügyelete alatt 
ma 166 ösztöndíj-alapítvány van és a magyar-
országi tanítók különböző segélyalapjainak 
összege már meghaladja a 2 millió koronát 
és tudjuk, hogy az Eötvös-alap, Mária-Dorothea-
egyesület, a kath. tanítók egyesülete, a fővárosi 
tanítók segélyalapja és mások évente mennyi 
jót tesznek. 

Pálffy János alapítványa nagyobb, mint 
minden eddigi magánalapítvány, melyet iskolai 
és közművelődési czélokra tettek. Nem mesés 
összeg ez sem. A gazdag Amerikában minden 
évben tesznek nagyobb alapítványokat; ott 
volt eset rá, hogy egyetlen magánosok 25 — 
50 millió koronát adtak iskolákra, de nálunk 
szegény magyaroknál Pálffy alapítványa még 
páratlan. Bizony-bizony még sok a lelketlen 
dúsgazdagok száma. Legyen Pálffy neve áldott 
és találjon minél több követőre. 

(Budapest.) György Aladár. 

IRODALOM. 
Négykoronás Petőfi dísz-kiadás. Ha Petőfi 

halhatatlan költeményei, a maguk becsén és 
szépségén kívül még köszönhetik valakinek, 
hogy a nép legszélesebb rétegeibe, a társa-
dalom minden osztályába megtalálták útjokat, 
úgy ez bizonyára az Athenaeum ez a nagy 
irodalmi intézet, mely évtizedek óta a leg-
különbféle Petőfi- kiadásokkal törekedik a 
legnagyobb magyar lírikus kultuszát növelni. 
Csak nem rég volt alkalmunk 20-filléres 
Petőfi-kiadásainak rendkívüli fontosságát mél-
tatni, melyek, úgy szólván, leromboltak azt a 
gátat, mely Petőfi munkái és a szó legrosz-
szabb értelmében vett szegénység közé emel-
kedett és íme, most újra olyan kötet fekszik 
előttünk, mely jelentőség dolgában vetélkedik 
a 20-filléres Petőfi-füzetecskékkel. Mert míg 
ezek csak azt tették lehetővé, hogy mindenki, 
bár egyszerű mezben, de mégis megszerez 
hesse Petőfit, az új kiadás czélja az, hogy 
mindenki, még a kevésbbé tehetős is, fényes 
díszben gyönyörködhessék a szabadság és 
szerelem dalnokának költeményeiben. Mert 
ez a négykoronás kiadás, minden olcsósága 
mellett is, olyan díszmunka, mely a legfénye-
sebb könyvtárban is megállja helyét. Külső 
megjelenésében, aranynyomású, allegorikus kép-
pel díszített piros vászonkötésében rendkívül 
kedves és Ízléses. Belső kiállítása pedig méltóan 
versenyez külső díszével. Papirosa finom, nyo-
mása tetszetős, a szemnek kellemes és illusztrá-
cziói régebbi és újabbi mesterek remekmüvei. 
Ime a legszebb és legolcsóbb magyar ajándék-
könyv, melynél értékesebbel és méltóbbal senki 
sem lepheti meg azokat, kiknek örömet akar 
szerezni. 

Rajzoltató földrajz. Vezérkönyv a földrajzi 
oktatás rajzoltató és foglalkoztató tanmenetéhez. 
Ezen a czímén minden tanítót érdeklő müvet 
írt Vaday József nagyváradi községi isk. 
igazgató-tanító, mely száznál több előrajzot 
és térképrészletet foglal magában. Ennek a 
műnek alapelveit a szerző a földrajzi társa-
ság tavaszi ülésén általános tetszés mellett 
ismertette egy fölolvasásban, melyet a magyar 
földrajzi társaság külön lenyomatban is ki-
adott. A rajzoltató földrajz vezérkönyve nyo-
más alatt van és megrendelhető a szerzőnél 
Nagyváradon 1 korona 80 fillér előfizetési ár-
ban. Bolti ára 2 korona lesz. Az előfizetők 
1 kor. 80 fillérért bérmentve kapják meg a 
művet. Miután e vezérkönyv segélyével a 
földrajztanítás a tanítóra és a növendékre 
nézve egyiránt könnyű és élvezetes s igen ered-
ményes: Vaday könyvét addig is, míg bőveb-
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ben ismertetnők, melegen ajánljuk a kartár-
sak figyelmébe. A mű használata semmi külö-
nösebb rajzolási képességet sem föltételez a 
tanító részéről, mert menetét bárki is min-
den előzetes gyakorlat nélkül követheti. 

A magyar nép múltja és jelene. í r ta Benedek 
Elek. Első kötet: A szolgaságtól a szabadsá-
gig. Második kötet: A bölcsőtől a sírig. o O O 
Számos szövegképpel és műmelléklettel. Az 
Athenaeum kiadása. A két kötet ára díszes 
kötésben 32 korona. — Benedek Elek befe-
jezte ím nagyszabású és irodalmunkban hézag-
pótló munkáját és örvendezve látjuk, hogy az 
a lelkesedés, melylyel az első kötetet kezdette, 
a másodikon is végig vonul. A második kötet 
elevenségét és érdekességét nagy mértékben 
növeli az a körülmény, hogy itt a szerző 
írott külforrásokon kívül, közvetlen tapasz-
talásból meríthetett. A szöveg szépségét szá-
mos művészi illusztráczió, értékes melléklet 
növeli és az egész munka harmonikus kiegé-
szítője az Athenaeum hatalmas milleniumi 
vállalatának: a tíz kötetes történelemnek. 
Ennek a műnek minden iskolai könyvtárban 
meg kellene lennie! 

A Közigazgatási Könyvtár sorozatában 
megjelent: Az 1900. évi népszámlálásról szóló 
1899: XLIII. t.-czikk végrehajtása. I r t a : dr. 
Vízaknai Antal, ministeri osztálytanácsos a 
m. kir. központi statisztikai hivatalban. 
A számláló-lapok kitöltésére, azok gyűjtésére, 
felülvizsgálatára és kezelésére vonatkozó ösz-
szes szabályok gyakorlati bemutatása, az 
összes hivatalos nyomtatványok és harmincz, 
példákkal kitöltött számláló-Íap mellékletével. 
Az ezen útmutatóban foglaltakat kell szem 
előtt tartani ok a számláló-biztosoknak, a 
községi gyűjtést végző községi elöljáróknak, 
a járási gyűjtéssel és felügyelettel megbízott 
járási tisztviselőknek és a központi ügyvitelt 
végző vármegyei és városi tisztviselőknek. 
A füzet ára 1 korona 20 fillér; szerkesztősé-
günkben is megrendelhető. 

Farkas ímre mezőtúri tanító egy kötetre 
való szépirodalmi dolgozatot ad ki, melyben 
lesznek leírások, elbeszélések, genreképek, 
túri históriák, tanügyi karczolatok stb. A 
munka a f. évi karácsonyra jelenik meg, elő-
fizetési ára (fűzve) 2 K., díszkötéses példányé 
3 K. A megrendelések Gettler Ignácz „Corvina" 
könyvnyomdájába M.-Túrra küldendők. 

Megjelentek: a Magyar Könyvtár (Lampel 
Róbert) köv. füzetei: „Petőfi Sándor vegyes 
költeményei, bevezetéssel ós jegyzetekkel ellátta 

Balassa József (181. füzet); „Heine költe-
ményeiből", fordította Endrődi Sándor (182); 
„Húsz hónap Abessziniában, Vanderheym után 
Brózik Károly dr. (183); „Dönk vitéz 
Rómában", történeti elbeszélés, írta Tarczai 
György (184); Phédra, ford. Ábrányi Emil 
(185); — az Olcsó Könyvtár (Franklin-társulat) 
köv. füzetei: „Murány ostroma", írta Arany 
János (60 fillér); „János vitéz", írta Petőfi 
Sándor (20 fillér); „Faust", a tragédia má-
sodik része, ford. Váradi Antal (2 K. 40 f.); — 
„De la Salle sz. János, ^ az iskolatestvérek 
alapítója", közli Fischer Ágoston (ára 1 K.); 
„Csongrádvármegyei Tanító-egyesület (Alföldi 
Tanító-egylet) harmincz-éves története (1868— 
1898)", a tanítóegyesület megbizásából írták : 
Vass Mátyás és Lantos Béla; „Leányomnak", 
írta Ascher F., fordította Városy Malvin (ára 
2 K. 40 f.); „Nők könyve", írta Síkor József dr. 
(Franklin-társulat, ára 2 K. 40 f.); „A nagy-
szalontai ev. ref. egyházmegyei tanítóegyletek 
1900 május 21. és julius 13.-án tartott gyűlé-
seinek jegyzőkönyvei." — „A zománcz. Irta 
Mihálik J. Stampfet K. kiadása; ára 1 K. 
20 f. — Az itt megemlített munkák egyikére-
másikára visszatérünk, mihelyt terünk engedi. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Koperniczky 

Ferencz nagyölvedi r. kath lelkésznek, a ki 
az ottani r. kath. iskola és óvoda czéljára 
3600 korona értékű épületet ajándékozott. 

Kinevezte: Jankovics Mária oki. kisded-
óvónőt a perlaki II. áll. kisdedóvódához 
kisdedóvónővé; Békássy Lajos és Háda József 
oki. tanítókat a mezővárii áll. el. népiskolához 
r. tanítókká; ifj. Lenhírdt Ferencz oki. tanítót 
a hertelendyfalvai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Virga Lajo3 oki. tanítót a tasolyai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Geese Andor 
oki. tanítót a nagyidai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Négyessy Margit oki, tanítónőt a 
nyárádszeredai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Malier Irén oki. tanítónőt a majosházi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Neubauer  
János oki. tanítót a franczfeldi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; László Lajos oki. tanítót 
a tőketerebesi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Bartsch Gyula oki. tanítót a hadvighai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Schlögl János 
oki. tanítót a szenthelenai közs. el. iskolához 
r. tanítóvá; Csura Péter oki. tanítót a loki 
közs. el. isk. r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Komjáthy Sándor czeglédi 
áll. polg. isk. segédtanítót jelen minőségében 
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az orsovai áll. polg. iskolához; Hegedüsné-
Kiirthy Irén ipolysági államilag segélyezett 
közs. polg. isk. segédtanítónőt jelenlegi minő-
ségében az orosházi áll. polg. iskolához; 
Seliedel Gyula újteleki áll. el. isk. tanítót a 
lajtaújfalui áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Répay Pál beregfelsöremetei áll. el. isk. 
tanítót a mihálkai áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Stoffa Margit majosházi áll. el. 
isk. tanítónőt a tököli áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Lipcsey Károly legenyei áll. 
el. isk. tanítót a miskolczi vasuttelepi áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Eötvös Mihály 
pákai és Kovács Gyula erősdi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Pozorszky Valéria 
kaposvári áll. segélyezett közs. polg. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a csongrádi 
államilag segély, közs. polg. leányiskolához; 
Nagyné-Szilágyi Róza zárni áll. el. iskolai 
tanítónőt a szászczegői áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Galambos Ferencz rétfalui áll. 
el. isk. tanítót az újteleki áll. el. iskolához 
jelen minőségben. 

Jóváhagyta: a biharvármegyei ált. tanító-
egyesület módosított alapszabályzatát folyó évi 
69.413 sz. a. kelt rendeletével. 

Megerősítette: özv. Komjáthy né-Márkus 
Gizella komáromi áll. polg. leányisk. igazg.-
tanítónőt igazg. minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Tóth Lajos alsó-
ke menczei ev. ref. el. isk. tanító részére évi 
580 koronát; Popovits Simon németi el. isk. 
munkaképtelen gör. kel. tanító részére évi 
820 koronát; Grünwald János szakolczai 
munkaképtelen ág. ev. el. isk. tanító részére 
évi 560 koronát; Ralkovics Endre sálfalvai 
munkaképtelen ág. hitv. ev. el. iskolai tanító 
részére évi 560 koronát; Stuhireán Demeter 
berethalmi munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 840 koronát; Tomek György palócsai 
munkaképtelen r. k. tanítónak 480 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Incze Béla 
sepsimartonosi munkaképtelen közs. tanítónak 
936 koronát egyszersmindenkorra. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Basahid. 50.514. szám alatt tár-

gyaláson van. — K. J. 1. Nyolcz napi 
fölmondás mellett nem hagyhatja el kántor-
tanítói állását, ha az iskolaszék bele nem 
egyezik. 2. Ha a korpótlék már esedékes, 
akkor minden hónapra jut belőle. Miért ne 
járna szeptember hóra? 3. A melyik állomá-
son működik, arra a hónapra ott illeti a fize-
tés. Az 1893. évi XXVI. t.-cz. csak a köz-
ségi és felekezeti elemi isk. tanítók fize-
tése és korpótléka rendezéséről intézkedik. 

On az utóbbi 2 évi szolgálatát már beszámít-
hatja korpótlék alapjául. — Zs. J. Ha önnek 
az iskolaszék a második tanítói állás helyet-
tesítéseért 138 frt biztosított egy évre jegyző-
könyvi határozattal s most majdnem felét 
nem akarják megadni, kérjen ellenök végre-
hajtást. Előbb azonban kiméletből még egyszer 
Írásban szólítsa föl az iskolaszéket elvállalt 
kötelezettsége teljesítésére. Fizetése egyéb 
részének elvonása miatt tegyen panaszt a kir. 
tanfelügyelőnél s ha ő jogosultnak találja a 
követelést, vigye az ügyet a közig, bizottság 
elé, ha a közs. elöljáróság nem volna hajlandó 
behajtani a követelést. — B. E. Miután a 
pályázatban nem volt kiírva az a kötelezett-
ség, hogy a tanító a használatára bocsátott 
föld után évente 8 frtot tartozik fizetni, mintha 
haszonbérlő volna, az uraságnak, ennélfogva 
sérelmesnek tartjuk, ha most meg követelik 
Önön a Sehulfassionra hivatkozva. Ha teheti, 
pályázzék máshova, mert azon a helyen, a hol 
úgy bánnak vele, miként írja, sohasem lesz 
nyugodalma. — Többeknek. A ki levélbélyege-
ket gyűjt, forduljon Van Möns Alfréd polg. 
isk. tan.-hoz Pancsovára, a ki a középafrikai 
rabszolgaság-ellenes missiókra szánt kegyes 
adományokat köszönettel fogadja; azok pedig 
a következők: 1. Mindenféle használt levél-
és okmánybélyegek. 2. Képes levelezőlapok. 
3. Szent és világi képecskék. Ellenben szivar-
végeket és közönséges, vagyis .nem képes 
levelező-lapokat többé nem gyűjt. Ot kilogram-
mot nyomó postaküldemények — ha esetleg 
frankirozatlanok is — elfogadtatnak. — 
K. N. Bars-Szelepcsény. Lev.-lapjának tartal-
mát közöltük Reisner Emánuel gyárossal s 
azt a választ kaptuk, hogy az illető kereskedő 
csupán 10 csomag (1000 doboz) Tanítók Háza 
gyufáját rendelt, a mi 12 korona értéknek 
felel meg. „Már most —- írja a gyáros úr — 
ha én ezt bérmentve küldöm ily kis mennyi-
ségben, arra a fuvar mintegy 3 korona, míg 
30 csomagnál sem több, mivel a legkisebb 
súlyegység a vasútnál gyufára 100 kgr. Tehát 
10 csomagnál csomagonkint 30 fillér, míg 
30 csomagnál csak 10 fillér a fuvardíj. Ily 
kis mennyiség küldését tehát teljesen meggá-
tolja a fuvar. Hogy pedig a külföldi czégek 
egy-csomagonként is szállítanának, azt hatá-
rozottan tagadnom kell, mert az képtelenség. 
Illusztrálásra szolgáljanak erre nézve azon 
mintaküldemények, a melyeket egyes csoma-
gokban tanítóknak a vasúton mintául küldök. 
Ezekre fizetek fuvardíjat, miután postán 
szállítani nem lehet, 2 — 4 koronát, a gyufa 
értéke pedig" 120 fillér. De ha ily kis mennyi-
séget akarnak rendelni, úgy álljon össze 3 
kereskedő, úgy mint azt Puskás Tamás (Csik-
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Szépvíz) lelkes tanító úr fölszólítására az 
ottani kereskedő urak tették." — P. J. 
Rumpód. Ott fizetnek tandíjat, a hol iskolába 
járnak. — G. J. Tarczal. A „mulasztási 
kimutatás "-okat az iskolaföntartó köteles 
beszerezni. Kaphatók az egyetemi nyomdában 
(Budapest, I. ker., iskola-tér 3. sz.). — K. M. 
Bótos. Két tanító képviselőt választhatnak. — 
Rácz F. A közlegelő fölosztásánál a tanítói 
lakás után kapott összeget az iskolaföntartó 
tartozik az iskolai alap javára tőkésíteni s 
esetleges kamatja illetheti a tanítót; de maga 
a tőkeösszeg nem. Az a legméltányosabb el-
járás, hogy a kamatot évről-évre az illető tanító 
kapja. — Popescu D. Miután a nyugdíj-
alap kötelékébe hatósága hibás eljárása jmiatt 
vették föl évekkel később, eme rendkívüli 
esetben talán kegy útján nyújtana a közokt. 
ministerium valami kedvezményt, ha folyamod-
nék érte s kellően igazolhatná állításait. — 
P. Szilárd. A helyettes minőségben töltött 
időt nem számítják be a korpótlék alapjául. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet-ház. A „Nagypénteki refor-

mátus társaság" az elzüllött gyermekek meg-
mentésére a budaörsi erdőben »Erzsébet-ház" 
néven otthont épített, melynek ünnepélyes 
fölavatása f. hó 19-én ment végbe előkelő 
közönség jelenlétében. Az új ház egyik 
homlokzatán ott díszeleg arany betűkkel 
Erzsébet királyné mondása: „Neveld a gyer-
meket munkára: megél és jó marad." Az avató 
ünnepen 0 Fölsége is képviseltette magát Széli 
Kálmán ministerelnökkel, a ki a király leg-
magasabb elismerését fejezte ki mindazoknak, 
a kik e szép, hazafias emberbaráti intézetnek 
létrehozásán fáradoztak. 

— Wlassics minister a következő sorokat 
intézte az „Izraelita Tanügyi Értesítő"-höz, 
mely fönnállása 25. évfordulója alkalmából 
ünnepi számot adott k i : „ A magyar tanító-
ságot kell, hogy erős testületi érzés hassa át, ha 
nagy föladatainak meg akar felelni; minden 
tagjának éreznie kell, hogy része lesz neki 
Magyarország fényes jövőjének meghódításá-
ban. Nagy szolgálatot tesznek a testületi érzés-
nek ápolása körül tanügyi lapjaink, és igaz 
örömmel tölt el, hogy szerencsekivánataimmal 
résztvehetek egy oly lap ünnepén, a mely a 
magyar izraelita tanítóságot a nagy nemzeti 

munkára már egy negyedszázad óta tömöríti 
és lelkesíti." 

— Yilág folyása. A képviselőház pénzügyi 
bizottsága már megkezdte az 1901. évi költ-
ségvetés tárgyalását, igazságügyi bizottsága 
meg a Ferencz Ferdinánd kir. herczeg házas-
sága alkalmából kiadott nyilatkozat beczikke-
lyezéséről szóló törvényjavaslattal foglalko-
zott. — A mult hét külföldi eseményei közt 
különösen a német kanczellárváltozás és a 
német-angol egyezség foglalkoztatta az európai 
közvéleményt. Hohenlohe herczeg birodalmi 
kanczellár, agg korára való hivatkozással, 
beadta lemondását; a német császár a lemon-
dást azonnal elfogadta s épp oly hirtelenség-
gel ki is nevezte új kanczellárrá Biiloio gróf 
eddigi külügyi államtitkárt. Ily gyorsasággal 
nem oldottak meg mostanában ministeri vagy 
kanczellárválságot, a mi a mellett bizonyít, 
hogy ez a megoldás már rég el volt hatá-
rozva s csak az alkalmas időpontot várták a 
változás keresztülvitelére. A kanczellárváltozást 
különben teljesen megmagyarázza az a hír, 
mely néhány nappal utána a német-angol 
egyezségről érkezett; ez egyezséget ugyanis 
Biilow hozta létre és éle egyenesen Orosz-
ország ellen, a melylyel pedig Hohenlohe jó 
barátságot tartott, irányul. A német-angol 
egyezség szerint a két hatalom lemond arról, 
hogy Kina területén a maga számára bármii} en 
területi előnyöket szerezzen s a kinai biroda-
lom területi épségének föntartása mellett foglal 
állást. Ez eléggé világos beszéd —- Orosz-
országnak, mely a kinai birodalomnak egy jó 
részét már elfoglalta. — A párisi kiállítást 
november 5-én zárják be. 

— Axaméthy Lajos dr. ünneplése. Az 
idei nyáron volt 30 éve annak, hogy Axaméthy 
Lajos dr., jelenleg a VI. (népoktatási) ügy-
osztály nagyérdemű vezetője, a közoktatásügyi 
ministerium szolgálatába lépett. A min. taná-
csos űr, a kinek érdemeinél csak a szerény-
sége nagyobb, minden ünnepeltetés elől kitért, 
de azért a fővárosi tanítók mégis eltalálták 
annak a módját, hogy miként ünnepelhetik 
legméltóbban e nagyérdemű férfiút, a kinek 
a tanítóság oly sokat köszönhet. A „Budapesti 
Tanítók Segélyegyesülete" ugyanis 2500 ko-
rona alapítványt tett Axaméthy min. tanácsos 
úr nevére s az ezen alapítványról szóló díszes 
oklevelet f. hó 20.-án adta át a min. tanácsos 
úrnak, a ki meghatva mondott köszönetet az 
ily nemes formában való szives megemléke-
zésért. Az alapítványtőke kamatait pvenkint 
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junius hó 8.-án fogják kiosztani a segélyegye-
sület tagjainak tanuló gyermekei közt. 

— Lapunk mai számából tér szűke miatt 
a Beregmegyei Alt. Tanítótestület, az Udvar-
helymegyei tanítóegyesület udvarhelyjárási fiók-
köre, a Torda-Aranyosmegyei Alt. Tanítótes-
tület tordai járásköre és a szabolcsmegyei 
központi választmány üléséről szóló tudósítá-
sokat s egyéb közleményeket jövő számunkra 
kellett halasztanunk. 

— Emlékmű Erzsébet királynéról. Leg-
közelebb új emlékmű fog megjelenni meg-
dicsőült nagy királynénkról, mely első sorban a 
hazai ifjúságnak és tanítóságnak figyelmét fogja 
igénybe venni. Ezen emlékmű nemcsak a 
benne közölt czikkek által keltheti föl az 
általános érdeklődést, hanem különösen azon 
körülménynél fogva, hogy hazánk jelesei, sőt 
a királyi család tagjai is szolgáltattak emlék-
sorokat e mű részére, a mely ezáltal párat-
lanul áll nemcsak a hazai, hanem a világ-
irodalomban is. A művet Gábél Gyula főv. 
tanító állította össze. Terjedelme 8 ív (128 
oldal), ára csak 50 fillér lesz. Már most előre 
is fölhívjuk a hazai tanítóság figyelmét, ezen 
kiváló irodalmi termékre, melyet minden 
tanulónak meg kellene szereznie. A könyv az 
Athenaeumnál jelenik meg, tiszta jövedelme 
az Eötvös-alap, Szünidei Gyermektelep-Egye-
sület és a budapesti tanítók szamaritánus 
alapja között fog megosztatni. A mint a könyv 
megjelenik, bővebben fogunk vele foglalkozni. 

— Jubileumok. Szépen ünnepelte Moson-
Szolnok község apraja-nagyja érdemes fő-
tanítóját: Tapp Jánost hivatalba lépésének 
40-ik évfordulója alkalmából. A tanítványok 
nevében a földíszített iskola-teremben egyik 
tanuló üdvözölte a jubilánst, átnyújtván neki 
a tanuló ifjúság ajándékát: az „Ember tragé-
diáját" dísekötésben és a tanítótestület s 
tanulók csoportképeit. Szép beszédben mél-
tatta a jubilánsnak az iskola és a haza körül 
szerzett érdemeit Bobleter Ignácz plébános. 
Az érdemes tanítót üdvözölték még a község 
és a tanítótestület nevében. A jubiláns meg-
hatva mondott köszönetet az ováczióért, mire 
a „Hymnus" eléneklése után véget ért a 
hálának ez a szép ünnepélye. — Győrött 
Szögyi G. Vilmos érdemes tanítót ünnepelték, 
a ki 25 éve működik nagy sikerrel a tanítói 
pályán, az ottani izr. elemi iskolánál. Az 
ünnepelt kartársaknak mi is őszinte szerencse-
kivánatainkat küldjük. 

— Ki lehet az Eötvös-alap évdíjas tagja ? 
Egy t. kartársunk (Sternberg Vilmos, a zala-
megyei Pacsáról) azt írja nekünk, hogy a 
tanítóság nagy zöme belépne az Eötvös-alap 
évdíjas tagjai közé — 3 korona egy tanítóra 
sem lévén teher — „ha nem állna akadályul 
az egyesület alapszabályainak 28. §-a, mely 
sok tanítót visszatart a belépéstől. A hivat-
kozott §. szól azon tanítókról, a kik már 
azelőtt is beléphettek volna s a kiket most 
az alapszabályzat az 50 koronás részesjegy 
kiváltására kötelez." — Ez volna tehát az 
oka annak, hogy 28 ezer tanító közül alig 
3000 tagja van csak Eötvös-alapunknak és 
25 ezeren tétlenül nézik, hogy ez a lelkes 
kisebbség mint fáradozik a tanítók gyermekei 
és özvegyei érdekében! Hát az igaz, hogy az 
alapszabályok 28. §-a a régibb tanítókra 
nézve kimondja, hogy „csak az 50 koronás 
részesjegyek kiváltásával léphetnek az. egye-
sület kötelékébe" s így tényleg fönforogna az 
az akadály, a melyre Sternberg kartársunk 
hivatkozik. Mi ennélfogva említett kartársunk 
levelét bemutattuk az Eötvös-alap elnökségé-
nél s ott azt a választ nyertük, hogy — a 
18. §. értelmében — 3 korona lefizetésével 
bármely tanító évdíjas rendes tagja lehet az 
Eötvös-alapnak s a 28. §. megszorító rendel-
kezése csak akkor lép érvénybe, a mikor az 
illető idősebb tanító jótéteményért folyamodik. 
Ez pedig csak méltányos, mert azt senki sem 
követelheti az Eötvös-alaptól, hogy néhány 
korona befizetés ellenében esetleg mellőzzön 
régibb tagokat. ElQszolván így a félreértés, 
reméljük, hogy a magyar tanítóság most már 
tömegesen fog belépni az Eötvös-alap évdíjas 
tagjai közé. Ez nem csak kívánatos, de szük-
séges is egyszersmind, mert különben az alap 
nem fog megfelelhetni a magára vállalt köte-
lességeknek. A miből pedig csak a tanítóság-
nak lesz anyagi és erkölcsi kára. Üjra föl-
szólítjuk tehát Magyarország összes tanítóit: 
lépjenek be az Eötvös-alap rendes tagjai közé. 
A belépéshez elegendő annyi, hogy a belépni 
szándékozó 3 koronát küld meg postautal-
ványon Schmidt Albin pénztáros urnák (VIII., 
Wesselényi-utcza 52. sz.) s a szelvényre ráírja, 
hogy évdíjas rendes tagja kíván lenni az 
Eötvös-alapnak. 
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— Köszönet és elismerés. Nyugdíjazás 
alkalmából a vallás- és közoktatásügyi minister 
úr Illavszky György liptó-vázseczi ág. ev. 
tanítónak, a népoktatás terén 43 éven át 
kifejtett hosszas és hazafias irányú műkö-
déséért, köszönetét és elismerését fejezte ki. 

— Űjabb ajánlat a Tanítók Háza javára. 
Kunszt Károly somorjai tanító (a magyar 
ornith. központ és több külföldi ornithologiai 
egyesület tagja), a ki állatok kitőméseért, 
ministeri elismerésen kívül, már 9 kiállítási 
kitüntetésben részesült, azt az ajánlatot tette 
az Eötvös-alapnak, hogy nála tett megrende-
lések után 10 °/o-t ad a Tanítók Házára, az 
első megrendelésnek pedig, mely e sorok meg-
jelenése után hozzá iskolától beérkezik, egész 
értékét (120 koronát) adja erre a czélra, hogy 
mintegy alapját képezze egy, nevére "szóló, 
4000 koronás alapítványnak, melyet 10 év 
alatt remél összeadhatni. Kunszt Károly ár-
jegyzéke szerint 31 drb. kitömött állat (teljes 
népiskolai gyűjtemény) 111 koronába kerül. 
Árjegyzéket az ajánlattevő az érdeklődőknek 
ingyen és bérmentve küld levelező-lapon tett 
megkeresésre. Egyes darabokat is árusít s 
azok után is lOVo-t ad a Tanítók Háza javára. 
Kunszt Károly kartársunk készítményeit nem 
csak a jótékoay czél iránt való tekintetből, 
hanem azért is a legmelegebben ajánljuk 
iskoláink és kartársaink figyelmébe, mert 
ezek a ministerileg több ízben ajánlott készít-
mények jóval olcsóbbak nála, mint máshol meg-
rendelve. Az Eötvös-alap elnöksége lapunk 
útján mond köszönetet az ajánlattevőnek, 
mi pedig azt óhajtjuk, hogy számos megren-
delés mennél előbb segítse őt kitűzött czélja 
elérésében. Ismételjük, hogy árjegyzéket lev.-
lapon kell kémi ily czímen: Kunszt Károly 
tanító Cs.-Somorja, Pozsonym. 

— A „Mintalapok" Vl-ik évfolyamának 
második sorozata megjelent. Faipari füzeté-
ben egy egyszerű, jóizlésü hálószobának és 
hasonlóan egy ebédlőnek a bútorzatát találjuk 
Faragó Ödön tanártól. Az ebédlő modern-
irányú bútor magyaros Ízlésben díszítve. 
Munkarajzok ehhez megengedik a rajzolásban 
kevésbbé gyakorolt mesternek is ezeket a 
polgári háznak szánt tárgyakat elkészíteni. 
Czigler tanártól renaissancestilű bútorokat, 
Hirschler M.-től pedig korai franczia renais-
sance és ősgermán Ízlésben tervezett tár- ! 

gyakat látunk. A szövő- és nőipari II. füzet 
ezúttal teljesen aktuális, a mennyiben kizá-
rólagosan oly munkákat mutat be, melyek a 
párisi kiállításon ki vannak állítva. Nőipari 
és egyéb leányiskoláink, nemkülönben mind-
azok, a kik himzés-munkákkal foglalkoznak, 
sok becses anyagot találhatnak ebben a tar-
talmas füzetben A füzetek 3 koronáért a 
„Mintalapok" kiadóhivatalában Budapesten, 
V. ker., Akademia-utcza 3. sz. alatt kaphatók. 

— Gyűlések. A tordaaranyosvármegyei ált. 
tanítótestidet f. hó 29. és 30. napján tartja 
r. közgyűlését Maros-Ludason. F. hó 29.-én 
zene és tánczestélyt is tartanak a Tanítók 
Háza javára. — A marostordamegyei ált. 
tanítótestület mezőségi köre ez évi őszi gyűlését 
a Feketén (Mező-Madaras) f. évi október hó 
26-án tartja. — A csikmegyei ált. tanítóegye-
sület csiki köre őszi rendes gyűlését f. hó 
25-én Csik Szépvizen tartja. — Az erdővidéki 
tanítótestület folyó hó 29.- ón Baróthon tartja 
rendes évi közgyűlését. — A csongrádvár-
megyei tanítóegyesület (alföldi tanítóegyesület) 
november hó 3-án és 4-én tartja XXXIV. 
rendes évi közgyűlését. — A békésvármegyei 
ált. tanítóegyesület orosházi járásköre rendes 
őszi közgyűlését folyó hó 27-én P.-Földváron 
tartja. — A szabolcsvármegyei ált. tanítóegye-
sület. nyíregyházi járásköre f. évi november 
8-án rendes gyűlést tart. — A nógrádvár-
megyei tanítótestület lesonczi köre november 
hó 8-án Losonczon tartja meg őszi rendes 
körgyülését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: a Tanítók 
Házára: Bischitz Mór (Érsekújvár) 25 f.; 
Lukács Ernő 10 f ; Bollák Károly (Vasvár) 
9 K. 80 f. Átadtuk Schmidt Albin pénz-' 
táros urnák (VII., Wesselényi-utcza 52. sz.) 

— Nyilatkozat. A székely-keresztúri állami 
tanítóképző-intézet 30 év alatt végzett tanulói, 
a megyénkben működő társaik által, találko-
zóra vannak összehíva, f. év nov. 7-re, s több 
hirlap úgy tünteti föl e dolgot, hogy intéze-
tünk akkor 30-éves jubileumot rendez. Minden 
lehető félreértés kikerülése végett, ki kell 
jelentenem, hogy intézetünk nem régen, szűk 
családias körben, megtartotta 25-éves fönn-
állásának jubileumát, s ezúttal semmi jubileum-
ról sincs szó, — csupán az itt végzettek barát-
ságos találkozásáról. Egyébiránt intézetünk 
örömmel tekint e találkozás elé. Székely-
Keresztur, 1900. okt. 18. Borbély Sámuel, 
igazgató-tanár. 

— Fölszólítás. Azon kétezeret meghaladó 
egyénhez, kik Lichvártsik Mihálynak, mint 
girnn., teologiai s később tanítóképezdei igaz-
gató-tanárnak tanítványai voltak, ki is folyó évi 
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november hó 20-án születésének 79-ik évfor-
dulóját tölti be, azt a kérést intézem, hogy ezen 
születésnapnak évfordulója alkalmából, keres-
sék föl őt tanítványai személyes vagy levélbeli 
üdvözleteikkel. Lichvártsik, mint remete tölti 
utolsó éveit, távola világ zajától, és — mint tudva 
van — most is szakadatlanul fohászkodik 
hazánk kulturális fejlődéseért. Jól esnék az 
aggastyánnak, ha különösen az igazgatása 
alól kikerült tanító nemzedék keresné meg s 
hogy ezekben nyilatkoznék meg az általa 
buzgón plántált háladatosság érzelme. Az 
öreg úr lakik: Farkasfalván, Ugocsamegye, 
u. p. és vasúti állomás Tisza-Újlak. Dunkó-
falván, 1900 október 16. Magyar György, 
dunkófalvai állami tanító. 

— A m. kir. államvasutak téli menet-
rendjéből. Olvasóink kívánságára közöljük a 
m. kir. államvasutaknak már életbelépett téli 
menetrendjéből a következőket: a vonatok 
indulnak Budapest k. p.-udvarról délélőtt: 6 ó. 
20 p.t v. v. Nagykanizsa; 6 ó. 50 p., gy. v. 
Gyulafehérvár, N.-Szeben, Kolozsvár, M.-Sziget; 
6 ó. 50 p., sz. v. Bécs, Graz; 7 ó. 10 p., gy. v. 
Kassa, Munkács; 7 ó. 15 p., gy. v. Zágráb, 
Fiume, Róma; 7 ó. 30 p., gy. v. Ruttka, Berlin; 
7 ó. 35 p., sz. v. Gödöllő; 7 ó. 35 p., sz. v. 
Belgrád, Bród; 7 ó. 50 p., sz. v. Kassa, 
Csorba; 8 ó., sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs; 
8 ó. 10 p., sz. v. Arad, Brassó; 8 ó. 30 p., 
sz. v. Kolozsvár, Brassó; 8 ó. 50 p., gy. v. 
Bécs, Graz; 8 ó. 50 p., sz. v. Munkács, M.-Sziget; 
9 ó. 15 p., sz. v. M.-Sziget, Stanislau; 9 ó. 
35 p., sz. v. Ruttka, Berlin; délután: 12 ó., 
t. szsz. Kis-Kőrös; 12 ó. 25 p., sz. v. Bicske, 
N.-Kanizsa; 12 ó. 35 p., sz. v. Hatvan; 1 ó. 
45 p., gy. v. Fehring, Graz; 1 ó. 55 p., gy. v. 
Kolozsvár, Arad, Szatmár-Németi; 2 ó. 20 p., 
gy. v. Bécs, Páris, London; 2 ó. 30 p., sz. v. 
Bicske; 2 ó. 35 p., gy. v. Kassa, Lemberg; 
2 ó. 40 p., gy. v. Konstantinápoly; 2 ó. 45 p., 
sz. v. Hatvan; 2 ó. 55 p., sz, v. Szolnok; 3 ó., 
gy v. Zágráb, Fiume, Róma; 3 ó. 20 p., v. v. 
Adony-Szabolcs, Paks; 3 ó. 35 p., sz. v. Sza-
badka ; 3 ó. 45 p., gy. v. Ruttka, Berlin; 4 ó. 
30 p., sz. v. Győr; 5 ó. 20 p., sz. v. Ruttka, 
Berlin; 5 ó. 45 p,, sz. v. Kolozsvár, Brassó; 
6 ó. 25 p., sz. v. Hatvan; 7 ó. 05 p., sz. v. 
M.-Sziget, Stanislau; 7 ó. 35 p., sz. v. N.-Kanizsa, 
Triest; 8 ó., sz. v. Kassa, Csorba; 8 ó. 30 p., 
sz. v. Zágráb, Fiume, Eszék; 8 ó. 55 p., sz. v. 
Miskolcz, Lemberg; 9 ó., t. szsz. Bicske; 9 ó. 
15 p., gy. v. Kolozsvár, Bukarest; 9 ó. 35 p., 
sz. v. Gyékényes, Brod; 9 ó. 55 p., sz. v. 
Fehring, Graz; 10 ó., sz. v. Arad, Brassó; 
10 ó. 20 p., sz. v. Belgrád, Eszék, Brod; 
10 ó. 45 p., sz. v. Bécs, Sopron; 11 ó. 10 p., 
v. v. Ruttka, Miskolcz; a vonatok érkezése 

Budapest k. p.-udvarra: délelőtt-. 5 ó., t. szsz. 
Arad; 5 ó. 20 p , v. v. Ruttka, Berlin; 5 ó. 
45 p., sz. v. M.-Sziget; 6 ó. 10 p., sz. v. Brassó, 
Arad; 6 ó. 15 p., t. szsz. Bicske; 6 ó. 35 p., 
sz. v. Lemberg, Miskolcz; 6 ó. 40 p., sz. v. 
Bécs, Sopron; 7 ó. 05 p., sz. v. Belgrád, Brod; 
7 ó. 10 p., sz. v. Brassó, "Kolozsvár; 7 ó. 25 p., 
sz. v. Graz, Fehring; 7 ó. 30 p., sz. v. Hatvan; 
7 ó. 50 p., gy. v. Bukarest, Brassó; 7 ó. 55 p., 
v. v. Paks, Adony-Szabolcs; 8 ó. 15 p., sz. v. 
Kassa, Csorba; 8 ó. 20 p., sz. v. Fiume, Zágráb, 
Eszék; 8 ó. 40 p., gy. v. Róma, Fiume; 8 ó. 
45 p., sz. v. Hatvan (közlekedik bez. október 
31-ig); 9 ó. 15 p., sz. v. Szolnok; 9 ó. 20 p., 
sz. v. Győr; 10 ó., sz. v. Szabadka; 10 ó. 
05 p., sz. v. Ruttka, Fülek; 10 ó. 15 p., sz. v. 
N.-Kanizsa, Triest; délután: 12 ó. 25 p., sz. v. 
Hatvan; 12 ó. 50 p., gy. v. Berlin, Ruttka; 
1 ó. 05 p., gy. v. Konstantinápoly; 1 ó. 25 p , 
gy. v. Gyékényes, Pécs; 1 ó. 30 p . gy. v. 
Lemberg, Kassa; 1 ó. 45 p., gy. v. London, 
Páris, Bécs; 1 ó. 50 p., gy. v. Kolozsvár, 
Arad, Szatmár-Németi; 2 ó. 05 p., gy. v. 
Graz, Fehrir.g; 3 ó 05 p., sz. v. Gödöllő; 
4 ó. 50 p., sz. v. Bicske, N.-Kanizsa; 5 ó. 
35 p., sz. v. Hatvan; 6 ó. 05 p., pz. v. Győr; 
6 ó. 20 p., sz. v. Brassó, Kolozsvár; 6 ó. 
40 p., sz. v. Belgrád, Eszék; 7 ó., sz. v. Berlin, 
Ruttka, Szerencs; 7 ó. 15 p., gy. v. Bécs, 
Graz; 7 ó. 20 p., sz. v. Brassó, Árad; 8 ó., 
sz. v. Fiume, Zágráb, Pécs; 8 ó. 10 p., sz. v. 
Stanislau, M.-Sziget; 8 ó. 30 p., sz. v. Mun-
kács, M.-Sziget; 8 ó. 35 p., gy. v. Róma, 
Fiume, Zágráb; 8 ó. 45 p., t. v. szsz. Kis-
Kőrös; 8 ó. 50 p., sz. v. Csorba, Kassa; 9 ó. 
15 p , sz. v. Bécs, Graz; 9 ó. 20 p , gy. v. 
Berlin, Ruttka; 9 ó. 40 p., gy. v. N.-Szeben, 
Gyulafehérvár, Kolozsvár, M.-Sziget; 9 ó. 50p., 
sz. v. Triest, N.-Kanizsa; 10 ó., gy. v. Mun-
kács, Kassa. Közelebb a nyugoti pályaudvar-
ból induló és oda érkező vonatokra kerítjük 
a sort. 

— Halálozások. Lazay Ilona soroksári áll. 
óvónő f. hó 12-én életének 32-ik, áldásos 
működésének 9-ik évében elhunyt. — Székely 
(Schwarz) Mór nyug. állami tanító életének 
78. évében hosszas szenvedés után Újpesten 
elhunyt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) — Gazdasági oktatás. — A kivándorlás ellen. 
Somogyi Béla. — A gyöngyösi ifjúsági egyesület. 
Verner László. — Egyesületi élet. •— S z ü n ó r a : 
A magyar közoktatásügy nagy jótevői. György 
Aladár. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap 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 népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egV példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir . tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi elölj ár ósági b izonyí tvány nyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós t a világosan kiirandó. 

Előf ize tés i á r : Egy év re 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á 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 án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k i számí tha tó hirdetési dí j e lőre küldendő 
be . Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenl ie t ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak ia 
e lő re a k iadóh iva ta lba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-ÜTCZA 17. SZÍM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉB 8. 

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

Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) Népnevelési tanfelügyelőségek. 

E czímén az 1901. évre összesen 
657.213 korona, vagyis az 1900. évinél 
33.635 koronával több van előirá-
nyozva. Mielőtt a részleteket ismertet-
nők. azt hiszszük, nagy örömet szerzünk 
a tanfelügyelői karnak, ha szószerint 
közöljük 1glassies minister indokolását, a 
mely Ível az 1901. évi költségvetést kiséri: 

„Az állami népoktatás nagy arányú kiter-
jedése, a községi és felekezeti tanítók fizetésé-
nek államsegélvlyel kiegészítése, de egyátalán 
a népoktatásnak minden irányú fejlődése nagy 
mértékben emeli az állami tanfelügyelet fon-
tosságát és elfoglaltságát. De a tanfelügyelet 
kvalitatív értékének emelése csak úgy lehet-
séges, ha ezen állásokkal egybekötött java-
dalmazás kecsegtető az ezen pályára hivatott 
és képzett elemekre nézve. 

A mostani javadalmazás ezen vonzó erővel 
nem bír és ehhez még az is járul, hogy akár-
hány tankerületben a tanfelügyelő alá rendelt 
népoktatási intézetekben alkalmazott tan-
személyzet egy része magasabb javadalma-
zással bír, mint hivatali elöljárója: a tanfel-
ügyelő. Ez a helyzet tarthatatlan és múlhatat-
lanul orvosolandó. 

Az 1893. évi IV. törvényczikk a tanfel-
ügyelőket a VI., VII. és VIII. fizetési osz-
tályba sorozza; de ezen fizetési osztályba való 
sorozás rendkívül aránytalan, mert míg a 
VIII. fizetési osztályban 50, addig a VII.-ben 

12, a VL-ban éppen csak 3 tanfelügyelői állás 
van. Ezen aránytalan beosztáson egyelőre úgy 
kivánok segíteni, hogy a VIII. fizetési osztály-
ból 6 állást a VII. fizetési osztályba tettem át. 

Három tankerületet önálló hatáskörrel 
segédtanfelügyelő, vezet. Ezen a népiskolai 
hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. törvény-
czikk rendelkezéseivel ellenkező, a viszonyok 
kényszerűségéből eredt állapot fokozatos meg-
szüntetése czéljából egyelőre 2 új, VIII. fize-
tési osztályú tanfelügyelői állás javadalma-
zását kellett fölvennem annál is inkább, mert 
az Erzsébet-nőiskolához szolgálattételre ren-
delve volt egyik tanfelügyelő ebbeli működése 
megszűnvén, illetményei 1901. évtől kezdve a 
tanfelügyelőségek czímére vezetendők vissza. 

Az iskolalátogatás fokozása és intenzívebbé 
tétele szükségessé teszi az utazási átalánynak 
6000 koronával való emelését. 

Az irodai átalányokat azért kellett 4900 
koronával emelnem, mivel még 14 tankerü-
letben nincs a tanfelügyelőnek külön irodai 
helyisége." 

Ez az indokolás fényesen igazolja, 
milyen nagy súlyt helyez Wlassics 
minister az állami tanfelügyeletre, s 
ha egybehasonlítjuk a jövő évi elő-
irányzatot az 1895. évi költségvetés 
adataival, meggyőződünk, hogy a minis- 
ter teljes tudatában van annak, hogy 
a nemzeti népoktatás fölvirágoztatásá-
nak egyik elsőrendű alapföltétele: a jó 
és megbízható állami tanfelügyelet. 

Lapnnk 44-ik számához két melléklet van csatolva. 
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Az 1901. évi költségvetésben fize-
tések, személyi pótlékok és lakpénzekre 
összesen 476.603 korona van előirá-
nyozva, 21.275 koronával több, mint 
1900-ban. A személyi járandóság rész-
letezése következő: 

A létszám Budapesten 2, a vidéken 
65, összesen 67 rendes tanfelügyelői 
állás, kettővel több, mint most. A VI. 
fizetési osztályban van 2 állás 6000 
koronával, 1 állás 5000 koronával; a 
VII. fizetési osztályban 6 állás 4800 
koronával, 6 állás 4400 koronával és 
6 állás 4000 koronával. Ez évben itt 
az egyes fizetési fokozatokban 4—4 
állás van. A VIII. fizetési osztályban 
16 állás 3600, 15 állás 3200 és 15 
állás 2800 koronával. Egy tanfelügyelő-
nek van 800 korona, egynek 200 ko-
rona személyi pótléka. 

A központba berendelt tanfelügyelők 
működési pótléka 2400 korona. 

A segédtanfelügyelői állások száma 
nem változott: 3 van Budapesten és 
38 a vidéken; de azért a jövő évben 
is lesz előléptetés, mivel a tankerület 
vezetésével megbízott segédtanfelügyelők 
a jövő évben rendes tanfelügyelőkké 
lépnek elő. 10 segédtanfelügyelői állás 
van a IX. és 33 a X. fizetési osztály 
fokozataiban egyenlő arányban. 

A tollnokok létszáma szintén válto-
zatlan marad: egy Budapesten, 58 a 
vidéken, összesen 59. Ezen állások a 
XI. fizetési osztály fokozataiban vannak 
arányosan. 

Díjnoktartási átalányokra 49.710 ko-
rona; jutalmak és segélyekre 4000 
korona, mindezekkel együtt a személyi 
járandóságokra 530.313 korona véte-
tet t föl. 

Dologi kiadások: utazási átalányokra 
80.000 korona, tehát 6000 koronával 
több, mint az előző évben; irodaáta-
lányokra 42.900 korona, vagyis 4900 
koronával több, végre átköltözködési 
és egyéb előre nem látható kiadásokra 
4000 korona, összesen a dologi kia-

dásokra 126.900 korona van előirá-
nyozva. 

A kir. tanfelügyelői irodák bebúto-
rozására ismét 4000 korona vétetett föl. 

A népnevelési tanfelügyelőségek 1901. 
évi kiadásainak főösszege 661.213 
korona. 1895-ben a tanfelügyelőségek 
összes költségei 491.650 koronát tettek; 
Wlassies kormányzása alatt tehát e 
czímen as emelkedés 169.563 korona. 

Ezen pénzügyi keretben már meg-
lehet valósítani az intenzív állami 
tanfelügyeletet, mert immár a személy-
zet létszáma kielégítő, s annyi utazási 
költség áll a tanfelügyelők rendelkezé-
sére, a mennyiből legfőbb föladatukat: 
a szakszerű és lelkiismeretes iskolaláto-
gatásokat a törvény által kivánt mérv-
ben elláthatják. Itt fölemlítjük, hogy a 
közoktatási ministeriumban egy szak-
tanácskozmány behatóan foglalkozott 
a központi kormányzatnál keresztül-
vihető deczentralizáczió kérdésével és 
főleg azzal, hogy a kir. tanfelügye-
lőségek fölszabadíttassanak mindazon 
teendők alól, a melyeket a törvények 
más közigazgatási ágakra utalnak, s a 
melyek szorosan és szakszerűség szem-
pontjából nem tartozhatnak a tanfelügye-
lőségek ügykörébe. Vagyis e tanács-
kozmányok főczélja az volt, hogy a 
tanfelügyelőségek hatásköre egyfelől 
kiterjesztessék a központi kormányzat-
ból kitelepítendő ügykörrel; másfelől, 
hogy a tanfelügyelőségek tulaj donképeni 
rendeltetésüket, t. i. a magyar nemzeti 
népnevelés intenzív fejlesztését és gondo-
zását egész erejükkel elláthassák. Ezen 
tanácskozmányokból kifolyólag a társ-
ministeriumokka1 a tárgyalások sür-
gősen lebonyolíttatnak, s a jövő év 
elején a tanfelügyelőségek a szükséges 
új utasításokkal elláttatnak. 

Ezzel kapcsolatban azt is megemlítjük, 
hogy az állami elemi népiskolák helyi 
felügyeletével megbízott gondnokságok 
számára szintén egészen új utasítás 
készül, s a jövő tanévtől életbe is lép. 
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Nyugatmagyarországi Tanító-
egyesület 

Hogy ezt a czímet czikkem homlokára 
irni merem, pedig arra pár nap előtt nem is 
gondolhattam, egyenesen okozatos kapcsolat-
ban van a Néptanítók Lapja szerkesztő-
jével. 

Ha október hó 17-én nincs hozzá szeren-
cséje a pozsonyvármegyei általános tanítói 
egyesület gyűlésének: ez a szép és nagy 
eszme csak mint „jámbor szándék", mint a 
jobbak óhajtása lebeg a távol kéklő ködében. 

De ő nemcsak szereti a nagy eszméket 
népnevelésünk érdekében, hanem meri is azok 
kivitelét. 

Es íme, az eszmének első, bár szerény, 
stádiumaképen most már mint bevégzett 
tényre lehet rámutatnunk, hogy a nyugati 
Magyarország egy tekintélyesebb tanítói tes-
tülete magát azzal teljesen azonosította, hatá-
rozattá emelvén, hogy ez irányban az első 
kezdeményező lépést megteszi. 

Igen helyesen, mert az eszméknek nagy 
medenczére van szükségök; a vasmű-óriások 
csak a nagy gyárak kohójában készülnek s az 
egyéni élet elszigeteltsége, a kisebb egyesü-
letek sokszor eléggé nem hatékony működése 
között csak a nagy, izmos testületek csinál-
hatják meg az áthidalást a szövetkezés mai 
módszere szerint. 

Mint arról, hogy a nap világít, nem lehet 
vitatkozni, úgy nem lehet kérdés tárgya az 
sem, hogy a nyugatmagyarországi tanítóság 
csak egy nagy egyesületben válhatik oly ténye-
zővé, mely az ország közvéleményére befolyást 
gyakorolhat. 

Azok a hasonlatok, hogy a homokot elfújja 
a legkisebb szellő, de ha sziklává tömörül, a 
vihar sem ingathatja meg; hogy a fenséges 
királyi folyam sok pataknak és sok hullámnak 
egyesüléséből támad, mind frázisszámba, és az 
„omnis similitudo claudicat" régi igazsága alá 
esnek, ahhoz a nagy reális tartalomhoz képest, 
melyet ily egyesület képviselne. 

Egyértelmű lenne ez első sorban a nyu-
gatmagyarországi vármegyék: Pozsony, Sopron, 
Moson, Nyitra, Trencsén most egy nagy terü-

leten szétszórt tanítói kitűnőségei tömöríté-
sével, annak a világosságnak, mely terméke-
nyítő fényével most csak kis völgyet világít 
be, a hegy magasára helyezésével, s a testü-
leti szózat, mely eddig sokszor csak „kiáltó 
szó volt a pusztában", sokszorosan nyerne 
erőben. 

Erejét nagy, széles mederből merítő izmos 
testületi élet kifejlesztése mellett eléggé nagyra 
nem becsülhető politikai tényező erejével is 
bírna ezen egyesülés. 

Tevékenységi köre kisebb részben magyar 
és német, nagyobb részben tót nemzetiségi 
területeket ölelvén föl, jótékonyan hatna a 
tanítóság hazafias közszellemének a szövetke-
zés eszközeivel való megszilárdítására, azon 
nagy politikai eredményre, mely Grünwald 
Béla szerint mélyebben fekszik a választások 
felszínénél s mely nem egyéb, mint a nem-
zetiségi területeken működő különböző testü-
leteknek átitatása egy nagy politikai alap-
eszmével : a magyar közművelődés által átha-
tott patriotizmussal. 

Nem szólva a dolog természeténél fogva 
a magyar és német nemzetiségről, mily ter-
mékenyítő lenne, mivel csak a nagy vizek 
vetnek nagy hullámgyűrüket , a nyugat-
magyarországi tanítói egyesületnek hatása a 
tóttágra, mely egészében önként akar magya-
rosodni, s a magyar közművelődésben egy 
magasabb kultúrába való beolvadását látja. 

Egy ily impozáns tanítói testületi életnek 
meg lenne a képessége, mint a délmagyar-
országinak, nagy konczepcziókra minden 
irányban, és volnának anyagi eszközei is a 
kitűzött czél tettre váltására. 

Nagy erőknek a kisebbek által nem gya-
korolható hatását kell látnunk azon körül-
ményben, hogy a közoktatásügyi kormány a 
délmagyarországi tanítói egyesületben magát 
esetről-esetre képviselteti, a mi az államaka-
rat közvetlen termékenyítő érintkezését szüli 
az attól térben és időben annyira elszigetelt 
tanítói testületi élettel. 

Ugyancsak a nagy erők vonzásának kell 
betudnunk azon eredményt, hogy egész haza-
részre kiterjedő tanítói egyesületben a dolog 
természeténél fogva az érdekelt vármegyék 
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tanfelügyelői is résztvennének, úgyis teljesen 
hiányzó testületi életök pótlásaképen eszmét 
cserélve máris egy majdnem kialakult, bonyo-
lódott közigazgatási ág természetévél bíró nép-
nevelési administráezió felől, s ezen szempont-
ból is produktiv hatást gyakorolna egy izmos 
testületi élet által fölvetett hasonló természetű 
témákra. 

Lelki szemeinkkel már is látjuk ezen nagy-
arányú egyesülés impozáns, maradandó nyo-
mokat hagyó perspektíváját. 

Elzárja-e ettől nyugati Magyarországot a 
szűk látkör, a helyi elfogultság, a féltékeny-
kedés, melynek már azért sincs alapja, mert 
a mostani tanítói egyesületek az új formáczió-
ban is folytathatják tevékenységűket ? 

A Néptanítók Lapja szerkesztője azzal 
végezte pozsonyi nagyhatású beszédét, hogy 
„már virrad". 

Már virrad, bár reggelre még nem haran-
goznak, de hála Istennek útban vagyunk az 
Isten áldotta nappal felé. 

Hittük volna-e csak pár évtized előtt, mi-
dőn a magyar néptanítóság szava egy artiku-
lálatlan jajkiáltás volt, s élete a mozdulatlan 
küllőé, oda tapadva sziklájához, hogy jön 
majd egy meleg éltető atmoszféra, melyben a 
nyugatmagyarországi tanítói egyesület eszméje 
is megfoganhat és termő rügybe indulhat? 

Az eszmék útja Golgota-út, be fogja ezt 
járni az a nagy konczepczió is, melynek októ-
ber hó 17.-én a pozsony vár megyei általános 
tanítói egyesület egyhangú elhatározással 
kifejezést adott. 

Nem félünk ettől az úttól, mert az eszme 
a benne rejlő erőnél és igazságnál fogva 
győzni fog. 

(Pozsony.) P lacht/ Bertalan. 

Walter Crane pedagógiája. 
A külföldi népiskolai szemléltető képek 

kiállítását csakhamar követte egy újabb, 
hasonló kiállítás, mely talán nagyobb hatást 
fog a magyar művészekre és tanítókra gyako-
rolni, mint az első. 

A napilapok és folyóiratok hasábos czikkek-
ben foglalkoztak Walter Crane műveivel, 
melyeket a főváros szerencsés lakói immár 
több egy heténél csodálhatnak. Bámulattal, 
rajongással csodáljuk a nagy angol mester 

gyűjteményét. A szeretet, a hála adja kezembe a 
tollat, hogy elmondjam pályatársaimnak, minő 
hatást tett rám az angol nemzet e nagy fiának 
nevelésbe vágó munkálkodása. 

W. Crane igazi pedagógus: tanító, nevelő — 
a javából. Apostoli tevékenységét megkezdi az 
öt-éves gyermeknél ós folytatja a legkésőbb 
vénkorig, a meddig az ember csak lát, azaz 
szemeivel „hallani" tudja, mit beszélnek a 
vonalak. Mert a vonalak nyelvét csak a szem 
értheti meg. Azért még a néma gyermeket is 
megismerteti az emberek, állatok, növények és 
a tárgyak százaival, még őt, a szerencsétlent, 
is megkaczagtatja, megörvendezteti, hogy ne 
panaszkodhassék Teremtőjéhez, látván e szép 
világ gyönyöreit . . . 

A gyermeki értelem fejlettsége szerint óhaj-
tanám Crane rajzait csoportosítani. Megkí-
sérlem. Csak arra kérem olvasóimat, ne 
tekintsék e czikkelyt mübirálatnak; czélom 
csupán az, hogy kimutassam szóval, a mit a 
művész ecsetével és tollával kifejezésre hozott. 

I t t vannak mindjárt a baba- és a képes-
könyvek. Tarka-barka, édes kis bohóságok, tele 
szinnel, csinynyel. Ilyen már a kisded, szereti 
az össze-vissza tarkázott világot, a nevető és 
a síró babát, a gondtalan életet. Ilyen tréfás, 
a kisded fölfogásához mért „The Absurd" 
ABC rajzai. A „Golden Primer" (aranyos abc) 
szemlélésénél, nem túlzás, ha kimondjuk, hogy 
ez született pedagógus műve! A gyermeki 
fölfogás élénksége, frissesége különösen meg-
látszik a „Baby's bouquet" szines lenyo-
matain. Igen : szines, mert a gyermek színesen 
látja a világot az ő tiszta, ártatlan szemével. 
A „Baby's Opera" czímü könyvhöz készített 
rajzai is élénk, szines és szerencsés kompo-
zícziók, a „Wonder Boock" színpompás illuszt-
rácziói pedig valóban a csodás művészi ele-
gánczia kifejezői. (Ha ehhez hasonló magyar 
dolgokat látnék, talán magyarosabban fejez-
hetném ki magamat.) Ezeken megtanulja a 
gyermek is csodálni és majdan becsülni a 
vonalakat, melyekből egy-kettő fát, virágot, 
embert alakít, a szerint, a mint erre vagy 
arra hajlik, egyenes vagy pedig görbe. A 
„Jack and the Beanstalk" gyermek-mese képei 
mutatják be Cranet az igazi gyermeki lélek 
nagy ismerőjének. Egyszerű vonalakkal, szinte 
naivan fejezi ki magát, a milyen egyszerű a 
gyermeki lélek; piros fát, piros napot rajzol, 
a milyen a gyermek kedélyvilága. így látja 
ezt a gyermek és nem másként; azért szerez 
neki ezek látása oly nagy gyönyörűséget. 
Különösen sikerült e szempontból a „Cinder 
Ella" feliratú képsorozat. 

Térjünk át a másik, magasabb fokozatba, a 
gyermek-mesékre! I t t találjuk a Grimm-mesék-
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hez készített tollrajzok remekeit, művészi 
gondos kidolgozásban. (Magyarul is megvan: 
Grimm-Halász, Eggenberger kiadása, 1882.) 
Öröm nézni, hogyan mutatja be az állatmesék-
ben a pápaszemes, szemlélődő, okos gólyát, 
micsoda bámulatos fantáziával festi meg a 
félelmetes sárkányt és milyen Ízlésesek és 
naivak a „kisdisznó" bohókás festményei. Ez 
utóbbi képsorozat legutolsó lapja Crane képei 
között a festészet első tanítási leczkéje. Minő 
mélyen lát be a ^ kisded szivébe, lelkébe, az 
szinte hihetetlen. Úgy leereszkedik a gyermek 
gondolkodásmódjához, lelki világához, mint az 
óvó és még inkább, mint az első elemi osztályt 
vezető jó, lelkiismeretes tanító. Ezért tapsol 
az „Ali Baba" képeinek láttára minden 
gyermek és — felnőtt. 

Hogyan száll a gyermeki képzelettel a 
tündérmesék hímes birodalmába! Olyanok a 
képei, mint az álom, majd tréfásak, majd 
komolyak, hol igazak, hol torzítottak, kicsa-
pongok a féktelen örömben, naivságban. A 
„Flora's Feast" valóban a növények ünnepe! 
Ha ilyen művész személyesíti meg őket, hát 
járnak, tánczolnak sorra mind: a tulipán, a 
szegfű, a jáczint, stb. A „rózsa legendája" 
meg valóságos virágrege. Gyönyöre minden 
fogékony szívnek, de különösen a gyengéd 
leánykák ideális lelkületének. Utóbbiaknak j 
különben remek himző-mintákat is mutat be. I 

Hogy Crane pedagógiája öntudatos és e 
czélra törekvő (és hogy nem mi disputáljuk 
azt be az olvasónak), arról a többek között 
az iskolatermek falai számára tervezett díszítés 
kartonjai is tanúskodnak. Ezek közt figye-
lemre méltók a „Szántás" és „Aratás" (az 
ember, a ló, a repdeső varjak, a kalászok és 
a föld rögei mind igazak); a „Tavasz"-t jel-
képező nő, rügyágakkal és virágkosárral, a 
„Nyár" asszonyát pillangó, pipacs, liliom és 
rózsa környezi. Ugyancsak iskolafalak díszí-
tésére készült néhány, ugyan kisebb méretű, 
történelmi kép is. Látható egy gyermeki 
tankönyv tervezete is, melyen üstöt és gólyát 
szemléltet. Vagy nem a pedagógus eszményét 
teljesíti, mikor fekete alapra rajzolja az ő 
varázslatos fehér vonalait? Nem fest a gyermek 
számára fényképszerű házat; csak néhány 
vonalat ró össze és előáll olyan épület, a milyet 
a gyermek építene, ha tudna, olyan egyszerű 
3—4 vonalból álló fa, a mely a gyermek 
képzeteinek megfelel. 

A mely gyermek olyan képeskönyveket for-
gathat, a milyenek Walter Crane-éi, az öntu-
datlanul szívja magába a szépnek szeretetét, 
annak jó ízlése kifejlődik, hogy gyönyörködni 
tudjon nagyobb szabású műremekek láttára is, 
a milyenek pl. Shakespeare-illusztrácziói és a 

többi művei, melyek, úgy szólván, a felnőttek 
élő esztetikája. Ezért mondtam, hogy Crane 
tanít kisdedet, gyermeket, ifjút és öreget. 

Es mit tesz ? Életet, gondolatot önt az egy-
szerű vonalba. Ez nem puszta frázis! Crane 
maga mondta, hogy vannak hangulatot kife-
jező vonalak. A vízszintes pl. mindig fölkelti 
a pihenés, a béke, állandóság gondolatát; a 
kanyargós, kigyódzó vagy hullámos vonal 
nemcsak a mozgás ideáját fejezi ki, hanem 
leírja a vonalat, a mit megfigyelhetünk a fal 
mellett elhaladó ember körvonalain. A csiga-
vonal mértéke a tánczmozgásnak és a mozgás, 
mialatt a tánczos mozdulatait figyeljük, össze 
van kötve lelkünkben a szépség és kellem 
magasztos ideáival. 

Hogy Crane miért pedagógus, azt legszeb-
ben Győry Ilona írta meg, mondván, hogy 
ezek a képzeletről és kedélyről egyaránt tanús-
kodó mesekönyvek nem lesznek kizárhatók 
soha Anglia nevelésügyének történetéből, azon 
boldog országéból, a hol tudják és vallják azt, 
hogy a nevelésnek a kedélyt kell a gyermeknél 
leginkább érintenie s a mit e czélra író, művész 
nyújthat, mind áldássá válik. Az angol nevelés, 
melynek súlypontja a családi körben történő 
kedélynevelésen nyugszik, sohasem téveszti 
szem elől azt az igazságot, hogy az emberi 
lélek is a levegőn, vizén uralkodó természeti 
törvényt követi, ugyanis a melegség teszi 
képessé arra, hogy — magasra száll jon. . . 

Mi, magyarok, már sok jót és szépet tanul-
tunk az angoloktól; kövessük őket ebben is! 

(Budapest.) Jenő Sándor. 

Gazdasági téli tanfolyam. 
Nagy Márton gazdának a felnőtt fia a minap 

így szól apjához: „Apám, taníttasson ki 
valami mesterségre, kosárfonás, faragás stb. 
effélére, mert a téli időmet nem tudom mire 
fölhasználni." 

„Szivesen megtanítanálak fiam, szól a gazda, 
de magam nem értek hozzá, inasnak pedig 
te már nagyon idős volnál". 

„Pedig van egy mód rá édesapám, 
hogy mindezt és sok más hasznos dolgot 
elsajátítsak, ha apám megengedné." 

„Elő vele fiam s ha van módomban, öröm-
mel áldozok, hogy derék ember legyen belőled." 

„A minap olvastam, hogy a nagyméltóságú 
földmívelésügyi m. kir. minister úr megint 
téli gazdasági tanfolyamokat rendez kisgaz-
dák és földmívelök számára, hol a fősúly a 
házi-ipar oktatására lesz fektetve, u. m. kosár-
fonás, faragás, seprő-, kefe-, kaptárkészítésre stb. 
A mellett elméletben megtaníttatnak azon 
főbb alapelvek, melyek után indulva, okszerűb-
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ben gazdálkodhatnak mint most. Elmondatik 
ott a föld előkészítése az egyes növények alá, 
megismertetik velünk a vidékünkön leginkább 
termesztett növényeket, okszerű állattenyésztést, 
ápolást és azon főbb törvényeket, melyeket a gaz-
dánakismernie kell. A háziipari tárgyak készíté-
sére külön fölfogadott mesteremberek tanítanak, 
az elméleti dolgokat a föld míves-iskola tan-
személyzete adja elő. A tanfolyam 2—2 hó-
napig tart és pedig az I. november 1- tői 
deczember 23-áig, a II-ik január 5-től február 
28-áig. A tanfolyam bevégzése után még 
bizonyítványt is adnak." 

„Aztán mibe kerül az embernek ilyen tan-
folyam?" „Úgyszólván semmibe, mert minden 
fölvett egyén ingyen kap teljes ellátást, élel-
met, lakást, fűtést, világítást és ágyneműt, 
csak az útiköltséget fizeti." 

„Hogy juthat be oda az ember, fiam?" 
„Arról is szól itt az ige következőképpen: 

Fölvétetik minden kisgazda vagy földmíves, 
a ki legalább 17 éves, irni, olvasni és legalább 
a 4 alapművelettel számolni tud (a mi köz-
ségi bizonyítványnyal igazolható); a kik a tan-
folyamon résztvenni akarnak, forduljanak a 
földmíves-iskolák igazgatóságához, akár levél-
ben, akár személyesen. Minden tanfolyamra 
csak 20 egyén vehető föl, hogy azoknak 
tanítása könnyebb és sikeresebb legyen." 

„A rimaszombati m. kir. földmíves-iskolá-
nál is rendeztetik 2 ilyen tanfolyam, apám, 
forduljunk ahhoz, hiszen ez fekszik megyénk 
területén." 

„Jól van fiam, tedd meg azonnal az elő-
készületeket.". . . 

. . . Nem mese, hanem szín igazság az, a 
miről Nagy Márton gazda és fia beszélgettek 
és annál szebb volna, ha minél többen így 
gondolkoznának s elküldenék fiaikat akár az 
I-ső, akár a n - ik tanfolyamra, nem is kell 
messzire fáradniok, saját megyéjökben lesz a 
tanfolyam, első sorban a Gömörmegyeiek ré-
szére, ragadják meg tehát a kedvező alkal-
mat, meglátják, nagy hasznát látják a jövőben. 

Lesz majd mivel eltölteni a hosszú téli 
estéket, nem fog kelleni minden lőcscsel, 
hámfával stb.-vel a bognárhoz fordulni, hogy 
drága pénzen csinálja meg, elvégzi majd a 
kitanult gazda. Megtanul legalább annyit, hogy 
a gazdaságában szükséges burgonya-, takarmány-
hordó stb. kosarat, seprőt elkészítheti magának. 

Hiszen télen úgy sem dolgozhatik a gazda, 
hátha még felnőtt fiai vannak, azok is lustál-
kodnak, vagy a korcsmában verik el a pénzt, 
de enni is csak kell, annak daczára, hogy 
nem dolgoznak semmit; ha pedig elküldik a 
fiúkat a tanfolyamra, legalább hasznosat tanul-
nak, nem térnek rossz útra, s még, az élelmet 

is ingyen kapják a földmívelésügyi m. kir. 
minister úr jóságából, a ki a szegény ember, 
a kisgazda ügyét nagyon a szivén viseli, 
mindenféleképen segíteni igyekszik válságos 
helyzetén, azért létesítette a téli gazdasági 
tanfolyamokat is, segítsenek nagy munkájában, 
ne csak ő dolgozzék, mert mindenféle dolog 
csak úgy sikerül, ha mindnyájan vállvetve 
dolgozunk. 

De hálátlanság is volna a kisgazdák részé-
ről, ha a minister úrnak ezen fölhívása süket 
fülekre találna, ha a kisgazdák könnyelműen, 
meggondolatlanul félreállnának az útból akkor, 
mikor ő nagyméltósága azért közeledik feléjök, 
hogy segítsen; ne utasítsák vissza a segítő 
kezet; egykoron szívesen ragadnák meg ezer 
örömmel az alkalmat, de már akkor késő lesz. 

Még tgyszer tehát : Munkára föl! 
(Rimaszombat.) Laehmann József. 

Kérelem mindnyájunk érdekében. 
E becses lap 42. számában a nyugdíjtörvény 

revíziója érdekében íLácz Béla kartársunk 
tollából oly czikk jelent meg, mely ország-
szerte nagy figyelmet érdemelhet. Ez a javas-
lat a humanizmus, testvériesség, egyenlőség és 
az igazság elvét szolgálja. Hála és tisztelet 
érte írójának, hála és tisztelet e becses lap 
nagyérdemű szerkesztőjének, hogy e javaslat-
nak illő helyen tért engedett. 

Az eszme megvan, az irány jelezve. Es hogy 
ez testet is ölthessen, nincs más hátra, mint 
e mellett mindnyájunknak tömörülni; mert 
fényes igazság az érdemes szerkesztő úrnak 
ugyan e lap más helyén tett e megjegyzése: 
„A miben a tanítóság egyetértő akarata nyilat-
kozott meg, abban nem is maradt el a siker." 

Épp azért tegyünk hatályon kívül minden 
eddig hozott s elfogadott határozatokat s mint 
egy test csoportosuljunk Bácz Béla javaslata 
mellé. Hogy e csoportosulás bizonyítéka lehes-
sen a tanítóság egyetértő akarata és óhajának. 

A még hátralevő rövid időt ragadja meg 
minden tanítói testület jelleg és felekezeti 
különbség nélkül és egyöntetűen fejezzék ki 
óhajukat, akaratukat és kérelmüket atyai lel-
kületű ministerünk előtt. 

A nyugdíjtörvény revíziója rovata pedig 
ezentúl regisztrálja az ország összes tanító-
egyesületeinek egyöntetű óhaját. 

De még mást is tegyünk. Minthogy a magyar 
kultúra munkásainak helyzetjavítása a leg-
szentebb közügy, minden egyesület elnöksége 
a saját területén levő képviselőt pártkülönb-
ség nélkül keresse föl és kérje meg a javaslat 
keresztülvitelének pártolására. 

Ha ezt elérhetjük, igen meg lesz könnyítve 
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a mi jóságos ministerünk munkája; mert a 
törvényhozás egy szívvel és lélekkel szentesíti 
az 0 és 27 ezer tanító óhaját. Pláne akkor, 
midőn e javaslattal járó nagyobb megterhel-
tetést mi akarjuk megadni a legnagyobb lel-
kesedéssel. 

Jobb ellátásban levő kartársaink ezreitől 
függ, hogy a gyöngébbek segítségére sietve, 
közös ügyünk diadalra jusson. 

Félre azért a kislelküséggel és legyünk 
egyek, egyetértők mindnyájunk java előmozdí-
tásában. 

Midőn Rácz Béla kartársnak igazságos 
javaslatáért hálás köszönetemet nyilvánítom, 
egyszersmind intésül és megszívlelésül még 
egyszer e szavakkal zárom be soraimat: „A 
miben a tanítóság egyetértő akarata nyilatko-
zott meg, abban nem is maradt el a siker." 

Isten velünk! 
(Buss'i.) Szokoly István. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Galánta. 1. Köteles. 2. Nem. 3. Csak 

iskolaszéki határozat folytán követelhet tőlük 
tandíjat. 4. Erre nézve is az iskolaszék hatá-
rozata szab irányt. 5. Az ismétlő-iskolák 
számára kiadott tantervhez kell alkalmaz-
kodni. — Ugró Zoltán ref. tanító mintát 
kért a Tanítók Háza gyufájából, de mivel 
elfeledte megírni lakóhelyét, a postabélyeg 
pedig (mint a legtöbb esetben) olvashatatlan: 
a gyáros nem tud a fölszólításnak eleget 
tenni. — Yégh F. 1. Folyamodjék a föld-
mívelési minister úrhoz. Onnan kaphat az 
isk. könyvtárába könyveket. 2. Ha most 
700 korona — tisztán tanítói — fizetése van, 
az orsz. tanítói nyugdíjalapba is 700 kor. 
veszik föl. A melyik évben folyamodik, attól 
az évtől fogva számíthatják nyugdíjjogosultsá-
gát. A halogatás tehát veszteséggel jár. 
3. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 142. §-ában 
megállapított fizetésre való rendelkezést az 
1893. évi XXVI. t.-cz. a felekezeti tanítókra 
is kiterjesztette. 4. Olyan törvény (!) nincs, mely 
szerint havonkint egyszer ki kellene súrolni az 
iskolatermet. A közegészségügyről szóló 1876. 
XIV. t.-cz. 10. §-a alapján a hatóság iskolák 
tisztántartását kényszer útján is eszközölheti. 
Rendkívüli esetekben a tanító ennek a §-nak 
is hasznát veheti. 5. A Tanítók Háza gyufája 
ügyében levelét Gyulára (Békésm.) Reiszner 
Emánuel czímére küldheti. — N. Miklós. Suska. 
Az adóügyben a M. Tanítók Naptárában 
(1901. év) útbaigazítást találhat. — J. J. Súlyos 
erkölcsi kihágás vagy erkölcstelen életmód 
miatt megvonható az özvegyi segély a tanító 
özvegyétől. Van-e arról az esetről tudomása a 

kir. tanfelügyelőnek ? Hasonló okokból az 
árvától is megvonják a neveltetési pótlékot. — 
Orbán Ferencz nyug. tanító. Igaz, hogy 
300 frtnál kevesebb nyugdíjat senkisem kap-
hat ; de csak 40 évi beszámítható szolgálat 
után, vagy ha esetleg — 30 év után is teljes 
összeggel nyugdíjjogosult volna — akkor 30 év 
után. On — talán — olyan felekezeti iskolai 
tanító volt, pl. ev. ref., kire a R. educa-
tionis nem vonatkozott s 1870. év előtt töl-
tött szolgálati éveit nem számíthatták be. — 
Ö. P. J.-né. Búcs. Beléphet s elegendő, ha 
az évi tagsági díjat (3 K.) Schmidt Albin 
pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 52. 
szám) beküldi; segélyt azonban csak az eset-
ben kaphat, ha már elhunyt félje is tagja 
volt az alapnak. — E. I. Karczag. Az iskola-
föntartó az év bármelyik hónapjában folya-
modhatik államsegélyért. — V. F. Baán. 
Nézetünk szerint nem portómentes. — B. D. 
Mellété. A Tanítók Háza gyufáját Eeisner 
Emanuel gyárosnál kell megrendelni Gyulán 
(Békésvármegye). De igen; ez már többször 
olvasható volt lapunkban! — K. J. Világos. 
Szíveskedjék kérdésével a kir. tanfelügyelő 
úrhoz fordulni; az ügy az ő hatáskörébe tar-
tozik. — Tanítótestület. Oláhfalu. Már több 
izben megüzentük, hogy a Néptanítók Lapja 
az iskola tulajdona. A plébános-igazgató átve-
heti ugyan, de olvasásra át kell adnia a 
tanítótestület tagjainak. Ha a plébános úrnak 
ez teher: bízza meg a legidősebb tanítót a 
lap átvételével, a ki aztán az egyes számo-
kért is felel, mert azok év végén bekötendők. 
Ha semmiképen sem tudnak megegyezni, 
kérjék meg közbelépésre a kir. tanfelügyelő 
urat. Ahhoz a tanítótestület minden egyes tagjá-
nak föltétlen joga van, hogy lapunkat hetenkint 
megkapja olvasásra. Ettől ne tágítsanak, mert 
ez elvitázhatatlan joguk! — M. I. Brád. A 
fővárosban van egy állami (vasúti) iskola, de 
ott nincs üresedés; van azonban a főváros 
közelében több állami iskola. — H. J. Betlér. 
Tanszerekért a ministeriumhoz lehet folya-
modni. Úgy ebben, mint a mulasztók meg-
büntetése ügyében forduljon a kir. tanfel-
ügyelőséghez. — Borzsai. Az igazgató egy-
maga is kiállíthatja a bizonyítvány másodlatát; 
de — ha akadály nem forog fönn — jobb, 
ha az osztálytanító is aláírja azt. — B. J. 
Koltha. Az iskolaszéki elnökkel egyetértőleg 
bátran visszautasíthatják azt a más községbeli 
gyermeket, főkép ha tandíjat sem fizet s az 
önök iskolája úgy is túlzsúfolt már. — L. L. 
Forduljon válaszbélyeges levélben Scherer 
István titkár úrhoz, Budapest, VIII., Mátyás-
tér 5/b. — L. S. Liszka. Az állam csak 400 
forintig egészít ki ; tehát: nem. 
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Halottak estéjén. 
A síri világ nagy birodalmában 
Ünnepi díszt ölt minden kicsi hant: 
Óket illeti a tisztélet s pompa, 
Akik nyugosznak immár ott alant. 
— Míg a kegyelet ide hivogat: 
Világítsátok ki a sírokat! 

Szivek keserve mint egy sötét fátyol 
Húzódik minden temetőn végig, 
Könnyek záporát issza a föld röge 
És a fájdalom fölszáll az égig. 
— Míg a kegyélet ide hivogat: 
Világítsátok ki a sírokat! 

S míg emlékezünk fájón kedvesinkre: 
A vég borzálma végig fut rajtunk; 
De megvigasztal szent hitünk eszméje, 
Hogy egykor mindnyájan föltámadunk. 

— Míg a kegyelet ide hivogat: 
Világítsátok ki a sirokat! 

A mulandóság csak átváltozása 
A létezésnek, más alakja csak, 
Mert nem vész él az ember széllem-része, 
Nem is maradhat örök földi rab. 
— Míg a kegyélet ide hivogat: 
Világítsátok ki a sirokat! 

Az egyenlőség nagy birodalmában 
Úr, szolga, jó s rossz mind, mind együtt van 
— Porlabdó hüvely — de a lélek szárnyal 
Megmérhetetlen magasságokban. 
— Míg a kegyelet ide hivogat: 
Világítsátok ki a sirokat! 

(Borsod-Nádasd.) Gergely János. 

Künn a szabadban. 
Tegyünk kirándulást a szabadba. 
Gyönyörű vidék. I t t pihenek egy vén hárs 

tövében s míg tagjaimat a bágyadt napsugár 
melengeti, képzeletem tova száll messze-
messze . . . mohos vén sziklák felé, honnan 
föl-fölszakad olyan pókhálószerű fátyol, melynek 
szálai lassan úsznak a levegőben. Sűrű erdő 
százados tölgygyei, melynek csendjét patak 
csörtetése veri föl. Ügy elnézem, a mint a 
hűvös szél meglebbenti a sudár tölgy lombo-
zatát, s a sötétzöld színek között mint virít 

a . dércsipett piros levél, s mint hullanak egy-
másután alomra, zörgő avarnak. S milyen 
szép költészete van az elmúlásnak! — Mi, 
ha a halál szomorú gondolatával tépelődünk, 
nyomasztó ború nehezül lelkünkre, szomor-
kodunk, gyászt öltünk, számunkra nincs vi-
gasztalás a halálban; rémítő a halál gondo-
lata . . . Es mégis, a természet örök törvénye 
a megsemmisülés. Mosolyogva húnyja le 
szemét . . . piros kökénybokrok, rózsás csipke-
bogyókkal . . . s a sötét lombozatú fáknak 
milyen tündöklő színjátékok van! A gyönge-
fényű nap sugára megtörik a sárga-pirosra 
festett lombozaton, mosolyogva múlik el a 
természet, hisz átalakulva egy reménydús 
kikeletnek néz eléje. 

S vájjon miért oly rémítő a halál gondo-
lata? . . . Mi szomorkodunk, gyászt öltünk, s 
vájjon miért ? . . . Ez élet csak egy küzdő 
gondteljes élet, telve különféle gondokkal. 
Az ideális boldogság, mit képzeletünk fan-
táziája oly élénk színekkel fest, az csak jövő 
életünk; bízzunk benne, hisz azt mondja az 
isten-ember: En vagyok a jövő és az é le t ! . . . 
Szivünk szózata, hitünk megnyilatkozása ez: 
bízzunk benne . . . 

Hanem megszólal a földi ember, kinek 
vállait az élet gondja nyomja, s így bölcsel-
kedik : dolgozom, fáradok azért, hogy magam-
ban az önuralmat föntarthassam. Munkál-
kodom, bár földi javakért, de egy jól eső égi 
érzésért: a megnyugvásért. Páradok a földi 
jólétért, s küzdök minden erőmből, hogy 
megszerezhessem az örökkévalóságot, de 
hiába! . . . Nézem, s lelki szemeimmel látom 
azt az óriási tölgyet, mely fölött századok 
nyomtalanul tűnnek el, s a mit a század el 
nem pusztíthatott, a Gondviselő egy menkő-
csapással összezúzza azt. . . S az ember, kinek 
egy szellő is megárt, magasan áll, uralkodik 
a természet erőin; az a nagyratörő szellem, 
kit a tehetség s az ideális lelkesedés lángja 
lobogtat, ez az eszményi teremtmény csak 
úgy vonaglik a kínok között és halálos 
ágyán elalszik és kioltódik élete lángja. Az 
éltető szellem elröppen, s marad az anyag, 
mely visszakívánkozik oda, a miből lett, hogy 
örökké hű maradjon ahhoz, a miből alkot-
tatott. 

Ez a megsemmisülés; nincs benne költészet. 
Egyszerű porrá lesz az ember, sírja ott dombo-
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rodik a temetőben, s gyeppel hantolja he az 
idő . . . Ki tudja, oh ember, hogy majd egy-
kor nem a te hamvaiddal játszik-e a szellő? 
S mig így töprengek, megszólal bennem a 
Gondviselő szava: bizzál ember, hisz én 
vagyok a jövő és az élet. . . . Hisz minden 
véges, a mi emberi, csak egy bizonyos: a 
szelíd, türelmes megnyugváson alapuló h i t . . . 

Szelid türelemmel szemlélem a tájat; fölöt-
tem a hárs lombja suttog . . . a természet 
szemlélése édes érzelmekkel tölt el. 

Egyenkint gyúlnak föl a csillagok, lassú mél-
tósággal emelkedik a hold és szürkés est-
homályba burkolja fényével a tájat . Sietek is 
haza, az én csillagom is lassan emelkedik s 
rám szórja a megelégedés ragyogó sugarát. 

S mintha a tündöklő csillag-tábor rám 
mosolyogva mondaná: Föltámadunk! 

(Eger.) Fejér Anna. 

IRODALOM. 
A Légrády Testvérek kiadásában nagy és 

fontos vállalat indult meg. A 200 füzetre, 
vagyis tíz kötetre rugó irodalmi mű, a mely-
nek első füzetét már szétküldték, Brehm 
Alfréd „Tierleben" czímü korszakos nagy 
müvének magyar kiadása. Az újabb megfigye-
lésekkel s a hazai adatok fölhasználásával 
bővített magyar Brehm olyan teljes mű lesz, 
a melyhez hasonló egy müveit nemzet nyel-
vén sem jelent meg. Tíz vaskos kötetből fog 
állani és a rendkívül becses szöveget 1800 
művészi kép magyarázza. A mű czíme: 
„Az állatok világa." Szerkesztője Méhely Lajos, 
a magyar tudományos akadémia és több kül-
földi tudományos társulat levelező tagja. 
Munkatársai Chernél István, Csiki Ernő, Kohaut 
Rezső és dr. 1íáts István, a kik a szakiroda-
lom legkiválóbb művelői. Hogy „Az állatok 
világa" mennyire fölkeltette maga iránt a 
figyelmet s hogy azt mily értékesnek tartják, 
az is bizonyítja, hogy Wlassics Gyula és 
Darányi Ignácz ministerek a művet körren-
deletben ajánlották. A most megjelent első 
füzetben a majmokról van szó. A magyar 
Brehm kétféle kiadásban fog az olvasó közön-
ség elé kerülni, ú. m. bekötött és füzetes 
kiadásban. A bekötött kiadás első kötete 
1901 január folyamán fog megjelenni. Ezen-
túl minden további félév egy- egy újabb kötetet 
fog a könyvpiaczra hozni, s így öt év lefo-
lyása alatt a 10 kötetből álló mű teljesen 
be lesz fejezve. Minden kötet 18 koronába 
fog kerülni, az egész 10 kötet ára tehát 
díszes félbőrkötésben 180 korona. Az egész 
mű 200 füzetből fog állani, melyeknek ára 
80 fillér lesz; a díszes bekötési tábla 3 koro-

náért lesz kapható. Az első füzetek már a könyv-
piaczra kerültek és ezentúl havonta 3—4 füzet 
fog megjelenni, átlag egy-egy heti időközökben. 
A füzetes kiadás semmi esetre sem fog több mint 
200 füzetre terjedni. Mutatványfüzetet és tájé-
koztatót a kiadóhivatal ingyen és bérmentesen 
küld. Az egyes füzetek megjelenéséről és tar-
talmáról irodalmi rovatunkban fogunk szá-
mot adni. 

Egyháztörténelem. Iskolai használatra. Irta 
dr. Vargha Dezső. Az esztergomi főegyház-
megyei hatóság 3837/1900. sz. a. kelt enge-
délyével. Budapest. A Szent-István-Társulat 
kiadása. 1900. 8-rét, 180 lap. Ara fűzve 
1 kor. 40 fillér, kötve 1 kor. 80 fillér. A Szent-
István-Társulat pár évvel ezelőtt pályázatot 
hirdetett a polgári iskolák és tanítóképzők 
számára való tankönyvekre. Mult télen hir-
dették ki a pályázat eredményét. Az egyház-
történelemre kitűzött díjat az összes bírálók 
egyhangú dicséretével dr. Vargha Dezső 
nyerte meg, kinek már jóhangzású neve van 
éppen egyháztörténelmi dolgozatai révén. Ez 
a munkája is előnyösen ismerteti meg velünk 
a történelemtudóst és főképen a gyakorlott 
középiskolai hittanárt. Szerző müvét hét kor-
szakra osztja. A tananyag föltétlenül szükséges 
részét nagyobb betűkkel, a fölvilágosító, ma-
gyarázó részeket petit betűkkel nyomatta; s 
ezzel már előre kijegyeztette a kevesebb 
idővel rendelkező iskolák számára az anyagot. 
Dr. Vargha Dezső stílusa szép, világos, ma-
gyaros, igazi ideális tankönyvnyelvezet. 

HIYATAL0S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Döme Sándor oki. tanítót a 

nagyszalontai közs. jellegű gazd. ism.-iskolához 
gazdasági szaktanítóvá; Mihályi Kálmán oki. 
tanítót a szeghalmi közs. jellegű gazd. ism.-
iskolához gazdasági szaktanítóvá; Atzél László 
Ugocsavármegye kir. tanfelügyelőjét jelen mi-
nőségében a VII. fiz. osztály 3. fokozatába; 
Bádlyné-Beér Anna oki. tanítónőt a bavanistyei 
áll. gazd. ism.-iskolához r. tanítónővé. 

Yégleg megerős í t e t t e : Druisner György 
szepesvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt jelen állá-
sában. 

Nyugdíjat utalványozott: Rács József ber-
ezeli munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 480 koronát; Littomericzky Ferencz székely-
falvi munkaképtelennek talált róm. kath. el. 
isk. tanító részére évi 620 koronát; Csorán 
Aron abrudbányai munkaképtelennek talált 
g. kel. tanító részére évi 340 koronát; Onitiu 
Leó földrai munkaképtelennek talált g. kath. 

V ^ a - V / ' S * . 
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tanító részére évi 420 koronát; Dohorics 
György szőllősvégardói munkaképtelennek ta-
lált g. kath. tanító részére évi 480 koronát; 
Genzor János polhorai munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanító részére évi 380 koronát; 
Álföldy János f.-szátoki munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanító részére évi 480 koronát; 
Drágán Tivadar zágrai munkaképtelennek 
talált g. kath. tanító részére évi 480 koronát; 
Hcdesz János románbudaki munkaképtelennek 
talált g. kath. tanító részére évi 340 koronát; 
Rennemé-Hagyó Emília zentai munkaképtelen-
nek talált községi tanítónő részére évi 900 ko-
ronát ; Zsivoin Pál románszáresai munkaképte-
lennek talált g. kel. el. isk. tanító részére évi 
540 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
Karaszy Sándor kishegyesi róm. kath. volt ta-
nító özvegye, szül. Csáby Johanna részére évi 
631 korona 20 fillért. 

Arvaházba leendő fölvételét elrendelte : 
néh. Pudlisch János tokaji róm. kath. volt 
tanító Béla nevű kiskorú árvájának a kecske-
métibe, Aranka (Irén) nevű kiskorú árvájának 
pedig a hódmezővásárhelyibe; néh. Benedek 
Gyula volt lőrinczrévei ev. ref. tanító Klára 
nevű kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. 
Kiss Károly kornádi ev. ref. volt tanító István 
és Aladár nevű kiskorú árváinak a debre-
czenibe; Török Mihály alsó-győrődi r. kath. 
volt tanító Mária nevű árvájának a kecske-
métibe ; néhai Takács János volt péczeli róm. 
kath. tanító Mihály nevű árvájának a kecske-
métibe ; néhai Kudják Márton, volt gyóni 
róm. kath. tanító Lajos és Magdolna nevű 
kiskorú árváinak a kecskemétibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A beregvármegyei általános tanító-

egyesület okt. hó 18.-án Munkácson tartotta 
meg évi közgyűlését. A gyűlésen a csaknem 
teljes számban megjelent egyesületi tagokon 
kívül ott láttuk: Körösi Henrik kir. tanfelügye-
lőt mint ministeri megbízottat; Lakits Vendelt, 
a Néptanítók Lapja képviselőjét; Sütő Kálmán 
beregi ev. ref. esperest, Simon Andor beregi 
ev. ref. egyházmegyei főjegyzőt, Cseh Lajos 
polgármestert, Kozma László debreczeni tanítói 
árvaházi igazgatót stb. mint vendégeket. Sár-
kány Gábor tanítóegyesületi elnök szépen átgon-
dolt beszéddel megnyitotta a gyűlést s üdvözölte 
Körösi Henrik ministeri megbízottat és Lakits 
Vendelt az Orsz. Biz. elnökét, mint a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőségének képviselőjét. 
Ugy a ministerium, valamint lapunk képviselője 
meleg szavakban válaszolt az üdvözletre. — 

A közgyűlés folyamán üdvözlő táviratot küld-
tek Wlassics Gyula ministerhez, Zsilinszky 
Mihály államtitkárhoz, Molnár Viktor és dr. 
Axaméthy Lajos ministeri tanácsosokhoz, to-
vábbá Halász Ferencz ministeri osztálytaná-
csoshoz. Az üdvözlő táviratra Zsilinszky Mihály 
államtitkár még a közgyűlés tartama alatt 
meleghangú táviratban válaszolt. Elnök elő-
adta, hogy a „Halász Ferencz "-alap fölhaszná-
landó évi kamatát az utóbbi választmányi 
ülésből kiküldött bizottság, a „Beregmegyei 
Tanügyben" megjelent legjobb dolgozat írójá-
nak : Leviczky Miklós beregszentmiklósi állami 
elemi iskolai tanítónak kéri kiadatni. Ezt a 
közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette és elnök 
a tagok lelkes éljenzése közben ifj. Leviczky 
Miklósnak a pályadíjat átadta. Ezután Biró 
István tanítóegyesületi főjegyző fölolvasta az 
egyesület évi működéséről szóló részletes 
jelentést. A főjegyzői jelentés befejezte után 
Scherer Lujza munkácsi állami elemi iskolai 
tanítónő a „szépérzék fejlesztése" czímű tétel-
ről pontokba szedett javaslatot terjesztett elő, 
mit a közgyűlés elfogadott. Majd Rhédei János 
kir. tanfelügyelőségi tollnok a kisdednevelés 
fontosságáról, az óvodák, állandó menedék-
házak és nyári gyermekmenhelyek mikénti 
szervezéséről tartott sikerült fölolvasást. — 
Porcsálmy Lajos munkácsi áll. tanító az Eötvös-
alap-iól tartott értekezést. Értekezése folya-
mán Péterfy Sándort a tanítóegyesület tiszte-
letbeli tagjává leendő megválasztásra ajánlotta, 
mit a közgyűlés a legnagyobb lelkesedéssel 
elfogadott. Következtek az indítványok. Magyar 
György dunkófalvai állami tanító indítványára 
Lichvártsik volt ungvári tanítóképezdei igaz-
gatót, az agg tanférfiut, 74-éves születésnapja 
alkalmából, november hóban, a tanítóegyesü-
leti elnökség üdvözölni fogja. Lukács Dániel 
mezőkászonyi állami elemi iskolai igazgató-
tanító indítványozta, hogy miután a gyűléseken 
megjelenő állami tanerők a részükre folyósí-
tott 2 korona napidíj és 74 fillér kilométer-
pénzből a fölmerülő költséget fedezni teljesen 
képtelenek, találjon módot a közgyűlés, hogy 
ez az állapot megszüntettessék. Többek hozzá-
szólása után a közgyűlés abban állapodott 
meg, hogy a napidíjnak 6 koronára, a fuvar-
díjnak pedig kilométerenkint — egy-egy sze-
mély után számítva — 40 fillérre leendő föl-
emelése iránt vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister úr ő nagyméltóságához föliratot 
intéz. Az állami tanítók fizetésének rendezése 
ügyében a közgyűlés minister úr ő nagyméltó-
ságához föliratot intéz, melyben azt kéri, 
hogy a már 15 évi állami szolgálattal bíró 
tanerők 1901. évi január hó 1-től kezdve 
1200 korona fizetésben részesüljenek. A köz-
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gyűlést a „Csillag"-vendéglő dísztermében ren-
dezett társasebéd követte. 

O Az aradvidéki tanítóegyesület m. hó 
18-án tartotta rendes évi közgyűlését. Az egye-
sület tagjai csaknem teljes számmal jelentek 
meg az ülésre — mely a nagy érdeklődést 
meg is érdemelte — mert ennek a közgyű-
lésnek alkotása maradandó lesz egyesületünk 
történetében. Az egyesület elnökét, kinek a 
Tanítóit Háza czéljaira tett alapítvány köszön-
hető, impozáns módon ünnepelték. A tanítóság 
igaz örömmel választotta tiszteletbeli tagjául 
Fass Mátyás szegedi nyug. tanítót. Az elnök 
megnyitójában köszönetet mond azon biza-
lomért, mely őt e tisztséggel érte. Föladatának 
tekintette, hogy a bizalomnak és megtiszte-
lésnek becsülettel megfelelhessen. Vázolja az 
egyesület évi működését. A szép beszéd nagy 
hatást tett az egybegyűltekre. Ezután az elnök 
előterjeszti azt az indítványát, hogy a közgyűlés 
fejezze ki háláját és szeretetét az ország nép-
oktatásának vezetője Wlassics Gyula dr. köz-
oktatásügyi minister iránt, kinek működése 
egy jobb jövőt sejtet. A közgyűlés ezt öröm-
mel fogadta és elhatározta a minister üdvöz-
lését távirati úton. Táviratilag üdvözölték még 
a tanítók Országos Bizottságát, mely legutóbb 
a nyugdíjtörvény revíziója körül fejt ki áldá-
sos munkásságot; üdvözölték továbbá az ön-
zetlen emberbaráti szeretet hirdető apostolát, 
minden tanító büszkeségét, a tanító özvegyek 
és árvákért éjjel-nappal fáradó Péterfy Sándort. 
Ezek után Csiráky Márton titkár olvasta föl 
évi jelentését. E jelentésből tünt ki, hogy a 
nyáron Kovács Vincze által rendezett nép-
ünnepély a Tanítók Háza javára 2400 koronát 
jövedelmezett. Szomorú István igazgató tolmá-
csolta a vidéki kartársaknak az elnök iránt 
érzett igaz szeretetét és mély háláját azon 
önzetlen fáradozásáért, melylyel ezt a nagy 
összeget egy alkalommal sikerült a humánus 
czélnak megszereznie. Kéri, hogy annak az 
ügynek, melyet oly nagy sikerrel szolgál, ma-
radjon továbbra is szolgálatában. Hivatkozik 
azon általános szeretetre, melyben személye 
részesül, jó szivére, nagy emberszeretetére s 
népszerűségére, melynek ez a nagy siker 
köszönhető. Az országos bizottság tagjaivá 
választották Millig József iskolafelügyelőt és 
Kovács Vinczét. — Ezután Török Endre kar-
társ „A társadalom és a tanítói név" czímén 
fölolvasást tartott. A fölolvasó túlságos sötét-
ten festette a tanító helyzetét a társadalomban, 
sőt mondhatni, imitt-amott túlzott is. A Tanítók 
Háza javára Kovács Vincze elnök indítvá-
nyára az egyesület igazgató-választmánya már 
régen elhatározta, hogy mint tanítóegyesület 
alapítványt tesz. Fedezet rá bizony nem igen 

volt, de az elnök igérte azt megszerezni. 
Az ő fáradhatatlan agitálása megszerezte az 
alapítvány részére szükséges összeget, mely 
már eddig 3000 korona körül van, de még nem 
teljes. A vidéki tanítóság, mely az alapítvány 
létesítését legjobban óhajtja, jól eső örömmel 
értesült a központ és annak elnöke buzgól-
kodásáról. Nagy lelkesedéssel fogadta az elnök 
amaz indítványát, hogy az aradvidéki tanító-
egyesület a Tanítók Házá-ban egy négyezer 
koronás alapítványt tesz. Az alapító-okirat 
szerkesztésével az egyesület elnökét bízták 
meg. A nagy lelkesedésben a borosjenői és az 
eleki fiókbizottságok is fölajánlották e czélra 
már gyűjtött pénzüket. Ha lelkesedésük nem 
lesz szalmaláng, úgy remélhető, hogy megyénk-
ből még egy ilyen alapítvány gyűl egybe. Elnökké 
újra Kovács Vinczét választották. Cz—r. 

• A szabolcsvármegyei általános tanító-
egyesület központi választmánya Nyíregyházán 
tartotta őszi gyűlését. Dr. Farkas Balázs, 
Harsányi Menyhért és Bézler György az egye-
sület tiszteletbeli tagjainak 50—50 korona 
adományaikért, melylyel az egyesületet egy-egy 
Eötvös-alap egyesületi részesjegy birtokába 
juttatták, a választmány jegyzőkönyvi köszö-
netet szavazott. Az 1901. évre pályakérdésül 
„a népiskolai tanulók emlékezőtehetségének 
fejlesztése" cz. tételt tűzték ki. Jutalma egy 
50 koronás Eötvös alapi részesjegy. A Tanítók 
Házában tett 4000 koronás szobaalapítvány 
1901. évi részletének gyarapítására nézve 
akként intézkedtek, hogy a közgyűlés e tárgyra 
vonatkozó határozatát érvényesítendő, krajczá-
ros gyűjtés czéljából minden egyesületi tag 
részére gyűjtőívet küldenek szét, az elnökséget 
pedig megbízták, hogy ezen alapítványi tőkéből 
még hiányzó összeg adományozása iránt 
Szabolcsvármegye törvényhatóságához kérvény-
nyel járuljon. Jegyzőkönyvi határozat alapján 
pedig fölhivatni határoztattak az egyesület 
tagjai, hogy a Tanítók Háza gyufáját ismerő-
seik körében ajánlják s az egyes községekben 
lakó kiskereskedőket annak árusítására hívják 
föl. Ugyanily értelemben hozatott határozat a 
Magyar Tanítók Naptára 1901. évi folyamá-
nak a tanítók közötti terjesztésére és ajánla-
tára is. Az egyesület a jövő évben fönnállása 
25-éves jubileumát tartja. 

$ A beszterczenaszódvármegyei általános 
tanítóegyesület a rendes évi közgyűlését 
Borgó-Prundon — a keleti határszéltől csak 
pár kilométer távolságra — tartotta meg. 
A közgyűlést Sebestyén József egyesületi 
alelnök vezette, mert a polgári iskolai tanítók, 
köztük az egyesület elnöke — az egyesületből 
kiléptek s a gyűlésre sem jötték él. Ezt a köz-
gyűlés sajnosan vette tudomásul. (Mi is 
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Szerk.) Gyakorlati tanítást Sebestyén J. besz-
terezei áll. isk. tanító tartott. Olvasmányt 
tárgyalt a b.-prundi áll. el. iskola IV-ik osz-
tályában. Tanítás után vitatételt adott elő: 
Az olvasmány-tárgyalás módjáról. Kifejtette 
az olvasmány-tárgyalás czélját, eszközeit, 
módját; különbséget téve a szívnemesítő, 
erkölcs és jellemképzö, leiró, prózai és ver-
ses olvasmánnyok között. Végül egy 14 pont-
ból álló javaslatot adott be, melynek főbb 
pontjai a következők: 1. Az olvasmány-tár-
gyaláshoz szükséges szemléltető eszközök az 
óra megkezdése előtt az osztályban a tanme-
netnek megfelelőleg elrendezendők. 2. Az O O 
érdeklődés fölkeltése czéljából a tanulók 
figyelmét előlegesen föl kell hívni, illetőleg 
reá irányítani a tárgyalandó olvasmányban 
foglaltakra s az abban szereplő személyek, 
tárgyak a gyermek lelkületéhez közel hozan-
dók. 3. Meg kell értetni az egyes szava-
kat, képletes kifejezéseket. 4. A személyek 
neveit a fali táblára föl kell irni s a személyek 
röviden jellem ezen dők. 5. A tárgyak ismerete 
kérdések alapján kipuhatolandó. 6. Az olvas-
mányt mintaszerüleg, halk, de természetes 
hangon végig kell olvasni vagy olvastatni. 
7. Az elbeszélő olvasmányt el kell beszéltetni. 
8. Az olvasmányt össze kell foglalni s a tanul-
ságot le kell vonatni stb. A közgyűlés hosz-
szas tárgyalás után a javaslatokat elfogadta 
s a tanítást sikerültnek nyilvánította. Dr. 
Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő a szép és 
tanulságos előadásért a maga részéről is 
köszönetet mondott s fölhívta az egyesületi 
tagokat, hogy ezután is inkább gyakorlati, 
mint elméleti pedagógiával foglalkozzanak. 
Az egyesületi évi jelentésnek elfogadása és 
Mihály Gábor orsz. bizottsági képviselő 
beszámoló jelentésének tudomásul vétele után 
Csernátoni Gy. dr. kir. tanfelügyelő állott 
föl és szép beszéd kiséretében, melyben az 
éneknek a köznépre való hatását fejtegette — 
átadta azon jutalmakat, melyeket az E. M. K. E. 
küldött Bercse Gyula ó-radnai, Zsigmond 
Albert tacsi, Józsa Márton zselyki és Bereczky 
Farkas sófalvai áll. tanítóknak Emke dalos-
körök sikeres tanításáért és vezetéseért. 
Az 50 — 50 korona jutalom kiosztása igen jó 
hatással volt a közgyűlési tagokra és a jutal-
mazottakat lelkesen megéljenezték. Ezután 
Polyánszky László kir. s.-tanfelügyelő előadást 
tartott : „A tankötelezettség idejéről." Országos 
és vármegyei statisztikai adatokkal igazolta, 
hogy miért nem lehet a népiskolai 6 osztályt 
mindenütt beállítani és miért maradnak ma 
is olyan sokan irás-olvasás tudás nélkül? 
E bajok megszüntetésére egyedüli orvosság-
nak tartaná, ha a tanköteles kor nem időhöz, 

hanem a népiskola 6 évfolyamának bevégzésé-
hez köttetnék. A közgyűlés a javaslatot helyes-
léssel fogadta s elhatározta, hogy e kérdésnek 
tárgyalására az összes hazai tanítóegyesülete-
ket és az Országos Bizottságot is fölkéri. 
A központi választmány előterjesztései után, 
melyek közt az Eötvös-alap és Tanítók Háza 
ügye újabban is a tagok figyelmébe ajánl-
tattak, az egyesületi pénztárvizsgáló-bizott-
ság jelentése tárgyaltatott. Az egyesület mult 
évi bevétele volt: 6428 korona 99 fillér; 
kiadása: , 3446 kor. 88 fillér; pénzkészlete: 
2982 kor. 11 fillér. Künn levő kölcsönökbőli 
követelése: 1282 kor. 36 fillér. Összes vagyoni 
helyzete 4495 kor. 87 fillér. A segély-alap 
kamatából a mult évben tanítók gyermekei 
segélyezésére 110 koronát s a Tanítók Házára 
50 koronát adományozott. Ezek után megem-
lékezés történt Sebestyén J. beszterczei, Bedő 
Dénes naszódi és Juhos Márton m.-nemegyei 
áll. tanítókról, kik most töltötték be állami 
működésüknek 25. évét. (Az érdemes kartár-
sak fogadják a mi üdvözletünket is! Szerk.) 
Végül a tisztikarban levő üres állások töltet-
tek be. Elnök lett Szentpéteri János beszter-
czei áll. isk. igazgató. (—lltO 

£ A kunyadviírinegyei ált. tanítóegyesü-
let puji járásköre gyűlését őszi Mező-Livádián 
tartotta meg. Ez alkalommal ünnepelték meg 
Herczeg András elnök, borbátvizi áll. tanító 
25-éves jubileumát is. Az üdvözlő beszédet 
Salló Károly mondotta. Szabó Sándor a taní-
tói kör emlékajándékát: Madách „Ember tra-
gédiája" czímű müve díszkötetét nyújtotta 
át az ünnepeltnek. Ezután Schmidtné-Ulrich 
Ida ponori áll. tanítónő szavalta Ábrányi 
Emilnek „A kis S a v o y a r d " czímü költemé-
nyét. Salló Károly puji áll. tan. jóhumoru 
fölolvasást tar tot t : „Hol a velő?" czím alatt, 
ajánlva a Tanítók Háza gyufája használatát 
s az Eötvös-alap tagjai sorába való belépést. 
Azután Herczeg A. „A méhegyedekről" olva-
sott föl. — Méltónak tartom a megemlítésre, 
h o g y a gyűlés folyamán a járási kör összes 
tagjai beléptek az Eötvös-alap tagjainak sorába 
és pedig 14-en, névszerint: Balázs Ferencz, 
Fábián Teréz, Horváth Etelka, Görög Józsefné, 
Hegyi Pál, Silló Julia, Grósz Vilma, özv. Pára 
Pálné, Tatuleszk Izidor, Salló Károlyné, Schmidt 
Ferenczné, Pfeiffer Anna, Moós Gábor, Opriss 
János 3 korona évi tagsági díj fizetése és 
öten, névszerint: Szabó Sándor, Görög József, 
Herczeg András, Salló Károly és Schmidt Ferencz 
50 koronás részesjegy előjegyzése mellett. Elnök 
fölkéretett a tagok részére a Magyar Tanítók 
Naptára együttes megrendelésére is. (dt.) 

KI A krassószörényvármegyei tanítóegye-
sület resiczabogsáni köre Vaskőn tartotta őszi 
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gyűlését. Izvernicean Döme társulati tanító 
szép magyar népdalt tanított. Deák Gyula 
resiczabányai polg. isk. tan. fölolvasta „A 
magyar népdal az iskolában" cz. dolgozatát, 
melynek kapcsán fölhívta a gyűlés tagjainak 
figyelmét a magyar népdal kultiválására. Szabó 
Sándor resiczabányai ev. ref. tanító ifjúsági 
egyesületek számára kidolgozott alapszabály-
tervezetét fölolvasta, melyet a gyűlés elfoga-
dott. Tietz elnök fölkérte a tagokat a Tanítók 
Háza gyufájának pártolására és a Magyar 
Tanítók Naptárának megrendelésére. A nyil-
vános gyűlést követő zárt gyűlés sikerültnek 
nyilvánította a tanítást s a tanítónak köszö-
netet mondott, hogy a népdalt bevitte az 
iskolába. Megjegyzendő, hogy a tanulók román 
anyanyelvűek. (a.) 

± Az érsekújvárvidéki r. k. népnevelők 
egyesülete Érsekújvárott tartotta meg köz-
gyűlését. A városi tanács, élén a város érdem-
dús polgármesterével is megtisztelte a köz-
gyűlést megjelenésével. A díszgyülést Seyler 
Károly bajcsi esperes nyitotta meg s a 
Hymnus eléneklése után Morvay Lipót zsigárdi 
esperes a kereszténység 900. éves évfordulója 
alkalmából hazafias, nagyhatású lelkes beszé-
det mondott. Marczel Józsa n.-surányi taní-
tónő kitűnő szavalata után, a díszgyülés a 
Szózat eléneklésével befejezést nyert. A dísz-
gyülés után Kukán Imre Érsekújvár város 
polgármestere, szívélyes szavakkal üdvözölte 
a tanítóegyesületet a város nevében. Utána 
Szentgyörgyi Ferencz m.-sóki tanító adta át 
Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjének üdvöz-
letét. Péter József elnök, megköszönve az 
üdvözleteket, a kath. népiskolák jelen helyzetét 
vázolta. Ktinda Károly „az iskolaszéki és 
gondnoksági intézményről" értekezett. A nagy 
figyelemmel kisért értekezés után a közgyű-
lés kimondta, hogy az iskolaszéki és gond-
noksági intézmény eltörlését nem kívánja, 
mert reá szükség van; de hatáskörének csakis 
az iskola külső ügyeire való szorítását, — 
népoktatásunk emelése szempontjából — mel-
lőzhetetlen követelménynek tartja. Az iskola 
beléletére vonatkozó minden intézkedés szak-
tudást kiván, s ez csakis okleveles taní-
tók által teljesítendő szakfelügyeletre bizas-
sék. A közgyűlés után közebéd volt, este 7 
órakor pedig hangverseny és tánczmulatság az 
érsekújvári „dalegylet" szives közreműködésé-
vel. Éz a sikerült estély a Tanítók Háza 
javára 130 koronát jövedelmezett, a mi a 
vágsellyei kör által szerzett 150 koronához 
csatolva és 400 koronára kiegészítve, az egye-
sületnek alapító tagsági díját fogja képezni az 
Eötvös-alapnál. Péter József az egyesület buzgó 
elnöke, két év alatt a Tanítók Háza javára, 

színielőadások és tánczmulatságok rendezésé-
vel 546 koronát szerzett. (H. A.) 

£ Az udvarhelyinegyei tanítóegyesület 
udvarhely járási fiókköre, Parajdon tartotta 
meg évnegyedes rendes gyűlését. Lázár József 
elnöki megnyitójában két nevezetes dologra 
hívja föl az érdeklődők figyelmét, egyik a 
békéltető bizottságok megalakítása, másik 
pedig az, hogy körünk minden tanítótagja 
községének a történetét írja meg, illetőleg 
állítsa össze, kibővítve a régi és jeleni nép-
szokásokkal, foglalkozással stb. stb. s azokat 
a köri gyűléseinken fölolvasva, egy helyre 
gyűjtsük későbbi intézkedésig. Egy pár elnöki 
bejelentés után, Péter Károly alsó-sófalvi ref. 
lelkész a népkönyvtárak szervezéséről olvasott 
föl. Az iskolának egyik nagyfontosságú peda-
gógiai teendőjéről, a takarékosság eszméjé-
nek felköltéséről, ápolásáról, fejlesztéséről és 
megszilárdításáról Vida Mózes agyagfalvi közs. 
tanító olvasott föl. Hetcser Kálmán pedig 
„A tanító és társadalom" czímen. Több rend-
beli jelentés és indítvány letárgyalása után, 
melyek között a Tanítók Háza gyufájáról és 
a Magyar Tanítók Naptáráról is esett szó, a 
jövő gyűlés helyéül Székely-Udvarhely jelöl-
tetett ki. 

U A tordaaranyosmegyei ált. tanító-
testület tordai köre f. évi okt. 11-én Sin-
falván tartotta gyűlését, melyen elfogadták 
Kovács Sámuel t.-túri tanítónak sikerült föl-
olvasás kapcsán előterjesztett köv. indítványát: 
„A meglevő (50) minta - gazdasági iskolák 
száma emelendő, s bár minden járásban egy-
egy fölállítandó. A vezetője a gazdasági iskola 
tanítója legyen. Hogy vármegyénk területén 
is állíttassák ilyen iskola, a megyei gazdasági 
egyesület közbenjárásra kérendő föl. A többi 
tanítótestületek is hasonló mozgalom indí-
tására fölkérendők." Megemlítendő, hogy ezen 
határozati javaslathoz a gyűlésen jelen volt 
tanítók mellett, a jelenvolt gazdák is egész 
érdeklődéssel szólottak. S különösen jól esett 
nekik, hogy sorsukon javítani igyekszik a 
tanítóság, s örömmel látják, hogy a tanító e 
téren is tanácsadójuk lett. Fölolvasónak jegyző-
könyvi köszönetet szavaztak s munkáját kinyo-
matják. 

oo A kisvárdavidéki ev. ref. tanítói járás-
kör okt. 18-án tartotta őszi rendes közgyűlé-
sét. Tárgyalták a felekezeti tanítók azon sérel-
mét, hogy kántori illetményeik nincsenek föl-
véve az orsz. tanítói nyugdíjba, minélfogva 
számtalan felekezeti tanító igen csekély nyug-
díjban részesülhetne szükség esetén s elhatá-
rozták, hogy átiratban megkeresik a f.-szabolcsi 
ev. ref. tanítói egyesületet, hogy ezen sérelem 
orvoslása szempontjából az esperes, illetőleg 
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püspök útján intézzen kérvényt a vallás- és 
közokt. minister úrhoz. Arról is volt szó, hogy 
annak daczára, hogy úgy az orsz. törvény, 
mint az egyházi szabályzat elrendelik, hogy a 
tanító ne szedje maga terményfizetését, mégis 
azt a legtöbb helyen csak nagy ügygyei-bajjal 
kell a tanítónak magának beszednie s azért 
kérvénynyel járulnak az egyházmegyéhez, hogy 
e bajon mielőbb segítve legyen. Ezután Szabó 
Pál tanító olvasott föl az évzáró vizsgálatok-
ról, a melyeket föntartandóknak óhajt, de úgy, 
hogy az öröm és lélekemelő ünneppé tétessék. 
Elnök indítványa folytán Tóth János nyugal-
mazott volt mándoki tanító emlékét jegyző-
könyvben megörökítették; a Tanítók Háza 
gyufáját minden tanító a saját községebeli 
valamelyik szatócscsal meghozattatja és árui-
tatja (s már ezen elhatározásnak mintegy 
zálogául később a fehér asztalnál Gyüre Péter 
tanító indítványára a Tanítók Háza javára 
4 korona 28 fillért a jelenlevők összeraktak 
és az elnöknek átadtak). Yégül az egyház-
kerületi tanterv reviziója fölött folyt nagy 
vita, melyet aztán 6-tagú bizottságnak adtak 
ki kidolgozás végett. 

3>b A csurgó-esperességi róm. kath. 
tanítóegyesület okt. 16-án, Berzenczén tartotta 
rendes évi közgyűlését, mely alkalommal az 
elnök a Tanítók Háza ügyének pártolása és 
fölkarolása végett ajánlotta: a) báró Eötvös 
József összes műveinek megszerzését, b) a 
Magyar Tanítók Naptárának megvételét és 
c) a Tanítók Háza gyufájának használatát. 
Yégül az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesületbe való tömeges belépést. Az egye-
sületi tagok az elnök lelkes szavaira elhatá-
rozták, hogy b. Eötvös József összes műveit 
az egyesület könyvtára részére (díszesen 
bekötött példányokban) megrendelik; az egye-
sület minden egyes tagja a Magyar Tanítók 
Naptárát megveszi; továbbá ezután csakis 
„Tanítók Háza" gyufáját használják. (Gróf 
Mihály barcsi tanító — ki ez alkalommal 
300 doboz gyufát hozott vele — a tagok 
közt rögtön el is adta az egészet.) Többen, 
kik még nem tagjai az Eötvös-alapnak, meg-
ígérték az egyesületbe való belépést. Ezen-
kívül a tagok ígéretet tettek, hogy a Tanítók 
Háza ügyének kiki községében is buzgó 
támogatója lesz. 

• A hontvármegyei ált. tanítóegyesület 
bátjárási köre megalakult, de, mint sajnála-
tunkra értesülünk, csekély részvét mellett, a 
mennyiben a felekezeti kartársak közül csak 
kevesen jelentek meg. Elnökké Veigél Samut, 
alelnökké Tilt Jánost választották meg. 

o£>:«|K3© 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vörösmarty Mihálynak még nem volt 

szobra az ország fővárosában. De lesz, még 
pedig nagyszabású, a nagy költőhöz méltó, 
így határozta el ezt egy országos nagy 
bizottság, mely — közéletünk legjobbjaiból — 
f. hó 28-án alakult meg az „Otthon" irói és 
hírlapírói kör dísztermében. A gyűlést Rákosi 
Jenő, az említett kör elnöke hívta össze s a 
fölhívásra oly előkelő társaság gyűlt egybe, 
a mely már magában is biztosítja a sikert. 
A gyűlésen megalakították az elnökséget — 
egyik t. elnökké választván Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi ministert és alelnökké Zsilinszky 
Mihály államtitkárt — és elhatározták, hogy 
a védnökségre József kir. herczeget kérik 
meg. Ügyvivő elnök a mozgalom megindítója: 
Rákosi Jenő. Az Eötvös-alapot a gyűlésen 
Ujváry Béla alelnök képviselte. 

— Yilág folyása. Az országgyűlés képvi-
selőháza m. hó 25.-i ülésén elintézte a kvóta-
döntést bejelentő ministerelnöki átiratot és 
a honvédelmi minister jelentését a honvédség-
nek a galicziai hadgyakorlatokon való szereplé-
séről beadott jelentését s mind a kettőhöz hozzá-
járult. Ugyanezen az ülésen terjesztette be 
Wlassics Gyula közoktatásügyi minister az 
Erzsébet-nőiskola számára szerzendő telekre 
vonatkozó jelentését, a melyet a pénzügyi bizott-
sághoz utasítottak s a közoktatásügyi tárcza költ-
ségvetésével együtt fognak tárgyalni. — A kinai 
helyzet még mindig változatlan; egy berlini táv-
irat szerint „valószínűnek" hiszik, hogy a hatal-
mak követeléseiket együttes jegyzékben fogják 
a kinai kormánynyal, mely jelenleg a biroda-
lom belsejében: Szinganfuban van, tudatni. — 
A búrok még mindig erélyesen folytatják a 
guerilla-harczot s jóllehet a Fokvárosban okt. 
27-én „ünnepiesen" kihirdették Transzválnak a 
brit birodalomhoz való csatolását (ezt a nyilván-
való rablást), azért a búrok egyidejűleg ezzel 
betörtek Natálba és Johannesburg környékén 
elfogtak egy egész angol különítményt, 
Steyr oranjei elnök meg, a ki Oranje dél-
keleti részében: Furiesburgban van, ezt a 
helyet a szabad állam fővárosának nyilvání-
totta. Sok bajuk lesz az angoloknak még 
ezzel a két „annektált" országgal! De adja is 
az igazság Istene, hogy legyen! 

— Lapunk mai számából tér szűke miatt 
az abauj-tornamegyei és a kolozsmegyei állami 
tanító-egyesület közgyűléséről, a n.-küküllő-
megyei hévízi, a miskolczi és a kolozsmegyei 
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mocsvidéki járáskörök gyűléséről írt tudósítá-
sokat és egyéb közleményeket jövő számunkra 
kellett halasztanunk. 

— Iskolaavatás és a kegyelet ünnepe. 
Brassóvármegye Hosszufalu községében a nép-
művelődésnek egy szerény bajiékát, nagynevű 
ministerünk gondoskodásából épített áll. fiú-
és leánypolgári iskola új épületét avatják föl 
szép ünnepélylyel f. évi november bó 4-én. 
Az iskola fölavatásával kapcsolatban a kegye-
let, a bála és elismerés adóját is lerójja a 
csángó magyarság, a mennyiben egyik volt 
vezérférfiának: néhai Molnár Viktor evang. 
magyar lelkésznek az iskola részére megfeste-
tett képét és emléktáblát leplez le. Nemcsak 
a mély tisztelet és ragaszkodás, melylyel a 
magyar tanítóság viseltetik az élő Molnár 
Viktor ministeri tanácsos, a néhai lelkész fia, 
a tanítóság ügyeinek egyik legönzetlenebb 
barátja iránt, de ama kötelességből folyólag is, 
a melynélfogvalapank a magyar nemzeti nevelés-
oktatásügy bajnokainak emlékét megőrizni, pél-
dáival hatni kiván: kedves kötelességet vélünk 
teljesíteni lapunk tisztelt olvasóival szemben, 
ha a hosszúfalusi ünnephez a magunk részéről 
is csatlakozunk, s a megérdemlett kegyelet-
ből a magunk részét kivenni igyekszünk. 
Néhai Molnár Viktor tanügyi működését 
lapunk jövő számában fogjuk ismertetni. 

— Központi szolgálatra rendelte be a 
vallás-és közoktatásügyi minister Csongrád-
vármegye kir. tanfelügyelősége tollnokát: 
Benécs Gusztávot, a kiben a ministerium jó 
munkaerőt nyer. 

— Luttenberger Ágost síremlékének a 
leleplezése október hó 2 8 r á n ment végbe a 
kerepesi-úti temetőben. Az ünnepélyt, melyen 
a fővárosi tanítóság, élén az Eötvös alap elnök-
ségével, szép számban volt képviselve, a Ferencz 
József Tanítók Háza ifjúsága nyitotta meg a 
„ Szózat"-tal. Ezután Kaczián János ág. evang. 
lelkész mondott szép beszédet, majd Pósa 
Lajos szavalta el saját költeményét. A Peres 
Sándor igazgatása alatt álló „Fröbel"-féle 
intézet női kara a „ Rózsabokor piroslik a 
halmon "-t, a gyermekdalköltő Luttenberger 
dalát, énekelte el. Ezt követte az „Orsz. óvónő-
képző-intézet" dalkarának éneke — a Hymnus, 
a mivel a kegyeletes ünnep véget ért. 

— Megjutalmazott tanítók. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület minden 
évben megjutalmazza azokat a felvidéki taní-
tókat, tanítónőket és óvónőket, a kik a ma-
gyar nyelv terjesztésében kiválóbb érdemeket 
szereztek. Az elnökség most utalványozta ki 
a zólyomi közgyűlés által megszavazott jutal-
makat. A Nemzeti Kaszinó ezredéves alapít-
ványának évi kamatait 120 koronát Fuchs 
Pál, mátyásfalvi tanító; Bende Imre nyitrai 
püspök jubileumi alapítványának évi kamatait, 
80 koronát Krizsán Mihály lapás-gyarmati 
igazgató tanító; 50—50 koronát pedig Minczer 
Rózsi hontnémetii óvónő, Makoviczky József 
zólyom-lipcsei állami tanító, Környei Irma 
breznóbányai állami tanítónő és Thurzó Jolán 
zólyom-lipcsei óvónő kaptak. Az egyesület 
turóczvármegyei választmánya, ugyancsak a 
magyar nyelv tanításában való buzgalmukért, 
Pauliny Gábor és Weszély Imre ruttkai 
állami tanítókat 100—100 korona, Gruber 
János briestyai, Igló László folkusfalvi, Kristóf-
csák Lajos ábrahámfalvi és Zwierina Teofil 
hadvigai állami népiskolai tanítókat 50—50 
korona jutalomban részesítette. 

— Jubileum. Schäffer Károly a temesvári 
siketnéma-intézet igazgató tanára, a temesvár-
józsefvárosi községi iskolának hosszú időn át 
volt igazgatója, a folyó évben tölti be tanítói 
működésének 40-ik évét. Ez alkalomból a 
temesvári községi iskolák és a siketnéma-
intézet tantestületei, egyetértve a környékbeli 
kartársakkal, valamint Schäffer Károly volt 
tanítványaival és tisztelőivel, november hó 3-án, 
d. e. 9 órakor nevezett kar társuk tiszteletére 
Temesvár szab. kir. város tanácstermében 
jubiláris ünnepélyt rendeznek. — Budakesz 
községben ünnepséggel ülték meg Edelmann 
Rezső 25 éves tanítói jubileumát. Az ünne-
peltet á község nevében Bulics Ferencz esperes-
plébános, kartársai nevében Treszkony Kálmán 
tanító üdvözölték. 

— Negyven év a taní tó i pályán. A székes-
főváros Toldy Ferencz-utczai elemi iskola 
tanítótestülete m. hó 27-én ünnepelte igaz-
gatója : Jurányi János 40 éves taDÍtói műkö-
désének jubileumát. Jurányi J. 1860 szeptem-
ber 28.-ától szolgálja a székesfőváros tanügyét. 
1886-ban lett igazgatója az akkori Batthyány 
s a mostani Toldy Ferencz-utczai elemi iskolá-
nak. Áldásos működése általánosan ismeretes. 
Úttörője volt még a német világban Buda 
város tanügyének. Különösen a magyar nyelv 
fejlesztése és terjesztése körül kifejtett tevé-
kenysége : hervadhatatlan érdeme. Munkássága 
zajtalan, de áldásos. 

i 
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— A Tanítók Háza javára Nagy-Tapol-
csányban november hó 11-én, a „Korona"-
szálló nagytermében hangversenynyel egybe-
kötött tánczmulatságot rendeznek; a bizottság 
elnöke Szecsányi Vilmos, cz. kanonok. Szép 
sikert kívánunk! 

— IJj tanügyi lapok. „Nevelő-oktatás" 
czímmel új katholikus tanügyi havi folyóirat 
jelenik meg Schultz Imre pécsi tanítóképző-
intézeti tanár szerkesztésében. Az első szám 
most jelent meg ügyes összeállításban. Meg-
rendelhető — fél évre 2 koronáért — Stampfet 
Károly kiadónál Pozsonyban. — A Hunyad-
vármegyei Általános Tanítóegyesület Értesítője 
czímen hivatalos közlönyt szerkeszt Boga 
Károly; előfizetési ára 8 korona; a tagok 
tagsági díjuk fejében kapják. A most meg-
jelent 1. szám nagyon ügyesen van összeállítva. 

— Színielőadás a Tanítók Háza javára. 
A nyitramegyei tanítótestület m. hó 6., 7. és' 
10.-én színielőadást rendezett Nyitrán. Szinre 
került Atovich Ferencz tanító „A nemzet fiai" 
czímű látványossága, mely 6 szép képben 
mutatja be a tanítóság 1000-éves múltját. 
Yan benne dal, táncz, csatajelenet és szebbnél 
szebb jelenetek. A közönség hálás is volt, a 
mennyiben mind a három alkalommal színültig 
töltötte meg a színházat. Nagy érdeme van a 
dologban a szerzőnek, a ki mint karmester, 
rendező és szereplő vette ki részét a darabban. 
Számos fölülfizetés is történt. Nevezetesen: 
Bende Imre püspök 200 korona; F. J. 2 ko-
rona ; Venczell Ferencz nagyprépost 20 korona; 
Markovics János egyh. főtanfelügyelő 10 ko-
rona; Jeszenszky Alajos kanonok 2 korona; 
Beck Mór (Szalakusz) 1 korona; gr. Batthyáni 
Vilmos kanonok 20 korona; Buscsák Aladár 
5 korona; dr. Biringer Ferencz kórházi igaz-
gató 2 korona; Vágner József kanonok 20 
korona; Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő 
2 korona; Lázár Lajos polg. isk. igazgató 
(Galgócz) 1 korona; Bieliczky Elek isk. igaz-
gató 4 korona; lovag Engel József 20 korona 
Neugebauer Nándor 4 korona; N. N. és N. N. 
3 korona; Fülöpp László koloni plébános 
2 korona. A látványosság kiállítása sok kia-
dással járt ugyan, de maradt azért mégis 261 
korona 34 fillér, mely összeg a nyitramegyei 
tanítótestület által a Tanítók Háza javára léte-
sítendő második 4000 koronás alapítványnak 
alapját képezi. Szerző darabját a „Tanítók 
Házá"-nak szándékozik átadni, hogy így az 
egészország tanítóságának közös tulajdonát 
képezze. 

— Kérelem. Most, hogy a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatási m. kir. minister úr folyó 
évi szeptember hó 1-én 62.491. szám alatt 
kelt rendeletével megengedte, hogy az állami 

iskoláknál szokásos beiratási díjak könyvtári 
müvek beszerzésére fordíttassanak, megragadom 
az alkalmat a tisztelt igazgató és tanító pálya-
társ urakat fölkérni, hogy a „Magyar nyelv 
tanítása nem magyar ajkú, de magyar tan-
nyelvű (állami) iskolákban" czímű vezérköny-
vemet a könyvtárak részére megrendelni 
szíveskedjenek. A könyv, mely ministerileg 
engedélyezve van, nálam rendelhető meg4 korona 
ellenében. Pályatársi szives üdvözlettel: Gramma 
Döme, kir. s.-tanfelügyelő Nagyváradon. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Sebő János (bélyegben) 30 f. — 
2. Tanítók Házára: László Gyula járásköri 
elnök gyűjtése (Báka) 4 K. 28 f.; Fábián 
Teréz, Felső-Szálláspatak („egy jótékony-
czélú fogadása teljesítésének értelmében s úgy 
hiszi, hogy jobb és nemesebb intézményre, 
mint a Tanítók Házára, nem is adhatná") 
20 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak, VII. Wesselényi-u. 52. sz. 

— Gyűlések. Az udvarhelymegyei tanító-
egyesület XXVI. rendes közgyűlését folyó évi 
november hó 7. és 8-ik napján Székely-
Kereszturon fogja megtartani. — A szabolcs-
vármegyei ált. tanítóegyesület nyíregyházi járás-
köre november hó 8-án Nyíregyházán gyűlést 
tart. — A marostordamegyeí ált. tanítótestület 
f. évi rendes közgyűlését Marosvásárhelyt 
november hó 10-én tartja meg. — A nyitra-
megyei ált. tanítótestület privigyeí járásköre 
november hó 13-án Privigyén r. közgyűlést 
tart. — A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának igazgató-tanácsa november hó 
2-án d. e. 9 órakor ülést tart. — A zala-
egerszegi róm. kath. esperesi tanítói kör nov. 
8 án d. e. 10 órakor Andráshidán tartja ren-
des őszi gyűlését. Ez alkalommal Kilár Líároly 
körelnök „minden érdeklődőnek 16 fillér elle-
nében készséggel kiszolgáltat egy doboz kitűnő 
minőségű Tanítók Háza gyufáját." 

— Halálozások. Ozv. Heffner Ferenczné, 
szül. Farkas Józsa tanítónő 28 éves korában 
J.-Karajenőn elhunyt. — Csabai Samu boros-
jenői áll. elemi iskolai igazgató m. hó 24-én 
elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) — Nyugatmagyarországi Tanítóegyesület. Plachy 
Bertalan. — Walter Crane pedagógiája. Jenő 
Sándor. — Gazdasági téli tanfolyam. Laehmánn 
József. — Kérelem mindnyájunk érdekében. Szokoly 
István. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Halot-
tak estéjén. Gergely János. — Künn a szabadban. 
Fejér Anna. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népok ta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e l emi felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap mogküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együt t , a „"Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to lsó pósta világosan ki irandó. 

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

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i ál tal k iszámítható hirdetés 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 részét 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉB 3 . 

K é z i r a t o k a t n e m ad ix ix l t v i s s z a . 

Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H.) Gazdasági ismétlő-iskolák Ez a 

rendkívül életképes, népszerű új intéz-
mény nagy ; arányokban fejlődik. Nem 
tévedünk, midőn ennek okát főleg abban 
keressük, hogy a hazafias, ügybuzgó 
néptanítói kar, fölismerve a gazdasági 
ismétlő iskoláknak úgy kulturális, mint 
közgazdasági szempontból kiváló fontos-
ságát, annak terjesztésén minden ere-
jéből buzgólkodik. Csak is így volt 
lehetséges, hogy négy év alatt immár 
1448 gazdasági ismétlő-iskolánk van, ezek 
között 23 külön szaktanítói állással, s 
hogy községeink a gazdasági ismétlő-
iskolák czéljaira immár 83.035 koro-
nával járulnák. 

Az állam szintén hathatósan támo-
gatja Wlassics ministernek ezen nagy 
horderejű intézményét. Az 1897. évi 
állami költségvetésben szerepelt először 
a gazdasági ismétlő-iskola segélyezése, 
akkor még csak szerény 16 ezer koro-
nával; az 1901. évi költségvetésben e 
czímén már összesen 106.700 korona 
van előirányozva, a következő részle-
tezéssel : 

19 gazdasági szaktanítp illetménye 
egyenkint 1200 korona fizetés, 300 
korona lakpénzzel és korpótlékkal, 
összesen 28:700 korona; gazdasági 
ismétlő-iskolák segélyezésére 70.000 
korona; gazdasági ismétlő-iskolai gya-

korlati telepek fölszerelésére 2000 ko-
rona; a kézi munkára nevelő országos 
egyesület segélyezésére 6000 korona. 

Olvasóink előtt ismeretes, hogy 
Darányi földmívelési minister milyen 
hatalmasan támogatja a gazdasági 
ismétlő-iskolák életképességét, főleg az 
által, hogy évről-évre nagyszámban 
gondoskodik a tanítók gazdasági irányú 
kiképeztetése felől. Ez évben is mintegy 
500 néptanító nyert a gazdaság külön-
böző ágaiban az evégből rendezett tan-
folyamokon oktatást, a kik bizonyára 
lelkes apostolai községeikben a gazda-
sági ismétlő-oktatásnak, s így bizton 
remélhetjük, hogy a most megnyílt 
tanévben ismét jelentékenyen fog emel-
kedni az ilyen iskolák száma. 

Wlassics minister, a kinek a gazda-
sági ismétlő-iskola egyik legszeren-
csésebb alkotása, most annak a leány-
gyermekek érdekei szempontjából tovább-
fejlesztését vette czélba. Tudjuk, milyen 
nagy baj az nemcsak közgazdasági, de 
morális szempontból is, hogy éppen a 
szegényebb néposztálynál a nő nem bír 
azon gyakorlati ismeretekkel, a melyek 
a háztartásnál szükségesek. Vadnay 
csongrádi főispán az Alföld munkás-
népének viszonyairól a Budapesti Hírlap-
ban írt rendkívül érdekes czikkelyei-
ben mélyen rámutatott azon társadalmi 
bajra, a mely munkásnépünk családi 

Lapnnk 45-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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életében a hiú, fényűző és tudatlan 
feleség tétlenségéből ered. A minister 
tehát a leányok számára is akar gazda-
sági ismétlő-iskolákat állítani, a mely-
ben a konyhakertészet, baromfitenyész-
tés, a házi állatok gondozása, a női 
kézimunka, a háztartás és talán a házi 
iparnak egynehány neme képezné a 
gyakorlati tanítás anyagát. A tanítónők 
ily irányú kiképzése czéljából a föld-
mívelési ministerrel a tárgyalások már 
megindíttattak. 

Az alábbi kimutatásban közöljük 
tankerületenkint a gazdasági ismétlő-
iskolák számát. Szolgáljon ezen kimu-
tatás buzdításul főleg azon tankerüle-
tekre, a hol ez az intézmény az óhajtott 
és szükséges fölkarolásban még nem 
részesül; mert hangsúlyoznunk kell, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskolák szervezése 
a községeknek tőrvényen alapuló köteles-
ségök, s hogy aránylag kevés áldozattal, 
mindenütt létesíthető ez az iskola. Fő-
kellék ehhez az ügybuzgóság, s a siker 
elmaradhatatlan. 

Gazdasági A a ismélő-iskoláinak -CS N A tankerület a száma 0 "Sc 3 
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1 Budapest . . 4 . 4 
2 Fiume . . . . 1 • 1 
3 Abauj-Torna . 11 6 ! 1 18 ioo 
4 Arad . . . . 14 22 36 4028 
5 Árva . . . . 4 31 7 14 
6 Baranya . . . . 11 I . 11 400 
7 Bars  3 4 j . 7 
8 Bács-Bodrog . 32 1 . 32 350 
9 Bereg . . . . 37 11 i . 48 20 

10 Besztercze-
Naszód . . . 15 2 17 40 

11 Békés . . . . 4 . 4 50 
12 Bihar . . . . 32 26 58 5672 
13 Borsod . . . . 3 . 3 620 
14 Brassó . . . . ' 6 • 6 
15 Csanád . . . 1 4 i . 5 740 
16 Csik 3 . 3 324 
17 Csongrád . . . 1 9 . 10 60 
18 Esztergom . . 7 28 35 
19 Fehér . . . . 1 1 400 
20 Fogaras . . . 3 4 . 7 100 
21 Gömőr-Kishont 3 2 5 
22 Győr . . . . 2 5 7 100 
23 | Hajdú . . . . • 12 . 12 8905 
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24 Háromszék . . 17 5 2 24 185 
'25 Heves . . . . 2 34 15 51 
26 Hont . . . 5 8 4 17 1102 
27 Hunyad . . . 13 13 
28 Jász-Nagykun-

Szolnok . . . 9 1 10 500 
29 Kis-Küküllő . 20 3 23 20 
30 Kolozs . . . . 25 1 26 180 
31 Komárom . . n v 7 ' 2 12 1230 
32 Krassó-Szörény 9 10 19 190 
33 Liptó . . . . 2 3 5 860 
34 Maros-Torda . 3 2 5 
35 Máramaros . . 6 4 10 48 
36 Moson . . . . . 
37 Nagy-Kükiillő 9 9 . 
38 Nyitra . . . . 44 61 ' 6 111 3056 
39 Pest-Pilis . . 10 103 60 173 20.774 
40 Pozsony . . . 8 8 110 
41 Sáros . . . . 15 15 270 
42 Somogy . . . ' 4 2 6 
43 Nógrád . . . 2 17 2 21 
44 Sopron . . . 3 3 
45 Szabolcs . . . 7 4 ' 3 14 
46 Szathmár . . 15 36 7 58 11.121 
47 Szeben . . 1 5 1 7 . 
48 2 2 400 
49 Szilágy . . . 21 1 . 22 30 
50 Sz.-Doboka . . 37 1 38 1584 
51 Temes . . . . 28 48 5 81 4710 
52 Tolna . . . . 1 13 6 20 1550 
53 Torda-Aranyos 4 16 20 190 
54 Torontál . . . 24 46 ' 9 79 4944 
55 Trencsén . . . 6 14 . 20 230 
56 Turócz . . . . 14 5 1 20 196 
57 Udvarhely . . 25 6 I 1 32 50 
58 Ugoesa . . . 10 1 11 660 
59 Ung 16 7 • 23 156 
60 Vas 10 14 24 
61 Veszprém . . 6 1 7 20 
62 11 3 14 40 
63 Zemplén . . . 2 3 I • 5 200 
64 Zólyom . . . . . 
65 Alsó-Fehér 9 ' 1 8 1 18 1 1030 

összesen . . 565 684 i 171 1420 
1 

77.545 

A Néptanítók Lapja mult évi 43. 
számában ismertettük az állandó gaz-
dasági szaktanítóval bíró gazdasági 
ismétlő-iskolákat. Immár 23 ilyen gaz-
dasági ismétlő-iskolánk van névszerint 
a következő községekben: Bavanistye 
(Temes), Békés-Csaba, Csongrád, Hajdú-
szoboszló, Hatvan, Kis-Kun-Dorosma, 
Kunhegyes, Nádudvar, Négyfalu (Brassó), 
Zala-Egerszeg, Gyoma, Makó, Mező-Tur, 
Udvard, Heves, Szolnok, Nyírbátor, 
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Nagy-Bereg, Szaniszló (Szatmár), Nagy-
szalonta, Kaba, Székudvar, Szeghalom 
(Békés). Mindezek mellett a gyakorlati 
tanítás czéljaira megfelelő terület áll 
rendelkezésre. A földmívelési minister 
úr a most megnyílt tanévben ismét 12 
okleveles tanítót vett föl évi 800 korona 
ösztöndíjjal a földmíves-iskolákba két-
éves tanfolyamra, a kik majd az újonan 
szervezendő gazdasági ismétlő-iskolák-
hoz évi 1200 korona fizetés, 300 korona 
lakpénz és a gazdaság tiszta jövedel-
mének 20°/o-ával önálló gazdasági 
szaktanítókul lesznek alkalmazva. 

* 

Végül megemlítjük, hogy a munkácsi 
tanítói internátus segélyezésére összesen 
8600 korona van fölvéve, a melyből 
2600 korona a két nevelő-tanító fize-
tésére és 6000 korona az évi föntar-
tásra fordíttatik. Az internátusban 80 
növendék van. 

— Tájékozásul. A testi fenyítek és az 
iskola s egyéb hasonló czímű közlemények 
kéziratának egész halmazát kaptuk az utóbbi 
napokban. Időszerűséget e czikkek megírásá-
nak azok a sajnálatra méltó hirlapi közlemé-
nyek adtak, a melyek egy fővárosi napilapban 
jelentek meg s a melyekben két hirlapiró 
alaposan elvetette a sulykot. A tanítóság az 
eleintén általánosságban elmondottaktól — a 
mi nézetünk szerint is: méltán — megsértve 
érezte magát s igyekezett a sértést hirlapi 
közleményekben, nyilt levelekben és gyűlése-
ken megtorolni. Csakhogy közben módosult a 
tényállás annyiban, a mennyiben a sértő hírlap-
írók kijelentették, hogy távol volt tőlük a 
tanítóságnak, (bár egyikök csak közvetetlen), 
mint testületnek, a megsértése s hogy ők 
csak azokat értették, a kik tényleg tanítóhoz 
nem méltó módon bántak a nevelésükre 
bízott ifjúsággal. A „brutális" tanítókat 
mi sem akarván védelmezni, ez a kijelentés 
(vagy mint az az illető hírlap mondaná: 
„visszaszívás") elég ok volt nekünk arra, 
hogy erről a sajnálatos ós sok tekintetben 
ízetlen dologról lapunk mult számában nem 

emlékeztünk meg. Azzal a bölcs és páqá t 
ritkító tanácscsal, a mit egy mindig különcz-
ködő hirlapiró adott az ifjúságnak, hogy, „ha 
a tanítója megüti, üsse vissza" s a minek 
már is meg volt a sajnálatos következménye 
egy fővárosi iskolában: lapunk komolyságával 
nem tartottuk összeegyeztethetőnek foglal-
kozni. Foglalkoznunk kell azonban — s nem-
csak nekünk, de, nézetünk szerint a közokta-
tásügyi kormánynak is — a kérdés elvi, 
illetőleg pedagógiai részével. Ez elől nem is 
fogunk kitérni, de most, míg a szenvedélyek 
mind a két részen erősen lobognak, nem 
tartjuk az időt alkalmasnak arra, hogy ezt a 
kérdést napirendre tűzzük, a mi szolgáljon 
úgy a hozzánk beküldött czikkek Íróinak, 
mint általában tájékozásul. A magyar tanító-
ságot pedig arra kérjük, hogy teljesítse 
továbbra is a haza iránti kötelességeit híven 
és buzgóan, a testületen ejtett sérelmeket 
torolja meg férfias önérzettel, de ne azonosítsa 
magát, mint testület, e testületnek esetleg 
méltatlan tagjaival. A kötelességét híven telje-
sítő tanítóság fölötte áll annak, hogy különcz-
ködő hirlqpirók becsületén csorbát ejthetnének! 

A tanyai iskoláztatás. 
Midőn a népoktatásról szóló 1868. évi 

XXXVIII. t.-czikket megalkották, hazánkban 
tanyai népiskolák oly értelemben, mint a maiak, 
csak elvétve voltak s így a tanyai iskoláz-
tatásnak a törvény értelmében való keresztül-
vitelénél előfordulható nehézségek a törvény-
alkotók előtt úgyszólván teljesen ismeretlenek 
voltak. Ma azonban a Nagy-Alföld minden 
városának, sőt minden nagyobb községének 
1—40-ig való tanyai iskolája van s így a 
Nagy-Alföld összes elemi népiskoláinak Vj ré-
szét alkotják a tanyai népiskolák; ez oly szám, 
mely okvetlenül megérdemli, hogy a tanyai 
iskoláztatás kérdésével bővebben foglalkozzunk. 

Most, midőn az osztott és osztatlan elemi 
népiskolák tantervkérdése körül elkeseredett 
harcz folyik, leghelyesebbnek látom, eltekintve 
az osztott és osztatlan iskolák tantervétől, 
a tanyai iskoláztatás kérdését is fölvetni, mert 
véleményem szerint, ki már hosszabb idő óta 
tanyai iskolában működöm, a mai rendszer 
mellett a tanyai iskoláztatás bizonyos pontban 
keresztül vihetetlen. 

A fönt idézett t.-cz. 49. §-a ugyanis úgy 
intézkedik, hogy a gyermek a 6. életévétől 
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köteles járni a mindennapos iskolába. Ez a 
törvény városokban és falvakban minden 
nehézség nélkül keresztül is vihető; de hogyan 
állunk e kérdéssel a tanyai népiskolákban? 

Hogy a helyzetet megvilágítsam, Alföldünk 
2 legnagyobb kiterjedésű városát, a hol leg-
több tanyai iskola van, hozom föl például. 
E két város: Szeged és Hódmező-Vásárhely. 
A szegedi tanyákon van összesen 41 iskola; 
átlag egy egy iskolai körzetre jut 3160 holdnyi 
terület, minek következtében középszámítással 
az iskolától legtávolabbra lakó gyermeknek 
2"5 kilométer utat kell megtennie az iskoláig. 
A hódmezővásárhelyi tanyákon van összesen 
26 iskola; itt már jóval nagyob terület esik 
egy-egy iskolai körzetre úgy, hogy itt az egyes 
iskolától legtávolabbra lakó gyermek 3 kilo-
méternél is nagyobb útat kénytelen tenni 
iskolájáig. Ez az itt átlagosan fölvett távolság 
azonban nem a teljes maximum, ez csak el-
méleti legnagyobb távolság. A valóságban 
azonban, különösen a lakatlanabb tájékokon 
bizony még ennél is nagyobb útat kell tennie 
nagyon sok gyermeknek. 

Ha már most a törvénynek megfelelőleg a 
6. életévét betöltött gyermeknek ily nagy 
távolságra iskolába kell járnia, mit látunk és 
tapasztalunk ? 

A tanyán majdnem teljes magányban, vagy 
a mi még rosszabb, nagyon sokszor korlátolt 
eszű, durva környezetben nevelkedik a gyer-
mek; az ész- és szívérzésről legtöbb esetben 
nála szó sem lehet, úgyszólván egy testileg 
és szellemileg fejletlen kis vadat kapunk isko-
lánkba, kit előbb emberré kell faragnunk, 
ellentétben a városi és falusi gyermekekkel, 
kiknek egyrészt műveltebb társaságban inkább 
van alkalmuk megfordulni, másrészt pedig leg-
többje az óvodából már eléggé tágas ismeret-
körrel lép az iskolába. 

De nem tekintve mindezt, a 6 éves tanyai 
gyermek iskoláztatásánál a fizikai lehetetlen-
ség lép előtérbe. Ismerjük Alföldünk éghajla-
tát és talajviszonyait. Oszszel, midőn följön 
iskolába a 6 éves kis gyermek, csakhamar elkez-
dődnek az őszi esőzések s lesz az útakon oly ven-
dégmarasztaló sár, hogy még felnőtteknek is 
ugyan kinos a belőle való kilábolás s ekkor ját-
szódnak le a tragikomédiái j elenetek. Mint tudjuk, 
a tanyákon földesgazdák, bérlők, de legnagyobb-
részt szegény tanyások laknak, kiknek szá-
mukhoz képest legtöbb iskolásgyermekük is 
van. A sáros idő beáltával aztán a földes-
gazda és bérlő kocsin vagy lóháton még csak 
elhozza 6 éves gyermekét az iskolába, egy kis 
istráng vagy hámszakadást leszámítva, minden 
nagyobb baj nélkül; hanem mi történik a 
tanyás gyermekével, kinek legtöbb esetben 

szegénységénél fogva még lábbelije sincsen? 
Az apja el van foglalva a jószággal, ő tehát 
nem hozhatja el gyermekét hátán az isko-
lába ; ha van nagyobb iskolás testvére, az még 
szerencse, mert ez lesz kis öcscsének lova az 
iskoláig, ha ugyan le nem ragadnak mindketten 
az úton; de ha ez sincs, ha magának kell a 
6 éves kis ártatlannak elindulnia a sártenge-
ren keresztül az iskolába, az aztán oly valami 
látvány, a melyen sírni is meg nevetni is lehet. 
Rendesen apjának vagy anyjának csizmája 
van a lábán; el is evez szegényke vele jó 
darabon; hanem egyszer csak leragad s men-
nél jobban igyekeznék az istenadta megszaba-
dulni az anya-földtől, annál mélyebbre sülyed. 
Mit tegyen szegény; elkezd sírni és kiabálni 
addig, míg el nem apadnak könnyei, vagy be 
nem reked gyenge kis torka, vagy pedig míg 
csak ki nem segíti őt valaki e válságos hely-
zetből. Képzelhető aztán, mily pontosan jele-
nik meg ilyenkor a tanításon! 

Hát még télen! Erről igazán jobb nem is 
szólani, mert köny facsarodik az ember sze-
méből a nagy nyomorúság láttára. Alföldün-
kön a tél, habár aránylag rövid ideig tart is, 
rendesen igen zord szokott lenni, minek kö-
vetkeztében a tanuló hiányos öltözetben 
vagy nem tud elmenni az iskolába, vagy ha 
el is megy, kékre és vörösre van arcza és 
megdermedt keze csípve a kemény hidegtől; 
kihűl, megbetegszik s a járványos betngségek-
nek iskoláinkban se szeri se száma s ilyenkor 
a szülő keservében bizony nagyon sokszor 
emlegeti az iskolai törvényeket és a magyarok 
Istenét, de nem imádságképen s így nem hogy 
megbarátkoznék az iskolával, hanem bizony 
a legtöbb esetben ő lenne a legelső, ki hájjal 
megkenné az iskola sarkait. 

Tavaszszal a vizek és későbben a harmat 
miatt kénytelen a gyönge kis gyermek vagy 
óriási kerülő utakon menni az iskolába vagy 
otthon maradni. 

A ki csak fölszínesen ismeri a tanyai viszo-
nyokat vagy pedig a ki még nem volt tanyai 
iskolában, annak az itt elmondottak talán 
hihetetlennek is látszanak, pedig ez mind 
szomorú valóság. 

Nézzük meg a mulasztási anyakönyveket; 
a tanyai iskoláknál éppen a föntebb elmon-
dottak miatt az első osztálynál óriási a mu-
lasztott félnapok összege s mindig az is marad, 
míg csak a tanyai iskolákban is a 6. életévtől 
kezdődik a tankötelezettség. Mert a tanyákon 
nincsenek ám aszfalt-, kő-, téglaburkolatú 
utak vagy deszka-padlók, mint város- vagy falu-
helyeken. 

Mindezekből levonva a következtetést, leg-
helyesebbnek tartanám, ha a tanyai iskolákban 
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a tankötelezettség a 7. életévtől kezdődnék, a 
mikor is már úgy testileg, mint szellemileg 
jóval fejlettebb a gyermek, mint 6 éves korá-
ban. Hogy pedig a népoktatási törvényben 
megszabott tananyag javaslatom szerint nem 
6, hanem 5 év alatt, illetve a 7. életévtől a 
12. életévig bevégezhető legyen, azt a követ-
kező módon tartom megoldhatónak: 

Az I—IV. osztályban meghagynám az eddigi 
tananyagot; az V. és VI. osztályt azonban 
összevonnám oly formán, hogy az egy iskolai 
évet tenne ki. Mivel pedig a tanyai iskolába 
járó gyermekek közül azokat, kiket magasabb 
iskolákba akarnak szüleik járatni, úgyis már a 
IY. osztály elvégzése után elviszik, ennélfogva 
az V. és VI. osztály tananyaga minden nehézség 
és úgy a tanító, mint a tanuló nagyobb meg-
terhelése nélkül könnyű szerrel összevonható, 
illetve dióhéjban elvégezhető lenne. 

Ha ez a javaslatom keresztülvitetnék, úgy 
elejét lehetne venni ama rendszernek, mely 
ma a tanyai iskoláztatásnál dívik. Ugyanis a 
tanyákon ma úgy sem adja föl a szülő gyer-
mekét az iskolába 6 éves korában éppen a 
föntebb elmondottak miatt, hanem 7, 8 sőt 
9 éves korában íratja őt be az I. osztályba, 
minek következtében a tanyai iskolába járó 
gyermekek közül csak kevés százalék jut a 
IV—VI. osztályba, a mi a népoktatási törvény 
intencziójának éppenséggel nem felel meg. 

(Húdmező- Vásárhely.) Török Péter. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
i. 

Figyelemmel olvastam a revízió tárgyában 
megjelent czikkeket, úgyszintén az Országos 
Bizottság által elfogadott pontokat; és mind-
ebből örömmel látom : mint készül a tanítóság 
jobb jövője; de viszont úgy látom, hogy 
kevesen tekintenek a mult munkásaira, azokra 
a szürke alakokra, a kik meggörnyedve, meg-
fáradva, nélkülözve ballagnak 40—50 év óta a 
tanítói pályán, melynek jövője oly szép képet 
mutat. Igen! ezekre az öregekre, ezeknek 
hátralévő néhány évök megkönnyítésére, nem 
gondolnak. 

Az ifjabb nemzedék remélhetőleg csak 85, 
utóbb 30 évig fog — ha akar — mint tanító 
működni; akkor jogában lesz megválni a pályá-
tól s ha 22 éves korában tanítóvá lesz, 52 
vagy 57 éves korában megérdemlett nyuga-
lomba vonul; hiszem, teljes fizetése élvezeté-
vel. A mostani nyugdíjtörvénynyel szemben 
5 évet legalább nyernek; de hát azok a szürke 
alakok, a kik a nyugdíjtörvény meghozatala-
kor 10—15—20 éves tanítók voltak, a kiknek 
még ma is csak 30 éves szolgálati év számít-

tatik, holott 40—45. sőt 50 éves szolgák és 
60—70 évesek s még ha 35 évre szállíttatik 
is a szolgálati idő, nekik 5 évük van hátra és 
45—50—55 éves lesz a szolgálatuk, maguk 
65—70—75 évesek; ugyan nem érdemelné-
nek-e ezek is egy kis jót a revíziótól? Nem 
érdemelnék-e meg, hogy ha óhajtják, nyuga-
lomba mehessenek minél előbb, hogy a hátra-
lévő néhány évig élvezzék a mult idők nyo-
morúságos viszonyai által nehézzé vált terhek 
alóli szabadulás örömét s az a most már 
40, 45 vagy 50 évig való szolgálati idő a most 
még 30-nak elfogadott éven felüli 10, 15 vagy 
20 év vétetnek be a hiányzó 5 évnek s ki-
mondatnék, hogy „azok a tanítók: a kik a 
revizió idején 35 évre leszállított nyugdíj-
képesség megállapításakor 40 vagy 45 évi 
szolgálatukat betöltötték, ha meg akarnak válni 
a pályától, teljes nyugdíjjal mehetnek nyuga-
lomba". 

Ezt megérdemelnék! és nem hiszem, hogy 
ezerre megy a számuk. 

Nem oly nagy összegbe kerülne ez, mert 
hisz 5 évet 2°/o-kal számítva, csakis 10%-kot 
nyernének ezek az öregek. 

Ha 2000-re teszem a most 45 évet szol-
gáló tanítókat, ezek nem válnának meg mind-
nyájan; hiszem ezt azért, mert: a) vannak 
professzionátus tanítók, kik így szólnak: „itt 
élned halnod kell" s az iskola falai közt akar-
nak meghalni; b) vannak, kik nyugdíjuknál 
több fizetést élveznek s e többet a kevesebbért 
nem hagyják el, még ha a tanítás ügye szenved 
is miattuk; és így csak Va része lenne az, 
mely érezve gyöngeségét, vagy megelégelve a 
népnevelés örömét, fájdalmát, az ifjabb nem-
zedék elől kitérne, azaz nyugdíjaztatná magát: 
most. 

40 év alatt minden téren kell haladásnak 
lenni — a nevelés és tanítás terén oly nagy 
a haladás kedves hazánkban, hogy öregeink 
vagy nem, vagy csak egyes kivételes egyének 
magukat teljesen tönkretéve haladhatnak a 
korral az ifjú okleveles harczosokkal. 

A képezdék ma más készültséggel bocsátják 
el az újkor tanítóit, mint a milyennel elbo-
csátották 40 évvel ezelőtt; hisz akkor alig 
volt néhány képezde s ha öregeink közül azok-
nak, a kik — a mai vitéz ifjú harczosokkal, 
ha nem is elül, de tőlük el sem maradva, 
együtt küzdenek, bizony nagy és sok készü-
lésre volt szükségük s nem csuda, ha kifárad-
tak s ezeknek kellene a nyugalom: minél 
előbb! 

Megvallom, „pro domo mea" is beszélek. 
42 év óta érzem pályánk örömeit, keserveit. 
Elég a teherből nekem is, úgy hiszem több 
öreg társamnak is! 
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Szerettem volna, ha valaki ifjabb tanító-
társaim közül emlékezett volna meg rólunk 
a revízió alkalmából. A. régi „Kistükör" czímű 
olvasókönyvünk mottójával zárom be soraim: 
„Tekints a multakra, nézz a jövendőkre!" 

(Itinya-Újnép.) Héjjas Dániel. 

n. 
Szerény véleményem szerint a következő 

vázlat szerint lenne helyes és igazságos a 
nyugdíjtörvény: 

1. A szolgálati idő 35 év legyen, mely a 
tanítói működés első évétől számíttassák. 2. A 
35 évi szolgálat után a tanító nyugdíja 1300 
koronánál kevesebb nem lehet. 3. A 800 koro-
nánál kevesebb fizetéssel bíró tanítók nyugdíj-
igénye 800 korona. Ehhez jön az ötévenkint 
esedékes 100 korona pótlék, mi 25 óv alatt 
éri el az 1300 koronát. 4. Az iskolaföntartó 
hozzájárulása fölemelendő 40 koronára. A 30 
fillérek ezentúl is szedessenek. (A Tanítók 
Házai föntartására szolgáló alap javára 3 évig. 
Szerk.) 5. A tanító fizet egyszersmindenkorra 
5%-ot 1300 koronáig; ezenfelül 50%-ot. 
Évi hozzájárulása 1300 koronáig 2VaVo, azon-
felül minden megkezdett 100 korona után 
1%-kal több. 

6. A tanítónő (mivel netaláni özvegye 
segélyt nem kaphat) az egyszersmindenkorra 
fizetendő összeget fizeti. Az évi hozzájárulása 
1%-kal kevesebb, mint a tanítóé. 7. A tanító 
10 évi szolgálat után kap 50%-ot s minden 
megkezdett év után 2%-kal többet. 8. A ki 
a 35 évi szolgálati időt betöltötte s még 
tovább is tanítani óhajt, annak nyugdíjigénye 
minden év után 2%>-kal növekedik. (Ez azért 
fontos, mivel ezzel a ponttal a tanítónak a 
lakbére is kifutná 5—10 évi túlszolgálat 
esetén.) 

9. Az özvegyek és árvák a tanító 5 évi 
szolgálata után is már ellátásban részesítendők. 
Még pedig az özvegy 30% ot, a gyermekek 
fejenkint 10%-ot kapnak. 10 éven túli szol-
gálat után az özvegy 60%-ot kap. 

10. Ha a tanító segélypénzt élvező özvegye 
férjhez megy, a nyugdíj-alapnak vele szemben 
minden kötelezettsége végkép megszűnt, még 
abban az esetben is, ha újra özvegyen marad. 
Kivéve azon körülményt, ha férje szintén tanító 
volt. Ertem második férjét. 11. Annak a tanító-
nak vagy tanítónőnek, ki családot bármely ok 
miatt nem alapít, hanem keresetképtelen édes 
anyját vagy nővérét veszi magához, s ha leg-
alább 15 évig a tanítói pályán működik, halála 
után a magához vett családtag a biztosított 
nyugdíjösszeg 30%-át kapja évenkint. A nővér 
azonban csak abban az esetben, ha hajadon 
vagy özvegy. 12. Minden tanító családja annak 

halála esetén 200 korona temetési járulé-
kot kap. 

Azt hiszem, nem légvárakat építettem jelen 
tervezetemmel. Ha a nyugdíjtörvényt így vál-
toztatják meg, teljesen meg lehetünk vele 
elégedve. 

(Csorvás-Oerendás.) Szentkereszty Tivadar. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
• A M. T. Országos Bizottságának igaz-

gató-tanácsa f. hó 2.-án nagy érdeklődés 
mellett ülést tartott a Ferencz József Tanítók 
Házában, melynek tanácskozó-terme egészen 
megtelt érdeklődőkkel, köztük számos vidéki 
igazgató-tanácsi taggal. Lakits Vendel elnök 
jelentette, hogy 0 Fölsége az Orsz. Biz. 
augusztusi közgyűlésének hódoló táviratáért 
legmagasabb köszönetét fejezte ki. (Éljenzés.) 
Elnök indítványára az Orsz. Biz. igazgató-
tanácsa Pálffy János grófnak nagyszerű ala-
pítványáért hálás köszönetét fejezte ki. 
A nyugdíjügyben több vidéki egyesület új 
kivánságokat terjesztett be, a melyek a me-
morandumkészítő bizottsághoz tétettek át. 
Elhatározták, hogy Brassai Sámuel síremlé-
kére adakozásra fogják fölszólítani az ország 
tanítóságát, hasonlóképen Vörösmarty szob-
rára is fognak orsz. gyűjtést megindítani a 
tanítóság közt olyképen, hogy a begyülendő 
összeg felét a szoborra adják, másik feléből 
pedig Vörösmarty-alapot létesítenek az Eötvös-
alap-nál oly Íróknak, a kik egyszersmind 
tanítók is voltak, fiai, illetőleg özvegyei 
ösztöndíjalapjára. (A fölhívás lapunkban fog 
megjelenni.) Gábel Jakab (Nagy-Várad) föl-
szólalása kapcsán foglalkozott ezután az Orsz. 
Biz. azzal a méltatlan és igazságtalan táma-
dással, melyben — egy sajnálatos esetből 
kiindulva — egy fővárosi lap részesítette a 
tanítóságot s melylyel lapunk mai számá-
ban mi is érdeme szerint foglalkozunk. 
Péterfy Sándor, Üjlaky Géza (Győr), Verédy 
Károly dr., Sretvizer Lajos és mások hozzá-
szólása után az Orsz. Biz. a következő hatá-
rozati javaslatot fogadta el egyhangúlag: 
„A. Magyar Tanítók Országos Bizottsága ki-
jelenti egyrészről azt, hogy a testi fenyíték 
pedagógiai kérdésének tárgyalásába ezúttal 
nem bocsátkozván, az iskolában elkövetett 
brutalitásokat általában elitéli és ilyenekkel 
szolid árítást nem vállal, más részről a legha-
tározottabban elitéli és megbotránkozássál vissza-
utasítja az oly általánosságban tartott és az 
egész tanítóságot sértő minősíthetetlen támadá-
sokat, minők az utóbbi időben a Pesti Hirlap 
hasábjain nap-nap mellett meg jelenték.11 A ta-
nácskozás higgadt, nyugodt és a méltatlanul 
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meghurczolt tanítósághoz méltó volt, a mit 
az elnök is örömmel hangsúlyozott. Foglal-
koztak még Szentgyörgyi Lajosnak a nemzeti 
motívumok egybegyűjtésére vonatkozó indít-
ványával is, a melyről mi már czikket közöl-
tünk s a melyre még visszatérünk. 

-)- Az abaujtornavármegyei ált. tanító-
egyesület Kassán tartotta meg XXX. köz-
gyűlését Sudy K. János elnöklete alatt. A folyó 
ügyek, a választmány és a körök jelentéseinek 
letárgyalása után a pénztáros, az Eötvös-alap 
gyűjtő-bizottságának agilis elnöke Horváth 
Lajos és pénztárosa Grúsz Frigyes tették meg 
jelentéseiket, melyekből fényesen tűnik ki, 
hogy helyes vezetés mellett mire képes a nép-
tanítóság egyesült akarata és vállvetett törek-
vése. Az egyesületnek van: a) egy 4000 kor. 
alapítványa a tanítók árvái segélyezésére; 
b) egy 4000 kor. alapítványa a tanítók gyer-
mekei részére adott ösztöndíj nyújtására; 
c) a F. J. Tanítók Házában 4000 kor. ala-
pítványa ; d)a.F. J. Tanítók Házában egy máso-
dik alapítvány létesítéséhez eddigi gyűjtés 
2104 kor.; e / a z Eötvös-alapra az 1899-1900. 
évben gyűjtés 1285 kor.; f ) az Eötvös-alapnak 
az egyesületből van 62 részes-jegyes és 21 év-
díjas (3 koronás) tagja. A tény legjobban 
dicséri e két lelkes férfiút, a kik minden 
alkalmat fölhasználnak s leleményes tevékeny-
ségökkel értékesíteni tudnak e humánus intéz-
mények gyarapítására; azért csak megérdem-
lett jutalmát nyerte el mindenik, a mikor a 
gyűlés őket óváczió tárgyaivá tevé. Sok ily 
derék tagot a hazai tan. egyesületeknek! Egy 
megyei internátus eszméje is fölvettetett e 
gyűlésben; azonban határozott megoldást a 
théma nem nyert. Tárgyalásra kiadatik a 
járásköröknek. Kimagasló momentumát képezte 
a közgyűlésnek Nemes József buzinkai tanító 
előadása a phonomimikáról. Nagyon érdemes 
és tanulságos értekezést olvasott föl Fertály 
József kassai közs. tanító is, a ki a földrajzi 
kirándulások nagy hasznáról tartott igen sike-
rült előadást. Leírja a többi között, hogy e 
hó 6.-án osztályát kivezette a hegyek közé s 
e kirándulás közben mennyire tisztultak tanít-
ványainak földrajzi, természetrajzi, vegytani, sőt 
még történelmi fogalmai is a látott, tapasztalt 
és hallott dolgok szemléletével. Nagy gonddal 
egybeállított, derék munkájáért jegyzőkönyvi 
elismerést nyert. Yégül a tisztújítást ejtették 
meg s elnöké ismét az érdemes Sudy K. Jánost 
választották meg, a ki már 25 óv óta vezeti 
kitartó lelkesedéssel az egyesület ügyeit. 

X A nagyküküllömegyei ált. tanító-
egyesület segesvári köre a fehéregyházi áll. 
iskolában tartotta őszi közgyűlését. Benedek 
Mihály elnök magvas tartalmú megnyitó 

beszédet mondott, Kiriák József tanító gyak. 
tanítást tartott és tanulságosan mutatta be, 
hogy mi módon kell a III. oszt.-ban a tanterv 
követelményének megfelelően természetrajzot 
tanítani az olvasókönyv alapján. Csutak Lajos 
a phonomimikai módszerről érdekes fölolvasást 
tartott, melynek keretében összehasonlította 
azt a most használatban levő írva-olvasási 
módszerrel és az előbbi módszernek előnyeit 
átvenni ajánlotta, hogy azzal is könnyítsük 
meg a tanításunkat, azonban ezen módszernek 
teljes átvételét még korainak tartja. Kovács 
Bálint a fontosabb tanügyi eseményekről refe-
rált, „Miért és hogyan kell az olvasmányokat 
tárgyalni?" cz. tételnek az összes körök részére 
leendő ajánlása elhatároztatott. 

± A borsodmegyei általános tanító-
egyesület miskolczi járásköre Diósgyőrben 
tartotta őszi ülését Hídvégi Benő kir. tanfel-
ügyelő, Nemes Kálmán ág. ev. lelkész, Kiss 
László r. kath. plébános, Pittroff Kálmán 
diósgyőr-gyártelepi iskolagondnok és 40 tag 
jelenlétében. A gyűlést megelőzőleg Vukovits 
Etelka diósgyőri r. kath. tanítónő tartott 
gyakorlati tanítást. A III-ik osztályban a 
„lakóhely, szülőhely, szülőföld" fogalmát ismer-
tette. Tanítása úgy tartalmilag, mint alakilag 
sikerült s j.-könyvi elismerést és köszönetet 
vívott ki. A róm. kath. iskolából a városháza 
tanácstermébe vonult a tanítóság, hol Szebe-
nyi József j. k. elnök magas színvonalon álló 
megnyitó beszéde után Nagy Lajos diósgyőr-
gyártelepi tanító olvasta föl „Egyöntetűség 
az iskolában" czímű értekezését. Munkájában 
azon megfigyelésből indul ki, hogy az egész-
ben vagy részben osztott, több tanítóval bíró 
iskoláknak tagoltságukból származó előnyeik-
nél fogva minden tekintetben fölöttük kellene 
állaniok az osztott iskoláknak s mégis, előadó 
szerint, az osztott iskola nem tudja sem a 
szellemi, sem az erkölcsi nevelésben azt az 
eredményt elérni, melyet az osztatlan iskola 
ügybuzgó tanítója kevesebb idő s összébbvont 
tananyag mellett rendszerint fölmutat. Ezen 
szomorú jelenség okául előadó az osztott 
iskoláknál működő tanerők tanítási, rendtar-
tási s fegyelmezési eljárásában való hiányát 
tartja. Éppen azért hangsúlyozza az egyönte-
tűséget s mint erre vezető eszközöket említi 
először: a helyes vezetést. Másodszor fonto-
saknak említi a testületi értekezletek tartását, 
hol megállapodásra kell jutni mindazon didak-
tikai és metodikai kérdésekben, melyek közös 
eljárást igényelnek. Fontosnak tartja harmad-
szor, hogy az osztott iskola tanítója ne csak 
a saját osztályában, hanem az összes osztá-
lyokban használt minden egyes tankönyv 
tartalmával, szellemével ismerős legyen. Érte-
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kezese végén kijelenti, hogy az egyöntetűségre 
való törekvés által nem akarja a tanító önálló 
működését kisebbíteni, őt automata-géppé 
sülyeszteni, hanem igenis akarja külön-külön 
minden egyes tag kitartó munkálkodását, 
önképzését; a testületnek vállvetett egybe-
hangzó munkáját, olyan munkát, mely ered-
ményeiben túllép az iskola küszöbén s értel-
mes, jellemes, vallásos, hazáját szerető, sorsá-
val megelégedett nemzedéket nevel. A ta-
pasztalaton nyugvó, nagy szakavatottsággal 
megirt értekezést a közgyűlés minden tekin-
tetben magáévá tette s előadónak munkál-
kodásáért j.-könyvi köszönetet szavazott. „Mi-
csoda előnyökkel és hátrányokkal jár a föl-
vigyázó alkalmazása a népiskolában". E vita-
tételnek Kőszegluy István miskolczi tanító 
volt az előadója. A közgyűlésnek csaknem 
minden tagja résztvett a vitában. Kimondot-
ták, hogy a közgyűlés a fölvigyázók alkal-
mazását fölöslegesnek, sőt kerülendőnek és 
kiküszöbölendőnek mondja ki. A tisztújítás 
után Gebe Endre lelkes felszólalására többen 
tagjaivá lettek az Eötvös-alapnak. N. S. 

e> A kolozsmegyei tanítótestület mócs-
vidéki köre folyó évi rendes közgyűlését 
Alsó-Szováton tartotta meg. Gyűlést meg-
előzőleg nyilvános tanítást tartott Binder 
János alsószováti áll. isk. igazgató-tanító 
és az állami menházban rendes napi foglal-
kozást mutatott be Kun Katalin vezetőnő. 
A gyűlés mind a kettőt dicséretben részesí-
tette. Fölolvasást tartott Szabó József m. kir. 
adóellenőr a „Szoczializmusról." Kovács 
Elek áll. tanító: „A szellemi nevelés irány-
elveiről." Mindkét fölolvasást élvezettel s 
érdekeltséggel hallgatta a jelenvolt közönség. 
Binder János a „Gazdasági iskoláinkról" 
czimű fölolvasásában a jelenlegi gazd. ismétlő-
iskolák előnyeit s hátrányait fejtegeti alapos 
áttekintéssel s tapasztalati alapon, hangsú-
lyozván, hogy a jelenlegi gazd. ismétlő-iskola 
tananyaga nincs helyes arányban a tanítási 
idő heti órák számával. 

X A kolozsmegyei tankerületi tanító-
testület ez évi közgyűlését okt. 26. és 27.-én 
tartotta meg Kolozsvárt. A gyűlés első napon 
a Hymnus-sal kezdődött, mit az áll. tanítónő-
képző intézet növendékei énekeltek. Pallós 
Albert elnök nagy figyelemmel hallgatott 
megnyitó beszédében egyetértésre, hazaszere-
tetre s a nemzeti eszmék fölkarolására buzdított. 
Az elnöki előterjesztések s az egyesület mult 
évi munkásságát híven feltüntető titkári 
jelentés után dr. Cs. Pap József tanár olvasott 
föl, a ki tudományos szinvonalon álló, igen 
érdekes fölolvasásában elmondta, mennyi 
viszontagságon mentek keresztül Daniénak 

az „Isteni Comedia" költőjének hamvai, míg 
véglegesen el nem helyeztettek Ravennában. 
Sinczky Julia tanítónő a nőnevelésről olvasott 
föl, melyben a helyes nőnevelés irányát, 
eszközeit s a nőemanezípácziót ismertette. 
A gyűlést délelőtt a M. 0 . T. Orsz. Bizott-
ságába küldött képviselők beszámolója (fel-
olvasta Elek Gyula) zárta be. Közebéd után 
d. u. folytatták a gyűlést, a mikor az Eötvös-
alap helyi bizottsága tartotta meg közgyűlését. 
Az elnöki megnyitóból és előterjesztésekből, 
valamint a titkári és pénztári jelentésből a 
közgyűlés azt az örvendetes meggyőződést 
merítette, hogy a kolozsmegyei tanítóság az 
ügyhöz méltó lelkesedéssel karolta föl a-
„ Tanítók Háza" ügyét. Második napon a 
gyűlést megelőzőleg két sikerült tanítás volt 
a nagy-utezai róm. kath. iskolában, majd az 
említett növendékek énekelték el a Szózatot, 
mire a gyűlés az előző napi helyen tovább 
folyt. A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése 
volt az első pont, ezt követte a szavazatok 
eredményének kihirdetése, mely szerint a 
mult évi tisztikar újra megválasztatott. 
A 26.-án kiküldött bizottságok jelentéseinek 
meghallgatása után Kovács Béla tanár olvasott 
föl igen szépen és érdekesen a láthatatlan 
sugarak érdekesebb hatásairól és Nagy József 
áll. tanító, „a gazdasági ismétlőiskola és 
a nép" czímen, a gazdasági iskolák nagy 
fontosságát fejtegette.' A közgyűlés a műkö-
dőknek jegyzőkönyvi köszönetet szavazott s 
általános megelégedéssel ért véget. 

A A kapuvári kerületi róm. kath. tanító-
testület Mihályiban tartotta őszi rendes köz-
gyűlését. A „Hymnus" elhangzása után Fűzy 
István világi elnök magvas és szép megnyitó 
beszédében megemlékezett a jubileumi szent év 
jelentőségéről. Kiss Tertullián babothi főtanító 
gyakorlati tanítást tartott a szótagok ismer-
tetéséről. Az indítványok során elhatározták, 
hogy a Tanítók Háza- alapja javára hang-
versenynyel egybekötött tánczmulatság fog 
tartatni Kapuvá,rott. Elhatározták továbbá a 
tagok, hogy az „Eötvös-alap"-ba mindnyájan 
belépnek és a Tanítók Háza gyufáját tőlük 
telhetőleg fölkarolják és pártolják, — úgy-
szintén a Magyar Tanítók Naptárát is több 
példányban fogják megrendelni. — Ez minden-
esetre olyan jelenség, a mely világosan bizo-
nyítja a kerület tanítóságának a jó ügy iránti 
meleg érdeklődését és nemes lelkesedését, s 
ezt is méltán és örömmel soroljuk a „kedvező 
jelek" közé. — Az érdekes és tartalomdús köz-
gyűlés a ,Szózat" eléneklése után véget ért. — 
Közgyűlés után lakoma volt a Casinó nagy-
termében, a melyen több tanügybarát is 
résztvett. (—m—z—) 
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K. Molnár Viktor emléke. 
(Egy lap a csángóföldi iskolák történetéből.) 

A csángók oktatásügyének előmozdítása, 
fejlesztése és emelése, valamint nemzeti irányba 
való terelése körül a főérdem K. Molnár 
Viktoré, a kinek a hosszufalui felső nép- és 
polgári iskola új épületének avatása alkalmá-
ból arczképét is bemutatjuk olvasóinknak. 

A barczaság magyar falvainak evangelikus 
egyházközségei az 50-es években a brassói 
szász evangelikus egyház 
filiáiul tekintettek s e filiák 
magyar papjait a brassó-
városi „Stadt-Pfarrer" káp-
lánjainak nevezte, sőt a 
brassói káptalan annyira 
fejlesztette uralmi felső-
ségét, hogy magyar köz-
ségeknek ő választott, nem 
egyszer ő nevezett ki papot, 
tanítót s nem egy esetben 
szászajkú és érzelmű teo-
logust. 

Az egyházak, illetve a 
papok kezében lévén leté-
teményezve a nevelés és 
tanításnak vezetése, irá-
nyítása is, a barczasági tíz 
magyar községben semmi-
féle magyar értelmiség sem 
fejlődhetett ki. A tanítón 
kívül, a ki egyszersmind 
községi jegyző és adószedő 
is volt, a pap volt még 
az, a kiből a község értelmisége állott. 
S hogy kik voltak a lelkészek ? . . . Láttuk 
föntebb. 

Ilyen előzmények és fejlemények után, a 
nélkül, hogy valaki komolyan gondolt volna 
e néppel, a nemzet e testének megmentésével, 
műveltségi és oktatásügyének előmozdításával, 
javításával, — vált a barczasági magyarság-
csángóság a külsőségekben oláhvá, benső 
érzületben pedig nagy mértékben szászszá. 

Az iskolák fölszerelése nagyon kezdetleges; 
a számolás és írás-tanuláshoz egy-egy fekete 
tábla és a gyermekek részére hosszú asztal 
állott rendelkezésre. Más fölszerelésnek híre 
sem volt. Tankönyveik Luthernek Brassóban 
nyomatott rövid Kátéja, a brassói 

nyomda által szolgáltatott Ábc-és könyvek és 
az egyházi Énekeskönyv valának. 

Ilyen körülmények között és a magyar 
népoktatás ilyen stádiumában köszöntötték a 
magyar szabadságharcz napjai a barczasági 
magyarságot, s így is hagyták őket azok a 
szomorú emlékű idők, a melyekben a korlát-
lan uralom programmjába illesztette a ger-
manizácziót és nyers erőszakkal azt végrehaj-
tani törekedett. 

Meg volt az anyag: a nemzetiségéből kül-
sőleg és belsőleg kivetkőz-
tetett nép. Kovász kellett, 
mely újra magyarrá élesz-
sze. Ekkor jelenik meg a 
csángó nép lánglelkü apos-
tola K. Molnár Viktor, 
hogy salaktalan honszerel-
mével, univerzális készült-
ségével, tántoríthatlan jel-
lemével és akaraterejével * 
vezetője, megmentője, sza-
badítója legyen e népnek. 
Hü követői, kitartó mun-
katársai valának Borcsa 
Mihály, Bartha Károly, 
Szemerjay Károly. Es a 
tiszta szándékot, igaz mun-
kát eredmény követte. 

Az 50-es években a 
németesítés száz helyen 
talált akadályra az ország-
ban, nem kapván alkalmas 
talajt czéljaira; de a 
Barczaságon máskép állt a 

dolog. I t t a csángóság csak nyelvében vala 
magyar, érzületében, szokásaiban azonban sok 
lehetett s volt is a kifogásolni való; és így 
tőlük ellentállási képességet, a nemzetietlen 
törekvésekkel szemben várni alig lehetett. 

Ebből az időből az iskolák belügyeinek 
reformjáról, föltünőbb megváltozásáról mara-
dandóbb becscsel bíró eseményeket mégisjegyez-
hetünk föl, mint olyanokat, a melyeknek kezde-
ményezője, vagy továbbterjesztő munkás apos-
tola Molnár Viktor volt. 

Az abszolút uralom ezen korában egy 
olasz: Marinelli volt Hosszúfaluban a kerületi 
előljáró (Bezirks-Vorsteher). Az olasz ember 
szive inkább érez ma is, érezett akkor is a 
magyarral, mint a németé. Molnár Viktor 

K. Molnár Viktor. 

( 
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Marinelli előtt elismert és megbízott tekin-
tély volt. Gyakran fordultak meg egymás 
házánál, családi estélyeken. Baráti viszonyban 
állottak egymással. Joggal föltételezhető, 
hogy e baráti viszonynak köszönhető sok 
olyan eredmény, melyet Molnár Viktor a nép 
érdekében okos tapintattal, megfontolt előre-
látással eszközölt ki és valósított meg. 

A tanítói állások minden községben szer-
veztettek, nagyobb községekben a 2-ik taní-
tói állások is. Törzsfizetésül, szabad lakáson 
és tüzelőanyagon kívül, 315 oszt. ért. forint 
állapíttatván meg és biztosíttatván a tanítók 
illetményeiül. Azon községekben is, a hol a 
tanító fizetése eddig tojás, kenyér, burgonya, 
kukoricza és hasábfából állott, csakhamar 
bekövetkezett a javulás és a természetbeli 
illetmények helyett az újabban szervezett 
tanítói állásokkal megegyező készpénzfizetés 
biztosíttatott. Mondanunk sem kell, hogy az 
ily módon történt átalakulás a tanítói állá-
soknak maga után vonta ama természetes 
következményt is, hogy az addig alkalmazás-
ban levő, kiszolgált katona és iparos tanító 
kat, az akkori követelményeknek megfelelő 
képesítéssel bíró tanítók váltották föl. 

Az iskolák és tanítói állások okkal-móddal 
való szaporításának gondjain kívül, kiterjesz-
tette gondolkodását Molnár Viktor az isko-
lák belső életére és az ezzel szorosabb össze-
függésben levő dolgokra is. Hogy egyebet ne 
is említsünk, a Brassóban nyomatott Bölöni-
féle ABC ét fölcserélte a kolozsvári „Egy 
nevelő" által írt ABC-vei, majd az Indali-féle 
úttörő ABC-vel; általános használatba vétette 
az elemi számtanításhoz Brassai S. Sokrates-ét 
és magyarra fordította Michaeles szövegezésé-
ben dr. Luther Márton „Kis Kátéját". 

Legáldásosabb az iskolák belső életére 
nézve mégis az a munkássága Molnár 
Viktornak, a melyet egyik bizalmasával -y 
Bartha Károly tatrangi igazgató-tanítóval 
végzett, midőn megkészítette a brassómegyei, 
akkor barczasági evangelikus magyar iskolák 
számára a VI. osztályú népiskolai tantervet. 
Annyi pedagógiai ismeretet árul el e tanterv, 
annyi gyakorlati ügyesség tükröződik vissza 
e műből és a népiskolai oktatás föladatának 
oly helyes fölfogásával rendezi el a tanítani 
és tudni valókat, hogy a későbbi kor fejlet 
tebb iskolai viszonyai közé is bátran beilleszt-
hető lett volna. 

Fokozta értékét és becsét e műnek, hogy 
az akkori időben elég szűk körben mozgó 
tankönyv-irodalom termékeiből kiválogatta a 
legjobbaknak vélt segéd- és kézikönyveket 
s ez által az iskolai fölszerelés hiányait rész-
ben pótolni kívánta. 

A pontos iskolalátogatás érdekében az 
erdélyi főkormányszék által 1857-ben kibo-
csátott „parancsolatokat", mely a tanítók 
alkalmazása és fizetése, az iskolai épületek, 
az iskolázás, az iskolamulasztások és a vasár-
napi iskolák felől való intézkedéseket foglalta 
magában, a helyi és magyar viszonyokhoz 
alkalmazta s Marinelli segítésével a főkormány-
szék által érvényesítette. 

Az iskolai nevelés-oktatás ügyének ilyetén 
rendezése mellett Molnár Viktor éber figyel-
mét a tanítói kar testületi életének s ebből 
folyólag az önképzés nagyfontosságú munká-
jának, az együvétartozás érzetének és az 
egészséges közszellemnek ébresztése és irá-
nyítása sem kerülte ki. 

Ugyanis az 50-es évek második fele hozta 
volt létre az erdélyi szász lutheránus egyházi 
kerület elhatározásából és a népiskolai élet 
szervesebb, egységesebb vezethetése czéljából 
a „Burzänländer-Lehrervereint" több járási 
körre osztva; csak a magyar tanítókról nem 
volt gondoskodás; azoknak a Reichsrathba 
kellett volna bejárniok. Nem mentek be. 
Tenni kellett mégis valamit. Molnár Viktor 
ismét itt is kézbe vette az előre törő zászlót. 
Schwarz dékánnak kijelentette, hogy a magyar 
tanítóknak semmi betölthető szerepe nincs 
egy német egyesületben, csak a néma hallga-
tás ; és sürgette, szorgalmazta, hogy a magyar 
tanítóság külön önálló egyesületben szervezked-
jék. — Czélja Schwarz alatt nem sikerült, de a 
60-as évek elején Philippi dékánsága idejében 
létre jött a „Barczasági magyar evangelikus 
iskolaegylet", a mely egylet alapja volt a ma 
virágzó s elismeréssel működő „Brassómegyei 
Tanítótestület" -nek. 

A kiválás, az önálló szervezkedés, melynek 
munkáiból Molnár Viktornak jelentékeny rész 
jutott, tagadhatatlanul jótékony hatással volt 
az iskolai élet fölélesztésére, fejlesztésére, a 
tanítói önképzésre és önérzetes cselekvésre. 
Ez a tény a barczasági magyarságot a kultu-
rális élet forduló pontjához vezette; az anyag, 
a melylyel a tanítók köre szaporodott s az 
erő, mely az eszmék szabadabb mozgásában 
mutatkozott, a magyar nevelés-oktatás ügyét 
új érába léptette. 

Más események is gazdagítják még Molnár 
Viktor érdemeit. 

Az új népiskolai törvénynyel Magyarország 
jobb jövőjére derülő hajnalhasadását Brassó-
vármegye magyarsága Brassóban 2, a vidéken 
10 magyar tannyelvű szerény iskolával és 
15 tanítóval köszöntötte. 

Es az új kor, hazánk részben visszanyert 
önállóságának és függetlenségének ezen emlé-

kezetes ideje, nem találta a csángók föd jé 
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úgy, hogy bizonyos reformok életbeléptetése 
valami nagy akadálynak nézhetett volna 
elébe. Nem, mert azon kevés értelmiségben, 
t. i. tanítókban és papokban egy oly közszel-
lem vala, annyira kedvező a reformok iránt, 
hogy csak kedvező alkalom kellett rá, meg-
tenni a nevelés és oktatás terén azt, a 
mi lehető, a mi szükséges. Az alkalmat meg-
adta az 1868-ik évi új népiskolai törvény és 
annak következésekép a tanfelügyelői intézmény. 

A mi az Áron varázsvesszejére fölakadt 
üde enyhítő víz a szomjúhozó zsidó népnek: 
az volt az 1868. évi 38. népoktatási törvény 
szentesítése és kihirdetése, e nagy esemény 
megtudása a brassó megyei barczasági magyar-
ságnak. 

E törvényből megtudta, megértette a nép, 
hogy az iskolák nemcsak felekezetiek, hanem 
községiek is lehetnek; megtudta, hogy az 
iskolák községesítése által államsegélylyel a 
tanítói létszám könnyen szaporítható; meg-
tudta és megértette, hogy az iskolázás, a 
magyar nemzeti szellemű nevelés és tanítás 
mezejére új fény, új sugár derült. És ennyit 
tudni elég volt. 

Tanítóink is napról-napra népszerűsítették 
a községi iskola eszméjét. Megnyerték annak 
a papság nagyobb részét, megnyerték külö-
nösen Molnár Viktort a szent ügynek. 

Nagyobb óvatosságot és körültekintést az 
egyház érdekeinek megóvása és biztosítása, 
de egyúttal nagyobb buzgóságot és tisztább 
lelkesedést az iskolák községiesítése körül 
nem fejtett ki senki, mint Molnár Viktor. 
Az ő buzgólkodásának köszönhető, hogy már 
az 1870-ik évben mint egy varázsütésre léte-
sültek az egész Barczaságon Apáczától Pür-
kereczig a községi iskolák, s a tanítói lét-
szám megkétszereződve a magyar oktatásügy 
a rég óhajtott stádiumba, a barczasági ma-
gyarság nevelésügye a magyar nemzeti géniusz 
védelme alatt, biztos mederbe jutott. Elévül-
hetetlenek azok az érdemek, a melyeket 
Molnár Viktor, mint iskolaszéki elnök, a 
hosszúfalusi iskolák, ezek tanítói, szóval a 
helyi közművelődési érdekek emelése körül 
szerzett. 

Az alkotmányos korszak kezdetének nem 
annyira szerencsés, mint jóakaratú, egy másik 
eszméje, gondolatja a báró Eötvös József-féle 
„Népnevelési Egyletek" szervezése volt. Az 
eszme a Barczaságon is csakhamar tért fog-
lalt s Molnár Viktor és JBartha Károly külö-
nösebb buzgólkodásai folytán 1870-ben 
„Brassóvidéki Népnevelési Egylet" elnevezés 
alatt már testet is öltött. 

Molnár Viktor állott mint elnök az új 
egyesület élére; körülötte csoportosultak a 

tanítóság, a papság és a jegyzői kar jobbjai, 
magyarabbjai. Kitűzték czélul: a népnevelés 
és népoktatás terén fölkeresni minden hiányt 
s azokon segíteni; az iskolalátogatást minél 
több növendéknek segélyezés által lehetővé 
tenni; a tanítók továbbképzését egy szakmü-
vekből álló könyvtár létesítésével előmoz-
dítani.^ 

Szép és nemes czél vala! 
Mégis legnagyobb mértékben a föntebb 

érintett „Barczasági magyar iskola-egyesület" 
kebelében megalakult „iskola alapító-bizott-
ság "-tói örökségképen átvett iparirányú felső 
népiskola megalapítása volt az egyesület 
munkálkodásának, törekvéseinek központja. 
Akarták, hogy egy felső népiskola Hosszú-
faluban központja, termékeny melegágya 
legyen az elemi iskolákban pezsgő életre 
ébredt nevelés- oktatásügynek, az elszigetelt kis 
társadalomnak az értelmesedés magasabb 
fokaira juttatása végett. 

És a Gondviselés megsegítette az önzetlen 
törekvést s eredményhez jutatta a buzgó 
munkásokat. 1871 november 6.-án a műfara-
gászattal kiegészített felső népiskolát Molnár 
Viktor nagy ünnepélyesség közt, még nagyobb 
lelki örömmel „Műveltség, szabadság" jelige 
alatt megnyitotta. 

És ez intézet megizmosodva, külsőleg és 
belsőleg megerősödve áll és virágzik s e hó 
4.-én a magas közoktatási kormány segítésé-
vel új, díszes hajlékba vonult be. Legyen rajta 
az Ég segítése, védelme! A munkásoknak s 
köztük a csángók legigazabb, legbuzgóbb 
nevelőjének, Molnár Viktornak emléke ismé-
telten legyen áldott! 

IRODALOM. 
A Magyar Nemzet Története, kapcsolatban 

a világtörténet főbb eseményeivel. A kath. 
népiskolák felsőbb osztályai számára írta 
Győrffy János. A nmlt. püspöki kar által 
kiadott tanterv szerint. Budapest, a Szent-
István-Társulat kiadása. 1900. Ára 48 fillér. 
Czéljának teljesen megfelelő tankönyv. Fel-
öleli mindazt, a mit a népiskolát végzett 
tanulónak a történelemből tudnia kell. Nyel-
vezete világos, könnyen érthető. A könyv 
papírja igen jó, nyomása tiszta, képei csinosak, 
kötése erős, ára mérsékelt. 

Fali egyszeregy népiskolák számára. Szer-
kesztette Győrffy János székes-fővárosi tanító 
A Szent-István-Társulat kiadása. Ára 1 kor. 
20 fill.; vászonra felhúzva, léczekkel 3 kor. 
20 fill. A méter, űrmérték és súlymértékek 
rajzaival. Utasítást is írt hozzá a szerző, 
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melyben a kezelés módját ismerteti. Igen 
használható eszköz az egyszeregy és a négy 
alapmüvelet begyakorlására. 

Természetrajz a népiskolák felsőbb osztályai 
számára. Irta Ertl Heribert. 60 ábrával. Buda-
pest. Kiadja a Szent-István-Társulat. 1900. 
Ára 48 fillér. A 80 lapra terjedő könyv 

tartalma, beosztása kifogástalan. Egyszerű, 
világos nyelvezettel van írva. Gyakorlott 
tanférfiura vall. Kiállítása is csinos. Szívesen 
ajánljuk. 

— „Zenevilág" czímű színházi, zeneművé-
szeti és zeneirodalmi folyóiratot indított meg 
Hack N. Lajos budapesti felsőbb leányiskolái 
zenetanár. A kezünkben levő 5 ik szám czikkei: 
A programmzene. Nyilt sebek. Operai szemle. 
A zombori filharmonikusok. Hazai hirek. Kül-
földi hirek. Ujabb zeneirodalom. Emlékezzünk 
régiekről . . . . Ebből is látható, hogy a szer-
kesztés élénk, változatos. Ajánljuk e lapot, 
mely minden hó 1.-én és 15.-én jelenik meg 
évi 8 korona előfizetési árért. 

Megjelentek: a Nagy Képes Világtörténet 
V. kötete, mely a középkort tárgyalja; í r ta : 
Mika Sándor dr. Ára 8 frt. Kapható havi 
részletfizetésre és füzetenkint is Révai Test-
vérek kiadóhivatalában (VIH, Ullői-út, 18. sz.) 
— Az állatok világának a második füzete; egy 
füzet ára 80 fillér; megrendelhető Légrády 
Testvéreknél, Yáczi-körüt, 78. sz. — Az Ókori 
lexikon I. kötetének 5. füzete; egy-egy füzet 
ára 1 K. (Franklin-Társulat.) — A Magyar 
Könyvtár októberi füzetei: a Bécsi Képes 
Krónika, Balassa Bálint válogatott versei, 
melyeket jó bevezetéssel és jegyzetekkel 
Erdélyi Pál bocsátott közzé; Margitka szökése 
és egyéb történetek-, Egy vén diák elbeszéléseiből 
és Conan Doyle, a legnépszerűbb angol regény-
író történeteiből három. A „M. K."-nak immár 
190 számra rugó teljes jegyzékét kívánatra 
ingyen küldi meg a kiadóhivatal (Budapest, 
Andrássy-út 21.) — Baka János csikszent-
mártoni r. kath. kántortanító „ Minisztráczió" 
cz. füzete: ára példányonkint 4 fillér. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: dr. Bajner 

Lajos pápai prelátus, esztergomi kanonoknak, 
a ki a viski róm. kath. iskola fölépítésére 
újabban 3400 koronát adományozott. 

Kinevezte: Székely Piroska oki. tanítónőt 
a nagymihályi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Wallner Gyula oki. tanítót a székudvari 

közs. jellegű gazdasági ismétlő-iskolához gaz-
dasági szaktanítóvá; Sándor János oki. tanítót 
az újsopoti közs. el. iskolához r. tanítóvá; 
Valcz Jenőné, szül. Konkoly Irén oki. tanító-
nőt az aranyos-maróthi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Boymár Alexandrina oki. tanító-
nőt a kisvárdai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé. 

Jóváhagyta: akrassószörény vármegyei tanító-
egyesület „dr. Dengi János segély-alap" alap-
szabályait 55524/2900. számú rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Ruiszl Antal 
garammindszenti munkaképtelen r. kath. el. 
iskolai tanító részére évi 480 koronát; Szino-
vácz Paula szarvkői munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanítónő részére évi 500 koronát; 
Kéri Antal szűcsi r. kath. tanító részére évi 
540 koronát; Judde János herszényi munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 260 
koronát; Kókai Benjamin tiszadadai munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 960 koro-
ná t ; Opris Döme mági munkaképtelen gör. 
kel. tanító részére évi 320 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Tatár Lajos 
tiszalöki munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
900 koronát egyszersmindenkorra; Kolozsvári 
Izsó somorjai munkaképtelen izr. el. isk. tanító 
részére 600 koronát egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Voda János glimbokai g. kel. nyugalmazva 
volt tanító özvegye, szül. Marku Magdolna és 
István nevű árvája részére együtt évi 488 
korona 33 fillért; néh. Fejes Antal nyugd. 
nagyrőczei áll. polg. isk. tanító Lenke és 
Zoltán nevű kiskorú árvái részére együtt évi 
266 korona 66 fillért. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Krajcsovics István beczkói volt ág. hitv. 
ev. tanító Győző nevű árvájának a kecske-
métibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. M. Dráva-Szeut-Márton. Kellemetlen-

ségek elkerülése végett is jobb, ha az a 12 
évet betöltött fiú az ismétlő iskolába jár. — 
Többeknek. A nyilvános vagy nyilvánossági 
joggal fölruházott el. iskolák tanítói, tekintet 
nélkül az iskolafentartóra, vagyis az iskola 
jellegére, a népszámlálói biztosi teendők el-
látását, a törvényben biztosított díjazás mellett, 
elvállalni kötelesek. Oly iskolákban, melyeknek 
tanítói, mint számláló biztosok, a népszám-
lálásnál el vannak foglalva, 1901. évi január 
1-je és lO.-e közti idő alatt a tanítás szüne-
telhet, de kívánatos, hogy a számlálási mun-
kálatokkal a tanítók január 6.-ig elkészüljenek. 
Oly állami vagy államilag segélyezett isko-
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Iákban, a hol a számláló biztosokul alkal-
mazott tanítók levonásával, még négynél 
több tanító vagy tanítónő marad működésben, 
a számláló biztosi minőségben működő tanító, 
ha ugyan az osztályok nem túltömöttek, osztály-
összevonással a többi tanítók által helyettesí-
tendők. — M. L. Derecske. Az a bejegyzés 
tévedésen alapulhat, azért ki kell igazítani; 
mert az anyakönyv igazolja, hogy az a tanuló 
a 4-ik osztályt elvégezte. — N. K. T.-Ladány. 
Magántanulókat bármikor, rendszerint a tanév 
elején kell beíratni az igazgató-tanítónál, 
nem az iskolaszéki elnöknél. Akkor vizsgázhat, 
a mikor elkészült arra, falusi iskolánál épp 
úgy, mint a városiban. Minden egyes osztály-
ról külön-külön kell vizsgálatot tenni. — 
Sch. I. Szent-Jakab. Van joga az iskolaszéki 
elnöknek, hogy néhány napi szabadságot adjon 
tanítónak és tanulónak egyaránt. — A. J. 
Lövő. Cserélhet, ha az illető iskolaföntartó 
hatóságok beleegyeznek. — Többeknek. A 
földmívelési ministeriumból azt az értesítést 
kaptuk, hogy a Magyar Gazda Kincsesháza 
cz. könyv új kiadása már megjelent s mind-
azoknak, a kik kérték, most már meg is 
fogják küldeni. — H. S. Borsva. Ha öt éve 
működik, mint okleveles tanító rendes tanítói 
állomáson, joga van a korpótlékhoz. — 
S . . . r Mór. On kezdettől fogva tagja az orsz. 
tan. nyugdíjintézetnek s mivel magániskola-
föntartó, ezen a czímén, 12 frtot szintén fizet 
évenkint. Ebből azonban nem következik, hogy 
nyugdíjazása esetén többet kapjon, mintha 
nem volna egyszersmind iskolaföntartó. Ha 
Önnek az évi 12 frt — iskolaföntartói díj 
fejében — fölemelnék nyugdíjigényét, akkor 
bármely felekezet vagy község, mint iskola-
föntartó szintén ugy azzal a joggal kivánkatná, 
hogy tanítója nyugdíjazásakor ezért a tanító 
nyugdiját emeljék vagy pedig az iskola-
föntartónak fizessenek bizonyos összeget a 
nyugdíjalapból. Ez természetellenes kívánság 
volna. — E. I . Az iskolaföntartó hatóság 
beleegyezése nélkül 400 frtra az állam men 
egészíti ki a tanítói fizetést. —- B. A. Fegy-
vernek. Ha iskolaföntartója megengedi: bérbe 
adhatja. Országos törvény (!) erre nincs. 

r 
Edes álom. 

('Luttenberger Ágost síremléke leleplezésékor szavalta a 
szerző.) 

Tudom, édes a te álmod! 
A csillagos eget látod. 
Puha a te fejed alja: 
Sok piczi kéz igazgatja. 
Tele rakja friss rózsával: 
A szeretet virágával; 

Fél-féldobog szived árja, 
Meg-megcsendül muzsikája. 
Holdvilágos csendes éjjel 
Viszi a szél szerteszéjjel; 
Hantról-hantra éneked sír, 
Itt is, ott is nyilik a sír: 
Hófehérbe' holt angyalkák 
A koporsót nyitogatják. 
Majd kilépnek mindenünnen, 
Egy-egy virág a kezükben, 
Szállnak, szállnak, hozzád szállnak 
Fátylában a holdsugárnak . . . . 
Körülállják sir od halmát 
Zengő szived úgy hallgatják, 
Zengő szived varázslatja 
Holt ajkukat dalra nyitja. 
A temetőn végig zendül, 
S elhalóan száll keresztül. 

. . . . Tudom, édes a te álmod! 
A csillagos eget látod. 
Puha a te fejed alja : 
Sok piczi kéz igazgatja. 
Kaczagó kis rózsás ajkak 
Muzsikádra dalolgatnak; 
Dalod nyomán virág fakad, 
Beborítja sírhalmodat. 
Oh szép dalok, csengő dalok! 
Daloljatok! Daloljatok! 

Pósa Lajos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanítóság Yörösmarty-ünnepe. A 

Budapesten székelő orsz. tanítóegyesületek, 
Péterfy Sándor indítványára, bizottságot ala-
kítottak, mely deczember 2.-án d. e. 10 órakor 
a M. T. Akadémia dísztermében rendezendő 
Vörösmarty-ünnep előkészítésével fog foglal-
kozni. A bizottság elnökévé Ujváry Béla kir. 
tanácsost választották. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
házának pénzügyi bizottsága gyorsan tárgyalja 
le az egyes ministeriumok költségvetését. A 
honvédelmi ministerium költségvetésének tár-
gyalása csak egy félórába került. Most van 
tárgyalás alatt a közoktatásügyi ministerium 
költségvetése, arról jövő számunkban bővebben 
fogunk írni. A plenumban az egész héten 
Ferencz Ferdinánd esküvői nyilatkozata volt 
napirenden. Külföldön még mindig kinai 
kérdés van napirenden; honnan újabb kalan-
dos hirek érkeztek, többek közt, hogy Tuan 
herczeg, kit az európaiak halálra ítéltek, budd-
hista barátnak öltözve Tibetbe szökött. Valószínű, 
hogy ez sem igaz. — Nagy föltűnést keltett 
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hogy az öreg Krüger, ki tudvalevőleg most 
van úton Európa felé, hol már sok helyen 
készülnek fogadtatására, veszélyesen megbete-
gedett. Megjegyezzük még e hétről, hogy 
nálunk ez a Blaháné hete volt, ki 25 évvel 
ezelőtt lépett be a népszinház tagjai közé. 
Nemzetünk e kiváló büszkeségét jubileuma 
alkalmával a szeretet és tisztelet, minden jelé-
vel elhalmozták, a mint azt meg is érdemli. 

— Jubileum. Szuppán Vilmos kir. tanácsos, 
a budapesti állami felsőbb leányiskola igaz-
gatója és közoktatásügyünk egyik kiváló mun-
kása, most töltötte be tanítói működésének 
25-ik évét s ez alkalommal intézetének tanítói 
kara és tisztelői mult szombaton jubileumi 
ünnepet rendeztek számára. Az ünnepelthez 
Wlassies minister üdvözlő-levelet írt és a szép 
ünnepen Zsilinszky Mihály államtitkár is meg-
jelent. Olvasóink nevében mi is üdvözöljük a 
kiváló tanférfiut. 

— A tudományos világnak egyik feje-
delme, Müller Miksa, halt el e héten 77 éves 
korában. Egy német költő fia volt, de életé-
nek nagyobb részét Angliában töltötte, mint 
az oxfordi egyetem tanára. Müller főérdeme 
az összehasonlító nyelvészet és mythológia 
alaptörvényének fölfedezése és a régi sanszkrit 
irodalom kincsének föltárása. Tömérdek művet 
írt, nagyobb részt angol és német nyelven, 
egyeseket ezek közül Simonyi Zsigmond ma-
gyarul is kiadott. Legnagyobb müvei a sok 
ezer éves Rigvade (6 kötet) és az ősi keleti 
vallásos müvek (24 kötet) kiadása. A világhírű 
tudós 1874 óta a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja is volt és sok magyar tartozott 
tanítványai közé. 

— Az Eötvös-alap folyó hó 2.-Í elnökségi 
ülésén Péterfy Sándor kir. tanácsos örömmel 
jelentette, hogy 117 szabad asztalt szerzett 
tanítóknak a fővárosban tanuló fiai számára 
és reméli, hogy még néhány helyet fog tudni 
szerezni. A gyűlés elnöke: Ujváry Béla az 
egész ország tanítósága nevében hálás köszö-
netet mondott Péterfy Sándornak, a ki örök 
hálára kötelezte le a magyar tanítóságot azért 
a sok jóért, a mit vele tett és tesz. Ezen az 
ülésen jelentették be Ilosvai Lajos kartársunk 
alapítványát is (alább ismertetjük) s az ala-
pítónak köszönetet mondottak. Örömmel jelen-
tette az elnök, hogy a Tanítók Háza gyufája 
ügyét a tanítóság szépen fölkarolta s hogy 
ismét van kilátás egy ú jabb ipari vállalatra, 

mely még többet jövedelmezhet a Tanítók 
Háza czéljaira. A gyufából deczember végén 
1000 korona jutalékra van kilátásunk. 

— Lapunk mai számából térszűke miatt 
ismét jövő számunkra kellett halasztanunk 
„Egyesületi élet" czímű rovatunknak egy 
részét és egyéb közleményeket. 

— Iskolaavatás. Folyó hó 4.-én avatták 
föl a hosszufalusi állami polgári iskolák új, 
díszes épületét és leplezték le ez intézetek 
első gondnoksági elnökének: néhai K. Molnár 
Viktornak (a kinek működését lapunk más 
helyén méltatjuk) az arczképét. A szép ünne-
pélyre Budapestről a minister képviseletében 
Molnár Viktor ministeri tanácsos, lapunk 
képviseletében Ujváry Béla kir. tanácsos, 
továbbá Józsa Mihály kir. segédtanfelügyelő 
jelentek meg. A megnyitó beszédet Kakujay 
Károly kir. tanfelügyelő mondotta, a ki a 
vendégeket is üdvözölte. Az alkalmi beszédet 
KUlyini Endre igazgató tartotta s e beszéd 
kíséretében leplezték le K. Molnár Viktornak 
a tanítótestület által készíttetett, sikerült 
arczképét. A volt növendékek nevében Mátis 
Bálint zajzoni községi jegyző mondott kegye-
letes szavakat. Az ünnepélyt, az intézetek 
gondnoksága általa elhelyezett emléktábla 
bemutatásával, Masznyik Gyula gondnoksági 
elnök rekesztette be. Közebéd a csernátfalusi 
nagy vendéglőben volt, délután 5 órakor 
meg jól sikerült ifjúsági előadás (a „Molnár 
Viktor-alapítvány" javára), melyen az intézet 
növendékei szavaltak, énekeltek, élőképeket 
mutattak be és Kisfaludy „Mátyás diák "-ját 
játszották el. A tanítóság hálája jeléül 4000 
korona alapítványt tett Molnár Viktor nevéré. 

— Egy távirat. A következő táviratot 
vettük és közöljük: „Néptanítók Lapja szer-
kesztőségének, Budapest. Még a fizetésemelés 
sem okozhatott volna nagyobb lelkesedést, 
mint a gondnoksági utasítás átdolgozásának 
örvendetes hire. Köszönetet mond ezért a perlaki 
tantestület nyolez tagja. 

— Jubileum. Karánsebesen, a város és 
vidéke előkelő közönségének élénk részvéte 
mellett, szép ünnepséggel ülték meg Schäffer 
Anna 25-éves tanítói működésének évfordulóját. 

— Luttenberger Ágost-alap. Luttenberger 
Ágost tisztelői, barátai, mint már jeleztük, 
2587 koronát adtak és gyűjtöttek, hogy 
abból emléket állítsanak a kiváló tanítónak. 
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Az egyik emlék hőből való a temetőben; 
szerény mint az volt, a kinek örök nyugalmát 
jelzi. A másik emlék az Eötvös-alap) tőkéjét 
gyarapítja s örök időkön át Luttenberger 
Ágost nevét fogja hirdetni. Ennek az alapít-
ványi tőkének kamatait szegény tanítók özve-
gyei vagy árvái kapják majd segély- vagy 
ösztöndíj czímén. 

— A pozsonyvidéki róm. kath. nép-
nevelők egyesülete m. hó 18-án tartott köz-
gyűlése határozatilag kimondotta, hogy 100 
forinttal belép az Eötvös-alap tagjai sorába s 
az összeget, tekintettel csekély vagyonára, 
évi 25 frtos részletekben fizeti be. 

— Egy tanító alapítványa a Tanítók 
Házára. Ilosvai' Lajos kőrösfői (Kolozsm.) 
állami iskolai tanító ezer, illetőleg kétezer 
koronás alapítványt tett a Tanítók Háza javára, 
a következő módon: biztosította magát az 
„Első magyar általános biztosító társaság 
nál 1000 koronára olyképen, hogy életben 
maradása esetében az említett társaság 
1920-ban, halála esetében pedig azonnal 1000 
koronát fizet be az Eötvös-alap pénztárába; 
ezzel egyidejűleg kötelezte magát Ilosvai kar-
társunk, hogy a biztosított 1000 korona 
5%-os kamatait (50 koronát) mindaddig, míg 
a fönnebb említett kötvény kifizetésre nem 
kerül, minden év szeptember havában pon-
tosan befizeti az Eötvös-alap pénztárába. Ezek 
a kamatok tőkésítendők s a biztosított ösz-
szeggel együtt 2000 koronás alapítványnyá 
fejlesztendők. Az alapító kiköti, hogy alapít-
ványa mindenkor „Ilosvai Lajos Károly-ala-
pítvány" nevet viselje, s hogy az ezen alapítvány-
ból nyújtandó segélyt első sorban az ő család-
jához tartozó s a tanügy terén működő szülők 
főiskolai tanuló fiai, másodsorban állami vagy 
ilyenek hiányában bármily jellegű iskoláknál 
működő tanítók főiskolákon tanuló fiai élvez-
zék. Ilosvai Lajos kartársunk lapunk f. szer-
kesztőjének, mint az Eötvös-alap alelnökének, 
megküldte a biztosítási kötvényt (száma: 
202.436, kedvezményezett: a „Ferencz József 
Tanítók Háza"), az alapító-levelet és a köte-
lezvényt, melyben a kötvény után járó évi 
42 korona 79 fillér pontos megfizetésére is 
kötelezi magát. — Örömmel és megelégedéssel 
regisztráljuk e nemeslelkű alapítványt, mely 

egy 400 frt fizetést húzó tanító részéről van 
oly nagyszerű, mint egy nagyon gazdag ember 
százezerekre rúgó alapítványa. Bizalommal 
vagyunk a tanítóság jövője iránt, mert íme a 
legújabb nemzedék tagjai közt — Ilosvai 
Lajos mindössze 21 éves — már ilyen taní-
tók is akadnak. Köszönetünket és elismeré-
sünket fejezzük ki Ilosvai kartársunknak s 
örvendünk, hogy Horovitz Jakab hódmező-
vásárhelyi kartársunk példája ily rövid idő 
alatt követőre talált. Lesznek-e vájjon Hosvai-
nak követői? Mindenki nem tehet alapítványt, 
de minden magyar tanító beléphet az Eötvös-
alapba évdíjas tagnak 3 koronával. Lépjen 
is be ! 

— Az Eötvös-alap elnöksége a következő 
körlevelet intézte a tanító-egyesületi és járás-
köri elnökökhöz: Igen tisztelt Elnök U r ! 
Kedves Kartársunk! Alulírottak az Eötvös-alap 
nevében és képviseletében azzal a tisztelet-
teljes kéréssel járulunk Kartárs úrhoz, hogy 
a Magyar Tanítók Naptárát, mely tanítók-
nak középiskolákon tanuló fiai ösztöndíj-alapja 
javára példányonkint 10 fillért jövedelmez, a 
legközelebbi ülésen a Kartárs uraknak meg-
rendelésre melegen ajánlani szíveskedjék. 
Naptárra mindnyájunknak szüksége van: ve-
gyük meg tehát azt a naptárt, mely a mel-
lett, hogy a mi fiaink javára jövedelmez, első 
lapjától az utolsóig a tanítóság ügyeivel fog-
lalkozik. A Magyar Tanítók Naptárát elejétől 
végig tanítók írták és, egyéb közleményeken 
kívül, magában foglalja egész terjedelmökben 
azokat az ünnepi beszédeket is, a melyeknek 
az egész tanítósággal való közlését a Magyar 
Tanítók Országos Bizottsága f. évi augusztus 
16-iki ülésén határozatilag kimondotta, vala-
mint a magyar királyság 900 éves jubileumá-
nak iskolai ünnepekre használható egész 
anyagát. Megemlítjük még, hogy a Magyar 
Tanítók Naptára közli mindazoknak teljes 
névsorát, a kik a mult év szeptemberétől f. 
év augusztus végéig akár az Eötvös-alapra, 
akár a Tanítók Házára befizetéseket teljesítet-
tek. A Néptanítók Lapja nem lévén abban a 
helyzetben, hogy ezt a terjedelmes névsort 
közölje, hivatalos nyugtatványozásainkat, a 
teljes névsor közlésével, a Magyar Tanítók 
Naptárában teszszük közzé. Mindezeknél fogva 
bízvást reméljük, hogy igen tisztelt Kartárs 
úr föl fogja karolni a Magyar Tanítók Naptá-
rát s annak elterjesztésére minden lehetőt el 
fog követni. A terjesztésnek legczélszerübb 
módja az volna, ha akár gyűlésen, akár gyű-
lésen kívül, a tagok közt aláiró-ívet köröztetne 



728 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁM. 

s a pénznek az Athenaeumhoz (Budapest, 
VII. ker., Kerepesi-út 54. sz.) való beküldé-
sével tömegesen rendelné meg a szükséges 
példányokat. Az Athenaeum könyvkiadó-hiva-
tala külön-külön küldené meg a naptárt az 
egyes megrendelőknek, még pedig bérmente-
sen. A Magyar Tanítók Naptárának ára pél-
dányonkint 80 fillér (40 kr.). Abban a remény-
ben, hogy t. Kartárs úr támogatni fog ben-
nünket a Kartársak tanuló gyermekei javára 
irányzott törekvéseinkben, vagyunk kartársi 
üdvözlettel és szeretettel: Budapest, 1900. 
szeptember hó 12-én. Péterfy Sándor, az 
Eötvös-alap elnöke. Lakits Vendel, az Eötvös-
alap alelnöke. Schmidt Albin, az Eötvös-alap 
pénztárosa. (Lakik: VII., Wesselényi-utcza 
52. szám alatt.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Janisch János, Sopron-Kőhalom (évi 
tags, díj) 3 K. — 2. Tanítók Házára: Janisch 
János (azzal az ígérettel, hogy minden évben 
ennyit fog küldeni) 5 K.; Cira István (tisza-
várkonyi lakos) 50 f.; Walzer András jegyző 
(Újvár) 2 K. Átadtuk Schmidt Albin pénz-
táros úrnak (VII. Wesselényi-utcza 52. szám.) 

— Gyűlések. A nagyküküllővármegyei ált. 
tanító-egyesület bürkösi fiókköre nov. 14-én 
Medgyesen gyűlést tart. — A háromszékvár-
megyei tanítótestület nov. 15. és 16.-ik napjain 
Kézdivásárhelyen rendes közgyűlést tart. — 
A fogarasmegyei tantestület f. évi rendes köz-
gyűlését Fogarason, nevember hó 16.-án fogja 
tartani. 

— A m. kir. államvasutak téli menet-
rendjéből. A vonatok indulása Budapest ny. 
pályaudvarról: délélőtt: 1 ó., kel. ost. expr. v. 
Bécs, Berlin, Páris, Ostende, London; 5 ó. 55 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 35 p., sz. v. Czegléd, 
Szolnok; 6 ó. 45 p., sz. v. Esztergom ; 6 ó. 55 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 05 p., v. v. Lajos-
mizse; 7 ó. 30 p., gy. v. Zsolna, Berlin; 8 ó., 
gy. v. Bécs; 8 ó. 15 p., gy. v. Temesvár, 
Orsova; 8 ó. 30 p., sz. v. Temesvár; 9 ó. 15 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 9 ó. 25 p., sz. v. Bécs, Berlin; 
délután: 12 ó. 05 p., sz. v. Czegléd, Szolnok; 
12 ó. 15 p., sz. v. Palota-Újpest; 12 ó. 25 p., 
sz. v. Nagy-Maros; 12 ó. 50 p., sz. v. Dorog; 
1 ó. 15 p., sz. v. Palota-Újpest; 1 ó. 45 p., 
gy. v. Bécs, Páris; 2 ó. 05 p., sz. v. Pilis-Csaba 
(közlekedik ünnep- és vasárnap bez. november 
25-ig); 2 ó. 20 p., sz. v. Érsekújvár; 2 ó. 25 p., 
sz. v. Palota Újpest; 2 ó. 30 p., gy. v. Bukarest; 
2 ó. 40 p., sz. v. Esztergom; 2 ó. 45 p., sz. v. 
Czegléd; 2 ó. 55 p., sz. v. Lajosmizse ; 4 ó. 25 p., 
sz. v. Szeged; 4 ó. 30 p., sz. v. Palota-Újpest; 
4 ó. 50 p., sz. v. Nagy Maros; 6 ó., sz. v. 
Palota-Újpest; 6 ó. 20 p., sz. v. Párkány-Nána; 
6 ó. 40 p., sz. v. Esztergom; 7 ó., sz. v. 

Verciorova, Bukarest; 7 ó. 20 p., v. v. Lajos-
mizse ; 7 ó. 40 p., sz. v. Palota-Újpest; 9 ó. 05 p., 
tv. szsz. Zsolna, Berlin; 9 ó. 35 p., sz. v. Bécs; 
10 ó. 05 p., gy. v. Szeged, Verciorova, Bukarest; 
10 ó. 40 p., sz. v. Vácz; 11 ó. 20 p., keleti 
expr. v. (minden kedd, csütört. és vasárnapon): 
Belgrád, Konstantinápoly; 11 ó. 30 p., kel. 
ost. expr. v. (minden szerdán és szombaton) 
Bukarest, Konstantinápoly. A vonatok érkezése 
Budapest ny. pályaudvarra: délelőtt: 12 ó. 50 p., 
kel. ost. expr. v. (érkezik minden hétfőn és 
csütörtökön) Konstantinápoly, Bukarest; 5 ó. 
40 p., sz. v. Palota-Ujpest; 6 ó. 20 p., sz. v. 
Vácz; 6 ó. 30 p., sz. v. Szolnok, Czegléd; 
6 ó. 40 p., sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 50 p., 
sz. v. Bécs; 7 ó. 15 p., sz. v. Bukarest, Verci-
orova; 7 ó. 25 p., sz. v. Dorog; 7 ó. 35 p., 
sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 45 p., tv. szsz. Berlin, 
Zsolna; 7 ó. 50 p., v. v. Lajosmizse; 8 ó. 15 p., 
sz. v. Párkány-Nána; 8 ó. 25 p., sz. v. K.-K.-
Félegyháza; 8 ó. 35 p., sz. Esztergom; 
10 ó. 10 p., sz. v. Palota-Újpest; 10 ó. 55 p., 
sz. v. Szeged; 11 ó. 05 p., sz. v. Érsekújvár; 
délután: 12 ó. 55 p., sz. v. Palota-Újpest; 1 ó. 25 p , 
gy. v. Bukarest; 1 ó. 50 p., gy. v. Páris, Bécs; 
1 ó. 58 p., sz. v. Palota-Újpest; 3 ó. 05 p., sz. v. 
Palota-Újpest; 3 ó. 15 p., sz. v. Lajosmizse; 
4 ó., sz. v. Nagy-Maros; 4 ó. 20 p., sz. v. Szolnok. 
Czegléd; 4 ó. 35 p., sz. v. Esztergom; 5 ó, 
45 p., sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 05 p., sz. v. 
Bécs, Berlin; 6 ó. 50 p., sz. v. Palota-Újpest; 
7 ó., sz. v. Temesvár; 7 ó. 40 p., gy. v. Orsova, 
Temesvár; 8 ó. 15 p., sz. v. Pilis-Csaba (köz-
lekedik ünnep- és vasárnap bez. november 
25 ig); 8 ó. 25 p., sz. v. Palota-Újpest; 8 ó. 
45 p., sz. v. Nagy-Maros; 9 ó., gy. v. Bécs; 
9 ó. 10 p., sz. v. Esztergom; 9 ó. 25 p., gy. v. 
Berlin, Zsolna; 9 ó. 58 p., sz. v. Szolnok, 
Czegléd; 11 ó., kel. ost. expr. v. London, 
Ostende, Páris, Berlin, Bécs; 11 ó. 10 p., v. v. 
Lajosmizse; 11 ó. 20 p., kel. expr. v. Kon-
stantinápoly, Belgrád (érkezik minden kedd, 
csütörtök és szombaton). 

— Halálozás. Fazekas József, a ki 40 
évig volt Halas városának minta tanítója s a 
ki Halason általános tiszteletben és szeretet-
ben részesült, elhunyt. Emlékét több nemzedék 
áldja. Áldás lengjen hamvai fölött! 

T a r t a l o m : Az 1901. évi állami költségvetés. 
(H) — Tájékozás. — A tanyai iskoláztatás. 
Török Péter. — A nyugdíjtörvény revíziója. I. TIéjjas 
Dániel. II. Szentkereszty Tivadar. — Egyesületi élet. — 
S z ü n ó r a : K. Molnár Viktor emléke (képpel). — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Édes álom. Pósa Lajos. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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 elöljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be.JEgyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓ HIV AT Ali: 
BUDAPEST, II. KEß. , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8 . 

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

Népoktatásunk. 
(M.) Most, hogy előttünk fekszik a 

magyar királyi kormány 1899. évi 
működéséről és a közállapotokról az 
országgyűlés elé terjesztet t jelentés ós 
statisztikai évkönyv, — annak adatai-
ban a népoktatás 1898/99. tanévi 
eredményét és állapotát vizsgálva, az 
egész vonalon nagy haladást, örvende-
tes pezsgésnek induló életet és egész-
séges fejlődést lá tunk; főleg nagy a 
haladás az 1895. év óta, vagyis a 
mióta dr. Wlassics Gyula zseniális 
lelke és államférfiúi messzelátása vezeti 
a kultúra ügyeit. 

Ennek a fejlődésnek egészséges, erő-
teljes és egységes voltát éppen az bizo-
nyít ja legjobban, hogy nem szorítkozik 
az a népoktatási intézeteknek csak 
egyik avagy másik ágazatára, hanem 
az egyes intézmények állami és kultu-
rális jelentőségének arányában kiterjed 
valamennyire. 

így sokszor hangoztatott nehéz és 
nyomasztó pénzügyi helyzetünkhöz ké-
pest szinte meglepő haladás mutatko-
zik a kisdedóvás ügyénél épp úgy, 
mint a népoktatási intézetek legmaga-
sabb fokozatánál: a tanítóképző-intéze-
teknél. 

A kisdedóvó intézetek czélja az 1891. 
évi XV. t.-cz. értelmében az otthon 
kellő gondozásban nem részesülő kis-

dedek erkölcsi alapon való testi-lelki 
gondozása; — ezt ma már igen nagy 
mértékben megoldják ezek az intéze-
tek, mert az 1899. évben: az ot thon 
családi gondozásban nem részesült 
252.691 gyermek 84.6%-a (202.861) 
jár t a különböző fokú kisdedóvó-
intézetbe. 1895-ben (293.542 gyer-
mek közül: 155.562) ez az arány 
52.99° o-a vol t ; tehát, mint a jelentés 
mondja: a kisdedóvásról szóló törvény az 
óvóköteles gyermekek <94.6%-ára nézve 
végre van hajtva. 

Az óvóintézetek számában 51.47% — 
1282 rendes kisdedóvoda, 8.59% = 223 
á l l a n d ó m e n e d é k h á z , 39 .58% = 9 8 6 
nyári gyermekmenedékház volt. Vala-
mennyi közt 349 állami intézet (14.01%) 
és 1 7 3 á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t (6.94°/ 

A föntartási költségek 2,350.740 
koronát tet tek ki. 1895-ben 1,792.030 
korona volt. 

Az elemi iskolázás haladása a taní-
tói állomások szaporodásán látszik meg 
legjobban; számuk 240-nel szaporodott. 
26.180 elemi iskolai taní tó volt, össze-
sen: 27.957. Szaporodott az okleveles 
tanítók száma is 372-vel; a nem okle-
veleseké 132-vel apadt, amazok száma 
25.540, emezeké 2417 volt. — A ma-
gyarul oktatni tudó tanítók száma 
365-tel emelkedett. 

Ezekhez az eredményekhez képest 
Lapnnk 4(>-ik számához két melléklet van csatolva. 
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szaporodott azon iskolák száma is, a 
melyekben a magyar nyelv oktatása 
sikeres volt; ugyanis az 1898/99. tan-
évben a nem tiszta magyar tannyelvű 
3339 és más tannyelvű 3664 iskola 
közt a magyar nyelvet 5041 iskolá-
ban sikerrel oktatták. (189 7/98-ban 
4786 ban.) 

Figyelemre méltó a jelentésből még 
az, hogy az iskolába járók országos 
aránya emelkedett, mert, míg az 
1897/98. tanévben 2,336.305 tanköte-
les, az összes tankötelesek 79.87°/o-a 
j á r t iskolába: 1898/99-ben 2,356.022 
gyermek, — a tanköteleseknek 80.86°/o 
j á r t iskolába: a százalékos emelkedés 
tehát kerek 1 % különbözetet tesz, 
számszerint pedig 26.912-vel növeke-
dett az iskolába járók száma: l . i i%-kal . 

Érdekes a jelentésnek ama része? 
mely szerint az elemi iskolába járók 
emelkedése kisebb százalékos arányt 
mutat, mint az elemi iskolai tanítók 
számának emelkedése, mit mint az 
elemi iskolák túlzsúfoltságának enyhí-
tésére vezető irányzatot jelöl meg. 

A ministernek az általános beiskolá-
zást, az ismétlő tanköteleseknek beis-
koláztatását állandóan sürgető intézke-
dései szemlátomást szép eredményeket 
idéznek elő; a gazdasági ismétlő-isko-
lák mind nagyobb arányban való szer-
vezése is országszertejavítja a nép isko-
lázásának viszonyait. így már a legutóbbi 
két év alatt is a következő eredményre 
jutunk az összehasonlítás által: az 
1898/99. tanévben a 885.751 ismétlő-
tanköteles korú gyermekek közül: 
összesen 612.633 gyermek 69.16% 
arányban be volt iskolázva; — az 
előző évben az ismétlő-korú tanköte-
les gyermekek közül 6 6 % jár t isko-
lába. Az emelkedés tehát egy óv alatt 
is szembeszökő. 

Az igazolatlan mulasztások ellenőr-
zésére és a mulasztások bírságolására 
vonatkozó szígofú intézkedéseknek foga-
nat ja abban látszik meg, hogy az iga-

zolatlan mulasztások száma az utóbbi 
öt év alatt 16,1 22.500-ról 11,987.052-re, 
vagyis 4,135.448-al apadt. A behajtott 
bírságpénzek 1895-ben 84.002 koronát, 
1899-ben 11 7.689 k o r o s t , 33.687 koro-
nával többet tettek ki. 

Hatalmas emelkedés van az állami 
elemi népiskolák körében: erről e lapok 
hasábjain az olvasók kellően tájékozva 
lévén, i t t csak azt említjük föl, hogy 
a tanítók száma 1894 ben 1400 körül 
volt, már az 1898/99. tanév végén 
2809-re rúgott a számuk, ezidőszerint 
pedig a 3000-et meghaladja; a föntar-
tásuk 1895-ben 1,800.000 koronába, 
az 1898/99. tanévben pedig 4,623.804 
koronába került; továbbá, hogy a növen-
dékek száma az állami elemi iskolák-
ban az 1895. évben 104.000-ről 198.946-ra 
emelkedett, tehát megkétszereződött: 
(90.1% emelkedés) és kerek számban 
90.000-et tesz ki (44.62%) a nem ma-
gyar anyanyelvű tanulók száma, a mi 
1895-ben 56.529 volt. Ehhez még 
csak azt kell hozzátennünk, hogy az 
állami elemi iskolák létjogosultságát 
az a körülmény- is bizonyítja, hogy 
egy-egy tanítóra átlag 70 tanuló esik. 

Végül az állami elemi iskolákat, 
mint rendkívül fontos és a nép által 
is kellően értékelt népoktatási intéze-
teket tünteti föl az a pár adat, hogy 
a politikai községek évenkint 191.389 
koronát kitevő hozzájárulással, (4.13%) 
272.824 koronát tevő 5%-os iskolai 
pótadóval, ekkép 464 213 koronával — az 
összes föntartási költségek 10.3°/o-ával — 
vettek részt az állami elemi iskolák fön-
tartási terveiben. 

A gazdasági ismétlő-iskolák száma 
1350 volt ; — oly gyors szaporodás 
ez, a mi szinte példátlan. 

A polgári iskolák statisztikájából ki-
emeljük a következőket: 

A felső népiskolák száma 29-re apadt. 
A polgári iskolák száma pedig 11-gyei 
emelkedett: összes számuk 288 volt. 

A polgári fiúiskolák IV. osztályát 
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végzett 2992 növendék közül 76.1% 
erejéig 2278 gyermek tovább folytatta 
tanulmányait, 71 2 önálló pályára lépett 
23.o°/o erejéig. (2 meghalt.) 

A tovább-tanulók közül 585 (26.6%) 
polgári iskolában; 827 (37.6%) felső-
kereskedelmi iskolában; 401 (18 2%) 
tanítóképzőben tanul tovább; a többi 
a középiskolák (152), hadapródiskola 
(101), ipariskola (125) közt körülbelül 
egyenlően oszlik meg. Egyéb szakisko-
lába 87 lépett. 

A leányoknál a IV. osztályt 4646 
növendék végezte el. 1816 (39.5%) 
tovább tanult; 2830 (60.5%) önálló 
pályára lépett vagy otthon maradt. 
I t t tehát lényeges eltérés van a fiúk 
és leányok közt; s az tűnik ki ez 
adatokból, bogy a leány oknál inkább 
általános műveltséget nyújtó intését a 
polgári iskola, mint a púknál. 

Megemlítjük még a polgári iskolai 
növendékek megoszlását szüleik élet-
foglalkozása szerint. A polgári fiúisko-
lákban a tanulók 25.85%-a iparos, 
14.19%-a kereskedő , 11.20°/o-a közt i sz t -
viselő, 10.36%-a szolgálatot tevő, 
10.68%-a birtokos és bérlő gyermeke. 

A polgári leányiskolái tanulók £0.42 %- a 
köztisztviselő, csak 19.54%-a önálló ipa-
ros, 15.38%-a kereskedő, 10.30%-a 
egyéb értelmiségű szülő gyermeke; 
a többi foglalkozású szülőktől származó 
tanulók arányszáma 10 % -on alúl maradt. 

Hogy a polgári iskolák mily nagy 
nemzeti missiót teljesítenek, igazolja 
az a körülmény, hogy 41.334 tanuló 
nyer bennük évenkiut magyar szellemű 
oktatást. Az 53 állami polg. fiúiskolá-
nak 7327, a 45 áll. polg. leányiskolá-
nak 5290 növendéke volt. 

Az áRami polgári iskolák nagyarányú 
fejlődését, Wlassics Gyula kultuszminis-
tersége alatt, mutat ja az a körülmény, 
hogy ezen egyenkint nagy áldozattal 
föntartot t intézetek száma 1895 óta 
68-ról 98-ra, tehát 30-czal emelkedett; 

minden évre tehát átlag hat áll. pol-
gári iskola szervezése esik. 

A tanítóképző- intézetek számadatai-
ból csak azt emeljük ki, hogy a tanu-
lók száma 1896-ban 5222, 1899-ben 
7095 volt ; akkor 1534-en, 1899-ben 
pedig 1718-an nyertek képesítést. Az 
intézetek száma 77, köztük 25 állami 
jellegű. 

= A közoktatásügyi költségvetést f. hó 
6.-i ülésében tárgyalta a képviselőház pénz-
ügyi bizottsága. A költségvetést, melyen a 
közoktatásügyi ministerium részéről Wlassics 
minister és Zsilinszky államtitkár voltak jelen, 
Teleki Sándor gr. előadó ismertette. A meg-
indult vitában Komjáthy Béla azt az óhajtá-
sát fejezte ki, hogy a kultúrpolitika nemzeti 
irányban vezettessék. Barta Ödön a kisded-
óvásnak az egész vonalon való állami kifej-
lesztését és az elemi oktatás ingyenességét 
sürgette. Emmer Kornél szomorú jelenségnek 
mondotta, hogy a tót vidékeken az iskolák 
útján nem terjed eléggé a magyar nyelv. 
Szóba kerülvén az iskolai fenyíték kérdése is, 
Ugrón Gábor ama nézetének adott kifejezést, 
hogy a fegyelem eszközei nélkül fegyelmet 
nem lehet föntartani. „A fölött hirlapi vitát 
folytatni, hogy vájjon a tanítónak van-e joga 
testi fenyítéket alkalmazni, nem egyéb, mint 
az apró gyermekeket egyenesen kitanítani a 
fegyelmetlenségre." Berzeviczy Albert a gyer-
mekek testi fenyítéke tekintetében megjegyzi, 
hogy nem volt helyes ezt úgy tüntetni föl, 
mintha itt a tanítóság becsületének kérdése 
forogna szóban. Ez ügynek a nyilvánosság előtt 
való tárgyalása s a gyermekek sérthetetlenségé-
nek dogmaként való hvrdetése szóló nézete szerint 
is csak ahhoz vezethet, hogy a gyermekek közt 
minden fegyelem megszűnjék. Wlassics minister 
a fölhozottakra a következőkben válaszolt: 

Komjáthynak válaszolva kijelenti, hogy meg-
győződése szerint azon a közjogi alapon, 
a melyen állunk, erőteljes nemzeti politikát 
igen is folytathatunk, ebben senki sem állja 
útunkat s legföljebb a pénzügyi viszonyok az 
okai annak, hogy kultúrpolitikánk nem lehet 
még intenzívebb és expenzívebb. A nemzeti-
ségi iskolákra szigorúan felügyelni, hogy azok-
ban a hazafiság szempontjai teljesen érvénye-
süljenek, minden kormány kötelessége. Van is 
erre módja a kormánynak, gyakorolni fogja 
ezt még hatályosabban, de e czélra még külön 

731* 
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szervezet létesítése nem szükséges. A testi 
fenyíték kérdésében megjegyzi, hogy van egy 
1881.-i elaboratum, mely jóváhagyatott azon 
pontjára nézve is, hogy ultima rácdóként a 
testi fenyíték alkalmazható; de ez mindenkor 
úgy vétetett a ministerium által, hogy ilyenkor 
mindig értesítendő a gondnokság, illetőleg az 
iskolaszék, hogy tehát a fenyíték nem alkal-
mazandó indalatosságban. Nincs azon nézetben, 
hogy a testi fenyíték az iskolában haszonnal 
alkalmazható. Csak egyes esetekről volt egyéb-
ként szó. A leghatározottabban visszautasítja 
azt a föltevést, mintha a magyar tanítói kar 
brutális eszközökhöz folyamodnék; ellenkezőleg, 
a legnagyobb elismerés illeti a magyar tanítói 
kart humánus és higgadt viselkedéseért, melyet 
még kritikus esetekben is tanúsít. Kijelenti 
egyébként, hogy a fegyelemre vonatkozó szabályo-
kat revízió alá fogja venni. — Az ingyenes oktatás 
körét a népiskolákban lehetőleg kiterjeszteni 
törekszik. A mi az oktatásban részesülők számát 
illeti, arra nézve a statisztikai adatok örvendete-
sek. Az állami elemi iskolákban mintegy 100.000-
rel többen nyernek oktatást, mint régebben tör-
tént, a mi azt mutatja, hogy a magyar nyelvű 
oktatás terén is jelentékeny a haladás. A taní-
tók fizetésének a javítása terén a közoktatási 
budget folytonos javulásról tesz bizonyságot, 
úgy, hogy minimumos fizetésű állami tanítónk 
már nincs is. Ebben az irányban fokozatosan 
haladunk és ő is arra törekszik, hogy a XI. fize-
tési osztályba legyenek beoszthatok a tanítók. 
Emmernek válaszolja, hogy az iskolák magyar 
nyelvterjesztő hatását mindenütt tapasztalta, a 
hol csak megfordult s nem szeretné, ha netalán 
eltérő egyes észleleteket oly módon tüntetné-
nek föl, mintha hiábavalók lennének azok az 
áldozatok, melyeket e czélra fordítottunk. 

A közoktatásügyi költségvetést a pénzügyi 
bizottság f. hó 7.-Í ülésén részleteiben is le-
tárgyalta, a tárgyalás második napján azonban 
nem esett szó a népoktatás ügyéről. 

Az eskü és az erkölcsi nevelés. 
Azon kartársaim, a kik a napilapok bűn-

ügyi rovatát figyelemmel kisérik, bizonyára 
emlékeznek a mult hét egyik bűnügyi ese-
ményére, mely abból áll, hogy Pilmayer Gábor 
soroksári hentest, a ki feleségét féltékenység-
ből megölte, elitélték. 

A bűnügy tárgyalása folyamán fölmerült 
egy jelenet, a mely minden nevelő-tanítót 
gondolkozóba ejt. Ez a jelenet a következő: 

Pilmayer Gábornak családtagjait is kihall-
gatják. A vádlott 14 éves fia erősen az apja 
ellen vall s az anyja ártatlansága mellett 
tanúskodik. Mikor arra kerül a sor, hogy a 
biró a tanukat megeskesse, ezt a kérdést 
intézi a Pilmayer fiához: 

— Tudja-e a tanú, hogy mi az eskü? 
A 14 éves fiú őszintén és meggyőződéssel 

válaszolja: 
— Nem tudom! 
Az elnök erre azt kérdi: 
— Hát a tanítódtól sokasé m hallottad, 

hogy mi az ? 
— Sohasem! — Válaszolja a Pilmayer fiú. 
íme ez az esemény alkalmat nyújt nekünk 

tanítóknak, hogy gondolkozzunk fölötte. 
Olvastam bűnügyi tárgyalásokat s nem 

lepett meg az, ha akár egy gyermeknek, 
akár egy vén embernek helytelen fogalma 
volt az esküről, de h o g y ' az Úrnak 1900. 
esztendejében egy 14 éves ifjú azt felelje a 
biró előtt, hogy nem tudja, mi az eskü: ez 
megdöbbentő. Egy iparos gyermeke, a ki 
iskolákat végzett, a főváros közelében lakott, 
intelligens társaságban bizonyára megfordult. 

A biró erre azt kérdezi, hogy hát a tanítód 
nem tanított téged arra meg, hogy mi az eskü ? 

A biró e kérdése, azon kívül, hogy kimondja, 
hogy egy magyar állampolgárnak az eskü 
mivoltát és jelentőségét ismernie kell, még 
egy fontos nevelésügyi, erkölcsnevelési moti-
vumot is foglal magában. 

Igaza van a bírónak hogy az állampolgárnak 
tudnia kell, mi az eskü. Tudnia kell ezt éppen 
úgy, mint más fontos polgári jogot vagy köte-
lességet. 

Mert ha az állam a maga igazságszolgál-
tatását arra alapítja, hogy a vádlottal, vádló-
val és tanukkal esküt t é te t : akkor nem sza-
bad léteznie olyan polgárnak, a ki az eskü 
mivolta felől tisztában nincs. 

Vagy ér valamit az eskü, vagy nem. Ha 
ér: úgy ér valamit, ha az, a ki esküszik, 
fontos dolognak tartja és lelke egész nyugal-
mát helyezi rá. Ha pedig nem ér semmit: 
akkor ne eskessen a biróság. 

En nem vagyok jogász, csak tanító, de azt 
hiszem, hogy ha az esküt elejtenők: a mai 
igazságszolgáltatás egyik fontos alapkövét 
rántanók ki a fundament ómból. 

Ha ez így áll: akkor az eskü fontos voltát 
vitatnom sem kell. Ha ez így áll: akkor az 
is kétségbe vonhatatlan, hogy az eskü fontos-
ságára a gyermeket valakinek meg kell 
tanítania. 
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A budapesti biró azt kérdezte, bogy kát 
a tanítód nem tanított meg erre téged? 

Erre a bírói kérdésre valamennyi magyar 
tanítónak szava van. 

Az első szavunk más nem leket, mint az a 
kérdés, hogy tulajdonképen kinek a teendője a 
gyermeket az eskü mivoltára megtanítani? 

Kerestem a választ e kérdésre alkotmány-
tanokban és neveléstanokban, de olyat nem 
találtam, a melyik azt mondta volna, hogy 
az eskü lényegét a gyermekekkel megismer-
tetni a tanító föladata. 

Elővettem aztán a felekezetek hittani kátéit 
és más könyveit s csak azokban találtam 
rá itt-ott az eskü használatára és magya-
rázatára. 

A felekezetek hittani könyvei azonban az 
esküről nem úgy tanítanak, mint polgári 
ténykedésről, hanem mint az Istennek bizony-
ságul hívásáról a világi életben. 

Ebből világosan kitűnik, hogy a felekezeti 
hitoktatóknak nem kötelességök az esküt 
mint polgári igazságszolgáltatási ténykedést 
ismertetni s a mint a Pilmayer fiú esete és 
sok más eset bizonyítja: ez az ismertetés 
nem is történik meg, mert a tízparancsolat 
ama része, hogy „Az Istennek nevét hiába föl ne 
vegyedés az erre alapított magyarázatok, 
nem bírnak polgári és gyakorlati vonással. 
Inkább csak arra tanítják a növendéket, 
hogy hiába ne esküdj! De arra, hogy az eskü 
minő fontos polgári kötelességgé válhat: meg 
nem tanítják a növendéket. 

A fölhozott — és sok föl nem hozott eset — 
azt bizonyítja, hogy általán véve a mi közön-
ségünk nincsen tisztában az eskü fontosságá-
val, sőt sok esetben az eskü lényegével sem. 

És ime a birák naponta esketik az embe-
reket ! 

Meghajlok ama biró előtt, a ki a szóban-
forgó esetben azt is megkérdezte, hogy tudja-e 
a tanu, hogy mi az eskü ? Lehet, hogy ezt a 
többi birák is megkérdezik, de nem kapnak 
rá ilyen őszinte feleletet. A tanu ugyanis 
egyszerűen azt feleli, hogy: „tudom" s akkor 
a biró elfogadja az esküt. 

Pedig sok esetben a tanu csakugyan nem 
tudja, hogy mi az eskü! Különösen azok a 
esetek bizonyítják ezt legerősebben, mikor 
utólag bebizonyul, hogy a tanu hamisan 
esküdött. 

Ha egy ember akár hitelvei, akár erkölcsi 
elveinél fogva szent dolognak tartja az esküt: 
akkor hamisan nem esküdhet. 

Valamikép tehát rendezni kell ezt a dolgot, 
mert így, a hogy van: nem maradhat. 

Ha az állam és törvénykezés törvényes 
bizonyítéknak tekinti az esküt, akkor gon-

doskodnia kell arról is, hogy a polgárok az 
eskü lényegével tisztában legyenek. 

Ezt a teendőt tehát nem lehet a felekezeti 
hitoktatók föladatának tekinteni, hanem állam-
polgári nevelési kérdésnek kell kijelenteni s akkor 
alapos lesz az a bírói kérdés: 

— Hát a tanítód nem tanított meg erre 
tégedet ? 

Valójában, ez a bírói kérdés mindenkép 
korrekt és alapos, csak egybe kell kötni egy 
korszerű nevelési kérdéssel, a tanulók erkölcsi 
nevelésének kérdésével! 

Az eskü tényleg csakis polgári cselek-
vényekben fordul elő, horderővel csakis azok-
ban bír. Különösen horderővel bír a polgári 
törvénykezésben, és itt az egyén erkölcsi érzü-
letére támaszkodik. 

Az olyan ember, a ki erkölcsi elveket nem 
ismer és nem követ, bármely valláshoz tar-
tozik is: hamisan esküdhet, mert azt mondja 
hogy: a rítusomat elvégzem, ez a bírósági 
dolog nem tartozik a felekezethez. 

A róm. kath egyháznál az eskü: szentség, 
de ha a hitoktató vagy tanító nem érteti 
meg a növendékkel az eskü polgári alkalma-
zásának fontosságát: akkor a tanuló csak azt 
az esküt ismeri, a melyiket a pap előtt tesz-
nek, de az esküvel mint polgári joggal és 
kötelességgel, nincs tisztában. 

Ezekből az következik, hogy a növendék 
polgári és erkölcsi nevelése a tanító föladata, 
tehát ezt a föladatot igyekezzünk tisztázni. 

Hordjuk össze a polgári erkölcsnevelés 
alapelveit és vállaljuk magunkra azt a nagy 
föladatot, hogy ebből a magyar haza leendő 
polgárainak nevelési elveit megállapítjuk. Ez 
a föladat vár a mai kor tanítóira. Tisztázzuk 
az iskolában eszközölhető erkölcsi nevelés 
teendőit, mert a társadalom újjánevelése 
és a magyar törvénykezés új, tökéletesebb 
rendszere csak így jöhet létre. 

(Nagyvárad.) Varfay József. 

A tanítás némely hibáiról. 
Sohasem volt és nem is lesz soha, hogy 

egyformán gondolkozzanak az emberek. 
Az emberi természet különbözőségén szen-
ved hajótörést az egységesség eszméje a hit-
ben, a kormányzásban s a tanítás nagy 
mezején. 

Mindenesetre van mindenkinek létjogosult-
sága, mert a szellem a legmagasabb világító 
pontról kimondotta, mikép több út vezet 
Rómába. Ez azonban nem azt teszi, hogy 
mindenik út jó is, csak azt, hogy kímélettel 
kell lenniök az embereknek egymás iránt, a 
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szellem szabadságát el kell ismerniük a taní-
tásban, a hitben. 

Ám az emberi elmében meg van az a nyug-
hatatlanság, bogy kitárj a a világ elé, a mit 
ő jobbnak lát, jobbnak gondol. így lesz min-
den tétel vitás, ezért kell a nyilvánosság elé 
vinni a kérdéseket, hogy a kohón átmenve, 
mint szinarany jusson a megvalósulás stádiu-
mába a jó elv. 

Leggyakrabban találjuk ezt a sok eltérést 
a tanítás terén. Egyik tanító nem úgy javítja 
a dolgozatot, mint a másik. Sok nem barátja 
az írvaolvasási előgyakorlatoknak. Akad nem 
egy, a ki azt várná, hogy ne is játszék a 
gyermek. Sőt lényegesebb különbségek vannak 
a tanítási anyag elfogadásában és a földolgo-
zás módjában is. 

És ezt nemcsak egy tárgynál tapasztaljuk 
így, de valamennyinél. Van vidék, a hol az 
olvasókönyv olvasmányai közül alig vesznek 
föl havonkint egy párt. Azokat bevágatják jól 
tartalom és szószerint is. A többi érdektelen 
világ marad a gyermek előtt, a ki egyúttal 
elhiszi azt is, hogy ez neki így elég és ő 
kitűnő lehet ezzel is. 

Van olyan vidék, a hol a számolást is 
karban tanulj ák, karban olvasnak is. És láttuk, 
ez az út is Rómába vezet, mert siker volt ott 
is. Azonban sokak nézete szerint a kivitele 
csúf, az ész foglalkoztatására nézve egyenlő 
a semmivel. Gyakorlódik a száj s az emléke-
zet kap föladatot. 

A számolásnál szintén vannak eltérések. 
Van olyan, a hatóság által is jónak ismert 
tanító, a ki az I-ső osztályban a 10-ig csak 
összeadást és kivonást tanít szóban. Innen 
visszatér és ismételvén, akkor tanítja a szor-
zást és osztást is. Ezt is csak szóbelileg. 
A nagy többség minden számközben a 4 mű-
veletet ismerteti s míg ez nem megy, addig 
ott vesztegel. 

Hát ezek lehetnek Rómába vezető útak s 
hogy melyik jobb, tán eldől idővel. 

De van egy más különbség a vidékek föl-
fogása szerint és én most arra hívom föl a 
közfigyelmet. 

Van olyan hely is, a hol az I-ső osztály-
ban a fölvett helyi hivatalos tanterv szerint 
nem tanít ják írásban sem a müveletek elő-
jegyeit. T. i. ezeket: meg ( + ) ; bői, (—); 
szer ( X ) ; osztva ( : ) ; annyimint ( = ) . E s n e m 
tanítják a semminek a jegyét sem (0). T. i. a 
zérust. 

Hacsak ezen jegyek tudása, vagy nem tudása 
volna itt a kérdés, figyelmet sem érdemelne 
kisszerűségeért. Ám mélyreható oka van 
annak, hogy ezeket kár nélkül mellőzni lehe-
tetlen. 

Ki ne tudná, a számolás tanítása is kar-
öltve jár az íratással és azzal, hogy a szóbeli 
anyagot is szemléltetni kell. Egyben igényli 
azt, hogy az Írásban is dolgot adjunk a gyer-
mekeknek. Ez legyen változatos és olyan is, 
mely képző hatású. Már most ezeket a ezé-
lokat tisztán azzal, hogy csak a számjegyeket 
tanítjuk, nem érhetjük el, Sőt ez olyan kor-
látok közé hozza a tanítást, mint a börtön-
falaival és sötétjével a foglyot. Míg ha ezeket 
a jegyeket is ismerik, gyönyörű számsorokat 
irathatunk velük, melyek soha ki nem fáraszt-
ják, másfelől a szóbelileg tanultakat bemutat-
ják Írásban is. 

Például: 1 + 1 = 2, 1 — 1 = 0, 1 X 1 = 1, 
1 + 0 = 1 , 1 - 0 = 1, 2 : 2 = 1, 2 X 2 = 4, 
2 + 2 = 4, 2 — 1 = 1 stb. Ezeket variálva 
egy-egy föladatból egész sorokat írhatnak. És 
ezzel míg gyakorlódik az irás, az észnek is 
lesz valami haszna. De ez a kisebb jelentőségű 
haszon. Sokkal nagyobb abból származik, 
midőn fölbontjuk így a számokat ezek segé-
lyével. Ime: 2 = 1 + 1, 3 = 1 + 1 + 1, 
3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1, 4 = 1 + 1 + 1 + 1, 
4 = 1 + 8,- 4 = 2 + 2, 4 = 3 + 1, stb. 

Magától értetődik, ezeket a föladatokat a 
tanulóknak diktálás után is le kell írniok, 
egyben tudniok kell olvasni is. A jelzett bon-
tásokat pedig saját erejükből is leírják, miután 
a számológépen már ismertettük és egy pár-
szor föl is írtuk a táblára s miután ezt ők 
elbeszélni tudják. 

Az elbeszélése így megy, teszem föl 5-ös 
fölbontásánál. Az ötöt föl lehet bontani öt 
egyesre. Az ötöt föl lehet bontani 1-i-e meg 
4-re. Most már nem ismétli az ötöst, de így 
folytat ja : Kettőre meg háromra. Háromra meg 
kettőre. Négyre meg egyre. Ezzel a bontással 
csak a tízig megyünk. A tízen fölül az 
előzetes bontás képesíti arra, hogy így tud 
számolni. Tizenkettőből ötöt, ez legyen a föl-
adat ; így oldja meg: tizenkettőből kettőt 
meg hármat, marad: 7. Avagy 8 + 5. így 
számítja ki : 8 + 2 + 3 = 13. Vagyis az 5-öt 
fölbontja 2-re meg 3-ra. A keltővel 10-re 
pótolja, a megmaradó 3-mat ráteszi stb. 

Ennyi előny származik ezen jegyek tudásá-
ból. Tehát ezek alaki ismertetése már szep-
temberben megejthető, a nevüket akkor tanít-
juk, midőn használni kell. 

Tudva van, nem egyszerre történik ez. 
Még más eltérések is vannak. Egyes isko-

láknál a számtannál már az I ső osztályban 
ismertetik a törteket is. Egyiknél az az eljárás, 
hogy midőn a 3-mast tanítják, akkor már 
bemutatják a fél részeket, azaz a kettedrésze-
ket. Természetesen szemléltetve. Tadniillik: 
ketté vágnak egy almát, diót, zsemlyét, később 
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vonalat. A darabokat megnevezik és föl is 
írják így: J. Ezekkel a törtrészekkel fölmen-
nek a 10 ig. De soha sem úgy, hogy a tör-
tekkel való számolást vinnék keresztül. Tisz-
tán ezek neveit tanítják meg és leirási módját. 

Magam is tanítottam ezt és nehézséggel 
nem találkoztam. Ellenkezőleg, azt a hasznát 
is láttam, hogy az osztás szóbeli műveletét, 
annak a mibenlétét megértették ezen tört-
tanítás folytán. 

Ahol ezeket a törteket így nem mutatják be, 
ott szökés van a tanításban. Akkor látszik 
meg ez, midőn számoltatnak velük törteket, 
holott ők erről soha sem tanultak. így pedig 
számoltatnak mindenütt. 

Hiszen lehetetlen, hogy ezeket a kérdéseket 
ne tennék föl: 4 almának mennyi a fele? 
Hány alma? Hát 16-nak mennyi a fele? 
Mennyi Vt-e? stb., stb. Bizony pedig ekkor 
tudnia kell a gyermeknek, hogy mi is az a 
fél ? stb. Tudnia azt is, mint származik ez ? 
A képzés ez által több oldalú és fölvilágosító 
erővel bír az ilyen. 

Egyben kívánatos, hogy minden iskolánál 
vegyék föl a 12-ig a római számokat is. 
Ettől függ az óra megismertetése, minthogy 
az órát római számokkal jelzik még. 

Midőn ezeket ajánlom megszívlelésre, nem 
tisztán az egységesség eszméje vezet, de a 
gyakorlati tanítók ezzel tett próbáinak a 
sikere és két kiváló szaktekintélyre való 
hivatkozás. 

Egyik ezek közül Brassay Sámuel, a ki 
Számító Sokratesében mindig ilyen törtekkel 
való föladatokat vett föl és képzett is mesteri-
leg számolókat ezzel. A másik Indali Péter, a 
ki híres volt képes ABC-jéről is. Neki az volt 
az elve: a számtanban annyira menj lefelé is, 
(értsd a törteket!) a mennyire mentél fölfelé. 
Tehát a 4-esnél ismertesd meg az Vi-et is. 

Minthogy bizonyosan tudom, hogy sok helyt 
nincs így, — de azt nem, hogy elvből-e és miért ? 
vagy csak, mert soknak elkerülte a figyelmét 
ez a dolog, — azért vetem föl itt e kérdése-
ket. Egyben utalok arra, hogy az Emericzy-
féle számtani vezérkönyvben erre nézve (nem 
példatár!) tüzetes útbaigazítást lehet találni. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 

mellékletekről a Magyar Tanítók Naptára 
(1901. évf.) világosítja 'föl. — B. S. Jobbágyi. 
1. Ha lakbére van, a községet „lakás építé-
sére" nem lehet „kötelezni." 2. Fizetése be-
hajtása dolgában a megyei közig, bizottság-
hoz kell fordulnia. (Olvassa szorgalmasan 
lapunkat; leveléből azt látjuk, hogy egyáltalán 
nem olvassa!) — VV. L. Söjtör. Á nyugdíja-
zásért beadott kérvény bélyegmentes, de az 
említett bizonyítvány bélyegköteles. — 4820. 
R. J. Ha 17.-én megkezdte a tanítást, attól a 
naptól kezdve van joga a fizetéséhez; ha 
nem adják meg, forduljon a megyei közigaz-
gatási bizottsághoz. — Pusztai!. Mostani 
300 korona fizetésemelkedés arányában nyug-
díjigénye is emelkedni fog. Ha idővel olyan 
állomásra menne, amelyenamostanínálkevesebb 
a beszámítható tanítói fizetés, akkor megfelelően 
leszállítanák nyugdíjigényét. — K. E. I g . 
Évközben is elhagyhatja állását az iskolafön-
tartó beleegyezésével. — F . A. Egy hónap 
leforgása alatt folyamodjék ingyen facsemetéért 
a földmívelési ministeriumhoz. Kérvényét Írassa 
alá az iskolaszéki elnökkel, a ki igazolja ottan, 
hogy a kért csemetéket a kösségifaiskolában 
kívánják elültetni. Esetleg az iskolaszéki 
elnök helyett a községi elöljáróság írja meg 
az igazolást. — B. I. A tanítók lakbérét a 
helyi viszonyokhoz képest kell megállapítani. 
Önöknél 100 korona lakbér — úgy látszik — 
nem áll helyes arányban a tanítóknak adandó 
törvényszerű lakás értékével, mert hiszen 
ugyanott a többi tanítók mind 200—200 
korona lakbért kapnak. Folyamodjék lakbéré-
nek 200 koronára való fölemeléseért az iskola-
fentartó község képviselőtestületéhez. Az erre 
hozott határozatot kérje kiadatni Írásban s 
ha ez kedvezőtlen leend, forduljon a megyei 
közigazgatási bizottsághoz a kir. tanf. útján. — 
Temesvári tanító. Nov. 19.-én Erzsébet-
gyászünnep tartandó s ennélfogva a tanítás 
szünetel. Ezt önök ott a „kis Bécsben" még 
nem tudják? — J. J. Az ifjúsági (iskolán 
kivüli) egyesületek kérdésével a krassószörény-
megyei egyesületben foglalkoznak most leg-
élénkebben. Junius havában Facseton az egye-
sületi gyűlés idején a krassószörény megy ei polgári 
iskolai kartársak Földes Yilmos elnöklete 
alatt tartott értekezleten vitatták ezt a kér-
dést igen érdekesen. Keszler Károly polg. isk. 
kartársunk Orsován, a nevezett egyesület 
titkára és lapjának szerkesztője, bizonyára 
útbaigazítást ad önnek ifj. egyesületek alakítására 
nézve, ha levelével fölkeresi. — R. Gabriella. 
Tudtunkkal ez időszerint sehol sincsen állandó 
menedékházvezetőnői tanfolyam. 

e£X-|;<3e 

Többeknek. Az állami tanítók fizetésrende-
zése annak idején hivatalból fog elintéztetni; 
szíveskedjenek ezt bizalommal megvárni. Mi 
ebben az ügyben hozzánk érkezett kérdésekre 
nem válaszolunk. — Kl. .T. N.-Kosztolány. 
On semmit sem tehet, de iskolaföntartója 
folyamodhatik a fizetéskieg. államsegélyért. A 
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Erzsébet napján. ^ 
Kiért néped mind kisírta 
S elhullatta könnyét régen, 
Magyarország nagyasszonya, 
Miért tűnsz föl újra nékem? 

Mért nem tudom elfelejtni 
Azt a halvány angyal-arczot, 
Mély mosolygott ránk, habár a 
Szived küzdött nehéz harczot. 

Tán' kevés volt mély keservünk, 
Mély elkísért síró hangon? 
Oh, miért, hogy fölidézzen 
Hűs sírodból gyenge lantom! 

Hisz ez ének nem vigasztal: 
Kevés balzsam annyi sebre, 
Mint a mennyit érted hordoz 
Millióknak vérző keble. 

És ha tudnék, oh, ha tudnék 
Dalt zengeni földi nyelven, 
Mély az ihlet lánghevétől 
Könnyű égi szárnyra kéljen! 

— Úgy sem lehet, úgy se volna 
Annyi érzés bús dalomba' 
A hogy téged megsirattak 
Ószi szellő, erdők lombja. 

Megsirattak, s hol gyakorta 
Elbolyongtál szerteszéjjel, 
Azt az utat betakarták 
Lágyan hulló falevéllel. 

Hallgat a táj, Magyarország 
Földje mostan olyan árva, 
Berkeiből messze szállott 
Dalos ajkú csalogánya. 

Ha kérdjük is a szellőtől, 
— Ah, hiába, mind hiába! — 
Melyik nyíló virág termett 
Áldott lábad szent nyomába? — 

Tova suhan lassú szárnyon 
S holdvilágnál, éji csendbe' 
Oda vezet, oda kisér 
Kapuczinus sirterembe. — 

Nyugodj békén, jó angyalunk! 
Ne zavarja álmod semmi; 
Ne zavarjon a mi jajjunk, 
A mely nem tud elfelejtni. 

Pihenj égi trónusodban 
S küldj egy reménysugárt néha 
Bús szivünkbe, szép csillagunk, 
Magyarország királynéja. 

Oh, ne félejtsd a te néped, 
Légy annyiszor hű istápunk, 
Mint a hányszor téged kérünk, 
Mint a hányszor téged áldunk! 

Iván Andor. 
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Mint védangyalunk tekint le reánk rajongva 
szeretett királynőnk azon boldog országból, 
hová a jó Isten magához szólítá. Áldott 
emléke azonban széles hazánkban örökké fog 
élni és nemzedékről nemzedékre szálland át, 
míg magyar e' földön él. József főherczeg. 

* 

Isten áldása leng azok fölött, a kik a nép 
gyermekeit vallásos, hű honpolgárokká nevelik 
és szivükbe vésik felejthetetlen áldott, bol-
dogult királynénk dicső emlékét. 

Klotild főherczegnő. 
* 

Soha nemzetnek nagyobb kincset nem adott 
az isteni gondviselés, mint nekünk — Erzsé-
betet. De nem is volt nemzet, mely hálásabb 
tudna lenni az isteni gondviselésnek, mint a 
magyar. Forrón szerettük védő angyalunkat — 
és örökké áldjuk emlékét. Wlassics Gyula. 

* 

Erzsébet királyné! Lelke a nemes érzelmek-
nek ! ki fenkölt ösztönével a nemzet szivére 
talált; legyen emléke a hála és költészet 
forrása, a mikor 0 rá gondolunk. 

Széllné- Vörösmarty Ilona. 

Életében imádásszerü szeretetünk szállt felé. 
Emlékét pedig valamennyiünk áldása kiséri. 

Wlassics Gyuláné. 
* 

Jóságos királynénk volt 0, kit tiszteltünk 
mélyen és hódolón; édes Anyánk volt 0 , kit 
szerettünk őszintén és lángolón. 

Legyen emléke közöttünk örökre áldott. 
Vaszary Kolos. 

* 

A dicsőült királyné legnagyobb örömét a 
természet szépségeiben találta. A természet 
nem is maradt hálátlan iránta. Emlékére 
ligetek, kertek és erdők támadtak. Millió és 
millió fácska hirdeti az ő dicsőségét; — úgy 
díszlenek, mintha éreznék, mily fenkölt a 
hivatásuk! Darányi Ignácz. 

Felség volt nemcsak trónján, de lelkében 
is; ennek áldása lebegjen Magyarország gyer-
mekei felett, nemzedékről nemzedékre: örökké! 

Hegedűs Sándor. 
* 

Nagy megnyugvás van abban, hogy a halál 
nem enyészet, hanem csak átváltozás. A mar-
tyrok véréből az örök élet virága fakad. 

Zsilinszky Mihály. 
* 

A magyar nemzetnek két szent védője, két 
szent Erzsébete van. Az első emlékére dics-
énekeket zeng a magyar egyház; a másikra, 
a nem magyarnak született, de a magyar 
nemzetnek Nagyasszonyává vált, jóságos s 
örökké áldott emlékű szent Erzsébetre való 
emlékezésnél pedig zokogva sír és sírni fog 
századokon át az egész magyar nemzet szive. 

Dr. Axaméthy Lajos, 
ministeri tanácsos. 

* 

A magyar királyné a magyar nemzetnek, 
ennek a sok milliókból álló nagy családnak, 
közös édes anyja. Már Isten rendelése az, 
hogy a gyermek tisztelettel, hálával, szeretettel 
legyen anyja iránt; annál nagyobb szeretettel 
kell bát őrizni a magyaroknak Erzsébet király-
nénk emlékét, a ki míg élt, a magyar nemzetnek 
— a hogyan jó királyunk is mondta — igazán 
szerető édes anyja volt, halála után pedig 
védangyalunk maradt. Molnár Viktor, 

ministeri tanácsos. 
* 

A magyar nemzet szent hagyománya beszéli, 
hogy első királyunk, szent István, országát, 
koronáját az Isten anyjának: Máriának aján-
lotta föl, hogy legyen fölöttünk országló 
királynő az idők végéig. 

És, hogy a Magyarok Nagyasszonyának a 
mennyben is meglegyen a magyar udvartar-
tása, a magyar szív lovagias gondolkozása, 
áhítatos költészete és nemzeti érzülete Nagy-
asszonyunk királyi környezetébe, a magyar 
nemzet szószólóiként szivesen odaképzeli a 
három boldog nővért: Margitot, Jolántát és 
Kunigundát; odahelyezi azt a magyar király-
női szent alakot is, kit a végtelen szomorú 
anyasága, szenvedő martyromsága emelt az 
égbe: Árpádházi sz. Erzsébetet. 

Nagyasszonyunk oldalán nem volt elégséges 
ez egyetlen bánatos királyi sarj, ez egyetlen 
szenvedő anya, ez egyetlen martyr Erzsébet; 
még egy közbenjáró gyanánt el kellett köl-
töznie a másik megszomorodott királynőnek, 
az újabb fájdalmas anyának, a sziveátvert 
martyr Erzsébetnek is. 

Elköltözőit az égbe! 
És én hiszem^hogy a magyar nemzet vál-
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ságos óráiban a bárom fájdalmas anya, a 
bárom magyar királynői alak: Nagyasszonyunk 
s oldalán a két Erzsébet, együtt imádkoznak 
a nemzetért s bogy imádságuk szavát hatha-
tóssá teszik Isten előtt szemeik könyje, szivük 
vérének hullása. Halász Ferencz, 

miii is ter i osztálytanácsos. 
* 

Nehéz idők önsúlya feküdt a nemzeten, 
mikor nekünk adta Isten — s áldott keze 
nyomán elült a vész! Megfogant az olajág, 
melyet ültetett és gonddal ápolt, — annak 
bőven termő gyümölcsei látják el a királyt és 
népeit egyaránt! 

Milliók szeretete rajongta körül, míg élt, — 
soha nem muló hála kiséri szent emlékét, 
hogy megdicsőült! 

Jóságos királynénk, Erzsébet! Ott az Isten-
anya mellett, a magyarok Védasszonya mellett — 
légy szószólója mi magyar hazánknak! 

Dr. Kacskovics Mihály, 
miii is ter i osztá lytanácsos . 

* 

Megdicsőült királynénk emlékét márványba, 
érczbe vésik s az ország mély gyászát törvény 
hirdeti; de 0 mindennél maradandóbb emléket 
hagyott vissza a hálás magyar nép szivében. 

Erzsébet királyné korunk legendaszerü alak-
jává lett. 0 maga volt a szeretet és jóság, 
eszménye a női erényeknek, mintaképe a 
családanyáknak. Mindazok, kiknek hazánk 
női nemzedékének nevelése jutott hivatásul, 
föladatuknak csak úgy fognak igazán meg-
felelni, ha mindenkor az 0 magasztos példáját 
állítják leányaink elé. Dr. Morlin Emil, 

m i n i s t e r i osztálytanácsos. 
* 

Az a megdicsőült királyné, ki bennünket a 
legnehezebb tudományra tanított: a szeretet, 
hűség, kibékülés tudományára — legyen a 
mi tanítóinknak védszentje. 

Dr. Jókai Mór. 
* 

Nemzeti nőnevelésügyünk munkásainak ju t 
magasztos osztályrészül, hogy a serdülő nem-
zedéket Erzsébet, megdicsőült nagyasszonyunk 
szellemében úgy neveljék, hogy e hon leányait 
nagyjaink Széchenyivel, a legnagyobb magyar-
ral, mindenha méltán imígy magasztalhassák: 
„A mi az emberiséget fölemeli: a ti nevetek 
müve. Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded 
növendéket s jó polgárrá nevelitek; a ti 
nemes tekintetetekből szí a férfi lelki erőt s 
elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a 
haza ügyében, ti fontok koszorút homloka 
körül. Ti vagytok a polgári erény s nemzeti-
ség védangyalai, mely nélkületek, higyjétek, 
ki nem fejlik soha, vagy nem sokára el-

hervad; mert ti vontok minden körül bájt és 
életet. Ti emelitek egekbe a port s halhatat-
lanságra a halandót." Péterfy Sándor. 

* 

Erzsébet magyar királyné védő angyalunk 
volt életében. Magyarország fölött őrködik — 
a „Mennyország királynéja" mellett — az 
örökös hazában is. Áldott és szent lesz emléke 
közöttünk, míg magyar él e földön. Erre fog 
törekedni hazánk és nemzetünk minden taní-
tója. A nevelésünkre bizott ifjúság, Magyar-
ország virága és reménysége, mindennapi 
imádságába foglalja a nagy és dicső királyné 
nevét mindörökké! Lakits Vendel. 

* 

Megjelenése nemzeti mély gyászunkban: 
hajnali ragyogás volt; élete közöttünk: 
ragyogó nap; eltávozása tőlünk: sötét, bána-
tos égi borulat. Tóth József, 

kir. tanfelügyelő. 
* 

Erzsébet királyné életének története a leg-
jobb pedagógiai eszköz a nemzet leányainak 
nevelésére. Az 0 fenkölt alakja, míg magyar 
élni fog, mindig példakép lesz előttünk. Az 
„Eötvös-alap orsz. tanító-egyesület" előtt is 
ez a czél lebegett, midőn tanítók árvaleányai 
számára létesítette az „Erzsébet-alap"-ot, a 
mely Magyarország néptanítói közt mind-
örökre áldottá teszi nagy nevét. 

TJjváry Béla. 

IRODALOM. 
A magyar Brehm már az eddig kiadott 

két füzettel is érdeklődést keltett s ezt az 
érdeklődést bizonnyal fokozni fogja a most 
megjelent harmadik füzet is. „Az állatok vilá-
gáéból minden héten egy füzet kerül a könyv-
piaczra s a füzetek ára 80—80 fillér. A kiadó 
czég az első füzeteket ingyen és bérmentve 
megküldi mindazoknak, a kik egy levelező-
lapon óhajaikat kifejezik. Az állatok világának 
kiadóhivatala Budapest, Váczi-körut 78. szám 
alatt van. J 

A rajzóitató és foglalkoztató földrajzi oktatás 
Vezérkönyvére hirdet előfizetést Vaday József 
nagyváradi községi iskolai igazgató. Előfize-
tési ára 2 korona. Előfizetéseket ez év végéig 
elfogad a szerző Nagyváradon. Azután a mű 
csakis a jóval magasabb bolti áron, a könyv-, 
kereskedésekben lesz kapható. Mivel a mű 
száznál több előrajzot és térképrészletet fog-
lal magában s előállítása igen költséges: a 
szerző-kiadó fölkéri a kartársakat, szívesked-
jenek az előfizetési összeg beküldése által a 
mű kiadását megkönnyebbíteni. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: gróf Festetics 

Taszilónsk a ki Fenék pusztán 9000 korona 
költséggel el. iskolát állíttatott s annak 
fentartásához évi 1100 koronával hozzájárul; 
Kassa város közönségének azon áldozatkészsé-
geért, hogy a kassai női kereskedelmi tan-
folyam czéljaira 600 koronát adományozott, a 
kassai kereskedelmi és iparkamarának ugyan-
ezen tanfolyam részére tett 800 korona ado-
mányáért és a szegénysorsu tanulók után 
480 korona tandíj lefizetéseért, továbbá a 
kassai kereskedők testületének ugyanezen tan-
folyam részére adományozott 400 korona 
segélyért; Tarnóczy Béla cs. és kir. kamarás-
nak, a ki az alsólelóczi r. kath. iskola építési 
czéljára 8000 koronát adományozott; Bende 
Imre nyitrai püspöknek, a ki az alsólelóczi 
és királyii r. kath. iskolák építési költségeire 
5800 koronát adományozott. 

Kinevezte: Schőn István oki. tanítót a 
temesrékási áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Sikolya Antal oki. tanítót a legenyei áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Tirpák Julia perecseni áll. el. 
iskolai tanítónőt a temesrékási áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; FLavlin Irma kovásznai 
áll. el. tanítónőt a taksonyí áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Szilágyiné-Meskó Gizella 
taksonyí és Haraszti Irén szigetújfalusi áll. 
el. isk tanítónőket a soroksári áll. el. iskolá-
hozjelen minőségükben; özv. Cziglánné-Molnár 
Ilona, temesbutyini áll. el. isk. tanítónőt a 
szigetújfalusi áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben ; Porteleki Anna gyöngyösi és Linkh 
Paula szentlőrinczi áll. el. isk. tanítónőket a 
kispesti áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; 
Perepatics Anna csejthei áll. el. isk. tanítónőt 
a temesbuttyini áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Lendvayné, szül. Kováts Ilona zalatnai 
áll. el. isk. tanítónőt a csepeli el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Eördögh Károly jezerniczi 
áll. el. isk. tanítót a kispesti áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Yégleg megerősítette: Ballegh Julia bava-
nistei közs. isk. ideigl. tanítónőt jelen állásá-
ban ; Vaka Miklós lagenfeldi közs. isk. r. 
tanítót jelen állásában ; Vukadinovics Mihály 
barándai (volt határőrvidéki) községi iskolai 
tanítót jelen állásában; Petrovics Teréz gályái 
közs. isk. r. tanítónőt jelen állásban; G-yorgyevics 
Katalin gályái közs. isk. r. tanítónőt jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Bákicsné, 
szül. Bákics Angelina zombori munkaképtelen 
g. kel. szerb tanítónőnek évi 1040 koronát; 

Boldizsár Dénes magyarderzsei munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 540 koronát; özv. 
Váry Lajosné, szül. Parragh Laura kecske-
méti munkaképtelen közs. tanítónőnek évi 
1020 koronát; Markovits Illés mosorini munka-
képtelen közs. tanítónak évi 1040 koronát; 
Völgyi Lajos szabadkai közs. óvónak évi 
1360 koronát; Bemillong Józsefkisbecskereki 
közs. tanítónak évi 980 koronát; Krepcsa 
András tataresdi gör. kel. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 560 koronát; Fabry 
Pál járeki munkaképtelen ág. ev. tanító részére 
évi 980 koronát; Secarea Döme felsősebesi 
munkaképtelennek talált g. kel. fel. tanító 
részére évi 360 koronát; Medzihradszky Adolf 
alsókubini munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító 
részére évi 1060 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Tahy János aszódi kir. jav. int. családfő 
özvegye, szül. Urbán Máriának és Emil névű 
kiskorú árvájának együtt évi 840 koronát; néh. 
Krupinszky István n.-csoltóí nyug. r. kath. 
tanító özvegye, szül. Qyurán Zsuzsanna részére 
évi 300 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
O A csongrádmegyei tanítóegyesületben, 

mint sajnálattal értesülünk, válság ütött ki. 
Az említett egyesület f. hó 4. és 5.-én tartott 
közgyűlésén lapunk nem képviseltethette magát, 
tudósítást onnét nem kaptunk s így csak arra 
vagyunk utalva, a mit a szegedi lapok írnak 
e sajnálatos s eléggé meg nem róható esetről. 
De tartsunk sorrendet. A közgyűlés első nap-
ján Perjéssy László igazgató méltatta a király-
ság és kereszténység 900 éves fönnállását. 
Ezután, mint a „Szegedi Napló" írja, „ünne-
pélyes momentum következett. A vezető elnök-
ség közölte a tanítósággal, hogy az egyesület 
egyik megalapítója, érdemes vezére és elnöke: 
Fass Mátyás elnöki tisztségéről agg korára 
való tekintettel lemondott. A közgyűlés sajná-
lattal vette tudomásul a kiváló kultúrbajnok 
s a lelkes vezér távozását, de érdemeit egy 
pillanatra sem feledte, mert Fass Mátyást 
tiszteletbeli elnökké választotta meg. Nagy lel-
kesedés között történt meg ezen határozat 
kimondása, a melylyel a közgyűlés csak ön-
magát tisztelte meg, mert a testben öreg, de 
lélekben annál fiatalabb Vass M. érdemeivel 
szemben a közgyűlés mást nem is tehetett. 
Ezen lélekemelő, szép határozat kimondása 
után következett a közgyűlés sorrendje szerint 
a módosított alapszabályok tárgyalása. I t t he-
vesebb vita fejlődött ki, mert az egyesület egy 
töredéke ellenzékbe állva, a négy korona tag-
sági díjat két koronára akarta leszállítani s 
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nem akarta határozattá emelni azt, hogy az 
egyesület minden kötelezett és rendes tagja, 
tagja egyszersmind az Eötvös-alapnak is. Elénk 
és hosszantartó vita után, a melynek folya-
mán az egyik szónok nemcsak az egyesületi 
vezetőségnek, hanem a tanfelügyelőnek is élesen 
neki rontott, a közgyűlés elfogadta a köz-
ponti választmány javaslatát: a tagsági díjat 
négy koronában állapították meg s a tagok 
kötelező tagjai az Eötvös-alapnak." Ugyanaz 
nap az Eötvös-alap fiókegyesülete is tartott 
gyűlést, melynek elnökségéről az elkedvetlene-
dett Vass Mátyás szintén lemondott, de itt a 
lemondását nem fogadták el. A második napi 
ülésen ütött ki a válság. Váczy István sike-
rült fölolvasása után („a gyermekek játékáról") 
kezdetét vette a tisztújítás, mely azonban 
csak negatív eredményt adott, a mennyiben 
a megválasztottak egyike sem fogadta él a meg-
választást. Erről a nevezetes fiaskóról ezeket 
olvassuk a Szegedi Naplóban: „Néhány túlsá-
gosan temperamentumos és szerepélni vágyó 
tanító rontott neki a szép egyetértésnek és a 
csöndes, eredményes munkálkodásnak. Sikerűit 
is a vezetőséget úgy elkeseríteniük, hogy az 
ismételt megválasztás után is lemondott a 
tisztségéről. A nyilt közgyűlésben lemondtak az 
elnökök, a titkár, a jegyző és a többiek mind. 
Ezzel a válsággal oszlott szét a közgyűlés." 
Az egyesületnek most, hála azoknak, a kik, a 
„Szegedi Napló" szerint, az egyesületben 
keveset, vagy jobban mondva semmit sem dol-
goztak, de annál többet lármáztak, nincs veze-
tősége. Mi őszintén sajnáljuk ezt az esetet s 
kíváncsian várjuk: ki lesz az a derék férfiú, 
a ki e nagy múltú tanítóegyesületben rendet 
csinál ? 

± A szolnokdobokavármegyei taní tó-
egyesület közgyűlését Deésen tartotta meg 
Orbán Endre elnöklete alatt. Emlékbeszédet 
tartott Nádas Sándor, Péter Vilmos elhunyt 
tagtársról. Ünnepélyesen emlékezett meg a 
közgyűlés olyan hét tagjáról a kik most töl-
tötték be a tanítói pályán 25 évi hasznos 
működésűket és pedig mind e megyében. 
Ezek: Bencze Károly, Rácz Miklós, Glósz 
Sámuel, Rakusz Lajos, Tyukodi Alajos, Per se 
Károly és Esztergár Antal. Fölolvasták a közokt.-
ügyi m. kir, minister üdvözlő leiratát, a mit az 
ünnepeltek nevében Bencze Károly köszönt meg. 
Ily czímű tételre: „Mi módon és mily eszközök 
által lehetne megkedveltetni a néppel az isko-
lát úgy, hogy gyermekeit szívesen küldje oda 
s ne kelljen büntetéseket alkalmazni?" beér-
kezett munkájával a pályadíjat Eperjessi József 
nyerte meg. Fölolvasást tartott Nádas Sándor 
„Tanügyünk korszerűsítésé"-ről. Előterjesztést 
tett Orbán Endre az Eötvös-alap és Tanítók 

Háza ügyében, ajánlva, hogy mindkét intéz-
ményt részesítsék kellő pártolásban s igye-
kezzenek az Eötvös-alapnak minél számosab-
ban tagjai lenni, mert csak így számíthat-
nak a Tanítók Háza jótéteményeire. Szétosz-
tatott 100 drb. alapszabály s a taggyüjtésre 
az aláirás megindíttatott. Eredménye 11 belé-
pés, részint részesjegy-előjegyzéssel, részint 
évi tagsági díj befizetéssel. A tagok nagy 
része a már korábban aláírt 31 belépőn kívül, 
egyenes jelentkezést igért. A 4000 koronás 
szoba-alapítvány összehozására nagyobb moz-
galom indíttatott meg. Hálásan kell itt meg-
emlékeznünk Zilahi Gyula színművész úrról, 
ki ez alapítványunk gyarapítására egy Deésen 
tartott vendégföllépés tiszta jövedelmének 
fele részét: 152 koronát ajánlott föl és adott 
egyesületünknek. Ez előterjesztéssel kapcso-
latosan hálásan emlékezett meg elnök azon 
nemes lelkű férfiakról, a kik a két intézmény 
megteremtése körül oly kitartó és önfeláldozó 
munkát fejtettek ki a tanítóságért s indítvá-
nyozta, hogy érdemeik elismeréséül, őket az 
egyesület tisztéletbéli tagjaiul válaszsza meg. 
Erre, leírhatatlan lelkesedéssel fogadták el 
Péterfy Sándor, Ujváry Béla és Lakits Vendel 
tiszteletbeli taggá választatását. — Pályadíjat 
tűztek ki egy megyei földrajzi kézikönyv 
megírására, s a legjobb mű szerzőjének 2Ö0 
korona jutalmat adnak. Ezután a tisztújítás 
ejtetett meg 3 évre. Elnöknek a közbizalom 
közfelkiáltással újra Orbán Endrét választotta 
meg, a ki már 9 éve vezeti az egyesületet. 
Főjegyző Peres Károly lett, — az egyesület 
egyik legmunkásabb tagja. Meghívás útján a 
jövő gyűlés Szamos-Újvárra október havára 
tétetett. A gyűlés bezárása után a jubiláltak 
tiszteletére 100 terítékű lakoma volt, melyen 
a tisztelet irántuk többszörös köszöntőkben 
nyert kifejezést. 

co A tordaaranyosvármegyei ál t . taní tó-
tes tüle t közgyűlését Maros-Ludas községben 
tartotta meg. Ez alkalomból a népességre 
kicsiny Maros-Ludas község a tanítóság iránt 
érzett meleg szeretetének, őszinte elismerésé-
nek azzal adott kifejezést, hogy azon alka-
lomból, hogy a várm. tanítótestület közgyű-
lését a községben tartja, 200 korona alapít-
ványt tett a Tanítók Háza javára. Az erről 
szóló alapító-levelet nyomban át is adta a 
község szónoka: dr. Vajda Dániel orvos. 
Kovács Dániel, a testület érdemes elnöke, 
meleg szavakkal mondott hálás köszönetet a 
testület ós tanítóság nevében. A tanítótestület 
ugyancsak a Tanítók Háza részére aláírt 
400 korona alapítványa előállítására erkölcsi 
tekintetben szép sikerű, de anyagilag is ked-
vező eredményű estélyt rendezett. A nyomban 
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megejtett elszámolás szerint tiszta jövedelem 
241 K. 99 fillér, melyből 89 K. 80 f. volt 
fel ül fizetés. Remélhetőleg a minden alapva-
gyon nélkül fönnálló testület a tagok önkén-
tes adományaiból gyűjtött és takarékpénztári-
i g kezelt 108 K. 44 f. pénzzel rövid időn 
kiegyenlítheti a Tanítók, Háza, a tanítóság 
emez egyik legszentebb és legdrágább kincse 
iránti első kötelezettségét. A közgyűlés távira-
tilag üdvözölte Wlassics Gyula v. k. ministert, az 
egyesület tiszteletbeli tagját és tiszteletbeli 
tagokká választotta dr. Axaméthy Lajos min. 
tanácsos és Halász Ferencz min. oszt.-taná-
csos urakat. Örvendetes dolog, hogy a tordai 
polg. iskolák tanítói továbbra is a testület 
tagjai maradnak. A lefolyt egyesületi évről 
és vagyonkezelésről összesen 10 jelentés szó-
lott ; — e jelentések közül a titkári, a tan-
szermúzeumról szóló és a „Tanítótestületi 
értesítő" tárgyában tett jelentések, melyek 
nagyobb fokú eszmecserére adtak alkalmat. 
Fölolvastak: 1. Ujváry István ref. lelkész: 
„A vallás erkölcsi-nevelés hiányai a népisko-
lában"; 2. Bálintné Szentpéteri Erzsi: „Az 
iskola mint a gyermek sziwilágának fejlesz-
tője" és 3. Borbély József: „A gazda-
sági ismétlő-iskolákról". Mindhárom fölolva-
sás tetszésben részesült. Előterjesztetett három 
vitatétel, mindenik mélyreható körültekintés-
sel megírt formában. Ezek: 1. Zsigmond Pá l : 
„Az osztálynaplók kezeléséről", 2. Kovács 
Sámuel: „A nyilvános tanításokról" és 
3. Szentpéteriné Halter Zsuzsa: „A tanügyi 
kérdések népszerűsítéséről és társadalmi úton 
való terjesztéséről", mely kérdésben egyhangú 
helyesléssel kisért amaz előterjesztést tette, 
hogy: „Az iskolai élet fejlesztését és a nép-
nek ezen az úton való megnyerését" ajánlja 
a tétel megoldásául. Maros-Ludas derék közön-
sége az egyesület tagjait szíves vendégszere-
tettel fogadta, a miből a marosludasi derék 
tanítói kar is kivette a maga részét. — 
Ugyanezen tanítótestület félvinczi köre Székely-
Földvárt tartotta gyűlését Bende Béla elnök-
lete alatt. Gyakorlati tanítást tartott Zöldné 
Máthé Teréz a magyar nyelvtanból. Jól eső 
örömmel hallottuk, mikép tanulnak a több-
nyire idegen (román) ajkú tanulók magyarul 
beszélni, Isten és haza szeretetét magyar 
nyelven kifejezni. Fölolvasók voltak: Kolunbán 
Károly: „Tanügyi kérdések társadalmi úton 
való ismertetése és népszerűsítése" czímén; 
Bende Béláné: „Az irás-olvasás phonomimikai 
előgyakorlatairól olvasott föl s azt ajánlotta; 
Pál Bálint: „A magán foglalkozások meg-
vizsgálásáról" értekezett; Bartha Géza az 
általa rajzolt megyeinagy térképet mutatta be s 
adta elő készítése módját, végül a kör elha-

tározta, hogy kebeléből dalkört alakít s min-
den köri gyűlést énekkel nyit meg és zár be. 

0°0 A nagyszombatvidéki róm. kath. nép-
nevelök egyesületének őszi közgyűlésén, 
melyet Nagyszombatban tartottak meg, az 
indítványok sorában Szuliay Lajos felső-diósi 
tanító s azegyesületérdemesjegyzője érdekes föl-
olvasást tartott az Eötvös-alapról s a Tanítók 
Házáról. Fölolvasásában röviden ismertette az 
egyesület czélját, az abba belépő tagok kötelessé-
geit, jogait s végül lelkesítette a tagokat, hogy 
az Eötvös-alap s a Tanítók Háza fölvirágoz-
tatása érdekében lehetőleg buzgólkodjanak. 
E czélból melegen ajánlotta a Tanítók Háza 
gyufájának a helyi kereskedők által való meg-
rendelését, báró Eötvös József müveinek s a 
Magyar Tanítók Naptárának megvételét. 
Heidler Károly karkóczi tanító s társelnök, 
a ki buzgó tevékenysége miatt általános tisz-
teletben részesül, a kántortanítók nyugdíj-
sérelmeiről ügyesen értekezett, mire nézve a 
következő határozati javaslatot terjesztette be : 
1. A nyugdíjjogosultsági minimum, tekintet 
nélkül a jövedelemre, legyen 400 frt. 2. A 
kántortanítók kántori illetményeiknek 50%-a 
számíttassák be a nyugdíjba. 3. A 30 fillérek 
a tankötelesektől a jövő 10 évre maradjanak 
érintetlenül. 4. A nyugdíjjogosultságra 30 év 
legyen a szolgálati idő. Azaz, a ki szolgált 
30 évet, mint tanító, az szolgálatképtelenség 
esetén teljes utolsó fizetését kapja nyugdíj-
képen. Ha szolgálatképes, öt évig köteles még 
arra anélkül, hogy emelkednék további nyug-
díjigénye. A közgyűlés befejezése után közös 
ebéd volt, mely alatt Szikora Ferencz csesztei 
tanító a Tanítók Háza javára 16 korona 17 
fillért gyűjtött. 

£ A temesvári tanítói kör f. hó 3.-i ülé-
sén Lukász Ferencz községi tanító nagyon 
aktuális kérdésről értekezett, t. i. arról, hogy 
helyes-e a népiskolában is minden hónapban 
érdemjegyes értesítőt adni, vagy nem? Felméry 
és más filozofusok műveiből idézve, bizonyí-
totta igen érdekesen, hogy már tarthatatlan 
ez az eljárás, Temesvár város is beszüntette, 
mert belátta czélszerütlen voltát. Hiszen nem 
is érti a gyermek azt a kalkulust, ezért sokszor 
kérdik egymástól ők: hányasod van neked a 
mulasztásból? A gyűlés a következő tétele-
ket fogadta el: 1. a havi osztályozás és érte-
sítő-adás beszüntetendő. 2. Az általános osz-
tályzat is törlendő, mert furcsa az, hogy a 
miért valaki „kitűnő" a számtanból, „jeles" 
a történelemből és „jó" az énekből, azért az 
általános osztályzata „jeles". Kimondották azt 
is, hogy kérelmezik illetékes helyen ezek enge-
délyezését. A gyűlés foglalkozott a Délmagyar -
országi Tanítóegyesület konviktusának a 
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kérdésével is. Az volt ugyanis a kérdés: 
Szegeden legyen-e vagy Temesvárott ?' A gyű-
lés abban állapodott meg, hogy a fiókkörök 
mondjanak véleményt és azután fog dönteni 
a közgyűlés. (M. D.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Yörösmarty-iinnep bizottsága f. hó 

10.-én Ujoáry Béla elnöklete alatt a Tanítóit 
Házában ülést tartott. Elhatározták, hogy a 
Vörösmarty-ünnepet, a Budapesten székelő 
orsz. tanítóegyesületek részvételével, deczember 
2.-án d. e. 10 órakor tartják meg a M. Tud-
Akadémia nagy termében. Az ünnepi beszédet 
dr. Gtöőz József igazgató mondja, egy-egy 
Yörösmarty-költemény elszavalására fölkérik 
Dorogsághy Dénesnét és Minlce Béla igazgató-
tanítót. Simon Lajos fővárosi tanító, Vörös-
martyt dicsőítő versét fogja elszavalni. A 
Vörösmarty-szoborra megindítandó gyűjtésről 
is volt szó ezen a gyűlésen s a bizottság 
reméli, hogy a tanítóság le fogja róni háláját 
a „Szózat" halhatatlan költője iránt. A begyü-
lendő összeg felét a szoborra adják, másik 
felét pedig, mint már említettük, „ Vörösmarty -
ösz töndí ja lapraAz adományok az Eötvös-alap 
pénztárosához küldendők. 

— Yilág folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza f. hó 9.-Í ülésében általánosságban meg-
szavazták a trónörökös házassági nyilatkoza-
tának beczikkelyezésére vonatkozó javaslatot, 
melyet e 'hét elején részleteiben is letárgyal-
tak és elfogadtak. - - A m . hét külföldi ese-
ményei közül az amerikai elnökválasztás vonta 
magára leginkább a figyelmet és érdeklődést. 
Voltaképen ez még nem volt „elnök"-válasz-
tás, hanem csak a választók megválasztása, de 
ezzel már eldőlt, hogy a mostani elnök: Mac 
Kinley lesz újabb négy évre ismét csak az 
Egyesült-Államok elnöke. Ellenjelöltje Bryan 
demokrata volt. — A franczia képviselőház 
ismét összeült s a pártok első mérkőzésénél 
majd hogy veszedelem nem érte a Wáldeck-
ít0?ísseaw-ministeriumot. Egy ülésen kétszer 
leszavazták, de végül mégis tekintélyes több-
séggel bizalmat szavaztak neki. — A párisi 
kiállítást f. hó 12.-én bezárták. Az utolsó 
napok egyikén szabad volt a bemenet e csodás 
helyre, melynek bezárását élénken sajnálják 
mindazok, a kik látták. 

— Lapunk mai számából tér szűke miatt 
„Egyesületi élet" cz. rovatunk egy részét és 
egyéb közleményeket jövő számunkra kellett 
haiasztanunk. 

— A hosszúíalusi polgári iskola fölavató 
ünnepélyéről lapunk m. számában már meg-
emlékeztünk, de csakröviden, a mint lap zárta előtt 
az idő és tér megengedte. Vissza kell tehát 
térnünk e szép ünnepélyre, hogy elmondjunk 
arról még egyet-mást. Mindenekelőtt ki kell 
emelnünk azt az általános tiszteletet és szere-
tetet, melylyel a barczasági csángók Molnár 
Viktor min. tanácsos személyét körülvették. 
Molnár Viktor népszerűsége már Brassóban, 
az induláskor is kitűnt, mert beláthatatlan 
kocsisor vitte ki a brassói intelligencziát 
Hosszúfaluba. A minister képviselőjének négy-
fogatú kocsija előtt és mellett magyar ruhába 
öltözött állami tanítók bandériuma lovagolt s 
általánosan föltűnt, hogy milyen jól tudják a 
barczasági csángó-tanítók a lovat megülni. 
Az összeépült csángó-falvak mindegyikének 
határán küldöttségek fogadták a minister 
képviselőjét s hálával és tisztelettel tekintve 
föl az ő „jótevőjükre", az ő „nagy reformá-
toruk nagy fiára", meleg szavakbankérték őt, 
hogy tolmácsolja Wlassics minister előtt az ő 
végtelen hálájukat azért a sok jóért, a mit 
a csángó-nép kultúrájáért tett. Molnár 
Viktor válaszain át-átrezgett az a nagy szere-
tet, melylyel az ő népe iránt viseltetik. Négy 
ilyen küldöttség tisztelgése után jutottunk 
csak el a hosszúfalusi polgári fiú- és leány-
iskolához, mely szépen épült, tágas, emeletes 
épület. Az internátus egy földszinti szárny-
épületben van elhelyezve; van az új épület-
nek szép nagy udvara és játszótere. Az avató 
ünnepről lapunk m. számában már írtunk; 
most pótlólag csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
midőn Molnár Viktor az intézet nagyérdemű 
gondnoksági elnökének: Masznyik Gyula 
lelkésznek átadta a minister köszönő- és az 
intézet igazgatójának a minister elismerő 
levelét, a tornatermet színültig megtöltő 
közönség perczekig tartó tapsban és éljenzés-
ben tört ki; ez a lelkes óváczió egyaránt 
illette a ministert és népszerű képviselőjét. 
Mikor id. Molnár Viktor arczképét leleplez-
ték, meghatottsággal szemlélte a közönség 
azokat a jóságos vonásokat, a melyek a 
„csángók vezére" fiának az arczán is láthatók. 
A díszlakomán mintegy 250-en vettek részt 
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a társadalom minden osztályából. A felköszön-
tők sorát Molnár Viktor min. tanácsos kezdte 
meg, a ki Ö Fölségét köszöntötte föl. A vár-
megye alispánja, a ki részt vett az egész 
ünnepélyen, Széli Kálmán ministereinökre, 
Hombauer főigazgató Wlassics ministerre mon-
dott felköszöntőt. Számos pohárköszöntőben 
éltették Molnár Viktor min. tanácsost. Meg-
emlékeztek a gondnoksági elnökről, a fölava-
tott intézet igazgatójáról, Józsa Mihályról (a ki 
szép kis munkát írt id. Molnár Viktor éle-
téről) és lapunknak jelen volt szerkesztőjéről 
is. Jól esett tapasztalnunk, hogy a tanítóság 
javára intézett működésünket a barczasági 
tanítók is méltányolják. A szép ünnepséget 
d. u. 5 órakor sikerült ifjúsági előadás zárta 
he, melynek minden egyes része arról tanús-
kodott, hogy a hosszufalusi polgári iskolák 
tanítói kara kitűnő vezetésben részesíti a 
gondjaira bizott ifjúságot. Az avató ünnepután 
a megyei tanítótestület segélyegyesületének 
tagjai ülést tartottak, melyen elhatározták, 
hogy a Tanítók Házában „Molnár Viktor 
szoba-alapítványt" tesznek s meg is szavaztak 
erre a czélra 2600 koronát. 

— Jubileum. Temesvárott f. hó 3.-án 
érdemes tanító 40 éves jubileumát ülték meg. 
Az ünnepelt: Schäff'er Károly, a siketnémák 
ottani iskolájának igazgatója. Schäffer K. 
mint népiskolai tanító kezdette meg müködé-
dését 40 évvel ezelőtt, s ma az ország egyik 
legmagasabb színvonalon levő humánitárius O o 
intézetének élén van, visszatekintve olyan 
múltra, a minő kartársai közül csak igen 
kevésnek áll a háta mögött. Az idegena|kú 
szülőktől származott tanító fáradhatatlan mun-
kálkodásának eredménye az is, hogy a még 
nem is olyan régen jobbára német Temesvár 
iskolái ma teljesen magyarok; az ő czéltuda-
tos erős törekvésének eredménye az a virágzó 
intézet is, a melyet ő kezdeményezett s a 
melynek élén áll. A jubileumon résztvettek: 
Telbisz polgármester, Sebesztha kir. tanfel-
ügyelő, s az összes iskolák képviselői s a 
városi értelmiség köréből nagyon sokan. 
A tanítótestület nevében Krámer Frigyes, a 
város nevében a polgármester, majd a kir. 
tanfelügyelő üdvözölte a jubilánst, a ki meg-
hatottan mondott köszönetet. 

— Az Erzsébet-emlékkönyv, melyet la-
punk egy előző számában már jeleztünk s 
melyet a királyi ház fenséges tagjainak és a ma-

gyar nemzet jeleseinek közreműködéseivel Gábél 
Gyula fővárosi tanító szerkesztett — megjelent 
az Athenaeum kiadásában. A kiválóan érdekes 
és díszesen kiállított emlékkönyv 127 oldalra 
terjed s részben az Eötvös-alapra jövedelmez. 
Az első oldalon Wlassics minister emléksorai 
olvashatók, majd Jókai megemlékezése Erzsé-
bet királynéról. Az uralkodóház tagjai közül 
emléksorokat írtak a nagybecsű könyvbe: 
József, Frigyes és József Ágost kir. hercze-
gek, Klotild, Izabella, Mária Terézia, Auguszta, 
Mária Annunziata és Erzsébet kir. herczegnők. 
Lapunk mai számának „Szünóra" rovatában 
mutatványokat közlünk ez emléksorokból, a 
melyeknek alkalmiságát épp most feledhetetlen 
és örökké gyászolt királynénk nevenapja adja 
meg. Az Erzsébet-emlékkönyv a legszebb 
ajándék-könyv s melegen ajánljuk kivált 
leányiskolák gondnokságainak és igazgatósá-
gainak a tömeges megrendelésre. Az emlék-
könyvhöz, mely az Athenaeumnál rendelhető 
meg, (ára 50 fillér), megboldogult nagy király-
nénknak Benczúr Gyula festménye után készült, 
sikerült képe is mellékelve van. 

— A szatmárnémeti tanítói kar a buda-
pesti Ferencz József Tanítók Háza javára a 
városi színházban műkedvelői előadást rende-
zett e hó 6.-án. A város intelligens közönsége 
fényes bizonyságát adta a nemes czél iránti 
jó indulatának. Jóllehet a páholyok fölemelt 
helyárakon árusíttattak, mindazáltal már napok-
kal az előadás előtt nem lehetett kapni jegyet. 
A színház minden zuga teljesen megtölt. A mű-
kedvelői előadás végeztével a kaszinó termeiben 
gyűlt össze a közönség nagyrésze, hol világos 
viradtig derült kedélylyel szemlélték az öregeb-
bek afiatalok tánczát. A műkedvelői előadás si-
kerét Paládi Erzsike, Litteczki Margit, Vodianer 
Margit kisasszonyok; Csomay Imre, Haller 
Ferencz, Glück Ferencz, Monó Ferencz, Kürti 
Józsefs dr. Oláh Miklós urak ügyes játékanagy 
mértékben előmozdította; nemkülönben hozzá-
járult ahhoz a dalárda kifogástalan előadása, 
Osváth Elemér gimn. tanár szavalata s a taní-
tónők által nagy gonddal s kitűnő ízléssel 
előállított néma képlet, a melyet zajos tetszés-
nyilvánítások között kellett megismételni. 
E szép siker lelkesedést öntött a szatmár-
németi tanítói karba, s meggyőzte őt a felől, 
hogy Szatmár-Németi szab. kir. város intelli-
gens társadalma meleg rokonszenvvel kiséri a 
tanítói kar szent törekvéseit. Tartsa meg Isten 
e rokonszenvet mindvégig. 
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— Ötvenhat évig tanító. Varga Ferencz 
szőgyei (Győrm.) tanító, a ki 56 évet töltött 
el az ifjúság nevelésében, most 72 éves 
korában nyugalomba vonult s ez alkalomból 
a vallás- és közoktatásügyi minister elismeré-
sét és köszönetét nyilvánította hosszas buzgó 
munkálkodásáért a derék veterán tanítónak, 
a kinek mi azt kívánjuk, hogy a jól megér-
demlett nyugalmat még sokáig élvezze. 

— A M. T. Orsz. Bizottságának folyó hó 
2.-án tartott ülésében, mint röviden már említet-
tük, Szentgyörgyi Lajos kartársunk melegen föl-
szólalt az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének 
amaz indítványa mellett, hogy a magyar motí-
vumok használtassanak föl a kézimunka és 
rajzoktatások mintáinál; az indítványt az Orsz. 
Bizottság elfogadta s a memorandum meg-
szerkesztésére Szentgyörgyi Lajost, Trájtler 
Károlyt és Vélősy Lipótot kérte föl. Az 
„Ersekujvárvidéki róm. kath. Tanítóegyesület" 
az igazgató-tanács vidéki tagjai részére kívánja 
kérni a félárú vasúti kedvezményt; Trájtler 
Károly és Somlyay József hozzászólására elha-
tározták, hogy ezt az összes tanítók részére az 
eddigi visszautasítások után a képviselőháztól 
fogják kérni. Hajós Mihály titkár jelentette, 
hogy ismét egy róm. kath. tanítóegyesület 
lépett be rendes tagul az Orsz. Bizottságba 
s ezzel együtt ma 101 tanítóegyesület tagja 
van, ezek között pedig a róm. kath. tanító-
egyesületek száma 7. A jövő évi közgyűlés 
tárgyai lesznek: 1. A tanítóegyesületi élet fej-
lesztése. 2. A záróvizsgálatok és 3. Az iskola-
székek és gondnokságok kérdése. Ezek tehát 
azok a kérdések, a melyekkel a jövő évi köz-
gyűlésig foglalkoznunk kell. 

— Tibay bácsi meghalt. A közoktatásügyi 
ministereknek Eötvös József báró óta hűséges 
ajtónállója, a kit mindenki ismert, a kinek 
csak valaha dolga akadt a közoktatásügyi 
ministeriumban, a jó öreg Tibay Mihály meg-
halt életének 72. évében. F. hó 4.-en temették 
el a közoktatásügyi ministerium Hold-utczai 
palotájából. Ravatalára Wlassics minister 
díszes koszorút küldött és, ministeriuma élén, 
a temetésen is megjelent, 

— A külföld elismerése. Dr. Ében Mihály 
számgépe a párisi kiállításon tudvalevőleg 
ezüst érmet nyert, a mi, tekintve azt, hogy 
ezt a számgépet nem is a szerző, hanem a 
tanszermúzeum állította ki, a legnagyobb 
kitüntetés. Ezt a számgépet a millenniumi 
kiállítás alkalmával dr. Béke egyetemi tanár 
„elmés találmány"-nak nevezte lapunkban s 
ezt az ítéletet párisi, berlini és bécsi szakem-
berek is megismételték, sőt egy bécsi kép. tanár 
(Gloning) a föltalálót „elmés módszerésznek" 
nevezi, a mihez mi is hozzájárulunk. De, ha 

lehet, az eddiginél még nagyobb elismerésben 
részesült dr. Ében a Pestalozzi hazájából. 
A svájczi orsz. tanszermúzeum igazgatója 
ugyanis a többi közt a következőket írja a 
szerzőnek: „Alkalmam volt személyesen meg-
vizsgálni az Ön által föltalált készüléket; s 
fölismervén annak előnyeit, meg vagyunk 
győződve, hogy mindazon szakemberek helyes-
lését kivívja, a kik azt, mint mi, tanulmányoz-
hatták az 1900.-Í kiállítás magyar osztályában. 
Ha kegyeskedik nekünk egy példányt küldeni, 
Ígérjük, hogy annak iskoláinkban való meg-
honosítása érdekében minden lehetőt meg-
teszünk." Dr. Ében M. elmés számgépét ma-
gánál a szerzőnél lehet megrendelni (Zsám-
bokon, Gödöllői járás), a hol levélbeli fölvilá-
gosítás is nyerhető. 

— Barsmegye földrajzára hirdet az ottani 
ált. tanítóegyesület pályázatot. A pályázónak 
tekintettel kell lennie arra, hogy a megyei 
iskolák nagy része idegen nyelvű és osztatlan ; 
jutalomdíj 200 K., a szerzői jog az íróé. Csak 
az egyesület tagjai pályázhatnak 1901 julius 
30-ig; a kéziratok az egyesület elnökségéhez 
küldendők. 

— Az Eötvös-alap pénztárához Lampel R, 
(Wodiáner és fiai) cs. és kir. udv. könyv-
kereskedő Nagy Imre áll. ig.-tanító (Mező-
Telegden) 50 kor. részesjegyének törlesztésére 
30 koronát és Finger Ede (Szomolnok) társ. 
tanítónak 50 kor. részesjegyére 10 koronát 
küldött, jutalékul a nála rendelt könyvek után. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: a nagykállói gör. kath. tanítók által 
Pazonyon tartott gyűlés alkalmával eszközölt 
gyűjtés eredménye (bek. Seiztay János) 5 K. 
20 f.; Keresztes János, Bögöz (az általa ren-
dezett ifjúsági mulatság tiszta jövedelmeként) 
20 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak 
(VII. Wesselényi-u. 52.). 

— Sajtóhibaigazítiis. Lapunk m. számának 2. 
czikkébe (45. sz. 3. oldal) értelemzavaró sajtóhiba 
csúszott be. Alulról a la. sorban e helyett: „csak-
hogy közben módosult a tényállás annyiban, a 
mennyiben a sértő hirlapirók kijelentették, hogy 
távol volt tőlük a tanítóságnak, (bár egyikök csak 
Közvetetten), mint testületnek a megsértése" — ez 
olvasandó : „csakhogy közben módosult a tényállás 
annyiban, a mennyiben a sértő hirlapirók kijelen-
tették (bár egyikok csak közvetetten), hogy távol volt 
tőlük a tanítóságnak, mint testületnek, a megsértése." 

Tarta lom : Népoktatásunk. (M.) — A közokta-
tásügyi költségvetés. — Az eskü és az erkölcsi 
nevelés. Vaday József. — A tanítás némely hibáiról. 
Mező Dániel. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra: 
Erzsébet napján. (Vers.) Iván Andor. — Erzsébet 
királyné. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megje lenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi felső uép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az il letékes kir . tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldenelök. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Klöfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á rszabása . — A pá lyáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetés i díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 8 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Tanítók a királynál. 
(U.) A magyar tanítók országos 

egyesületeinek küldöttsége f. hó 15.-én 
járult 0 Fölsége legmagasabb szine elé. 
Öt tagból álló küldöttségünk, melyet 
jóságos királyunk kegyesen fogadott, 
megköszönte 0 Fölségének azt a királyi 
kegyet, hogy a Tinitek Házai fölépí-
tésére egy millió koronának az országos 
költségvetésbe való fölvételét jóvá-
hagyni és megengedni méltóztatott, 
hogy a budapesti Tanítók Háza a 
„Ferencz Józeef" nevet viselhesse. Kül-
döttségünk átnyújtot ta ez alkalommal 
0 Fölségének azt a díszes albumot is, 
melyet az Eötvös-alap és a M. T. 
Orsz. Bizottsága együttesen készíttettek 
s mely a hódolati föliraton kívül 
a Tanítók Háza rövid történetét is 
tartalmazza. 

Az Ő Fölségének átnyújtott díszes 
album, melynek lapjait az összes orsz. 
egyesületek elnökei és titkárai aláírták, 
örvendetes jele annak, hogy a magyar 
tanítók egyesültek egy kulturális és 
humánus nagy eszmében. Ennek a ked-
vező körülménynek tulajdonítjuk azt a 
kegyes fogadást, melyben küldöttségünk-

nek a legmagasabb trón zsámolya előtt 
része volt.1 

A magyar tanítóság ez alkalommal 
jelent meg küldöttségileg első izben 
az előtt a jóságos király előtt, a kinek 
dicső nevével vannak összekötve — az 
1868,-i alapvető törvénytől elkezdve — 
összes ujabbkori népoktatásügyi törvé-
nyeink. Ez a legfelsőbb kihallgatás tehát 
történeti jelentőségű volt a magyar 
tanítóságra. 

Országos egyesületeink küldöttségét 
Lakits Vendel, az Orsz. Bizottság elnöke 
vezette 0 Fölsége elé; tagjai voltak a 
küldöttségnek: Józsa Mihály, a Ferencz 
József Tanítók Háza gondnoka, Schmidt 
Albin, az Eötvös-alap pénztárosa, Hajós 
Mihály, az Orsz. Biz. t i tkára és Kapy 
Rezső, az Eötvös-alap másodtitkára. 

Lakits Vendel a következő beszédet 
intézte 0 Fölségéhez: 
Császári és Apostoli Királyi Fölség! 

Legkegyelmesebb Urunk! 
Magyarország 28 ezer néptanítója 

nevében mély hódolattal jelenünk 
meg Fölséges Urunk legmagasabb 
szine előtt, hogy hálánkat tolmá-
csoljuk ama királyi kegyért, melyet 
Fölséges Urunk akkor is éreztetett 

Lapunk 47-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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velünk, m i d ő n a m a g y a r nemze t 
tö rvényhozó- tes tü le tének megengedni 
mél tóz ta to t t , hogy egy millió ko roná t 
szavazzon m e g a Taní tók Házára, és 
megengedni mé l tóz ta to t t , hogy a 
„Tanítók H á z a " Fölséges Urunk és 
Királyunk dicső és n a g y nevét visel-
hesse. 

Hála te l t szivvel mondunk ezekér t 
köszönetet és azér t is esedezünk 
Fölséges U r u n k előtt , hogy mélyen 
érze t t há l ánk je léül hódoló fölira-
t u n k a t és a „Tanítók Háza" tö r té -
ne té t tő lünk elfogadni kegyeskedjék. 

Buzgó áh í t a t t a l k é r j ü k a jóságos 
Istent, hogy Fölséges U r u n k a t — or-
szágainak dicsőségére, hűséges a la t t -
valói boldogí tására — igen sokáig 
él tesse! 
A beszédre 0 Fölsége ezeket vála-

szolta : „ N a g y o n szívesen t e t t e m . 
Melyik egyesüle t t a r t j a fönn a Taní tók 
Házá t?" — „Az Eötvös-alap országos 
egyesület ." — „Nemde ennek az Eötvös-
alapnak minden tanító tagja?" — „A 
taní tóság t ek in t é lyes része, Fölség." — 
„Hol van az a ház?" — „Budapesten, 
a másikat Kolozsváro t t épí t jük föl 
abból az 1 .000.000 koronából , me lye t 
Fölséged jóvo l t ábó l az országgyűlés 
szavazott m e g . " 

— „Neveljék hazafiságra az ifjúságot — 
mondá 0 Fölsége, kü lönösen hangsú-
lyozván e szavaka t . Köszönet te l elfo-
gadom az a lbumot , m a j d megnézem. 
Szívesen veszem köszöne tüke t . " 

Ezzel a k iha l lga tás v é g e t ért . 
Magyar t an í tók , ha l lo t t á tok a k i r á ly i 

s zó t : neveljétek hazafiságra az ifjúságot! 
r 

Állami népoktatásügyünk. 
Magyar nemzeti szempontból lehetetlen, 

hogy minden igaz hazafi őszinte örömmel ne 
üdvözölje jelenlegi közoktatásügyi ministerün-
ket azért a czéltudatos politikáért, melyet az 

állami népoktatásügy terén követ. Tisztán lát-
ható, hogy a nemzet közvéleménye ezt a poli-
tikát nemcsak általánosságban, hanem a leg-
kisebb részleteiben is helyesli. Mindenki meg 
van győződve arról, hogy ha még néhány 
éven át így haladunk, a magyar kultúra a 
megbízható űrállomásoknak olyan sorozatával 
fog rendelkezni a nemzetiségi vidékeken s az 
itt-ott eddig elhanyagolt magyar területek 
tanügyi állapota is oly szép lendületet vesz. 
hogy az egységes, szellemileg erős, müveit 
magyar nemzeti állam annyiszor hangoztatott 
eszméjét senki sem fogja többé elérhetetlen-
nek tartani. 

E becses lapok hasábjain illetékes toll 
évről-évre ismerteti azokat a fontosabb mozza-
natokat, a mik oktatásügyünk, különösen 
pedig állami népoktatásügyünk terén történ-
tek vagy a közel jövőben történni fognak. 
Ezek az ismertetések, a melyeken meglátszik, 
hogy írójuk is a legnagyobb lelkesedéssel 
fáradozott és fáradozik azokban, a mikről 
számot ad, minden évben valóságos meglepe-
tés-számba mennek; örvendetes meglepetést 
tartalmaznak űgy a nemzetre, mint reánk, 
tanítókra. Valahányszor olvassuk ezeket a 
czikkeket, megsokszorozódik bennünk az erő, 
a lelkesedés, a nemes ambícziő, mert minden 
sorból, minden szóból kiérzik az irányunkban 
való figyelem, gondoskodás, jóakarat, valamint 
az a meggyőződés, hogy népoktatásügyünk 
intenzív fejlesztése, magasabb színvonalra 
emelése elválaszthatatlan a tanítók anyagi 
helyzetének javításától. 

Hogy az állami népiskolák mind jobban-
jobban megnyerik a társadalom, a közvéle-
mény rokonszenvét, azt első sorban mos-
tani közoktatásügyi ministerünknek köszön-
hetjük. Dr. Wlassics Gyula minister úr több-
ször kijelentette, hogy az állami népiskolák 
színvonalát oly fokra óhajtja emelni, hogy a 
nevezett iskolák mindenütt és mindenben 
követendő például szolgáljanak úgy a közsé-
geknek, mint a felekezeteknek. 

Ez elvet megvalósítandó, terihészetesen fon-
tos dolog a tanerőknek gondos megváloga-
tása; közoktatásügyi kormányunknak ez mód-
jában áll és föltétlenül szükséges is. 
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Ha a más jellegű tanítónak se szabad egy 
pillanatra se szem elől tévesztenie azt a czélt, 
a melynek szolgálatába állott, annál kevésbbé 
szabad az állami tanítónak. 

Ha folyton fülünkbe csengnek azok a sza-
vak, melyeket szivünkre tett kézzel mondot-
tunk ; ha erőnket minden melléktekintet és 
érdek nélkül egy közös czélra fordítjuk; ha 
mindenütt, a hova sorsunk helyez, kizárólag 
és tántoríthatatlanul a magyar haza, a magyar 
nemzet, a magyar nép szellemi és anyagi jó-
létének előmozdítására törekszünk: saját ma-
gunkat is meglepő eredményeket fogunk 
elérni. 

Részemről meg vagyok győződve, hogy az 
állami tanítói kar fokonkint növekedő intelli-
gencziája, szakképzettsége és lelkes munkál-
kodása mihamarabb meg fogja valósítani mi-
nisterünk óhaját. 

(lübéd.J Kúrián Albert. 

Az imádság az elemi iskolában. 
Az elemi iskolának, különösen az állami 

és községi jellegűnek, úgyszólván egyetlen 
tisztán vallási ténykedése az imádkozás. A 
reális meretek tanítása s az olvasmány-tárgyalás 
alkalmával fordulnak elő esetek, midőn rá 
lehet és kell mutatni a dolgok létrehozásában s 
bölcs intézésében megnyilatkozó Gondviselésre. 
Ezeknek az alkalmaknak megragadása azon-
ban a tanító belátásától és okosságától függ. 
Az imádság más. Ez hozzátartozik az iskola 
szelleméhez és rendjéhez. A magyar népisko-
lák vallás-erkölcsi irányának bizonysága az a 
tény, hogy az iskolai munka minden elemi 
iskolában kivétel nélkül imádsággal, az Isten 
segedelmének kikérésével kezdődik és hála-
adással végződik. 

Ezért nem közömbös, hogyan imádkoznak 
elemi iskoláinkban a gyermekek, hogy végzik 
ezen egyetlen szorosan iskolai vallási tényke-
désüket. 

Hát bizony sok helyen rosszul végzik. 
Sok iskolában valóságos imádkozógépek a 

gyermekek, a kik minden bensőség, minden 
áhítat, sőt minden komolyság nélkül hadarják 
el úgy tanítás előtt, mint után az imát, 
mintha csak az volna a czél, hogy mielőbb 
túlessenek az egészen. 

Vájjon a tanító áhítat-hiányára vezethető 
vissza az ilyen minden czél nélkül való imád-
kozás ? Részben arra is, de részben egyébre. 
Annyi bizonyos, hogy ha a tanító nem imád-

kozik a gyermekekkel benső áhítattal: nem 
ad követendő példát. A gyermekek leolvassák 
az arczárói, hogy robot-munkát végez s pél-
dáját követni fogják. Ámde abból, hogy a 
gyermekek gépek módjára imádkoznak s 
az a főgondjuk, hogy mielőbb túlessenek 
azokon a kis rövid imádságokon, nem mindig 
lehet a tanító áhitathíányára, vallási érzüle-
tének gyengeségére következtetni; mert a 
gépies és értelem nélkül való hadarás szár-
mazhatik rossz szokásból is, a minthogy a 
leggyakoribb esetben ebből is származik. 

Mennyire el van ez a rossz szokás terjedve 
s milyen nehéz rajta változtatni, azt tapasz-
talhatják mind azok, a kik az iskolai munka 
megfigyelésével foglalkoznak. A gyermekek 
megszoknak bizonyos kiejtésbeli hibákat s 
még a legnagyobb gonddal is alig lehet azokat 
kiirtani. Pl. a Gönczy-féle imának „add, hogy 
a mi jót tanultunk", részletét így mondják: 
„add, hogy a mi jól tanultunk," a Szász 
Károly-féle imának, „hogy minket az éjjel 
megtartottál" részletét így mondják: „hogy 
minket az éjjel megtartottál." 

Az elemi iskolai imádságot, a vallás-erkölcsi 
nevelés tényezői közé emelni (ott, a hol még 
nem az), nem utolsó föladata a tanítónak. 

Ezen föladat sikeres megoldásának az első 
föltétele, hogy a tanító maga mutasson jó 
példát tanítványainak az áhítattal való imád-
kozásra. Tanítás előtt kellő időben legyen ott 
az iskolában, hogy az imádkozás idejére biz-
tosítva legyen az imádsághoz megkívántató 
rend, csend és komolyság. Míg az a csend 
és nyugalom nincs a teremben, a minő a 
templomban van csengetés előtt, a tanító ne 
fogjon az imádsághoz. Tanítás után ne siessen. 
Míg a gyermekek könyveiket, Írószereiket el 
nem rakták, csendben és rendben nincsenek, 
ne adjon jelt az imára s ne tűrje, hogy ima 
alatt csak egy is valami egyébbel foglalkozzék. 

Maga az imádkozás legyen komoly és mél-
tóságteljes. Erre a tanító kell, hogy adja a 
jó példát. Az imádkozás mintaképe legyen a 
szépolvasásnak, hogy természetes hangsúlyo-
zásával a szöveg gondolatait híven adja vissza. 
Egy darabig jó, ha a tanító előimádkozik s csak 
akkor szólítja föl a gyermeket a hangos imádko-
zásra, ha látja, hogy a tanulók jó része már kö-
vetni tudja őt. Természetesen elvárja már kez-
dettől fogva minden tanítványától, hogy súgva 
utána mondja az imát. Ezt különben mondani 
sem kell a gyermeknek, mert önkéntelenül is 
követni fogja a szépen előmondott imádságot. 

Kérdés, vájjon egyáltalában tanácsos-e kar-
ban imádkoztatni ? 

Én nem tartom tanácsosnak. Az együttes 
beszéd vagy gépies beszéd,vagypedig káosz; mert 
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másféle nem lehet. Egyik sem az áhítat szava. 
Imádkozzanak a gyermekek csöndesen. Egy-egy 
gyermek mondja előre az imádságot, a többi 
kövesse úgy, a miként követik a hivők imát-
mondó papjukat. Az elő imádkozás járjon sorba, 
hogy minden gyermek szokjék hozzá az 
áhitattal való imádkozáshoz s megtanulja az 
imádság hangsúlyos elmondását. 

Ilyenformán az imádságot, mely most sok 
iskolában alig több szokásnál, az erkölcsi neve-
és tényezői közé leket illeszteni mindenütt. 

(Budapest.) E. J . 

„Viszonosság, egyenrangúság." 
Fenti czím alatt Nóvák Mihály az elemi 

oktatásnak egy régi, meggyökeresedett bajával 
foglalkozik s ugyanakkor összetéveszti az 
okot az okozottal s a bajt következményeiben 
támadja, semhogy inkább az okok miben-
létét s azok megszüntetésének módozatait tár-
gyalná. 

Régi dolog az, hogy az egyik népiskola 
nem respektálja a másik által kiállított bizo-
nyítványt s hogy a középiskola még kevésbbé 
teszi ezt! 

íme itt a gyakorlat által szentesített bizo-
nyíték arra, hogy a tanterv eddig sem volt 
egységes vagy legalább is nem mérték egy-
forma mértékkel. Mert czikkiró ne abban 
keresse okát az említett viszásságnak, hogy 
talán az egyik tanítót személyes tekintetek 
vezetik arra, hogy a másiknak munkáját 
negligálja, sőt kicsinyelje, hanem inkább 
abban, hogy az egyik iskola jobban megfelelt 
föladatának, mint a másik; az egyik a tanterv 
által előirt terjedelemben ölelte föl tanításá-
nak anyagát, míg a másik kevésbbé. 

S hogy ez így van, ne okoljuk ezért kivált-
képpen a tanítót, hanem inkább azon kedve-
zőtlen viszonyokat, melyek az iskola és tanító 
munkájára sokszor nagyon bénitólag hatnak. 

Valljuk meg azonban, hogy sokszor a 
tanítókban is megtalálhatjuk a hibát. Tudom, 
hogy kemény szavakat mondok el itt a nyil-
vánosság előtt, de megvagyok győződve, 
hogy müveit, hivatásukért lelkesülő kartár-
saim velem együtt érzik ennek keserű igaz-
ságát. 

Mert hát kezdjük azon, hogy iskola és 
iskola, tanító és tanító között nagy különb-
ség lehet. 

Az egyik tanító amint kilép a gyakorlat 
terére, nemes ambicziótól sarkallva, folyton 
tökéletesíti magát szakmájában, nem elégszik 
meg azzal a mi véletlenül elibe kerül, hanem 
keresi, kutatja a tökéletessebbet, a mi jó azt 

fölveszi, olvas, tanul, mert azt tartja, hogy 
még a legügyesebb és legképzettebb tanító 
sem érte el szakbéli tudományának a határ-
kövét s még mindig tanulhat újat. 

Ez tehát a műveltségben és tudományban 
emelkedett. 

Már a másik, ha kikerül a képzőből, azt 
hiszi, hogy onnét mindent magával hozott 
az életbe, a mire hivatása körében szüksége 
lehet. Ez a fajtája a tanítóknak szellemi 
önművelődését teljesen elhanyagolja, nem 
lovas s még azzal a kis szellemi táplálékkal 
sem él, melyhez ingyen juthatna. 

Ezeket tehát csak részben mentheti ki az 
az életigazság, hogy szellemi műveltség kifej-
lődésének föltétele az anyagi jólét. 

Már most tessék itt venni a két tanító, 
két iskola és a két munka közötti különbséget. 

Az első megfelelhet hivatásának, de már 
a másik, szerintem, nem. És azért mindakettő 
tanító. Mindakettő állíthat ki érvényes bizo-
nyítványt. 

Már most, ha a következményekből azt 
látjuk, hogy az utóbbi kartárs nem a törvény 
által hitelesített mértékkel mért, a mikor 
bizonyítványt állított ki, vájjon hol keressük 
akkor a hibát? 

S talán úgy respektáljuk azt a bizonyít-
ványt, hogy kollegiálitásból szemet hunyjunk ? 

Vegyük azonban azt az esetet, hogy tanító 
és tanító egyenlő. Mindakettő hivatása ma-
gaslatán áll. Az egyik osztott iskolában mű-
ködik, a másik teljesen osztatlanban. 

Az osztott iskola teljesen föl van szerelve 
minden jóval, a mi a tanítást megkönnyítheti 
s az eredményt biztosíthatja. A tanulók 
bejönnek az iskolába szeptember elején és 
járnak junius végéig. 

Nem úgy a másik, az osztatlan. Ide bejön-
nek a gyermekek október végén s kimarad-
nak márcziusban, mert hát a munka, a 
kenyérszerzés már igába hajtja azokat a 
csepségeket is. Már most ezekből tessék 
elgondolni, hogy a két iskola munkája között 
milyen lehet a különbség ? 

A szerkesztő úr zárjel között megjegyezte, 
hogy a középiskola sem respektálja az elemi 
bizonyítványt. (Legalább nem mindenütt! 
Szerk.) 

Ez is csak azt bizonyítja, hogy iskola és 
iskola nem egyenlő. Mert ha a bizonyítvá-
nyokkal egyformán qualifikáltak volna, akkor 
nem kellett volna a középiskolákban úzusba 
venni a fölvételi vizsgálatokat. 

Az a vádja tehát a czikkirónak, melyet 
nem mondott ugyan ki nyíltan, de soraiból 
ki lehet olvasni, mintha az egyik tanító 
személyes irigységből, vetélykedésből nem 
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Respektálná a másik által kiállított bizonyít-
ványt, nem állhat meg. 

A bizonyítvány szorosan hivatásunk ügykö-
rébe tartozó dolog, melynél kicsinyes személyi 
tekinteteknek, de még kollegiális érzelmeknek 
sem szabad közrej átszaniok, mert szerintem 
minden tanító — ha felsőbb hatósága előtt 
nem is, de mikor oklevelét kézhez kapta — 
néma esküt tett le a Mindenhatónak, hogy 
a reá bízott feladatot pontosan és lelkiisme-
retesen teljesíteni fogja. 

(Nagy-Tapolcsányj Szalay Pál. 

A nyugdíjtörvény re vizi ója. 
Eddig egyetlen hozzászóló sem emlékezett 

meg arról, hogy mi történjék a nyugdíjrajogo-
sított elmebeteggel, illetőleg annak családjával. 

A mint tudjuk, az elmebaj különféle s több-
nyire hosszantartó. Előfordulhat a betegség-
nek olyan foka, mely miatt a szerencsétlen 
otthon tartható, de előfordul nem ritkán 
olyan mértékben, hogy amiatt a beteget 
elmegyógyintézetben kell elhelyezni; kíván-
hatja ezt a betegnek kigyógyíttatása, de leg-
inkább a beteg olyan fokú állapota, mely 
által a környezetére veszélyessé válhatnék. 

Az ilyen betegnek gyógyintézetben való 
kezeltetése a harmad-osztályú legkevesebb 
fizetéses helyet véve számítási alapul, évi 
504 koronába kerül; hogy valakinek nyugdíja 
ezt fedezhesse, a jelenben érvényben levő 
nyugdíjtörvény értelmében 800 korona fize-
tést véve alapul, 2172 évig kellene szolgálnia, 
azonban ezen betegség korábban is bekövet-
kezhetik s ha később állna is be, vájjon ma-
rad-e az elmebeteg részére kiutalt nyugdíjból 
annyi, a mennyi a beteg otthon (?) tartózkodó 
családja ellátására, bár szüköcskén, elegendő ? 
Alig hiszem, még ha 800 koronánál magasabb 
fizetés után szabnák is ki a nyugdíját. 

Ezért ezen körülményre az illető intéző 
körök jóakaró figyelmét szintén föl kell hívni, 
hogy módot nyújtsanak az elmebetegek és 
azok családjai ellátására. Vagyis helyezkedjék 
az új nyugdíjtőrvény humánus alapra, mely 
czélul tűzze, hogy a legnagyobb szükséget 
szándékozik első sorban fedezni. 

Még egyről kívánok megemlékezni. Senki 
se nyugdíjaztassák elfogadható alapos ok nél-
kül. Személyesen ismerek két olyan munka-
képtelennek nyilvánított kartársat, kik elbír-
nák még a munkát, de az egyik, mert nyug-
díja és űjabb jövedelmi forrása több, mint 
volt tanítói fizetése, a másik, mert vagyonos s 
egyik elöljárójával egyezni nem tudott s mert 
a nyugalmat és a nyugdíjat is szerette, 
nyugdíjaztatta magát. Ezek világosan bizo-

nyítják, hogy visszaélések fordultak elő a 
nyugdíjaztatásnál s ennek kikerülése végett 
szükséges a mai nyugdíjazó bizottságok 
revízió alá vonása is. 

(Deésakni.) JBorka Alajos. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A marostordamegyei általános tanító-

testület nov. 10.-én tartotta meg XXIII. r. 
közgyűlését Máthé József elnöklete alatt. 
A gyűlés iránt szokatlan nagy érdeklődés 
nyilvánult; megjelentek arra a többi közt 
báró Kemény Kálmán v. b. t. t., főrendiházi 
alelnök, br. Kemény Kálmánné, br. Bánfi 
János és neje, gr. Toldalagi László és neje, 
gr. Toldalagi Anna, gr. Fa.«s Béláné, br. Bánfi 
Ráchel, gr. Vildburgné, br. Bánffy Elza, br. 
Kemény Ákos országgyűlési képviselő, Mikó 
Árpád főispán, Bésy Zoltán alispán, Deák 
Lajos kir. tanfelügyelő stb. E gyűlés egyik 
kiváló érdekességét az képezte, hogy ezen 
tartatott emlékbeszéd báró Bánffy Jánosné, 
szül. Wesselényi Jozefa bárónő fölött, ki a 
vármegyei tanítótestületnél a rendelkezése alatt 
állott báró Bánffy János Endre-alapból körül-
belül 2900 írtos alapítványt tett, melyet Máthé 
József szép elnöki megnyitó beszéde után Jánosi 
Béla beresztelki ev. ref. lelkész tartott. Az emlék-
beszéd mély hatást tett. A szép beszédet év-
könyvbe iktatják. Deák Lajos tanfelügyelő is 
kegyeletesen emlékezett meg a jótékony bárónő 
érdemeiről. Ezután Nagy Lajos magyar-régeni 
áll. isk. ig.-tanító ezen alkalomra írt ódáját sza-
valta el Imreh Ella. Tályai György és Deák 
Lajos kir. tanfelügyelő üdvözölték Papp 
Ferencz gödemesterházi, Szabó Miklós radnót-
fájai, Gönczi János marosvásárhelyi és Bartha 
Gyula ákosfalvi tanítókat, a kik negyed szá-
zada működnek a népnevelés terén. Papp 
Ferencz a maga és társai nevében meghatva 
mondott köszönetet. Ezután fölolvasást tartott 
Szentgyörgyi Dénes közs. iskolai vezértanító a 
phonomimikai írvaolvasási módszerről. Négy 
tiszteletbéli tagot is választottak; a megválasz-
tottak : Péterfy Sándor, Lakits Vendel, Benedek 
Elek és Ujváry Béla. Délután folytatták a 
gyűlést és elhatározták, hogy a tanítótestület-
nek évkönyvek és földrajz nyomtatási díjából, 
valamint a Tanítók Házára tett alapítványból 
álló tartozásait úgy fedezik, hogy az évi tag-
díjakat 1901. évtől kezdve 2 koronáról 4 ko-
ronára emelik. Azután meghallgatták a főjegyző 
jelentését a tantestület 1900. évi működéséről 
és Osz János fölolvasását az „Iskolai szere-
tetről". Örömmel vették tudomásul, bogy br. 
Kemény Kálmánné szül. br. Bánffy Polixéna 
200 koronával a tanítótestület alapító tagja 
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közé lépett és Wlassics ministerhez üdvözlő 
sürgönyt küldöttek. Az indítványok során 
pedig fontos határozatokat hoztak a Tanítók 
Háza gyufája terjesztése, háziipar támogatása, 
földrajz kinyomtatása stb. ügyében. Megválasz-
tották képviselőnek az Orsz. Bizottságba ismét 
Máíhé József elnököt. Még több kisebb jelen-
tőségű indítvány jött sorra, melyek letárgya-
lása után a közgyűlés este 6 órakor véget 
ért. Este 8 órakor hangverseny volt, melyen 
Benedek Elek, a ki a közgyűlésen is meg-
jelent, nagy hatással olvasta föl egy szép el-
beszélését a székely népéletből. A társadalom 
előkelőségei a jól sikerült hangversenyen is meg-
jelentek, a mi örvendetes jele annak, hogy a 
marostordamegyei kartársak már elfoglalták 
a társadalomban azt a helyet, a mely az intelli-
gens tanítóságot ott megilleti. 

X A győrvidéki tanítóegyesület november 
hó 13.-án 20 tag kívánatára rendkívüli köz-
gyűlést tartott, hogy két érdemekben dús tagjá-
nak, névszerint Haiczinger György beziróm.kath. 
és Benedek Adolf győri ág. ev. nyugalmazott 
tanítónak abból az alkalomból, hogy a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi minister a népok-
tatásügy terén szerzett érdemeiket magas 
elismerésben részesítette, az egyesület is örö-
mének adhasson kifejezést s népoktatásügyünk 
e buzgó munkásainak kívánja, hogy a nyu-
galmat, a megérdemelt elismerés mellett, még 
sok éven át élvezzék. Bizony méltó az elisme-
rés hangján szólani azokról, kik e nehéz pá-
lyán 31, illetve 33 évet töltöttek el lelkese-
déssel és buzgalommal; kik egész nemzedéke-
ket neveltek a hazának, a társadalomnak. 
Harczosok voltak ők, nehéz harczot vívtak; 
de a mely harcz után a nyugalmat csak saját 
lelkiismeretökben találhatják meg. Mert a 
társadalom, melynek a tanítók alapvető mun-
kásai, nem méltányolja még ma sem a fontos 
és nehéz munkát úgy, mint azt megérdemel-
nék. Sőt nem ritkán a hálátlanság, a lenézés, 
a durva sértegetés, megbántás a munkánk 
jutalma. A közgyűlést közp. választmányi 
ülés előzte meg, melyen tudomásul vették a 
pénztáros jelentését és Benedek Vinczének 
az „Eötvös-alapra" és „Tanítók Házára" esz-
közölt gyűjtése eredményét, mely gyűjtésből 
az „Eötvös-alapnak" 57 korona 60 fillér kül-
detett el, a „Tanítók Házára" pedig 133 ko-
rona 75 fillér marad. A közgyűlésen dr. Kará-
cson Imre elnök üdvözölte a nyugalomba 
vonuló kartársakat. A második tárgy a közp. 
választmány azon javaslatának tárgyalása volt, 
hogy egyesületünk 2000 koronás alapítványt 
tegyen a Tanítók Házára. Ezt a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel elfogadta. Ezután a 
tanítókat ért sértés ügye tárgyaltatott. A 

közgyűlés teljesen magáévá teszi az Orsz. 
Bizottság határozatát s megbotránkozását 
fejezi ki egy pesti hirlap magatartása fölött ; 
a tanítótestület nem zárkózik el a bírálattól, 
sőt köszönettel veszi, de annak a lapnak 
durva kifakadása nem bírálat, hanem jogosu-
latlan sérelem. Néhány kisebb ügy elintézése 
után az ülés véget ért. 
A Az ungmegyei ev. ref. tanítóegyesület 

Ungváron tartotta meg rendes őszi közgyű-
lését Dicső Endre elnöklete alatt. A népes 
gyűlés lefolyásának kimagaslóbb mozzanatai 
voltak az elnöki megnyitó beszéd keretébe 
felölelt értekezés a „Miként lehetne népünket 
a gazdasági ismeretek útján mértékletességre 
és takarékosságra szoktatni?" czímű tételről; 
továbbá Marikovszky Lajos elhunyt tagtárs 
nekrológja Könyves Mihálytól, a Dicső Endre 
által irott: „Minő vallásos ismeretek és hogyan 
taníttassanak azok sikeresen népiskoláink első 
osztályában" czímű jutalmat nyert pályamű 
fölolvasása és birálata stb. De legkimagaslóbb 
volt az a jelenet, mikor a tagok versenyre 
keltek egymással azért, hogy ki Írassa föl 
előbb nevét az Eötvös-alap-ba való belépésre. 
Dicső Endre elnök, Szabó Albert főjegyzőn 
kívül és kik már előzőleg tagjai voltak az 
Eötvös-alap-nak, 50 koronás részes-jegy vásár-
lására — a jövő évtől kezdődőleg — kötelez-
ték magukat a következő egyesületi tagok: 
Papp Lajos, Bóczér István, Mesko János, 
Mesko Gáspár, Karábélyos Gyula, Laky József, 
Kádár Ferencz, Enyedi Lajos, a 45 évet szol-
gált Maksa József, Könyves Mihály, Láczay 
József, Szabó Béla. Adja Isten, hogy ezt a 
szép példát a többi tagok is mihamar kövessék ! 

A Az ungvármegyei néptanítóegyesület 
szobránczi járásköre őszi gyűlését Tárnán tar-
totta meg. Gyakorlati tanítást Fetkovics János 
hunkóczi g. k. tanító tartott, ismertette a 
kutyát a népiskola II. osztályában, majd 
Harajda András tarnai tanító a játék peda-
gógiai értékéről értekezett; ezután Gtrigássy 
Károly járásköri elnök lépett az előadói szék-
hez s tartott szabad előadást az Eötvös-alap-
ról, számokkal igyekezve kimutatni, hogy mily 
nagy összegeket adott ki ez az alap tanítók, 
tanítók özvegyeinek segélyezéseire és tanítók 
gyermekeinek taníttatására. Buzdította a tag-
társakat, hogy lépjenek be tagoknak az Eötvös-
alapba, mert — úgymond — minél több 
tagja lesz az Eötvös-alapnak, annál több jót 
tehet a tanítókkal. A gyűlés végével az elnök 
szétosztotta a tagok között Reisner Emánuel 
gyufagyáros által mintául küldött Tanítók 
Háza gyufáját, mire kimondta a köri gyűlés, 
hogy a szobránczi járás tanítói ezután házi 
szükségleteiket is csak azon füszerkereskedé-
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sekben fogják beszerezni, melyekben Tanítók 
Háza gyufája is árusíttatik s ezt a helyi 
lapokban is közzé teszik. Még a Magyar 
Tanítók Naptárának megvételét ajánlotta az 
elnök tanítótársainak s a gyűlést bezárta. 
A tavaszi gyűlés Hlivicsén lesz, mikor a Taní-
tók Háza javára tánczmulatság rendezése van 
tervbe véve. 

<5 Nagy-Küküllö vármegye ált. tanító-
egyesületének hévízi járásköre őszi köri 
gyűlését Domboson tartotta meg. Marlin J. 
dombosi állami tanító gyakorlati tanításá-
nak meghallgatása után a kör elnökévé 
Zahumenszky István kőhalmi áll. ig.-tanítót 
választották meg. Ezután Baumann Gy. nagy-
halmágyi tanító „Az élet" czímén mély 
érzelmekről tanúskodó felolvasást tartott, 
majd a gyűlés az iskolai életből vett kérdések 
fölött tanácskozott. Elhatározták, hogy ezentúl 
minden gyűlés népies felolvasásokkal s táncz-
mulatsággal fog megtartatni, melyeknek tiszta 
jövedelme a Tanítók Háza javára fordíttatik. 
A Magyar Tanítók Naptárát a kör minden 
tagja megrendeli s a Tanítók Háza gyufáját 
terjeszti. A nagy érdeklődés mellett lefolyt 
gyűlést, melyen Danes Bertalan kir. tanfelügyelő 
is jelen volt, kedélyes társas-ebéd követte. 

13 A somogymegyei ált. tan.-egyesület 
kaposvári járáskörének Kaposvárott tartott 
rendes őszi gyűlésén gyakorlati tanítást tar-
tott Cságoly József „az igéről" s Yajthó Jenő 
a „magyar mese- és monda-világról" szabad 
előadást. A jövő évi tavaszi gyűlésen Czeglédy 
Tivadar gazdasági irányú fölolvasást fog tartani. 

± A háromszékvármegyei tanítóegyesü-
let sepsi járásköre Rétyen tartotta meg őszi 
rendes gyűlését, melyen a többi közt Kovács 
Dénes gyakorlati tanítást tartott az alkotmány-
tanból, Vén Árpád a baromfitenyésztésről érte-
kezett és beérkezett munkákról bírálatokat 
olvastnk föl. Nagy György az alapműveletek 
9-es próbáját mutatta be. Pap György indít-
ványozta, hogy miután utánjárásának sikerült, 
hogy két kereskedőnél már található Tanítók 
Háza gyufája, minden tanító hasson oda, hogy 
a kiskereskedők innen szükségletüket besze-
rezve, ne legyen oly község, a melyben ne 
a „mi gyufánkat" fogyaszszák. 

$ A marostordamegyei ált. tanítótes-
tület mezőségi köre ez évi őszi gyűlését 
a Feketén tartotta Bartha Lukács elnöklete 
alatt, a ki megnyitó beszédében a testi neve-
lés fontosságát? fejtegette és igen meleg sza-
vakkal ajánlta a kör tagjainak a Tanítók Háza 
gyufájának terjesztését, úgyszintén a Magyar 
Tanítók Naptárának megvételét is. Oláhné-
Báthori Anna tanítónő szépen megírt érteke-
zését olvasta föl a „Munkás élet becse a nép-

iskolában és az életben" czímmel. Gellért 
Ferencz a „Nemzeti szellem fejlesztése a 
népiskolában" czímü értekezést olvasott 
föl. A megejtett bírálat alapján a Bányai 
András gyakorlati tanítása, az alkotmánytan-
ból, teljesen sikerültnek mondatott ki. 

13 A csikmegyei általános tanítóegyesü-
let gyergyói köre a gy.-hollói áll. el. iskolában 
tartotta évi rendes gyűlését, melyen Bencze 
József gy.-hollói áll. el. isk. tanító sikerült 
gyakorlati tanítást tartott a földrajzból a IV. 
vegyes osztályban, ismertetvén Maros-Torda-
megyét. Gidró János gy.-3zentmiklósi polg. 
isk. tanító „A pedagógia fejlődésének rövid 
vázlata" czímü értekezést tartott. 

A A krassószörényvármegyei tanítóegye-
sület lugosi köre Lúgoson tartotta őszi gyű-
lését, melyen Glanz Rezső lugosi áll. isk. 
tanító tanulságos gyakorlati tanításának meg-
hallgatása után Baskó László köri elnök javas-
latára 8 tag 50 koronás részesjegy gyei be-
lépett az Eötvös-alap tagjai sorába. Huszár 
Imre lugosi áll. isk. tan. bemutatta az ifjúsági 
egyesületek szervezésére vonatkozó alapszabály 
tervezetét, a mely csekély módosítással elfo-
gadtatott. Mozgalom indult meg a járásban, 
hogy ezentúl csakis Tanítók Háza gyufáját 
kell használni. A mozgalom élén Krizsovánszky 
Ádám állami tan. áll. 

ffi A locsniánd-esperesi tankerületi róm. 
kath. néptanítók egyesülete folyó évi őszi 
és jubileumi közgyűlését Locsmándon tartotta 
melyet, istentisztelet után Kovács Ignácz kerületi 
esperes szép beszéddel nyitott meg. Kölcsey 
„Hymnus"-a eléneklése után Míksz József 
szabadbárándi osztálytanító szép alkalmi ódát 
szavalt el a jubileumi évről. Az elnöki bejelen-
tések után indítványokat tárgyaltak. 

jg A nagyszalontai ev. ref. egyházmegyei 
tanítói egyesület erdőhegyi köre Anton tar-
totta rendes őszi gyűlését. Lehótzki Albert 
helybeli tanító az írva-olvasás köréből tartott 
minta-tanítást, melynek kapcsában a kör tag-
jai az írva-olvasás módszerét kimerítően tár-
gyalták. Varga Károly „Visszaemlékezéseim" 
czímmel értekezést tartott, Hajdú József pedig 
arról értekezett, „ miért nem tisztelt (? Szerk.) 
a néptanítói állás és miért nem lehet (!) azzá?" 
Nagyon helyesen arra a következtetésre jutott, 
hogy a tanító folytonos önképzése az egyedüli 
helyes út a tanítói állás minél tiszteltebbé 
tételére. Posta Lajos indítványára elhatározták, 
hogy a Tanítók Házára nagyobb alapítványt 
létesítenek. Fölkarolták a Tanítók Háza gyu-
fáját és a Magyar Tanítók Naptárát is. p. 

— Egyesületi élet cz. rovatunk egy részét, 
tér szűke miatt, jövő számunkra kellett 
hagynunk. 
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A kéve kötve jó. 
Balázs József tanító úr kérlelő szóval 

fordult élete párjához: 
— Fogadjuk föl, Mariskám, azt a szegény 

kis tót fiút. Lásd, sem apja, sem anyja az 
istenadtának. Most már a nagynénje is hal-
doklik, a ki eddig gondozta. Elpusztul a 
nyomorult kis lélek, ha pártját nem fogja 
valaki. 

— De miért legyünk éppen mi azok a 
pártfogók? — kérdé a menyecske harczias 
hangon; miért nem veszi magához a főtisz-
telendő úr, vagy biró uram, vagy a többi? 

— Édes szivem! A főtisztelendő úr öreg, 
törődött ember; nénje, a ki a házát vezeti, 
még öregebb: ők nem bajlódhatnak olyan kis 
gyermekkel. Biró uramat úgyis hét cseme-
tével áldotta meg jó sorsa; neki a nyolczadik 
apróság már igazán sok volna. A többiek meg 
nem arra való szívűek. 

— Mi meg nem arra való zsebüek vagyunk, 
Józsi. Fizetésed, földed, gabonád, fád ösz-
szesen alig ezer korona. Abból magunk is 
csak édesanyád segítségével tudunk úgy, a 
hogy megélni. 

— Kedves Mariskám! Hiszen csak ket-
tecskén vagyunk. Ennyiőnknek sok is, a 
mink van. 

— Sok ám, kivált ha ilyen módon majd 
négyen-öten leszünk. 

— Ötnek főzöttel hat is jólakik. 
— De Józsim, lelkem, hiszen beszélni sem 

tudok avval a gyermekkel! Tót a nyelve, azt 
meg én hallásból sem ismerem. 

— Annál szebb lesz, galambom, ha kis 
idő multán magyar nemzetünknek új tagot 
nevelsz belőle. Tanítónénak becsületére válik 
a magyarosítás. 

— Becsület ide, becsület oda, de ha nincs 
miből tartani, ruházni! 

— Lesz, Mariskám. Bizony mondom, hogy 
lesz. ígérd meg, hogy ide veszed azt a fiát; 
én is megígérem, hogy rövid időn előteremtem, 
a mivel többet eszik. 

— Honnét, miből ? 
— Majd kisütjük. Csak bizd reám, s tedd 

meg, a mire kérlek. 
— Hát tudod Józsi, ismerlek, hogy fur-

fangos vagy. Nem bánom. Ha mához egy 
hétig, a jövő vasárnapig, kitalálsz valami 

pénzszaporítót: az nap délután együtt megyünk 
a gyermekért. 

— Fukaron méred a határidőt, babám. De 
hát Isten neki. Kezet reá! 

Nem hiába mondá pedig a menyecske 
furfangosnak az urát. Furcsa eszű is volt az. 
Már a preparandiában is mindig azt kér-
dezte: „Miért?" Soha sem elégedett meg azt 
tudni, hogy valami így, meg úgy van. Min-
dennek az okát fürkészte. De aztán úgy is 
felelt ám a képesítő vizsgálaton, hogy a 
tanfelügyelő úr csodálkozva súgott össze a 
tanár urakkal. 

Mikor nyolcz esztendő előtt Mariskája 
kökényszeme, aranyhaja, rózsaarcza mai falu-
jába vitte, ott is az volt első dolga, hogy a 
köznyomoruság okait kutatta ki. S bizony, 
ha a főtisztelendő úr nem olyan öreg, s ha 
biró uram valamicskével bátrabb ember, ott 
is csodálkozva súgtak volna össze utána. 

Megboldogult ipa, a volt öreg tanító alig 
evett három almát évente kertjének harmincz 
fájáról. A jó szomszédok, s még jobb gyer-
mekeik, mind elhordták féléretten. Balázs 
Józsi mindjárt első esztendejében megtanította 
a nagyobbacska gyermekeket ojtani, szemzeni, 
fát ápolni. Most alig van a faluban udvar, 
a melyikben öt-hat jó gyümölcsfa ne volna. 
Természetes, hogy a furfangos ember szekér-
derékkal hordja haza őszkor kertje termését. 

A főtisztelendő úr sokszor panaszolta, hogy 
vasárnap esténkint nem tud elaludni attól az 
éktelen kurjongatástól, a mit a kapatos legé-
nyek a szomszéd korcsmában véghez visznek. 
„Égetni kellene, a ki a nótájokat kitalálta!" 
Balázs Józsi sorra járta a jobblelkü legényeket, 
s azóta vasárnap esténkint dalegyesület van 
az iskolában. A furfangos ember négyeshangú 
nótáiban most már a főtisztelendő úr is 
gyönyörködik. Néha még egy-két kancsó bort 
is küld át gyantázni. 

Az ismétlős-iskolások sehogy sem akartak 
följárni. A volt ö reg ' t an í tó egyre jelentette, 
de biró uram soha sem büntette a mulasz-
tókat. Balázs Józsi kidoboltatta, hogy az 
ismétlős-iskolásokat megtanítja kosarat, meg 
szalmakalapot fonni. Most nénémasszonyék 
maguk seprüzik be serdülő gyermekeiket az 
iskolába. S áldják a furfangos embert a 
hasznos oktatásért. 

Nem is ezer korona volt ám a jövedelme, 
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a mint a felesége mondotta. De hát az 
asszonyok a munkát nagyítani, a hasznát 
meg kicsinyíteni szokták. Főképen ha idegen 
kenyérpusztító forog szóban. Hanem azért ez 
egyszer mégis tanítóné asszonyomnak kellett 
engednie. Mert a furfangos ember csakugyan 
kieszelte a megígért, darabka kenyeret. 

Másnap, harmadnap, negyednap, iskola után 
nyakába vette a falut. Biróné, esküdtné, hat-
vékás Török Mihályné, nyakigláb Kovács 
Andrásné, meg mit tudom én kicsodáné asz-
szonyomékhoz sorra betért. S némi változással 
mindenütt ugyanazt a nótát kezdte rá: 

— Nagy sorom van, szomszédasszony, 
nénémasszony, komámasszony! 

Az asszonyok mind azt mondták reá, hogy 
csak könnyítsen a szivén. 

— Egy kis pénzmagra szeretnék szert tenni. 
— Hisz az magunknak sem volna rossz. 
— Hát hiszen a kéve kötve jó. Ha néhányan 

összefogózkodunk, majd csak jutunk valamire. 
Kivált ha kegyelmed is hozzájárul. 

— De mivel? 
— Egy-két garassal, egy-két tyúkkal, egy-

két zsák szemmel, egy-két napi munkával. 
S azt sem kiranom ingyen. 

— Miféle furfang ez megint, tanító uram? 
— Aprómarha-tenyésztő szövetséget szeret-

nék a faluban összetákolni. 
— Hát az mire jó ? 
— Arra, hogy a szövetség télen-nyáron 

sok és jó csirkét, kappant, tyúkot növeljen, 
s télen a városban, nyaranta meg a fürdőben 
jó pénzért eladja. 

— De hogyan akar tanító uram télen 
csirkét költeni, mikor a tyúk sem nem tojik, 
sem nem kotlik? 

— Mi könnyebb annál? Ott a málés Kis 
János uram üres csűrje. Kemenczét rakatunk 
belé, kifütjük, s a jó melegben majd megjön 
a tyúkok eszecskéje. 

— No, ezt értem. De annak a tengernyi 
aprómarhának emeletes házat építsen ám 
tanító uram. 

— Dehogy építek! Csak a csűrt deszkázom 
be emeletekre. 

— És hol veszi a pénzt a deszkázásra, a 
tyúkokra, a tartásra meg a többire ? 

— Mondtam már, hogy a kéve kötve jó. 
A szövetségnek mindenik tagja ád egy-egy 
koronát a csűr berendezésére, hat-hat tyúkot, 
meg egy-egy kakast a tenyésztésre, két-két 
zsák szemet az eltartásra, s egy-egy szekér 
szalmát a fűtésre. 

— Hát aztán ki fogja azt a tyúkkastélyt 
gondozni ? 

— Mi magunk. Egyik nap kegyelmednek, 
másik nap a szomszédasszonynak, harmadik 

nap komámasszonynak serdülő leánya, meg 
az én háznépem. 

— Hiszen tanító uramnak még sem fia, 
sem leánya nincsen. 

— Éppen abban járok, hogy legyen. 
— De annyi áldozattal, meg fáradsággal 

magam is tenyészthetek annyi aprómarhát, a 
mennyit akarok. 

— Harmadszor mondom, hogy a kéve kötve 
jó. Kegyelmed maga tiszenöt-husz darabot 
ha tart. Ha tojnak a tyúkjai, jó ; ha nem 
tojnak, avval sem törődik. A hízásukat is a 
karmaikra bizza. Csirkéinek feleszáma növe-
kedtében elpusztul. Őszre már nincs eladni 
való aprója, hogy az új esztendőről ne is 
szóljak. Nyaranta is csak annyi pénzt lát 
szárnyasaiból, a mennyit éppen adnak a 
városban, a hol akkor úgy is van elég. Egy-
szóval, egész majorságának csak egy-két tyúk-
levesnyi, meg sültcsirkényi hasznát látja. 
Holottan ha összefogózkodunk, télen-nyáron 
mindig lesz tojásunk, csirkénk, még pedig 
sok is, jó is és mi szabjuk meg az árát. 
A közös szerzésből egy esztendőben kétszer 
is kinyeri kegyelmed áldozata, fáradsága 
jutalmát. 

Addig üzte-füzte a szót a furfangos ember, 
hogy vagy huszonöt nénémasszonyt, meg 
bátvámur,unat csakugyan reá vett a gondo-
dolatára. És azután úgy tőn, a miként beszéle. 
Málés Kis János szövetségi hozzájárulásnak 
oda adta üres csürjét, meg elhagyott udvarát. 
A csűrt a furfangos ember ócska deszkákkal, 
léczekkel emeletes rekeszekre osztotta. Az 
egyik szügletbe kemenczét rakatott. Az össze-
szedett-vedett aprómarhát fajták szerint össze-
csoportosította. Az udvart nagyolva fölásatta; 
hadd kerüljenek fölülre a férgek. A begyült 
szem rostaalját az udvaron szétszóratta; hadd 
szaporodjék a giz-gaz. Mindenik zegbe-zugba 
vizedényeket rakatott. Szóval, igazi tyúkfalvat 
telepített. 

A felesége el-elnézte ezt a munkát. Nem 
szólt, csak a fejét csóválta. De szombaton 
este, mikor ura azt mondá, másnap mehetnek 
már a kis tót fiúért, kitört a zsörtölődhet-
nékje: 

— Hát azt hiszed Józsi, hogy én hiszem 
a te új furfangod hasznát? No, rosszul hiszed. 
Mert én azt gondolom, hogy soha sem látsz 
te abból a tyúkvárból egyetlen egy fabatkát 
sem. Tojásod, csirkéd, meglehet, hogy lesz. 
De hogyan adod el ? Ki fog a te kappanaiddal 
a városban, meg a fürdőben házalni? Mind 
itt vész biz az a nyakadon; veheted, eheted 
magad! 

— Nem vész az, Mariskám! — felelt vígan 
a furfangos ember; — szekérrel jönnek majd 
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érte, ne félj. Csak győzzek annyit növelni, a 
mennyit kérni fognak. Jer be velem holnap 
délelőtt a városba Dafek uramhoz, a vendég-
lőshöz. Majd meghallod, mit mond? 

Másnap, vasárnap délután a menyecske 
ragyogó arczczal vezette a kis tót fiút a barát-
ságos tanító-házba Hogyne, mikor Dufek uram 
az nap délelőtt a szeme láttára kötött szer-
ződést a férjével, a jövő esztendő elejétől 
kezdve, hetenkint husz pár aprómarhára! 
S annak a hasznából a szövetség, a gondozás 
vezetéseért, egynegyedrészt neki ajánlott föl. 
Abból, ha egyéb nem, egy-két darab ruha, 
meg egypár csizma csak kitelik annak a kis 
tót fiúnak. A ki is egy esztendő multán már 
a második tyúkvár udvarán dúdolgatta, hogy: 
„A kéve, a kéve kötve jó!" 

(Lőcse.) Hajnóc&i József dr. 

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

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek. — 84.056. sz.) 

Id. kapriorai báró Wodianer Albert 1892-

évi deczember hó 3.-án tett végrendeletének 
nagylelkű nemes s hazafias intézkedése folytán 
1899. évi február hó 9.-én kelt s általam 
ugyanez évi márczius hó 5.-én 14.090. szám 
alatt jóváhagyott „Alapító-levél" szerint a 
„Magyar Tudományos Akadémia" kezelésében 
„néhai idősb kapriorai báró Wodianer Albert 
alapítványa" czímén 50.000 azaz ötvenezer 
korona tőkeösszeggel alapítvány létesült azzal 
a rendeltetéssel, hogy ezen összegnek „évi 
kamata, két egyenlő részre osztva, jutalmul 
adassék évenkint két oly néptanítónak, kik a 
növendékeiket szeretettel nevelő s a leghelye-
sebbnek ismert tan mód szerint oktató nép-
tanítók közül, legkiválóbb gyakorlati ered-
ményt kitüntetettekül: a népiskolai tankerületi 
hatóságok által — az illető néptanító vezette 
iskola vagy osztály jellegének, illetve fele-
kezetiségének érintése nélkül — tett indokolt 
kijelölés és ajánlat alapján arra a „Magyar 
Tudományos Akadémiá"-nak saját kebeléből 
választott bizottságától a legméltóbbnak Ítél-
tetnek." 

Az alapító-levélből és a „Magyar Tudo-
mányos Akadémia" 1900. évi deczember hó 
26.-án tartott összes ülésében a jutalmak oda-
ítélésének módozataira vonatkozólag meg 
állapított ügyrendi szabályzatból szükséges 
tudnivalókat szigorú miheztartás végett kivo-
natilag a következőkben közlöm: 

1. Az alapítvány rendeltetésének megfele-
lően kiadandó két — egyenkint évi 1000— 

1000 koronából álló jutalom minden évben 
az Akadémia nagygyűlésén tűzetik ki. 

2. A királyi tanfelügyelőknek minden évben 
legkésőbb november hó 30.-áig teendő aján-
lataik, illetőleg kijelöléseik elkészítésekor figye 
lembe kell venniök a néptanítónak a gyer-
mekek nevelése és tanítása körül kifejtett 
gyakorlati munkásságát, nevelői s oktatási 
buzgalmát, a gyermekekkel való gondos és 
szerető bánásmódját az iskolában és azon 
kívül, a tanítás helyes módszerét, valamint 
annak a gyermek egész lényét fejlesztő 
erkölcsi hatását és eredményét; továbbá a 
tanítónak az iskolán kívül a felnőtt nép 
erkölcsének, értelmiségének és anyagi hely-
zetének javítása körül kifejtett gyakorlati 
fáradozását, végre egyéb a tanító értékét, 
közbecsülését a társadalom előtt emelő jeles 
tulajdonait s tevékenységét. 

3. Ezen a vallás- és közoktatásügyi magy. 
kir. minister által legkésőbb minden év deczem-
ber hó 15.-éig megküldendő jelentések alapján 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökeiből 
és titkáraiból alakított bizottság, melyben 
magát úgy a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minister, mint a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának igazgató - tanácsa" 
két-két kiküldöttje által képviselteti s melynek 
előadóját az elnökök s titkárok véleményének 
meghallgatása után az Akadémia elnöke jelöli 
ki, legkésőbb márczius hó első felében tar-
tandó ülésben az előadónak minőségi táblázat 
kíséretében teendő jelentése alapján megejti 
a kijelölést: s az Akadémia márcziusi összes 
ülésén a bemutatandó bizottsági előterjesztés 
alapján ítéli oda a jutalmakat. 

4. A jutalmazottaknak a jutalmat az Albert 
napját követő áprilisi összes ülésén az Aka-
démia elnöke, vagy helyettese adja át. 

5. Azon tekintetből, hogy e jutalommal 
kitüntetésben évről-évre többen részesüljenek 
s a hozzájuthatás nemes ösztöne ébren s 
alkalma nyitva tartassék: az alapító kíván-
ságához képest megállapíttatott, hogy a ki 
ezen jutalommal megtiszteltetett, részesülésétől 
tíz (10) év lejárta előtt, e jutalomra ujabban 
ne ajánltassék. 

Ennélfogva elrendelem s utasítom a királyi 
tanfelügyeíőséget, hogy úgy a folyó, valamint 
minden következő évben külön utasítás bevá-
rása nélkül, legkésőbb november hó 30.-áig 
teendő jelentésben a föntebbi 2.-ik pontban 
foglaltak szigorú szem előtt tartása mellett 
tankerületéből ezen jutalomra az iskola jelle-
gére való tekintet nélkül, két elemi népiskolai 
tanítót hozzon javaslatba s csatolja ezen jelen-
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téséhez az ajánlott két tanító élettörténetét, 
működését s az elért eredményét részletesen 
föltüntető külön-külön jellemzést. 

Budapesten, 1900. évi november hó 8.-án. 
A minister meghagyásából: 
dr. Axamethy Lajos, 

ministeri tanácsos. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanl'eliigyelőséghez. — 8658. sz.) 

A m. kir. közp. statistikai hivatalról és a 
statistikai adatszolgáltatásról szóló 1897. évi 
XXXV. t.-cz. 8. §-a értelmében kis- és nagy-
községekben, nyilvános vagy nyilvánossági 
joggal fölruházott iskolákban tényleg alkal-
mazásban levő elemi iskolai tanítók, tekintet 
nélkül az iskolaföntartóra vagyis az iskola 
jellegére, — egy számláló kerületben a szám-
láló biztosi teendők ellátását, ha a járási fő-
szolgabíró által számláló biztossá kineveztet-
nek, — a törvényben biztosított díjazás mellett 
elvállalni kötelesek. 

Erről a tanfelügyelőséget, vonatkozással az 
1900. évi népszámlálásról szóló 1899. évi 
XLIII. t.-cz. végrehajtásához a m. kir. keres-
kedelmi minister úrnak, folyó évi augusztus 
hó 28.-án 4015. ein. sz. a. kiadott „Általános 
Utasítások" 6., 7. és 8. §-aira oly fölhívással 
értesítem, hogy erről tankerülete összes elemi 
népiskolai rendes tanítóit, az iskolák jellegére 
való tekintet nélkül, azonnal értesítse és őket, a 
mennyiben számláló biztosokul kineveztet-
nének, e tisztségnek haladéktalan elvállalására 
és arra utasítsa, hogy a teendők iránt magu-
kat idejében és kellően tájékozzák. 

Megjegyzem, hogy a fönt hivatkozott törvény-
szakasz értelmében kis- és nagyközségekben 
mindazon elemi iskolákban, illetőleg osztá-
lyokban, melyeknek tanítói, mint számláló 
biztosok a népszámlálással lesznek elfoglalva, 
a tanítás a népszámlálás ideje alatt, vagyis 
az 1901. évi január l.-eje és 10.-ike közti 
idő alatt hat napig szünetelhet. 

Mind a mellett utasítsa a tanfelügyelőség 
az állami elemi iskolák gondnokságait és a 
községi elemi iskolák iskolaszékeit, hogy a 
népszámláló biztosokul kinevezendő tanítókat 
a népszámlálási munkálatok olyan módon való 
beosztására szólítsák föl, hogy a munkálat az 
1901. évi január hó 1—6 ig bezárólag készen 
legyen, hogy ekkép a tanítási időben való 
veszteség lehetőleg kevesbíttessék. 

A törvényhatósági joggal fölruházott és rend. 
tanácsú városokban tanítók számláló biztosokul 
csak azon esetben alkalmazhatók, ha a nép-
számlálásnál való közreműködésük az iskolai 
előadások megtartását nem akadályozza. 

Egyúttal megjegyzem, hogy az oly állami 
és államilag segélyezett, de nem törvényható-
sági joggal bíró vagy nem rendezett tanácsú 
városokban levő elemi népiskolákban, a melyek-
ben a számláló biztosokul alkalmazott tanítók 
levonásával meg négynél több tanító vagy 
tanítónő marad működésben, a számláló biz-
tosi minőségben működő tanító, a mennyiben 
az osztályok nem túltömöttek, osztály-össze-
vonással a többi tanítók által helyettesítendő» 

Budapest, 1900. évi október hó 5.-én. 
Wlassics Gyula, s. k. 

(Ugyanez a Körrendelet az egyházi főha-
tóságoknak és tudomásul vétel végett a vár-
megyei és városi törvényhatóságoknak is meg-
küldetett.) 

« 

A vallás- és közoktatásügyi minister 
Köszönetét nyilvánította: Jankovich-Bésán 

Gyula öreglaki földbirtokosnak, ki a kisberényi 
róm. kath. isk. építési czéljaira 2000 koronát 
adományozott; herczeg Oldenburg Elimárné 
szül. Friesenhof Natália bárónőnek, a ki a 
Brogyán községben szervezendő áll. el. leány-
isk. állandó elhelyezését, jókarban tartását és 
fűtését saját költségén elvállalta, illetve biz-
tosította. 

Kinevezte: Szedlacsek István oki. tanítót 
az új bánya-óhutai áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Bartha Péter, Csuha József, Bácsik 
József, TJngár Margit és Bitrói Margit oki. 
tanítókat, illetve tanítónőket az újpesti áll. el. 
népisk.-hoz tanítókká, illetve tanítónőkké; 
Madarassy Olga oki. tanítónőt a kispest- szt.-
lőrinczi áll. el. népisk. r. tanítónővé; Bélafi 
Bertalan és Bélafiné-Strasser Mária oki. taní-
tót ill. tanítónőt a kapránczai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ill. tanítónővé ; Bolcosinyi Dániel 
oki. tanítót a királylehotai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Wéber Ferencz oki. tanítót az 
újkaránsebesi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Séra Anna oki. tanítónőt a kaczkói áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Vida Irma oki. 
tanítónőt a rákosdi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Martin Teréz oki. tanítónőt a 
pancsovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Krupiczer Margit oki. tanítónőt a brogyáni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kálnay 
Margit, oki. tanítónőt a budafoki áll. el. nép-
isk.- hoz r. tanítónővé; Csiszár Róza oki. tanító-
nőt a kovásznai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Buzs Mária eperjesi áll. tanítónőképző-
int. r. tanítónőt, ugyanezen intézet igazgatójává, 
a VIII. fiz. oszt. III-ik fokozatába való sorolás 
mellett; Buihy Antal és Sieber Rózsa oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a gyömörői áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Birlea 
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János oki. tanítót a kanicsoi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Dölle Matild oki. tanítónőt a szerb-
párdányi áll. el. népísk.-hoz r. tanítónővé; 
Stach Francziska oki. tanítónőt a Kristyáni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Friedrich 
Antóniát oki. tanítónőt a volfsbergi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Demes Elek oki. el. 
isk. tanítót a balatonfüredi Erzsébet szeretet-
házhoz esaládtanítóvá; Topái Pál oki. tanítót 
a dolnya-lubkovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Imrich János nagylaki áll. el. 
isk. r. tanítót ezen minőségében az újpesti 
áll. el, isk.-hoz; Csiki Klára mezőlivádiai áll. 
el. isk. tanítónőt a mohai áll. el. iskolához 
jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Babusnyik János 
znióváraljai áll. tanítóképző int. kapcsolatos 
faiparisk. munkavezetőt jelen állásában; Stefa-
novics Milan rebenbergi közs. isk. r. tanítót 
jelen állásában; Adamovics György krusiczai 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában; Qyurits 
Milutin temesváraljai közs. isk. r. tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Huber János 
uzdborjádi munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 480 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Eőryné 
Jakubovich Julianna rahói munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek 500 koronát egyszersmin-
denkorra. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. E. Dobsina. Az állami tanító gyűlési 

napidíja 2 K. Költözködési költségét már 
kiutalványozták. — Névtelen levelekre nem 
válaszolunk; a ki tőlünk szívességet kér, 
mutassa be magát nekünk. Ismételten kije-
lentjük, hogy magánügyekben csak pontosan 
megczímzett lev.-lapon válaszolunk, a lapban 
nem. — V. Gy. Az a tanító, ki még 5 évnél 
kevesebb ideig szolgál s most tüdőbaja miatt 
kénytelen a tanítói állomásról távozni, a nyug-
díjtörvény alapján ez idő szerint biztosított 
800 korona nyugdíjigényéhez képest 50%-ot 
kaphat egyszersmindenkorra végkielégítésül. — 
Tormásy J. A nyagdíj-kérvény fölszerelésére 
vonatkozó utasítást megtalálhatja a Népt. 
Lapja 1896. évfolyamában vagy a Magyar 
Tanítók Naptára 1899. évi (I-ső) folyamában. 
A korpótlékot előbb számíttassa be nyugdíj-
igény alapjául. Hát 1898 óta nem ért rá még 
ennek beszámításáért folyamodni? — L. S. 
A gabellamentesség ügyében csak a hitköz-
ség van hivatva dönteni, mely a kultuszadót 
kirójja. Mi részünkről méltányosnak tartjuk, 
hogy saját isk. tanítóját a hitközség kimélje 
meg az egyházi terhektől. — Fl. V. Ó-Sztapár. 

Ha újabb fölszólításra sem adják meg a kor-
pótlékot, jelentse a kir. tanfelügyelő tírnak, 
illetőleg forduljon panaszszal a megyei köz-
igazgatási bizottsághoz. — T. M. Kon da. 
1. Az államsegély engedélyezésénél nem néznek 
arra, hogy az illető tanító milyen jellegű 
tanítóképzőt végzett; szükséges azonban, hogy 
okleveles legyen. 2. Nincs kizárva; folyamod-
jék érte a kir. tanfelügyelőség útján a minis-
terhez. — L. S. Pacsér. A földmívelési minis-
terium által ingyen megküldésre kijelölt mun-
kák közül azokat kérje, a melyekre tényleg 
szüksége van. — B. M. Kehida. Az elemi 
népiskolai bizonyítványok bélyegmentesek. — 
H. G. Lancsuk. Az ismétlő-iskolai oktatás 
tovább tarthat három hónapnál. Kitűnik ez a 
vallás- és közokt. minister 1874 évi julius 
hó 15.-én 19424. sz. a. a királyi tanfelügye-
lőkhöz intézett rendeletéből is, mely kötelezi 
a 13—15 éves kor között levő gyermekeket, 
hogy „a téli hónapok alatt hetenkint legalább 
5 órai, nyáron 2 órai oktatásban részesülje-
nek". — H. B. Nagyszombat. Izraelita vagy 
protestáns vallású szülőnek, hogy róm. kath. 
hitfelekezeti iskolába járó gyermeke kath. 
vallás-ok tatás ban részesüljön, követelni nincs 
joga. Római kath. hitoktató másvallású tanu-
lónak a róm. kath. hittanból érvényes bizo-
nyítványt nem adhat. A tanuló csak a saját 
hitfelekezetének lelkészétől kaphat a hit- és 
erkölcstanból bizonyítványt. — H. J . Eperjes. 
Minden elemi népiskolának 6 osztályúnak 
kellene lennie, tehát vizsgálhat az V. és VI. 
osztály tantárgyaiból is. Hetenkint 30 órára 
van kötelezve. — H. J . Ha atyja, ki kántor-
tanító, huzamos betegségben sínylik, fizetésé-
ből levonhatnak a helyettes költségére. — 
F. F. Nem volt jogos, hogy az illető beteg 
tanító teljes fizetését szánták a helyettesnek. 
Annyit kellett volna belőle meghagyni, a 
mennyi őt nyugdíjazás esetén akkor megillette 
volna. — Megyaszói. 1. A kir. tanf. úrnál 
kell az illetőt bejelenteni állampolgárság hiá-
nya és oklevele honosításának elkerülése miatt. 
De kérdés: vájjon nem privát foglalkozás, 
óraadás-e az? 2. A tanító maga szakállára 
nem vethet ki tandíjat. Az iskolaszék van 
hivatva intézkedni. 3. Igen, 2000 frt fizetésen 
fölül járó díjazás után, ha t. i. csak IV. oszt. 
kereseti adót fizet. — S. B. Szomorú dolog 
volt az a szervezés ; de ha a felsőbb hatóság 
jóváhagyta, nem tehetnek ellene. Csak az 
iskolaföntartó saját jó szántából tehetné ked-
vezőbbé a fizetést, mely a törv. minimumot 
megüti ugyan; de oly nagy város határában 
aránytalan csekély díjazás. A korpótlékot 
azonban meg kell kapniok. — M. Béla. 

I. A Természettudományi Közlönyt a Termé-
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szettudományi Társulatnál (Budapest) rendel-
heti meg. A pósta megtalálja. 2. A gazdasági 
könyvek ügyében forduljon a földmívelési 
ministeriumhoz egyszerű levelezőlapon. Ingyen 
fogja kapni a min kiadványát. 3. Esetleg 
folyamodjék ugyanoda gazdasági irányú nép-
könyvtárért. Egész gyűjteményt is kaphat — 
J . It. Örkény. Csupán a franczia nyelvből 
nem lehet tanári vizsgálatot tenni; tanári 
vizsgálatra különben is csak egyetemi tanul-
mányok alapján bocsájfják. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Ö Fölségének átnyújtott díszalbum 

hódolatiföliratakövetkezőleghangzik: „Császári 
és királyi apostoli Fölség! Legkegyelmesebb 
Urunk! A magyar tanítóság, melynek képvi-
seletében jobbágyi ..hódolatunkat teszszük le 
Fölséged legmagasabb trónja zsámolyához, 
mindig tántoríthatatlan alattvalói hűséggel és 
ragaszkodással viseltetett a fölkent király föl-
séges Személye és a fölséges Uralkodó-ház 
iránt. Ez az öröklött, kipróbált hűség és hódo-
lat a mostani nagy napokban a szokottnál is 
jobban hevíti keblünket és imádattá válik 
szivünkben. Imádkozunk a királyok Királyához, 
az egek Urához, hogy Fölséged fölkent 
Személyét oltalmazza, védje, tartsa meg. A 
magyar néptanítóság, melynek mindenha az 
volt és az marad legfőbb törekvése, hogy a 
gondjaira bizott ifjúságot vallás-erkölcsi alapon, 
a király iránti hűségben és hazaszeretetben 
nevelje, hódolattal és az isteni Gondviselés 
iránt érzett mély hálával tekint föl arra a 
szent koronára, mely 900 évvel ezelőtt Szent-
István első királyunkat ékesítette, s most 
Fölséged fölkent homlokáról árasztja szét 
hazánkra jótékony sugarait. Hálát ad a Gond-
viselésnek, hogy e nagy napon Fölséged het-
venedik születésnapjára virradtunk és imádva 
kéri, hogy Fölséged drága életét még sokáig 
tartsa meg népeinek és hazánknak javára. 
Fölséged hü Magyarországának 28.000 nép-
tanítója az események e lélekemelő pontján 
első sorban hazafiúi őrömet és hálát érez 
szivében. De ezenfelül nekünk, magyar tanítók-
nak, egyéb okunk is van arra, hogy hálá-
val jelenjünk meg Fölséged trónja előtt. 
Császári és királyi Fölség! Legkegyelmesebb 
Urunk! Fölséged, magyar kormánya előter-
jesztésére minket, magyar tanítókat, oly feje-
delmi ajándékban kegyeskedett részesíteni, a 
melyért a magyar tanítók még legkésőbbi 
ivadékaiban sem fognak megszűnni buzgó 
imádásban kérni le az ég áldását Fölséged 
legmagasabb trónjára. Fölséged nemcsak azt 
engedte meg, hogy a tanítók legforróbb óhaja, 

a Tanítok Háza, vidéki tanítók fiainak főiskolai 
internátusa megvalósíttassék, hanem abban a 
különös kegyben is részesíté Magyarország 
hű tanítóságát, hogy az emberbaráti szeretet 
ez áldott hajléka „Ferencz József Tanítók 
Házá"-nak neveztessék és ez a szent név a 
késő unokáknak is hirdesse, hogy I. Ferencz 
József, Magyarország apostoli királya, a trón-
jához mindenkor hü tanítóság nemzeterősítő 
munkáját fejedelmi jóindulatába fogadta. Mély 
hódolattal, szivünk minden idegét átjáró meg-
illetődéssel fejezzük ki e királyi kegyért hálás 
köszönetünket Fölséged legmagasbb trónjának 
zsámolyánál és egy szívvel, egy lélekkel kér-
jük az isteni Gondviselést, hogy Fölségedet, 
első szent királyunk nagy utódját, népeinek 
boldogitására még sokáig éltesse, legmagasabb 
Trónját oltalmazza, védje, és fölséges Házát 
időtlen időkig tartsa fönn, kik maradunk császári 
és királyi apostoli Fölségednek, legkegyelme-
sebb Urunknak jobbágyi hódolattal, hűséges 
alattvalói: Budapest, 1900. év augusztus 
havának 15.-én. Következnek az aáirások. 
Aláírták a díszalbum hódolati föliratát: a 
M. T. Orsz. Bizottságának és az Eötvös-alap-
nak egész tisztikara, a Tanítóképző-intézeti 
tanárok orsz. egyesületének, az Országos 
polgáriskolai egyesületnek, az Állami tanítók 
orsz. egyesületének, a Mária Dorothea egyesü-
letnek, a Bóm. kath. tanítók orsz. bizottságá-
nak, az Ev. ref. tanítók orsz. egyesületének, az 
Izraelita tanítók orsz. egipesületének, a Kisded-
nevelők orsz. egyesületének és a Magyarországi 
tanítók árvaházi egyesületének elnökei és titkárai. 

— Királyi kitüntetés. Király Ö Fölsége 
Cseike Győzőnek, a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium aligazgatójának, a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét adományozta. Őszinte 
szerencsekivánatunkat küldjük a kitüntetett-
nek, a ki a Ferencz József Tanítók Háza 
felügyelő bizottságának tagja és a tanítóság 
igaz barátja. 

— Yilág folyása. Az országgyűlés IY. 
ülésszakát a f. hó 17.-én tartott ülésen királyi 
kézirattal berekesztették és f. hó 20.-án meg-
nyitották az ötödik és utolsó ülésszakot. — 
A német császár kocsija után Boroszlóban 
egy őrült asszony baltát dobott; a császárnak, 
szerencsére, semmi baja sem esett. A hírszom-
jas lapok ezt az esetet úgy tárgyalják, mint 
„a császár elleni merényletet". — Az orosz 
czár nagybeteg. Hivatalos értesítések szerint 
hastífuszban szenved s betegsége rendes le folyású. 
Magántudósítások arról beszélnek, hogy a 
czárt megmérgezték. — A német császár f. hó 
15.-én nyitotta meg a német birodalmi gyűlést. 



14 NÉPTARÍTÓK LAPJA. 4 7 . SZÁM. 

A trónbeszéd főbb kijelentései a következők: 
A keletázsiai események a világ valamennyi 
czivilizált népe között mély fölháborodást 
idéztek elő. A kormányok tanácskozásaikban 
most attól a közös óhajtól vannak áthatva, 
hogy minél hamarabb rendezett viszonyokat 
teremtsenek és a főbűnösök megbüntetése 
ntán jövőre lehetetlenné tegyék a világbéke 
ilyen megbontását. A császár ezután azt 
mondta, hogy a háború gyors eseményei miatt 
le kellett mondania arról, hogy a birodalom -
gyűlést a költségekre nézve való alkotmányos 
határozathozatal végett rendkívüli ülésre hivja 
össze, mégis biznak benne a szövetséges kor-
mányok, hogy a népképviselet nem fogja 
megtagadni utólagos jóváhagyását az elkerül-
hetlenné vált kiadásoktól. Hiszen nemcsak 
arról volt szó, hogy a súlyosan fenyegetett 
német érdekeket védelmezzék meg, hanem 
arról is, hogy késedelem nélkül megvédjék a 
német név becsületét. A birodalmi háztartás 
költségvetésé aek tervezetében a bevételek 
természetes emelkedése és a birodalomgyülés 
előző ülésszakában elhatározott adóemelések 
következtében a birodalmi kormányzatnak 
majdnem valamennyi ágára bőséges eszközök 
jutnak, különösen a munkásokról való gondos-
kodás és a honvédelem czéljaira. A birodalom 
viszonya valamennyi idegen hatalmassággal 
állandóan jó és barátságos A párisi kiállításon, 
a melyen a szomszéd ország vendégszerető 
helyet nyitott a népek békés versenyének, a 
német munka és német ügyesség bő elisme-
résben részesültek. 

— Legfelsőbb kihallgatáson volt f. hó 
15.-én lapunk f. szerkesztője: Ujváry Béla 
kir. tanácsos, a ki kitüntetését köszönte meg 
0 Fölségének. 0 Fölsége kegyesen tudakozó-
dott ez alkalommal a Néptanítóin Lapja 
elterjedése és egyéb viszonyai felől. 

— A közoktatásügyi minister a „Wer-
bőczy" könyvnyomda részvénytársaság válla-
latában megjelent magyar szentképeket vala-
mennyi róm. és gör. kath. egyházi főhatóságnak 
az iskolák részére leendő beszerzésre melegen 
ajánlotta. 

— Az Eötvös-alap elnöksége f. hó 17.-re 
rendkívüli közgyűlést hivott össze, hogy az 
utóbbi rendkívüli közgyűlés által elfogadott 
adásvételi szerződés egyik kifogásolt s újra 
szövegezett pontját illetőleg határozzon. A köz-
gyűlésen azonban nem jelent meg annyi tag, 
mint a hány az alapszabályok szerint a hatá-
rozatképességhez szükséges és ennélfogva új 
közgyűlést kell összehívni, mely a megjelenő 
tagok számára való tekintet nélkül határozat-

képes lesz. A közgyűlés helyett gyűjtő- és 
kezelő-bizottsági ülést tartottak, melyen Ujváry 
Béla elnök több előterjesztést tett ; bejelen-
tette a többi közt, hogy a fejérmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület 4000 korona alapítványt 
tett a Tanítók Házára. Péterfy Sándor jelen-
tette, hogy már 120 ifjúnak szerzett „szabad 
asztalt". Elhatározták, hogy a Vörösmarty-
ünnep és gyűjtés költségeit az Eötvös-alap 
pénztárából előlegezik. 

— Az Erzsébet-emlékkönyvet, melyből 
lapunk m. számában mutatványt közöltünk, 
a közoktatásügyi minister a köv. (82.266 sz.) 
rendeletben ajánlja: A legszebb hazafiúi eré-
nyek közé tartozik a kegyeletes emlékezés 
nagyjainkra: mert ennek tiszta forrásából 
más erények fakadnak; annál inkább föl-
emeli és megtermékenyíti a lelket a legna-
gyobbnak, legdicsőbbnek: dicsőült királynénk, 
Erzsébet felséges asszonyunknak emlékezete. 
Nem akarom, hogy 1898. évi 4196. ein. 
számú körrendeletem ama kitétele „Neveljük 
Erzsébet királyné emlékében a tanuló ifjúsá-
got" a legcsekélyebb mértékben is elhangzó 
szózat legyen, azért kívánatosnak és helyesnek 
tartom, hogy az 0 dicső emlékezetének ébren-
tartására és megszilárdítására alkalmas eszkö-
zök álljanak az ifjúságnak és tanítóknak 
rendelkezésre. E végből a Gábel Gyula, buda-
pesti községi tanító által szerkesztett „Erzsébet. 
Megemlékezés Magyarország nagy királynéjár 
ról" czímü emlékkönyvet, mely a királyi Ház 
fenséges tagjainak és a magyar nemzet jele-
seinek kegyeletes közreműködésével eszmék-
ben gazdag sorokat szentel a nagy királyné 
emlékének, az összes népoktatási intézetek 
ifjúsági könyvtára részére leendő megszerzésre 
a legmelegebben ajánlom. Egyúttal elrendelem, 
hogy az emlékkönyv a beiratási díjak terhére 
minden állami és államilag segélyezett köz-
ségi elemi felső nép- és polgári iskola s a 
mennyiben az intézet könyvtári átalánya megen-
gedi, a tanító-, tanítónő- és óvónőképző intéze-
tek ifjúsági könyvtára részére megszereztessék, 
sőt, a mely állami elemi iskolának jövedelmi 
fölöslege van, a beiratási díjakból rendelke-
zésre álló összegből a november hó 19-én 
tartandó Erzsébet-emlékünnepélyen leendő 
kiosztás végett aránylagos számú példányban 
beszereztessék. Fölhívom a kir. tanfelügyelő-
séget, hogy ezen rendeletemet az állami, álla-
milag segélyezett községi, községi, valamint 

; magánjellegű, minden fokozatú népoktatási 
intézetekben haladéktalanul hirdesse ki, és a 
könyv beszerzését az ifjúságnak is ajánlja. 
A könyvet az Athenaeum irod. és nyomdai 
részvénytársaság adta ki, ára 40 fillér. Buda-
pest, 1900 november hó 7.-én. Wlassies Gryula. 
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— A Wodianer Albert-alapítványról, 
melyet mi még a mult évben ismertettünk, a 
vallás- és közoktatásügyi minister most az 
összes kir. tanfelügyelőségekhez intézett kör-

rendeletben intézkedik. A körrendeletet lapunk 
mai számának „Hivatalos rész"-ében közöljük 
s fölhívjuk arra a magyar tanítóság figyelmét. 
Ez az alapítvány évenkint 2— 2 buzgó, köte-
lességtudó, jóravaló néptanítót juttat 1000— 
1000 korona díjon kívül a M. Tud. Akadémia 
elismeréséhez. Ezért érdemes versenyre kelni! 
Nagy megelégedéssel látjuk a minister kör-
rendeletéből, hogy a díjak odaítélésére hivatott 
bizottságban a M. T. Orsz. Bizottságának 
igazgató-tanácsa is két-két tagjával képvisel-
tetheti magát. Hálásak lehetünk ezért minis-
terünk iránt, a ki minden intézkedésében jelét 
adja annak, hogy minket, tanítókat, megbecsül 
s véleményünket meghallgatja. Keljünk tehát 
nemes versenyre, kedves kartársak s igye-v 

kezzünk mennél hivebben megfelelni nép-
tanítói kötelességeinknek ! íme, már jobb kor 
virradt ránk : kezdik elismerni munkánk értékét! 

— Ünnep a Tanítók Házában. A Ferencz 
József Tanítók Háza „Eötvös-köre" megdi-
csőült Erzsébet királynénk emlékére, s az 
intézet fönnállásának évfordulójára folyó évi 
november hó 18.-án, vasárnap d. u. 5 órakor 
a Tanítók Háza társalgó-termében ünnepélyt 
tartott, melyen megjelentek: báró Eötvös 
Loránd, gróf Teleki Sándor (az Eötvös-alap 
kormánybiztosa), Molnár Viktor és dr. Axaméfhy 
Lajos min. tanácsosok, a felügyelő-bizottság 
elnöke: Halász Ferencz ministeri osztály-
tanácsos, az Eötvös-alap tisztikara stb. Az 
elnöki megnyitót Bertalan Ernő IV. éves b'n. 
tartotta, mely után az intézeti énekkar a 
Hymnust énekelte el. Alkalmi költeményt 
Erzsébet királyné halálára Szabó István sza-
valt (Iván Andornak lapunk m. számában meg-
jelent szép versét); Czibulka „Hattyúdal"-át ját-
szotta el az intézeti zenekar. Ezután Józsa Mihály 
intézeti gondnok tartott ünnepi beszédet, majd 
az intézeti zenekar Hazslinszky „Gyászhangok" 
czímü darabját játszotta el. „A Tanítók Háza 
születésnapjára" czímü költeményt, melyet 
Moczkovcsák Géza I. é. jh. írt, Obetkó István 
I. é. bh. szavalta el. Chopin Gyászindulója után 
Takács László alelnök tartott záróbeszédet. 
A minden tekintetben sikerült ünnepélyt, mely 
„a mi ifjaink"-nak nagy dicséretére .válik, a 
Hunyadi-induló zárta be az intézeti zenekar 
szabatos előadásában. 

— A Tanítók Házára a „Győrvidéki 
Tanítóegyesület" folyó hó 13,-i rendkívüli 
közgyűlése, Littomericzky János és Újlaki Géza 
indítványa értelmében, kétezer koronát szavazott 
meg. Ugyanezen alkalommal Littomericzky 
János egyesületi elnök kötelezte magát erre 
a nemes czélra mindaddig, míg a tanítói 
pályán működik, évenkint február 2.-án, hal-
hatatlan Eötvös-mik halála napján, 10 koronát 
fizetni; Újlaki Géza meg kötelezte magát erre 
a czélra 10 éven át évenkint 10 korona 
befizetésére. 

— Negyvenéves tanítói jubileum. Érdemes 
férfiút ünnepelt Vasvármegye tanítósága a 
mult héten. Nagy Károly, csákányi róm. kath. 
kántortanító most töltötte be 40-éves tanítói 
működését és életének 65. évét. Az ünnepelt 
a magyar tanítói kar egyik legérdemesebb 
alakja, a ki mindig a kötelességtudás, a pon-
tosság példányképe volt. Iskoláját mindenki 
minta-iskolának ismerte. Lelke fiatal maradt 
a 40-éves munkában, mert mindig nemes ide-
alizmussal csüggött pályáján, de most mégis 
nyugalomra vágyik. Ez alkalomból ünnepelték 
őt kartársai és a nagyközönség; az előbbiek 
szép emléktárgygyal is meglepték az érdemes 
tanítót. A szombathelyi káptalani helynök: 
dr. István Vilmos fölszentelt püspök elismerő 
iratban üdvözölte a jubilánst. Nagy Károlyt a 
jó Isten 13 gyermekkel áldotta meg, a kik 
közül csak 6 él: 3 fiú, 3 leány, mind önál-
lóak. Mind a három fia tanító: egyik (Nagy 
Béla, lapunknak is munkatársa) a szegzárdi 
kir. tanfelügyelőségnél tollnok, a másik Buda-
pesten, a harmadik Rába-Hidvégen tanító. 
Az érdemes öreg kartársnak mi is őszinte 
szerencsekivánatainkat küldjük ; adja a jóságos 
Ég, mely oly kegyes volt iránta, hogy még 
sokáig élvezhesse a jól megérdemelt nyugalmat! 

— Tüntetés egy tanfelügyelő mellett. 
Dr. Szabó Mihály Torontálvármegye kir. tan-
felügyelője, mióta új hivatalát elfoglalta, 
állandóan tárgya névtelen hirlapi támadások-
nak. A délmagyarországi tanítóegyesület nagy-
becskereki körének e hó 8.-án tartott ülése 
alkalmával a körnek mintegy kilenczven tagja 
e miatt élénken tüntetett a kir. tanfelügyelő 
mellett és az egyesületi választmány egyhan-
gúlag hozott indítványára kimondották, hogy 
„a kir. tanfelügyelőnek névtelen meghurczol-
tatását a leghatározottabb módon elitélik, 
hivatalos működésében tanúsított szigorú, de 
igazságos eljárásáért, valamint a hivatalon 
kívül tanúsított előzékeny és szeretetreméltó 
modoráért őt a fiókegyesület őszinte tiszte-
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letérői és szeretetéről biztosítják és kérik őt, 
hogy a méltatlan meghurczoltatással szemben 
leljen elégtételt a fiókegyesiilet rendíthetetlen 
bizalommal párosult szeretetében és ragasz-
kodásában." 

— Sikerült hangversenyt rendeztek tar-
társaink Nagy-Tapolcsányban folyó hó 11.-én 
a Tanítók Háza javára. Hangverseny után 
tánczmulatság volt, melyen „Éjféli újság" is 
jelent meg Szalay Pál kartársunk szerkesz-
tésében s jövedelmezett mintegy 40 koronát 
a jótékony czélra. A hangverseny sikere jó 
részben Szecsányi Vilmos kanonok urnák, a 
rendező bizottság elnökének és ifj. Kersch 
Ferencz tapolcsányi kartársnak, a ki a kar-
mesteri teendőket vállalta el, tulajdonítható. 
A mulatság tiszta jövedelme 324 korxma 
60 fillér. Országszerte követésre ajánljuk! 

— A sz.-kereszturi áll. tanítóképző-
intézet volt tanítványai — számra nézve 
160 an — szép ünnepet ültek f. hó 7.-én 
az intézet 30 évi fönnállása alkalmából. Isten-
tisztelet után Miklós György rend. biz. elnök 
visszapillantást vetett az intézet születésére, 
fejlődésére; kegyelettel emlékezett meg a jobb 
hazába költözöttekről s hálát, köszönetet 
mondott a jelenlegi tanároknak. Az elnöki 
megnyitó után Felméri Albert tanítónőképző-
tanár, mint az intézet növendéke, tartotta az 
ünnepi beszédet. Borbély Sámuel a képző-
intézet jelenlegi igazgatója üdvözölte az egybe-
gyűlteket a maga, tanártársai és az anyaintézet 
nevében. Elhatározták, hogy az ünnepély 
minden mozzanata jegyzőkönyvbe iktattassák 
s ez a jegyzőkönyv az udvarhelymegyei lanító-
testület levéltárába tétessék; a kijelölt bizott-
ság az ünnepélyről emlékfüzetet szerkeszszen 
és az az intézet minden volt és jelenlegi 
tanítványának megküldessék. Az elnöki bezáró 
beszéd után az ifjúság a „Szózat"-ot énekelte 
s a végakkordok elhangzása után a jelen voltak 
a temetőbe mentek, a hol Kibédi Lajos dévai 
képzőintézeti tanár, ki Boga Károly igazgató-
val képviselte a társ intézetet, Horváth Gyula 
sírjára, Czirmai Lajos a Felméri Mózes sírjára 
és Gyerkes Mihály a Bartlia Dénesére tette 
le a koszorút, kegyelettől áthatott beszéd kísé-
retében. Volt közebéd és este jól sikerült 
mulatság, melyen a vidék intelligens közön-
sége teljes számban megjelent, élén a megye 
fő- és alispánjával s a mely tekintélyes összeg-
gel szaporította a Tanítók Háza alapját, mivel 
hozzávetőlegesen 500 korona fordítható e 
nemes czélra. 

— Hangverseny és tánczmulatság. A cs.-
palotai közs. tanítótestület f. hó 25.-én, az 
„Eötvös-alap" részes-jegyének megváltására 
a községháza dísztermében hangversenynyel 

és fölolvasással egybekötött zárkörü táncz-
mulatságot rendez. 

— Gyűlések. A csiki róm. kath. tanító-
testület felcsiki fiókköre 25-éves fönnállásának 
emlékére f. hó 24.-én d. e. 10 órakor kezdő-
dőleg Csik-Karczfalván a községháza nagy-
termében dísz-ünnepélyt rendez. Ez alkalommal 
tánczmulatságot is tartanak a Tanítók Háza 
javára. — A szebenmegyei róm. kath. tanító-
egyesület f. hó 20. és 21.-én tartja közgyűlését. 

— Fölliivás a nevelőkhöz. Kérem önöket 
saját érdekükben, siessenek nálam jelentkezni, 
mindazok, kik a : Kisdednevelök Országos 
Egyesületéhez, a Mária Dorottya Egyesülethez 
és a Tanítók Országos Bizottságához a nevelők 
nyugdíjérdekében benyújtandó kérvényt aláírni 
óhajtják ! Czímem: Keresztesy Karolin, nevelőnő 
Puszta-Mecsér. U. p. Bodajk, Fehérm. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Váczi István (Kistelek) 70 f.; Walzer 
András, jegyző (Újvár) 2 K.; Bácz Béla, 
Bagamér (lapunkban megjelent czikke tisztelet-
díja) 8 K.; Tomasich Sándor, Pest-Szt-István 
(czikke tiszteletdíja) 4 K.; Heidler Károly, 
Karkócz (a nagyszombatvidéki r. kath. köz-
gyűlése után tartott közebéden Tanítók Háza 
gyufájának elárusításából) 1 K. 42 f.; egy 
magát megnevezni nem kívánó kartárs ugyan-
csak Tanítók Háza gyufájának eladásából 
4 K. 40 f. ; Gál István (a Nagy-Atád barcs-
vidéki tanítói körnek f. hó 6.-án tartott érte-
kezlete alkalmával általa eszközölt filléres 
gyűjtés eredményeként) 6 K. 20 f. — A Szath-
máry-alapra Kiss Jenő (a kézdijárási tanítói 
kör elnöke) 4 K. 20 fillért küldött (ehez adtak: 
Kiss Jenő 1 K.; Nagy Károly 1 K.; Kocsisné 
P. Anguszta 1 K.; György Albert 40 f.; 
Fintáné-Nagy Jozefin 40 f.' = 4 K. 20 f.); 
ugyanerre a czélra Margitai József igazg. 
(Csáktornya) 4 K. Ez utóbbi összegeket a 
Szathmáry-alaphoz csatoltuk, a Tanítók Házára 
begyült összegeket elküldtük Schmidt Albin 
pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 52 
szám.) 

— Halálozás. Várltonyi Béla, törökbecsei 
állami tanító élete 38.-ik, tanítói működése 
17,-ik évében f. hó 16.-án elhunyt. Áldás 
emlékére! 

T a r t a l o m : Tanítók a királynál. (U.) — Állami 
népoktatásügyünk. Burián Albert. — Az imádság 
az elemi iskolában. E. J. — Viszonosság egyenran-
gúság. Szalay Pál. — A nyugdíjtörvény revíziója. 
Borka Alajos. — Egyesületi élet. — S s ü n ó r a : 
A kéve kötve jó. Hajnóczi József dr. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója; — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L AS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S T E B I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptaní tók 
L»pja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona ."»0 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhiva ta lba kü ldendők . 

A hi rde tések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde téseknél m i n -
•den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 6 filler fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l k iszámítható h i rde tés i dí j előre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted r é s z é t 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j u k i s 
e lőre u k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-IJTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMBA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 8 . 

Kéziratokat nem aclmilt visszla. 

Vörösmarty. 
(U.) A Szózat halhatatlan költőjé-

nek a hálás utókor szobrot emel. Meg-
mozdult a nemzet és „régi dicső-
sége" nagy költőjét Kárpátoktól Adriáig 
ünnepli és a ki eddig is élt elismerésé-
ben, hálájában és szeretetében, annak 
az új évszázad küszöbén egy új, dicső-
séges föltámadást rendez. És „lesz 
ünnep" nagy Magyarországon. S ez az 
ünnep nem csak irodalmi, de országra 
szóló hazafias ünnep is lesz. 

Mert Vörösmarty nem csak „vates" 
volt, hanem, a minek egyébiránt minden 
igaz költőnek lennie kell: rendületlen 
hazafi is. A Szózat költője: hazájának 
hű fia; a Fóti dal költője: királyának 
igaz híve. Nehéz időkben volt ő a 
nemzetnek világító fáklyája, szellemi 
szövétneke. 

A mikor a nemzet ünnepel, az ünnep-
lők közül nem hiányozhatik a tanítóság 
sem, mint a hogy a gyász napjaiban 
is kivettük mi mindig a magunk részét; 
a mikor a nemzet adakozik, adakoz-
nunk kell nekünk, tanítóknak is. 

Vörösmarty - ünnepünket deczember 
2.-án tar t juk meg a M. Tud. Akadémia 
dísztermében; azon a magyar tanítóság 
túlnyomóan nagy része csak szelle-
mileg lehet jelen: így azonban, hisz-
szük, mind a 28 ezeren ott leszünk s 
ismét egyesülünk az Eszmében. 

A Vörösmarty-szoborra és alapra való 
adakozást pedig ezennel megindítjuk és 
bizalommal szólítunk föl titeket, kedves 
kartársak, az adakozásra. Jól tudja azt 
a világ, hogy a „nemzet napszámosai-
tól" csak fillérek telnek, de viszont mi 
annyian vagyunk, hogy ha csak fillé-
reinket rakjuk is össze, abból is tekin-
télyes összeg lesz. 

Adakozzunk, hogy lerójuk bálánkat 
az iránt a nagy költő iránt, a kinek 
Szózatát minden gyülésünkön lelkesen 
és szivünkben mély hazafias érzéssel 
énekeljük; adakozzunk, hogy a nemzet 
lássa, hogy vele érzünk és hogy át-
érezzük az „itt élned, halnod kell" nagy 
jelentőségét; adakozzunk, hogy bizo-
nyítsuk nagyjaink iránt érzett hálánkat, 
szeretetünket és rendületlen hitünket 
nemzetünk jövőjében és jövő nagy-
ságában. 

De adakozzunk azért is, hogy a kar-
társi szeretet közös templomában egy 
új oltárt emelhessünk Vörösmarty nevére 
és az ő jegyében. Az az alap, a mit 
így összehozunk és kamataiban iró-
tanítók jelesen tanuló fiai segítésére 
fordítunk, ércznél és kőnél is mara-
dandóbban fogja föntartani köztünk, 
tanítók közt, a nagy költő emlékét. 

Adakozzunk! Adjon kiki annyit, a 
mennyi épp telik tőle. Szólítsuk föl 
adakozásra tanítványainkat is és ma-

Lapunk 48-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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gyarázzuk meg nekik, hogy ki v o l t 
Vörösmarty és m o n d j u k meg nek ik , 
hogy filléreik fele részé t a nagy k ö l t ő 
szobrára, más ik részét m e g árvák segí-
tésére fo rd í t j uk . 

Ám legyen a mi gyű j tésünk filléres 
gyűjtés, de t e r j ed j en ki az egész 
országra és minden t a n í t ó r a és m i n d e n 
tanulóra. 

Az a „fölhívás", m e l y e t az összes 
országos t an í tó -egyesü le tek megbízásá-
ból a M. T. Orsz. Bizottsága i n t é z 
„Magyarország tan í tó ihoz és t a n ü g y -
bará ta ihoz" és a m e l y e t . f igyelme-
tekbe a j án lunk , egész t e r j ede lmében 
így h a n g z i k : 

Most, mikor az egész ország lelkes ünnep-
ségekkel siet megülni Vörösmarty Mihály 
lánglelkű költőnk születésének százéves évfor-
dulóját, a magyar tanítóság sem maradhat el. 

A magyar tanítóság tudja, mivel tartozik 
a nemzeti megújhodás vezérdalnokának, a 
„Szózat" koszorús költőjének. Éppen azért 
határozta el a Magyarországi Tanítók Or-
szágos Bizottságának igazgató - tanácsa, a 
Budapesten székelő tanítóegyesületek hozzá-
járulásával, hogy ahhoz a hazafias mozga-
lomhoz, melyben Magyarország társadalmá-
nak minden rétege részt vesz, csatlakozik. 
Mi, magyar tanítók, hálás kegyeletünket 
olyképen óhajtjuk leróni, hogy alkalmat 
adunk a magyar közoktatásügy munkásai-
nak a nemzeti tartozás lerovására. E czél-
ból gyűjtést indítunk meg, melynek ered-
ményeként a befolyt összeg félét a nemzet 
által fölállítandó szóborra adjuk, a másik 
féléből pedig „ Vörösmarty-alap"-ot alkotunk. 
Ennek az alapnak a föladata lesz, hogy 
kamataiból az olyan érdemes magyar írók 
jelesen tanuló, jó magaviseletű árváit lehes-
sen segélyezni, kik, mint nevelők, tanítók, 
vagy tanárok is szolgálták nemzetünket. 

Jöjjetek hát mindnyájan filléreitekkel, kiket 
lelkesített a nemzeti eposz, kik valaha édes 
vigasztalódást,reményt merítettetek a „Szózat" 
lángoló strófáiból, melyben költőnk kiöntötte 
a nemzet egész szivét a magyarok Istene 
előtt, úgy, hogy azzal ünnepel ma is a 

magyar, azzal fokozza örömét, azzal diszíti 
gyászát! 

Jertek filléreitekkel magyar tanítók, kik 
ajkára adjátok, szivébe vésitek a gyermeki 
seregnek nemzeti imánkat: a „ Szózat "-ot. 
Eszközöljétek ki a hatóságoktól a gyűjtéshez 
való engedélyt, hogy így a gyermekek is 
hozzájárulhassanak szent ügyünk előmozdí-
tásához. Gyűjtsetek a gyermekek körében, 
szülők körében! Ne legyen széles e hazá 
ban egy magyar sem, ki tehetségéhez képest 
egy-két fillérrel hozzá ne járulna a dicső 
alkotáshoz. 

Hozzuk össze porszemenként, kicsinyek 
és nagyok, szegények és gazdagok, adomá-
nyainkat, hogy fölállíthassuk kivitelben is 
azt, a mit a nemzet már régen fölállított 
lelkében : Vörösmarty Mihály emlékét! 

Ne feledjük, hogy a nemzet maga magát 
becsüli meg, mikor nagyjainak emléket állít! 

A gyűjtött összeg Schmidt Albin, fővárosi 
igazgató úrhoz, az Eötvös-alap" pénztárosá-
hoz (Budapest, VII. ker., Wesselényi-utczai 
elemi iskola) küldendő. 

A gyűjtés eredményéről a Néptanítók 
Lapjában és a Hivatalos Értesítőben szá-
molunk be. 

Kartársi szives üdvözlettel 
Budapest, 1900 november hóban 
Lakits Vendel, Hajós Mihály, 

elnök. titkár. ^ 

Adakozzunk és gyűj tsünk, kedves 
k a r t á r s a k ! Mutassuk meg ezút ta l is, hogy 
a m a g y a r t an í tóság érdemes a n e m z e t 
elismerésére, m e r t együ t t érez vele. 

Az adakozások sorá t ezennel meg-
kezd jük m i : 

a Néptanítók Lapja szerkesztősége, 50 
koronával. 

— A tanítóság Vörösmarty-ünnepe, mint 
már említettük, deczember 2.-án délelőtt 10 
órakor lesz a M. Tud. Akadémia nagytermé-
ben ; a meghívókat, melyeket Ujváry Béla r. b. 
elnök, Hajós Mihály r. b. titkár és az összes 
orsz. tanítóegyesületek elnökei és titkárai irtak 
alá, már szétküldték. Az ünnep sorrendje a 
következő: 1. „Szózat". Énekli a budapesti 
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Paedagógium ifjúságának dalköre. 2. Elnöki 
megnyitó beszéd. Tartja Molnár Viktor, min. 
tanácsos, az ünnep díszelnöke. 3. „Nem hal 
meg a költő". Irta és szavalja: Simon Lajos. 
4. Ünnepi beszéd. Tartja: dr. Göőz József. 
5. „Az úri hölgyhöz". Szavalja: Dorogsághy 
Dénesné. 6. „Fóti dal". Szavalja: Minké 
Béla. 7. Elnöki zárszó. 8. „Fóti dal". Énekli 
a budapesti Paedagógium ifjúságának dalköre. 

Ot millió népoktatásra. 
(H.) Lukács László pénzügyminister 

a képviselőház november 21.-i ülésén 
nyújtotta • be az állami beruházások 
költségeinek fedezéséről szóló törvény-
javaslatot, a melynek 1. §. f ) pontja 
szerint a jelenleg bérélt helyiségekben, a 
népoktatási törvény követelményeinek meg 
nem felelően elhelyezett állami elemi nép-
iskolák számára szükséges tantermék és 
tanítói lakások építésére, esetleg ily épü-
letek megszerzésére 5,000.000 korona 
fordíttatik. 

A törvényjavaslat indokolásának erre 
vonatkozó része így szól: 

Az állami elemi népiskoláknak 808 tan-
terme van ez idő szerint bérhelyiségekben 
elhelyezve. Ezek közül legalább 570, kerek 
számban 600 tanterem és 252 tanító-lakás a 
bérépületek hasznavehetetlen, avagy a bérlet 
aránytalanul magas voltánál fogva mint bérlet 
tovább fönn nem tartható. 

Az állam, mint iskolaföntartó, nem térhet 
ki azon törvényes föladat elől, hogy az említett 
szükséglethez képest, mintegy 600 új tante-
remnek, 252 tanító-lakásnak, a szükséges 
szolgalakásoknak, szertartási helyiségeknek s 
közel 700 mellékhelyiségnek előállítására és 
az esetleg szükséges épület- és telekvásár-
lásokra az ez irányban gondosan összegyűjtött 
adatok és szabályszerű műszaki műveletek 
alapján megállapított 5,000.000 (öt millió) 
korona beruházási hitelképpen engedélyez-
tessék. A jelzett 5,000.000 korona hitel azon-
ban nem lesz egészen új megterhelése az 
államkincstárnak, minthogy a jelzett állandó 
épületek előállítása esetén az ezekkel kicse-
rélendő tantermek és tanító-lakások eddigi 
lakbérösszege megtakarítható. 

Ezen öt millió korona 1901. évtől kezdve 
öt éven keresztül, évenkinti 1,000.000 koronás 
részletekben lesz fölhasználandó, mihez képest 

az építési szükséglet a sürgősség sorrend-
jében öt évre osztatott föl. 

Öt millió korona népiskolai építkezé-
sekre! Ki merte a közelmúltban ezt még 
csak álmodni is ? Kell-e ennél fényesebb 
bizonyíték arra, hogy a Széli-kormány 
mily meleg érdeklődéssel karolja föl a 
magyar nemzeti állam egyik legfonto-
sabb alapvető föltételét: a népoktatást. 

Tagadhatatlan, hogy az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. életbelépése óta nép-
oktatásunk nagy arányú fejlődést ért 
el; de ha a lefolyt három évtized ered-
ményeit vizsgáljuk, a fejlődés, különösen 
az állami népoktatás terén legörvende-
tesebb, szinte meglepő azon idő alatt, 
a mióta Wlassics minister vezeti közok-
tatásügyünket. 

Többször ismertettük ama lelkesült 
és tervszerű munkásságot, a melyet a 
minister az állami népoktatás terén 
kifejt; csak a közelmúltban közöltük 
az 1901. évi állami költségvetés ide-
vonatkozó adatait, a melyek a magyar 
nemzeti állam alapozásának örvendetes 
hőmérői. De az állami népoktatás 
fejlesztése mellett a ministernek még 
egy igen nehéz föladatot kellett meg-
oldania. Ugyanis főleg a múltban szer-
vezett állami népiskolák jó nagy részé-
nek elhelyezése nem felelt meg sem a 
népoktatási, se Da a közegészségügyi 
törvény követelményeinek. Nem akar1 

juk ezen elhelyezési mizériákat részle-
tezni, csupán arra utalunk, hogy a 
helyzet már csak azért is tűrhetetlen 
volt, mert az állam nem léphetett föl 
az iskolaföntartókkal szemben kellő 
erélylyel a rossz iskolák javítása érde-
kében, mert hiszen a saját iskolái között 
is nem egy volt olyan, a melyet köz-
egészségügyi szempontból menten be 
kellett volna záratni. 

Wlassics minister megismervén ezt 
a tarthatat lan állapotot, szokott eré-
lyével fogott hozzá annak orvoslásához. 
Ennek első eredménye az 1899. évi 
XIV. trCZtj Bi melylyel a kincstár tulaj-

48* 
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donát képező, de a követelményeknek meg 
nem felelő állami iskolák újjáépítésére 
két millió korona hitel engedélyeztetett. 

Ezen két millió korona hitelből az 
1899—1900. évben 125 községben ösz-
szesen 294 tanterem, 103 tanítói lakás, 
2 tornacsarnok és 51 mellékhelyiség 
építtetett. Ez új iskolák a minister 
által 1897. évben kiadott mintatervek, 
a nagyobb iskolák külön e czélra készült 
tervek alapján, a modern pedagógia 
és hygiénia követelményeinek minden 
tekintetben megfelelően épültek. Mind-
ezen iskolák méltó hajlékai a magyar 
nemzeti népoktatásnak és díszei az 
illető községeknek. 

A nagyobb építkezések közül meg-
említjük a következőket: Uj-Pesten és 
Kis-Pesten építtetett egy-egy díszes, 
emeletes iskolaház, egyenkint 16 tan-
teremmel, igazgatói iroda, tanítói tanács-
szoba, tanszerhelyiséggel, tornaterem 
és egy-egy igazgatói lakással; amaz 
124.490 korona, az utóbbi 127.187 
korona költséggel. Erzsébetfalván egy 
12 tantermes, Fiuméban egy 10 tan-
termes, megfelelő mellékhelyiségekkel 
bíró iskolaház épült, Fiuméban igazgatói 
lakás és tornacsarnokkal; amaz 77 ezer 
korona, az utóbbi 126.770 korona költ-
séggel. Krasznán 9 tanterem és igaz-
gatói lakás épült 60.352 korona; 
Zilahon 8 tanterem, igazgatói lakás és 
3 mellékhelyiség 71.980 korona; Pan-
csován 10 tanterem, igazgatói lakás és 
3 mellékhelyiség 79.400 korona; Gyula-
fehérvárott 6 tanterem és egy lakás 
épül 40.000 korona költséggel. 

I t t megemlítjük, hogy az országban 
levő állami elemi népiskolák kiválóbb-
jairól két nagy albumban jól sikerült 
fényképek küldettek a párisi világ-
kiállításra; e szép gyűjtemény méltó 
föltűnést keltett a jury tagjai előtt is, 
mert fényesen hirdette a magyar nem-
zetnek a népoktatásra fordított nagy 
áldozatkészségét. 

A két millió korona beruházáson 
kívül az 1899/900. évben még 346.712 
korona előirányzatnélküli kiadást enge-
délyezett a miníster-tanács, a melyből 
8 községben épült új állami iskola. 
Ezek közül különösen fölemlítjük Ung-
várt, a hol két új díszes iskolaház épül 
18 tanterem, 6 mellékhelyiség és két 
igazgatói lakással, összesen 157.480 
korona költséggel. Ugyanezen időben 
Máramarosban 14 községben szervezett 
új állami népiskola számára épült 24 
tanterem, ugyanannyi tanítói lakás és 
42 mellékhelyiség, összesen 193.000 
korona költséggel. 

A pénzügy minister által most benyúj-
tott törvényjavaslat szerint a közel 
jövőben összesen öt millió korona for-
díttatik azon állami népiskolák fölépíté-
sére, a melyek ez idő szerint bérházak-
ban, részint meg nem felelő módon, 
részint aránytalanul nagy bérösszegért 
vannak elhelyezve. 

Wlassics minister ezen iskolákra 
vonatkozólag a leggondosabban össze-
gyűjttette az adatokat és megállapította, 
hogy tekintettel az állami iskolák szük-
séges fejlesztésére, ezen bérházak helyett 
építendő új iskolákban kell összesen 
600 új tanterem, 252 tanítólakás, 13 
szolgalakás és 700 mellékhelyiség. Az 
építendő új iskolák építkezési tervei és 
költségvetései elkészíttetvén, megálla-
píttatott, hogy az összes építkezésekre 
és telekvételekre összesen 5,206.087 
korona szükséges; ebből leszámítva a 
községek által megajánlott hozzájáru-
lásokat, 85.979 koronát, az állam által 
fedezendő 5,093.956 korona. Minthogy 
pedig ezen építkezések kivétel nélkül 
nyilvános árlejtéseken lesznek bizto-
sítva, remélhető, hogy az összes költség 
kerek 5 millió korona leend. 

Ezen óriási összeg az egyes vár-
megyék között a következő részletek-
ben van előirányozva: 

Abauj-Tornában szükséges új építkezésekre 
17.439 korona; Alsó-Fehérben 308.773; Árvá-
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ban 29.940; Aradban 22.840; Bács-Bodrog-
ban 41.600; Beregben 425.440; Besztercze-
Naszódban 39.370; Biharban 108.980; Brassó-
ban 116.000; Csikben 26.060; Fogarasban 
48.517 ; Gömörben 13.662 ; Háromszékben 
109.900; Hevesben 17.892; Hontban 34.743; 
Hunyadban 155.943; Kis-Küküllőben 164.455; 
Kolozsban 177.746; Liptóban 74.000; Maros-
Tordában 112.049; Máramarosban 36.800; 
Nagy-Küküllőben 79.786; Nyitrában 102.515; 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunban 927.600; Pozsony-
ban 19.879; Sárosban 17.622; Szatmárban 
119.000 ; Szebenben 98.800 ; Szilágyban 
256.862 ; Szolnok-Dobokában 208.813; Temes-
ben 45.818; Torda - Aranyosban 206.992; 
Torontálban 8000; Trencsénben 228.700; 
Turóczban 99.375; Ugocsában 81.893; Ung-
ban 298.006; Vasban 68.943; Zalában 98.200 ; 
Zemplénben 34.000 és Zólyomban 11.000. 

Természetes, hogy ilyen nagy arányú 
építkezést már csak adminisztratív 
nehézségek miatt is lehetetlen volna 
egy év alatt foganatosítani. Wlassies 
minister tehát 5 évre tervezi a fönnebb 
említett építkezések keresztülvitelét, s 
hogy az építkezések sorrendjében a 
helyes arány megállapítható legyen, a 
kir. tanfelügyelők indokolt jelentései 
alapján a ministerium illető ügyosztálya 
a végrehajtásra kimerítő építkezési 
programmot állapított meg. Úgy tudjuk, 
hogy a minister a jövő évben első 
sorban a székesfőváros környékén most 
tűrhetetlen bérházak helyett akarja az 
új, modern iskolaházakat fölépíttetni. 

Már említettük, hogy az 1901. évi 
állami költségvetésben a ruthén vidé-
keken szervezendő új állami iskolák 
fölépítésére 200 ezer korona ós kisebb 
építkezésekre 50 ezer korona van elő-
irányozva. Ezeken kívül a földmívelési 
minister a kincstári telepes községek-
ben szervezett állami iskolák részére 
45 új tantermet és 32 tanítói lakást 
építtet a jövő évben. 

Összegezve már most az állami 
iskolai építkezési költségeket, kitűnik, 

hogy az állam a közelmúltban és a 
közel jövőben összesen nyolca millió 
koronát fordít állami elemi iskolai épít-
kezésekre, ezen kívül egy millió koronát a 
budapesti és kolozsvári Tanítók Házaira. 

Ha majd rövid idő alatt a tervbe 
vett sok száz állami iskola fölépül, 
méltó dicsősége lesz ez első sorban 
a magyar nemzet áldozatkészségének, 
mert az új magyar állami iskolák a 
leghasznosabb beruházások egyikét képe-
zendik, nem csak közgazdasági szem-
pontból, de mert minden egyes állami 
iskola a magyar nemzeti állam kon-
szolidácziójának egy-egy erős várát 
alkotja. Az állami népoktatás ilyetén 
nagy arányú és mintaszerű rendezése 
örök dicsősége lesz Wlassies minister-
nek is, a ki, ámbár szeretettel gon-
dozza tárczája ügykörének minden 
tagozatát, mégis legnagyobb ambiczióval 
és államférfiúi zseniálításának egész 
erejével a magyar nemzeti népoktatást 
karolta föl, és a kinek legfőbb érdeme, 
hogy az állami népoktatás nagyarányú 
kifejlesztését minden rázkódtatáa, nélkül, 
sőt a közvélemény osztatlan helyes-
lésével foganatosította. 

Yégül még pár szót az állami nép-
tanítókhoz ! Önök nagyon jól tudják, 
hogy az állami népiskolák mintaszerű 
elhelyezésére fordított milliók csak úgy 
képeznek hasznos beruházást, ha ez 
iskolákban erős hazafias érzéstől és a 
koronás király iránti hűségtől á thatot t 
mintaszerű népoktatás folyik; ezt pedig 
csak Önök biztosíthatják. Kövessék 
tehát koronás királyunk fenkölt uta-
sítását, a melyet a mult napokban a 
tanítók tisztelgő küldöttségéhez intézett: 
„Neveljék a gondjukra bizott ifjúságot 
hazafias széllemben, jó erkölcsökben, és 
tanítsák őket sikeresenErős a hitünk, 
hogy a hazafias magyar tanítói kar 
lelkesülten fog megfelelni koronás 
királyunk utasításának! 

—-—<cx-f:<3©— 



6 N É P T A N P ÓK LAPJA. 51. SZÁM. 

1 mi Eötvös-alapunkról. 
A bibliai mustármag, melyet 25 évvel 

ezelőtt a magyar tanítóság dicsősége, a mi 
jó Péterfy atyánk elvete, hatalmas fává növe-
kedett. Egy negyed évszáz munkája csak fo-
kozta buzgalmát s nem szűnő lankadatlan 
erélylyel küzd felvirágoztatásán, mert még 
mindig nem tartja biztosítottnak a hatalmas 
fát a vihar támadásai ellen. Valóságos apos-
tolként munkálkodik az Eötvös-alap megiz-
mosodásán s küldetése végczéljaként bizonyára 
szeme előtt lebeg az a szép nap, a melyen 
megérheti, hogy a magyar tanítóság egyetemét 
láthassa tömörülni az Eötvös-alap körül. Tör-
hetetlen lelkesedésével sikerült az elmúlt 25 
év alatt 3000 embert toborzania zászlója alá, 
vagyis a magyar tanítóság egy nyolczad 
részét. De hát hol van a másik hét nyolczad 
része ? Miért nem csatlakozik a vezérhez, ki 
őt az igéretföldére kész elvezetni ? Hisz ha 
a magyar tanítóság összesége Péterfy körül 
sorakozik, akkor az Eötvös-alap minden időre 
biztosíthatja a magyar tanítóságot, hogy 
minden, tanulni kész gyermeke sanyarúság, 
nélkülözések, megalázkodás és anyagi küzde 
lem nélkül fejezheti be tanulmányait. Vagy 
talán azt mondogatják e késlekedők maguk-
ban, hogy csak várakozzék Péterfy atyánk 
mi reánk még egy kissé, hiszen ha 3000 
katonát egybegyűjtött, akkor majd bennünket 
is összehoz ? De én jó Istenem, akkor bizony 
várhat vezérünk még jó soká, mert ha 3000 
embernek toborzása 25 évbe került, akkor 
26 ezer tanítónak hadrendbe állítása majdnem 
200 esztendőt venne igénybe! Azt hiszem, 
hogy ily jó kívánságot, bármily jó szívből 
jönne is, Péterfy atyánk megmosolyogna.* 

Erős a reményem, hogy az új évszáz beáll-
tával jobb idők következnek a magyar tanító-
ságra s ezzel együtt az Eötvös-alap is eléri 
virágzása tetőpontját; annál inkább hiszem 
azt, mert úgy látszik, sikerült erős tanítói 
közvéleményt alkotni az Eötvös-alap érdeké-
ben. E közvélemény leleménye kifogyhatatlan, 
s minduntalan bőven csergedező forrásokat 
nyit alapunk számára. Igénybe vettük közsé-
gek, pénzintézetek, magánosok jótékonyságát; 
mindenféle vigalmak, estélyek, bálok, műked-
velői előadások készülődnek országszerte az 
alap javára; gyárosok is versenyre kelnek az 

*A habozóknak és késlekedőknek emlékezetébe idéz-
zük jó királyunknak csak az imént elhangzott kérdését: 
„Nemde, minden tanító tagja az Eötvös-alap-nak ?" 
Lakits Vendel azt mondotta erre a Fölséges Úrnak, 
hogy „a tanítóság tekintélyes száma." Hiszen igaz : 
2500 „tekintélyes" szám, de még mindig — 25 ezer 
tanító nézi tétlenül a vezetők munkáját! Szerk. 

alap és önmaguk érdekében. De ki tudná mind-
azt elősorolni, a mi megtörtént és a mi még 
készülőfélben van! 

Azonban mindezen örvendetes jelenségek 
egy szomorú tapasztalatról is tesznek tanúsá-
got : a magyar tanítóság gyönge, erőtlen, 
mert minduntalan a társadalom filléreire, 
alamizsnájára szorul. És ez nagyon szomorú 
tapasztalat, mert bár a társadalom jó szívvel és 
készséggel nyújtja adományait és ezt készséggel, 
valamint hálás köszönettel elismerem, de egy-
úttal bizonyos szánalommal is tekint a tanító-
ságra, éppen úgy, miként mi is szánalommal 
nézünk a koldusra, kinek kalapjába filléreinket 
vetjük. Már pedig hitem és meggyőződésem 
szerint e szánalomnak is nagy része van 
abban, hogy a társadalom, mint egyenrangú 
tényezőt, nem fogadja magába a tanítóságot. 
Csak egyes tisztult elmék méltányolnak bennünk-
ket. E szomorú állapoton változtatni kell és 
lehet is, csak erős akarat legyen bennünk. 
Nem is kell Péterfy-féle apostoli buzgalmat 
kifejtenünk, csak egyszerűen nyissa meg 
mindenikünk erszényét és évi 3 koronával 
lépjen az Eötvös-alap tagjai sorába. Még csak 
egy fillér sem esik napjára. Ennyit áldozhat 
minden magyar tanító s e csekély hozzájáru-
lással önmaga, valamint állása iránt tartozó 
szent kötelességet teljesít. Önmagának tarto-
zik ezzel a magyar tanító, mert e csekély 
hozzájárulással biztosítja saját gyermekei 
neveltetését, másrészt pedig függetleníti magát 
a társadalom jótékonysága alól és megbecsül-
tetést is szerez állásának. Higyjétek el, kedves 
kartársaim, egészen más szemmel fog reátok 
tekinteni a társadalom, ha ti vállvetve egymás 
segítségére siettek és megmutatjátok a hatal-
mas erőt, mely e tömörülésben nyilvánuland, 
mintha kéregetőképen jelentek meg nála. 

Ámde sokat, nagyon sokat kell még tennünk 
a közöny, a nembánomság megtörésére, mely 
lelkeinket lenyűgözi, fogva tartja. Nagyon 
érdekesek a kitérő válaszok, midőn propa-
gandát igyekszünk csinálni az Eötvös-alapnak. 

„Bátyám, lépjen az Eötvös-alapba!" „Oreg 
vagyok, nincs már czélja belépésemnek" — 
hangzik a felelet. 

„Öcsém, hát még mindig nem tagja az 
Eötvös-alap-nak ?" — „Ráérek még, elég 
fiatal vagyok. Majd ha megnősülök!" 

„Hát, kollega, miért nem pártfogolja az 
Eötvösalapot?" „Nincsenek gyermekeim." 

A fiatal tanítónők minek társulnának az 
Eötvös-alapba ? Hisz azok fejecskéjében más, 
magasabb vágyak forronganak, ámbár kény-
telen vagyok bevallani, hogy magam is isme-
rek fiatal tanítónőt, ki 50 koronás részesjegyet 

' írt alá. 
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Mennyi akadálylyal kell megküzdenünk a 
szent czél érdekében! De azért ne lankadjunk, 
hanem fáradhatatlan buzgalommal terjeszszük 
az eszmét minden alkalommal kartársaink 
körében. 

Hála az Égnek, a tanítóvilág kezd már 
ébredezni! A Péterfyek, Lakitsok és mások 
törhetetlen buzgalma, Horovitzok, Ilosvaiak 
követendő példája fölrázza testületünket a nem-
bánomságból és sorakozik a szebb jövővel 
kecsegtető zászló alá. 

Képzelmem örvend a gyönyörű kilátásnak, 
mert látom a magyar tanítóságot, mint füg-
getlen, megbecsült, biztos létalappal biró 
tényezőt a nemzet társadalmában. De e nagy 
czél megvalósítására önmagunknak is rendü-
letlenül kell törekednlik, mely magasztos czél-
nak egyik leglényegesebb eszköze az Eötvös-
alap. 

Lépjünk be tehát mindnyájan, egytől-egyig 
annak kötelékébe s ha mindenikünk nem is 
teheti, hogy 50 koronás részesjegyet váltson, 
de a Néptanítók Lapja szerkesztőségének eme 
jeligéjét: „A ki naponkint csak egy fillért 
takarít meg, évdíjas rendes tagja lehet a 
Tanítók Házéit föntartó Eötvös-alapnak és az 
összes jótéteményekben részesülhet; ne feled-
kezzünk meg a Ferencz József Tanítók Házá-
ról" — mindenikünk könnyen megvalósíthatja. 

(Periák.) Boldizsár Béla. 

Az esküről. 
Legyen szabad Vaday J.-nek e lapok 46. 

számában közölt czikkére megjegyzéseket 
tennem. 

1. Az esküről tanítani kétségtelenül a hit-
oktató kötelessége, s űgy hiszem, a hivatott 
biró is ezt értette a „tanító" név alatt. Mert 
az eskü vallási ténykedés, még akkor is, mikor 
a polgári törvénykezésnél alkalmazzák. 

2. Azért tanítják is ezt mindenütt a hit-
oktatók, kik az iskolában szintén csak mint 
tanítók szerepelnek, a) Az alsó osztályok 
számára előirt kath. „Kis-Káté"-ban ez áll: 
„Esküdni tesz, a mindenható Istent bizony-
ságul hivni arra, hogy igazat mondunk" ; stb. 
„Esküvéssel az vétkezik, a ki hamisan vagy 
kétséges dologban esküszik" ; stb. A nagyobb 
Kátéban hozzájárul, hogy „Csak fontos és 
megengedett esetekben, különösen törvényszék 
előtt szabad esküdnünk, de csak úgy, ha az 
igazságról meg vagyunk győződve." b) Bog-
nár E., dr. Luther M. Kis-Kátéja így szól: 
„Azok esküsznek az Ur nevével, mi tiltva 
van, kik hamisan, könnyelműen tesznek esküt" 
stb. c) Több adat nem áll rendelkezésemre, 
de bizonyos, hogy minden felekezet tanítja 

az eskü mibenlétét. Mellesleg megjegyzem, 
hogy a kath. egyháznál az eskü nem szentség, 
hanem igenis, a házasság szentségénél szerepel, 
bár nem lényeges az eskü, s ismét magát a 
szentség fölvételét is nevezik esküvőnek. 

3. Végül a fiúról azt vélem, hogy félre-
értette a biró kérdésében a „tanítót", azon 
hiszemben, hogy a hitoktató nem tanító; s 
nagyon valószínű, hogy egy kis logikai botlást 
követett el: abból, hogy nem tanulta meg, 
azt következtetvén, hogy sohasem hallotta, mi 
az eskü; de még nagyobb botlást követ el az, 
a ki abból, hogy egy fiú sohasem hallotta, 
mi az eskü, azt következteti, hogy azt az 
iskolában nem tanítj ák ! 

(Zsámbok.) Ében Mihály dr. 

A liamis esküről. 
Mint biró és jogász szólok e tárgyról, nem 

polemizálva V. J. „az eskü és az erkölcsi nevelés" 
cz. czikkével, hanem csak részben vonatkozva 
arra. 

Előre kell bocsátanom, hogy a „vádlott" 
soha sem tett és nem is tehetett törvényeink 
szerint esküt s a vádlónak, vagy sértettnek 
esküre bocsátása tárgyában pedig a bíróság 
mindenkor külön határoz. 

Az eskü éppen olyan fontos, vagy talán 
néha még fontosabb bünperekben, mint pol-
gári perekben, mert a biróság csak akkor 
fogadhatja el kétségtelen bizonyítéknak a 
tanúvallomást, a mikor az esküvel van meg-
erősítve. 

A hamis tanuzási esetek általában nem azt 
bizonyítják, hogy a tanú, vagy esküvő nem 
tudja, hogy mi az eskü, hanem az emberek 
lelkiismeretlenségét. Éppen azért a törvény 
kétféle hamis esküt különböztet meg: tudato-
san és gondatlanságból tett hamis esküt. 
(1878 : V. t.-cz. 213—221. §.) 

Semmiféle eskü — bármiként különbözzék 
annak szövegezése — nem lehet más, mint 
Istennek bizonyságul hivása arra, hogy a 
mit mond az esküvő, az igaz, mert az Isten 
belát a szívekbe, az ember legtitkosabb gon-
dolataiba, tudja az igazat s tudja, hogy az esküvő 
igaz vallomást tesz-e. A ki az Istent hívja 
bizonyságul vallomásának igaz volta mellett, 
a kinek van bátorsága a „mindentudó és 
mindenható Istenre" esküdni, annak tudnia 
kell, hogy van egy igaz Isten, a kit nem 
lehet megcsalni s van egy erős boszuálló 
Isten, a ki lesújtja és megveri azt, a ki meg 
akarja őt csalni és visszaél szent nevével. 

Az eskü alapja: a hit s éppen azért az 
eskü szentségére — mert annak minden 
hitfelekezet előtt szentségnek kell lenni — a 
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hitoktatóknak kell megtanítaniok a gyermeket 
és felnőtteket. A ki hiszen az Isten minden-
tudóságában, az soha sem fog hamis esküre 
vetemedni, mert fél és retteghet, hogy ezért 
őt az Isten szigorúan megbünteti. Az eskü 
lelki következményeinek megértetése szintén 
a hitoktatók kötelessége. 

Hogy az eskü polgárjogi fontosságát és 
következményeit ki tanítsa meg a gyermeknek: 
e tekintetben fáldalmasan kell reá mutatni 
a tanrendek hiányosságára úgy az elemi, mint 
a polgári és középiskolákban, mely oly kevés 
figyelembe veszi a törvénykezés tanítását. 

Rendszabály hiányában az eskü polgárjogi 
fontosságát és következményeit taníthatja a 
hitoktató is, összefüggésben az eskü szentsé-
gének tanításával, de taníthatja ezt a tanító 
is, beillesztve ezt a polgári jogok és köteles-
ségek tanításának keretébe. 

Meg kell értetni a gyermekkel, hogy ret-
tenetes veszedelem rejlik abban másokra és 
az esküvőre nézve, ha valaki nem az igazra 
esküszik, milyen könnyen meg lehet fosztani 
ez által valakit a vagyonától, becsületétől, 
szabadságától és életétől! 

Es meg kell tanítani a hamis eskü követ-
kezményeire. 

Szent-István király korában a hitszegés 
böjtön kívül kézvesztéssel büntettetett, azaz: 
a ki hamis esküt tett, vagy letett esküjét 
megszegte, azt böjtre Ítélték és levágták azt 
a kezét, a melyet az esküvésnél fölemelt. 
Azonban mégis megengedték, hogy az előkelő 
ember 50 tinóval, a közember 12 tinóval 
kezét megválthassa. (II. könyv. 15. czikk.) 

Későbben a hamisan esküvők örök bec3te-
lenségben és fejváltságban marasztaltattak. 
(Verbőczy: Hármaskönyv II. rész. 30. czím.) 

Folytak a századok, míg végre aztán 
1878-ban a büntető-törvénykönyvben (Y. tör-
vényczikk) határozott alakokat nyertek azok 
a jogszabályok, melyek a hamis esküt és 
annak különböző fajait körvonalozzák. 

A hamis eskü sok helyen össze van fog-
lalva a vallomástétellel, mert a vallomást az 
eskü emeli érvényre. Ez a fegyelmi- és bűn-
ügyekben rendesen együtt fordul elő, de 
előfordul polgári ügyekben is, a hol az eskü-
vel szintén a vallomás van megerősítve. 

Tisztán mint eskü csak polgári ügyekben 
fordul elő. 

Bűnügyekben az eskü ezekkel a szavakkal 
kezdődik: „Esküszöm a mindentudó és minden-
ható Istenre" — és e szavakkal végződik: 
,.Isten engem úgy segéljen!" (1896: XXXIII. 
t.-cz. 217. §.) 

Az esküdtszéki tárgyalások alkalmával a 
fő tárgyalást vezető elnök fölolvassa az esküd-

tek előtt az esküformát, mely így kezdődik: 
„Esküdjenek önök a mindentudó és minden-
ható Istenre" — s ennek befejezése után az 
esküdt jobb kezét szivére téve, mondja: 
„Esküszöm... Isten engem úgy segéljen!" 
(1896: XXXIII. t.-cz. 349. §.) 

A polgári ügyekben letett eskü szintén 
úgy kezdődik és végződik, mint a bűnügyek-
ben. (Erről az 1868 : LIV. törvényczikk 
242. §-a alapján az ügyviteli szabályok 
intézkednek.) 

A hamis tanuzásról és esküről a Büntető-
törvénykönyv (1878. V. t.-cz.) ekképen szól: 

„A ki bűnvádi ügyben a biróság előtt, az 
ügynek valamely lényeges körülményére nézve 
hamis vallomást tesz és azt esküvel megerő-
síti: a hamis tanmás bűntettét követi el és 
öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő. 

Ha a hamis tanuzás a vádlott terhére 
követtetett el és az halálra ítéltetett: a hami-
san tanúskodó tíz évtől tizenöt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő; ha pedig a vádlott 
öt évnél tovább terjedő szabadságvesztésre 
Ítéltetett: a hamisan tanúskodó öt évtől tiz 
évig terjedhető fegyházzal büntetendő." (213. §.) 

„ Kihágási ügyekben a hamis tanuzás vétséget 
képez és egy évig terjedhető fogházzal és 
ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő." (214. §.) 

„A ki polgári ügyben, annak lényeges körül-
ményeire nézve hamis vallomást tesz és azt 
esküvel megerősíti: öt évig terjedhető bör-
tönnel és négyezer forintig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. (215. §.) 

„Ha pedig a polgári ügy tárgyának értéke 
száz forintot nem halad fölül: a hamis tanuzás 
büntetése egy évig terjedhető börtönben és 
négyszáz forintig terjedhető pénzbüntetésben 
állapítandó meg." (216. §.) 

„A ki polgári ügyben hamis fő-, pót-, becslő-
vagy fölfedező esküt tesz: öt évig terjedhető 
börtönnel és négyezer forintig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. A száz forintot meg 
nem haladó érték esetében pedig egy évig 
terjedhető börtönnel és négyszáz forintig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő." (219. §.) 

„A gondatlanságból tett hamis tanuzás és 
hamis eskü egy évig terjedhető fogházzal bün-
tetendő." (221. §.) 

Ezek azok a büntetések, melyeket a hamis 
eskü maga után von s a melyekhez járul még 
a hivatalvesztés is. (223. §.) 

Ha megtanítjuk a gyermekeket az eskü 
szentségére, annak fontosságára s úgy ezeket, 
mint a felnőtteket a hamis eskü következ-
ményeire : bizony kevesebb lesz a hamis eskü 
és az ezekre alapított téves ítéletek száma. 

(Budapest.) -K. Nayy Sándor. 
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A Ferencz József Tanítók Háza. 
(Az 0 Fölségének f. hó 15.-én átnyújtott clíszalbumból.) 

A Ferencz József Tanítók Háza közel 
3 évtizedig volt a magyar tanítóság állandó 
vágyakozásának tárgya. Az eszmét külföldi 
alkotások, nevezetesen a németországi tanítók 
Pestalozzi alapján okulva, a magyar tanítók 
Eötvös-alapjának kezdeményezője és megala-
pítója: Péterfy Sándor hangoztatta először. 
Sokáig tartott, míg ez emberbaráti gondolat 
szárnyakat öltött. A magyar tanítók kedve-
zőtlen anyagi helyzete és egyébb akadályok 
miatt a nemes eszme évtizedeken át nem 
tudott kibontakozni a szép álom ködéből. 
Hiszen néhány évvel ezelőtt a költő még így 
énekel róla: 

Nézd, amott az árnyban, 
Messze-messze milyen forongás van; 
Ügy- tűnik föl össze-vissza-képe, 
Mint egy álom rajzó tüneménye, 
Valamely nagy gondolat ábrándja, 
Melynek még nines látható formája, 
De azért a maga erejébiil 
Fölfelé tör s idomulni készül. 
Itt egy tégla, ott egy pár gerenda, 
Istenem, mily zűrzavarnak látszik, 
De nem marad zűrzavar sokáig. 

Előbb az Eötvös-alapnak kellett megala-
kulnia s évek hosszú során át gyökeret vernie. 
Ez idő alatt a tanítóság a Tanítók Háza 
eszméjét szíve legbensőbb rejtekében melen-
gette, érlelte. 1890-ben az országos tanító-
gyülés határozatilag kimondotta, hogy a 
Tanítók Háza létesítése szükséges ésn óhaj-
tását fejezte ki, hogy ez az intézmény 0 Föl-
sége dicső nevét viselje. Egy negyedszázad 
fáradhatatlan, kitartó munkája a magyar 
tanítók országos segély-egyesületét, az Eötvös-
alapot annyira megszilárdította, hogy, ha nincs 
is abban a helyzetben, hogy az istápolásért, 
támogatásért hozzája forduló tanítói özvegye-
ket, árvákat, betegségben sínylődő tanítókat 
mind segélyezhetné, mégis évek óta mindig 
több könyűt szárít föl, mindig több nyomort 
enyhít. Az Eötvös-alap fönnállásának 25.-ik 
évfordulója közeledtével már gondolni lehe-
tett arra, hogy a Tanítók Háza eszméje is 
kibontakozzék az ábránd ködéből. 

A magyar tanítók országos bizottsága nyilt 
fölszólítást intézett a magyarországi tanítók-
hoz, megkérdezvén őket, hogy akarják-e a 

Tanítók Házát ? Erre a fölhívásra, és a 
Néptanítók Lapjá-vak buzdító és bátorító 
szakadatlan sürgetésére, megmozdult az egész 
ország tanítósága és egyhangú volt a válasz, 
hogy: „akarjuk és anyagi áldozatokra is haj-
landók vagyunk létesítéseért." Az Eötvös-alap 
országos tanítóegyesület látva ezt az országos 
fölbuzdulást és azt az áldozatkézséget, me-
lyet a tanítóegyesületek aránylag tekintélyes 
összegeknek a Tanítók Háza javára szolgáló 
megszavazásával tanúsítottak, elhatározta, hogy 
megveszi a Budapest, Szentkirályi-utcza 47. 
szám alatt levő kétemeletes házat 104.000 
forintért. A most említett ház megvételét a 
vall.- és közokt. m. kir. minister úr is helyes-
lőleg tudomásul vette és 1899 julius 26.-án 
kelt rendeletében a többi közt ezeket adja 
az „Eötvös-alap országos tanítói segélyegye-
sületnek" tudomásul: „Őszinte örömmel látom, 
hogy azon nagy és nemes czél, a melyet az 
egyesület évek hosszú sora óta lelkes oda-
adással, lankadatlan buzgalommal munkált, 
mely hivatva van a székes-fővárosba jövő 
tanító-gyermekek számára otthont teremteni, 
immár megvalósuláshoz ért." Az Eötvös-alap 
azonban az országszerte megnyilatkozott 
tanítói áldozatkészség daczára sem lett volna 
képes a Tanítók Házát kiépíteni és a szük-
séges megfelelő módon föntartani, ha dicső-
ségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz József 
0 Fölsége legkegyelmesebb beleegyezésével a 
magyar kormány az állami költségvetésbe 
nem vett volna föl 5 évi részletekben törlesz-
tendő 1,000.000 koronát arra a.czélra, hogy 
ebből Magyarország tanítóinak és tanárainak 
fiai számára előbb Budapesten, majd Kolozs-
várott főiskolai internátust építsen, melynek, 
illetőleg melyeknek föntartását az „Eötvös-
alapországos tanítóegyesület" vállalta magára. 
Az Eötvös-alap megvásárolta házban 1899. 
évi november 19.-én, örökké siratott feledhe-
tetlen nagy királynénk nevenapján dr. Wlassics 
Gyula vall.- és közokt. magy. kir. minister 
meg is nyitotta a magyarországi tanítóknak 
budapesti főiskolákon tanuló fiainak interná-
tusát, a Tanítók Házát és a megnyitáson 
jelen voltak lelkes éljenzései közt adta tud-
tára mindeneknek, hogy a király ő fölsége 
az ő legfölségesebb nevét adta a Tanítók 
Házának. „Isten bocsássa áldását a királyra, és 
ragyogó nevét viselő Tanítók Házára 
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E naptól kezdve a magyarországi tanítók 
fiainak főiskolai internátusának holmokzatáról 
aranybetűk hirdetik, hogy a „Ferencz József 
Tanítók Háza" az. A „Ferencz József Taní-
tók Házáéban 1899 -1900 . iskolai e'vben 56 
főiskolai tanuló nyert elhelyezést. Folyó 1900. 
évi aug. 2.-án kelt szerződés értelmében a 
kincstár a „Ferencz József Tanítók Házát" 
az „Eötvös-alap" egyesülettől megvette, s 
azt fokozatosan ki fogja bővíteni, s majdan 
Kolozsvárott is fölépíti. A budapesti „Ferencz 
József Tanítók Háza" időtlen időkig hirdetni 
fogja, hogy I. Ferencz József császári és 
királyi apostoli fölsége Magyarország hű 
tanítóságát fejedelmi kegyeiben részesítette s 
a magyar tanítóságot állandóan inteni fogja, 
hogy a gondjaira bízott ifjiíságot Isten imá-
datában, a legfölségesebb Trón iránti hűség-
ben és a haza szeretetében nevelje. Éljen a 
király! 

I R O D A L O M . 
Az állatvilág pillanati fényképekben. A képek-

hez magyarázatot írt dr. Heck L. a berlini 
állatkert igazgatója nyomon dr. Szterényi 
Hugó. Bőrdíszkötésben 192 képpel 15 korona. 
(Lampel R. Wodiáner és fiai). — Régóta nem 
jelent meg a magyar könyvpiaczon a maga 
nemében oly eredeti könyv, mint ez a hosszú-
kás kvart • alakú díszmunka, a mely most 
előttünk fekszik. Élvezettel, szinte ámulattal 
lapozgatunk benne. Minden lapon egy-egy 
gyönyörű nagy kép, a mely a maga valósá-
gában, a maga természetességében mutat be 
egy-egy állatot vagy állatcsoportot, minden 
mesterkéltség, minden czifrázás elkerülésével. 
Minden állatkép csupa élet. A képek nem, 
mint rendesen kitömött példányok után készült 
ábrák, hanem mind élő állatoknak fényképzés 
útján készült másai, még pedig művészi plasz-
tikus repródukczióban. Melegen ajánljuk iskolai 
könyvtáraknak megszerzésre. 

Attila személyéről, győzedelmes csatáiról, 
harczi népéről, városokat irtó kardjáról beszél 
a Nagy Képes Világtörténet 79. és 80. füzete, 
melyek most hagyták el a sajtót. A jeles 
munka a vállalatnak IY-ik kötete s Borovszky 
Samu ismert történettudós és akadémikus 
tollából ered. Egy kötet ára 16 K. Kapható 
havi részletfizetésre is. Egy füzet ára 30 kr 
(60 f.). Megrendelhetni Révai Testvérek iro-
dalmi intézet részvénytársaságnál, Budapest, 
VIII., Üllői-út 18. és minden hazai könyv-
kereskedésben. 

A Radó Antal szerkesztésében és a Lampel 
R. (Wodiáner F. és fiai) czég kiadásában 
megjelenő Magyar Könyvtár sárga füzetkéi, 
melyek immár országos népszerűségnek örven-
denek s diadallal kezdik egyre jobban kiszo-
rítani a német reklámfüzeteket, ezentúl kötött 
kiadásban is kaphatók lesznek. A kiadó Ízléses, 
erős és azért mégis olcsó kötést alkalmazott 
s egyelőre tíz kötött számot adott ki több 
magyar, olasz stb. elbeszélő müveit csopor-
tosítva olykép, hogy a kötés minden kötet 
árát csupán 30 fillérrel drágította. A Magyar 
Könyvtár kötött kiadása helyet foglalhat a 
legdíszesebb könyvtárban a díszművek között. 

Megjelentek: Az állatok világa czímü nagy 
munkának füzetes kiadásából immár az 5-ik 
füzet látott napvilágot. Mint az eddig meg-
jelenteket, úgy ezt is igen szép szövegrajzok 
díszítik. Megrendelhető a Légrády Testvérek 
könyvkiadóhivatalában (Budapest, Váczi-körút 
78.). Egy-egy füzet ára 80 fillér, A kiadó-
hivatal mutatvány - füzetet és prospektust 
ingyen és bérmentve küld. — Budapest széles-
fővárosi képes útmutató. (Lampel Róbert.) Ára 
40 fillér. Az útmutatóval együtt megjelent 
ugyanott s kapható 30 fillérért a fővárosi 
utczák és terek betűrendes névjegyzéke, a köz-
igazgatási kerület, a dülő, az utcza kezdeté-
nek és végének megjelölésével. Érdekes 
levelező-lapokat is adott ki a Lampel-czég. 
A levelező-lapokon rajta van a kelet-kinai 
harcztér részletes szines térképe és Peking 
környéke külön. A levelező-lap darabja 
10 fillér. — Imakönyvecske ev. ref. iskolás 
gyermekek számára;^ szerkesztette Jámbor 
Lajos békési tanító. Ára 24 fillér. (Kapható 
a szerzőnél.) — A Minisztrálás Módja; össze-
állította Boncz József, lelkész. Ára 3 kr. 
Kapható Nádai Ignácz könyvnyomdájában 
Keszthelyen. — Az Ókori Lexikon tí-dik fü-
zete. Franklin-társulat; ára 1 K. —• Zoologiai 
Lapok illusztrált állattani, vadászati és kyno-
logiai szaklap; évi előfizetése 4 frt. Az eddig 
megjelent számok még kaphatók. (Mutatvány-
számokat szívesen és ingyen küld a kiadó-
hivatal Budapesten, Rottenbiller-u. 30. sz.) — 
Levélszerinti oktatás a német nyelv magánúton 
való tanulására. írta Róder Adolf. Harmadik 
javított és tökéletesen átdolgozott kiadás. 
Lampel Róbert (Wodiáner F. és fiai) cs. és 
kir. udv. könyvkereskedés kiadása 1901. Ára 
a 40 levélnek díszes vászontokban 16 K. Ez a 
mű alkalmas arra, hogy a nemet nyelvre bárkit, 
a ki írni, olvasni tud, tanító nélkül tökéletesen 
megtanítson. — Tanítók Zsebnaptára az 1901. 
évre; Koncsek Lajos nagyon ügyes szerkesztésé-

, ben. Ára: 2 K. 40 f. {Légrády i estvérek.) 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilványította: gróf Berchtold 

Lipótné szül. gróf Károlyi Ferdinandának, a 
ki Arpádhalmán 15.820 korona költséggel új 
iskolát és óvodát építtetett, s úgy a tanító, 
valamint az óvónő évi fizetését biztosította; 
dr. Császka György kalocsai biboros-érseknek, 
ki a Kalocsán szervezett gazdasági ismétlő-
iskola tanítóinak tiszteletdíjára évi 1000 ko-
ronát méltóztatott uradalmi pénztárából biz-
tosítani; a szegedi jótékony egyesületnek, amely 
a szegedszilléri elemi iskolai szegénysorsú tanu-
lók felruházására 248 koronát adományozott. 

Kinevezte: Juhász Ida újpesti áll., Beb-
reczeni Áron homonnai áll. segély, közs., 
Greiner József tordai, Berger Ignácz kézdi-
vásárhelyi, Pál Ferencz hódmezővásárhelyi, 
özv. Heltemé-Meiler Zsófia újvidéki és Pavetits 
Manó körmendi áll., Kolb Lajos beszterczei 
áll. segély, közs., Machay Vendel modori áll. 
polg., Jenőffy Piroska szilágy-somlyói áll. felső 
nép-, Schlupni Sarolta dévai, Nikell Irma 
beregszászi, Kollányi Ödön tapolczai, özv. 
Zelenka Jánosné csongrádi, Bencsák Richárd 
zay-ugróczi és Szekeres János miskolczi áll., 
Villy János oraviczabányai és Marosi Béla 
homonnai áll. segély, közs., Mocsári Ignácz 
körmendi, Bartha Imre huszti, Bakottyai 
László hajdú-szoboszlói és Spanraft Fanny 
túrócz-szt-mártoni áll. polg. isk., Plander János 
és Posch János a munkácsi áll. főgimn. kap-
csolatos internátushoz berendelt áll. polg. isk., 
Berényi Lázár nagyrőczei, Szombathy László 
dobsinai, Bakodczay Pál szeniczi, Kubányi 
Gizella fehértemplomi, Kondor Ilona orosházi, 
Titz Erzsébet beszterczei, Körtvélyessy Károly 
hódmezővásárhelyi, Tóth László karánsebesi, 
Dienes József hosszufalusi, Szivák János nagy-
rőczei és Gáspárdy Aladár orsovai áll. polg. 
isk. s.-tanítókat, ill. s.-tanítónőket, Kühn 
Károly fogarasi és Bróder Gyula újvidéki áll. 
polg. és felső keresk. isk. helyettes tanítókat 
és képesített felső keresk. isk. tanárokat ugya-
nazon isk.-hoz, Horváth János dobsinai közs. 
polg. leányisk. r. tanítót a dobsinai áll. polg. 
fiúisk.-hoz a X. fiz. oszt. III. fokozatába r. 
tanítókká, ill. r. tanítónőkké; Vajna Gizella 
és Patakyné-Béz Erzsébet oki. óvónőket a 
nagyváradi áll. óvodákhoz óvónőkké ; Killyéni 
Erzsébet hosszúfalusi áll. polg. leányiskolái 
helyettes tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. 
fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Hidegh Béla polg. 
isk. rajztanítójelöltet a csáktornyai áll. polg. 
isk.-hoz a XI. tíz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Baltean 
György oki. tanítót a kornyai közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Bissányiné-Seftsik Gizella 

alsó-kubini áll. polg. leányiskolái helyettes 
tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítónővé.; Krüner Rozina oki. tanítónőt 
a fiumei áll. el. népiskolához r. tanítónővé. 
Fetés István túróczszentmártoni áll. polg. és 
felső keresk. iskolai r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a miskolczi áll. polg. és felső keresk. 
iskolához; Bomán Emilia oki. kisdedóvónőt a 
jászmindszenti áll. kisdedóvódához kisdedóvó-
nővé ; Kun Ilona kapuvári áll. polg. leány-
iskolái helyettes tanítónőt ugyanezen isk.-hoz 
aXI. fizetési osztályba segédtanítónővé; Sántha 
Mária oki. tanítónőt a gyöngyösi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Jankó Irma oki. taní-
tónőt a mezőtelegdi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tónővé; Hrobarek Julia oki. tanítónőt a mező-
bodoni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Gitta \ 
Lenke oki. kisdedóvónőt a sófalui állami kis-
dedóvódához kisdedóvónővé; Viszlay Ernő oki. 
tanítót a szolnoki ugari tanyai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Előléptette: Oravszky Etel miskolczi, Nagy 
Ignácz kapuvári, P'óltzel Irma komáromi áll. 
és Madarász Margit balassa- gyarmati áll. 
segély, közs. polg. isk. r., Szukk Antal nagy-
szt-miklósi és Brand Ede mohácsi áll. polg. 
isk. igazg., Bősz Ede nagybecskereki, Trglásné-
Mangesius Irén dévai, Lósyné-Bánóczy Gizella 
győri, Könczölné - Unger Izabella mohácsi, 
Auspitz Lipót karánsebesi, Kristály Balázs 
sepsi-szt- györgyi és Mondri Hugó szegzárdi 
áll., Böröndy Irma ipolysági és Láng János 
szombathelyi áll. segély, közs., Haering Ede 
szegedi áll. polg. isk. r. tanítókat, ill. tanító-
nőket a X. fiz. oszt. I. fok.-ba; Taschek Gyula 
brassói áll. polg. isk. r., Schenk Jakab fehér-
templomi áll. polg. isk. igazg., Szálatsy Rezső 
bánffy-hunyadi, Csizy Miklós nagyrőczei, Zor-
kóczy Gyula zólyomi, Heves Gyula alsó- kubini, 
Várady Etel hódmezővásárhelyi, Sróth Péter 
zay-ugróczi, Gergics Erzsébet munkácsi, Günz 
Gábor paksi, Kasselik Emilia nagyenyedi és 
Jókai Endre moóri áll., Sándor Mór homonnai 
áll. segély, közs, Hang Gyula késmárki, 
Ján Mátyás hatvani, Brandl Róbert szeniczi, 
Ábrahám Gyula pinkafői és Cseh Gusztáv 
miskolczi áll. polg. isk. r., Vértes Lajos 
gyergyó-ditrói áll. polg. isk. igazg., Bajkó 
Mór gyergyó-ditrói, Zsebök János hódmező-
vásárhelyi, Albertné-Bertalan Sarolta nagy-
kikindai, Orbán Nándor liptó-szt-miklósi, 
Pátzayné-Weidner Anna gyöngyösi, Omaisz 
János nagyrőczei, Téthi József nagy-szt-miklósi, 
Milcula Dezső szegzárdi, Neubauer Hermin 
nagybányai, Nagy László kapuvári, Hantz 
Gyula bánffy-hunyadi és Krősz Gizella kis-
martoni áll. polg. isk. r. tanítókat, ill. tanító-
nőket a X. fiz. oszt. II. fok.-ba. 
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Áthelyezte: Dévai/ Béla tivadari áll. el. 
isk. tanítót a gecsei áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben; Hanvai Jánosné, szül. Mayer 
Anna vörösvári áll. óvónőt a soroksári áll. óvó-
hoz jelen minőségben; Bobownik László ó- és 
iíj-holyatini áll. el. isk. tanítót a bereg-felső-
remetei áll. el. isk.-hoz; Veresné-Merai-
Lechner Emma nagysomkúti áll. el. isk. taní-
tónőt a tornyai áll. el. isk.-hoz jelen minőség-
ben; Molnárné-Talcáts Mária felőri áll. el. isk. 
tanítónőt a nagysomkúti áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Adorján Marczelné torontál-
almási és Kukucska György csaczai áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt jelen minőségében 
kölcsönösen; Török, Anna jászomindszenti áll. 
óvónőt a bőődi állami óvóhoz; Majorossy 
István ilosvai áll. el. isk. tanítót a sátoralja-
újhelyi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Kelemen János facseti áll. el. isk. tanítót a 
nagylaki áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyudíjat utalványozott: Dieber György 
pőlőskei munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 420 koronát; Horváth Mária 
bödd-bakod-pusztai munkaképtelen róm. kath. 
tanítónő részére évi 600 koronát; Beráriu 
János dumbroviczai munkaképtelen gör. kel. 
tanító részére évi 660 koronát; Schlesinger 
Ármin érdi munkaképtelen izr. tanító részére 
évi 620 koronát; Fótin György felső-remetei 
áll. segély, közs. munkaképtelen el isk. tanító 
részére évi 700 koronát; Nyisztor Gábor dizséri 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 480 
koronát; Herczeg Sándor sárszentmihályi 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 
860 koronát; Nyámcz Miklós örményszékesi 
munkaképtelen gör. kath. tanító részére évi 
340 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Kiss Károly zilahi nyug. volt áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Nagy Zsuzsannának évi 560 
koronát; néh. Varga János sármelléki nyug. 
volt el. isk. tanító özv., szül. Hottó Máriának 
évi 400 koronát; Milla István balaton-berényi 
r. kath. el. isk. volt tanító özv., szül. Kovácsics 
Mathildnak évi 390 korona s 4 kisk. árvájá-
nak együtt évi 260 koronát; néh. Pokomándy 
György nyug. volt nagy-zsennyei tanító özv., 
szül. Berger Terézia részére évi 382 korona 
40 fillért; néh. Nikó Sándor nyag. volt alhói 
ág. hitv. ev. el isk. tanító özv., szül. Fiedler 
Teréz részére évi 300 koronát; Derzsi Albert 
peteki áll. el. isk. volt tanító özv., szül. Máthé 
Róza és Póli nevü ár rája részére összesen évi 
525 koronát; Smeringa Dénes pöstyéni róm. 
kath. el. isk. volt tanító özvegye, szül. Uhlár 
Alojzia részére évi 464 koronát; néh. Fridrik 
Ferencz nyug. volt zalaszentmihályi tanító 
özv., szül. Letlinger Klára részére 300 koronát. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
£ Az udvarhelymegyei tanítóegyesület 

Székely-Kereszturon tartotta rendes évi köz-
gyűlését, mely alkalommal lelkes óvácziókban 
részesítették a megye érdemes kir. tanfel-
ügyelőjét : Sándor Mózes kir. tanácsost. 
Az egyesület az ünnepelt 30 évi tanfelügyelői 
működésének emlékére, szeretete és őszinte 
ragaszkodásának kifejezése jeléül megfesttette 
életnagyságú arczképét. Belle László elnök 
keresetlen, egyszerű, de a tanítóegyesület s 
általában a vármegyei tanítói karnak önzetlen, 
igaz szeretetét kifejező szavakkal adta át a 
képet. Meglepetéstől és meghatottságtól elér-
zékenyült hangon mondott köszönetet az ősz 
vezér a bizalomért. A tanítóegyesület évi 
munkásságát, részletes és kimerítő titkári 
jelentés keretében Gyerkes Mihály titkár mu-
tatta be. A központi pénztár állásáról előter-
jesztést tett Szász Elek pénztáros, melynek 
tudomásul vétele után a Tanítók Háza ügyeit 
egy lelkesedéssel elmondott szabad előadás-
ban ismertette Gyerkes Mihály, ki, midőn 
rámutat az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
áldásos jótéteményeire, a tanítóság tömörülé-
séről, az együvétartozás eszméjének fejleszté-
séről beszél, ismerteti azon nagylelkű ajánla-
tokat is, melyeknek pártolása által a Tanítók 
Háza javára tetemes összegeket jövedelmez-
tethetünk. Yégül pedig az Eötvös-alapba való 
belépésre hívja föl a jelenvoltakat, kik közül a 
még be nem lépettek mintegy 10-en jelent-
keztek az Eötvös-alap tagjaiul s így összesen 
e tanítóegyesületből 70 tanító tagja van ezen 
áldásos intézménynek. A tanítói fizetések 
kiegészítése és a nyugdíjtörvény revíziója 
tárgyában Lázár József alelnök tett előter-
jesztő indítványt, mely szerint egyesületünk 
mozgalmat indít azon kántortanítók fizetésé-
nek rendezése érdekében, kiknek a fizetés 
kiegészítésekor tanítói fizetésnek számíttatik 
a kántori járandóság is, a nyugdíjba való 
beszámításnál ellenben csak a tisztán tanítói 
fizetés vétetik figyelembe; az e tárgyban meg-
szerkesztett emlékiratot az összes tanítóegye-
sületeknek megküldik tárgyalás és a határo-
zatnak az Országos Bizottsághoz leendő föl-
terjesztése végett. A gyümölcsös és vetemé-
nyes kertek gondozásáról igen értékes és tanul-
ságos fölolvasásban Fazekas Pál tanítóképez-
dei kertész értekezett. A jövő közgyűlés 
helyéül Paraj d állapíttatott meg. 

tt A tolnavármegyei általános tanító-
egyesület Szegszárdon tartotta meg rendes 
évi közgyűlését. Elnöknek közfölkiáltással 
Tihanyi Domokost, a vármegye köztiszteletben 
álló kir. tanfelügyelőjét választották meg. A köz-
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gyűlés megkeresni határozta a vármegyét 
aziránt, hogy a tolnavármegyei általános 
tanítóegyesületbe belépő bármely felekezeti 
tanító a község pénztárából megfelelő napidíj 
és útiköltségben részesíttessék. Pályatételekül 
a következő 3 tételt tűzték ki : 1. Miként 
kedveltethetjük meg népünkkel az óvodát és 
az iskolát? 2. Mely orvosi növények lenné-
nek megismertetendők a népiskolában azon 
czélból, hogy azoknak szedése népünknek 
keresetforrásul szolgálhasson és a külföldről 
beszerzetteket kiszorítsa ? 3. Mi haszon háro-
molhat a népre a jól vezetett gazdasági 
ismétlő-iskolából? Tihanyi Domokos meleg 
szavakban méltatván Wlassies Gyula vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister úr meg-
becsülhetetlen és kitűnő érdemeit, dísztagnak 
megválasztásra ajánlja a közgyűlésnek. A köz-
gyűlés szűnni nem akaró éljenzéssel fogadta 
az indítványt, Wlassies Gyula minister urat 
egyhangúlag dísztagjává választotta és egyide-
jűleg táviratilag üdvözölte. A közgyűlés ugyan-
csak az elnök indítványára kitűnő érdemeik 
elismeréseül Zsilinszky Mihály államtitkár, 
Axaméthy Lajos, min. tan. Halász Ferencz és dr. 
Neményi Imre min. osztálytanácsos urakat egy-
hangúlag, lelkesedéssel, éljenzéssel tiszteletbeli 
tagjaivá választotta. Ezután Szalai Sándor 
áll. tanító olvasta föl az ifjúsági könyvtárak 
fölállításáról nagy gonddal kidolgozott szép 
és hasznos munkáját. Elnök az Eötvös-alapot, 
Tanítók Házát, Tanítók Háza gyufáját, 
Magyar Tanítók Naptárát, ajánlotta figyel-
mébe a közgyűlésnek. Mindezek lelkes fölka-
rolását mondta ki a közgyűlés. Több ügy 
elintézése után elnök. megköszöni a türelmet, 
fölkéri a közgyűlés tagjait, hogy mindenkor 
egy szívvel és lélekkel működjenek közös 
czélunk elérésében, mire a közgyűlés vé-
get ért. 

R A gyöngyöspatai esperesi kerület róm. 
kath. taní tó tes tü le te nov. hó 15.-én Pásztó 
városban tartotta ez évi rendes közgyűlését, 
mely alkalommal Fridrich József Pásztó városi 
tanító 40 éves tanítói jubileumát is megünne-
pelték. A gyűlés alkalmával üdvözölték a 
jubilánst a kath. egyház, iskolaszék, Pásztó 
város, a tanítótestület képviselői, továbbá egy 
volt tanítványa. Az egri érsek üdvözlő és 
elismerő levelét Hován József főesperes olvasta 
föl, a minister köszönő iratát Scossa Dezső 
kir. tanf. adta át. Tanítótársai s a volt tanítvá-
nyok ajándékkal (értékes pecsétgyűrűvel) lep-
ték meg a kiváló szorgalmú s fáradhatatlan 
tanítót, ki 40 évi működése alatt mindég 
Pásztón tanított, mintaképe volt a jó tanító-
nak s tanítványai, a kik szép arany-órát adtak 
a jubilánsnak, szeretettel veszik őt körül. — 

A közgyűlésen a magyar kereszténység 900 
éves jubileumáról Demecs József pásztói tanító 
tartott sikerült emlékbeszédet. Az egyesület 
jegyzőjének Szieber Sándor pásztói tanítót 
választották meg. 

• Kör i gyűlések. A délmagyarországi 
tanítóegyesület nagyieeskereki köre Nagy-Becs-
kereken tartotta rendes őszi gyűlését, melyen 
Plaehtné-Klein Emilia gyakorlati tanítást tar-
tott a családról, bemutatván, miként véli a 
család fogalmát a Il-ik osztályban beszéd-
értele mgyakorlati órában legjobban tárgyal-
hatni. Ezután Kiss Sarolta tartott fölolvasást, 
melyben kifejtette, miért kellene minden kis-
dedóvó-iskolában karácsonyfa-ünnepet rendezni. 
A harmadik előadást Gockler Lajos tartotta 
az iskolaszékek reorganizálásáról. Addig is, 
míg az iskolaszékeket el lehet törölni, kívá-
natosnak tartja, hogy miként a polgári isko-
láknál, úgy a népiskoláknál is az iskola 
tanulmányi ügyei kivétessenek az iskola-
székek hatásköre alul. Elhatározták, hogy ezt 
a kérdést napirenden fogják tartani és a teendő 
lépések tárgyában 3 tagú bizottságot küldöt-
tek ki. Ezek után Kruch Jakab tartott elő-
adást a tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról; 
indítványára a gyűlés egyhangúlag elfogadta 
a nagykikindai közgyűlés által tanulmányo-
zásra kiadott javaslatot. — A délmagyarországi 
tanítóegyesület kebelében alakult „bánlalii fiók-
egyesület'" Zichyfalván tartotta alakuló gyűlését. 
Elnök lett Bázus József áll. isk. tanító; 
alelnök Heim József; jegyző Goszman Ádám; 
pénztáros Pálfi. Ferencz áll. isk. tanító. — 
A sárosmegyei általános népnevelőegyesület 
félsőtarczai köre Alsó-Szalókon tartotta őszi 
ülését. Kecsethy Gyula berzeviczei ig.-tanító 
a helybeli növendékekkel a négy fővilágtájat 
ismertette. Lukács Olga a „Vallásos nevelés-
ről" olvasott föl. Fölolvasták az Eötvös-alap 
fölhívását, mely a köri tagokat tömeges be-
lépésre fölszólítja és a Tanítók Háza gyufáját 
a tagok kellő pártfogásába ajánlja. A tagok 
az „Eperjesi internátus"-ra megszavazott 4 ko-
rona évi tagdíjat befizették. — A szombathely-
egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület zala-
egerszegi köre közgyűlését Andráshidán tartotta. 
Megemlékeztek kellő módon a kereszténység 
jubileumáról és részvéttel Hidasy püspök 
haláláról. Virágh Irén söjtöri tanítónő sikerült 
gyakorlati tanítást tartott a tizedes törtek 
ismertetéséről; Ujlaky Ferencz meg „A tanító 
teendője a nemzeti ált. művelődés akadálya és 
annak megszüntetése körül" cz. dolgozatát 
olvasta föl. A közgyűlés befejezése után Kilár 
Károly elnök 400 doboz Tanítók Háza gyu-
fáját — mit magával hozott ez alkalomra — 
eladta a gyűlésen jelenvoltaknak. 
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— Egyesületi élet cz. rovatunk egy részét, 
tér szűke miatt, lapunk jövő számára kellett 
hagynunk. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
W. László. 1. Kántorjavadalmazás után nem 

adnak korpótlékot. 2. Az erdőmesteri hivatal 
értesítése helyes, hiszen a földmív. ministe-
rium intézkedését egészíti ki s csak e kettő 
együtt biztosítja a tanító 100 korona ötödéves 
korpótlékát. A korpótlékra vonatkozólag is 
lehet folyamodványt beterjeszteni, ha kellő oka 
van reá. — Sz. János. Ha sérelmesnek talál-
ták a nyugdíjösszeg kivetését, jogukban állott 
helyesbítésért folyamodni. De úgy látszik, jogo-
san jártak el. Az orsz. nyugdíjalap csak 
1870-től töltött szolgálati évek után ad nyug-
díjat, az előző évek után jogosan vetették ki 
az iskolaföntartóra a hányadot. Ez a törvény. 
Ha ev. ref. tanító lett volna, nem is kapott 
volna 1870. év előtt való szolgálata után 
nyugdíjrészt. — Sell. Azt tartjuk igazságos-
nak, hogy a szept. l.-jén állását elfoglalt új 
kántortanító az évi teljes fizetésnek 4 havi 
részét megkapja erre a polgári évre. Az osz-
tozás, pénzértékre átszámítás, méltányos gon-
dolkozás mellett könnyen megtörténhetik. — 
Faluba József. A földmívelési ministeriumhoz 
folyamodjék a közs. faiskolába ültetendő in-
gyenes csemetékért. A kérvényben mondotta-
kat a közs. elöljárósággal is igazoltassa, a kér-
vényre rávezetve a hivatalos igazolást. Decz. 
végéig ide fönt kell lennie a kérvénynek. — 
É. A. Már gyakran olvashatta lapunkban, 
hogy az államvasutak csak állami tanítóknak 
adnak arczképes igazolványt, államilag segély-
zett tanítóknak nem. —- Gr. A. Kerecseny. 
Korpótlékért bármikor lehet folyamodnia az 
iskolaföntartónah. — Sell. K. Tordas. Buzgó-
ságáért a jó ügy érdekében köszönetet mondva, 
értesítjük, hogy levelét megküldtük a gyáros 
úrnak. A különbség az, hogy a temesvári 
gyár a tiszta jövedelemből ad 5%-t az Emké-
nek, míg a gyulai gyár a brutto jövedelemből 
ugyanannyit a T. H.-nak. Az Eötvös-alap 
elnöksége úgy a kénes, mint a kis alakú 
szalon-gyufa dolgában intézkedni fog. — K. 
A hitoktatásról az egyes hitfelekezetek tartoz-
nak gondoskodni. — G. I . Kutt i . Magán-
iskolák segélyezésére nincs födözet, tehát hiába 
folyamodnék. — B. 8. Téth. Az a kántor-
tanító, a kinek a fizetése 700 frt s ebből 
tanítói fiz. 350 frt., nem kaphat államsegélyt. — 
Szives tudomásul. Magánügyben mindig pon-
tosan czímzett levelező lapot kell mellékelni, mert 
a lapban csak közérdekű kérdésekre válaszolunk. 
Névtelen levelekre nem felelünk. Czikkekkel 

bőven el vagyunk látva akár két évre is! — 
L. J. F.-Szalók. Okosan teszi, ha lemond a 
vasárnapi vadászatról. — Sz. S. Pásztó. Kérje 
meg az ottani kir. tanfelügyelőséget, hogy 
szólítsa föl az iskolaszéket okmányai vissza-
küldésére. — B. J. Gergelyfája. A Magyar 
Tanítók Naptárát, mint lapunkban már több 
ízben olvasható volt, az Athenaeumnál (VII., 
Kerepesi-út 54.) lehet megrendelni 90 fillér-
nek előleges beküldése ellenében. — R. J . 
Rontó. De hányszor megüzentük mi, hogy a 
korpótlékhoz nem kell az, hogy valaki egy 
helyen töltse el mind az öt évet! Önt, mint 
okleveles tanítót, megilleti s ha vonakodnak 
megadni, forduljon a megyei közig, bizottság-
hoz panaszával. (Ha lapunkat olvasná, mindezt 
tudnia kellene!) — W. S. D.-Szerdahely. 
1. Az ismétlő-iskolai tanítás kezdetét és végét 
az iskolaszék állapítja meg. Döntsön abban a 
kérdésben is: vehet-e föl később jelentkező 
tanulókat is? 2. Az elnök engedélyével más 
vallásúakat is köteles befogadni és tanítani, 
főképen ha van az ilyenek számára is hely 
az osztályban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— November 19.-ét, a nemzeti gyász nap-

ját, úgy az elemi, mint a polgári iskolákban 
országszerte kegyelettel ülték meg, mindenütt 
alkalmi beszédekkel, költemények elszavalásá-
val és gyászdalok eléneklésével áldozva feled-
hetetlen nagy királynénk emlékének. A hozzánk 
beküldött tudósításokból azt látjuk, hogy a 
legtöbb helyen az „Erzsébet királyné" czímü 
emlékfüzetet használták föl, a mi nagyon 
helyes, mert ez a füzet, a mellett, hogy az 
ünnep anyagát tartalmazza, az Erzsébet-
szoborra is jövedelmez. Egyes helyeken, mint 
p. Duna-Szerdahelyen is (az izr. népiskolában) 
fölhasználták az Erzsébet-ünnepet szegény 
tanulók fölruházására és egyéb jótékonyság 
gyakorlására is. Ajánljuk a tanítók és 
iskolaszékek figyelmébe, hogy rendeljék meg 
nagyobb számban az Athenaeumnál megjelent 
Erzsébet-emlékkönyvet s ily alkalmakkor 
ezt oszszák ki a jobb tanulók közt. Ez 
az emlékkönyv egyébiránt vizsgálati és évvégi 
ajándéknak is alkalmas. 

— Kegydíj. Ö cs. és ap. kir. Fölségének 
f.évi okt.hó 9.-én Schönbrunnban kelt legfelsőbb 
elhatározása folytán néhai Gryulafí Endre 
bajai közs. polg. iskolai volt tanító özvegye, 
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szül. Hepp Mária részére évi 400 korona 
kegydíjat utalványozott ki az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámalapból. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a m. héten és e hét elején az öntöző-
csatornákról szóló törvényjavaslatot, melyet 
még az ellenzék is üdvözölt, tárgyalta. Darányi 
minister megemlítette, hogy eddigelé több 
mint öt millió katasztrális területet ármente-
sítettek. — A kinai kérdés foglalkoztatta a 
m. héten a német birodalmi gyűlést. Az ellen-
zéki szónokok élesen támadták a német biro-
dalmi kormány kinai politikáját és fölolvas-
ták azokat a leveleket, a melyeket német kato-
nák küldtek haza a kinai kegyetlenségekről. 
Ezek a „hős tettek" semmiben sem különböz-
nek Batu kán tatárcsordáinak pusztításaitól 
és az egyik szónok találó megjegyzése szerint 
„gyalázatot hoznak a német névre". Bülow, 
az új kanczellár, ügyesen védelmezte a kor-
mány politikáját, de az elkövetett kegyetlen-
ségekért ő sem tudta azt fehérre mosni. Most 
nem a barbár kegyetlenségeket (egész falvak 
és városok népének elpusztítását) szüntetik 
meg, hanem a német katonáknak tiltják meg 
a — levélírást. És ez a czivilizáczió jegyében 
történik! — Krüger, a délafrikai köztársaság 
elnöke, kinek szerencsétlen hazájában meg 
az angolok „czivilizálnak", Európába érkezett; 
Marseilleben szállt partra, a hol, valamint 
Párisban, nagy lelkesedéssel fogadták. F. hó 
24.-én meglátogatta a franczia köztársasági 
elnököt, a ki viszonozta látogatását. Megbíz-
ható forrásból jelentik, hogy Krüger a jövő 
hét végén Hágából fölhívást fog intézni a 
nagyhatalmakhoz, hogy lépjenek közbe a 
dél-afrikai köztársaságok érdekében. Ha ennek 
a fölhívásnak nem lesz foganatja, közzé fogja 
tenni a birtokában levő, Angliát a legnagyobb 
mértékben kompromitáló iratokat, azután 
vissza fog menni Transzválba, hogy ott honfi-
társai között a hősök halálát keresse. \ 

— Tiszteletbeli tagság. „ Háromszékvár-
megye általános tanítótestülete" lapunk felelős 
szerkesztőjét: Ujváry Béla kir. tanácsost egy-
hangúlag tiszteletbeli tagjává választotta. 

— Egy intézet jubileuma. A győri állami 
tanítónőképző-intézet 25-éves fönnállásának 
emlékére folyó évi deczember hó 9.-én öröm-
ünnepetrendez. Este a volt és a jelenlegi növen-
dékek közreműködésével hangverseny lesz. 

— Tanító ünneplése Kun-Félegyházán. 
F. hó 21.-én ünnepelte a kunfélegyházai 
tekintélyes tanítótestület egyik tagjának: 
Szabó Mihálynak 25-éves tanítói működése 
emlékét. A tiszteletadásra megjelentek: a 
város hatósága, az iskolaszék, a váczi r. kath. 

egyházmegye képviselője, a főgimnázium és az 
állami tanítóképző tanári kara. A jubilánst a 
polgármester üdvözölte meleg hangon, nagy elis-
meréssel szólva hazafias, szilárd jelleméről, pél-
dás családi életéről, buzgó tevékenységéről. Gröőz 
József dr. szintén megjelent a tisztelgők sorá-
ban s baráti kézszorítás mellett tolmácsolta 
jó kivánatait egykori iskolatársának, a kinek 
a Néptanítók Lapja szerkesztősége üdvözletét 
is átadta. Zsigmond Konrád mély érzés-szülte 
költeménynyel dicsőitette pályatársát. Szabó 
Mihály az üdvözletekre válaszolva, hálásan 
köszönte meg ezt az örömnapot, melyet neki 
a városi és egyházi hatóság, a tanítói és 
tanári testületek, a szülők és tanítványai sze-
reztek. A tanítótestület 50 koronás részes-
jegyet váltott Szabó Mihály nevére az Eötvös-
alapnál, ezenkívül egy ezüst serleget ajándé-
kozott neki emlékül. Este lakoma volt, me-
lyen Móra István köszöntötte föl az ünne-
peltet. 

— Tanítók Tanácsadója czímén lapunk 
szerkesztői legközelebb egy közhasznú köny-
vet fognak kiadni, mely a tanítóknak minden 
tekintetben és az élet minden viszonylataiban 
biztos útmutatójuk lesz. A munka már sajtó 
alatt van; tér szűke miatt ezúttal csak rövi-
den jelezzük megjelenését, legközelebb bőveb-
ben fogjuk ismertetni e régóta sürgetett és 
számos olvasónk által „szükségesnek" mon-
dott munkát, melynek ára 2 korona lesz. 

— A lévai tanítóképző-intézet ifjúságá-
nak önképző - köre deczember hó 1.-én 
a Vörösmarty-szobor-alap javára tánczczal 
egybekötött Vörösmarty-ünnepet rendez. A mű-
sor nagyon ügyesen van összeállítva. 

— Üresedés két-éves gazdasági tan-
folyamra. A földmívelésügyi m. kir. minis-
ter úr által a néptanítók számára a m. kir. 
földmíves-iskoláknál rendezett két-éves gaz-
dasági tanfolyamok közül a rimaszombati m. 
kir. földmíves-iskolánál lemondás folytán egy 
hely évi 800 korona ösztöndíj élvezete mellett 
betöltendő. Ezen tanfolyamra oly okleveles 
tanító vétetik föl, ki a tanítóképezdei tanfo-
lyamot az 1899/900. tanévben fejezte be, 
egészséges testalkatú, a gazdálkodás iránt 
kiváló hajlammal bír s legalább jeles fokú 
tanítói oklevéllel rendelkezik. Az illetőnek 
köteleznie kell magát arra, hogy a tanfolyam 
bevégzése után legalább öt évig valamely 
gazdasági ismétlő-iskolánál működni fog. Tanul-
mányai elvégzése után alkalmaztatása felől 
a vallás- és közoktatási m. kir. ministerium 
fog gondoskodni. A fölvétel iránti s egy koro-
nás bélyeggel ellátott kérvények f. évi deczem-
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ber hó 10-ig közvetlenül a vallás- és közok-
tatási m. kir. ministeriumhoz terjesztendők föl. 
Melléklendők: születési bizonyítvány, néptaní-
tói oklevél, a testi épséget igazoló orvosi 
bizonyítvány, valamint kötelező nyilatkozat 
arról, hogy folyamodó a gazd. tanfolyam 
bevégzése után legalább öt évig gazdasági 
ismétlő-iskolai tanítói álláson marad. A fölvett 
néptanító köteleztetni fog arra, hogy a föld-
míves - iskolánál eltöltendő ideje alatt az 
elméleti tárgyakból a földmíves-iskolai növen-
dékekkel ismétléseket tartson, hogy a tanítás-
ban már ezáltal is gyakorlatot és jártasságot 
szerezzen. 

— A Magyar Gazdaszövetség igazgató-
választmánya legutóbbi ülésében elhatározta, 
hogy a Kassán megtartott agrárgyülés tár-
gyalását tartalmazó füzetet azon néptanítók-
nak, kik az ügy iránt érdeklődnek, rendel-
kezésre bocsátja, mert föltételezi, hogy a 
középosztály nevelésének kérdése a tanítókat 
is érdekli. A Gazdaszövetség mintegy 150 — 
200 ilyen füzetet küld meg ingyen azoknak, 
a kik ez iránt levelező-lapon fordulnak a 
Magyar Gazdaszövetség t. Igazgatósága, Buda-
pesten, Baross-utcza 10. sz. czímre. 

— Dr. Ében számgépére nézve múltkori 
sorainkhoz meg kell említenünk, hogy a vall. 
és közokt. minister 22.996 ik számú rendelete 
értelmében az a tanfelügyelőségek útján ingyen 
tanszerül is kapható, habár az egyetemi 
nyomda jegyzékében nem fordul elő, mert a 
ministerium nem innét, hanem egyenesen a 
szerzőtől rendeli és küldeti azt meg. Kérel-
mezés esetén tehát jp lesz az illető tanfelügye-
lőséget e körülményre s a föntebbi rendeletre 
figyelmeztetni. 

— A Tanítók Háza gyufája, melyet eddig 
csak Reisner Emánuel gyárában lehetett meg-
rendelni, most már Budapesten is kapható 
Klein Márkus nagy gyufaraktárában a Váczí-
körúton 1. szám alatt. Fővárosi kartársaink 
szíves figyelmébe ajánljuk ezt a körülményt. 
Tanító és tanár csak a Tanítók Háza gyufáját 
fogyaszsza! 

— „Számolókészülékes irótáblá"-ra kapott 
szabadalmat Szecsányi Antal áll. tanító 
(Szomafalu, Nyitram.) Találmányával lehetővé 
teszi, hogy a számtanítás első fokán minden 
egyes gyermek a saját számolókészülékén 
követhesse a tanító fokozatos előadását. Ezt 
a czélt oly módon éri el, hogy a tábla felső 
rámájába „hornyot" alkalmaz, melyben a 
könnyen kiválható sodronyon öt fehér és öt 
sötét golyó tolható el. Eme berendezés tehát 
lehetővé teszi, hogy a tanuló csekély költség-
gel saját számolókészülékre tegyen szert. 
Az érdeklődőknek a föltaláló számolókészülé-

két 26 fillér, vagy ugyanannyi levélbélyeg 
beküldése ellenében portomentesen megküldi. 

— Mulatság a Tanítók Háza javára. 
A „Szombathely-egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület" letenyei köre a kereszténység 
900-éves fönnállása emlékére Letenyén dísz-
gyülésen kívül eső műkedvelő szini előadással 
egybekötött tánczvigalmat rendezett a Ferencz 
József Tanítók Háza javára. A rendezés és 
közreműködés körül érdemeket szereztek s a 
tanítóság hálájára érdemesek: Mezriczky Jenő 
szolgabiró, dr. Jeney Béla körorvos és Kreutz 
Emil takp. könyvelő urak. A sikert adomá-
nyokkal előmozdították: Leitner Lipót keres-
kedő és Flank vendéglős urak. Fölülfizettek: 
özv. Retler Károlyné 2 K.; Vajda testvérek 
6 K.; Csorna Ödön 2 K.; Jenei Béla 4 K.; 
Keszler Géza 2 K.; Kreutz Emil 2 K.; dr. Csem-
pesz Kálmán 5 K.; Zakál Gyula 2 K.; Schmidt 
Emil 8 K.: Kohn Sándor 2 K.; Kadija Imre 
2 K.; Hozjan György 1 K.; Klüger Mór 
2 K.; Korencsy István 2 K.; Goluh János 
4 K.; Gaál István 1 K.; Vendl Ede 1 K ; 
Vizmaty Malvin 40 f. 

— Gyűlések. A beszterczenaszódvármegyei 
ált. tanítóegyesület „beszterczei" és „sajói" 
fiókkörei f. év deczember hó 1-én (szombat) 
Vörösmarty Mihály 100-éves születési évfor-
dulója emlékére tartandó estély alkalmából 
Beszterczén, az állami elemi iskola helyiségé-
ben együttes gyűlést tartanak. — A gyergyói 
róm. kath, tanítóegyesület a magyar keresz-
ténység kilenczszázados évfordulója alkalmá-
ból Gyergyó-Szent-Miklóson deczember hó 4.-én 
ünnepélyes közgyűlést tart. — A szabolcsvár-
megyei ált. tanítóegyesület kisvárdai járásköre 
deczember 5.-én Kisvárdán gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: a nagytapolcsányi hangverseny és 
tánczmulatság tiszta jövedelme (beküldte Szalay 
Pál) 324 K. 60 f.; N. N. 1 K.; Straut 
Vazul 60 f. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak (VII. Wesselényi-utcza 52. sz.) 

— Halálozások. Györgyössy Rudolf, aradvárosi 
ny. községi tanító, az „Aradvidéki Tanítóegye-

] sülét" volt elnöke és tb. tagja, f. hó 21.-én 
életének 58.-ik évében elhunyt. — Zilahi Jóssef 
állami tanító élete 34. évében meghalt. Áldás 
emlékükre! 

T a r t a l o m : Vörösmarty. (V.) — ö t millió nép-
oktatásra. (3.) — A mi Eötvös-alapunkról. Boldizsár 
Béla. — Az esküről. Ében Mihály dr. — A hamis 
esküről. K. Nayy Sándor. — Sziiiióra : Ferencz József 
Tanítók Háza. —- Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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1 ~ : v 1 
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 égy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folya&ódványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi clőljárósági bizonyítvány nyal együtt,^ a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona,- félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona -">0 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG-: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., ÜSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A tanítóság Vörösmarty-ünnepe. 
(U.) Ünnepeltünk mi is: méltóan a 

nagy költő halhatatlan szelleméhez és 
méltó módon önmagunkhoz, Magyar-
ország néptanítóihoz. Azok a fenkölt 
eszmék, a melyek a M. Tud. Akadémia 
dísztermében f. hó 2.-án, Vörösmarty 
Mihály születésének századik évfor-
dulóján, elhangzottak: ország-világ előtt 
ünnepies tanúságtétele! a magyar taní-
tóság hazaszeretetének, királyhűségének 
és vallásos érzületének. Úgy van! — 
olyanok vagyunk mi, magyar tanítók, 
mint a milyeneknek e szép ünnep 
szónokai vallottak és senkinek sem 
engedjük meg, hogy más képet raj-
zoljon meg mirólunk. 

Igaza van Molnár Viktor ministeri 
tanácsosnak, a tanítóság ez ékes szavú 
és meleg szivű igaz barátjának, midőn 
elismeréssel említi meg, hogy a magyar 
tanítóságnak — mely egyetlen alkalmat 
sem mulaszt el, hogy a nemzettel való 
együttérzésének kifejezést adjon — 
biztos iránytűje van s ez a „rendü-
letlen hazaszeretet." 

Úgy van! — ez a rendületlen haza-
szeretet irányít minket, magyar taní-
tókat, tanításunkban és minden tettünk-
ben; ez tar t fönn az élet nehéz küz-
delmeiben ; ez tar t vissza az útvesztőre 
való tévelyedéstől. De ez tar t ja fönn 
reményeinket is! 

Nagy elismerésben van nekünk, ma-
gyar tanítóknak, részünk, midőn a 
minister első tanácsadója ismeri el, 
hogy a nemzetnek örömében-bánatában, 
ünnepein ós munka-napjaiban (kivált 
mwwAa-napjaiban!) mindig megtettük és 
megteszszük kötelességünket. Fényes 
elégtétel ez nekünk az élet sok kese-
rűségéért. Hála és köszönet érte Molnár 
Viktor ministeri tanácsos úrnak! 

A tanítóság Vörösmarty-ünnepe, nagy 
közönség előtt, f. hó 2.-án ment végbe 
a Tud. Akadémia első emeleti nagy-
termében. A szép ünnep a „Szózat"-fal 
vette kezdetét, melyet a Paedagogium 
ifjúsága szabatosan és összhangzatosan 
énekelt el. Soha sem t e t t ránk oly 
hatást ez a fönséges ének, mint épp a 
költője emlék-ünnepén! 

A megnyitó beszédet Molnár Viktor 
ministeri tanácsos, elnöki titkár, az 
ünnep díszelnöke tartotta. Ez a szép 
beszéd egész terjedelmében így hangzik: 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Magyarország huszonnyolczezer ta-

nítója nevében és képviseletében 
egybegyűltünk mi is, hogy Vörösmarty 
Mihály halhatatlan szelleme előtt 
meghajtsuk lobogónkat. A magyar 
tánítók soha és sehol sem hiányoz-
tak és nem hiányozhatnak, a midőn 

Lapnnk 49-ik számához két melléklet van csatolva. 
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és a hol minden hazafinak együtt 
kell éreznie a nemzettel, mer t a 
magyar tanítóságnak van egy biztos 
iránytűje, mely mindig a helyes utat 
jelöli ki neki: rendületlen hazaszeretete. 

A magyar tanítóság ott volt az 
ünneplők között, midőn a nemzet a 
honalapítás ezredik évfordulóját ülte 
meg és fogadást tett , hogy az új 
évezrednek ő is segíteni fog lerakni 
biztos alapját. 

A magyar tanítóság ott volt, a 
midőn imádott királynőjét siratta a 
magyar nemzet: letéve a ravatalra 
a szeretet és hála virágaiból font 
koszorúját és megfogadva, hogy 
Erzsébet királynénk emlékét nem-
zedékről-nemzedékre az idők végte-
lenségeig fönn fogja tartani. 

A magyar tanítóság ott volt, 
midőn a kereszténység és királyság 
900 éves jubileumát ünnepelte nem-
zetünk és fogadást tett, hogy a haza 
szeretetére és a fölséges király iránti 
hűségre fogja tanítani a nemze-
dékeket. 

És a magyar tanítók ott vannak 
ma is, a hol a nemzet millióinak 
szive egy hálában, egy óhajtásban, 
egy imádatban forr össze: a hol a 
haza szeretetét Vörösmarty szellemé-
ben és az ő halhatatlan szelleme 
által ünnepli a magyar. 

És szent fogadást tesznek ma is, 
hogy az imádott haza if júságát 
Vörösmarty szellemében fogják ok-
tatni és nevelni; miként azt „Szóza-
tában" maga a nagy költő mondja : 
hogy nemzeti multunkat és dicső-
ségünket ápoljuk és dédelgessük; 
hogy jövőnkön lankadatlanul dol-
gozzunk; és hogy a hazát minden-
kinek, minden körülmények között 
rendületlenül kell szeretnie. 

Ennek a fogadásnak óhaj t a 
magyar tanítóság kifejezést adni mai 
Vörösmarty - ünnepével, a melyet 
ezennel van szerencsém megnyitni." 

A nagy tetszést aratott és tapsokkal 
félbeszakított megnyitó beszéd után 
Simon Lajos székesfővárosi tanító sza-
valta el szép alkalmi versét, mely így 
hangzik: 

N e m h a l m e g a kö l tő . 

Nem hal meg a költő, 
Nem hal meg az soha! 
Te is élsz örökké 
Nyelvünk apostola! 
Elporladt tetemed, 
De eszméid élnék, 
Fölvirulá&t hozva 
Ősid nemzetének. 

Mint gyors villám-szélvész 
A homok pusztában, 
Úgy szálltak eszméid 
Széles e hazában . . . 
Mint mikor tavaszszal 
A pacsirta szólal, 
Úgy zengtél mi nékünk 
Ékes magyar szóval. 

Mert mi volt szép nyelvünk 
Míg meg nem szólálál? 
Egy megtépett koldus, 
A kit les a halál, 
Kinek a vak sors már 
Sírt jelöl ki, sírt ás . . . 
De te azt hirdetted: 
Itt a föltámadás! 

Megmutattad nékünk 
Hősi gazdag múltunk, 
A melyből azóta 
Oly sokat tanultunk! 
S mikor nyélvünk miatt 
Sírva keseregtünk, 
Akkor zengetted él: 
„Régi dicsőségünk.11 

Régi dicsőségből 
Hajnalcsillag támadt, 
Reménysugár-szálként 
A küzdő hazának. 
Föleszmélt a nemzet 
A varázsütésre . . . 
Fölajzá a szivét 
„Árpád ébredése.11 

Azóta lelkednek 
Minden eszmeszála 
A. nemzet szivében 
Útjára talála . . . 
Virágfakadás járt 
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Annak a nyomába', 
Abból fon új babért 
A nemzeti hála. 

Örök munkáidban 
Szent talizmánt őrzünk, 
Fogadd el hát, dicső, 
A babért mi tőlünk. 
Tőled tanultuk meg: 
Szeretni e hazát 
S hirdetjük az Igét 
Emberöltőkön át. 

Nem hál meg a költő, 
Nem hal meg az soha! 
Te is élsz mindaddig 
Nyélvünk apostola, 
Míg országunk földjét 
Magyarszó járja át, 
Míg magyar megérti 
Lánglelked „Szózat"-át. 

Következett Göőz J . dr. ünnepi be-
széde, mely egész terjedelmében így 
hangzik: 

V ö r ö s m a r t y M i h á l y t a n í t ó s z e l l e m e . 
Zendül a hálaszózat. 
Vörösmarty Mihály költői dicsőségének 

áldozó oltárt emelt e napon a magyar nemzet. 
Tudós társaságok, irodalmi egyesületek hir-
detik prófétai, ihlettes „Jóslat"-á,t; bűbájos, 
zengzetes nyelvét; magasztalják a magyar 
költők fejedelmét. Szülőföldére messziről lelkes 
hivők zarándokolnak, magukkal hozván szivök-
lelkök aranyát és myrháját. Paloták és kunyhók 
lakói kisdedekkel együtt országszerte rebegik 
a hűségesküt, a szent fogadást: „Hazádnak 
rendületlenül légy híve óh magyar!" Emlé-
kezéseik során megmozdulnak, fölelevenednek 
Vörösmarty költészetének hírnevesebb alakjai. 
Szellemi képek rajzanak tekintetünk előtt. 
Gyászfátyolos hárfájú regősök siratják urok: 
Zalán futását. Derengő hajnal pirkadásánál 
ősi dicsőségünk bontakozik ki az éji homály-
ból. Látjuk, a mint „vágtat előre Árpád a 
győző seregek fejedelme Tiszánál és füves 
Alpámak haddal közelíti határát." Nyomában 
Tarczal — „nyilazó seregeknek büszke vezére", 
„kürtösen ékes Lehel", „zászlós Bulcsú", 
„hadzavaró kaczagányos szép Ete", „ős Huba", 
»lobogós tollú Csörsz" . . ., „kiket a hadi zaj, 
kiket a bús tárogató hang s rettenetes kürtszó 
r i a s z t . . . " Nyugat felől bájos „Szép Ilonka" 
Vértes vadonának tarka virágaiból font koszo-
rúval jelenik meg. „Madárhanqok" kedves 
csicsergése hangzik szerteszét. Északtáján az 
„Élő szóbor" tűnik föl; feszült karjában 
„emelten függ a harczra szomjú kard"; arczán 

hideg, kemény jéggyöngyökké meredve a 
szeméből záporként omló köny. Dévénytől 
Vaskapuig be-beszól főurak, hatalmasok kas-
télyaiba az „Elhagyott anya"; esengő szóval 
hívja magához leányait, kik „égnek az ide-
genért." Csendes lakban megfelezett imád-
ságos könyvből — „A szegény asszony könyvé"-
bői — imádkozik két jó öregasszony. Az ég 
mind a négy tájéka felől megcsendül a „Fóti 
dal" köszöntője: „A legelső magyar ember a 
király!" Valamennyi kép, mely lelkünk előtt 
elvonul, mind-mind Vörösmartyt dicsőíti szüle-
tése 100-éves fordulóján. 

És a tanítók ? Nevelői az immár büszke 
öntudatra ébredt magyar népnek, jövőjében 
bízvást bízó nemzetnek, melyet Vörösmartynál 
hatásosabban senkisem taníthat hazafiságra, 
honleányi szeretetre! Utódai, követői, szent 
eszméinek lelkes apostolai a nemzeti egység 
egybeforrasztásában! Csak a néptanítók nem 
ünnepelnének? Igen, lerójják ők is a kegyelet 
adóját. íme, egy gondolattól lelkesítve össze-
gyűltek a Széchenyi alkotta Magyar Tudo-
mányos Akadémia termében s Vörösmarty 
tanítószéllemétől áthatva, zendül meg az ö 
ajkaikon is a „Szózat": „Hazádnak rendület-
lenül légy híve óh magyar!" 

A nemzeti sülyedés zsibbasztó álmából föl-
ocsúdott dicső apák áldó kezével fölavatott 
s honszeretetétől megszentelt eme helyen: az 
Akadémia termében találkozik — s bizonyára 
itt lebeg fölöttünk — nemzetünk két vezér-
szelleme: Széchenyi István és Vörösmarty 
Mihály. Egyik politikus, másik költő. Eszkö-
zeikben különböznek; de mindkettő czélja 
egy: a nemzeti egybeforrasztás, újjáteremtés 
Isten sugalmazta dicső munkája. Mindkettőjük 
kutató lelke fölismeri kora sivár jelenét, a 
megdöbbentő kétségbeesést s mindakettő 
reményt önt az ezernyi csapás közepette el-
alélt, elfásult magyar nemzetbe. Szebb, derűsebb 
napokat jósolnak neki s boldogabb jövő mun-
kálására serkentik. Egyik gazdasági, társa-
dalmi, politikai müvekkel; másik költői ereje 
varázsával. Széchenyi nem törődve a múlttal, 
előre a jövőbe veti reformátori biztató tekin-
tetét; Vörösmarty ifjú lelkesedéssel fölkeresi 
a nemzet dicső múltjának kimagasló emlékeit, 
rámutat Zalán futásában a honfoglaló ősökre 
s magasztos példáikból merítve buzdító erőt, 
élesztgeti azt a hitet, erősíti azt az ébredő 
reményt, hogy a magyar boldog jövőt teremt-
het magának. Apáink, maroknyi nép, világra-
szóló vitézségükkel elfoglalták ezt a földet; 
nekünk, milliónyi nemzetnek nem volna erőnk 
megtartani a honszerelem drága vércseppjei-
vel avatott atyai örökséget, egyetértő, komoly 
kitartó munkával fölvirágoztatni a mi védel-

4 9 * 
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műnkre bízott hazát ? Széchenyi és Vörösmarty 
egy időben lépnek föl az ismeretlenség homályá-
ból, merészen szökkennek ki a köztérre, — a 
nemzeti megújhodás, újjászületés küzdő sík-
jára —. Két isteni teremtő szikra egyszerre pat-
tan ki.Széchenyi fajszeretete 1825-ben nov.3.-án 
alapítá, a nemzeti állam kialakulásánál elen-
gedhetetlen nemzeti nyelv megmentésére, mű-
velésére czélzó magyar tudós társaságot, az 
Akadémiát. Vörösmarty 1825. évi augusztus 
havában bocsátotta közre Zalán futását, kife-
jezve vele a kor hangulatát, ráterelve a köz-
figyelmet a politikai téren várható nagy ese-
ményekre, midőn oly hosszú, kínos hallgatás 
után az elkobzott jogok visszakövetelésére, új 
nemzeti élet alapkövének lerakására hivatott 
országgyűlést immár kihirdették. Az ősi jogok 
védelmére Pozsonyba fölgyülemlö követek a 
régi dicsőséget zengő költői műből meríthet-
tek lelkesedést, fenkölt nemzeti érzést. Széchenyi 
„Hitel" czímű politikai röpirata 1830-ik év 
elején jelent meg, először hirdetve a jogai 
visszavívásaért kétségbeesetten küzdő, sülyedt 
nemzetnek, hogy jövője van; egykori fényes 
múltja semmi ahhoz képest, a mily dicsősé-
ges jövője lehet vagy miként Széchenyi ihle-
tett, jósló lelke szeretettel hitte: „Magyar-
ország nem volt, hanem lesz!" Vörösmarty 
lantja visszhangot ád Széchenyi jelszavára s 
„Szózat"-ot intéz nagy tettekre hivatott nem-
zetéhez. Politikus és költő együtt költögetik, 
ébresztgetik a szunnyadó magyart; együtt 
ismertetik a nemzeti állam követelményeit. 
Széchenyi politikai müveit jó ideig csak a 
főrangúak, köznemesek, iskolázott emberek 
értelmezik, magyarázzák. Vörösmarty Szóza-
tát szárnyára veszi a dal; e nemzeti ének 
reménynyel tölti el minden honfi minden hon-
leány hehelét. 

A „Szózat11 — mint neve is mondja — föl-
szólítás, tulajdonképen verses formában írt 
szónoki beszéd. Két főrészre oszlik. Első rész-
ben a költő ünnepélyesen fölszólítja a nemze-
tet: legyen hü a hazához rendületlenül! Másik 
részben megokolja: miért érdemes rendületlenül 
hűnek lenni a hazához? Rámutat a jelenre, a 
közvetetlen közelre. Itten ringott bölcsőnk, 
itten lesz a mi sírunk is; csak egyetlenegy 
hazánk lehet, Magyarország határán kívül 
nem találunk máshol testvérnépet, bárhova 
mennénk, mindenütt idegenek közé jutnánk. 
Éppen azért, mert csak ennek a hazának határán 
belül élhetünk testvérekként: akár áldjon, akár 
verjen a sors keze, itten éljünk, itten haljunk! 
Aztán a történelmet hívja segítségül. Fölidézi 
apáink emlékét, kik vérük hullásával szerez-
ték e hazát, melyhez minden szent nevet ezer 
esztendő dicsősége csatol. Árpád apánk ezért 

a földért küzdött; a kereszténységet fenyegető 
török igát itt törte széjjel nagy Hunyadink 
erős karja. Eme föld porához tapadnak szabad-
ságharczaink legszentebb emlékei, midőn a 
nemzetből százados küzdelmek alatt annyian 
dőltek ki, a szabadság véres zászlaját lobog-
tatva. Bár a szerencsétlenségek évezredes 
sorozata sújtott, népirtó csapások özöne zúdult 
reánk: megfogyva ugyan, de mégis magyar 
nemzeté ez a föld. Egész világot önérzettel, 
jogosan hívhatjuk segítségül végső küzdelmeink-
ben, midőn immár választanunk kell, élet vagy 
halál között. A magyar nemzet századokon 
át élő bástyája volt a nyugati czivilizáczió-
nak, a kereszténységnek a keleti barbárság 
ellen. Szolgálataiért joggal kérhet elismerést, 
védelmet. A költő erősen bízik, hogy a magyar 
nemzetnek jövője van, szebb, fényesebb, mint 
múltja volt. Bízik az Isten igazságosságában. 
Megengedhetetlennek tartja, hogy annyi nemes 
szív hiába ontotta volna vérét évszázadokon 
át; nyomoruságaink közepette annyi ezer, 
meg ezer, sőt millió kebel hiába szakadt 
volna meg keservében a honért. Isten igaz-
ságosságával nem lehetne összeegyeztetni, hogy 
annyi nemes törekvés, annyi hazafiúi buzgó-
ság, ész, erő, szent akarat hasztalan küzdött 
volna a nemzet jövőjéért; hogy mind ennek a 
dicső törekvésnek eredmény nélkül, nyomtala-
nul kellene elmúlnia, mintha átoksúly nehe-
zednék reánk.. Szentül hiszi s ezért biztatólag, 
buzdítva szól a költő nemzetéhez: 

„Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán!" 

Fölveti azt a fájó kérdést is, hogy hátha 
mégis, minden emberi számítás ellenére, nem 
virradna reánk fényesebb jövő ? Akkor a 
nagyszerű halálnak kell következnie; az egész 
nemzetnek egyszerre buknia el irtózatos, elke-
seredett, önvédelmi harczban. Oly nemzet, 
mint a magyar, a mely karddal írta be nevét 
az európai nemzetcsaládok könyvébe, nem vesz-
het el gyáván, nyomorultul; inkább karddal 
kezében esik el, de nem vonaglik tovább lassú 
haldoklással. Országok fogják megsiratni a 
magyar nemzet megsemmisülését, — mely 
elszigetelő elemként állott Europa keleti és 
nyugati népei között, hogy azok egymás kard-
jába ne dőljenek. — Mindenesetre változás-
nak kell bekövetkeznie. S ez a gondolat már ma-
gában is vigasztaló, fölemelő. Állapotunk, — mely 
nem élet, csak szánalmas vergődés, rosszabb a 
halálnál — tovább így nem maradhat. Az utolsó 
önvédelmi harcz is többet ér ennél a sivár jelennél. 

Még egyszer lelkesen, esengve szólítja föl 
a költő nemzetét: legyen híve a hazának 
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rendületlenül, akár áldja, akár veri a sors keze. 
Bízzék jövőjében; munkálkodjék kitartással, 
megingathatatlanul! 

A „Szózat" — ma, megjelenése után 70 év-
vel is — nemzeti dalunk. Hatása későbbi 
időkben is állandó és egyetemes marad, mert 
a haladás, tökéletesedés eszméinél fogva nem-
zetünk jobb jövő után való reménykedését 
folytonosnak tekinthetjük. 

Nem kevésbbé bazdító erejű másik hazafias 
költeménye, a „Hymnus". („Isten segíts, kirá-
lyok Istene.") Tükre ez az egységes nemzeti 
államnak, melyet szabadságra termett nép 
alkot. Belőle a hazafias oktatásnak több téte-
lét leszármaztathatjuk. A költő „királyok", 
„népek", „országok*, „szabadság", „egyesség" 
Istenéhez fohászkodva kér áldást, segítséget. 
A királyt, „ki fényben milliók fölött van", erény-
ben, hatalomban is dicsőbbnek; a nemzetet 
jóban munkásnak, kitartónak, vitéznek, jó- és 
balsorsban egy gondolattól áthatottnak, egysé-
gesnek ; az országot virágzónak, földi édennek; 
a szabadságot a „törvény érczszavában s ha 
víni kell, a vérnek bíborában" is tiszteltnek 
óhajtja látni. 

„Honszeretet" cz. költeményében gyönyörűen 
oktat: miként kell bensőleg szeretni a hazát, 
tüzet fogva a honfiszivekben elő és sírhalmo-
kon kigyúló szikrától, mely „fényt ad és hevet 
és ég olthatatlanul". A haza édes mindnyá-
junké és nem egyedül a nemzet dicső tagjai 
virágoztathatják föl; a „munkás pór, szegény 
is — bár észrevétlenül — dolgozik a hon 
derületén". 

A honleányi kötelességekről is több helyütt 
megemlékezik. így pl. hogy csak futólag említ-
sük, „Az elhagyott anya", „Az uri hölgyhöz" cz. 
költeményeiben. 

S mily eszmékre tanította Vörösmarty haza-
szerető lelke a nemzetet? a)Legyen önbizalma, 
erős hite jövőjében". („Szózat" és „Jóslat.") 
b) Értsen egyet; teremtse meg a nemzeti egy-
séget; hű egyesség tartsa össze fiait. („Fóti 
dal", „Honszeretet.") c) Hódolattal tisztelje a 

"királyt, a legelső magyar embert. („Fóti dal.") 
d) Kitartó munkásságot vár a nemzet minden 
fiától, hogy „végére hajtson minden kezdetet", 
előretörve kiküzdje mindazt, mit ember-ész és 
kéz kivívhat s ne várja mástól, mint szerencse-
díjat". („Hymnus.") e) Hűség, hősiesség és sza-
badság jellemezze a magyart. 

I'me, Vörösmarty, a politikus költő az új 
Magyarország eszméinek harczosa. Gondolat-
menete szerint alkotmányos magyar állam élén 
áll a király, ki mindenkinél dicsőbb fényben 
«s hatalomban; egyik tagja a szabadságra 
törekvő munkás, egységes nemzetnek. A társa-
dalmi kiváltságok, születési előjog elavult in-

tézménye helyett a költőnél előtérbe lép az 
egyenjogúság. A nemzeti lét munkájában 
egyaránt szükség van a dicsők és egyszerű 
polgárok tevékenységére; ezek együtt, egyet-
értve virágoztathatják föl a hazát. Pártokra, 
felekezetekre szétdarabolt nemzet nem mun-
kálhat a hon derületén. Egyetértésre, szoros 
kapcsolatra van szüksége társadalmunknak. 
Hazafiatlan munkát végez tehát mind az, a ki a 
nemzeti egység bomlasztásán fáradozik hamis 
jelszavak czégére alatt. 

Vörösmarty müveinek korszerűsége soha 
sem volt inkább helyén, mint ma, midőn a 
nemzeti élet egységét annyifelől támadják meg. 
Mintha csukott könyv volna a támadók 
előtt történelmünk, melynek lapjain olvashat-
nák, hogy a szebb jövőre virradt Magyar-
ország erejének kifejtése az egyenjogúság 
alapjára fektetett és a szabadelvű eszméktől 
áthatott tevékenység eredménye. 

Vörösmarty eszméinek hangoztatására ma 
is nagy szükség van. Egész társadalmunk 
okulást meríthet belőle. Különösen haszon-
nal forgathatják műveit a tanítók, kiknek 
Vörösmarty fenkölt eszméi értelmében keU 
államépítő munkásságot kifejteniök az iskolá-
ban. Ápolni az alkotmányos király iránt való 
hűséget, hódoló tiszteletet; erősíteni az önbi-
zalmat, jövŐnkbe vetett hitet; szilárdítani az egyet-
értést, nemzeti egységet; lelkesíteni szent köz-
jogunkért, a szabadságért. Történelmi példák 
bemutatásával fejleszteni a hősiesség erényét; 
társadalmunk kiválóbb munká5 alakjainak 
példáiból tanulságot nyújtani a kitartó mun-
kára, szorgalomra, mely nélkül nemzet boldog 
nem lehet. Erőt kell merítenünk a „Szózat" 
költőjének hazafias eszméiből, mert fölséges 
királyunk is azt kivánja tőlünk, hogy „nevel-
jünk hazafiságra '" 

Melyik tanító szava érhet föl Vörösmarty-
éval, kinek hazafias oktatását mindennap 
hallják Magyarország minden egyes isko-
lájában? Ö egymaga az egész nemzetet tanítja 
Szózatával hazaszeretetre; mi 28 — 30 ezeren 
együttesen szólhatunk az ifjú nemzedékhez. 

Vörösmarty hazafias tanítószelleme vezér él jen 
bennünket néptanítói, pályánkon! 

Gööz József dr. ünnepi beszéde nagy 
tetszésben részesült, a mit tartalmassá-
gánál és lendületességénéi fogva meg is 
érdemelt. 

Következett a Vörösmarty műveiből 
vett költemények elszavalása. Dorog-
sághy Dénesné páratlan intelligencziá-
val és nagy közvetetlenséggel szavalta 
el az „Uri hölgyhöz" czímű szép költe-
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m é n y t és za jos t apsoka t a ra to t t . N a g y 
sikere volt Minké Béla igazga tó- tan í tó -
nak is, a ki r i tka szónoki hévvel sza-
val ta el a Fóti dal-1, mely tudva levő-
leg próbaköve a szavalásnak. Minké 
Béla nemes pá toszával egészen e l ra -
gadta közönségét , m e l y zajos t a p s o k -
ban ado t t kifejezést n a g y te tszésének. 
E szavalat u t án a P a e d a g o g i u m i f jú -
sága a Fóti dal-1 éneke l te el k i tűnő 
szabatossággal a mié r t Erődi K á l m á n 
a dalkör karmes te re , nyi lvános d icsére te t 
is érdemel. P r o g r a m o n kívül szava l ta 
el Minké Béla „Apotheosis" czímű len-
dületes szép kö l teményét , mely lye l 
szintén n a g y ha tás t é r t el. 

Az elnöki zárszót Ujváry Béla, a 
rendező-bizot tság elnöke, m o n d o t t a ; 
köszönetet mondo t t dr . Wlassics Gyula 
minis ternek, a ki i smét meg je l en t a 
t an í tók közt, a nagy költő f i á n a k : 
Vörösmarty Béla á l l amt i tká rnak , t o v á b b á 
Molnár V ik to r minister i tanácsosnak, az 
ünnep díszelnökének, a közokta tásügyi 
minis ter ium főtisztviselőinek megje le -
nésökért , a M. Tud. Akadémia elnök-
ségének a t e r e m átengedéséér t , az összes 
közreműködőknek és a megje len t nagy-
közönségnek, köztük a tan í tó és t an í -
tónőjelöl teknek. Molnár Viktor megny i tó 
beszédére utalva, hangsúlyozta , hogy a 
magyar t an í tóságnak valóban a „ rendü-
letlen hazafiság" az i ránytű je , a m i t a 
Szózat kö l tő je h a l h a t a t l a n emlékének 
ünneplésével is t anús í t an i a k a r t . 

Ezzel a szép ünnep , mely a l k a l m a s 
volt a r ra , hogy a t an í tóság é r t é k é t a 
t á r sada lom szemében emelje — véget 
ért. 

Az Eötvös-alapról. 
(Mit tesznek mások az „Eötvös-alap" érdekében és 
mit tettek azért az idén eddigelé a közoktatásügy-

munkásai ?) 

A mióta kétséget nem szenved, hogy az 
eszmét, a melyért a magyar tanítók színe-
java egy évtizeden át nemes kitartással küz-
dött volt, az ország törvényhozói a nemzet 

áldozatkészségével teljesen meg fogják való-
sítani, Magyarország nemesen érző polgáraiban 
is örvendetes mértékben fokozódik a Tanítók 
Házainak föntartására hivatott Eötvös-alap, 
országos tanítói segélyegyesület, ügyei iránt 
való érdeklődés. Fényes tanúbizonyságot tesz 
erre nézve már egymagában véve az a tény 
is, hogy a mult 1899/1900.-ik tanévben az 
Eötvös-alap gondozóinak a kérelmére 86 buda-
pesti vendéglő-tulajdonos páratlan áldozatkész-
ségéből és a budapesti izraelita hitközség és 
nőegyesület jóvoltából 102 jelesen tanuló vidéki 
tanító gyermeke részesült az egész tanéven 
át az ingyen déli étkei.és jótéteményében, és 
hogy a folyó évi julius hó elejétől kezdve 130 
(százharminca•) ifjúnak tudta egyesületünk 
a nagylelkűleg fölajánlott szabad-asztalt meg-
szerezni. 

E 130 tanuló közül három csak julius és 
augusztus havában, négy pedig a tanév elején 
csak rövidebb ideig vette igénybe az ingyea 
déli étkezés jótéteményét. Jelenleg 12 ven-
déglő tulajdonos két-két, 94 pedig egy-egy 
tanulót lát el szab ad-asztallal, öt növendékünk 
meg abban a jótéteményben részesül, a melyet 
egyesületünknek az „ Izraelita nőegyesület" 500, 
az „Országos izr. tanítóegyesület" 150 ebéd 
utalványban már fölajánlott, s a minőket a 
„budapesti hitközség" nemesen érző elöljáróitól 
ezentúl is bizvást remélhetünk. 

Az „Eötvös-alap" javára fölajánlott ingyen 
étkezési jótéteményeknek az értéke pénzben kife-
jezve a jelen 1900. esztendőben meghaladja a 
26.000 koronát. Nincs Budapesten kívül Euró-
pának olyan fővárosa, a melyben az ország 
néptanítóságát a vendéglősök ily módon és 
ily mértékben támogatnák. Egyesületünket e 
jótéteményeikkel örök hálára kötelezték a 
székesfőváros áldozatra kész jeles polgárai és 
a budapesti izraelita hitközség és nőegyesület 
elöljárói. Nem is szününk meg ezért kartár-
saink fiait arra ösztönözni, hogy a nekik 
nyújtott jótéteményekért hálásak legyenek, s 
azokat olyan adományoknak tekintsék, a 
melyeket első sorban azzal kell meghálálniok, 
hogy tanulmányaikat lelkiismeretesen foly-
tatván, nemzetünk hűséges szolgálatára minél 
jobban előkészüljenek. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 9 . SZÁM. 

Vidéki kartársainkai pedig a legmélyebb 
bálával eltelt szívvel, örömmel közlöm, hogy 
az „Eötvös-alapnak* fölajánlott ingyen déli 
étkezés jótéteményének csodálatos módon való 
gyarapodását is nagymértékben közoktatásügyünk 
bölcs vezérének, dr. Wlassies Gryula minister 
úr ő nagyméltóságának köszönhetjük, ki évről-
évre külön-külön hálás, elismerő hivatalos 
iratot intéz mindazokhoz, kik az „Eötvös-
alapot" a szabad-asztalok adományozása által 
nagvlelküleg támogatják. 

0 nagyméltósága, a tanítóság atyai gondo-
zója és vezére,-a jelen 1900. évben 20.000 
korona államsegélyt is utalványozott az , Eötvös-
alapnak", a mely összegből kétezer koronát 
egyesületünk a mult augusztus havában segély-
összegek és ösztöndíjak alakjában már ki is 
osztott a tagok között, kétezer koronát meg 
a Ferencz József Tanítók Háza fön tartására 
fordított, 16.000 koronával pedig e ház átala-
kításának és berendezésének a költségét 
födözte. 

A nagym. kormányon és a föntebb említett 
budapesti jeles polgárokon kívül mások is 
hathatós támogatásban részesítették az idén 
„Eötvös-alapunkat". Abban a 6328 korona 
összegben, a melylyel Eötvös-alapunk, és abban 
a 36.245 koronára emelkedett tőkében, a 
melylyel a Tanítók Házának a vagyona a 
folyó év elejétől november végéig gyarapodott, 
igen sok az olyan pénz, a melyet lelkes ügy-
feleink országszerte a tanítói körökön kívül 
álló egyénektől gyűjtöttek egybe. 

Hálás szívvel kell elismernünk, hogy a 
nagym. kormány, a hatóságok és a müveit 
magyar társadalom az idén is hűségesen föl-
karolták volt az Eötvös-alapot; de egyúttal 
vérző szívvel kell azt is bevallanunk, hogy 
29.000 tagnál is jóval több egyént magába 
foglaló nagy tábora a közoktatásügy munká-
sainak, még az idén sem járult olyan mérték-
ben a kartársi közérzület és szeretet eme 
szent oltárához, mint a minőben ezt meg-
tehette volna, mint a minőben ezt tőle méltán 
remélhettük és várhattuk volna. 

Gyarapodott ugyan a jelen évben is ama 
lelkes csapat, a melynek tagjai szóval, tollal, 
nemes példával arra buzdítják és sarkalják a 

tanítóságnak az „Eötvös-alap"' munkásságát 
tétlenül néző nagy többségét, hogy a szent 
munkában résztvenni siessenek s egyesületünk 
kötelékébe belépjenek, — ámde fáradozá-
sukat eddigelé még nem koronázza a kívá-
natos siker. 

Majdnem hihetetlen; de a miként egyesüle-
tünk számtartó könyvei kérlelhetlen szigorú 
igazsággal hirdetik, a huszonkilencz-ezer ma-
gyarországi tanító közül a jelen évi január 
elejétől a mai napig csak 1212 akadt, a ki 
az „ Eötvös-alap" pénztárába a három korona 
évdíjat már beszolgáltatta és az egész ország-
ban csak 654 olyan kartárs létezik, a ki az 
„Eötvös-alap" részesjegyét részben vagy egész-
ben kiváltotta. Szomorú dolog, de való igaz, 
hogy az „Eötvös-alap"-nak ez évben csak 1819 
olyan rendes, és 47 olyan rendkívüli tagja 
akadt, a ki kötelezettségének már az idén eleget 
tett. Ámde megnyugodhatik-e e szomorú tényben 
a 29.000 tanító lelke? 

Azt vélem, azt hiszem, sőt szentül meg 
vagyok győződve a felől, hogy nem. E szo-
morú tényt én csak annak tulajdonítom és 
csak annak tulajdoníthatom, hogy a 29.000 
magyar tanító csak halogatja, de nem tagadja 
meg a „Tanítók Házainak" föntartására is 
hivatott „Eötvös-alap" iránt való kötelességé-
nek a teljesítését. Ámde értse meg a magyar 
tanítóság nagy többsége, hogy e halogatásban 
nagy veszedelem rejlik; mert, ha nem mutatjuk 
ki már az idén, hogy a tanítóság meg tudja 
becsülni a nagy nemzeti adományt, a melylyel 
az ország törvényhozói megtisztelték, úgy majd 
ellenségei méltán hirdethetik felőle, hogy azt 
meg sem érdemelte. 

Bizalommal kérem ezért a közoktatásügyi 
tisztviselőket, tanfelügyelőket, tanárokat, taní-
tókat és a kisdedóvókat, lépjenek be az 
Eötvös-alap kötelékébe minél előbb és küldjék 
be alapszabályszerü tagsági díjaikat egye-
sületünk pénztárába (Schmidt Albin igazgató 
úrhoz, Budapest, VII., Wesselényi-utcza 52.) 
legkésőbb deczember hó 28.-ig, az évi zár-
számadás előtt. 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

)GS*-«jk3® 
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Yészterhelt fellegek. 
Közismeretű tény, hogy a működési tért 

nem talált, ezernél több okleveles kisdedóvó 
nyomorának hatása alatt, a magyar állam a fölös 
számmal levő kisdedóvóképző-intézetek meg-
szüntetését határozta el és hogy a már tanítónő-
képzővé átalakult eperjesi állami intézeten 
kívül, újabban két államsegélyben részesült 
kisdedóvóképző-intézetet, a budapesti Bajza-
utczait és a Sepsiszentgyörgyit alakította át 
tanítónőképzőkké. 

Kétségtelen, hogy a kisdedóvók baján ez az 
intézkedés legalább részben segíteni fog, éven-
kint mintegy száz okleveles kisdedóvónővel lesz 
kevesebb. De méltán fölmerülhet az a kérdés, 
nem lesz-e ily módon túltermelés a tanítónői 
pályán ? Hiszen a 3 intézeten kívül a legutóbbi 
pár év alatt új tanítónőképző-intézet alakult 
Szegeden, Veszprémben, sőt Debreezenben 
kettő is, katholikus és protestáns s így jelen-
leg már 35 ily intézet van az országban, 
kétszer annyi, mint tíz évvel ezelőtt. Bizony 
már ez a számarány is aggodalmat kelthet. 
Tudjuk mindnyájan, hogy a tanítónői állások 
száma sokkal gyorsabban emelkedik, mint a 
férfitanítóké, de ez a gyors emelkedés már 
nem fejlődésnek látszik, hanem egészségtelen 
rohanásnak. 

Vizsgáljuk meg a számadatokat a legutóbbi 
évtizedről, melyre vonatkozólag adataink vannak. 

Volt eszerint 1889-ben 
Férfi Nő 

Képezdék száma 54 17 
Képezdei növendékek száma . 2.841 1.128 
Képesítést nyert 804 278 
Alkalmazott tanító volt . . 21.356 3.289 
Egy képesítettre jutott állomás 26'5 l l - 8 

1899-ben 
A nők 
"/o-ban Férfi Nő A nők 

%-ban 
Tíz évi 

emelkedés 
2394 49 28 36-36 12-42 
28-42 4.123 2.972 41-88 13-46 
25-69 995 723 42-66 16-97 
13-35 22.600 5.357 1916 5-81 

— 22-7 7-4 — —4-4 
Mit beszélnek ezek a számok? 
A tanítónők száma a férfiak rovására az 

utóbbi évtizedben rohamosan emelkedett, ma 
már az összes tanítóságnak egy ötöde nő, de 
ez az emelkedés igen csekély a tanítónői 
pályára tódulok igényeihez képest. Az alkal-
mazott férfitanítók számához képest a képe-
sítettek száma 10 évvel ezelőtt, mint jelenleg 
is kerek számban 4°/o volt, tehát megközelíti 
a természetesnek tartott szükségletet (5%), 

a nőké ellenben már 10 évvel ezelőtt 8, jelen-
leg pedig 13 százalékot tesz, azaz még a 
legkedvezőbb esetben is (férjhezmenetel, kenyér-
kereset mellőzése, nevelőnői pálya stb. tekin-
tetbevételével)legalúbb2—300 tanítónői oklevelet 
szerzett leánynak 1899-ben nem lehet állásra 
számítania. Még a szülők nagy agitácziója 
mellett sem képzelhető el, hogy a jelenleg 
működő tanítónők számának egy tizedrészénél, 
5—600 nál többetellehessen helyezni különösen 
még most, midőn a tanítónők zöme fiatal munka 
képes erő. Vegyük már most számításba még azt 
is, hogy a 7 új tanítónőképzőből már egy pár év 
múlva ismét legalább 200-al több okleveles ta-
nítónő kerül ki évente, a baj még nagyobb lesz 
és elmondhatjuk, hogy már öt év múlva a művelt 
nők proletárságának szomorú korszaka fog be-
következni, annyival inkább, mert a kisdedóvó-
nőknél észlelt túltermelést addig meggyógyítani 
csaknem lehetetlenség. 

Magyarországban a régibb időkben a tanító-
nők túltengését jóformán csak Budapesten 
észleltük, hol a jelentékeny fizetés és kedvező 
társadalmi viszonyok már jóformán ember-
emlékezet óta oly elkeseredett versengést 
teremtették a tanítónői állások betöltésénél, mely 
lehetetlenné tett minden pedagógiai czélszerü-
séget és a legeszeveszettebbprotekcziónak nyitott 
tért. A vidéken azonban még napjainkig meg-
lehetősen egészséges viszonyok voltak, sőt 
kisebb felekezeti iskoláknál még az utóbbi 
években is számos óvónőt lehetett elhelyezni 
tanítónői állásokra. Ma már itt is gyökeresen 
változott a helyzet és változni fog jövőben, 
midőn évente legalább egyezer tanítónőt kell 
elhelyezni, holott a természetes szükséglet csak 
5 — 600 lesz és a tanítóktól évente elhódít-
ható állomások száma sem emelkedhetik 
100—150-nél többre. Könnyű kiszámítanunk, 
hogy ily módon 1910-ben legalább 2000 ok-
leveles tanítónő lesz állomás nélkül. Pedig r,e 
feledjük el, hogy ma, midőn már az egyetem 
kapui is nyitvák s leánygimnáziumok kelet-
keztek, évről-évre kevesebb lesz ama tanítónő-
képezdei növendékek száma, kik nem kenyér-
kereset czéljából lépnek e pályára. 

Gondolkodó főnek nem szükség magyarázni, 
hogy a müveit nők proletársága a legveszedel-
mesebb társadalmi bajok egyike. Kicsinyben 
látjuk e bajt jelenleg is a budapesti tanítónők 
választásánál kifejlődötterkölcstelen protekczió-
ban, a tanítónők és óvónők számos szerencsét-
len érdekházasságában, a munkásosztály leányai-
nak fölébredt vágyában az uri élet után és 
más jelenségekben. De ez a baj még mindig 
szerényes. Ot év múlva, midőn az igényeiben 
emelkedett nyomorgó művelt nők ezrei kezdik 
meg az élet-balálharczot, megszokottá lesz a 
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koldulás és követelés, ellankad az erkölcsi erő 
és az idealizmus és az az osztály, mely a jövő 
nemzedéket nevelni hivatott, saját erkölcsi 
állapotának mérgét oltja be a nemzet testébe. 
Borzasztó világ lesz ez. Ezer és ezer művelt 
nő könnye, mely öntudatossága folytán fájdal-
masabb, mint az utczai koldusoké, csak sze-
rencsétlenség, de a társadalmi élet megmérge-
zése a nemzeti lét alapjait fogja fenyegetni. 

Vészterhelt fellegek vonulnak föl a jövő 
égboltozatán. Itt az_ ideje a komoly védeke-
zésre gondolnunk. Es ez a védekezés nem 
állhat egyszerű prédikáczióban. Gyermekes 
gondolkozású egyén, ki azt hiszi, hogy akkor, 
midőn társadalmi viszonyaink százezernél több 
nőt kényszerítenek arra, hogy vén leány ma-
radjon és másfél milliónál több nőt utalnak 
önálló kenyérkeresetre, elég a szó és a buzdí-
tás: „ne tóduljanak ezekre az uri pályákra, 
melyek már is túltömöttek!" Itt tenni kell és 
pedig tenni erélyesen. 

Mellőzve a nők munkaköre kitágításának 
nem e helyre tartozó fontos kérdését, tisztán 
tanügyi politikai szempontból három főeszköz 
áll rendelkezésünkre: a) szaporítani kell a 
tanítónői állomások számát; b) meg kell 
szüntetni egy pár képző intézetet; c) szigo-
rúbbá kell tenni a tanítónők képesítését. 

Szaporítani a tanítónői állomások számát 
nem lehetetlen. 1899-ben a görög katholiku-
soknál 2069 férfitanítóval szemben csak 40, 
az ágostaiaknál 2083 férfitanítóval szemben 
csak 75 tanítónő volt és még az állami iskolák-
ban is csak 35'45%>, a községiekben 29'67% 
volt a tanítónők száma, holott legalább 45% 
lehetne. A felekezeti iskolákban a kántor-
tanítóság intézménye a tanítónők száma gya-
rapodásának legnagyobb akadálya; ez kemény 
dió, megsemmisíteni ma nem lehet, de enyhíteni 
igen. 

Fontosabb a képzőintézetek nagy száma. A 
jövő kor kultúrpolitikusa elborzadva fogja föl-
említeni, hogy nálunk alig 6000 tanítónő 
természetes fogyása számára 35 képző áll 
ott fönn (Poroszországban 1896-ban 10.271 
tanítónőre elég volt 11 tanítónőképző-inté-
zet) és különösen megdöbbentő, ha látjuk, 
hogy ezek között az egyetlen állami polgári 
képezde mellett Budapesten, Kalocsán, Kősze-
gen, Sopronban, Szatmár Németiben és Temes-
várt, tehát 6 helyen van felekezeti polgári 
képezde, oly intézet, melyet pedagógus aka-
démiai rangban és komoly tudományos fölté-
telek között képzelhet el csupán. Nincs-e 
mód e bajokon segíteni ? 

A leglényegesebb segélyt azonban csak az 
egységes állami tanítóképesítés megvalósításá-
ban látjuk. Nagy, talán a legnagyobb peda-

IsMimm:) 

gogiai reformkérdése ez napjainknak. A 
középiskolákról szóló törvény e'letbeléptetvén 
az eszmét, ott nem egészen két évtized alatt 
csodálatos átalakítást idézett elő. A népisko-
láknál még fontosabb volna ez a hatalmas 
eszköz, mert elburjánzott a szellemileg és 
erkölcsileg alacsony fokon álló tanítók száma. 
Rostálnunk kell és a legjobb rostáló gép lesz 
az egységes állami tanító-képesítés. Ez fogja 
apasztani az egészségtelen elemet a tanítónők 
hadseregéből is. 

Vészteljes fellegeket látunk nemzeti neve-
lésünk egén. Rövid az idő a mentőeszközök 
megteremtésére, sietnünk kell. 

(Budapest.) Oyörgy Aladár. 

— Vörösmarty-ünnepftnk, melyről mai 
számunk első czikkében referálunk, fényesen 
sikerült. Emelte az ünnep fényét magas meg-
jelenésével Wlassics minister is, a ki, a mikor 
csak teheti, mindig szivesen látogat el a 
tanítók közé. A rendező-bizottság elnöke hálás 
köszönetet mondott e kitüntető megjelenéséért 
a minister úrnak, a kit az ünnep nagy közön-
sége lelkesen megéljenezett. Vörösmarhy-ünne-
pünk a M. T. Akadémia elsőemeleti nagy-
termében volt, mely színültig megtelt érdek-
lődő közönséggel. Ott voltak: Vörösmarty 
Béla államtitkár, a nagy költő fia, Halász 
Ferencz, dr. Morlin Emil oszt.-tanácsosok, 
Faller F. fővárosi tanácsnok, Mosdóssy Imre, 
dr. Verédy Károly és Körösi Henrik kir. tan-
felügyelők, Kirchner főigazgató, Gseike Gy. 
számvevőségi aligazgató, Suppán Vilmos kir. 
tanácsos, dr. Kiss Áron igazgató, a fővárosi 
igazgató-tanítók, tanítók és tanítónők nagy 
számban, a tanító-, tanítónő- és óvónőképző-
intézetek növendékei tanáraik vezetése alatt, 
a Tanítók Háza ifjúsága (a melynek egy része, 
igen ügyesen, a rendezői tisztet töltötte be) 
és nagyszámú érdeklődő közönség. Eötvös 
Loránd b., a M. Tad. Akadémia elnöke, levél-
ben fejezte ki sajnálkozását, hogy az ünne-
pen nem jelenhetett meg. Az elnöki asztalnál 
Molnár Viktor min.-tanácsos, az ünnep dísz-
elnöke, Péterfy Sándor, az Eötvös-alap, Lakits 
Vendel, az Orsz. Biz., Ujváry Béla, a rendező-
bizottság elnökei és Hajós Mihály titkár fog-
laltak helyet. Wlassics minister teljes megelé-
gedésének adott kifejezést e szép ünnep le-
folyása fölött. — Itt említjük meg, hogy 
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országszerte voltak iskolai ünnepek, a melye-
ken mindenütt hazafias érzéssel áldoztak a 
Szózat költője halhatatlan emlékének. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A háromszékvármegyei tanítótestület 

ez évi közgyűlését Kézdivásárhelyen, 200-nál 
több rendes tag, Pótsa József val. belső titkos 
tanácsos, főispán, Csánki Gyula kir. tanfel-
ügyelő, Csia György tiszteletbeli tagok s szá-
mos tanügybarát jelenlétében, tartotta meg. 
M. Székely János elnök tartalmas elnöki meg-
nyitót mondott. Ilentzéné-Szabó Ilona léczfalvi 
tanítónő által, a tanítótestület megbízásából a 
népiskolai tanulók számára irt gyönyörű 
alkalmi imákat olvasott föl ezután Kiss Lajos 
zágoni tanító. A közgyűlés az alkalmi imákat 
kinyomatandónak határozta, melynek eszköz-
lésére, Pótsa József v. b. t. t. indítványára 
fölkéri a testület Háromszékvármegye közön-
ségét. Majd a gyümölcsfaiskola pályázat 
eredményéről tett jelentést a titkár. E szerint 
a biráló-bizottság Mihály falvi Károly kisbo-
rosnyói és Huber Viktor nyéni áll. isk. taní-
tók faiskoláit Ítélte jutalomra méltónak. Elnök 
éljenzések között adja át a jutalmakat a ki-
tüntetett kartársaknak, kik közül Huber 
Viktor nyomban fölajánlotta a 10 korona 
40 fillért a Tanítók Házi javára. Szabó Jenő 
ilyefalvi ref. lelkész sikerült fölolvasása követ-
kezett most iskola és a jövendő" czímen. 
A közgyűlésnek egyik legkiemelkedőbb pontja 
következett most. A választmány nevében 
Vajna Károly titkár párját ritkító lelkesedés-
sel, gyújtó hatású beszédben indítványozta, 
hogy a közgyűlés Péterfy Sándort, Lakits 
Vendelt, Ujváry Bélát, Benedek Eleket, Földes 
Gézát, Baló Lászlót és Kádár Lajost a népok-
tatásügy s a tanítóság erkölcsi és anyagi érde-
keinek lelkes támogatásával szerzett érdemei-
kért iktassa be a tanítótestület tiszteletbéli 
tagjai közé. A közgyűlés páratlan lelkesedés-
sel fogadta el az indítványt. Délután az 
„ Eötvös-alap" helyi gyűjtő-bizottságának első 
közgyűlését tartották meg. M. Székely János 
elnöknek az Eötvös-alap támogatására fölhívó 
lelkes beszéde után Yajna Károly titkár elő-
terjesztette az alapszabály-tervezetet, melyet, 
valamint a Nagy István id. pénztáros előter-
jesztette jelentését is, egyhangú helyesléssel 
fogadott a közgyűlés. Nyomban rá megala-
kult az Eötvös-alap helyi gyűjtő bizottsága a 
következőleg: elnök: M. Székely János, alel-
nök: Sipos Samu, titkár: Vajna Károly, 
pénztáros: NagyIstván, jegyző : Bákosi József, 
ellenőr: Jakab Almos. Este kitűnő műsorral 

hangverseny és tánczestély volt a Tanítók 
Háza és a tanítótestület pénztára javára. 
Kitűnően sikerült. — Második napon Szabó 
József kézdivásárhelyi áll. el. isk. tanító mu-
tatta be a fonomimikai módszer szerint eddig 
elért eredményeket. Biz. jelentések után em-
lékbeszédeket tartottak Nagy Károly és Benkő 
József; előbbi Erdélyi Károly volt polg. isk. 
igazgatóról, utóbbi Szabó Lázár, martonfalvi 
áll. tanítóról. A M. T. 0. B. ez évi működé-
séről Vajna Károly képviselő tett részletes és 
tájékoztató jelentést, melyet a közgyűlés, a 
méltó képviseletért kifejezett köszönettel vett 
tudomásul. 

A A brassómegyei tanítótestület Brassóban 
tartotta közgyűlését. Jánó Lajos alelnök, elnöki 
megnyitójában fejtegette az iskolai fegyelme-
zést. A választmány éri jelentését Ütő Sándor 
titkár terjesztette elő, szépen emlékezve meg 
a lelépett elnöklői, az érdemes Bede Dániel-
ről, ki 16 éven át vezette kiváló ügybuzgó-
sággal a testület ügyeit, mint elnök. Vele egy-
időben lépett vissza a cselekvés teréről a testü-
let alelnöke: Bartha Károly, ki nemcsak mint 
tanító működött 50 évig, hanem a szabad-
ságharczot is végig küzdötte, mint tüzér had-
nagy. A titkári jelentés után Fekete Benedek 
polg. isk. tanító „Kiengesztelés" czímen tar-
tott humoros fölolvasása fűszerezte a tárgy-
sorozatot. A számadások előterjesztése és a 
költségvetés letárgyalásával kapcsolatban a 
Ferencz József Tanítók Házá-ra tett 1000 
koronás alapítványról határozott a testület 
olyképen, hogy az összeg 5%-os kamatát 
fizetni fogja mindaddig, míg a testület anyagi 
ügyei javulnak annyira, hogy az egész össze-
get kifizetni képes lesz. Az 1000 koronás 
alapítvány megszavazásával kapcsolatban ki-
mondotta a testület, hogy minden egyes ren-
des tag egyszersmind kötelezett tagja lesz az 
Eötvös-alap-nak is, legalább akidig, míg az 
1000 korona alapítvány kifizetve nem lesz. 
Paizs György az „Évzáró vizsgálatok mikép 
tartassanak meg, hogy az a közönségre vonz-
erőt gyakoroljon" czímen előadott vitatétele 
nem provokált nagyobb vitát, mert rövid 
eszmecsere után kimondotta a testület, hogy 
mindaddig, míg a szakszerű tanfelügyelet 
járásonkint szervezve nem lesz, az évzáró 
vizsgálatok megtartását az eddigi gyakorlat 
szerint tartja szükségesnek, hol a tanító a 
nagyközönségnek is beszámol munkájáról. 
Elnöknek: Bávid Mihályt, titkárnak: Ütő 
Sándort választották meg. 

$ Köri gyűlések. A győrvidéki tanító-
egyesület győri köre alakuló gyűlését Benedek 
Yincze elnöklete alatt tartotta meg. Az 
elnök kegyeletes szavakban emlékezett a 
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megye elhunyt tanfelügyelőjéről : Stáhly 
Györgyről. A választások megejtése után 
(elnökké ismét Benedek Vincze választatott) 
a következő vitatételt tűzték ki tárgyalásra: 
„A győrmegyei tanítóságnak minő tapaszta-
latai vannak az iskolába először lépő gyer-
mekek lelki fejlettségére vonatkozólag és a 
jövőre nézve miféle teendőket tart ebből 
kifolyólag szükségesnek ?" A tételt a jövő kör-
ülésen fogják alaposan megvitatni; előadó 
Marton Károly lesz. Elfogadta a körülés 
elnök azon indítványát, hogy a tagok azon 
kereskedőket, kikkel üzleti összeköttetésben 
állanak, a Tanítók Háza gyufájának árusí-
tására bírják, nagyobb eredményt vélvén így 
elérni, mintha körlevélileg szólíttatnának föl 
a kereskedők az árusításra. Végül fölhívta 
elnök a tagokat a Magyar Tanítók Naptárá-
nak megrendelésére, minek megkönyítése czél-
jából elnök nagyobb számú példányokat fog 
készletben taitani, mint a hogy azt már a 
mult évben is tette. — A nyitramegyei tanító-
testület privigyei járáiköre Privigyén tartotta 
meg rendes őszi ülését, melyen Erimmel Jakab 
értekezett „A számtanítás irányelveiről", Mül-
ler Adolf „A szeretet ápolásáról* és Slesinger 
Salamon „A hazaszeretet ápolása és fejlesz-
téséről." Czinczik György beszámol a kör 
„Milléniumi alapítványának" állapotáról, mely 
immár 240 koronára rúg, melynek kamatjait 
a kezelő ajánlására Chobodides József volt 
szebedrázsi tanító nyugdíjban nem részesülő 
özvegyének adományozza a kör. Elnök ezután 
a tagok figyalmébe és pártolásába ajánlja a 
Magyar Tanítók Naptárát és az Eötvös-alapot. — 
A csanádmegyei tanítóegyesület battonyai járás-
ki re f. hó 13-án Battonyán tartotta meg 
eszi ülését; a következő három fölolvasás volt: 
1. ,, A kedélynevelés fontossága és annak 
kellékei:" Koczkás Gyula. 2.„Necsüggedjünk:" 
Barla-Szabó Imre. 3. „Leánynevelésről:" Kiss 
Károly. A fölolvasások köztetszésben részesül-
tek. Az indí.ványok során fölmerült, hogy a 
Magyar Tanítók Naptára tiszta jövedelme 
mily üdvös czélra fordíttatik s a tanítók — 
kiknek morális kötelességük lenne egyrészt 
saját önképzésük, másrészt pedig a nemes czél 
érdekében azt fölkarolni — nem a legnagyobb 
érdeklődést mutatják, mert alig lehet egy-egy 
járáskörben egy-két tanító házánál látni a 
tanítók nagyjai által szakszerűen összeállított 
hasznos és minden tanítónak szükséges isme-
reteket tartalmazó naptárt. (íme, ilyen közö-
nyös a tanítóság a saját ügyei iránt! A 
csanádmegyei tanítóság egyébiránt az Eötvös-
alapért is nagyon keveset tett eddig! Szerk.) 
A járáskör tehát határozatilag kimondotta, 
hogy megbízza az elnökséget, hogy jövőben a 

járáskör minden egyes tagja részére rendelje 
meg a naptárt s az őszi ülésen, hol mind-
annyian összejövünk: osztassék ki. Meghívás 
folytán a tavaszi gyűlés Tornyán lesz. — A 
szabolcsvármegyei ált. tanítóegyesület nyíregy-
házai járásköre Nyíregyházán tartotta őszi 
közgyűlését. Kubacska István elnök üdvözölte 
Stoff an Lajos ág. hitv. ev. tanítót, ki immár 
25 éve működik a nevelésügy terén kiváló 
szakképzettséggel, lankadatlan ügybuzgalom-
mal. Az írva-olvasásról Dömötör Ferencz 
értekezett; pályatételül (az egyesületi tagok-
nak) a köv. kérdést tűzték ki: „A népiskolai 
tamdók emlékező tehetségének fejlesztése"; az 
absolut becsű munka jutalma 1 drb 50 koro-
nás Eötvös-alap-egyesületi részesjegy. (Ország-
szerte utánzásra ajánljuk a pályadíjak ilyetén 
kitűzését! Szerk.) Vitatételül a következők 
tűzettek ki: a) Az V. és VI. osztályban egy 
számtani leczkének bemutatása oly módon, 
hogy abban a mértan tanításának fokozata 
is kitűnjék, b) „A községi faiskolák elhanya-
golásának oka s mi föladat vár a vármegyék 
törvényhatóságára." — A nagyküküllőcárme-
gyei ált. tanítóegyesület bürkösi fiókköre e hó 
14.-én Medgyesen tartotta őszi rendes gyűlé-
sét. Foglalkoztak a fonomimikai módszer 
kérdésével; Mátyás Károly orvos az „ópium-
ról" tartott fölolvasást. A főbb tanügyi ese-
ményekről Fábián Dénes referált. „Lélektani 
apróságok az iskolai életből" czím alatt 
Kajcsa József nagyon tanulságosan érteke-
zett. A folyó ügyek során a gyűlés készség-
gel elfogadta a „Magyar Tanítók Naptárá"-
nak tömeges megrendelését s lehetőségig 
annak terjesztését is. Kimondatott, hogy az 
elnökség útján minden tag saját és az iskola 
használatára is beszerzi s kapaczitálja erre a 
gond. tagokat is. 

A somlyóvidéki ev. tanítóegyesület 
Nagy-Szőllősön tartotta őszi gyűlését. A 
tanterv-kérdésben Szutter Dániel és Pataky 
Béla indítványára kimondották, hogy az osz-
tatlan népiskolák számára külön tantervet 
óhajtanak. Gyakorlati előadást Side Sándor 
kertai tanító tartott; Nagy Pál pápai tanító 
pedig a hangjegyek ismertetéséről értekezett. 
Elhatározták, hogy a 40 évi szolgálatnak 35 
évre való leszállítását az országgyűléstől fog-
ják kérni. (Az országgyűlés, természetesen, a 
közoktatásügyi ministernek fogja kiadni. 
A kérvényt a „nagyméltóságú m. kir. ország-
gyűléshez" intézik, a mi hogy nem helyes 
czímzés, azt már csak tudhatná egy tanító-
egyesület ! Szerk.) Pataky Béla indítványára 
elhatározták, hogy a 2 korona tagsági díjon 
fölül még minden tag egy-egy koronát fizet 
évenkint a Tanítók Háza javára. 
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Beszámoló a vakáczióról. 
A közvélemény nevében az álomfejtő Lutris 

Sára asszony mondja valahol: „Néptanító ha 
vagy, — a vakáczióban sok irigyed támad." 
Ószinte magyar nyelvre téve, ^z azt jelenti, 
hogy a nagy szünidőben a tanítóság vagy ölbe 
rakott kézzel tétlenkedik, vagy pedig a dús-
gazdagság következtében valahol nyaralván, 
fürdőzik; s ez akár így van, akár amúgy: 
irigylésre méltó. 

Nos, hát az elmúlt vakácziónk egészen másról 
tesz tanúságot; arról nevezetesen, hogy mi — 
nyughatatlan népség vagyunk. Most is dolgoz-
tunk olyan vehemencziával, a milyenre koronás 
aranykeresztes veteránjaink sem igen emlékez-
nek : olyan lázasan, mintha több vakáczió 
nem is virradna ránk! És a munkából a taní-
tóság fővezére épp úgy kivette a maga részét, 
mint a táborkar többi tisztje; a zászlótartó 
éppen úgy, mint a legkisebb közlegény. Sőt 
itt-ott a közkatonák nagyobbak voltak a had-
vezéreknél. 

Csak éppen hogy bezártuk az iskola ajtaját, 
megkezdtük a vakácziózást a //a/ás^-ünneppel. 
Mert olyan ez a mi fajunk, hogy a ki hozzá 
csak egy kicsi jóindulattal van is, annak a 
szivében rögtön helyet csinál; a ki pedig sor-
sát a mi sorsunkhoz köti és dolgozik, fárad, 
csakhogy valamivel segíthessen raj tunk: azt 
istenítjük és emléket állítunk neki. Nem cso-
dálatos és nem is mosolyra indító, hanem 
csakugyan feltűnő jelenség, hogy újabb időben 
a tanítóság rögtön deputácziózik a hold-utczai 
palotában a legkisebb Ígéret hallatára is. Meg 
van ennek a lélektani magyarázata, ott van 
a sötét múltban. Hiszen minket a Wlassics-
korszak előtt semmibe se vettek, úgyszólván 
lehurrogattak. Nem hallottunk mi azelőtt soha 
olyan édes hangot, mint a jelenben nap nap 
után. Es ha keblünk legnemesebb terméke, 
a hála virága a melegebb fuvallatra szirmait 
bontogatja: ki merészel mosolyogni érzésünk 
hálálkodó kifejezésén ? Oh, mert hálás ez a 
tanítói „rangtalan népség." A közbenjáró 
szentjei képével szobája falát ékesíti föl. 
A küzdők sorából kiválogatja a maga hőseit, 
és a mikor ketten-hárman összeverődnek is, 
ngy emlegetik a megszeretett embereiket, akár 
csak a világtörténet nagy alakjait. Egy Halász 
Ferencz, Péterfy Sándor, Ujvárv, Lakits, Göőz 

és még néhányan közelebb állanak a tanító-
családokhoz, mint a vérrokonok. Halhatatlan 
marad az, a ki értünk dolgozik. Hanem az is 
meg van bennünk, hogy kérlelhetetlen Ítélet-
tel sujtjuk azt, a ki a mi hálánkat csak arra 
használja föl, hogy följusson rajta a dicsőség 
polczára, és aztán — elfeledi az ő népét, a 
melynek erejével nagygyá leve. Meghalt az 
ilyen már életében. 

Még az sem szükséges, hogy éppen tanító 
legyen az, a kit megszeretünk. Ott vannak 
teszem a budapesti vendéglősök, a gyermekeink 
táplálói, a kiknek köszönheti száz meg száz 
tanítófiú, hogy egész emberré nevelődhetnek. 
Igen, ti korcsmárosok, nektek több köszönet-
tel tartozik a haza, mint akárhány mágná-
sunknak. És a mi figyelmes ministerünknek a 
mult tanév végén rögtön az volt az első dolga, 
hogy méltányolván az eléggé föl nem becsül-
hető szeretet asztalát, köszönő-levelet írt a 
vendéglősöknek a — tanítófiúk apái nevé-
ben ? . . . Nem, a haza nevében. Egyik évben 
sem feledkezik meg erről ministerünk, az a 
föltűnő. Hát történt-e ilyesmi a Wlassics-kor-
szak előtt, hogy az állam ministere ilyen 
udvariaskodási tényt fölvett az állami fontos 
dolgok közé? Hogy egy minister névre szóló 
levelet irjon korcsmárosoknak — a tanítók 
fiaiért? Ilyen dolgok olvastára és hallatára 
még a leghevesebb ellenzékieskedőnek is be 
kell adnia kemény derekát. 

De nemcsak ünnepeltünk, hanem munkál-
kodtunk is az egyesületben. A két hónapban 
tartattak meg a megyei tanítógyülések. Ezek 
a „ tartóm ánygy ülések" a tíz hónap alatt a 
tanítóságban felgyűlt feszítő erők szellentyfli. 
A tanító is olyan, mint általában a magyar 
ember: szereti magát jól kibeszélni. Még a 
teher is könnyebben hordozható, ha isteniga-
zában erre-arra jól me£mondogathatunk. A 
megyei parlamentekben adjuk elő kívánságain-
kat, hordjuk föl sérelmeinket, itt adjuk ki 
mérgünket. Pattannak ki itt olyan eszmék is, 
a melyek aztán megyéről-megyére járva, meg-
hódítják az egész tanítóságot is, sokszor az 
egész nemzetet. Olyan szavak hangzanak el 
itt-ott, hogy mint villamütésre, az egész tanító-
ság egyszerre fölérez, föllelkesedik, fölgvnlad 
és zsong, mint a méhkas népsége, ha ütés éri 
a háza falát. És kilobban a láng a legtöbbször 
egy kis vidéki faluban apostolkodó fejéből. 
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Az a tapasztalatom, hogy a faluban működő 
kollégák ideálisabb lelkületűek és áldozatra 
készebbek a városiaknál, és több idejük van 
a magukba mélyedésre, a szemlélődésre. 
A városi mozgalmas élet ellensége a magába-
szállásnak, az elmélyedésnek. 

Költséges pedig egy-egy ilyen megyei köz-
gyűlés ; de ha csak az összetartozandóság 
érzetét ápolja is, akkor is megéri azt a pénzt, 
a mibe kerül. Pedig hát nincs esztendő, hogy 
egy-egy egészséges és gyakorlati javaslatot 
ne teremnének gyűléseink; sokszor csak egyet-
len javaslat pénzzé téve milliókat érő, az igaz, 
hogy sokszor milliókat kérő is. 

Följegyzésem szerint a vakáczióban is a 
saját, illetve gyermekeink jövőjének kérdése 
foglalkoztatta legtöbbet a gyűléseket. Eötvös-
alap, Tanítók Háza, tápintézet, vidéki interná-
tus voltak a napirenden. A trencséni gyűlés-
ben pláne olyan dolog történt, hogy szinte 
bámulatos. A trencséniek otthon is csinálnak 
házat s már annyira vannak, hogy a jövő 
évben egyszerre hatvan tanulónak nyitják 
meg a ház ajtaját. Ott egetverő a lelkesedés 
és csodálatos az áldozatkészség. Az igaz, hogy 
a tanítókkal dolgozott egy sorban a gyűlésben 
egy gróf, egy országgyűlési képviselő, a fő-
ispán és a — tanfelügyelő is. Igen, a tan-
felügyelő is. Mert sajnos, tanfelügyelőink 
némelyike nem érzi azt, hogy ő a tanítókért 
van, hanem azt hiszi, hogy tarokk-negyedik-
nek nevezte ki a minister a vármegyébe. Es  
soknak több egy megyei irnok is, mint a 
népisk. tanító. Pedig a minister ugyan más 
példát mutat. A tanítógyülések is mintha ter-
mékenyebbek volnának pedig, mikor a tanítók 
közt ott van a generális. 

A „Délmagyarországi egyesület" meg Sze-
geden létesít internátust. Velük dolgozott a 
gyűlésben Halász Ferencz is a ministeriumból. 
A népokt. osztályban azóta, hogy a minister  
gyakorló-tanítókat hívogat be szolgálattételre, 
egészen az egészséges irány győzedelmeskedik. 
Már most nem mondhatjuk, hogy — rólunk 
nélkülünk történik minden odafönn. Még 
nagyobb vidéki gyűléseinken is van képvise-
lője a ministernek. Hát nem okosabb így, mint 
a múltban ? Azóta a levegő is jobb. Igaz is; 
ha kenyeret nem tudnak nagyobbat adni, 
legalább a velünk való bánás legyen szeretet-
tel teljes. Gyűlésezzünk csak! Sok drága 
gyöngyöt terem minden ilyen összejövetel. 
Legyünk szorgalmas látogatói a gyűléseknek, 
mint a szabolcsiak, a hol a megyei gyűlésből 
csak tíz tag hiányzott. Ez is följegyzésre 
méltó, különösen most, hogy az állam igen 
megszorította az állami tanítók fuvar- és napi-
díjait. Hát ez nem helyes. De a szabolcsiak-

ban akkora az érdeklődés, hogy a magukéból 
áldoznak a gyűlésekért. Hiszen csak azóta 
valami a tanítóság, a mióta tömörült. Az 
iskolai belső haladás is csak azóta roham DS. 

Másodsorban a tanterv kérdése dominált a 
gyűléseken. Sok szóbeszéd esett ezen minden-
felé. Voltak olyan határozatok is ugyanegy 
ülésben, hogy egységes tantervet is kivántak, 
meg különt is. Ebből aztán legyen okos az 
ember. Csakugyan kíváncsian leshetjük: mint 
lesz, hogy lesz a ministeriumban ? 

Harmadiknak lépett elő a nyugdíjtörvény 
revíziója. Ebben is a hány gyűlés, a hány 
ember, annyifélét akarnak. A kapzsiság és 
irigység egészen háttérbe nyomta az egyenlő-
séget és testvériességet. Az emberies érzés 
nem nyilatkozott meg, csak a sárga irigység 
nyelvelt mindenfelé ebben a kérdésben. Jellem-
vonásunk elég csúnya, de majd talán csak 
megjavalunk. 

Ezek után legtöbb szó röppent el a tanítás-
ról és nevelésről, szóval az iskolák belső ügyé-
ről. A hazafias, családi és nemzeti nevelésnek 
voltak több helyen okos és bátor szószólói. 
Az iskolai tantárgyak közül végre-valahára az 
árva mértanról is megemlékeztek egy helyen. 

Két helyen pedig az iskolaszéki és gond-
noksági intézményre haragudtak meg. Minis-
terünk is segített nekik egyik rendeletével. 
No, majd csak elkövetkezik az az idő végre, 
hogy a tanító lesz az iskola, nem az iskola-
szék. Ugy vagyunk ezzel bizony, hogy — a 
mór megtette kötelességét, a mór most már 
mehet. A legújabb kor tanítóiban igen ébredez 
az önérzet, erős az önállóságra és független-
ségi-e való törekvés; több és több rendelkezési 
jogot akarnak azon a téren, a hol ők a mes-
terek. Hát igaz, hogy bántó is az a szak-
emberre, mikor jobban bíznak a laikusban. 

Végül mint érdekes jelenséget följegyzem, 
hogy a krassószörénviek és a pestmegyeiek 
egyesületi zászlót akarnak nyélre ütni, szim-
bólumaként lobogó lelkesedésüknek. Ez a 
zászló természetes, hogy csak nemzeti lehet. 
De én azt hiszem, hogy egy tanítóegyesület-
nek előbbre való dolga is lehetne. Sok a 
pénzük talán ? . . . Az Eötvös-alapnak kevés 
van. Hanem azért csak hadd lobogjon a 
zászló, a melynek fölirata nem lehet más, mint 
„szabadság, egyenlőség, testvériség." 

Réztolli M. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Bobory Róza oki. polg. isk. 

tanítónőt a csepeli áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Minay Lajos oki. tanítót a tar-
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nóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szemere 
László oki. tanítót az ó- és új-holyatini áll. 
el. népisk.-hoz vándortanítóvá; Űreczky Margit 
oki. tanítónőt a kémeri áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Stibrányi György oki. tanítót a 
pásztói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Béke 
Borbála oki. tanítónőt a temes-buttyini áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Seidel Vilmos oki. 
tanítót a borosjenői áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Lucsánszky László goriczai áll. 
el. isk. tanítót a facseti áll. el. népisk -hoz 
jelen minőségében. 

Jóváhagyta: a fejérmegyei tanítótestület és 
segélyegylet módosított alapszabályzatát folyó 
évi 79.967. sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Vedres Lipót 
fekete-balogi munkaképtelen izr. el. isk. tanító 
részére évi 720 koronát; Szarka Ambrus 
újvidéki munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 880 koronát; GroseJi János nagy-hajmási 
munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító részére évi 
620 koronát; Mayer Ferencz kókai r. kath. 
tanító részére évi 780 koronát; Duma Pál 
borosjenői munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 800 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Miskolczyné-
Nagy Róza nagysajói munkaképtelen állami 
elemi isk. tanítónő részére 1100 koronát 
egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Both János tíj-soóvei nyug. tanító özv., 
szül. Scherer Erzsébet részére évi 628 koronát; 
Fürt/ Lajos volt egerlövői nyug. ev. ref. tanító 
özv., szül. Nyilas Julianna részére évi 433 kor.-át. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Vajna Károly volt csombordi áll. tanító 
Béla nevű árvájának a debreczenibe, Pál nevű 
árvájának pedig a hódmezővásárhelyibe; 
néh. Kiss Kálmán volt szalafői ev. ref. tanító 
Zoltán nevű kiskorú árvájának a hódmező-
vásárhelyibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
G. B. Selmeczbánya. Kérni kérheti vissza-

menőleg is, de hogy megadják-e, az más 
kérdés. — Igazgató. Ha rendszeresített az 
a szolgai állás, akkor nincs joga fölvenni 
a szolga fizetését az igazgatónak és mással 
végeztetni a szolgai teendőket. Erre ministeri 
rendelet nincs, nem is szükséges. — K. D. 
Ó-Becse. Megírtuk már többször, hogy ha 
csak 1—2 hónap hiányzik a 6 ik évből s a 
gyermek korához képest elég fejlett és egész-
séges: fölvehető az első osztályba. Irányadó, 
hogy abban az évben, melyben iskolába adják, 
betöltse életének 6-ik évét. — Jogában áll 

az iskolaszéknek az erkölcsileg romlott gyer-
meket kitiltani az iskolából, a tanfelügyelő 
jóváhagyása mellett. — 1). F. Olasz-Liska. 
Az ismétlő-iskolai tanítás idejét az iskolaszék 
van hivatva megállapítani. De állapítsák meg 
okosan! — P. L. Chiífre. Joga van kérni 
heti szünidőül egy egész, vagy két félnapot. —-
P. B. Zala-Szt.-László. A karácsonyi és hús-
véti szünetről szóló ministeri rendelet az 
állami iskolákra vonatkozik. — V. F. A ta-
nulók nyilvántartása mind a kettőjöknek köte-
lessége. Az osztálytanítónak kötelessége tudri, 
hogy a hozzá beírt tanulók közül ki jár és ki 
nem jár iskolába, hogy az utóbbiak névjegyzé-
két följelentés végett az igazgatónak átadja. — 
K. K. Hódmező-Vásárhely. Nem értjük nyug-

i talankodását; hiszen csak november 22.-én ér-
kezett föl! Különben megsürgettük. (Azt azon-
ban tudhatná, ha ugyan lapunkat olvasná, hogy 
magánügyben mindig megczímzett lev. lapot 
kell mellékelni. Máskor levelét egyszerűen a 
papírkosárba dobjuk.) — Csongrádmegyei 
tanítónő. Itt van, de még nem intézkedtek. 
(A fönebbi megjegyzés önre is vonatkozik.) — 
E. P. Verseg. A honvédelmi minister úr 
rendesen csütörtökön d. e. 10 órakor fogad. 
A kérelmet írásban kell beadni. (A fönebbi 
megjegyzés önre is vonatkozik. A „rózsásüdvöz-
let" helyett inkább czímzett levelező lapot 
mellékelt volna!) — Sz. J. Kövesliget. Ha 
az a fiú- és leányiskola külön-külön, tehát 
két iskola, mindegyiknek van joga a Nép-
tanítók Lapja egy-egy ingyen-példányához. — 
K. P. Braidaföld. Ingyen facsemetéket a 
földmívelési ministertől (V. Nádor-utcza) 
kell kérni. A községi elöljáróságnak alá 
kell írnia a kérvényt. Mellékletekre nincs 
szükség. — K. J. A kilátásba helyezett 
czikk -sorozatot (!) nem kérjük, mert 2 évre 
váló kéziratunk van. — K. J. Moravicza. 
Ha az állam engedélyezte a korpótlékot: 
hivatalból fogják beszámítani; ha iskolafön-
tartója adja: a kir. tanfelügyelőség útján kell 
a beszámításért folyamodnia. — P. H. 15. 
1. Ha tudja igazolni a különtanulást, nem 
köteles járni ismétlőbe. 2. Attól függ, hogy 
milyen a betegsége édesanyjának. Orvosi 
bizonyítvány alapján fölmenthető. Az időt is 
az orvos állapítja meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Vörösmarty-iinnepek középpontja 

f. hó 1.-én, a nagy költő születése napján, 
Székesfehérvár volt. Ünnep volt Nyéken is, a 
hol a költő szülőházát jelölték meg emlék-
táblával. Székesfehérvártt megjelentek a kor-
mány és a törvényhozás tagjai, törvényható-
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ságok, irodalmi és tudományos társulatok, 
egyetemek küldöttségei. A vármegyeház nagy 
termében leleplezték a nagy költő képét. A 
közgyűlés után az ünneplő közönség a székes-
egyházba vonult istentiszteletre, majd a czisz-
tercziták gimnáziumába, a melyet emléktáblá-
val jelöltek meg annak emlékére, hogy a költő 
ott tanult 1811-től 1816-ig. A színházban 
irodalmi ünnepély volt, melyet gr. Zichy Jenő 
nyitott meg. A színpadon Vörösmarty mell-
szobrát helyezték el, melyre a kormány koszo-
rúját Wlassics minister tette le a következő 
remek beszéd kíséretében: „A magyar kor-
mány is elhozta koszorúját, hogy fölemelt 
lélekkel áldozzon halhatatlan költői géniuszod-
nak. Ki ne tudná, hogy költészeted csodás 
ereje a korszakos tett hatalmával nyúlt be 
nemzetünk történetébe ? Ki ne tudná, hogy a 
mult dicsőségén keltett lelkesedéssel oltottál 
új életet, új reményt, új ideálokat e nemzetbe ? 
Költészeted a nemzeti cselekedet hatásával 
buzdította alapvető munkára az ujjászületési 
korszak nemzedékét, minden idők nemzedé-
két pedig az eszményiség örök szépségeivel 
boldogította. Ragyogóvá, elbájolóvá, fensége-
sen erőteljessé tetted a nemzet legféltéke-
nyebben őrzött kincsét: nyelvét, — fölemelted, 
meggazdagítottad a magyar nép egész lelkét. 
Ezért szentély nekünk a te költészeted, hova 
napi küzdelmeink, viszálykodásaink, érdek-
harczaink küzdelméből menekülve, a magyai-
nemzet összeforrasztó, mindent kibékítő ideál-
jaiban egyesülünk. Költészeted varázs-ereje, 
mely a mult dicsőségéből sarjadzik és a jövő 
na^y reményeit ragyogtatja felénk, lerombol 
köztünk minden válaszfalat, mit előítélet vagy 
meggyőződés, hit vagy tudás, rang vagy fog-
lalkozás közénk gördít. Igen! Mert te a ma-
gyar nép egész lelkét hódítottad meg. Te a 
magyar nép egészének jelölted ki a nagy 
összetartó czélokat, a soha el nem homályo-
suló eszményeket. A mi csak szép, nemes, 
fölemelő van a magyar lélekben, az mind ki-
fejezést nyert költészeted ékesszólásában. 
De adtál nemzetednek két szózatot is. Egyik-
kel — Zalán futása — felráztad az alvó 
nemzetet, a másikkal — „Rendületlenül!" — 
ébren tartod a fölébresztett nemzetet. Te áldo-
zol igazán ki nem alvó tűzzel az eszmé-
nyi hazaszeretet oltárán. Ajkára adtad nem-
zetednek, míg ez a földön él, nemzeti imád-
ságát. Kunyhótól a palotáig a te szavaiddal 
száll fölfelé a nemzet imája a hazáért. Emlé-
ked mai nemzeti ünnepén, midőn milliók 
szive egyesül, nagy lelkedhez, eszményi hon-
szerelmedhez méltóbban nem ünnepelhetlek, 
mintha a letett koszorúhoz odafüzöm milliók 
lelke óhaját. Örök Isten, add, hogy a nép 

szivében és ajkán az idők végtelenéig élő 
imádság áldása lebegjen nemzetünk munká-
ján, hazánk jövőjén!" Szűnni nem akaró 
hosszas és lelkes éljenzés kisérte a minister 
gyönyörű beszédét. Vörösmarty érczszobránál 
Eötvös Loránd b., a M. Tud. Akadémia elnöke, 
ajánlotta föl a magasra fölhalmozott koszorú-
tömeget a halhatatlannak. A lakomán Széli 
Kálmán ministerelnök mondott felköszöntőt a 
királyra. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
nov. hó 30.-án Ujváry Béla kir. tanácsos 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen egyhangúlag elfogadták a házvételi 
szerződést. A módosított pontban ki van 
mondva, hogy az államkincstár a Szentkirályi-
utczai 47. számú házat a Tanítók Háza czél-
jaira veszi meg az Eötvös-alaptól. 

— Tanító-árvákért. Első állandó alapítvány 
a fönnálló tanítói árvaházakban az, melyet 
Dávid Mihály debreczeni Eötvös-utczai ev. ref. 
tanító tett. Ugyanis nevezett, tanítói működése 
25-éves fordulója alkalmával a tisztelői és 
barátai által összeadott összeget 200 koronára 
egészítette ki és örök alapítványul tette le a 
debreczeni tanítói árvaház igazgatója kezébe 
oly kikötéssel, hogy abból mindig egy távozó 
növendék, a ki a tanítói vagy tanítónői 
pályára lép az egy évi 5-ös kamatot jutal-
mul kapja. A nemes tett nem szorul dicsé-
retre. — Ugyancsak a debreczeni tanítói 
árvaháznak Osizen fürdőző 27 növendékét az 
ottani fürdő orvosa Pazar Andor nemcsak 
odaadó szeretettel gondozta, de részökre min-
den héten bort küldött s a vasas árzénvizet 
ingyen adományozta. Ezt a páratlan és semmi 
pénzzel meg nem fizethető atyai jóakaratot és 
gondos orvosi kezelést, nevezett már két éven 
át gyakorolja az árvaház növendékeivel. 
Áldja meg őt az Isten! Más oldalról is nyil-
vánult ezen árvaház növendékeivel szemben 
a munkás szeretet. Ugyanis a társadalom számos 
tagja járul hozzá a karácsonyfa fölállításához 
ajándékaival; a bánffyhunyadi kartársak nagy 
és gyönyörű karácsonyfát küldöttek, Wolafka 
püspök minden árvának külön egy csomag 
déli gyümölcs és czukorkákból álló ajándékot 
küld minden karácsonyfához, mióta az árva-
ház fönnáll. Egyesek, így a debreczeni szőllő-
és bortermelő-szövetkezet, a mi árváink részére 
már két ízben küldött gyümölcsöt, szőllőt. 
Legújabban pedig a Margit-gyógyforrás nagy-
lelkű tulajdonosa, a beregi tanítói körökben 
nemes gondolkozásáról és jótékonyságáról 
ismert Bertalan Pál ajándékozott a debreczeni 
árvaház növendékeinek 5 láda Margit-vizet 
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úgyszinte a parádi fürdő kútkezelősége egy 
láda árzén-vasasvizet. A nemes tettek nem 
szorulnak a mi elismerésünkre és dicséretünkre, 
e tényeket csak azért említjük föl, hogy a 
tanítóság ismerje meg az ö jótevőit s érdek-
lődjék azok iránt, a kik az ő véréből való 
vér és test s így a karácsony közeledtével 
gondoljon azokra az árvákra, a kiket a szere-
tet házaiban Budapesten, Debreczenben, Kolozs-
váron, Kecskeméten és Hódmező-Vásárhelyen 
nevelnek a haza derék fiaivá és leányaivá! 

— Fővárosi kartársaiuknak szives figyel-
mébe ajánljuk, hogy a Tanítók Háza gyufája, 
melynek bruttó jövedelméből tudvalevőleg 5% 
jut a Tanítók Háza föntartására, már Buda-
pesten is kapható Klein Márkus nagy gyufa-
raktárában, Váczi-körút 1. sz. alatt. Ha a 
fővárosi kartársak kizárólag a „mi gyufánkat" 
használnák, ez is tetemesen emelné a forgal-
mat. Általában, ha a tanítóság összefog a 
„Tanítók Háza gyufája" fölkarolásában: 
4 — 5000 korona juthat így évenkint a Tanítók 
Háza föntartására. Erre pedig szükségünk van, 
mert kiadásaink nap-nap mellett emelkednek 
s a tanítóság zöme még mindig késlekedik az 
Eötvös-alapba való belépéssel. Az a „tekin-
télyes" szám még a 3000-t sem érte el. 
Legalább hát „gyújtogassunk" a Tanítók Háza 
érdekében! 

Figyelmeztetés. A földmívelésügyi m. 
kir. minister úr a kiadásában megjelenő „Nép-
lap "-ot a gazdasági ismétlő-iskolák részére 
engedélyezte oly módon, hogy a kir. tanfel-
ügyelőségek minden év november hó l-ig köte-
lesek a tankerületökben levő gazdasági 
ismétlő-iskolák kimutatását a földmívelésügyi 
m. kir. minister Pírhoz beküldeni. Az utóbbi 
időben gyakran előfordult azon eset, hogy a 
gazdasági ismétlő-iskolák vezető tanítói köz-
vetlenül — a kir. tan felügyelőségek kikerü-
lésével — fordultak a földmívelési m. kir. 
minister úrhoz a lap megrendelése iránt. 
Saját érdekűkben figyelmeztetjük az illetőket, 
hogy a „Néplap" megrendelése iránti kérel-
meiket a kir. tanfelügyelőségek útján terjesz-
szék föl, mert a közvetlenül fölterjesztett 
kérelmek a nevezett ministeriumban figyelembe 
vétetni nem fognak. Más egyéb lapokat a 
földmívelésügyi m. kir. minister úr nem en-
gedélyez. 

— A Tanítók Háza javára Munáron nov. 
24.-én Faur Tivadar állami tanító kezdemé-
nyezésére és Tőry Antal gondnoksági elnök 
hathatós támogatása mellett, műkedvelői elő-

adást tartottak, mely a mondott czélra 20 K. 
98 fillért jövedelmezett. 

— Bartalus István tanítványaihoz és 
tisztelőihez intéznek fölhívást volt tanítvá-
nyai: Hodossy Béla, Köveskuti Jenő, Sarudy 
Ottó és Jankó László képző-intézeti tanárok. 
„Mi, írják e fölhívásban, kik tanítványai vol-
tunk, az igaz szeretettől, erős hálaérzettől és 
az őszinte kegyelettől áthatva bocsátjuk ki 
hívó szózatunkat. Intézzük szavunkat első 
sorban mindazon igen tisztelt kollegákhoz, 
kik az elhaltnak valamikor tanítványai vol-
tak, s kikkel a felejthetetlen Bartalus István 
szelleme mindig mint testvérekkel fűz össze 
bennünket; intézzük továbbá azokhoz, kik 
ha talán tanítványai nem voltak is, de ismer-
ték őt s a legrövidebb idő alatt is megsze-
rették és tisztelték. Azt akarjuk, hogy Bartalus 
István sírját ne sokáig jelölje azon egyszerű, 
múlékony fakereszt, hanem maradandóbb, 
díszesebb emléke mutassa meg az utókor 
számára azt a helyet, hová a késő nemzedék 
eljárjon kegyeletének adóját leróni, s a hol 
az ott porladozó emlékéből megtanuljon sze-
retni, a szépért, jóért lelkesülni s nagyjainak 
emlékét megbecsülni. Bartalus Istvánnak em-
lékkövére a gyűjtést megindítottuk. Szere-
tettel kérjük mindazon kartársainkat, kik 
velünk együtt éreznek, járuljanak ama em-
lékmű költségeihez, melylyel a „szeretett mes-
ter" iránt való kegyeletünket külsőleg is 
nyilvánítani akarjuk. Bármilyen csekély összeg-
gel járulnának is hozzá, legyenek szívesek 
adományukat Sarudy Ottó, áll. tanítóképző-
ink tanárhoz. Pápára beküldeni". 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Erdődy Ferencz, Völcsök (a hadad-
szilágycsehi járásköri gyűlésen eszközölt gyűj-
tés eredménye) 6 K. 30 f.; Faur Tivadar (mu-
latság jövedelme) 20 K. 98 f.; Gönczi Ignácz 
10 f.; pesti ev. ref. egyházm. tanítótestület 
adománya 50 K.; Mátyusvidéki ev. ref. tanító-
egyesület (egy részesjegyre) 50 K. — Vörös-
marty-szoborra és alapra: r „szombatosok" 
asztaltársasága: 12 K. 42 f. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros urnák (VII., Wesselényi-u. 52.) 

— Halálozás. Gaál József ó-kécskei ev. 
ref. tanító életének 32-ik, tanítói működésé-
nek 12 ik évében hosszas szenvedés után 
f. hó 28.-án elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom : A tanítóság Vörösmarty-ünnepe. — 
Az Eötvös-alapról. Péterfy Sándor. — Vészterhelt 
fellegek. György Aladár. — Egyesületi élet. — 
Szünóra : Beszámoló a vakáczióról. Kéztolli M. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, 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 ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és ar illetékes k i r . tanfelügyelő ál tal lá t tamozot t 
községi élőijárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptauítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos t a világosan kiirandó. 

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

A hi rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i hiiVa t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetés i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy heLvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és fegyhasábu sora 1 k o r o n a . Ezek a d í jak is 
e l ő r e a k iadóhiva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

JKéziratoliat nem aclxxrilc vissza. 

Nagyjaink cinléke. 
A Vörösmarty-ünnepek olyasmit jut-

tatnak eszembe, a melyre szükségesnek 
tartom fölhívni a közfigyelmet. Abban 
a reményben teszem ezt, hogy tanító-
társaim, a kik minden nemes czél érde-
kében — még áldozat árán is — min-
denkor készek á cselekvésre, ezt a czélt 
is belevonják közügyi munkálkodásuk 
körébe, s ez által egy lépéssel ismét kö-
zelebb vigyék népnevelésügyünket ahhoz 
az eszményképhez, a mit a nemzeti nép-
nevelésügyről magunknak alkotunk. 

Eszembe jut népoktatásunknak egy 
hiányossága, a mit nem az iskoláink 
falain belül, hanem kint az életben, 
népünk százezreinek, millióinak körében 
tapasztalhatunk nagyon szembeötlően; 
s a mi abban nyilvánul, hogy népünk 
lelkében nyoma sincsen a kegyeletes emlé-
kezetnek azok iránt, a kik a nemzeti 
élet különféle ágazataiban alkotó, te-
remtő munkálkodásukkal önálló irányú, 
önczélú nemzeti létünk alapjait épít-
gették, s így, mint a jövő nemzedékek 
szellemi és anyagi virágzásának alap-
vetői, érdemet szereztek arra, hogy nevü-
ket és alkotásukat ne csak a könyvek 
holt betűje, de a tömegek eleven 
emlékezete is időtlen-időkig őrizze. 

Ezt kettős kötelesség parancsolja. 
Az egyik a közélet dicső nagyjai 

iránt tartozó kötelességünk, mely az 

érdemnek legalább azt a jutalmat, 
elismerést követeli, a mit nevünknek, 
tetteinknek megörökítése nyújt . 

A másik — ennél nem kisebb, de 
tán nagyobb fontosságú — kötelesség 
az, hogy a tömegek lelkét szünös-szüntelen 
foglalkoztassuk az előző nemzedékek nagy 
alakjainak emlékével; mert a nemesebb 
irányban nem táplált, nem foglalkoztatott, 
de a táplálék után áhitozó néplélek az 
önalkotta irányban keres — rendesen út-
vesztőbe vezető — kielégülést. 

Vessen bárki a ma élő magyar nép 
lelkébe egy pillantást, s elszomorodva 
láthat ja azt a — nemzeti szempontból 
nagyon sajnálatos — körülményt, hogy 
a tömeg lelkében hiányzik még a 
tudata is azoknak a nagy, nemzeti 
életalakulásoknak, a melyek e nemzet 
büszkeségét képezhetik; annál kevésbbé 
ismeretesek előttük azoknak a nagy-
jainknak a nevei, a kiknek munkál-
kodásához ezek az alakulások fűződnek. 
A mi népünk emlékezetében csak az 
óriásikig kimagasló politikai hullámveté-
seknek csúcspontjára jutott egyes nagy 
alakoknak az emlékezete él; de teljesen 
ismeretlen előtte ama kiváló embe-
reinknek a neve, a kik egyenkint és 
együttvéve nagyczélú munkálkodásuk 
által ezt a nemzetet — az őt kipusz-
tulásra üldöző balsors ellenére is — a 
kultúrnemzetek sorába emelték föl. 

Lapank 50-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Pedig egy nemzet jövőjének egyik 
legfőbb biztosítéka abban van, ha a 
tömegek lelkét minél több oldalú s 
minél erősebb kapcsolatok fűzik — az 
emlékezet által — az idők folyamán 
élt, kimagasló törekvésű egyénekhez. 
A nemzeti összetartozóság érzelmét, a 
jövőért, az utódokért való munkálkodás 
magasztosságát csak az a nép érti s 
érzi igazán, a melyik az élete út jának 
minden lépten-nyomán, életének minden 
napján maga előtt látja az emlékét 
azoknak az elődöknek, a kiknek a 
munkálkodásából látja, hogy minden 
pályán, minden munkakörben lehet 
úgy élni s munkálkodni, hogy a köz-
tisztelet, közbecsülés örök időkig őrizze 
emlékezetünket. 

Csak az ilyen irányban szakadatlanul 
táplált népszellem lesz igazi erős vára 
úgy a hazafias, mint az általános emberi 
erényeknek. Mert úgy élni, hogy a mi 
nevünk se tűnjek el egyszerre és örökre 
a ránk hulló sírgöröngy alá: arra szinte 
minden emberi szív vágyik. De az ehhez 
vezető utakat a tömegek nem ismerik. 
Nem tudják, hogy az önzés, az egyéni 
kényelem, az egyéni érdekek hajszolása, 
az embertársak anyagi, szellemi és 
erkölcsi javainak kaján marczangolása 
bármily s bármennyi előnyöket biz-
tosít is az — életben: ezek az előnyök 
csak pillaűatiak, múlók, a melyek még 
csak a sírig is ritkán kisérnek el ben-
nünket. Az életkötelességeknek azt az 
útját, a mely a köztiszteletet, közbe-
csülést még a síron túl is biztosítja: 
azt népünk ott szemlélheti a kegye-
letnek az oltáránál, a mit kiváló embe-
reink emlékezetének állítunk. 

Ezeket az oltárokat azonban, lia azt 
akarjuk, hogy azok a néptömeg szellemének 
nevelésére igazán hatásosak legyenek, úgy 
kell fölállítanunk, hogy azok a népet 
minden lépésében, minden munkájában, 
akármerre való fordultában egy-egy 
nagy emberünkre, a közéletnek egy-egy 
bajnokára emlékeztessék. 

Hogy népünk mennyire csak a pilla-
natoknak él, mily kevés ügyet vet 
mindenre, a mi a jelennek az önös 
érdekei körén kívül esik, mily üres a 
lelke a multaknak minden emlékétől: 
azt igen fájdalmasan tapasztaltam egyik 
nagyobb vidéki városban, a hol a ma 
élő emberek még a közvetlenül előttük 
élt nemzedéket is csaknem a teljes 
elfeledésnek adták át. Minden nemzedék 
e szerint él — hogy úgy mondjam — 
csupán csak a saját — gyomrának, nem 
emlékezve arra, a mi előtte volt, nem 
törődve azzal, a mi utána következik. 
Pedig hát, ha már a multaknak az 
országos kiválóságait nem birták emlé-
kükben megtartani, a saját fészküknek 
a jeleseit csak megtarthatták volna az 
emlékezetnek legalább egy emberöltőn 
á t ! Hisz nincs az a község, nincs az a 
város, nincs az a vármegye, a melynek 
meg ne volnának a maga történelmi 
alakjai; csakhogy ezeknek a nevét a 
porlepte akták vagy egyéb zárak fedik 
s nincsen átadva a nép eleven emlé-
kezetének. 

Hogy ez így jól volna, hogy ez így 
helyes volna, bizonyára senki sem 
mondja. Egy nemzeti élet nem csupán 
a mindet kori nemzedék életkörül-
ménjeiből kerül ki. A nemzeti életet 
a múltnak, jelennek é3 jövőnek a leg-
szorosabb kapcsolata alkotja. A hol ez 
a kapcsolat nincs meg, vagy nem szoros, 
nem szilárd, ot t a nemzeti élet laza, 
végtelenül laza, miut a futó homok, 
melyet egy szélvihar a világ minden 
részébe szétszórhat. 

A nemzeti életnek ezt a kapcsát 
szilárddá, törhetetlenné nem teszi egy-
magában az, hogy a néptömegek isko-
lájában, az elemi iskolában csak olyan 
nagy, általános vonásokban előadjuk a 
nemzet ezeréves történetét, a miből 
csak egynehány megragadóbb esemény, 
egy-két nagyon kiemelkedő alak marad 
meg a tömeg emlékezetében. Ez a 
nemzeti, s hazafias nevelés szempontjá-
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ból nem elégséges. N e k ü n k e t e k i n t e t -
ben a r r a van szükségünk, hogy n é p ü n k 
minden n e m z e d é k é t egész é le tének 
minden ú t j á b a n szakada t l anu l végig 
k i sé r je a helyi és országos kiválóságok 
százainak, ezreinek oktató, nevelő, irányító, 
nemesítő emléke. 

Ennek a n a g y czélnak az elérése 
sokkal egyszerűbb, s könnyebb, m i n t 
gondolnók. Csak egy o lyan ka rnak , 
m in t a m a g y a r tan í tóság , a le lkes 
a k a r a t á r a v a n szükség. A kivitelhez 
szükségünk van ugyan a t á r s ada lomnak 
s a h ivata los vi lágnak a t á m o g a t á s á r a ; 
de ebben e lőre is b iz tosak lehe tünk , 
mihe ly t mi, tan í tók , e l j u tunk ahhoz az 
elhatározáshoz, hogy ebben a t ek in te tben 
a cselekvés t e r é r e lépünk. 

Fölh ívom t e h á t ka r t á r s a imnak , az 
összes egyesüle teknek, t e s tü le teknek , 
szaklapoknak a figyelmét a következő 
ké rdés re : 

Mi úton-módon lehetne a néptömeg előtt 
a nemzeti élet különféle ágaiban kima-
gasló emberek nevét és működését köz-
ismeretűvé tenni s e nép millióinak emlé-
kében örök időkre megtartani? . . . 

Megvallom, n e k e m e kérdésre meg-
á l lapodot t , kész fe le le tem van. a m e l y e t 
a lka lomad tán á t a d o k a közb í rá la tnak . 
De a kérdés fon tosságáná l fogva helye-
sebbnek t a r tom, h a a megoldás i m ó d o n 
va lamennyien gondolkozunk. ' 

(Budapest.) Szabó Bugáth László. 

Iskolai vallásos gyakorlatok. 
A mindinkább lazuló erkölcsök, a vallási 

indifferentizmus és az ezek nyomán fölbur-
jánzó társadalmi tévelygések, vétkek és bűnök 
szükségessé teszik, hogy a hazai tanítóság 
sietve siessen az egyház támogatására. 

Tanügyi kormányunk, élén dr. Wlassics 
Gyula ministerünkkel, e kérdésben elment 
ami legszélsőbb határig, melyen túl mennie 
igazán már nem lehet. 

Ministerünk ugyanis elrendelte, hogy a 
gondjainkra bizott fiatalságot szelíd, megnyerő 
bánásmóddal az erkölcs és hit útján vezérel-

jük; szivünkre kötötte még a mult évben, 
hogy a tanulókat minden vasárnap, s ha az 
egyházi hatóságkivánja, mindennap templomba 
vezessük. Ennek daczára ma is ott vagyunk, 
a hol voltunk. Csak azokat a tanulókat vihet-
jük vasárnaponkint a templomba, a kik önként 
jelentkeznek, a kiket szüleik esetleg elenged-
nek. Sajnos, a legtöbb esetben a művelt szü-
lék gyermekei díszelegnek távollétükkel, mert 
attól tartanak a papák, meg a mamák (s 
ebben van is némi igazuk), hogy gyenge 
gyermekeik meghűlnek s betegséget kapnak a 
templomban. De nem jelennek meg a szegé-
nyebb néposztály gyengén raházott gyermekei 
sem. 

így eshetik meg aztán, hogy a müveit 
osztály gyermekei, kik pedig egykor az ország 
és társadalom vezetői sorában foglalnak helyet, 
nélkülözik majd a vezetéshez legszükségesebb 
kellékeket: a hit dolgaiban való erős meg-
győződést és az erkölcsi jellem attribútumait. 
De így nőnek föl a szegényebb sorsú 
szülék gyermekei is, vagyis a társadalom-
nak az a nagy zöme, mely, míg a világ 
világ lesz, mindig vezetőkre szorul. 

Hogy e szomorú állapot minő hatást gya-
korol hazánk jövőjére s a társadalom kiala-
kulására, a veszedelmes tünetek nap-nap után 
igazolják ; s minden jós-tehetség nélkül bárki 
is beláthatja, hogy nincs messze az az idő, 
midőn „Róma ledül s rabigába görnyed." 

Sokat, igen sokat lehetne irni e rendkívül 
fontos tárgyról, de, úgy hiszem, a kétszer-
kettőnek bizonyítgatása helyett czélszerübb, 
sőt immár elodázhatatlan kötelességünk a 
tettek mezejére lépni. 

Ministerünk rendelete a jelenlegi viszonyok 
között, fájdalom, kivihetetlen. Kivihetetlen 
pedig azért, mert a szegényebb szülék rongyos 
gyermekeiket még kedvező időben sem enge-
dik templomba, hogy a többiek előtt fogya-
tékos öltözékük miatt ne szégyenkezzenek. 
Pedig épp ezeknek volna legnagyobb szüksé-
gük a templom szorgalmas látogatására, hogy 
szivüket az imádság szárnyain az egek urához 
emeljék s vigasztalást és megnyugvást talál-
janak keserű óráikban. A müveit szülék pedig, 
nem lévén nálunk még szokásban a templo-

50* 
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mok fűtése, csak kedvező időben engedik el 
gyermekeiket a templomba. Kényszeríteni 
pedig senkit sem lebet, de nem is volna 
tanácsos, mert akkor éppen az ellenkezőjét 
émők el annak, a mit akarunk. Hogy többet 
ne említsek: megutáltatnók a templomot 
szülőkkel és gyermekekkel egyaránt. 

De ba elháríthatnék is ez akadályokat, 
még akkor sem érnénk ezélt; mert a templom 
a fölnőttek iskolája lévén, az isteni tiszteletet 
is a fölnőttek fejlettségéhez alkalmazzák. A 
fölnőttek számára tartott isteni tiszteletből 
pedig a fejletlen gyermeki lélek a legjobb 
akarat mellett sem épülhet. 

Nem marad tehát más hátra, mint az, hogy 
a gyermekek fölfogásához mért isteni tiszteletet 
az iskolai oktatással szerves kapcsolatba hozzuk. 
Ezt úgy értem, hogy a tanítást mindennap 
vallásos gyakorlattal kezdjük s vallásos gya-
korlattal végezzük. 

Régebben, kivált faluhelyeken, mindennap 
kétszer volt istenitisztelet: reggel, munka előtt és 
este munka után. Később a hét bizonyos napjára 
szorítkozott. Ma ritka az a hely, a hol a vasárna-
pokon kívül más napokon is rendes isteni 
tiszteletet tartanának. S ha itt-ott tartanak isi 
kong az ürességtől a templom. A régi jó 
szokást, mely szelidebb erkölcsöket nevelt, föl 
kellene újítani az ifjúság soraiban. 

Ezt úgy gondolom, hogy, a hol alkalmas 
tanterem van, össze kellene gyűjteni a tanulókat 
vallásos gyakorlatra minden reggel 8 órakor, 
tehát munka előtt s minden délután 4—5 
órakor, vagyis munka után. I t t a tanulók taní-
tóikkal együtt szép egyházi éneket énekel-
nének, a tanító, vagy a tanítók egyike, avagy 
tán az igazgató megható imát mondana, majd 
rövid, a tanulók felfogásához mért vallásos 
beszédet tartana, erre következnék egy ima 
s záradékul a növendékek egyházi éneke. 

Régebben az iskolát a templom mellé épí-
tették. (L. a Szt. István törvényeit!) Ezentúl 
a templomot építsük az iskolába s akkor ismét 
visszaszállnak a régi jó erkölcsök, akkor a 
nagyok temploma is zsúfolva lesz buzgó hí-
vőkkel s kongani fognak a börtönök az üres-
ségtől. 

Szükséges volna, hogy tanügyi kormányunk 

most, midőn tekintélyes összeg áll rendelke-
zésére, az építendő állami iskolák falai között 
egy-egy oly nagyobb termet építtetne, melyet 
könnyű szerrel be lehetne rendezni a kicsinyek 
templomának. 

így aztán megvalósíthatnók ministerünk 
nemes intenczióját. 

(Újpest.) Szetvtgy&rgyi Lajos. 

A tanyai iskoláztatás. 
Török Péter kartársam a „Néptanítók Lapja" 

ez évi 45.-ik számában a fönti czím alatt 
egy czikket közölt, melyben megható igaz 
őszinteséggel, saját tapasztalata alapján festi 
le a tanyai iskolás gyermekek szomorú és 
szánandó helyzetét. 

Én, ki nap-nap mellett figyelmes szemlélője 
vagyok a szegény tanyai gyermekek szenve-
déseinek, keserves iskolába járásának, elis-
merő üdvözléssel és köszönettel adózom ked-
ves kartársamnak, ki elérkezettnek látja az 
időt a tanyai iskolázás megjavítására. 

Nekem is első sorban a 6 éves kornál kez-
dődő iskoláztatás ellen van kifogásom. Ez jó 
és helyes falun, városon; azonban helytelen 
és rossz a tanyán, hol 4—5 kilométernyi 
távolságból kénytelen a kis tanuló iskolába 
jönni. 4—5 kilométernyi út még kellemes, jó 
időben is nagyon sok egy 6-éves gyermeknek. 
Téli időben pedig, hóban, zivatarban, valósá-
gos Isten-kísértés. Jóval napfelkelte előtt 
kell szegény csöpségnek elindulnia, hogy kellő 
időben az iskolában legyen. Átázva, fázva, 
kimerülve érkezik meg legtöbbször. Bizony-
bizony sokszor megtörténik, hogy a kemencze 
mellett kell bele egy kis lelket melegíteni. 
Naponkint 8 — 10 kilométernyi utat kell meg-
tennie s ehhez hozzájárul még azon körül-
mény is, hogy a dél-ebédje: száraz kenyér. 

Török kartársam azt indítványozza, hogy a 
7. életévvel kezdődjék a tanítás, mikor már 
úgy testileg, mint szellemileg jóval fejlettebb 
a gyermek. Én többet kívánok. Azt kívánom, 
hogy tanyákon mindenütt a 8 éves korral 
kezdődjék az iskoláztatás és tartson 14 éves 
korig. A 8—11 éves gyermekek a rendes 
9—10 hónapig járjanak iskolába. Ezek elvé-
geznék az I—IV. osztály tananyagát. A 11 —14 
évesek november 1.-től márczius vagy április 
1.-ig járjanak el naponkint s ezek az V—VI. 
osztály tananyagát végeznék el — dióhéjban. 
A tananyag a falusi iskolák majdani tananya-
gával legyen egyenlő s az V—VI. osztály 
nyújtson bő gazdasági ismereteket is. Az is-
métlő-iskola aztán ilyen beosztás mellett bát-
ran elmaradhat. 
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A tanyai ember sokkal szívesebben küldi 
11 — 14 éves fiát iskolába a téli hónapokban, 
mint a 6—7 éveset. Novembertől márcziusig 
úgysem veszi semmi hasznát gazdaságában. 
Legfölebb a disznókat jártatja meg vele néha 
a tanya udvarán, ezt pedig az 5—7 éves kis 
legény is megteszi. 

Helyes dolog lenne, ha a tanyai iskolák 
mellé déli étkezőket állítanánk föl. Ez az 
iskolaföntartónak, kivéve a fölszerelést, alig 
kerülne valamibe. A főzést néhány koronáért 
akármelyik szomszéd tanyai asszony elvállalná. 
A főzéshez szükséges zsírt, lisztet, tarhonyát, 
babot és krumplit a szülők nagyon szívesen 
adnák. Ha mást nem is, legalább jó meleg 
levest kellene nekik nyújtani délben; mert 
bizony egészségi szempontból nagyon hátrá-
nyos a folytonos kenyerezés. Naponkint más 
és másféle leves teljesen kielégítené őket; 
mert hisz a tanyai paraszt fő étele a leves. 

Hogy ezen indítványom nem kivihetetlen, 
szépen bebizonyította Pavlovics József kar-
társam minden jóért lelkesülő neje, ki, míg 
férje künn a tanyán működött, minden délben 
ellátta a kis iskolásokat meleg étellel. A hozzá-
valót a csabai nőegyesület adta, a főzést 
pedig e lelkes honleány ingyen, minden díj 
nélkül teljesítette. 

Ilyen uton aztán a teljesen szegény gyer-
mekek is hozzájuthatnának a gazdagabbak 
és jólelkű emberbarátok révén egy kis meleg 
ételhez. 

így szeretném én látni, így átalakítani a 
tanyai iskolát. 

(Csorvás-Gerendás,) Szent/eeressty Tivadar. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
Elmondom helyzetemet, melyből látható 

lesz — hogyan veszíthet némely tanító nyug-
díjigényéből egy pár esztendőt a saját hibá-
ján kívül. Nem csupán a saját érdekem ez, 
hanem más helyeken hasonló állásokon levő 
kartársak s ez állások vármányosainak is 
érdeke. 

Arad szab. kir. város iskolaszéke által ké-
szített s a város törvényhatósága által jóvá-
hagyott, jelenleg is érvényben levő fizetési 
szervezet rendes- és ki segítő tanítót ismer 
csak. E szerint a kisegítőtanítói (köteles-
sége : iskolákban a megbetegedett tanerőket 
helyettesíteni, továbbá az iskolaszéki irodá-
ban 8—12-ig, 2—6-ig irodai munkát végezni) 
állás rendszeres ugyan, de olyan jellege nincs, 
hogy a jelenleg érvényben levő nyugdíjtör-
vény keretébe illeszthető lenne. Ennek aztán 
nagyon fonák folyománya van. így ha valaki 
megszakítás nélkül működik a tanítói pályán, 

az előzőleg másutt töltött éveket föltétlenül 
beszámítják nyugdíjigénye megállapításánál; 
míg ellenben az, a ki súlyt helyez arra, hogy 
egy nagyobb városban szolgálja a tanügyet, 
azt a jelenlegi szervezet mellett csakis kise-
gítőtanítói minőségben teheti, s e szolgálati 
ideje alatt hiába folyamodik a nyugdíjinté-
zetbe való fölvételért, elutasítják azon az ala-
pon, hogy a törvény nem ismeri a kisegítő-
tanítót. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a tanító 
ez idő szerint 40 szolgálati év után kap tel-
jes nyugdíjat, továbbá azon tényre, hogy 
éppen e pályán működő egyének közül keve-
seknek adatik meg az a szerencse, hogy tel-
jes nyugdíját megkaphassa: kértük iskolaszé-
künket, hogy bizonyos évi szolgálat után 
állásainkon véglegesítsen, törölje a kisegítő-
tanítói czímet, mert ilyet a törvény nem ismer, 
nevezzen bennünket segédtanítóknak; s így 
mint rendszeres álláson végleges minőségben 
alkalmazott segédtanítókat talán az országos 
nyugdíjintézet fölvesz, sőt az így töltött éve-
ket nyugdíjigényünkbe be is számítja. 

Ezt a kérelmünket iskolaszékünk eluta 
sította, mert nem akart lemondani azon jogá-
ról, hogy a neki nem tetsző tanítót bármi-
kor minden indokloás nélkül elbocsáthatja; bár 
az iskolaszéknek ez a joga egy elvi kijelen-
téssel épségben maradhatott volna. 

Annyi eredménye volt C9ak kérelmünknek, 
hogy az iskolaszék az ebben az ügyben nagy 
előzékenységű kir. tanfelügyelő útján fölter-
jesztést tett az országos nyugdíjintézethez, 
hogy a most bekövetkezendő revíziónál gon-
doskodás történjék egy oly intézkedésről is, 
melyben nemcsak a városunkban működő, ha 
nem más nagyobb városok iskoláinál is kise-
gítő, vagy netán más czímek alatt alkalmazott, 
mindazon oklevéllel bíró tanítók is, kik ám-
bár ideiglenes minőségien (de nem óradíjasok), 
de ezen czélból szervezett s törvényhatóságilag 
is jóváhagyott rendszeresített állásokon, állan-
dóan megszavazott évi javadalmazás mellett a 
további előléptetés reményében működnek, a 
nyugdíjintézet tagjaiid már ideiglenes műkö-
dési idejük alatt is fölvétethessenek, annál is 
inkább, mivel a fönnebb említett törvényczikk 
(1891. évi XLIII. t.-cz.) végrehajtása tár-
gyában a 37.292/1892. számú körrendelettel 
a kir. tanfelügyelők számára kiadott minis-
teri utasítás általános határozatainak 2 ik 
pontja értelmében az ideiglenes minőségben 
töltött időnek beszámítását véglegesítésükkor 
utólagosan úgyis igényelhetik s azokat be is 
szokták számítani. 

Ily értelemben szerkesztett fölirat ment föl 
az országos nyugdíjintézethez, a honnét ismét 
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elutasítottak, az indok ez volt: nem vagyunk 
véglegesítve, a szervezeti szabályzat szerint 
fizetés emelésben nem részesülünk, korpótlékra 
igényünk nincs. Állandóan osztályt nem 
vezetünk. 

Igaz, bogy a fizetési szabályzat ilyen szi-
gorú velünk szemben. Igaz, hogy állandóan 
nem egy osztályban működünk, de a mellett 
végzünk irodai munkát s nem sokkal keve-
sebb a tanítási napunk — a helyettesítés — 
mint az osztálytanítóké. Azon reményben irtam 
e sorokat, hogy talán az intéző körök figyel-
mét nem kerüli el a tanítóságnak ez az osz-
tálya sem s az új nyugdíjtörvény méltányolni 
fogja valami módon a mi jogos igényeinket is. 

(Arad.) Héti Ottó. 

A számolás alapelemei. 
G. E. G. kartársunk e lap folyó évi 27-ik 

számában „A számolás első fokon való taní-
tása" czímű czikkében, figyelmünket a szá-
molástanítás eredménytelenségére hívja föl. 

Hogy e téren csakugyan eredménytelen-
ségről beszélhetünk, azt a közélet és a tanév 
végén kiadni szokott „Értesítők" eléggé iga-
zolják. 

- így például X. osztott népiskola értesítője 
szerint, hol az első osztályban volt 24 tanuló, 
a számolásból elégtelen jegyet kapott 6 ; 
tehát az osztály 25%-a. Milyen lehet az 
eredmény egy népes osztatlan iskolában? 

De még ennél is szomorúbb az eredmény, 
ha Z. középiskola értesítőjéből a számtanítás 
eredményét nézzük. Itt az első osztály 46 
tanulója közül, a számtanból elégtelen osztály-
zatot nyert 12 tanuló; elégséges osztályzatot 
29 tanuló. Az egész osztályban csak ketten 
nyertek jeles és hárman jó osztályzatot. 

A középiskola ezen eredménytelenség miatt 
határozottan a népiskolát okolja, a közélet 
pedig mind a kettőt. 

A számtanítás ez eredménytelenségének 
kutatására úgy eme szomorú adat, valamint 
azon körülmény is mintegy ráutal, hogy 
míg olvasni - írni a népes osztatlan iskola 
tanulóinak is 90—95%-a megtanul, addig 
számolni — jól számolni — alig 5 —10% a. 

Pedig hát a számolás alapelemeit csaknem 
minden gyermek magával hozza az iskolába. 
Vagy más szóval: olvasni-írni — tanulás nélkül 
senki sem tud; míg számolni olyanokat is 
látunk, kik azt soha sem tanulták. 

A számolási képesség tehát az észszel fej-
lődik; vagy mint Herbert mondja, hogy „a 
mathematika oly problémák megoldásával 
foglalkozik, melyeknél nem a kedélyállapot, 
hanem az ész dönt." 

De éppen ezen körülmény, hogy a számolás-
tanításnál az ész viszi a főszerepet, vagyis az 
ok és okozatra kell támaszkodnunk, mutatja 
meg a kiindulási pontot, melyből a helyes 
úton haladva, a kivánt czélhoz: a biztos ered-
ményhez juthatunk. 

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy mely 
gyermek tud számolni? 

Az, kinek világos számfogalmai vannak; 
azaz minden fennakadás nélkül tudja pl., 
hogy 3 + 2 = 5; 5 — 3 = 2; 5 X 1 = 5; 
5 : 1 = 5 ; stb. 

Ha tehát a számolás alapja a világos szám-
fogalom, akkor igen természetesen minden 
igyekezetünket arra kell fordítanunk, hogy a 
gyermekeket ily biztos számfogalmak birto-
kába juttassuk. 

Ezt a czélt csak a számfogalom szemlél-
tetése és megrögzítése által érjük el. 

A számfogalom hiányos szemléltetése, a 
sietés, a szemléltető eszköz helytelen meg-
választása, s a bő tananyag (30-ig) felölelése 
okozzák, hogy: „a ki sokat markol, keveset 
fog" közmondás igazságát e téren lépten-
nyomon tapasztaljuk. 

A legtöbb kartárs a számolási egyedek 
szemléltetésénél főként az u. n. orosz szá-
mológépet használja; sőt G. G. kartársunk 
is fönnebb említett czikkében azt óhajtja, hogy 
bár minden tanuló megszerezné a miniatűr-
számológépet. 

Teljesen fölösleges, és merem állítani, hogy 
a számológép mellőzésével eredményesebb lesz 
számtanításunk. 

Ezt igazolja Ember János kir. s.-tanfelügye-
lőnek e lap 1898. évi 49. számában a szá-
molás* tanítás szemléltetéséről írt következő 
megjegyzése: 

„Á számolás-tanításban nincs igazi szemlél-
tetés. A „golyó" lépten-nyomon előkerül, 
mintha golyóból állana az egész világ. Ha 
valamely tantárgynál, a számvetésnél kellene 
minden oldalú és irányú szemléltetésnek meg-
előznie az elvonást, a megnevezetlen számok-
kal való számadást. A számvetés tanításának 
alapvető szemléltető-eszközei kellene hogy 
legyenek: a méter-mértékek és a különböző 
pénznemek. A tizes és tizedes rendszernek 
ezek a fundamentumai. E dolgok mindent 
pótolnak, de ezeket nem pótolja semmi. A 
több-kevesebb fáradsággal kieszelt elmés és 
kevésbbé elmés számológépek jelentősége 
messze maradnak az életben előforduló tárgyak, 
különösen a pénz mögött." 

Tudnunk k£ll azt is, hogy a számológép-
nek lélektanilag megállapított hátránya először 
az, hogy csak az egy sodronyra helyezett 
golyók képeznek egy együvé tartozó meny-
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nyiséget. Vagyis az egyik sodronyra helyezett 
3 golyó s a másikra helyezett 3 golyó, nem 
mint 6, hanem csak mint különálló 3 és 3 
tűnik szemeink elé. 

De hátránya a számológépnek másodszor 
az, hogy az egy sodronyra helyezett 10 golyó 
közül csak legfölebb ötöt lát biztosan a 
gyermek, a többi összefolyik szemei előtt. 
Ezen állítás igazságát megpróbálhatja bárki. 
Álljon a számológép elé, (úgy, hogy a gyer-
mekek a golyókat ne lássák) s az egy sod-
ronyra helyezett tíz golyóból vegyen el egyet 
vagy kettőt (ezt is eltakarva) s kérdezze meg 
a gyermekeket, hogy hány golyó van a sod-
ronyon? Látni fogja, hogy a gyermekek této-
vázó feleletet adnak, azaz nem látják biztosan, 
hanem találgatják. 

Vannak ugyan, kik nagy hangon hirdetik, 
hogy ha a golyókat két vagy három szinre 
festik, már biztos a megkülönböztetés. De ez 
is a biztos tisztafogalom rovására megy, mert 
csak az egymáshoz teljesen hasonló tárgyakkal 
képezhetünk egy nagyobb mennyiséget. 

Avagy nem lenne-e zavartabb az adás és 
vétel, ha pl. a fillérek különböző szinüek 
lennének ? 

Még nagyobb hiba, a tíz egy sorba helye-
zett golyóról, vagy tíz pálczikáról, tíz egy 
sorba rakott pontról (lásd Moőnik II. oszt. 
számolókönyvét) azt mondani, hogy tizes; 
mert azt be kell látnunk, hogy az nem tizes, 
hanem tíz egyes. Az igazi tízesnek mint ilyen-
nek igazi értékét, helyi vagy anyagi értéke 
adja meg. A tizes tehát, csak mint pénzérték 
vagy mint annak számképe szemléltethető. 

Ha az egy egyesnek számképe a sötét 
pont ( • ) ; úgy a tízes legtermészetesebb szám-
képe a karika (O). 

A számfogalom (a mennyiség) megismer-
tetésére, minden könnyen mozgatható tárgy 
alkalmas ugyan, de osztálytanításnál ennek 
megrögzítésére egyedül a pénz és a számkép 
vezet biztos eredményre. 

Legismertebb a Böhm és Busse dessaui 
tanítók számképei. Ez utóbbi érajzban föltün-
tetve ilyen: 

1 2 3 4 5 ö 

• • • • • • • • 
• e • • • • 9 

10 

• • • i • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • 
• e • 

A számfogalom megismertetését én kizá-
rólag a pénz és ily számképekkel eszközlöm. 
De nehogy azt gondolja a t. olvasó, hogy 

talán sok a pénzem, elárulom, hogy vágattam 
a bádogossal 20 drb vörösréz (az egyesek) és 
10 drb fehérbádog krajczárnasryságú korongot 
a tízesek szemléltetéséhez. Ez helyettesíti a 
pénzt. Az első, második osztály számtanításá-
hoz elég ennyi eszköz s nem kell félteni, hogy 
valaki elviszi a fiókból, mint a pénzt. 

Ugy a Böhm, mint Busse számképeivel a 
tanítás eredményesebbé való tétele végett 
kísérletezve észrevettem, hogy a Böhm-félénél 
az ötnek számképe *•* a pontoknak keresz-
tezése által zavart okoz, mert igen sok gyer-
mek hatnak látja. 

A Busse - félénél pedig a számképeknek 
szoros egymásból való származtatása szintén 
zavarólag hat a gyermek gyenge, fejletlen 
megkülönböztető képességére. Éppen úgy mint 
az olvasás írásnál tudjuk, hogy nem az egyes 
betűk leírásában, hangoztatásában, hanem az 
egymáshoz külalakra hasonló betűk meg-
különböztetésében van az olvasás-írás főnehéz-
sége. 

Ezen hiányok figyelembe vétele után a 
számfogalmak megrögzítésére bátorkodom a 
következő számképeket ajánlani. 

1 2 3 4 5 6 
• • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • 

10 

• • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • e • • • • = 10 egyes és 

OI egy tizes. 
Ezen számképek összeállításánál az ötös 

van alapul véve, külalakfokra lehetőleg külön-
böznek egymástól s a nehezebb számössze-
tételeket mutatják. így az ötnél B —J— 2 ; a 
hétnél 5 -j- 2 ; a nyolcznál 5 -f- 3 ; a kilencz-
nél 5 + 4. 

A számolástanítás eredménytelenségét is-
merve, tanításom minden mozzanatát igyek-
szem fölhasználni annak eredményesebbé való 
tételére. 

.1. Már a beszédértelem - gyakorlatoknál 
mindent megszámláltatok. (Bútorok, a test 
részei stb.) A semmi, kevés, több, valami, 
hozzáadni, elvenni fogalmát, már itt meg-
rögzítem. 

2. Az olvasás-írás előgyakorlatainál rajzol-
tatok egy, két, három, négy, öt, álló, jobbra-
dülő, alsó és felső horogvonalat. A betü-
hangoztatásnál hangoztatom a betűt egyszer , 
kétszer, háromszor. 

3. Midőn a tárgyszámolásnál meggyőződtem, 
hogy az egynek, mind a nagyobb egység 
alkotó részének tiszta fogalmával bírnak 
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tanítványaim, bemutatom az egyest, a fillért 
(koronás oldalát) ŝ  mint ennek rajzát az egy 
számképét. ( |T|) így haladok ötig; s csak 
midőn tapasztalom, hogy tanítványaim az 
ötös biztos, tiszta fogalmával birnak, mutatom 
meg az egynek s így az ötig terjedő számok-
nak jegyét. 

4. Bemutatom azt is, hogy mily módon 
nyerték számjegyeink jelen alakjokat. 

1 2 3 4 5 

I L • H S stb.-
5. Ezen eljárás mellett tanítványaim a 

tárgyszámolás után megtanulják a mennyiség 
képét (számkép) s csak azután a jegyét (szám-
jegy). Ha tehát én azt mondom öt: tanít-
ványaim lelkiszemei előtt megjelenik az ötnek 

számképe 
• • 
• • s ez biztos alap arra, hogy 

nem fog tétovázni, ha azt kérdem, hogy 
mennyi 3 4 - 2 = , vagy 5 — 3 = stb. 

6. Hattól kezdve, a számkép felrajzolása 
után a számjegy irása azonnal történik. 

7. A számkép használata mellett az első 
osztályban az 1—20-ig terjedő számkörben a 
müveletek elvégezhetők ugyan, de népes osz-
tatlan iskolában elég 1—10-ig haladni. 

Ha valamely tantárgy tanításánál, úgy külö-
nösen a számtanításnál áll azon szabály, hogy 
„inkább keveset, de jól végezzünk." 

(Jászberény.) Legeza Mihály. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Bartha Károly oki. tanítót a 

naszódi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Griezbach Ágoston oki. tanítót a csacza-
csádecskai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Tóth Lujza okleveles tanítónőt a volóczi áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Rázga János 
és Marc Hedvig vasgyári el. isk. tanítót, ill. 
tanítónőt a zólyombrezói áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; özv. Molnár 
Károlyné Doucha Bozena oki. polg. iskolai 
tanítónőt a dévai állami polgári leányiskolá-
hoz a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé; 
Paulinyi Mihály oki. tanítót a losonczi áll 
el. népiskolához r. tanítóvá; Nicolini Géza, 
Pólonyi József és Markup Malvin vasgyári 
elemi iskolai tanítókat, illetve tanítónőt a kis-
garami áll. el. népiskolához r. tanítókká, ill, 
tanítónövé; Hankóczy Irén oki. tanítónőt a 
fiumei áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Réthi Erzsébet okleveles tanítónőt a lozsádi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé: Palásthy 
Kálmán oki. tanítót a sátoralja-újhelyi áll, 

el. népiskolához r. tanítóvá; Rasztovics Nándor 
polg. isk. rajztanítójelöltet a zsombolyai áll. 
segélyezett közs. polg. iskolához a XI. fiz. 
osztályba segédtanítóvá; Kollár András oki. 
tanítót a baróthi közs. jellegű gazd. ismétlő-
iskolához gazdasági szaktanítóvá; Lörinczy 
Györgyöt a komáromvármegyei tankerület 
önálló vezetésével megbízott kir. segédtanfel-
ügyelőt a VIII. fizetési osztály 3-ik fokoza-
tába ezen tankerület kir. tanfelügyelőjévé. 

Áthelyezte: Tirpák Paula ilosvai áll. óvó-
nőt a temesrékási telepítvényi áll. óvodához; 
Perepatics Anna temes buttyini áll. el. isk. 
tanítónőt a csejthei áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Pákay György és Pákayné-Gólka 
Anna sátoralj a-újhelyi áll. el. iskolai tanítót, 
illetve tanítónőt a mármaros-szigeti áll. el. 
iskolához jelen minőségükben; Csiki Károly 
naszódi áll. el. isk. tanítót az óradnai áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Dóri Etelka 
lozsádi áll. el. iskolai tanítónőt a zborói áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Svoboda Ilona 
zborói áll. el. isk. tanítónőt a sátoralj a-új aelyi 
áll. el. iskolához jelen minőségében; Morovich 
Alma szenterzsébeti áll. el. iskolai tanítónőt 
a fiumei áll. el. népiskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Mihajlovics Miklós 
ku3zicsi közs. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Dursza Danicza fehértemplomi közs. isk. r. 
tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Lörincz János 
mezőszakáli munkaképtelen gör. kath. tanító 
részére évi 520 koronát; Goldstein Mór tállyai 
munkaképtelen izr. tanító részére évi 860 
koronát; Plank Ferencz nagykárolyi munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 540 
koronát; Rácz Herzilia erzsébetfalvai munka-
képtelen áll. tanítónő részére évi 580 koronát; 
Rohr er Márton bördöczei el. isk. munkakép-
telen róm. kath. tanító részére évi 520 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Pingitzer 
István jászapáti munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére 1000 koronát; Némethyné-Szluha 
Kornélia kapronczai áll. munkaképtelen kis-
dedóvónő részére 900 koronát egyszersmin-
denkorra; Pokorny Alajos ráczalmási munka-
képtelen közs. isk. tanító részére 450 koronát. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Palló István volt nagygalambfalvi áll. 
el. isk. tanító Irma és Ida nevű árváinak 
a kecskemétibe; néh. Zádor Lajos volt dányi 
közs. tanító István nevű árvájának a kecs-
kemétibe ; Milla István volt balatonberényi 
róm. kath. el. isk. tanító Margit nevű árvá-
jának a kecskemétibe ; Utri Márton volt emilia-
majori közs. el. isk. tanító József és Mihály 
nevű árváinak a kecskemétibe. 
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Mesterválas/itás. 
Hát, persze, hogy „iskolamester", a hogyan 

a balatonvidéki ember ma is tiszteli tanító-
ját, mert a „czéhmesteri" intézmény kimú-
lása óta más mester nem választódik, a „gyep-
mester" fölött hatósági hatalmak intézkedvén. 

Hanem az iskolamester-választásba aztán 
van szava Kuszí-Szabó János uramnak csak 
úgy, mint Kenyeres Szekér Istvánnak is, ki-
vált, hogy ha még „oskolaszék" is őkelmék. 

Mert nagysor ám egy ilyen mesterválasztás 
falun, kiváltképpen ha egy kissé jobbacska a 
„faré" ! 

Gyakornok-tanító koromban voltam egy 
ilyen választáson. Igaz, hogy az én vidékem 
népe csak „tanító-inasnak" czímzett, de csudául 
mesélte, hogy „ez a gyerek má1 a létániát is 
elvégzi orgona-szóva', de, egteszi, hogy nem-
csak gyereket, halom a nagyot is eetemeti, 
memmeg a perdikácziós éneket is lemu-
zsikája." 

En édes Istenem! mint pironkodtam, mint 
szégyenkeztem az ott látottakon, tapasztal-
takon, én, a ki annyi idealizmussal indultam 
neki ennek a pályának, melyen apám és 
öregapám egymást folytatva egy egész szá-
zadot töltött, azt leirni most 30 — 35 év után 
sem tudom méltán. 

Akkor még ismeretlen volt a villámhárító: 
az „oskolaszék", hanem „szavadzott" mindenki 
az egész falu felséges népe, s leghangosabbak 
valának az asszonyok. 

És minő eszközeivel éltek a hatásvadászat-
nak „uram-bátyámék!" (így hítták a segéd-
tanítók és mester-inasok a princzipálisokat.) 
Volt a pályázók közt, a ki úgy orgonált 
mint Bach, és szép bariton-hangjával cseppnyi 
hatást sem tudott elérni, míg ellenben az 
„égbekiáltó" elért annyit: hogy egyik másik 
„pógár" olyan formát csavarintott a nyakán, 
mintha mondaná: „ez már teszi!" Kocsis Pál 
mestramuram azzal brillírozott, hogy könyv 
nélkül mondta el a „minden-szentek litániáját" 
és egyik szent se húzta a rövidebbet; P. Gy. 
meg azzal (nem irom ide a nevét, mert még 
él!), hogy keztyüs kézzel és lakczipővel jelent 
meg, orgonálás előtt pedig ökölnyi gyűrűit 
nagy fittyel szedegette le óralánczáról, és 
húzta föl a keztyük fölé: hadd lássák, hogy 
van! Soha annyi népdal- é3 opera keverék nem 

hangzott el Isten házában, mint azon a 
pályázaton. 

Nehéz napja is volt a papipártnak meg a 
néppártnak, mert ezt a két elemet a mester-
választás mindig szemben találja. 

Látva a küzdést és ingadozást, azt hittem 
az én naivitásomban, hogy majd a próba-
tanítás dönti itt el a vi tát . . . de nagyot csalód-
tam ! Elmentünk az iskolaházba, az igaz, az 
udvara teli is volt asszonynéppel, kiknek kezé-
ben egy-egy csinos czédulka vala. Egyik is 
másik is odaossantott az ura mellé, aztán át-
adva a jegyet odasúg: „Megtisztőte a házun-
kat, elgyütt a hajlékunkba, nem vetette meg 
szegénységünket . . . hát csak vaksójanak rá, 
meg má' a kissebbik uram is megigérte neki" 
(a férjnek az öcscse;) s mikor az öspörös 
fölteszi a kérdést: ki légyen hát az „érdemes 
község" új mestere ? nagy meglepetésre hang-
zik minden felül: íljen Szalay Péter! 

A dolog csalafintája abban volt, hogy 
Szalay Péter uram pinczézés, korcsmázás 
helyett személyesen járta be a falut, minde-
nütt ott hagyván a maga aranyos keretű név-
jegyét, a mit a jó érzésű asszonynép olyan 
megtisztőtetésnek vett, hogy az ő jámbor, jó-
lelke érzésével kortesnek állt, és Szalay Péter 
uram czélhoz jutott. 

Nos, hát az idén is kíváncsivá lettem, 
váljon van-e ebben az eljárásban haladás? 
megyünk-e előbbre? Bizony csak szemben 
találtam én megint a papi és a néppártot, 
de a papi párttal tartott Hódas-Tóth Mihály 
uram, a mi az oskola széket egy kissé meg-
ingatta és nem mert nyíltan a Pisze-Tóth 
Mihály pártjára állni, kinek más jelöltje vala. 
Az egyik jelölt, egy szelid kinézésű sze-
rényke ember kitűnő diplomával, a másik egy 
kifent kikent fráter, a kiből több borbélylegény 
nézett ki, mint tanító. Diplomája is csupa elég-
séges volt, hanem hát Pestről! — míg amazé 
csak csurgói, tehát: pátriabeli vala. A papi-
párt sustog, kapaczitál, a két Tóth Mihály 
meg erősen rákönyököl az asztalra, mereven 
bámulva a maga előtt fekvő diplomába. 

A hallgatagság szinte olyan volt, mint a 
nyári zivatart megelőző sejtelmes csönd. 

Egyszerre rácsap Pisze-Tóth Mihály uram 
az előtte fekvő diplomára, hangosan mond-
ván : Asszent úgyse! Ez köll nékünk, ez 

Pesten is mindenütt ölégségöt tudott tenni; 
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minek nekünk az ujján „gyelös" embör? 
(azt jelenti a népnél, hogy már a csendőrség 
kezén is megfordult, s a megyeházán is ült.) 
Ezt választjuk meg! 

Mondta, és ezzel az okoskodással az oskola-
szék nagyobb részét levette a lábáról, de 
még Hódas-Tótb Mihály uram és „eepártűt" 
a papoktól . . . 

így lett Petsits Ambras iskolamesterré 
F.-Sz.-en! 

Ez a választás pedig az iskolában esett meg. 
Eunyi a baladás! ! 

(Budapest.) Szőke István. 

A találós mesékről. 
A szülők kötelessége a gyermek játékkedvét 

fokozni s neki oly játékot adni, a melyek 
képzelő erejének működési tért nyitnak. Azok 
a pompás drága játékok, a melyeket csak nézni, 
szemlélni lehet, vajmi kevés örömöt okoznak 
a gyermeknek. De a mely játék legtöbb 
változatosságot enged meg, a melynek kevésbbé 
meghatározott alakja sokféle értelmezésre ad 
alkalmat, az a legkedvesebb, mert a vele való 
foglalkozásban a képzelő erő szabadon mun-
kálkodhatik; s ez — jóllehet nem éppen 
játék — a „találós mese.11 

Az ősnépek szellemi tehetsége főleg 3 
formában nyilatkozott t. i. a ,dalban", a kö-
zönséges „mesecsináló sban" és a „találós vagy 
találgatás mesékben". E mesék közül mindegyik 
magán hordja saját bélyegét, mely megmutatja 
az alapot, a melyből készült. 

A legrégibb mese források egyike a bibliai 
Sámson meséje, melyet mint ismeretest szük-
ségtelen fölují'ani. Hanem ott van a görög 
sfinksz, a ki az utasoknak igen találós mesét 
adott föl, s a ki nem tudott megfelelni, azt 
megölte. 

Ezek a találós mesék, mint egyáltalán a 
mesék, históriák, sajátságos kóborlást mutat-
nak ; minden népnél föltalálhatók, a müveit 
angolnál épp úgy, mint a műveletlen nége-
reknél, hogy az ember ott akad bennök 
ismerősre, a hol nem is sejtené. Ennek oka 
az, hogy az ember esze mindenütt egyformán, 
vagyis emberileg jár. 

A találós meséket általában 2 csoportra 
oszthatjuk. Vannak olyanok, a melyek a termé-
szet jelenségeiből, mint nap, hold stb. vétet-
tek és olyanok, a melyek a mindennapi életre, 
foglalkozásra vezethetők vissza. 

Pld. A magyar a holdat is méri, így 
kérdezve: 

„Hány font a hold?" — (Egy font, mert 
négy fertály.) 

Ki találhatta volna más föl, mint földmí-
ves ezt a találós mesét: 

„Hegyen, völgyön tánczot jár, 
Ha haza megy szegen áll." (Kasza.) 

Gazdasszonytól való ez: „Minden háznál 
pofon verik. (Szita.) 

Aligha nagyot nem nézne az a hadvezér 
is, ki Isten tudja hány csatát nyert, ha ezt 
kérdeznék tőle: „Ki ölte le világ negyedré-
szét?" (Kain.) 

De nemcsak mulattatni voltak hivatva e 
költői müvecskék, hanem oktatni is. És való-
ban igen gyakran a tréfás burok alatt több 
tanulság rejlik, mint temérdek újkori, a nép 
s tegyük hozzá, a műveltebbek számára szóra-
koztatni hivatott, nyakrafőre vásárolt munká-
ban. S mindenesetre megvan az a jó olda-
luk, hogy erősítik, élesítik az észt, nem ront-
ják meg az erkölcsöt s ízlést. Ezek azok a 
mesék, melyek máig is mintegy fűszerei a 
gyermekek és alsóbb néposztályok mulato-
zásainak. 

(Keszü.) Cs. A. 

IRODALOM. 
Magyarító Szótár a szükségtelen idegen 

szavak elkerülésére. A M. T. Akadémia nyelv-
tudományi bizottságának megbízásából és 
közreműködésével szerkesztette Tolnai Vilmos. 
Bpest, Hornyánszky Viktor kiadása 1900. — 
Tolnai Vilmos e 296 oldalra terjedő ízléses 
kiállítású kis könyvét melegen ajánljuk mind-
azoknak a kik a közkeletű idegen szavak 
magyar egyértékesét óhajtják megkeresni. 
A kikerülhető idegen szavak túlságos haszná-
latát a tudákosság, a kényelemszeretet, a ha-
nyagság, a megszokás, szóval a gondolati 
tunyaság okozza, melyet annyian és annyiszor 
megróttak már. Térszűke miatt e szótár be-
ható ismertetésébe nem bocsátkozhatunk. Ezért 
csak ízlelítőül adjuk a következőket: 

1. Teljesen jó alkotások: A propos: igaz! 
most jut eszembe! hogy el ne felejtsem! — 
Abczúg! le vele! ki vele! el áll! — Alkov(-en): 
hálófülke, vakszoba. — Authentikus: hiteles, 
illetékes. — Blamage: kudarcz, baklövés. — 
Brillíroz: tündököl, ragyog, remekel. — Capa-
citál: rábeszél, rávesz. — Confidential bizal-
maskodás, tolakodás. — Contemplál: tervez.— 
Daídy: divathős,uracs. — Express: gyorslevél, 
villámvocat. — Fade: unalmas. — Fixa idea: 
rögeszme. — Forciroz: erőltet. — Frappáns: 
megkapó, találó. — Gourmand: ínyes. — 
Humbug: világcsalás, szélhámosság. — Igno-
rál : mellőz. — Impertinens: kihívó, pimasz. — 
Impostor: gazficzkó, kópé. — Influenza: 
náthaláz, orosz nátha. — Intermezzo: közjáték, 
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közbejött eset. — Intrika: ármány, fondorlat. — 
Jux: tréfa. — Labyrinthus: útvesztő. — 
Lethargia: tespedés, álomkór. — Macera: 
bosszantás. — Massage: kenés. — Nimbus: 
fénykör, hírnév. — Nuance: árnyéklat. — 
Pedáns: fontoskodó, pontos. — Phaenomena-
lis: tüneményes. — Pikáns: sikamlós, ingerlő. — 
Praecedens: példaeset. — Répertoire: reper-
tórium, műsor, forrásjegyzék. — Schneidig: 
nyalka, kaczkiás. (Az előbbi férfira, az utóbbi 
nőre.) — Typus: fajkép. — Villa: nyaraló stb. 

2. Kevésbbé helytelenek a) nem pontos foga-
lom takarásuk miatt:* Drastikus: otromba, 
goromba. — Epigon: korcs. — Filigran 
(asszony): törékeny, üvegházi. — Internátus: 
diákotthon. — Reklám: hírhajsza,stb. 6^)Hosz-
szúságuknál fogva: Antiquar(-ius): ókönyves-
bolt, ószeres, ókönyves. — Asketa: önkinzó.— 
Enquéte: szakülés. — Hausse: árszökés, stb. — 
c) A mellékjelentések hiánya miatt: Carriére: 
haladás. — Comotio: kényelem. — Curator: 
gazda (pl. hitközségi). — Deductio: bizonyí-
tás. — Disponál: áthelyez. — Parcelláz: 
részel, darabol, (földet) stb. 

3. Helytelenek a hibás és korcsszavak jelö-
lése miatt a következők: Zsarnok, -ság ehh: 
korlátlan, önkényes, kényuraság; ténylegesít-
teti magát: rendes (pl. katonai) szolgálatba lép; 
falragasz: fali, v. oszlophirdető; ügynök: 
ügyvivő, közvetítő; engedélyez: javall, jóvá-
hagy; építész: müépítő, építőmester; meg-
okol: okadatol, bizonyít; tanterem: előadó, 
hallgató-terem, osztály. (A „tan* mint a taní-
tás, tanító, tanuló csonkítása mindenhol hely-
telen.) Becsap: megcsal, rászed ; kedély-es : 
jókedv, Ű-, üség; kárpótol: kártalanít; iroda: 
írószoba, hivatal, h.-szoba; hivatalnok: tiszt-
viselő; bíbornok: bíboros. A „nok", „nök" az 
elnök kivételével az „s" képző segítségével 
többnyire mellőzhető : —táros, tanácsos, bíbo-
ros. A gondnok helyett a gyám, gazda, stb. 
Vezényel, vezényszó: vezérel, parancsol, vezér-, 
parancsszó; tanfolyam (cursus): tanuló év, év, 
időszaki, pótló iskola; tényleg, tettleg (de 
facto): valóban, csakugyan, igazán. Mindkettő 
nagyon elterjedt helytelenség. Ezeket nyoma-
tékosság esetén is a valóban, igazán, csak-
ugyan szók helyettesíthetik. Bsmond (denun-
ciál): besúg, árul, följelent; raktár (dépőt): 
lerakó, rakodó, tár, tárház; zuhany (douche): 
zuhogd, záporozó; számla : számadás; bérkocsi: 
közkocsi. Ez a bérkocsit épp úgy helyettesít-
hetné, mint a málhás a hordárt. Benyomás 
(impressio): hatás ; gazdász: gazda, gazdatiszt, 

* Megjegyzendő, hogy az a), h), c) pont alattiak 
nem a szótár, hanem többnyire az én ötletszerű 
szavaim s csak a szótárból hiányzó, vagy kifogásolt 
jelzésekre vonatkoznak. 

nemzetgazda; dalcsarnok (orpheum): mulató. 
A „csarnok" a terem, előterem, ház szavak-
kal helyettesíthető. PL: tornaterem, sörház, 
belépő, előszoba, stb. Nyitány (ouverture): 
megnyitó, bekezdő, előzene; túlterhelés: meg-
terhelés. A „túl" miit a túlságos csonkítása 
mindig hibás. Pl. túlnagy, túlerős, stb. túlsá-
gos, vagy igen erős. Adag (portio): rész, rész-
let; rejtvény: fejtörő; utal: hivatkozik, vonat-
kozik, rámutat; szemle: irodalmi, katonai, 
hivatali szemlélő, szenlélet (vizsgálat); segé-
lyezés : segélés. segítség; szünidő: szünet, 
nagy sz., húsvéti sz.; légvonat, léghuzam: 
keresztszél, stb. 

Ezek a korcsszavak, mivel a mellettük lévő 
többnyire jó szók úgy is fogalomtakarók, mint 
a mű főhibái, a második kiadásnál föltétlenül 
kihagyandók. „Gyakori használatuk" nem 
mentség. Mert mint Joannovies György mondja 
(Nyelvőr 29 :470) „mi orthologusok a múltban 
is küzdöttünk, jelenleg is egyre küzdünk szám-
talan „nagyon elterjedt" hiba ellen; még pedig 
részben eredményesen. A többit a jövőre bízzuk. 
De a sikernek mellőzhetetlen föltétele a sza-
kadatlan küzdelem, a vétségeknek újra meg 
újra való megrovása." A korcsszavaknak ilyen 
nyílt befogadása, sőt terjesztése jogföladás és 
nemzeti bűn. Bármemyire tiszteljük is a derék 
szerzőt, bármennyire méltányoljuk is nagy 
fáradságát, nyelvész embernek, akadémiai 
megbízottnak azt állítani, hogy „e szavaknak 
kiirtása nemcsak nem lehetséges többé, de 
nem is kívánatos" — nem szabad, ez valóságos 
merénylet a nyelv tisztasága ellen. Ilyet csak 
a kényelmes megalkuvás sugalhat, mely irtózik 
a fejtöréstől és folytonos nyelvharcztól, mely 
pedig — sajnos — egyedüli védő fegyverünk. 

Mert azért, hogy az ujoncz, elnök, csillár, 
árverés s még egynéhány ilyen hitványság 
helyébe ma még nem tudunk helyes szót, 
nem következik, hogy ezután sem találunk s 
nem következik főképp az, hogy ezek jogosan 
használhatók. Én hiszem, hogy lesz olyan igazi 
nyelvmüvészünk, a ki ezeket is pokolba ker 
geti, mint a hogy pokolba űztek Szarvas 
Gáborék még a híres „üdvleldét" is. De addig 
is, míg minden korcsszónak helyes egyértéke-
sét nem ismerjük, használjuk az eredeti ide-
gent, mint a hogy ezt a tősgyökeres nép teszi. 
Ez mindenesetre kisebb hiba, mint a korcs-
szók és idegenszerűségek használata. — A mű 
történetére nézve meg kell jegyeznünk, hogy 
ez Madarász József országgyűlési képviselő 
fölszólalásának s Wlassics Gyula minister 
ezer koronás ajándékának gyümölcse. Köszö-
net és hála legyen ezért osztályrészük! 

(Szeged.) Sassi Nayy Lajos. 
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Kontor Elek, a jónevü zeneszerző, követ-
kező müveire hirdet előfizetést: Hazánk 
Nagyasszonya, Mária-dalok énekhangra, or-
gona-, harmonium- vagy zongorakísérettel. — 
Királyasszony kertje. Dalok énekhangra, 
zongorakísérettel. E zenemüvek, melyeknek 
bolti ára 3—3 korona, a szerzőnél (Budapest, 
VIII., Rákóczy-tér 2.) bérmentes szállítással 
2—2 koronáért kaphatók. 

Szántó István tanító előfizetést hirdet 
Bérezek Között czímü verskötetére, a mely 
1901 január folyamán fog megjelenni. Egy 
kötet ára 2 korona. Hat előfizető után egy 
tisztelet-példány jár. Az előfizető pénzek 
újév első napjaiban a következő czímre kül-
dendők: H. Szántó István, Emke-tanító 
M.-N.-Sombor. (A tiszta jövedelem egy részét 
a szerző a Tanítók Házára, másik részét 
Bethlen Gábor szobrára szánta. Kívánjuk, 
hogy legyen „tiszta jövedelem!") 

Megjelentek: Az Athenaeum mesekönyvtára-
nak, mely Beneclek Elek nagy mesegyűjtemé-
nyét, a mesék tartalma és legjellemzőbb voná-
sai szerint csoportosítva, kisebb kötetekre 
aprózza, öt új kötete. A XVI—XX. kötetek 
czíme: Bohókás mesék; Világszép mesék; 
Tündérmesék ; Óriások és törpék ; végül: 
A tatárjárás mondái. — Büsztig Zsigmond, a 
brémai kormányos. Uj Robinson. Sok szöveg 
közé nyomott képpel és szines melléklettel. 
Marryat kapitány után a magyar ifjúság 
számára átdolgozta dr. Kárpáti Károly. Kiadja 
az Athenaeum; ára csinos vászonkötésben 
4 korona. — Csonokai Vitéz Mihály váloga-
tott munkái. Kiadta Tóth Rezső. (Ministeri 
ajánlatszáma: 1900—244.) A tartalmas kötet, 
melynek ára csinos vászonkötésben 1 kor. 60 
fillér, a felsőbb osztályok tanulóinak hasznos, 
szinte nélkülözhetlen segédkönyve lesz, melyet 
nagyobb számban való beszerzés végett az 
ifjúsági könyvtárak figyelmébe is melegen 
ajánlunk. (Athenaeum kiadása.) — Beák iskola 
czíinen olyan latin olvasókönyvet szerkesztett 
Tóth Rezső dr., mely úgy módszerénél, 
mint tartalmánál fogva a legnagyobb figyel-
met érdemli. Az Athenaeum kiadása; ára 
1 kor. 50 fillér. — A Magyar Könyvtár 
novemberi füzetei: Jókai-füzet, a mely Tallé-
rossy Zebulon Mindenváró Ádámhoz írt leve-
leinek szinét-javát először gyűjti össze. Verga 
népdrámája: a Farhas. Ovidius Átváltozásai 
és a Naptár. Kipling Dsuogelkönyvének má-
sodik sorozata. Német Elbeszélők Tára. — 
Magyar király mondák. Gaal Mózes a „Hún 
és Magyar Mondák" szerzője e kötetében 
folytatólag adja a királyok korának a mon-

dáit egészen Mátyás koráig. A kötetet 
Gyulay László rajzai ékesítik. Kiállítása a 
Franklin-Társulat nyomdáját dicséri. Ára egy 
korona ötven fillér. — Virág Palkó. Második 
kiadás. Lányoknak, fiúknak egyaránt bátran 
kezébe adható ez a kis regény, mely Neogrády 
Antal szép illusztráczióval a Franklin-Társu-
lat kiadásában jelent meg. Ára fűzve 3 korona. 
Díszes vászonkötésben 5 korona. — Kuják 
Andris keleti utazása. Második kiadás. Egyike 
a legérdekesebb ifjúsági regényeknek. Góró 
illusztrálta. (Franklin-Társulat kiadása.) Ára 
3 korona. Díszes vászonkötésben 5 korona. 
Megrendelhető bármely könyvkereskedésben. — 
Az állatok világából most jelent meg a 6-ik 
füzet, igen szép szöveg-rajzokkal, s a meg-
szokott csinos kiállításban. Egy füzet ára 80 
fillér. Mutatvány füzetet és tájékoztatót a kiadó-
hivatal ingyen és bérmentve küld. (Légrády 
Testvérek.) 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
5$ A népnevelők budapesti egyesülete,mely 

már 32 év óta nagy sikerrel munkálkodik, 
f. hó 8.-án tartotta tisztújító közgyűlését, 
melyen a tagok igen szép számmal jelentek 
meg. Lakits Vendel elnök meleg szavakkal 
üdvözölte a tagtársakat. Megemlékezett az 
egyesület nevezetesebb alkotásairól, a székes-
főváros és az ország népoktatása érdekében 
teljesített szolgálatairól. A maga és tiszttársai 
nevében köszönetet mond a közgyűlésnek a 
beléjük helyezett bizalomért s kéri a tag-
társakat, hogy a mai közgyűlésen új tiszti-
kart választani szíveskedjenek. Ezután Gerley 
Szevér titkár olvasta föl jelentését az egye-
sület 2 évi működéséről, Schön József pedig 
a „pedagógiai szakosztály" munkásságáról 
számolt be, mint annak elnöke. Ugy ezeket, 
valamint a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését 
is örömmel vette tudomásul a közgyűlés s az 
elnököknek, titkárnak és Diószeghy Béla pénz-
tárosnak köszönetet szavazott. Utasította a 
pedagógiai szakosztályt, hogy „a kiváló érde-
meket szerzett tanítók kitüntetése" és „az 
iskolai fegyelem" kérdésével foglalkozzék s 
ezekre nézve javaslatot terjeszszen a választ-
mány elé. Következett ezután Székely János 
fölolvasása „az iskolai kirándulásokról." Ez a 
kérdés is a szakosztályhoz utasíttatott. Az 
indítványok során Lakits Vendel tiszteletbeli 
elnökké, Fáik Miksa országgyűlési képviselő 
és Badó Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár 
tiszteleti tagokká választattak. A tisztikar a 
következőkép alakult meg. Elnök lett: Peres 
Sándor; alelnökök: Kurz Sámuel és Gerley 
Szevér; titkár: Csáky Elek; jegyzők: Bom-
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hányi Sándor és Dobos János; pedagógiai 
szakosztályi elnök: Schön József; társadalmi 
szakosztályi elnök: Moussong Géza; pénztáros: 
Székely Károly; könyvtáros: Diószegiig Béla; 
ellenőr: Ehnnann Ferencz; gazda: Kiss Ilde-
bert; szerkesztő: Ember János. A választmány 
20 rendes és 10 póttagból áll. 

$ A somogymegyei tanítóegyesület vá-
lasztmánya Csurgón gyűlést tartott. Főbb tár-
gyai voltak e gyűlésnek: segélyezés, tételek aján-
lása, az egyesületnek a Ferencz József Taní-
tók Házá-ban tett 4000 K-ás ajánlatára vo-
natkozó határozat. Hét nyagdíjas kartársnak, 
tíz elhunyt tagtárs özvegyének összesen 320 
K. segélyt nyújt az egyesület az 1900. évre. 
Megnyugvással vette tudomásul a választmány, 
hogy a „Ferencz József Tanítók Házá"-nak 
a mult évben az egyesület „segély alapjá"-ból 
küldött 500 K-nyi összeg nagyrészben vissza-
térült, a miben a „nagyatád barcsi járáskörnek" 
van legnagyobb érdeme; sajnálattal állapítja 
meg, hogy ez évben nem küldhet; fölhívja 
azonban a járásköröket s e helyen somogy-
megyei minden kartársunkat: ne lankadjanak, 
hogy a lelkes fölbuzdulásnak kívánatos ered-
ménye is legyen s a jövő évben gyarapíthas-
suk az egyesület ajánlatát. (II. J.) 

$ A liptómegyei róm. kath. tanítók 
egyesülete Liptó-Szt-Miklóson tartott őszi 
közgyűlésén számos kebelbeli ügy elintézése 
után Lábay János, a rózsahegyi r. kath. fiú-
iskola tantestületének tagja, mint ennek meg-
bízottja, szívhez szóló beszéddel ecsetelve az 
Eötvös-alap és Tanítók Háza eddigi jótékony-
ságát, fölhívta az egybegyűlt tagtársakat az 
Eötvös-alapba való belépésre. Fölhívására az 
Eötvös-alapba beléptek: Bachraty Géza, Blaho 
András, Blaho Mária, Dvorszky Ágoston, Fajth 
István, Feldhammer Ágoston, Holdossy János, 
Hí/kő István, Jakubik József, Klimko József, 
Szliaczky János, Korbász Vendel, Lábay János, 
Stefcsek János, ifj. Hromada József, Komár 
Károly, Kiczos Ferencz, Kubacska János, Knya-
zoviczky János, Moravcsik István, Mattyasovszky 
Frigyes, Martini Erzsébet, Podhorszky Antal, ifj. 
Podhorszky Antal, Plaveczky Sándor, Olejnyik 
Ferencz, Sztolárik János és Szajták Gábor 
róm. kath. tanítók. Ez évre járó tagsági díju-
kat lefizették: Bachraty Géza, Dvorszky Ágos-
ton, Fajth István, Hykó István, Korbász Vendel, 
Lábay János, Stefcsek János, Jakubik József, 
Holdossy János, Komár Károly, Kiczos Ferencz, 
Kubacska János, és Martini Erzsébet. — 
Korbász Vendel egyesületi jegyző a közgyű-
lésnek tudomására hozza, hogy a Tanítók 
Háza gyufája Rózsahegyen Bohúny János és 
Schlachta Ede kereskedőknél kapható; egyben 
fölkérte kartársait eme gyújtónak terjeszté-

sére, különösen azon kartársakat, kik egyes 
fogyasztási szövetkezeteknél közreműködnek. 

11 Köri gyűlés. A háromszékvármegyei 
tanítótestület orbai köre őszi gyűlését Bitán 
tartotta meg. Gyakorlati tanítást tartott Nagy 
Albert az alkotmánytanból; Biró Béla „a 
nyelvtan köréből" értekezést olvasott föl; 
Bartha Samu szabad előadást tartott a rét-
művelésről; Bagoly Béla az „egészségi-, er-
kölcsi- és illemszabályok" czímű könyvecskét 
ismertette; Farkas Károly pedig szavalt. 
Végül Sándor Mihály érdemes, öreg kar-
társának, 40-évi tanítói szolgálata alkalmából 
— a gondnokság, a politikai- és hitközséggel 
karöltve — megható ünnepélyt rögtönzött, 
melyen a kör nevében Szász János mondott 
szép üdvözlő beszédet. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. B. Kövesd. 1. Nem szabad. 2. Ha ismét-

lőbe jár még, nem szabad. 3. A józan ész tiltja. 
4. Az iskolai és községi elöljárósághoz fordul-
jon orvoslásért. _ A bothoz ne nyúljon. — 
M. J. Losoncz. Érdemes. Ha tanítvány jelent-
kezik, köteles is. — N. Gy. Sziinyogd. 1. A 
Gyümölcskertész-t az Athenaeum-néA (VII., 
Kerepesi-út 54. sz ) lehet megrendelni. 2. Kor-
pótlékért iskolaföntartója most is folyamod-
hatik. A mellékleteket a Magyar Tanítók 
Naptárában (1901. évf.) soroltuk föl. — 
G. Sz. M. Idvor. Ez az ügy egészen a kir. 
tanfelügyelő úr hatáskörébe tartozván, csak 
ő hozzája fordulhat. — L. J. Igen; Vízaknai-
nak a népszámlálásra vonatkozó könyve, mely 
a népszámlálási biztosoknak szükséges útmuta-
tójuk, szerkesztőségünkben is megrendelhető; ára 
1 K. 20 f. — b. A. Liptó-Szent-András. 
Négy közép- vagy négy polg. iskolai bizo-
nyítványra adnak csak vizsgálati engedélyt. — 
N. G. B.-Csaba. 1. „Utazási átalány" nincs. 
2. A korpótlékot folytatólagosan megkapja. 
3. Minden rendes állásban előre fizetnek. 
4. „Faátalány" nincs. — A. A. Szakácsi. 
A korpótlékot iskolaföntartójától kell kérnie 
s ha ez nem tudja megadni: neki (nem önnek) 
kell folyamodnia érte, mint segélyért, a minis-
teriumhoz. (Ugjan már hogy gondolhatta azt, 
hogy ha az „adóhivatalnok" urnák bemutatja 
az okmányait, akkor azonnal meg is kaphatja 
a korpótlékot! Nemde, tréfálni méltóztatik ?) — 
B. B. Verbócz. Lehet. Önöknél rendes tanuló; 
tehát minden tárgyra kötelesek tanítani. — 
Borsodi tanító. 1. Jogosan követelheti azt, 
a mit a pályázati hirdetésben Ígértek. 2. A 
népszámlálásra jelentkezzék. — W. J. Kálóz. 
Arra, hogy egyházi énekeket tanítson, köte-
lezhető a kántor. — Sch. B. Sz.-Falu. Jogá-



806 
NÉPTARÍTÓK LAPJA. 47. SZÁM. 

ban áll 5 percznyi szünetet adni; de köteles 
ezen idő alatt tanítványai között tartózkodni. — 
R. István. A tandíjat, mintán az iskolafön-
tartó megváltotta, meg aztán orsz. törvényes 
rendelkezés is van róla, nem szedheti a tanító 
közvetetlenül. Nézze meg az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. végrehajtására vonatkozó utasítást. Ha 
díjlevél biztosította fizetésének megcsonkítása 
tényleg megtörtént, forduljon jogorvoslatért a 
közigazgatási bizottsághoz. — S. M. A megyei 
szabályrendeletet vagy határozatot tudja meg 
a közs. jegyzőtől, miután a megyéknek joguk 
van kulturális stb. czímén megyei pótadót 
kivetni. — N. Béla. Véleményünk szerint önök 
megbízott tanítók a gazdasági ismétlő-iskolá-
ban s így a 3 év leteltével megbízatásuk 
megszűnik; a szabályzat értelmében azonban 
újra megbízhatók. Hát a kir. tanf. milyennek 
minősíti az önök alkalmazását? —Bacsinszky S. 
Gör. kath. tanító nincs fölmentve a fizetésé-
ben kapott föld adójának fizetése alul. — 
Sz. L. Ön tanító, fizetése is van; ezután 
IV. oszt. kereseti adóval megróhatják. Esetleg 
— bizonyos körülmények közt — másféle 
adóval is. Az önt nem mentesíti az adózástól, 
hogy nincs oklevele. — Sípos Lipót. Ha szük-
ség lesz a népszámlálásnál a kérdéses tanítóra, 
az izr. hitközség meg nem tilthatja neki a 
népszámlálási munkában való részvételt. — 
Zs. J. Polg. leányisk. IV. oszt. alapján föl-
vehetik a pósta- és távirótanfolyamra. Vala-
mely postamesternél megtudhatja a mit erre 
nézve tudni óhajt. Náluk a póstarendeletek 
megvannak. — D. M. Nyugtassa meg az 
anyósát, hogy kárba veszne minden fáradság, 
mert az 1891. évi törvény szentesítése előtt 
törtéit dolgot nem lehet az 1891. évi nyug-
díjtörvény szellemében elintézni. — Cs. F. 
Községi közmunkát kell teljesíteni vagy ter-
mészetben vagy kézpénzfizetéssel. Mi nem 
ütközünk meg rajta, ha az ön igás fogata 
után követelik a községi közmunkát. Küldje 
el a közmű lkára a kocsisát. — F. F. Köve-
telje a fizetését. Mindaddig megilleti a fize-
tése, míg a nyugdíjat nem folyósítják részére. 
A tanító 8 gyermekkel nem éhezhetik azért, 
mert az illető hitközségi elnök úr úgy gon-
dolja, hogy nem kell fizetést adni, ha már a 
nyugdí| kér vény t beterjesztették. Forduljon azon-
nal a főszolgabíró úrhoz. — V. A. Robcsa. 
Hivatkozhat am, a helyes, mivel „hivatkozik" 
ik es ige. (És ön ezt csakugyan nem tudta 
volna?!) — D. G. Kajászó-Szt.-Péter. 1. Meg-
írtuk már többször, hogy fölvehető. 2. Ha a 
jelentkezés idejéig más iskolába járt, fölvehető; 
különben nem. — Péter. Ügy látszik jogosan 
követelik a 15 krajczáros járulékokat. — R. 
Köszönjük; kézirattal bőven el vagyunk látva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-

háza bevégezte az 1901. évi költségvetés 
általános tárgyalását, mielőtt azonban a rész-
letes tárgyalást megkezdené, el fogja végezni 
a beruhá/ ási kölcsön-, valamint az indemnity-
javaslatot és egyéb kisebb, sürgősebb javas-
latokat. — Krüger, a transzváh köztársaság 
elnöke — a kit a német császár nem foga-
dott kihallgatáson — Kölnből Hágába uta-
zott, a hol vérrokonai részéről lelkes óvácziók-
ban részesült. Dél-Afrikában meg ez alatt 
foly a küzdelem nagy elszántsággal a vitéz 
búrok és nagy kegyetlenséggel a betörők 
részéről. Az angol parlamentet ismét össze-
hívták, mert az angol kormánynak egy kis 
apró pénzre — 160 millió forintra — van 
megint szüksége. Az angol válaszföhrati vita 
folyamán Salisbury ministerelnök kijelentette, 
hogy Anglia a búr államok függetlenségét 
semmi szín alatt sem adja vissza, de hajlandó 
a búroknak önkormányzattal bíró brit gyar-
mat jogállását fölajanlaui. Európa pedig né-
mán szemléli ezt a jogfosztást, a század e 
legnagyobb szégyenfoltját! 

— I f júsági könyvtárjegyzék. A közokta-
tásügyi tanács letárgyalta az ifjúsági könyv-
tárjegyzéket, végleg megállapította és fölter-
jeszti a kultuszministex'hez. Az ilyképp meg-
állapított ifjúsági jegyzék alapján fogják tehát 
most megkezdeni országszerte, az összes állami 
iskolák mellett, megalapítaui az ifjúsági könyv-
tárakat. Az ifjúsági irodalom föllendülésének 
új korszaka lesz ez. A könyvtárakat a minis-
ter rendelete szerint a beiratá-ú díjakból állít-
ják föl, melyeket ezentúl kizárólag csakis erre a 
czélra szabad fordítani Eddig ugyanis, a budget 
szegénységére való tekintetből, ezt az összeget 
is dologi kiadásokra fordították. Wlassics Gyula 
kultuszminister egyik s nem utolsó érdeme, hogy 
ujabb intézkedésével az ifjúsági irodalom fejlő-
dését s ezzel egyszersmind a hazafias nevelés, 
a -kedélyképzés intenzív fejlesztését szolgálja. 
Egyszerre körülbelül 1600 ifjúsági könyvtár 
keletkezik, a miért a pedagógusok is, az írók 
is nagy hálával lehetnek a minister iránt. 

— Tanítói jubileum. Hosszúraluban szépen 
ünnepelték meg Killyéni Endre polg. fiú- és 
leányiskolái igazgitó tanügyi működésének 
25-éves évfordulóját. A kartársak érzelmeit 
Fekete Benedek polgári iskolai tanító tolmá-
csolta. Üdvözlő beszédet mondottak még 
Kakujay Károly kir. tanácsos, tanfelügyelő, 
Masznyik Gyula gondnoksági elnök, Dávid 
Mihály megyei tanítóteslületi elnök, egy polg. 
fiú- és egy polg. leányiskolái növendék. A 
tantestület díszes albummal, a leányiskolái 
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növendékek virágbokrétával és a fiúnöven-
dékek csinos sétapál czával lepték meg az 
ünnepeltet, ki a lelkes óvácziókért hálás 
beszédben mondott köszönetet. 

— Az iskolai szemléltetöképek ügye 
egyelőre megakadt a közoktatásügyi tanácsnál, 
a hol még egyre tárgyalják. Minekutána a föld-
rajzi tárgyú képek témájával végeztek, legköze-
lebb a történelmi részeket fogják megvitatni. — 
A tanterv ügye egy kis lépéssel annyiban 
előbbre ment a mennyiben a kiküldött albizott-
ság már elkészült munkálatával. Ha így halad-
nak, csak 1902-re lesz, ha lesz, új tantervünk! 

— Jubileum.'Lic/warcsiÄ Mihály az ungvári 
tanítóképző-intézet nyugalmazott igazgatója 
folyó évi november hó 21.-én életének 80. 
évébe lépett, mely alkalommal hálás tanít-
ványai és más tisztelői szűkebb körű ünnepélyt 
rendeztek az ünnepelt lakhelyén: Farkas-
falva községében. Az üdvözlések — tekintettel 
a jubiláns gyengélkedő állapotára — nagyon 
rövidek, de annál meghatóbbak voltak. Az 
ünnepi főüdvözlőt Magyar György dunkófalvi 
állami tanító mondotta el, mint az ünnepély-
nek lelkes kezdeményezője, rendezője és mint 
a jubilánsnak egyik különösen kedvelt tanít-
ványa. A jubilánst nagyon meghatotta volt 
tanítványai ragaszkodása és szeretete. 

— A székely keresztúri állami tanító-
képző-intézet azon volt tanítványait, kik e 
lapok folyó évi 39. számában közölt fölhívás 
értelmében még ez ideig nem közölték velem 
állomásuk helyét, alkalmaztatásuk minőségét, 
tisztelettel és szeretettel kérem föl, hogy 
tegyék meg azt egy levelező-lapon folyó hó 
22.-ig, mert a november 7.-én megtartott 
30-éves találkozási ünnepélyről kiadandó 
„Emlékfüzet"-ben a 30 év alatt végzettek 
teljes névsorát óhajtanám közölni. Tekintettel 
arra, hogy e lapok esetleg nem játnak min-
denik volt tanítvány kezéhez, kérem azokat, 
kik kézhez kapják, közöljék az ismerőseikre 
vonatkozó adatokat. Székely Keresztúr. 1900 
deczember 4.-én. Béllé László, tanítpképezdei 
gyakorló-iskolai tanító. 

— Tanfolyam dadogók és hebegök szá-
mára. A vallás- és közoktatásügyi minister 
rendeletileg intézkedett aziránt, hogy a siket-
némák váczi kir. országos nevelő- és gyógy-
pedagógiai tanárképző-intézetében dadogók és 
hebegők részére beszédgyógyító - tanfolyam 
létesíttessék s ennek vezetését az intézet 
egyik szakképesített tanárára bízta. A tan-
folyam január 3. án kezdődik és egyhuzamban 
5 hónapig tart. Föltétel végett mindkét nem-
beli hibás beszédűek személyesen vagy levél-
ben jelentkezhetnek az intézet igazgatóságá-
nál. A fölvett növendékek igazolt szegénységük 

esetén tandíjmentesek, ellenkező esetben azon-
ban havonkint tíz, esetleg 5 korona tandíjat 
fizetnek. Vidéki hibás beszédűek elemi vagy 
középiskolai tanulmányaikat Váczon megsza-
kítás nélkül folytathatják, mert a tanfolyam 
óráit este 6 — 7 órai időközben tartja meg; 
ezeknek azonban a városban való elhelyezéséről 
és ellátásáról a szülők tartoznak gondoskodni. 

— Szabad-asztalt a következő ifjak élvez-
nek. 1. Barabás Lajos róm. kath., az ipar-
művészeti iskola tanulója. 2. Barabás Sándor 
róm. kath., műegyetemi tanuló. 3. Baumgar-
ten Szigfried izr., bölcsész. 4, Bárány Géza 
róm. kath., műegyetemi tanuló. 5. Beke Zoltán 
ev. ref., iparművészeti iskolai tanuló. 6. Ber-
talan Ernő róm. kath., bölcsész. 7. Bleyer 
Mór izr., műegyetemi tanuló. 8. Bobonka 
András gör. kath., bölcsész. 9. Bonner Kornél 
ág. ev., műegyetemi tanuló. 10. Emresz Róbert 
ág. ev., rajztanárjelölt. 11. Erdélyi Béla róm. 
kath., bölcsész. 12. Ermesz Ferencz róm. 
kath., jogász. 13. Ertl Viktor róm. kath,, mű-
egyetemi tanuló. 14. Édes Jenő róm. kath., 
orvosnövendék. 15. Fejes Zsigmond ev. ref., 
bölcsész. 16. Folkmann Jenő róm. kath., 
jogász. 17. Gamauf Jenő ág. ev., műegyetemi 
tanuló. 18. Grockler György róm. kath., böl-
csész. 19. Gonda József izr., bölcsész. 
20. Gönczy Lajos róm. kath., jogász. 21. Hajas 
Ernő ág. ev., állatorvosnövendék. 22 Hat-
vani Béla ev. ref., rajztanárjelölt. 23. llonéczy 
Zoltán ág. ev., gyógyszertanhallgató. 24. Huber 
Sándor ev. ref , üvegtechnikus. 25. Kanyó 
István róm. kath., jogász. 26. Kiss Lehel róm. 
kath., bölcsész. 27. Kmoskó György róm. 
kath., bölcsész. 28. Kocsis István róm. kath., 
műegyetemi tanuló. 29. Kolin Sándor izr., 
bölcsész. 30. Kosztolányi Zoltán ev. ref., böl-
csész. 31. Kovács Jenő ág. ev., bölcsész. 

32. Kovácsics Sándor ág. ev., orvosnövendék. 
33. Kund Vilmos ág. ev., orvosnövendék. 
34. Lyuiliovics Oreszt gör. kath., műegyetemi 
tanuló. 35. Marthy Pál róm. kaih., rajztanár-
jelölt. 36. Máthé József ev. ref., felső-keres-
kedelmi tanfolyamhallgató. 37. Mezey János 
róm. kath., orvosnövendék. 38. Misik Kálmán 
róm. kath., bölcsész. 39. Moszkovcsák Géza 
ág. ev., jogász. 40. Pap Zoltán ág. ev., állat-
orvosnövendék. 41. Petter Gyula ág. ev., 
műegyetemi tanuló. 42. ScJimidt József róm. 
kath., műgyetemi tanuló. 43. Simonovics Lajos 
izr., műegyetemi tanuló. 44. Somogyi Jenő 
róm. kath., műegyetemi tanuló. 45. Szabó 
Gyula róm. kath., jogász. 46. Szabó István 
róm. kath., műegyetemi tanuló. 47. Szedélyi 
Ferencz róm. kath., bölcsész. 48. Szmodics 
Kázmér róm. kath, műegyetemi tanuld. 
49. Szombathy József ev. ref., vasúti tanfolyam-
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hallgató. 50. Szombathy Kálmán ev. ref., böl-
csész. 51. Szőllősi József izr., jogász. 52. Szö-
rényi Ferencz izr., kereskedelmi akadémiai 
tanuló. 58. Szűcs Imre ág. ev., állatorvos-
növendék. 54. Takáts Béla róm. kath., orvos-
növendék. 55. Telegdi Sándor róm. kath., 
jogász. 56. Timina Zoltán róm. kath., rajz-
tanárjelölt. 57. Thirring Gyula ág. ev., böl-
csész. 58. Uy Károly ev. ref., műegyetemi 
tanuló. 59. Vadász Béla róm. kath., jogász. 
60. Velenczey Emil róm. kath., jogász. 61. Vér-
tes Gyula róm. kath., jogász. 62. Vörös Béla 
róm. kath., bölcsész. 63. Záboji Béla ág. ev., 
orvosnövendék. 64. Zwick Vilmos ág. ev., 
bölcsész. 65. Angeli Ödön római kath., 
jogász. 66. Balla Béla izraelita, állatorvos-
növendék. 67. Bleier Ernő izr., reálisk. VIII. 
oszt. tanuló. 68. Hollós Gyula róm. kath., 
rajztanárjelölt. 69. Molnár Aladár ev. ref., 
műegyetemi tanuló. 70. Somló József izr., 
jogász. 71. Schmidt Ferencz róm. kath., orvos-
növendék. 72. Szarvas Arnold izr., bölcsész. 
73. Fichtner Sándor ág. ev., zenetanárjelölt. 
74. Tóttősy Béla róm. kath., bölcsész. 75. Valló 
József róm. kath., jogász. 76. Obetko István 
ág. ev., bölcsész. 77. Molnár Gyula róm. kath., 
bölcsész. 78. Gréb Gyula ág. ev., bölcsész. 
79. Kovács Géza ev. ref., bölcsész. 80. Pécsy 
Gyula róm. kath., rajztanárjelölt. 81. Salamon 
Zoltán ev. ref., vasúti tanfolyamhallgató. 
82. Kecskeméthy László ev. ref., műegyetemi 
tanuló. 83. Párák Győző róm. kath., állat-
orvosnövendék. 84. Klincsko Ladomér ág. 
ev., állatorvosnövendék. 85. Tartler Vilmos 
ág. evangelikus, bölcsész. 86. Tartler János 
ág. evang, közigazgatási tanfolyamhallgató. 
87. Szokola Ottó róm. kath., pedagógiumi 
hallgató. 88. Bódy Ferencz róm. kath., polg. 
isk. tan.-jelölt. 89. Cserhalmi Ágost róm. 
kath., pedagógiumi hallgató. 90. Moravitz 
Lajos róm. kath., el. tanítóképezdei növendék. 
91. Gittig Ferencz róm. kath., pedagógiumi 
hallgató. 92. Hódi Géza róm. kath., művész-
növendék. 93. Szente Zoltán ev. ref., közigaz-
gatási tanfolyamhallgató. 94. Gyiday Ferencz 
róm. kath., polg. isk. tan.-jelölt. 95. Jánosy 
Samu ev. ref., polg. isk. tan.-jelölt. 96. Ispa-
novics Sándor róm. kath., pedagógiumi hall-
gató. 97. Kovács Dezső róm. kath., pedagó-
giumi hallgató. 98. Barabás Géza róm. kath., 
iparművészeti iskolai tanuló. 99. Kriipetz Lajos 
ág. ev., tornatanárjelölt. 100. Jakucs János 
gör. kath., pedagógiumi hallgató. 101. Mihál-
csik Pál róm. kath., polg. isk. tan.-jelölt. 
102. Nagy Zoltán ev. ref., pedagógiumi 
hallgató. 103. Pleininger Dezső róm. kath , 
polg. isk. tan.-jelölt. 104. Pólyák Dezső róm. 
kath., pedagógiumi hallgató. 105. Baskó 

Rezső róm.kath., polg. isk. tan.-jelölt. 106. Simon 
Ferencz ev. ref., polg. isk. tan.-jelölt. 107. Simon-
sics Antal róm. kath., pedagógiumi hallgató. 
108. Szabó Géza ev. ref., pedagógiumi hall-
gató. 109. Szmodics Szilárd róm. kath., pe-
dagógiumi hallgató. 110. Grosch Károly ág. 
ev., orvosnövendék 111. Tóth Dénes róm. 
kath., polg. isk. tan.-jelölt. 112 Tóth István 
róm kath., pedagógiumi hallgató. 113. Záray 
Jenő római kath., pedagógiumi hallgató. 
114. Zsögön Zoltán róm. kath., pedagógiumi 
hallgató. 115. Polyáry Miklós róm. kath., 
rajztanárjelölt. 116. Lestánszky Pál róm. 
kath., polg. isk. tan. jelölt. 117. Krusztek 
Károly róm. kath., polg. isk. tan.-jelölt. 118. Fo-
lento Lajos róm. kath., pedagógiumi hallgató. 
119. Steiner Győző róm. kath., művésznöven-
dék. 120. Schreiner Károly ág. ev., főipar-
iskolai tanuló. 121. Simon Lajos ev. reP., 
pedagógiumi hallgató. 122. Lantos Nándor 
izr., pedagógiumi hallgató. 123. Reményi 
Lajos izr., pedagógiumi hallgató. 125. Paál 
Sándor ev. ref., pedagógiumi hallgató.l25. 
Török Sándor róm. kath., pedagógiumi hallgató. 
126. Kisfalvay József róm. kath., jogász. 
127. Hofer Ödön róm. kath., postatanfolyam-
hallgató. 128. Fuhrmann László róm. kath., 
polg. isk. tan.-jelölt. 129. Walleshauser Gyula 
róm. kath., orvosnövendék. 130. Brascsajkó 
Gyula gör. kath., jogász. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Burián Albert (tiszteletdíjából) 1 K.; 
Leviczky Miklós (a beregmegyei ált. tanító-
egyesület szolyvai körének Polenán tartott 
gyűlésén rendezett, rögtönzött mulatság tisz'a 
jövedelmeként) 6 K. 2. Eötvös-alapra: Varga 
Béla, Szentes (1901. évi tagsági díja) 3 K.; 
Kerényi Nándor, Bars- Szelepcsény (50 ko-
ronás részesjegyének fele része, ezzel a 
megjegyzéssel: „fiatal, kezdő-tanító vagyok, 
de szivemből örülök, hogy ezen csekély ado-
mányommal öreg kartársaim segítségére le-
hetek") 25 K. 3. Vörösmarty-szoborra és 
alapra: Berger Vilmos (Sárbogárd) 1 K ; 
Mező Dániel (czikke után járó tiszteletdíjából) 
1 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros urnák 
(VII., Wessel én ji-utcza 52. sz.). 

T a r t a l o m : Nagyjaink emléke. Szabó Bugáth 
László. — Iskolai vallásos gyakorlatok. Szentgyörgyi 
Lajos. — A tanyai iskoláztatás. Szentkereszty Tiva-
dar. — A nyugdíjtörvény revíziója. Béti Ottó. — 
A számolás alapelemei. Legeza Mihálv. — Hivatalos 
rész. — S z ü n ó r a : Mesterválasztás. Szőke István. — 
Találós mesékről. Cs. A. — Irodalom. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója — Különfélék. 

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

Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot m inden magyarországi népoktatási 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes k i r . tanfelügyelő ál tal lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos t a világosan kiírandó* 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetés i díj előre kü ldendő 
be . Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tv^nket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyha?ábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BCD A PEST, II KEB., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem a<li_iii.lt vissza. 

A tanító közhivatalnok. igazságügyministernek a következő át-
(II.) X. vármegye közigazgatási bizott- i r a f c l • 

sága . . . sz. a l a t t kelt határozatával A vallás- és közoktatásügyi minister úrnak. 
N. N. állami elemi iskolai t an í tó t az Folyó évi április hó 22.-én 1249. sz. alatt 
ellene, t i l t o t t szerelmi viszony folyta- kelt nagybecsű átirata folytán, az N. N. X . . . . 
t á s a és a s e r d ü l t e b b t a n u l ó - l e á n y o k - községbeli állami elemi iskolai tanító fegyelmi 
ka i s zemben va ló gyanús viselkedés | ügyére vonatkozó iratokat / alatt visszaküldve, 
mia t t emelt vádak folytán meg ta r to t t van szerencsém Nagyinéltóságodat tisztelet-
fegyelmi vizsgálat u t án a vád alól föl- teljesen értesíteni, hogy az 1878. évi V. t.-cz. 
m e n t e t t e ; egyszersmind az iratoknak 270. §-ának 2. pontja és a 461. §. szempontjá-
azon indokolással, hogy köztisztviselő ból az állami, egyátalán pedig bármilyen jel-
ellen, h iva t a l i t é n y k e d é s é r e v o n a t k o z ó legű nyilvános iskolánál működő tanítók köz-
nyilvános rágalmazás tör tént , az 1878. hivatalnokoknak tekintendők. 
évi V. t.-czikk 270 . szakaszára való 1 Annak meghatározására ugyanis, vájjon 
h iva tkozássa l a b ű n v á d i e l j á r á s n a k a bizonyos hivatal magán- vagy közhivatal-e: 
panaszlók ellen való megindítása czél- az állam közjoga irányadó. E szerint állami 
jából a kir. ügyészséghez á t té te lé t hatóságok azok, melyek az állam ügyeit el-
h a t a r o z t a . látják, tekintet nélkül arra, vájjon megbízásu-

A p a n a s z l ó k a köz igazga tás i b izo t t - kat magától az államtól közvetlenül, vagy más 
ság ezen ha tá roza ta ellen föllebbezés- közjogi testületek közvetítésével nyerik, 
sei éltek s ennek folytán — a fölleb- I Minthogy pedig az államnak a jogbiztonság 
bezés eldöltéig — a bűnvádi eljárás föntartása, igazságszolgáltatás és az állami 
f ö l f ü g g e s z t e t e t t . czélok megvalósítására rendelt kényszer alkal-

A közoktatási minister, mielőtt a mazásán kívül, egyéb teendői is vannak a 
föllebbezés ügyében érdemileg döntött közmívelődés, a nemzetgazdaság és egyáltalán 
volna, az igazságügyministerhez kérdést I minden közérdek előmozdítása körül: a szűkebb 
intézett, aziránt, vájjon az 1878. évi értelemben vett közhivatalnokok mellett — kik 
V. t.-czikk 270., illetve 461-edik sza- az imperiumot vagy jurisdictiót gyakorolják — 
kasza s z e m p o n t j á b ó l az ál lami, egy- közhivatalnokoknak e szó tágabb értelmében azok 
átalán pedig bármilyen jellegű nyil- is tekintendők, kik az állam gondozó tevékeny-
vános i sko láná l m ű k ö d ő t a n í t ó k köz- ségének ügykörét az állam közvetlen vagy köz-
h i v a t a l n o k o k n a k t ek in t endők-e , vagy vetett befolyása alatt és ellenőrizése mellett 
sem ? Ezen megkeresésre érkezett az gyakorolják. 

Lapunk 51-ik számához két melléklét ván csatolva. 



810 5 2 . SZAM. 

Tényleg a büntetőjogi gyakorlat „közhiva-
talnokoknak" tekintette mindig a nyilvános 
intézeteknél alkalmazott tanítókat — ott is, hol 
megbüntetésükről hivatali bűntett vagy vétség 
miatt, de ott is, hol azon hathatósabb véde-
lemről való részesítésükről volt szó, mely a 
közhivatalnokot állásánál és jellegénél fogva 
megilleti. Az ezek irányában elkövetett és 
hivatali kötelességeiknek teljesítésére vonat-
kozó rágalmazás vagy becsületsértés tehát 
nézetem szerint a btkv. 270. §-ában meg-
határozott módon torlandó meg. (26.642/898. 
I. M.) 

Közöljük ezt a nagyfontosságú minis-
ter i átiratot, a mely a tanítók hathatós 
jogvédelmét b iz tos í t ja , s me lynek a l ap ján 
mindazon esetben, a midőn a tanítót, 
közhivatalnoki minőségében sértés, bán-
talom éri, ez ellen a megtorló bűnvádi 
e l já rás a kir. ügyészség á l t a l hivatalból 
megindítandó. 

A magyar művészet jövője. 
K. Lippich Elek vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. ministeri osztálytanácsos úr, a képző-
művészeti ügyek szakelőadója, a „Műcsarnok" 
czímű folyóiratban az e sorok élén álló czím-
mel nagybecsű czikket írt, mely nemcsak szak-
körökben keltett méltó föltűnést, de érdekli 
Magyarország néptanítói karát is, mivel arra 
vonatkozólag, hogy miként lehetne a magyar 
képzőművészet mai válságos helyzetén segíteni, 
az illusztris czikkiró azt mondja: „Az emberek 
nevelése: az iskola útján. Bele kell nyúlni 
azokba a pedagógiai gépezetekbe, a melyeknek 
szabályosan forgó kerekei gyermekeink lelkét 
őrlik. A magyar művészetet ott kell létrehozni, 
a hol a magyar társadalmat: a népiskolában, 
középiskolában, akadémiákon, egyetemeken." 
Óhajtja, hogy már a népiskola is, mint minden 
tudománynak és művészetnek alapvetője, vegye 
ki magának részét az esztétikai érzék fejlesz-
tésére ; azaz a művészet iránti fogékonyság, 
különösen helyes és czélirányos rajztanítással 
már az iskolában oltassék a zsenge ifjúság lel-
kébe, hogyha kikerül az életbe: kedvtelésnek, 
lelki szükségletnek tartsa a szépművészetekkel 
való foglalkozást. Követeli ezért a kötelező 

rajztanítást a népiskolában és középiskolában 
egyaránt. Pálczát tör azonban a most dívó rajz-
tanítási rendszer fölött. 

A ki ismeri rajzolási módszerünket és fog-
lalkozik rajtanítással, kénytelen a ministeri 
osztálytanácsos úr kritikája előtt meghajolni. 
A rajzolást nagyon sokan még mindig pusztán 
teknikai ügyességnek tekintik és tanítását 
akként teljesítik, hogy a növendékeket külföld-
ről halomszámra importált, gyakran igen 
silány rajzmintáknak mikroskopiai hűséggel 
való utánzásával a végletekig sanyargatják. 
Arra, hogy a rajzolótól azt is követeljék, hogy 
saját szemeivel lássa azt, a mit rajzol, hogy 
ne csupán külsőségekre fektesse a fősúlyt, 
hanem mélyebbre tekintsen; ne csak nézzen, 
hanem érezzen is, vajmi kevesen gondolnak. 
Mostani rajtanítási rendszerünk az ötvenes 
években megtartott első londoni világkiállításon 
vette eredetét. A világkiállítás ugyanis az 
összes résztvevő nemzetek képviselőivel meg-
értette, hogy ipari termékeik nívójának emelé-
sére minden lehetőt föl kell használniok. 
Elhatározták tehát, hogy iskoláikba egy álta-
lános rajtanítási tervet vezetnek be, mely a 
gyermekeknek kellő előgyakorlatot nyújtson 
szakiskolákba való beléphetésre. Ez annak 
idején szükséglet volt és ki is elégíthette az 
igényeket, ámde ma már másképen gondolko-
dunk és másképen érezünk! Hivatott egyének 
belátták, hogy a szellemnélküli, örökös másolás 
nem hogy nem fejleszti a rajzoló tehetségét, 
hanem ellenkezőleg megbénítja azt, sőt elfojtja 
a legnemesebb csirákat még azokban is, kik 
a természettől örökölt hajlamaiknál fogva leg-
szebb reményekre jogosítanának. 

Hála a szakkörök gondosságának, a régi 
nézetek kezdenek immár háttérbe szorulni s 
mind nagyobb tért hódít az az axióma, hogy a 
rajztanításnál nemcsak a szem és kéz képzése, 
hanem a kedélyképzés is czélul van kitűzve. 
Félre a sablonszerű, gépies rajzmásolással! 
hangzik már minden oldalról. Tanítsuk meg 
növendékeinket arra, hogy a lelki szem vezesse 
a kezet. A lélek működjék tehát a rajzolásnál. 
A kéz csak eszköz, mely az agy működésének 
híven engedelmeskedik. Az újabb lélekbúvárok 
azt állítják, hogy pusztán ügyesség nem is 
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létezik s a mit ez alatt értünk, az nem egyéb, 
mint a léleknek különös hajlama, rátermettsége. 
A lélek működésének ottan jut kiváló szerepe, 
a hol maga a természet szolgál rajzolási min-
tául. A természet szemlélése, tanulmányozása és 
megértése legyen czélunlc még a legelemibb 
rajzolásnál is. Törekedjünk arra, liogv növen-
dékeink megtanulják a természetet helyesen, 
gondolkodva és kalkulálva nézni s a tárgyakat 
úgy rajzolni, a mint azokat a természetben 

A művészettörténetekben lapozgatva, 
, hogy a régi klasszikus művészet is erre 

tanít s ha ilyen elvek lesznek vezérfonalai a 
mi rajztanításunknak is, bizonyára oly nemze-
déket fogunk fölnevelni, mely nemcsak saját 
életét és otthonát lesz képes szépen és ízlése-
sen alakítani, hanem a művészi termékek iránt 
is értelemmel, méltánylással és áldozatkészséggel 
fog viseltetni. 

(Bacs-Topolya.) Schlosz Lajos. 

V íszonossag, egyenrangúság. 
Fölvetettem a kérdést, kaptam rá két hozzá-

szólást. Nevezetes, hogy mindkét fölszólaló föl-
csapott a mostani visszás állapot védelmező-
jének ; habár az egyik előre kimondta, hogy 
közleményemnek minden momentuma igaz és 
való; a másik pedig „régi és meggyökerese-
dett baj"-nak, tehát szintén baj-nak ite'li azt 
a rendetlen állapotot, hogy az egyik népiskola 
nem respektálja a másik hasonló rangú nép-
iskola bizonyítványát. Tisztelt Uraim ! A hibát, 
a bajt nem takarni, nem menteni kell, hanem — 
orvosolni. 

Török Endre kollégám azt mondja: „Hat 
tanerő kétségtelenül szélesebb mederben mo-
zog. mint egy tanító hat osztályban." Hát ez 
úgv is van, igenis. Ámde a „meder"-nek, a 
melyben a népiskolák "mozogni tartoznak, azért 
ugyanazonosnak kell lennie a fönnálló tanterv 
szerint. Lehet a meder mélyebb, szélesebb, 
de — egynek kell lennie. A magyarajkú nép-
iskola akár osztott, akár osztatlan, tartozik 
megfelelni az érvényben levő tanterv követel-
ményének. A nem magyarajkú népiskola pe-
dig — akár osztott, akár osztatlan — szintén 
ahhoz a rendelkezéshez, tantervhez, óratervhez 
tartozik alkalmazkodni, melyet a közokt. kor-
mány adott ki számukra. A medernek tehát 
amazoknál is, emezeknél is. ugyanazonosnak 
kell lennie —- ez idö szerint. Lehet azt mélyí-
teni, szélesbíteni vagy izmosítani, de a gerincz-
nek meg kell lennie. 

A bizonyítványra nézve az nem mentő ok, 
hogy a gyermekek egyik iskolában november 
elején mennek be és kimaradnak márezius 
végén. Ez lehet gátló akadálya a haladásnak, 
de nem mentség arra, hogy másról adjunk 
irást, mint arról, mely a mértéknek megfelel. 
A tanterv megszabja pl. a negyedik osztály anya-
gát; ezt ha elvégzi a gyermek, akkor kaphat 
a negyedik osztályról bizonyítványt, ha nem, 
nem. A ki 5—6 hónapig járt csak, az termé-
szetes, hogy nem végezheti be rendesen. Már 
most mi következik ebből ? Bizony nem az, 
hogy azért csak adjuk ki neki a negyedik 
osztály elvégzéséről szóló bizonyítványt, hanem 
az, hogy ismételje meg az osztályt; mert a 
ki a minek nincs birtokában, arról bizonyít-
ványt nem kaphat. Járhat tehát valaki hat 
évig is népiskolába, nem következés, hogy 
azért nem a negyedik osztály bizonyítványával 
hagyja el az intézetet. Ezt követeli az igazság, 
az iskola megbízhatósága és a rend. 

Ha nem magyarajkú iskolától kap magyar-
ajkú iskola növendéket ? Hát természetes, 
hogy ez is rendezendő. Mondja ki a közokt. 
kormány egy rendeletben, hogy a nem ma-
gyarajkú iskola negyedik osztályú növendékét 
a magyarajkú iskola pl. csak a második vagy 
harmadik osztályba tartozik fölvenni. De okve-
tetlen rendezni kell ezt a dolgot, nehogy egyik 
iskola aláássa a másik hasonló rangú iskola 
tekintélyét; hogy egyik iskola ne legyen ki-
szolgáltatva a másik iskola tanítója, vezetősége 
kénye-kedvének. Azt joggal elvárhatja min-
denki, hogy ugyanazon tantervű iskolák közt 
a viszonosság meglegyen; máskép hát mit ér 
a bizonyítvány, ha arra sem jó, hogy annak 
alapján a hasonló rangú iskola fölvehesse a 
következő osztályba a növendéket? 

Az is visszás állapot, hogy a polg. iskolák 
fölvételi vizsgálat alapján szedik föl a tanuló-
kat az első osztályba. Minek ez, ha van bizo-
nyítvány a negyedik osztályról ? Meg hiszen 
a fölvételin is csak a negyedik osztály főtan-
tárgyaiból és anyagából kérdezősködnek, vizs-
gálnak. 

A múltkori czikkemben a következőket is 
mondtam: „Ha a középiskola első osztályába 
való fölvételnél respektálni tartozik a közép-
iskola igazgatósága a népiskola negyedik osz-
tály elvégzéséről szóló bizonyítványt" 
„De nem tartozik!" — felelte rá a szerkesztő 
úr. — Szalay Pál kollégám is belefogózott 
ebbe a megjegyzésbe, (azt hiszem, hogy még 
többen is) s most már azt hiszi az ország 
tanítósága, hogv nekem nincs igazam, hogy a 
föntebbi állításom téves. Itt feleselni csak úgy 
a levegőből haszontalan volna; itt csak írott 
rendelkezéssel lehet argumentálni. S mert én 

5 1 * 
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a népiskolai tanítóságra, a népiskolák közjogi 
állására, rangjára és tekintélyére nézve rop-
pant fontosnak tartom annak tudását, hogy a 
középiskola igazgatósága igenis tartozik respek-
tálni a népiskola bizonyítványát, e czélból 
ideirom az 1890. évi 24.638. sz. alatti minis-
teri rendelettel kiadott középiskolai „Rend-
tartás" idevágó pontját szórói-szóra: „5. §. 
Mind a gimnázium, mind a reáliskola első 
osztályába az 1883. évi XXX. t.-cz. 10. §-a 
értelmében csak oly növendékek vétetnek föl, 
kik életük kilenczedik évét már betöltötték 
és vagy arról, hogy a népiskola négy alsó osz-
tályát jó sikerrel végezték, nyilvános népisko-
láktól nyert bizonyítványt mutatnak elő, vagy 
fölvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló 
mértékű képzettséggel bírnak."* 

Nos, hát nem tartozik ? . . . Átnéztem 11 
középiskola (főgimn., reáliskola) mult tanévi 
értesítőjét, azokból is azt látom, hogy a közép-
iskolák igazgatói valamennyien a Rendtartás 
idézett §-a alapján adták ki az „értesítést a 
jövő tanévre." Egyik sem követel fölvételi 
vizsgálatot, ha van bizonyítvány. Ebből az tet-
szik ki, hogy a középiskolák igazgatói sem 
ignorálhatják és nem is mellőzik a népiskola 
bizonyítványát, nemhogy elemi népiskoláknál 
volna helyes az eljárás, a mellőzés. 

Ez idő Szerint joga van ezt tenni az állami 
és községi népiskoláknak az „ Utasítás "-ból 
folyólag; de éppen azért vetettem föl én ezt 
a kérdést, hogy ez a visszásság, ez a logikát-
lanság, ez a rendetlen állapot megszüntettes-
sék; hogy ezt a fonákságot töröltessük az 
„Utasítás"-ból és szűnjék meg tényleg is, 
papiroson is a rendetlen állapot. Legyen meg 
a viszonosság népiskola és népiskola között. 
Középiskoláknál rendezve van, legyen tehát ná-
lunk is rend. Uralkodjék nálunk is a jog, igaz-
ság és a törvény. 

(Zala-Egerszeg.) Nóvák Mihály. 

Ä népszámlálásról. 
A népszámlálás nagyon régi eredetű. Már a 

régi görögök és rómaiak idejében is van 
nyoma. Nálunk az alkotmányos élet helyre-
állításától számítva háromszor volt népszámlá-
lás s most új évben lesz a negyedik. De azért 
még most is sok küzdelem lesz a nép balité-

* A középiskolai Rendtartás ez idézett §-át mi 
is ismertük, de azt is tudjuk, hogy, mivel ebben a 
8-ban nincs határozottan kimondva az, hogy csak 
oly növendékek veendők föl (mert az, hogy „vétet-
nek" föl: fakultativ erejű) a kik stb. —- sok közép-
iskola egyes tárgyakból fölvételi vizsgálatnak veti 
alá a IV. el. isk. bizonyítványnyal jelentkező tanu-
lókat. így értendő az a megjegyzés, a melylyel 
N. M. előbbi czikkét kisértük. Szerk. 

letével, mert a nép könnyen félremagyarázza 
a népszámlálás czélját. 

Meg kell értetni azért a néppel, hogy ez 
nem az adóemelés, vagy az egyesek vagyoni 
állapotának kikutatása végett történik — a mint 
ezt a népbolondítók szokták hirdetni — hanem 
szüksége van erre a tudománynak, szüksége 
van az országnak s szükségünk van mindnyá-
junknak, hogy megtudjuk, hogyan és miképen 
állunk, hányan vagyunk ? 

Az első alkotmányos népszámlálást nálunk 
az 1869 : III. t.-cz. rendelte el s ez az 1869. 
decz. 31.-én létező állapot összeírását ren-
delte el. E szerint nemcsak a lakosság, 
hanem a lakhelyek és hasznos háziállatok is 
összeirandók voltak. Kötelességévé tette a 
törvény mindenkinek, hogy saját maga, család-
tagjai, hozzátartozói és lakói állapotát híven 
bevallja. És a ki magát a népszámlálás alól 
kivonja, vagy hamis bevallást tesz: azt 20 írtig 
teijedhető pénzbirsággal rendelte büntetni. 

A második alkotmányos népszámlálást az 
1880 : LH. t.-cz. rendelte el az 1880. évi 
deczember 31-ikén létező népességi állapot föl-
tüntetésére, melyet 1881. január elsejétől 10-ik 
napjáig kellett befejezni. A népszámlálással 
egyidejűleg a lakhelyek és némely háziállatok 
is összeirandók voltak. Szintén kötelességévé 
volt téve mindenkinek a bevallást híven és az 
igazságnak megfelelően tenni meg. 

Most már szigorúbb büntetést szabott a 
törvény azokra, a kik magukat a számlálás 
alul szándékosan kivonják, vagy tudva hamis 
vallomást tesznek, vagy a számlálásnak kellő 
időben való befejezését szándékosan megakaszt-
ják s kimondta, hogy az ilyenek ötven forin-
tig teijedhető pénzbírság alá esnek és ha a 
pénzbírságot megfizetni nem tudnák, minden 
10 frtig teijedő összeg után egy-egy napra 
elzáratnak. 

A harmadik alkotmányos népszámlálást az 
1890 : IX. t.-cz. rendelte el az 1890. évi 
deczember 31-ikén létező népességi állapot 

| kimutatására s e népszámlálásnak 1891. évi 
január elsőjétől tizedikéig kellett megtörténni. 
Itt már a népszámláson kívül csak a köz- és 
magán épületek összeirása rendeltetett el s a 
háziállatok összeírása teljesen mellőztetett. 

Szoros kötelességévé tette a törvény min-
denkinek, hogy a szükséges adatokat saját 
maga, családtagjai, hozzátartozói és lakói után 
híven és pontosan bevallja és szolgáltassa. 
Kihágásnak és ötven forintig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendőnek minősítette a törvény 
a népszámlálás alól kibúvást, a tudva hamis 
vallomás tevést és a népszámlálás kellő időben 
befejezésének megakasztását. „Az a közeg, kinek 
hanyagsága, vagy rossz akarata miatt a számlálást 
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ismételni kellene, az ebből eredt költségeket 
megtéríteni tartozik" — mondja a törvény... 

A negyedik vagyis legújabb népszámlálást az 
1900 : XLm. t.-cz. rendeli el, mely „az 1900. 
évi deczember 31-ike és 1901. évi január hó 
elseje közti éjfél időpontjában létező népességi 
állapotot" akarja föltüntetni s 1901. évi január 
elseje és tizedike közt lesz befejezendő. 

Ez a népszámlálás részben terjedelmesebb 
lesz az eddigieknél, mert a tulajdonképeni 
népösszeiráson kívül nemcsak a köz- és magán 
épületek és a lakások írandók össze, hanem — a 
mi eddig még nem volt — „a kisipar körébe 
tartozó iparüzemek fölszereléseinek és termelési 
viszonyainak" állapota is. 

A kérdőpontok kitöltéséről, a számláló-
biztosok díjazásáról és a felmerülő fuvar és 
egyéb költségekről a községek tartoznak 
gondoskodni. 

Ez utóbbi törvény nem szab ki ugyan 
külön büntetést a népszámlálást akadályozókra, 
azonban föntartja ide vonatkozólag az 1897: 
XXXV. t.-czikket (mely a központi statisztikai 
hivatalról intézkedik), ez pedig így szól: 

„13. §. A ki tudva hamis vagy valótlan sta-
tisztikai adatokat vall be, vagy az adatok 
beszolgáltatását megtagadja, kihágást követ el 
és annyiszor a mennyiszer száz koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő." 

„14. A ki a jelen törvény szerint beszol-
gáltatandó statisztikai adatok gyűjtését hamis 
hírek terjesztésével megnehezíti, vagy ez által 
a fölvételnek az előszabott időben való végre-
hajtását megakadályozza, az ebből származó 
károkat, úgy, mint az esetleg szükségessé vált 
újabb fölvételi vagy egyéb intézkedések költ-
ségét viselni tartozik. Az okozott károk meg-
térítésére vonatkozó kötelezettséget, valamint 
a költségek összegét az illetékes királyi bíróság 
állapítja meg.". . . 

Mindenkinek nemes kötelessége, hogy a 
törvénynek érvény szereztessék. 

Azért azok, a kik a nép között forognak 
s éppen magasztos hivatásuk a nép oktatásán 
és fölvilágosításán működni: most a népszám-
lálás küszöbén igyekezzenek odahatni, hogy a 
nép helyesen fogja föl a népszámlálás czélját, 
azokat pedig, a kik erről hamis híreket ter-
jesztenek, figyelmeztessék a következményekre 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

E G Y E S Ü L E T I ELET. 
A csongrádvármegyei tanítóegyesület 

központi választmánya f. hó 1.-én tartotta meg 
első ülését, melyen Nemeeskay István elnökölt 
és kijelentette, hogy azt a rendszerét az egye-
sület vagyonával való gazdálkodásnak, a mi a 

lefolyt közgyűlésen olyan erős bírálatot idézett 
föl, nem akaija föntartani, hanem az lesz 
főtörekvése, hogy a megsokasodott adósságokat, 
a mennyire lehet, törleszsze. A pénztári jelen-
tésekből kitűnt, hogy az egyesületnek ez idő 
szerint 2676 korona adóssága van, a miben 
több sürgősen követelt számla már két-három 
év óta várja rendezését. A nekünk beküldött 
tudósítás szerint az egyesület válságáról a 
szegedi lapokban megjelent hírek nem felelnek 
meg a valóságnak. Mi ezt, természetesen, 
örömmel veszszük tudomásul és — várjuk a 
fejleményeket. 

3% A marosi róm. kath. tanítóegyesület 
Iszlóban tartotta meg őszi gyűlését, melyen 
Hadnagy István „az isk. szellemi és testi 
fenyítésről" értekezett. A gyűlés örömmel fo-
gadta és tette magáévá a Szokoly István által 
is mindnyájunk figyelmébe ajánlt ama czikket, 
mely liácz Bélától a Néptanítók Lapja 42. 
számában jelent meg a nyugdíjtörvény revíziója 
czímén. Old Károly plébános és Győri László 
helybeli tanító sikerült gyakorlati tanítást tar-
tottak. 

[x] A Munkács-egyházmegye szatmár-
németi esperes-kerület gör. kath. tanítói 
kara őszi rendes gyűlését Kökönyözsdön tartotta. 
Tanítást és fololvasást Bábmecz Tivadar tartott. 
A gyűlésen lelkesen fölkarolták az Eötvös-alapot 
és a Tanítók Háza gyufáját. A kik még 
eddig nem léptek be az Eötvös-a'ap tagjai 
közé, most a gyűlésen jelentették ki ebbeli 
hajlandóságukat s erről kötelező nyilatkozatot 
is állítottak ki. 

£ A tokajhegyaljai gör. kath. esp. ker. 
tanítóegyesülete Tolcsván tartotta meg rendes 
őszi közgyűlését. — A gyűlést Bányai János 
ker. esperes nyitotta meg, majd Orosz Mihály 
tartott mintaelőadást, Tegze Mihály pedig 
„az egyházi közének tanításáról a népiskolában" 
czímü értekezését olvasta föl. Végül számos 
ügy elintézése után a Tanítók Háza ügyének 
pártolása czéljából egyhangúlag elhatároztatott: 
a kerület összes tanítóinak az Eötvös-alap orsz. 
tanítói segélyalap évdíjas tagjai közé való 
belépése és a Tanítók Háza gyufájának lehető 
legnagyobb mérvű terjesztése (F. A.) 

!Pb Ä kolozsmegyei tanítótestület bánfiy-
hunyad-alniásinenti köre ez évi 11. rendes 
gyűlését Bánffy-Hunyadon tartotta meg. Koltaí 
Lajos tartalmas elnöki megnyitó beszéde után 
Láng Géza a „dalról és a tornáról", Bene Lajos 
„a szüléknek tartozó tisztelet ápolásá"-ról, 
Ilosvai Lajos „mivel foglalkozhatik a tanító 
az iskolán kívül" czímü tételről olvasott föl. 
A gyűlés folyama alatt az elnök ívet köröz-
tetett és a kinek még nem volt naptára, meg-
rendelte számukra a Magyar Tanítók Naptárát. 
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13 Az aradvidéki tanítóegyesület boros-
jenó'i köre Borosjenőn tartotta őszi gyűlését, 
melyen kegyelettel emlékeztek meg néh. Csabai 
Samu borosjenői igazgató-tanítóról. Gombos 
Ferencz butyini állami tanító sikerült gyakor-
lati tanítást tartott: a „Nemes tett" czímű olvas-
mányt tárgyalta. Schviegl Gyula jelentette, 
hogy az A. V. T. E. őszi gyűlésén a megyei 
egyesület elnökének 180 koronát megajánlott, 
sőt azt már meg is küldte, a fiókkör utólagos 
jóváhagyása reményében, hogy a megyei 
egyesületet a 4000 koronás Tanítók Háza 
alapítvány megtételében segítse. Ugyancsak 
Schviegl Gyula értekezett „A hazafiság, val-
lásosság és erkölcsösség "-ről. Elhatározták, bogy 
a fiókkör gyűjtések útján mégis 400 koronás 
alapítványt tesz az Eötvös-alapnál. 

A A munkácsegyházmegyei k-.tanítók 
egyesületének dolhai köre őszi körgyülését 
Dolhán az állami isk. helyiségében tartotta. 
Demjanovics Endre cz.-kanonok, ker. esperes 
tartalmas beszédet mondott. A gyűlés fölka-
rolta a Tanítók Háza ügyét is. és nyomban 
gyűjtést is rendeztek, melynek eredménye 24 
korona 50 fillér. 

= A Tanítók Tanácsadója czímű útmu-
tatókönyv, melyet lapunk szerkesztői adnak 
ki, már sajtó alatt van s a jövő hó első 
napjaiban megjelenik. Erről a munkáról 
melyet egyenesen olvasóink fölszólítására adunk 
ki s a mely állandó tanácsadója lesz minden 
tanítónak, a következő „előszó" ad fölvilágosítást: 
Mióta Wlassics Gyula dr. közoktatási minister 
úr a Néptanítók Lapja szerkesztését reánk 
bízni kegyeskedett, hivatalos kötelességünk 
határán túl foglalkoztunk a tanítók ügyes-bajos 
dolgainak eligazításával. Évente ezren, meg 
ezren fordultak hozzánk tanácsot kérő leveleik-
kel, melyekre részint a lap „Tanítók tanács-
adója" cz. rovatában, részint levelezés útján 
adtunk választ. A tanítók ügyeinek jóakaratú 
fölkarolása közben évről-évre mindinkább meg-
győződtünk róla, hogy a tanítóság személyes 
sérelmeinek, a hatóságokkal való összeütközé-
seinek okát legtöbbször abban kell keresnünk, 
hogy a tanítók — és számos esetben az 
iskolai hatóságok — hatáskörük, jogaik, köte-
lességeik felől tájékozatlanok. Növeli ezt a 
zűrzavart ama körülmény, hogy évenkint leg-
alább 600 új tanító lép hivatalos pályájára, 
kik tapasztalat híján nagyon is rászorulnak 
jóakaró tanácsra, segítő kézre. A lapunk meg-
honosította állandó tanácsadás általános ked-
veltségnek örvend. Számtalan helyről érkezett 
levél és személyes fölszólítás nemcsak tanács-

adásunknak további folytatását sürgette, hanem 
arra is buzdított, ösztönzött bennünket, hogy 
a tanítók s tanítójelöltek kezébe könvv-alakban 
gyakorlati tanácsadót adjunk, melyhez mint liü 
barátjukhoz, bármikor könnyen fordulhatnak 
tanácsért. Ennek a sürgetésnek, a tanítóság 
közóhajának kívánunk eleget tenni, midőn 
„Tanítók Tanácsadója" czímén ezt a gyakorlati 
útmutatókönyvet közrebocsájtjuk. Felöleltük 
ebben a tanítók ügyes-bajos dolgainak leg-
jelentősebbjeit. E mellett az időnkint fölmerülő 
különösebb esetekben útmutatást fogunk adni 
a Néptanítók Lapja „Tanácsadó" rovatában; 
de viszont az általánosabb jellegű kérdések 
nagy részének megoldásánál e közrebocsátott 
könyvre fogunk utalni, mert a lap korlátolt tere 
nem engedi meg, hogy egyes dolgokat mind-
untalan ismételgessünk a tanítói pályára lépő 
új, meg új nemzedék kedvéért. A tanítók 
iránt érzett szeretet és meleg érdeklődés 
sugalmazta ezen müvünk közrebocsátását. Evvel 
lehetségessé válik, hogy ezentúl egy fegyver 
helyett két fegyverrel harczoljunk a tanítók 
igazaiért; egy kéz helyett két kézzel orvosol-
hassuk a tanítók körében fölmerülő bajokat. 
Erős meggyőződésünk, hogy ha a tanító-jelöltek 
szakbavágó pedagógiai képzés mellett az iskolai 
szervezet körében legalább ennvi gyakorlati 
ismeretre tesznek szert és ügy lépnek ki az 
életbe: sokkal több megnyugvással, megelége-
déssel, több önbizodalommal működhetnek a 
tanítói pályán. Igaz barátot, hűséges tanácsadót 
találnak a magyar tanítók ebben a műben, 
mely természetes kapcsolatban áll a Néptanítók 
Lapja útján kifejtett közérdekű tevékenysé-
günkkel. Ujváry Béla, a „Néptanítók Lapja" 
felelős szerkesztője. Dr. Gööz József, a ,. Nép-
tanítók Lapja" segédszerkesztője. 

—- A népoktatás ügye J.-N.-K.-Szolnok-
megyében. 43.499 mindennapos és 18.113 
ismétlő-tankötelese volt a J.-n.-k.-Szolnok-
megyei tankerületnek. A mindennapi isko-
lákba 34.625, ismétlőkbe 11.770 gyermek járt, 
iskolázatlan tehát 15.251, 1200-zal kevesebb, 
mint az előző évben. Hogy 10.000-en fölül 
van a mindennapi iskolába nem járó tanköte-
lesek száma, annak fő oka az iskolák elégte-
len volta. Csak 26.872 négyzetméter térfogatú 
iskoláink ugyanennyi növendéket fogadhatná-
nak be, 456 tanítónk csak 27.360 gyermeket 
oktathatna:. így a túlzsúfoltság nyilvánvaló. 
Az utolsó 3 év alatt e vigasztalan helyzet 
javítására mennyi történt, annak statisztikai 
mértékét az adja meg, hogy több mint 
70.000 K. évenkinti államsegély engedélyezte-
tett : de még legalább ennyi szükséges az 
iskolák tűrhető mérvig fejlesztésére. 



Petőfi.* 
Ki volt Petőfi? 
Fényes meteor: megjelent, ragyogott és 

eltűnt. De nyomában világosság támadt. 
Ki volt Petőfi? 
A megtestesült hazaszeretet: azt a földet, 

a melyen bölcsőjét ringaták s a melynek sza-
badságáért vérét ontotta, senki sem szerette 
jobban, mint ő. 

Ki volt Petőfi? 
A megtestesült nemzeti géniusz: azt a népet, 

a melyből származott, senki sem szerette job-
ban, mint ő. Egy az ő lelke azé a népével, a 
melynek minden ízében költői érzelem- és 
gondolatvilágát nálánál hívebben, találóbban és 
költőiebben senki sem tudta kifejezésre juttatni. 

Ki volt még Petőfi ? 
Nemzeti hős: kardot köt, hogy harczoljon 

és meghaljon hazája függetlenségéért. Ügy hal 
meg, a mint ő maga kívánja: ifjan, a csata-
téren a népszabadságért. Elete : dicsőség, 
halála: megdicsőülés. 

Fenkölt gondolatoknak, magasztos érzel-
meknek, igazi emberszeretetnek, jó szívből 
fakadó gyöngédségnek, nemes önérzetnek fog-
lalatja ő. A legistenibb, a mi emberben lehet: 
a földre szállt költészet. 

Olvassátok Petőfit, hogy azt tanuljátok meg 
tőle, a miben már-már megfogyatkozunk: a 
hazaszeretetet. 

Olvassátok őt, ifjak és öregek, de kivált ti 
ifjak, mert a ki Petőfit olvassa, az meg-
szereti ezt a vérrel öntözött, áldott magyar 
földet, a melyet nálánál szebben senki sem 
énekelt meg. 

Olvassátok Petőfit, mert a ki őt olvassa, az 
megszereti azt a jó magyar népet is, melynek 
józansága, kitartása és szívós fajszeretete mái-
ezer éve, hogy megtartotta Árpád örökét. 

* Előszó „Petőfi Sándor válogatott versei" czímű 
20 filléres ifjúsági füzethez. Az Athenaeum kiadása. 
(L. mai számunk „Különfélék" cz. rovatát.) 

Olvassátok őt, mert az ő költeményeiből 
az a levegő árad ki, a mely a ti egyetlen 
éltető elemetek: a magyar levegő, az alföldi 
délibábos, aranykalászos rónaságok friss leve-
gője. 

Olvassátok őt, mert az ő költészete üde, 
őszinte, közvetetlen s ennélfogva ő minden 
időnek és minden kornak a költője. 

És olvassátok őt, hogy legyen lelki gyö-
nyörűségetek, hogy megszeressétek a szépet 
és az igazat, hogy szivetek megessék a sze-
gényen, az elnyomotton, a szenvedőn, hogv 
igazságosakká és jókká legyetek. 

Olvassátok őt, magyar ifjak; az ő művein 
tanuljatok meg olvasni és tanítsatok meg má-
sokat is, százezreket, az ő költeményein az 
olvasásra. 

Olvassátok Petőfit és legyen az ő költé-
szete a ti nemzeti bibliátok. 

Magyarázzam-e nektek Petőfit ? Minek ? 
Magyarázza Petőfi maga-magát. A kinek 
magyar a szíve, magyar a gondolkodása, az 
magyarázat nélkül is megérti őt, mert az ő 
költeményeiben magyar szív, magyar gondol-
kodás nyilatkozik meg. 

Nem magyarázom hát nektek Petőfit, e 
helyett még egyszer azt mondom csak: olvas-
sátok őt és meg fogtok erősödni abban a 
hitben, hogy a nagy világon e szép hazán 
kívül „nincsen számotokra hely" s hogy „itt 
élnetek, halnotok kell." 

Ujváry Béla. 

A nyomor karácsonya. 
A serczegő mécs halványan világítja meg 

a helyet, melyet inkább ólnak, mint lakószobá-
nak lehetne nevezni. 

Egy deszkapad és durván összerótt láda az 
egész bútorzat. Az egyik sarokban valami 
tűzhely-féle van, melyen néhány megfeketült 
krumpli kétfelé tördelve hever szanaszét a hamu 
és szén között. 

A másik szögletben a pad mellett — me-
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lyen a mécs áll —- egy csomó szalmán pisz-
kos rongyok között fetreng egy kis leányka. 

Előtte sápadt, sovány arczú férfi ül lehor-
gasztott fejjel. 

S hogy a nyomorúság képe teljes legyen, 
a fekhely szélén egy kecske összegubaszkodva 
rágcsálja a száraz, összezuzódott szalmát. 

A hitvány mécset valami avas zsiradék táp-
lálja, mely bűzhödt szagot terjeszt a szobában. 

A leányka arcza viaszszínű, csak két orczács-
káján vannak karminpiros foltok, szemei láz-
ban égnek. 

S a mint kínjában föl-fölsikolt, a férfi föl-
kapja fejét, melléből nehéz sóhaj szakad föl. 

— Anyicska! — kiáltoz a gyermek láz-
álmaiban. 

— Anyicska! — hova mentél, hozz nekem 
egy kis kenyeret. Aztán mondd meg a Velki 
Pánnak, hogy küldjön nekem karácsonyfát, a 
milyent tavaly láttam Annuskáéknál, mikor 
levelet vittem hozzájuk. Olyan angyalokkal és 
csillogó tündérhajjal volt az telerakva. Oh de 
szeretnék én olyan angyalokat látni 
De te elmentél Anyicska azok közé, s nem 
akarsz hozzám jönni. Jaj csak nekem egy 
karácsonyfát hoznál! . . . Anyicska! Anyicska! 
jöjj vissza! 

Az a sápadt arczú ólombányász egész tes-
tében megrázkódott, fölugrott, s rohant ki a 
szabadba. 

A völgyből az áhítat szárnyán ének- és 
liarangzúgás jött föl hozzája, mely összevegyült 
a fenyvesek morajával. 

— Ah! — gondolta magában emberünk — 
azok ott lent a Megváltó születését várják. 
Szegény embernek halál a Megváltója . . . 

Azok ott lent dicsérhetik, a Megváltót, 
adott nekik mindent, a mi az életet könnyűvé 
teszi. De mije van neki ? Egész éven keresz-
tül a mérget lehelő ólombányákban dolgozik, 
még a jótékony nap sugaraitól is meg van 
fosztva. S ezért kap a kincstártól napi huszon-
nvolcz krajczárt. Még krumplira sem elég! 
S most karácsony estéjén nincs neki fája, 
nincs kenyere, nincs ruhája, s gyermeke ott 
fetreng rongyokban betegen a hideg, fűtetlen 
putriban. Nem nyújthat neki egv darabka 
kenyeret, egy csöpp meleg ételt. 

Az ünnepi harangszó nem hatotta meg 
lelkét, hanem mint martalóczok rohanták meg 
a vad indulatok. 

— A halál a megváltó — mormogta 
magában. 

Tavaly megváltotta, elvitte a feleségét, 
nyomorának osztályosát, most meg gyermeke 
után nyújtotta ki hideg, csontos kezeit. 

— Hát csak hadd vigye! legalább megszaba-
dni e földi nyomorúságtól. Utolsó kívánságát 

azonban teljesíteni fogja, hoz neki egy kará-
csonyfát az erdőből. Hisz az Úristen tele növesz-
tette a hegy gerinczét sötétzöld fenyűkkel s 
ezt nem csupán a gazdagok kedvéért tette. 

Megindult fölfelé a ropogós havon, f'öl a me-
redeknek, hol fiatal jegenyefenyük az ágaikra 
rakódott hójegeczektől s a holdsugár fényé-
től tündéri fényben csillogtak. 

Sápadt arczára kékes fényt vetettek a csil-
lagok, s olyan volt valósággal, mintha az éhség, 
a nyomor apologiája lett volna. 

Durva késével nekiment egy sudár, fiatal 
fenyühajtásnak, s egy-két vágásra tövében 
megtörve dült le az a hópárnára. Vállára 
akarta emelni, mikor háta mögött a száraz 
avar megzörrent, s a hóba lehullott ágak 
megroppantak. 

Nem ijedt meg. Azt gondolta, hogy medve 
jár arra felé, s az ok nélkül nem támadja 
meg az embert. 

De mikor hátranézett s tíz lépésnyire meg-
látta a bányatanácsost, a bányák és kincstári 
erdők felügyelőjét, akkor megrázkódott egész 
testében s az éhségtől bágyadt szemeiben a 
vad indulat lángja lobbant tol, melv veteke-
dett a csillagok villogásával. 

Egyszeribe átvillant a gondolat elméjén, 
hogy az, a ki dusálkodik minden jóban, most 
idejön megzálogolni őt, mert beteg leány-
kájának egy kis fenvűt visz a kincstári 
erdőből. 

Görcsösen szorította markába durva kését. 
A mint fejét daczosan hátraszegte, egv nagy 
csillag fényét látta kigyúlni az égboltozaton, 
s e pillanatban alulról ájtatos zsolozsma hang-
jai hatottak föl hozzá, melyek a Megváltó szü-
letését hozták hírűi. 

Az éjféli szellő elsusogta a magasban ringó 
fenyüknek. s azok egymásnak hajlongva adták 
tova az örömhírt, hogy megszületett a Názáreti. 

A lelkében dúló vad indulatok viharja egy-
szerre lecsendesült s szíve ellágyult, mint a ke-
mény hó a tavaszi napfénytől. 

Nem gondolt már semmire, csak arra, hogy 
az ő hitvestársa valahonnét a csillagok közül 
néz alá, a mint ő bandita módjára kést szo-
rongat a kezében. Lelki szemei előtt egv O o . 
pillanatra megjelent az otthoni kép, a ron-
gyok között fetrengő, s lázban félrebeszélő 
leánykája. 

A fájdalom megnyitotta lelkének csatoniáit 
s végigfolytak könnyei sápadt, beesett arczán. 

Kalapját levéve alázatosan állt most már a 
bányatanácsos előtt. 

Ez a mint meglátta a durva külsejű férfit 
így ellágyulni, a kezében tartott fegyvert vál-
lára akasztotta s a szánalom érzetétől előbbi 
rideg arcza szelid vonásokat öltött. 
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Megismerte bányamunkását, odament hozzá, 
s vállára téve kezét szelid hangon szólt hozzá: 
— Mi bajod Janó ? miért jársz itt éjféli idő-
ben a kincstári erdőben ? 

— Leánykám haldoklik, nagyságos uram, nem 
adhatok neki meleg ételt, meleg ruhát, legalább 
azt az utolsó óhaját teljesíteni akartam, hogy 
viszek szegénykének egy üres karácsonyfát. 

A bányatanácsost nagyon meghatotta ez 
ember nyomorúsága, fájdalma s az a távolság, 
mely eddig közte és a bányamunkás között 
rang, műveltség tekintetében létezett, egysze-
ribe elmosódott lelkében s kezdte belátni 
annak igazságát, hogy a közös baj és közös 
szerencsétlenség hozza egymáshoz legközelebb 
az embereket. 

ü t nem a nyomorúság, csak a fájdalom űzte 
ki hajlékából. 

Nem tudta otthon eltölteni a karácsony-estét. 
Éppen ma egy éve, hogy leánygyermekét 

elvesztette. Pedig ő megadhatott mindent, a 
mit pénzzel, vagyonnal meg lehet adni, csak 
életét nem tudta megmenteni. S most úgy 
érezte karácsony-este otthon magát, mint az 
üres fészekben, melyből kihalt az ének és 
madárcsicsergés. 

— Hát csak vigy Janó karácsonyfát, meg 
tűzrevaió fát is. 

És ő maga segített összeszedni egy nagy 
kötegre való rőzsét, s együtt vitték le a hegy-
oldalban levő putrihoz. 

A beteg leányka a lázban kimerülve aludt 
a kecske mellett, annak testétől melengetve. 

A bányatanácsos — mint Szent-György 
lovagja - levetette felső kabátját, s azzal 
takarta be a kis leánykát. 

Egy óra múlva pedig kocsival jött vissza a 
szegény Janó kunyhójához; hozott meleg ruhát, 
tavalyi karácsonyfadíszt, kenyeret, bort, húst, 
szóval ellátta őket gazdagon élelemmel, sőt 
még pénzzel is. 

•Janó hálásan, könyezve csókolta meg a 
bányatanácsos áldó kezét, s mikor magára 
maradt, kint a putri ajtaja előtt, térdrehullott, 
összekulcsolta kezét, s hálatelten fohászkodott 
az ég felé: — Oh Velki Pán! eljöttél e szent 
estén a nyomorúság hajlékába is, dicsértessék 
érte a te szent neved! 

'Nayy-Tapolcsdny.) Szalay Pál. 

A postás kisasszony. 
Szegény Osery Emma még viruló fiatal 

korában volt, mikor családját a szerencsét-
lenség semmivé tette és szétzüllesztette. Meg-
volt mégis az az elégtótele, hogy, nem lett 
kénytelen mint sok más elszegényedett leány 
idegenek kezelábává lenni. _Egy félreeső _falu-

ban kis ház, ennek homlokán a pósta-
czímer. S e házban úrnő volt, mint hivatalnok 
tisztelet s megkülönböztetés részese, s a kegyes 
Isten azonfölül megengedte neki azt is, hogy 
elaggott öreganyjának gyámolítója lehessen. 

Sok év óta már. Egyhangú, de nyugodt volt 
az élete. Az érkező tavasz virágzó fáival, ger-
jesztő illataival, epedő madárdalaival meg-
remegtette az ő szivét is, de az őszi mulan-
dóság szomorú jelenetei ismét elcsitították. 
Egy remény csillaga ragyogott lelke előtt, s 
hiába súgták neki a szellő sóhajával a hulló 
virágok: lásd, mik voltunk mi is, s mivé 
leszünk mi is! Nem hallgatott az ősz melan-
kóliájának kétségbeesésére. Az ő reménye lelké-
nek álló csillaga, s az nem alszik ki hűtlenül 
soha. Naponkint megjött a postakocsi leveleivel, 
újságaival; ilyenkor mintha a nagy világ zajló 
küzdehnes jeleneteibe nyert volna egy tekin-
tetet. Szeme fölvillant mindig, átfutva a levelek 

! czímeit. S az évek folyamán mindig jött néhány, 
melyeket édes ábrándozások közt olvasott el s 
féltékenyen zárt aztán szekrényének legtit-
kosabb fiókjába. 

Élete egy kicsi, egyetlen regényének lapjai 
voltak ezek a kedves levelek. Türelemmel várta 
az utóisót, a regénynek édesen befejezőjét. 

De aztán egyszerre elmaradtak a folytatások 
is. S mégis várt türelmesen, s mindennap 
nyugodt pontossággal végezte teendőjét, s 
esténkint fáradtan tekintett el a falu füstölgő, 
világító konyhájú viskói fölött. Nem is vette 
észre a ránczokat, melyeket az idő, ez a kér-
lelhetlenül szorgalmas pók szőtt homlokán, 
halántékain. Hitt törhetetlenül s öreganyja 

• vigasztalása ival mindig bátorította őt, ámbár 
semmi szüksége sem volt rá. Pados Bálint 
szava szentség, annak teljesedése minden gvanu 
fölött áll. Mihelyt kis jószága megszabadul az 
adósságoktól, megjön érte. Tudja ő ezt még 
nénjének biztosításai nélkül is, a ki jegyzőné 
Halápon, a Pados Bálint pusztai jószága mel-
letti faluban, s a kinek kis leánya a Margitka 
is gyakran írja, hogy benn volt ám náluk a 
Bálint bácsi, s emlegették ám gyakran együtt 
az Emma nénit. 

De a mint a Pados Bálint leveleinek folyta-
tása szakadt, bámulatos módon elmaradtak a 
mind ritkábban érkező halápi levelek bizta-
tásai is s mikor egyszer öreganyja visszajött 
leányának a halápi jegyzőnének és serdülő 
Margit unokájának látogatásáról, elmaradtak 
az ő vigasztaló jövendőmondásai s álomlátásai 
is. Sőt azt is gyakran észrevette Emma kis-
asszony, hogy öreganyja, a jó érzékeny szívű 
vénasszony, szomorúan nézi őt s hirtelen el-
fordítja szemeit, ha tekintetével találkozik és 
közönyös beszédbe kezd. „ 
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S azért ez mind nem változtatott az ő egy-
formaságán. Bízott hűségesen megszokásból is. 
Nem gondolt az idő múlására, nem bánta, 
hogy az fehér szálakkal kezdi keverni sötét 
haját. Szivében csendes nyugalommal világított 
a szeretet és a hit s lelke előtt fényesen tün-
dökölt a remény csillaga . . . 

Es egy novemberi ködös esős délután a 
rendes döczögéssel érkezett meg a pósta. A 
póstazsák avval a néhány levéllel s újsággal 
nem szaporította a könnyű kis kocsi terhét, 
s éppen azért Istók a kocsis el se gondolhatta 
volna, hogy aközt oly mondhatatlanul nagy 
súly van, mely kisasszonya szívére fog mind-
járt esni s azt örökre összetöri. 

Egy levélben volt az. Halápról jött a levél 
Margit unokahugának egy arczképe s egy 
eljegyzési kártya, melyen Margit nevét együtt 
olvasta a Pados Bálintéval, s nagynénjének 
néhány magyarázó szava. 

Elhalványodott, s elsötétült előtte az egész 
világ; nem csuda, hisz egyszerre kialudt a lelke 
előtt oly régen ragyogó csillag. 

— Eh, első a kötelesség! — mondá a 
postás kisasszony az asztalra támaszkodva. 
S kezdte pontosan a teendőit. Istók volt a 
levélhordó is. Hiány nélkül a maga rendje 
szerint megkapta a kihordani valókat, s 
ráadásul azon utasítást, hogy holnap reggel' 
legyen készen Szabó Gyurkáék fia a kocsival, 
mert az öregmama Halápra utazik. S aztán 
pontosan tartotta ki a hivatalos órákat esti 
hat óráig. 

Ekkor ment át a szomszéd szobába a le-
véllel s azt kötögető nagyanyja elé tette. Maga 
pedig leült a székre s az asztalra hajtotta 
fejét. De fölemelte újra s összevont szem-
ölddel nézte az öregasszony arczát, mely hol 
halaványult, hol kipirult a levél tartalmának 
betüzése közben. 

S végül megszólalt lassú hangon: — Te 
tudtad már ezt régen öreganyám! Sajnáltál, 
azért nem mondtad, ugy-e ? Hej pedig de kár 
volt! Most nem fájna a szivem annyira! De 
ugy-e örülsz a másik unokád szerencséjén ? 
Neked hiszen mindegy, így is, úgy is földbir-
tokosné lesz egyik unokád. Eredj hát ahhoz, 
már meg is rendeltem holnapra a kocsit. 
Örvendj velük a szerencséjükön, a boldog-
ságukon. Mondanod kellett volna ezt nekem! 
Nem fájna akkor talán annyira ennek a sze-
gény bolondnak, ennek a szegény vén leány-
nak a szíve, az önérzete! Összeesküdtetek 
ellenem, az a gonoszszívű néne, meg a 
gazdagságra vágyó ármányos leánya, de — 
te is. Te segítetted őket hallgatásoddal Ne 
szólj, ne védekezzél! Ez úgy volt, tudom. Ha 
engem szerettél volna, meg nem engedted 
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volna, hogy másik unokáddal kezdjen a hütelen, 
a ki engem annyi ideig hitegetett. Holnap 
reggel indulj s légy boldog a boldogokkal és 
— felejtsetek el engem! — — S bement a 
másik szobába s bezárkozott. S abból ki se 
jött, míg másnap reggel az öreganyja föl nem 
ült a kocsira nagy sírás között. Egy hideg 
csók volt a búcsúja tőle, s a mint a kocsi 
elindult, utána nézett mozdulatlanul a folvo-• 

sóról, míg csak a szitáló eső szürke függönye 
a távozó után le nem ereszkedett. 

(Budapest.) Németh Ignác«. 

IRODALOM. 
A Lampel R. (Wodianer P. és fiai) czég 

sok szép és jó könyvvel jelent meg a karácsonyi 
könyvpiaczon: Ezeregy éjszaka regéi. A magyar 
ifjúság számára átdolgozta Hadéi Antal. Máso-
dik bővített kiadás. Ára^ kötve 9 K. — 
A búrok magyar vitéze. Irta: EÖldes Géza. 
Ára kötve 4 K. 50 f. — A képzőművészetek 
története. írták: dr. 3forvay Győző és dr. 
Gerecze Péter. Díszes vászonkötésű könyv, a 
mely a Szemák-féle Ifjúsági Könyvtár 1Y. száma. 
A művészetek történetét dolgozza föl az ifjú-
ság számára, számos magyarázó képpel, az 
ó-kortól kezdve napjainkig. Ára kötve 3 K. 
Egyszer volt, hói nem volt. Mondák, regék és 
kalandos történetek. A magyar ifjúságnak el-
meséli Bánfi János. Számos szines képpel. 
Második kiadás. Ára kötve 6 K. — Legszebb 
regefüzér. Bánfi Jánostól. A szöveg egy része 
azonos a szerző. „Egyszer voh, hol nem volt'1 

czímü nagy mesés könyvével. Ára kötve 3 K. — 
Tündérek között. Sok szines / képpel díszített 
mesés könyv Bánfi Jánostól. Ára kötve 3 K. — 
Többsincs királyfi. I r t a : Benedek Elek. Magyar 
népmese 3 fölvonásban. Ara kötve 3 K. — 
Kis könyvtár. Szerkeszti: Benedek Elek. A 24. 
számtól a 31. számig terjedő sorozat a követ-
kező : 24. Koboz Andor: Történetek az isko-
lából. 25. Gaál Mózes: Víg elbeszélések. 
26. Versényi: Apróbb elbeszélések. 27. Csulak 
Lajos: Székelyföldön. 28—29. Gyulainé-Baksay 
Julia: Tündérmesék. 30. Gaál Mózesné: Két 
ifjúsági színmű. 31. Benedek: Két történet. 
Egy-egy szám ára kötve 50 f. A kettős szá-
mok ára 1 korona. — Új Petőfi kiadás. Mag-
vas, értékes életrajzzal kezdődik, melyet dr. 
Ferenczi Zoltán irt e könyv számára. Az illusz-
trácziókat Telegdy László, Tull Ödön és Neogrády 
Antal készítették. A két kötet ára 10 K. — 
Bulgária ipara. Gazdasági és néprajzi tanul-
mány. í r t a : S'transz Adolf. Az Iparosok Olvasó-
tárá-nak VII. évf. 1 2. száma. Ára 1 K. 20 f. 
Bégi magyar művészek és mesteremberek. (Mű-
velődéstörténeti vázlatok.) Irta Tarczai György. 
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Az iparosok Olvasótára VII. évfolyamának 
3. száma. A füzet ára 60 f. — Képes budapesti 
szakácskönyv. (St. Hilaire Josefa nyomán.) Szer-
kesztette : Zemplényi- Szabó Antónia. Hetedik 
kiadás. Ara tartós félvászonkötésben 4 K., dísz-
kötésben 4 K. 80 f. — Dóczi Lajos munkáit 
8 kötetben, díszes kiállításban adja ki a jó-
hirü Lampel-ezég. E végleges kiadásból meg-
jelentek: Csók, ára fűzve 4 K. és a Faust, 
ára fűzve 6 K. 

Ifj. Fövenyessy Bertalan megrendelési föl-
hívást bocsájtott ki egy Baloskönyvre, mely 
tartalmazni fog mintegy 40—45 műdalt s 
mintegy 50—55 népdalt, melyek mind négyes 
férfikarra vannak írva. „A műdalok összeválo-
gatásánál, írja a szerző, kizárólag a mi ének-
karainkat vettem figyelembe, úgy, hogy azok 
egyszerűek, énekkaraink tanulási képességének 
teljesen megfelelnek s ezek mellett mégis szé-
pek, hatásosak, szivet, lelket nemesítők lesznek." 
A könyv legkésőbb f. év deczember 31-ig 
megjelenik. Ára tartós fűzésben egy korona, 
erős vászonkötésben 1 K. 80 f. A megrendelé-
sek a szerzőhöz küldendők Abaúj-Szikszóra. 

Megjelent: a Nagy Képes Világtörténet 
82. füzete, mely a római katakombák életét 
írja le megkapó közvetlenséggel. (Egy füzet 
ára 60 fillér.) — Az Olcsó Könyvtár czímű 
vállalatban: Shakespeare két műve: III. Bichárd 
király, melyet Szigligeti Ede ültetett át irodal-
munkba, a másik a Velenczei kalmár, melyet 
Ács Zsigmond fordított le. Mind a kettő hosszú 
időn át hiányzott könyvpiaezunkon; most egy-
szerre olcsó kiadásban 80 fillérért kerültek 
forgalomba; Delpit Alberttől egy kedves 
beszély: Lydia első föllépte, mely a szinész-
világból veszi tárgyát s a szerző ismert mű-
vészetével van megírva. Ennek az ára 20 f. 
Az Olcsó Könyvtár kapható a Franklin-Társu-
latnál és minden hazai könyvkereskedésben. —-
Imakönyvecske, ev. ref. vallású iskolás-gyerme-
kek számára szerkesztette Jámbor Lajos békési 
tanító. Kapható 24 fillérért a szerzőnél. — 
Vörösmarty élettörténete. A magyar népnek 
elbeszéli Bodnár Gáspár. Jó könyv: ajánljuk. 
Ára 70 f. Megrendelhető a szerzőnél Szat-
máron. — Tizenhat nap Itáliában, Nagyon 
érdekes útleírás számos képpel; irta Moussong 
Géza. Kapható a Turista Közlöny szerkesztő-
ségénél, Budapest, VI., Szondy-u. 45 sz.; ára 
1 K. 20 f. — Nemzetköziség. Irta Porsche 
Vilmos. — Útszélről. Költemények; írta Kánya 
Lajos. Kapható a szerzőnél Hont-Füzes-Gyar-
maton; ára 2 K. (Visszatérünk rá.) — Vezér-
könyv a számtanltáshoz. írta Pethes János. Nagy-
Kanizsa. Fischet Fülöp kiadása; ára 5 K. — 

Az állatok világa cz. nagy munka 7. füzete; 
egy-egy füzet ára 80 f. (Légrády-Testvérek.) — 
A Szent István-társulat kiadásában: Tisztító 
tűzön át; ifjúsági regény, írta: Sziklay János. 
(2 K. 20 f.) Twist Olivér. Dickens regénye az 
ifjúság számára. (2 K.) Uj pásztorjáték; írta 
Bartha István. (12 f.) Felhőmesék; írta Czike 
Imre. (1 K. 20 f.) 

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

(Valamennyi kir. taiií'eliigyelöségnek. — 89.470. sz.) 

Az 1896. évi márczius hó 12.-én 1748. 
szám alatt kelt körrendeletemben foglaltak 
daczára ismételten tapasztaltam, hogy az állami 
elemi népiskolai épületek belsejében egyes 
igazgató-tanítók, illetve tanítók s a helyi 
fölügyeletre hivatott gondnokságok koránt-
sem tartják fönn azt a tisztaságit és rendet, 
a mit egyrészt az államkincstár érdeke az 
épületek és fölszereléseik jókarban tartása 
szempontjából, másrészt a közegészségügy 
szabályai, de végül a pedagógia törvényei 
is a növendékeknek tisztaságra való szok-
tcltclSci czéljából a népiskolában föltétlenül 
megkövetelnek. 

E végből érintett körrendeletem kapcsán 
fölhívom a kii', tanfelügyelőséget, utasítsa az 
állami elemi iskolai épületekben lakó tanítókat, 
igazgató-tanítókat és az áll. iskolai gondnok-
ságokat, hogy az állami elemi iskolai épületek 
külső, belső takarítására, az ajtók, ablakok, 
bútorzat, padlózat és falaknak rendben és 
tisztántartására, a tantermek, folyósok rendes 
súrolására és napi tisztogatására, a szellőzte-
tésre és az ürszékek tisztán tartására a leg-
szigorúbb gonddal ügyeljenek föl, annál is 
inkább, mert az e téren tapasztalandó mulasztá-
sokért első sorban az áll. el. iskola épületében 
lakó tanítót, illetve igazgató-tanítót fogom fele-
lősségre vonni: akár a község, akár a felekezet, 
akár a kir. kincstár terhére történjék is az iskola-
épület tisztogatása és rendben tartása. A hol az 
iskolaépület tisztogatása és a karban-tartás a 
község vagy hitközség terhére történnék, 
találjon módot a tanító, igazgató-tanító, illetve 
gondnokság, hogy a község, hitközség e téren 
elvállalt kötelezettsége pontos teljesítésére szo-
rittassék. 

E tekintetben a kir. Tanfelügyelőség a köz-
igazgatási bizottság útján azonnal és erélyesen 
intézkedjék. 

Általában pedig szigorú kötelességévé teszem 
a kir. Tanfelügyelőségnek, hogy fönnebbi 
rendelkezésem pontos végrehajtását állandóan, 
de főleg iskolalátogatásai alkalmával ellenőrizze 



1-2 NÉPTANÍTÓK LAIM A. 5 1 . SZÁM. 

és meg ne tűrje, hogy gondatlanság és rendet-
lenség az államkincstárnak az épületek és föl-
szereléseik romlásából eredő anyagi kárát, a 
növendékek testi egészségének veszélyeztetését 
és helyes nevelésüknek bénítását okozza. 

Budapesten, 1900. évi deczember hó 7.-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Óváry 

Ferencz országgyűlési képviselőnek, a ki a 
városlődi óvodát jelentékeny évi járulékban 
részesíti s a nagyvázsonyi óvoda évi 1294 
korona kiadását fedezi. 

Kinevezte: Tomics Kamenkó oki. tanítót 
a mosorini közs. el. iskolához r. tanítóvá; 
Gáspár Géza oki. tanítót a bodófalvi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Veres Mihály oki. 
tanítót a tivadari áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Molnár Antonia oki. tanítónőt a 
gyergvóborszéki áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Horniesek Riza okleveles kisdedóvónőt 
az ilosvai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Kerényi Nándor oki. tanítót a szentmártoni 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Sonkoly 
József oki. tanítót a nasztraji áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Petrov Döme oki. tanítót a 
beresztoczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Drudarszhj Radován oki. tanítót a nádalyi 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Márton József 
oki. tifnítót a borsabányai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Pá1 Sándor oki. tanítót a kis-
galambfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Lazareszlcu Zakariás oki. tanítót az ó-borlovényi 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Kielmer Erzsé-
bet oki. tanítónőt a felőri áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Egner Ilona oki. tanítónőt a 
felsővisói áll. el. iskolához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Kalenity Dusán nádalyi közs. 
isk. tanítót a csuroghi közs. el. iskolához 
r. tanítói minőségben ; Benezéné-Mosonyi Mária 
gyergvóborszéki áh. el. isk. tanítónőt a gyergyó-
hallói áll. el. iskolához jelenlegi minőségében; 
König Lajos borsabányai áll. el. isk. tanítót 
a felsővisói áll. népiskolához jelen minő-
ségében. 

Végleg megerősítette: Barcsay Albert 
alsófehérvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollno-
kot jelen állásában. 

Jóváhagyta: a krassószörényvármegyei tanító-
egyesület módosított alapszabályzatát f. évi 
66564 sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Lőnnczi Dénes 
iklandi unitárius el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 440 koronát; 'Pepii Salamonné 
Krausz Róza galgóczi munkaképtelen állami 
óvónő részére évi 440 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Kovácsik János nyug. bogdányi r. kath. iskolai 
volt tanító özvegye, született Szlesz Francziska 
részére évi 400 koronát; néh. 'fontán Flórián 
kóróji gör. kel. volt tanító özvegye, szül. 
Gzigány Eva és kiskorú 3 árvája részére 
együtt évi 450 koronát; néh. Román Mihály 
havasdombroviczai gör. kel. tanító özvegye, 
szül. Soiman Anna és 3 kiskorú árvája részére 
összesen évi 450 koronát; Varan Mihály 
csornai nyug. gör. kath. tanító özvegye, szül. 
Kosztroba Anna részére évi 200 koronát; 
néh. Fazekas József kiskunhalasi közs. tanító 
özvegye, szül. Lévay Helviának évi 550 
koronát; Müller Lipót nagytétényi nyug. r. 
katli. tanító özvegye, szül. Jungwirth Teréz 
részére évi 508 korona 66 fillért. 

T A N í T 0 H T A N Á C S AI) Ú J A. 
Szives tudomásul. Magánügyben czímzett 

lev.-lapot kell mellékelni, mert a lap nem egye-
seké, hanem a nagy nyilvánosságé. A pályázati 
hirdetések(és reklamácziók)nem a szerkesztőség-
hez, hanem a kiadóhivatalhoz (I. ker.. Iskola-tér 
3. sz.) küldendők; esetleges késedelemért a szer-
kesztőség i elelősséget nem vállal. A tanító ura-
kat saját érdelcökben kérjük a lap áUemdó és 
figyelmes olvasására. Kézirattal bőven el vagyunk 
látva! — K. J. De igen; lapunkban már több 
ízben olvasható volt, de űgy látszik elkerülte 
figyelmét, hogy a Magyar Tanítók Naptárát 
az Athenaeumnál (s nem mi nálunk!) lehet 
megrendelni; ára bérmentes küldéssel 90 'f.; 
czím: Athenaeum könyvkiadóhivatala, VII., 
Kerepesi-út 54. sz. K. J. Kiskapus. A 
bürkösi fiókkör üléséről szóló közleményünket 
két tudósításból — rövidítettük. Ont semmi 
szemrehányás sein érheti. — „Adó." Az adó-
ügyet oly részletesen földolgoztuk a Magyar 
Tanítók Naptárában (1901. évf.), hogy hasonló 
kérdezősködésekre többé nem adunk választ. — 
N. J. Minden kérvényre, a melyben magunkra 
nézve valamely előnyért folyamodunk, kell 
bélyeg. Kérjenek kerítésnek való csemetéket 
is: talán adnak; mi nem tudjuk. — Álnév. 
Ha iskolába rendesen járnak azok a fiúk, ta-
níthatja őket lakásán is. A három gyermekkel 
csak ismétel; ez még nem zugiskola. Jelentse 
a tanfelügyelő úrnak. — T. .1. Gálosfa. Az a 
kérdés: van-e a szomszéd községben iskola ? 
Ha nincs, íolveheti azt az 5 tanulót, a kik 
jelentkeztek, kivált ha osztályában van számukra 
hely. Hogy mennyit fizessenek tandíjkép, ezt 
az iskolaföntartó határozza meg. — S. F. 
l'östyén. Indítványa, hogy a reggel mondani 
szokott ima végéhez ez a fohász toldassék: 
„Boldogult dicső Erzsébet királyné emléke 
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lebegjen előttünk. Amen!" — igen sze'p. Ajánl-
juk az iskolaföntartó hatóságok és tanítók 
ügyeimébe. — R. László. 1. Községi iskolák-
ban ha díjlevele nem kötelezi a tanítót, nem 
köteles a hittant tanítani. Arról a hitfelekezet-
nek kell gondoskodnia. 2. Az iskolaszék köteles 
ügyelni reá, hogy a hittanítást a helyi viszo-
nyokhoz képest törvényes rendben eszközöljék. 
3. A községi tanító fizetése attól a naptól 
fogva esedékes, midőn az állását elfoglalta. — 
A. N. T. Törvényhatósági joggal fölruházott 
városokban a néptanítókra illetményeik után 
előírt kereseti adó alapján az 1890. évi I. t.-cz. 
23. §-ában említett törvényhatósági útadó ki nem 
vethető. — Horváth M. Ha ön a tanító-
képezde 4 osztályát elvégezve nyert alkalma-
zást a tanítói pályán, ezzel már van joga az 
egyéves önkéntességre. — Nagy Juliska. Az 
1893. évi XXVI. t.-cz. a tanítók s nem az 
óvónők korpótlékáról intézkedik. — Krachtus 
János. Az alkalmazás első évében iparkodni 
kell a folyamodványt beterjeszteni a közoktás-
ügyi ministeriumhoz a nyugdíjintézetbe való 
fölvételért, ha meg van a törvényes alapja. — 
Boros Vidor. Az állásától fölfüggesztett 

öo 
tanító fegyelmi ügyét nem ismerjük s így nem 
mondhatunk róla véleményt. Ha bűnvádi el-
járásról van szó s felekezeti az illető tanító, 
akkor jelentést kell tenni a közoktatásügyi 
ministernek, a ki az egyházi főhatóság útján a 
vétkes tanítónak áUásától s fizetésétől való föl-
fiiggesztését elrendelheti. — l í . F. Hidas. 
Csodálatos, hogy ön maga sem tudja, mióta 
van fölvéve a nyugdíjalapba. Ha egyszer Buda-
pesten jár, menjen be személyesen a közoktatás-
ügyi ministerium nyugdíjosztályába s ott sze-
rezze meg a kivánt fölvilágosítást. — Juhász 
J. Leveléből nem tűnik ki, mily alapon fizette 
eddig az iskolaföntartó ön helyett a nyugdíj-
járulékot, melyet most fizetni megtagadott. 
Annyi bizonyos, hogy az ötven % befizetése 
az illető tanítónak terhe. — Dr. H. P. 1. A 
kérdéses „elemi tanítónői és nevelőnői oklevél" 
n m képesít polg. isk. tanítónői állomásra. 
Általában az illető elemi tanítónőképző-intézet-
nek nincsen joga polg. iskolára minősítő tanító-
női oklevelet kiadni. 2. Nem egyenlő értékű 
a VI. kerületi „Erzsébet Nőiskola" polg. 
tanítónőképzőjében nyert felső nép- és polgári 
iskolai tanítónői oklevéllel. Arra tudunk példát, 
hogy a polg. iskolai képesítő-bizottság előtt 
szerzett „nyelvmesternői" oklevél alapján az 
illető tanítónő Budapesten polg. iskolában 
német és franczia nyelvet tanít. 3. Véleményünk 
szerint magánoktatásnál nem kritizálhatják, de 
nyilvános intézetekben csak azon nyelveket 
taníthatja az illető, a melyekből a megnevezett 
fokozatú iskolára képesítő osztályzatot kapott. 

A nevelőnői képzést az idegen nevelőnők 
mellőzhetése végett honosították meg s nem 

I azért, hogy a polg. iskolai képesítést szerzett 
egyéneknek konkurencziát csináljanak. 4. Véle-
ményünk szerint nevelőnői és elemi iskolai 
oklevél alapján polg. iskolai rendes tanító-
nőnek nem véglegesíthetik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az új gondnoksági utasítás a vallás-

és közoktatásügyi ministeriumban már elké-
szült s a jövő — 1900/1901-ediki — iskolai 
év elején életbe is lép. Az ríj utasítás szerint 
a gondnokság csak az iskola külső (anyagi) 
ügyeivel fog foglalkozni, míg az iskola belső 
élete (pedagógiai vezetés, tanítás) egészen a 
tanítók, tanítótestületek, igazgatók és kir. tan-
felügyelők hatáskörébe fog tartozni. Itt említjük 
meg, hogy a szemléltető képek ügyét a közokt. 
tanács már letárgyalta, s hogy ez a nagyfon-
tosságú ügy szintén dűlőre jut a jövő iskolai 
év elején. . . . . 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a mult héten sokat és gyorsan végzett. 
Letárgyalták az indemnity-javaslatot és meg-
szavazták a véderő-provizóriumot s az ujoncz-
jutalékot. — A kinai béketárgyalás sok huza-
vona után végre megkezdődött. Ez ugyan nem 
jelenti azt, mintha már most ebben az irányban a 
meglepetések teljesen ki volnának zárva, de az 
bizonyosra vehető, hogy a hatalmak — mérsé-
kelve túlságos követeléseiket — megállapodásra 
jutottak. Már nem követelik a bűnös kínai 
herczegek kivégzését, csak a legszigorúbb meg-
büntetését, azután elégtételt a többi bűntettért 
s kártalanítást az összes költségekért és kiadá-
sokért; ezt a kártalanítást nem állapítják meg 
hatszázmillió taelben, mint az első jegyzék, 
hanem a követek fogják eldönteni a kártala-
nítás összegét. Érdekes még, hogy az új jegy-
zéket a hatalmak nem mint visszavonhatatlan 
döntést terjesztik a kinai megbizottak elé, 
nehogy úgy járjanak, mint az elsővel, a melyet 
visszavonhatatlan döntésnek mondottak s aztán 
kénytelenek voltak lényegesen megmódosítani. — 
Mialatt Krüger kevés szerencsével jár Európá-
ban, a hol csak siket fülekre talál, addig a vitéz 
búrok a délafrikai harcztérenfolytatják hősi ellen-
állásukat, sőt az angolok újabb nagy vereségéről 
is érkezett hír. Egy angol lapnak jelentik 
ugyanis Fokvárosból, hogy az angolokat Dél-
Afrikában újabb nagy szerencsétlenség érte. 
Néhány ezer búr Baberton közelében meg-
támadta Clemens tábornok seregét. A harczban 
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nagyon sok angol tiszt elesett s a sereg leg-
nagyobb része a búrok fogságába került. A 
Northumberland ezrednek négy százada is 
kénytelen volt magát megadni. Az angolok 
eleintén visszaverték a búrokat, a kik aztán 
még nagyobb hevességgel megújították a táma-
dást s rendkívül elkeseredett harez után sike-
rült nekik az angolokat irtózatosan megverni. 
Az egész angol tábor a búrok martaléka lett. 
Kitchener erről a nagy vereségről mindössze 
azt táviratozta a hadügyministemek, hogy a 
búrok Barberton mellett nagy haderővel meg-
támadták az angolokat és hogy a támadás 
sikeres volt. Kitchener lord különben, a ki most, 
Roberts távozása után az egyedüli főparancsnok 
Dél-Afrikában, újabb húszezer katona küldését 
sürgeti. Az angol parlament a kért újabb 
160 millió forintot már megszavazta. 

— Tanítók közönye. Erről panaszkodott 
az Eötvös-alap megteremtője: Péterfy Sándor 
is lapunk 49. számában, erről győződünk meg 
mi is nap-nap mellett. Sok szóvesztegetés 
nélkül ezúttal két konkrét esetre utalunk. Az 
egyik az, hogy, mint minket az Athenaeum 
könyvkiadó hivatala értesít, a Magyar Tanítók 
Naptárát a tanítóság az idén még oly mérték-
ben sem karolta föl, mint a mult évben. 
Pedig ezúttal minden eladott példány után 
10 fillér jut tanítók tanuló-fiainak ösztöndíj-
alapja javára s e mellett a naptár, melynek 
czikkeit a tanítóság jelesei irták, jóval tartal-
masabb, mint a mult évi volt. Jellemző, hogy 
idei naptárunkban földolgoztuk az adóügyet 
oly kimerítő módon, a mint az földolgozva 
még sehol sem volt s azért még mindig töme-
gesen érkeznek hozzánk az adóügyre vonat-
kozó kérdezősködések. — A másik körülmény 
a mire utalnunk kell, az a fölszólítás melyet 
a Vörösmarty-alapra vonatkozó gyűjtés dolgá-
ban intézett az Orsz. Biz. a tanítósághoz, meg-
kérve a kartársakat, hogy a "gyűjtött összegeket 
az Eötvös-alap pénztárosához küldjék be, hogy 
annak fele író-tanítók és tanárok ösztöndíj-
alapja javára fordíttassék. A tanítók gyűjtenek 
is, úgy a közönség, mint a tanuló ifjúság 
körében, de a gyűjtött összeget általában nem 
az „Eötvös-alap" pénztárosához küldik be. 
így azonban a mi alapjaink nem gyarapodhat-
nak ! A kérelmezők száma ellenben évről-évre 
szaporodik. Már most honnét adjon az Eötvös-
alap, j ha a tanítók még il) esetekben sem 
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karolják azt föl ? — Gondolkodjanak t. kar-
társaink, a kiknek boldog ünnepeket kívánunk, 
az ünnepek csendjében a most elmondottakon! 

- Könyvajánlás. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minister Berta Honának „Deák 
Ferencz levele Vörösmarty Ilonához" czímű 
módszertani tanulmányát polgári és felsőbb 
leányiskoláknak, továbbá az óvónő, valamint 
elemi és polgári iskolai tanítóképző-intézetek-
nek megszerzésre ajánlotta. 

— Egy tanítónöképzö-intézet jubileuma. 
A győri áll. tanítónőképző-intézet f. hó 9.-én 
ünnepelte meg fönnállása 25. évfordulóját. 
A közoktatásügyi minister képviseletében dr. 
Axaméthy Lajos ministeri tanácsos jelent 
meg — Józsa Mihály kir. segéd-tanfelügyelő 
kíséretében — az ünnepen és a jubiláló inté-
zet üdvözlése alkalmával átnyújtotta a minis-
ter elismerő levelét dr. Kautz Gusztávnak, ki 
25 éve tagja az igazgató-tanácsnak, dr. Sikor 
Józsefnek, ki 25 éve orvosa az intézetnek, 
végre Staáb Lénárd ós Fadgyas Pál tanárok-
nak. Az intézet 25 éves történetét Pataky 
Irma igazgató olvasta föl. Délben lakoma volt 
s este érdekes hangverseny fejezte be a sike-
rült örömünnepet. 

— Petőfi versei a magyar ifjúság szá-
niára. Az Athenaeum irod. r.-társaság mely 
már eddig is oly nagy érdemeket szerzett 
Petőfi népszerűsítése körül, a magyar tanuló 
ifjúságra is gondolt és egy 101 oldalra terjedő 
20 filléres füzetben kiadta a nagy költő leg-
szebb verseit. 20 filléres Petőfi-kiadás! Ki mert 
volna erről álmodni még csak néhány évvel 
ezelőtt is! Hát ha még megemlítjük, hogy 
ebből a 20 fillérből jótékony czélra is jut, a 
mennyiben az Athenaeum a jövedelem egy 
részét a Tanítók Házára ajánlotta föl. Ez csak 
úgy volt lehetséges, mivel a kiadó biztosan 
számít a magyar tanítóság közreműködésére és 
reméli, hogy e füzet több százezer példányban 
fog a tanuló ifjúság közt elterjedni. Pedagógiai 
szempontból ez a magyar ifjúság számára 
készült kiadás teljesen kifogástalan. Beveze-
téssel Ujváry Béla látta el s ezt a bevezetést 
lapunk mai számának „Szünóra" rovatában 
egész terjedelmében közöljük. A füzet kiállí-
tása meglepően szép; borítéka színes, papúja 
finom, nyomása tiszta, betűi csinosak; — még 
Petőfi Sándor arczképe is mellékelve van 
hozzá. E bámulatosan olcsó füzetnek a tanuló 
ifjúság közt való teijesztése valóban nem lesz 
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nehéz s kérjük is kartársainkat, hogy köves-
senek el mindent ez ifjúsági Petőfi-kiadás ter-
jesztése érdekében, még pedig nem csak azért, 
hogy ebből is hasznot lásson a „mi házunk" 
hanem a bevezetésben elmondottakért is. 

Jutalmazott tauítók. A magyar föld-
hitel-intézet által a gyümölcsfatenyésztéssel 
foglalkozó és azt oktató tanítók számára az 
e téren szerzett érdemeik elismerése czéljából 
az 1900. évre adományozott 5000 koronányi 
összegből kiosztandó 21 jutalomdíjat az e czélra 
alakított bíráló bizottság a következő pályázó 
faiskolakezelő-tanítóknak Ítélte oda: A 600 
koronás első pályadíjat Rad Bazil mikola-
pataki tanítónak (Mármarosvm.). A két 400 
koronás második pályadíjat: 1. Tóth András 
tataházai tanítónak (Bács-Bodrogvm.); 2. Szi-
getiig Ödön tapolczai tanítónak (Zalavm.). 
Végül a 18 drb egyenkint 200 koronás har-
madik pályadíjat: 1. Zabojszky Mihály apát-
falvai közs. isk. tanítónak (Csanádvm.); 2. R. 
Fucsek Gyula jászalsószentgyörgyi tanítónak 
(J.-N.-K.-Szolnokvm.); 3. Karrier Mátyás német-
szentmihályi tanítónak (Temesvm.); 4. Mihálka 
János kökényesi tanítónak (Mármarosvám.); 
5. Lukács József n.-kázméri tanítónak (Zemp-
lénvm.); 6. Sziklavári János jászómindszenti 
igazgató-tanítónak (Abauj-Tornavm.); 7. <ryörkös 
József csökölyi tanítónak (Somogyvm.); 8. Tótli-
pál János pürkerczi tanítónak (Brassóvm.) 
9. Csáki János sápi tanítónak (Biharvm.) 
10. Balogh Sándor pázmándi tanítónak 
(Fejérvm.); 11. Tarcsafalvi Izsák kiskedei 
községi tanítónak (Udvarhelyvm.); 12. Pesthy 
Lajos z.-nagyrécsei községi tanítónak (Zalavm.); 
13. Kiss Endre badalói tanítónak (Beregvm.); 
14. Mihályfalvi Károly kisborosnyói tanítónak 
(Háromszékvm.); 15. Fuller Lajos bikityi fa-
iskolakezelő-tanító és járási faiskolafelügyelő-
nek (Bács-Bodroghvm.); 16. Bende Béla 
székelykocsárdi igazgató-tanítónak (Torda-
Aranyosvm.): 17. Kiss Sándor,parasznyai tanító-
nak (Borsodvm.); 18. Salló Károly puji tanító-
nak (Hunyadvm.). 

Ifjúsági egyesület Perlakon. A perlaki 
áll. népiskola tantestülete Boldizsár Béla indítvá-
nyára nov. 7.-én tartott ülésében elhatározta, 
hogy ifjúsági egyesületet létesít hazánk e hor-
vátajkú határszéli városában. Az eszmének 
megnyerték Varga János plébánost is, ki a szó-
székről ismertette az egyesület czélját és föl-
hívta a szülőket, hogy fiaikat buzdítsák az 
egyesületbe való lépésre. Az alakuló gyűlést 
deczember 9.-én tartották, mely alkalommal 
29 ifjú lépett be az egyesületbe, melynek 
elnökségére Varga plébános vállalkozott. Az 
egyesület közelebb megkezdi működését. 

Egy külföldi lap a F. J. Tanítók 
Házáról. Schlosz Lajos topolyai kartársunk 
(lapunknak is munkatársa) a lipcsei „Allge-
meine Deutsche Lehrer-Zeitung" utóbbi (f. hó 
2.-i 48.) számában behatóan ismerteti a Ferencz 
József Tanítók Házát. Elismeréssel említi meg, 
hogy Wlassics minister kezdeményezésére a 
törvényhozás egy millió koronát szavazott meg 
a Tanítók Házai létesítésére. Méltatja Péterfy 
Sándornak, az Eötvös-alap megteremtőjének 
ez irányban kifejtett fáradhatatlan működését. 
Elismeréssel emlékszik meg arról az agitáczió-
ról, melyet a Tanítók Háza ügyében a Nép-
tanítók Lapja az utóbbi években kifejtett, 
hasonlóképen a tanítóegyesületek áldozatkész-
ségéről. Végül megemlékezik a „Ferencz József 
Tanítók Háza" m. évi megnyitásáról és egész 
terjedelmében közli Wlassics ministernek ez 
alkalommal elmondott beszédét. — Schlosz kar-
társunk elismerést érdemel azért a buzgalmá-
ért, melylyel a külföldi szaklapokban a ma-
gyarországi tanügyi eseményeket ismerteti; 
rövid idő alatt ez már második czikke ez 
irányban. Élénken óhajtjuk, hogy bárcsak 
követőkre találna a szerb, román és horvát 
szaklapokban! 

— Megjutalmazott tanítóképző-intézeti 
növendékek. A vallás- és közoktatásügyi ma-
gyar királyi minister, a földmívelésügyi ma-
gyar királyi minister hozzájárulásával Papp 
Zoltán ós Joanovics Döme budapesti, Buzsics 
Dusán és Török József bajai, Bachhausz 
Ferencz aradi, Bárány Imre és Fröch József 
csurgói, Albrecht István csáktornyai, Bosch 
János dévai, Kovács Ernő kúnfélegyházai, Jur-
csik István iglói, Majérszky Antal, Petrich 
Vilmos lévai, Demeter József losonczi, Flóra 
István és Pulcsik Endre máramarosszigeti, 
Stiegler Nándor modori, Filep István sáros-
pataki, Marosi Mátyás székelykereszturi és 
Gyurcsánszky Gusztáv znióváraljai állami tanító-
képző-intézeti növendékek részére, a gazda-
ságtanban s különösen a gyümölcsfa-nemesí-
tésben az 1899/900. tanév folyamán tanúsított 
szorgalmuk és tett előmenetelük megjutalma-
zásául egyenként egy darab huszkoronás ara-
nyat adományozott. 

— Fölbuzdulás. Az Eötvös-alapról lapunk 
utóbbi számaiban megjelent czikkek, de kivált 
Péterfy Sándor közleménye, buzdító hatással 
voltak vidéki kartársainkra és a fölbuzdulás 
abban nyilatkozott meg, hogy — egy sereg 
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czíkket kaptunk e tárgyban. Ez is örvendetes 
ugyan, de lehetetlenség, hogy e felszólalásokat 
mind közölhessük nagyon is sok oldalról igénybe 
vett lapunkban. Röviden megemlítjük azonban 
a következőket: Báthori István (Gyanté) azt 
indítványozza, hogy a népszámlálásnál elfoglalt 
tanítók adják oda a Tanítók Házára 1—1 
napi díjukat. Gyüre Péter (Eperjeske) — a ki 
restelli azt (és méltán), hogy a budapesti ven-
déglősök háromszor annyit adnak évenkint a 
tanítók tanuló-fiainak, mint az egész ország 
tanítósága együttvéve — még többet kíván s 
azt indítványozza, hogy mindazok, a kik a nép-
számlálásnál el lesznek foglalva, összes napi-
díjaikat küldjék el (fejenkint átlag 30 korona) 
az Eötvös-alapnak részesjegyök megváltására. 
Kocsis István (Varjas) azt indítványozza, hogy 
minden okleveles tanító hetenkint 2 fillért 
fizessen az Eötvös-alapra, azaz félévenkint 50 
krajezárt, a mi a járásköri üléseken szedessék 
be. Erre nézve kötelező országos határozatot 
akar. (De milyen fórum hozza meg azt a 
„kötelező" határozatot? Csak nem ministeri 
rendeletre gondolt? Szerb.) — íme, megem-
lítettünk három indítványt. Hogy már most 
mi a mi véleményünk? Az, a mi eddig is volt, 
hogy lépjen be minden magyarországi tanító 
az Eötvös-alap évdíjas, rendes tagjai közé évi 
3 korona fizetési kötelezettséggel. Erre kell a 
tanítóságnak, az egyesületek és járáskörök 
elnökeinek törekedniük, mert ez elérhető, leg-
alább a tanítóság felénél. A budapesti ven-
déglős urak már évek óta elől járnak jó pél-
dával. 

Jubileum. A pesti izr. hitk. elemi és 
polgári leányiskolája nagyérdemű igazgatójá-
nak HaJász Nátánnak f. hó 23.-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor az izr. kitközség síp-utezai 
dísztermében tanítói munkássága ötvenéves és 
igazgatósága harminczéves jubileumát ünnepli 
meg. 

— A Tanítók Házára a hódmezővásár-
helyi közs. tanítók a nép körében gyűjtenek 
és, mint nekünk írják, „a legszegényebb is 
áldoz e czélra tehetsége szerint." Gyűjtöttek 
eddig: Aranyi Lázár közs. tan. 88 korona 
10 fillért, Erdei János 46 korona 34 fillért. 
Köpösdy Jolán 18 korona 10 fillért. A gyűj-
tés még folyton tart. 

Párisi földmívelési kiállításunk tudva-
levőleg a tavaszszal látható lesz Budapesten; 

a földmívelési ministeriumba már beérkeztek 
a kiállítók beleegyező válaszai. Varrja Sándor 
turkevei kertésztanító is kapott fölszólítást, 
hogv oltóviaszát engedje át kiállításra. Ez az 
oltóviasz, mely gyümölcsfa, rózsa- és szőllő-
oltásnál sikerrel használható. Parisban is szép 
elismerésben részesült. Ára dobozonkint 40—80 
fillér és ezer oltáshoz 2 korona. Varga Sándor-
nak van egy peronoszpora elleni permetezés-
hez szükséges oldata is („bordói kevi-oldat"), 
melyet az összes állami szőllőtelepeken hasz-
nálnak; ára literenkint 10 fillér. 

Tanítók Háza gyufája. A nagyidai áll. 
el. iskolai tantestületnek sikerült Fried Márk 
kassai nagykereskedő czéget a Tanítók Háza 
gyufájának nagyban való elárusítására meg-
nyerni. Ezzel egy csapásra számtalan kassa-
vidéki kiskereskedő fogja e gyufákat nagy 
örömünkre terjeszteni. Ez úton is fölhívjuk a 
Kassa környékén lakó kartársakat, legyenek 
szívesek saját kereskedőikre olyképen hatni, 
hogy ha netán nem ezen czéggel állanak 
kereskedelmi összeköttetésben, legalább gyufa-
szükségletöket szerezzék be ezen czég útján. 
Tisztelettel: a nagyidai tantestület. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítói,-, 
Házára: Simon Ferencz (Bibarczfalva) 1 K.; 
Gzinczay Gyula gyűjtése (Herend) 1 K. 2(3 f. 
2. Vörösmarty-szobor és alapra,: Bódizs Béla 
gyűjtése (Vaiszló) 2 K. 53 f. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros urnák (VII., Wesselényi-u. 52.). 

Tűzoltó-indulója van Gravel Ferencz 
állami tanítónak zongorára irva, melyet min-
den alkalomra lehet használni; bolti ára 2 ko-
rona, de kartársainak 1 kor. 20 fillér be-
küldése ellenében bérmentve küldi meg s ez 
összegből, vagyis példányonkint 10 fillért a 
„Tanítók Háza" javára küld be. A megren-
delések a szerzőhöz Szepsibe küldendők. 

Halálozások. Bilik István mendei róm. 
kath. kántortanító életének 48., tanítói műkö-
désének 26. évében rövid szenvedés után el-
hunyt. A megboldogult nagy érdemeket szerzett 
Mende tótajkú községnépoktatás ügye körül. — 
Szakáll József róm. kath. kántortanító életé-
nek 50. és tanítóskodásának 30. évében Nagy-
Kölkeden elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tarta lom : A tanító közhivatalnok. (H.) — A 
magyar művészet jövője. Schlosz Lajos. — Viszonos-
ság, egyenrangúság. Nóvák Mihály. — A népszámlá-
lásról. K. Nagy László. — Egyesületi élet. — 
Szünóra : Petőfi. Ujváry Béla. — A nyomor kará-
csonya. Szalay Pál. — A postás kisasszony. Németh 
Ignácz. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 190U. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népok ta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi felső nép- és po lgár i 
iBkolák és t an í tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfe lügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyítványnyal együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelülésével) és az u to lsó posta világosan ki irandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 ko r . na , félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona fillér. — Egy begyed évnél kövesebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk el. — Az előüzetési pénzi k a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rde tésekné l min-
den egyes szóért , minden közlés t i tán 6 fillér li/.ctendő. Az ily 
módon mindenk i ál tal kiszámítható h i rde tés i díj «lőre kü ldendő 
bo. Egyéb hirdetéseknek az egész oldaL egy heivr hketted részé t 
tevő pet i t n y o m á s a és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÄM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

-Kéziratokat nem adunk: vissza. 

Tanító és a népszámlálás. 
Az 1897. évi XXXY. törvényczikk 

S. S-a értelmében a kis- és nagyközsé-
gekben (tehát nem a törvényhatósági 
joggal fölruházott és rendezett tanácsú 
városokban is) nyilvános vagy nyilvá-
nossági joggal fölruházott iskolákban 
tényleg alkalmazásban levő elemi iskolai 
férfitanítók, tekintet nélkül az iskola 
föntartójára, népszámlálás esetén egy 
számláló kerületben a számláló biztosi 
teendők ellátását, ha a főszolgabíró 
által számláló biztossá kineveztetnek, a 
törvényben biztosított díjazás mellett 
elvállalni kötelesek. 

A törvény értelmében, mivel több 
város és köztük a székesfőváros is 
igénybe veszi a tanítók közreműkö-
dését, a legközelebbi napokban közel 
20.000 tanító fog a népszámlálás ada-
tainak összegyűjtésében közreműködni. 
E munkálatokért fejenkint 3 — 6 korona 
napidíj jár, ezenkívül a kiadások meg-
térítése és esetleg 6 napra terjedő 
munkaszünet az iskolában. 

A fizetés azonban mellékes. Sokkal 
lényegesebb a tanítóra nézve, hogy az 
adatok összegyűjtése alkalmával 3 — K00 
ember életviszonyával ismerkedik meg, 
szorosabb összeköttetésbe jő tanítványai 
szülőivel, határozottabb és tisztább fo-
galmat szerez azok életmódjáról, gondol-
kozásáról és foglalkozásáról és a mellett 

oly családi köröket is megismerhet, 
melyek előtte azelőtt zárva maradtak. 
Ma, midőn oly sokat irnak és beszél-
nek az iskola és család összeköttetésé-
ről és midőn mindenki az ellen-
mondás lehetetlenségének biztosítása 
mellett hangsúlyozza, hogy az iskolai 
oktatás sikere annál nagyobb lesz, 
minél közelebb jut az az élethez és 
minél gyakorlatibb irányú lesz a nevelés, 
ezt a tanítók részére törvény által 
biztosított előnyt pedagógiai szempont-
ból kicsinyelnünk teljes lehetetlen. 

A leglényegesebb azonban a tanítók 
közreműködésében a népszámlálás mun-
kálatában maga az a tény, hogy ők 
is közelebbről megismerkednek a társa-
dalmi és közigazgatási gépezetnek ama 
nagyfontosságú tényezőjével, melyet 
népszámlálásnak nevezünk és mely a 
valóságban a nemzet életének egy-egy 
zárópontja, midőn a népélet vezetői, 
hasonlóan a gondos gazda évi zárla-
tához. mérleget készítenek a tényleges 
állapotról, hogy azt a mult népszám-
lálások adataival összehasonlítva, alapot 
nyerjenek az öntudatos és tervszerű 
fejlesztésre. 

Mert a népszámlálásnak eredménye 
nemcsak az a pár számadat, mely 
megmutatja, hogy egyes községek és 
megyék, valamint az egész ország 
lakossága apadt-e vagy ha szapo-

L:i|iuuá ö'-i-ik számához két melléklet van csatolva. 

\ 
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rodott. mily mértékben! Ez sem utolsó 
dolog és bizonynyal fontos ezt tudni 
minden embernek, ki a magyar nép 
jövőjéről komolyan akar gondolkozni. 
De vannak ennél fontosabb tényezők is, 
melyekről határozott és kétségtelenül 
biztos képzetet csak a népszámlálás 
által szerezhetünk. Ilyen mindenek 
fölött az a kérdés: hol és mennyit 
haladt soknyelvű hazánkban a magya-
rosodás ós hol vannak még mindig 
kultúrpolitikáikig veszélyes pontok? 
volt-e hatása és mennyiben az iskolá-
nak az írni és olvasni tudás terjedésé-
ben ! minő arányban áll hazánkban a 
férfiak és nők száma, különösen, hogy 
szaporodnak-e azok a nők, kik a családi 
körön kívül önálló keresetre vannak 
utalva? Mennyi az összes népességben 
a keresetre képes egyének száma és 
mily arányban vannak azok a kisde-
dekkel, elaggottakkal, betegekkel és más 
munkaképtelenekkel? Milyen a családi 
(det átlagos képe? Terjedt-e a vagyon-
megoszlás és mily arányban? Az ipar-
űzök között mennyi az önálló vállal-
kozó és a bérmunkás és mennyi azok 
száma, kik egyátalán képtelenek foglal-
kozást találni ós a közsegélyre utalvák? 
.Milyen nagy a sokat emlegetett kiván-
dorlás, a faluk lakosságának fölszívása 
a városok és nagy ipartelepek által? 
Milyenek a lakásviszonyok, egészségi 
és közerkölcsiségi szempontból! 

Mindezek és még sokkal több más 
dolgok bennrejlenek abban a 20 rovat-
ban, melyet a népszámláló-lapon kitöl-
teni kell. Sokszor egyes kérdések egy-
szerű kíváncsiságoknak látszanak, ha 
csak az egyes lapokat veszszük tekin-
tetbe és nem azok országos földol-
gozását. Egyénileg talán közönyös, hogy 
a magános nő hajadon, özvegy vagy 
elvált asszony-e ? az egész országra 
vonatkozó adatok áttekintésekor ebből 
egy-egy nagyfontosságú kultúrpolitikai 
képet nyerünk, különösen ha a nők 
kora, keresetmódja is tekintetbe jő. 

Egyes lapokon kíváncsiságnak látszik a 
vendégtől vagy átutazótól megtuda-
kolni, hol van rendes lakóhelye. Ezer 
és ezer ember adatainak összehason-
lításából a népmozgalomnak és társas-
életnek érdekes képét nyerjük. 8 még 
inkább jelentősek a nagytömegű számok-
ban azok az egyszerűnek látszó kér-
dések : mi a vallása és anyanyelve! 
van-e háza vagy földbirtoka? 

A népszámlálás ugyanis ma már 
mindezeket az adatokat egymással 
összehasonlítva mutat ja ki és így néha 
egészen sajátságos eredményekre jut . 
Kimutatja többek között, hogy a fele-
kezeti jelleg különbsége meglátszik a 
vagyonosságban, a lakóhely fizikai 
különbségében, a műveltségben, sőt a 
családi életben és a gyógypedagógia 
körébe tartozó szerencsétlen vakok, 
siketnémák és hülyék számában is. 
Ebből az összehasonlításból, különösen 
a régebbi népszámlálások adatainak 
tekintetbe vételével, világosan meglátjuk 
továbbá, mely községekben és vidé-
keken ter jedt a magyarosodás és mű-
veltség, hol vannak még most is nyo-
morult lakásviszonyok, mily nagy hatása 
van a vasutaknak, nagy iparvállalatok-
nak és a gyorsan emelkedő népesség-
nek a társadalmi viszonyokra ós több 
effélét. 

Népszámlálások ősi időktől fogva 
voltak. A bibliában is többször van 
róla szó, sőt ismeretes tény, hogy a 
keresztény vallás alapítója is azért 
született Bethlehemben. mivel szülői 
egy népszámlálás alkalmával hivatalos 
fölszólítás folytán jö t tek ide születése 
idején. De ezek a régi népszámlálások, 
még az ókor legműveltebb népeinél is, 
főkép azért történtek, hogy az ural-
kodók a katonai szolgálat és az adózás 
tekintetében biztos tájékoztatást nyer-
jenek, máskülönben éppen nem törődtek 
a nép társadalmi viszonyaival, a mi jelen-
leg minden népszámlálásnál a fődolog. 
Annyira nem törődtek, hogy régebben 
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csak a felnőtt szabad férfiakat 
össze, tehát a népességnek csak 

teljesen mellőzték 
rabszolgákat. Ma 

gyakran 
írták 
egy kis részét és 
a jobbágyokat és a 
ellenben a népszámlálás elkészítése 
valóságos tudomány, melynek minden 
csekély részleteit komoly tudósok ala-
posan szokták megvitatni és mely, 
legalább az u:óbbi pár évtized óta, 
minden művelt országban tervszerüleg 
és lehető egyöntetűséggel hajtatik 
végre, úgy hogy az összehasonlítás 
lehető legyen. 

Már 1872-ben kimondották elvül a 
népszámlálás ügyével szakszerűen fog-
lalkozó statisztikusok, hogy legczél-
szerűbb a népszámlálást minden év-
tized utolsó napjára tekintettel eszkö-
zölni. A mi népszámlálásunk ezt az 
elvet szigorúan szem előtt tar t ja és 
vele együtt több más művelt nemzet 
is. De a kik eltérnek is némileg, lehető 
közel helyezték e ponthoz a népszám-
lálást, némelyik egy pár héttel előbb, 
mások 3 — 4 hónappal később. Egész-
ben véve azonban ma már a másfél-
ezer millió főre menő emberiségnek 
több mint egy harmadát éppen most 
számolják ismét össze, és hogy ez az 
arányszám nem nagyobb, részben annak 
tulajdonítható, hogy a nagy orosz 
birodalom pár évvel ezelőtt végezte el 
nagy népszámlálási munkáját és így 
újra nem kezdheti, vagy hogy más 
müveit nemzetek p. az olaszok és 
spanyolok más okból kénytelenek le-
mondani arról, hogy most rendszeres 
népszámlálást csináljanak, mely utóvégre 
is nagy és költséges munka. De a hol 
csináltak népszámlálást, ott komolyan 
hozzáláttak és nem elégesznek meg az 
egyszerű számokkal, a katonaság és 
adózás érdekeit pedig egyenesen hát-
térbe szorítják, sőt törvényben mondják 
ki, hogy a népszámláláskor nyert ada-
tokat adóztatásra fölhasználni nem 
szabad. Németországban, Angliában és 
az amerikai Egyesült-Államokban csak 

pár héttel ezelőtt hajtották végre a 
nagy népszámlálási munkát és oly gond-
dal, hogy p. az amerikai Egyesült-
Államok kormánya a népszámlálási ada-
tok földolgozásából egész kis könyvtárt 
szándékozik kiadni. 

Nagy és minden tekintetben jelen-
tékeny munka tehát a népszámlálás. 
Komoly tanító, ki ebben a munkában 
részt vesz. nagyon sokat tanulhat e 
pár nap alatt is, és még sokkal többet 
fog tanulni, ha az általa gyűjtött ada-
tok egy részét magának is följegyzi 
és azokon gondolkozik. Lényeges azon-
ban, hogy gyűjtése komoly és adatai 
teljesen megbízhatók legyenek. A nép-
számlálás fontos eredményének létre-
hozásában legnagyobb" szolgálatot akkor 
tesz az adatgyűjtő tanító, ha lelkiisme-
retesen dolgozik. Nagy eredményeket 
csak akkor várhatunk, ha azok alapja 
a valóságnak teljesen megfelel. 

(Budapest.) György Aladár. 

= A tanítói nyugdíj- és gyámalap mult 
évi állapotáról szóló jelentést a képviselőház 
íolyó hó 15.-i ülésén terjesztette be Wlassics 
Gyula dr. közoktatásügyi minister. Kiemeljük 
e jelentésből a köv. adatokat: A mult évben 
20.736 volt a nyugdíj-intézet kötelékébe fölvett 
tagok száma. Kapott a mult év végéig nyugdíj 
czímén 2905 tanító 726.933 frtot, segélypénz 
fejében 2626 tanító özvegye 370.44(5 frt 29 
krajczárt, 1935 árva gyámpénzül 73.487 frt 
67 krt, nyudíjpótló segélyképen 6 tanító 
özvegye 421 frt 67 krt, végkielégítés czímén 
19 tanító és özvegy 5258 frtot s végül 7 nő-
tanító férje temetési költségeire összesen 857 
forintot. Az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap tudvalevőleg négy árvaházat tart fönn: 
Debreczenben, Kolozsvárott, Kecskeméten és 
Hódmezővásárhelyen összesen 480 tanító-árva 
részére berendezve s föl volt véve 335. Ezek 
fejenkint a debreczeni árvaházban 223, a 
kolozsváriban 272, a hódmezővásárhelyiben 
208. frtba kerültek. A kecskeméti árvaház csak 
a mult év végén nyilt meg s itt az elhelyezett 
árvákra vonatkozó ilyen statisztikai adatok 
még nem voltak összeállíthatók. Az alap tiszta 
vagyona a mult év végén 13,930.415 frt 62 kr 
volt s így a mult évi gyarapodás 626.125 frt 
90 krra rúgott. 
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Kis hantok. 
(Védelmezzük a kisdedeket!) 

Mikor az ösz a ö borongós napjaival beáll; 
mikor a dércsipte levelek miriádjai lehullanak 
es az avaron végig nyargal a hideg, metsző o o «/ O ö" 
szél: akkor nagy szomorúság költözködik be 
a kisdedekkel bíró családok kebelébe. Mintha 
csak az Egyiptomiak tizedik csapása ismét-
lődnék, a mely a biblia szavai szerint így 
hangzott: „Es nem vala ház, a hol nem lett 
volna halott." 

A különbség csak az, hogy Egyiptomban 
az első-szülöttek haltak el. itt pedig minden 
istenadta őszszel megtelnek a temetők a kis-
dedek hantjaival. A kanyaró, hólyagos himlő, 
vörheny, krupp és difteritisz halomszámra szedi 
áldozatait, fájdalmat és szomorúságot hagyván 
maga után. 

Es noha a végzettel senki sem állhat perbe 
és a végeseszü ember nem bírálhatja fölül a 
bölcs és igazságos Isten ténykedését: mégis 
fölmerül a kérdés a gondolkozó ember elmé-
jében : nincsen-e módjában az embereknek, ha 
nem is egészen elejét venni a nagy gyermek-
halandóságnak, legalább a minimumra leszál-
lítani aztr1 Ha éber figyelemmel kisérjük a 
gyermekhalandóság fázisait, lefolyását, föllépé-
sének topográfiáját, azt tapasztaljuk, hogy 
okszerű védekezéssel igenis nagyban lehet 
elejét venni és gátat vetni a gyermekhalan-
dóságnak. 

Nem vagyok orvos és nem is szeretek kon-
tárkodni másnak a mesterségében; csak tapasz-
talataim révén akarok elmondani egyet-m ást 
és ha ezáltal csak egyetlenegy ártatlan kis-
ded életét menthetem meg: bőségesen meg 
leszek jutalmazva. 

Statisztikai adatok igazolják, hogy nálunk 
100 gyermek közül, mielőtt a 8—10-dik élet-
évet elérné, 50% pusztul el a föntjelzett 
betegségek egyike vagy másika által. 

Utánunk csak Oroszországban nagyobb a 
gyermekhalandóság (56%). Es vájjon miért 
nagyobb nálunk a tejjel-mézzel folyó Magyar-
országban a gyermekhalandóság, mint teszem 
föl Osztrák-, Német-, Francziaországban, 
Svájczban, Belgiumban, Németalföldön stb. 
országokban ? 

Mert nálunk a kisdedek gondozására vajmi 
csekély gondot fordítanak azokban a körök-
ben, a hol a gyermekhalandóság pusztít. A kis 
gyermek individualiter nagyon is inklinálva 
van mindenféle járványos betegségre. Szerve-
zete gyenge, ellentálló képessége csekély. 
Mihelyest a zord őszszel a levegő megtelik a 
sok millió és billió miazmával, baktériummal 
és baczillussal: ezek a gyermek vérében talál-

nak legelőször is fészket. A felnőtt ember 
vérkeringése, aszimilácziója megbirkózik ezen 
mikroszkopikus gyilkosokkal; anyagcseréje le-
gyűri azokat, ámde a kisded szervezetében 
médiumára találnak ezen gyermekgyilkosok és 
gyilkolnak is. 

Ámde a természet háztartása nagyon bölcs 
alapra van fektetve : ökonomikus minden tekin-
tetben. Ha gyilkoló mikrobákat tenyészt, gon-
doskodik azok legyőzéséről is. A létért való 
küzdelem ilyetén módon örökös harczra készteti 
az embert, a ki hivatva van a természet fölött 
uralkodni. 

Friss levegő, okszerű táplálkozás és ruház-
kodás, czélszerü dezinficziálással a minimumra 
lehet leszállítani a gyermekhalandóságot. 

Egy fél évszázad mult el már azóta, hogy 
Sepimelveisz — hazánkfia — a dezinfek-
czióra hívta föl az orvostanárok figyelmét. 

Az akkori konzervatív gondolkozás őrjön-
gésbe kergette a jó Semmelveiszt, kinek az 
utókor hálája emléket emelt. Es vájjon Semmel-
veisz teóriája meghonosodott-e már ma min-
denütt ? 

Vájjon hány családnál ismerik és használ-
ják a karbolt, a lisolt, a chlorkálit, a chlor-
meszet, illetve azok fertőtlenítő hatását ? 

A nap és levegő szintén fertőtlenítő tényező, 
még pedig a legjobb, a legbiztosabb és a leg-
hatalmasabb dezinfektor, a mely még pénzbe 
se kerül! És mindazonáltal, hányan nem akar-
ják tudni, hogy a friss levegő, a napsugár 
legjobb barátai, legkitűnőbb gyógyító mesterei 
az emberiségnek ? 

Tekintsünk csak be úgy ősz derekán egy 
falusi atyafi lakásába, milyen is ott az állapot! 
A kis ablakokat a „gondos" gazdasszony 
félig hamuval töltötte föl. nehogy a ..hideg" 
behatoljon a szobába. 

A boglya kemenczét jóféle tapasztóval, 
a mely készül agyag-, lóalom-, polyva- és 
szalmakeverékből, — tapasztotta ki és be, és 
hogy száradjon, befűtött az öreg boglyakemen-
czébe tavalyi szalmával, a mely penészes lévén, 
a marhának nem való már. De ura-férje 
fehérneműje és a Jancsi fia ruhácskája is föl 
van aggatva a boglyakemencze körül kifeszí-
tett spárgán, azok is száradnak ott a szobá-
ban. Ä boglyakemencze mellett egy hordó 
savanyított káposzta van: éppen most bocsátja 
levét, nagy hólyagok, buborékok borítják még 
a nagy követ is, a mely arra szolgál, hogy a 
káposztát leszorítsa a hordóban. 

A magas, tornyos ágy alatt egy kotló ül 
a fészekben, a melyből most bújtak ki a 
csibék. 

A padlón, a mely maga az anyaföld, a kis 
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Jancsi gyerek kúszik, meztelen testtel, mert 
egész toaletje egy kis fél ingecske. Kezében 
egy káposztafőnek a torzsája van, melyet rági-
csál, a szoba porral, piszokkal vau tele. 

Hogy milyen levegő lehet ilyen „szobában," ' 
a hol még főznek, sütnek, mosogatnak és 
alszanak, el lehet képzelni. Csoda tehát, hogy 
azt a kis Jancsi gyereket száz meg száz halá-
los betegség fenyegeti ? Nem! az a csoda, ha 
életben marad. 

Már most vegyük szemügyre a falusi isko-
lát. a hol télire bevetődnek a gyermekek, 
hogy az irás-olvasásban némi haladást tegyenek. 

A -tanterem" sziik, alacsony, padlója a szá-
raz anyaföld ! Ablakai kicsinyek. Ebben a tan-
teremben elférne 40 tanuló, de most 85 van 
benne. A gyerekek lucskos, sáros gúnyáikat is 
beviszik az iskolába. No meg a csöbör, a 
melyből a nebulók közösen oltják szomjúsá-
gukat, az is a tanteremben van. Képzelhetni 
tehát, mily levegő van az ilyen iskolában! 
Mennyi áldozatot követel a gyermek-betegsé-
gek egész lánczolata az ily iskolából ? És vájjon 
nem lehet-e az ily állapoton segíteni ? Igenis 
lehet 1 Sokan az igen tisztelt olvasó kollégáim 
közül azt fogják mondani: „könnyen beszél, 
nagy városban van, kényelmes iskolában, a 
hol talán csak egy osztályt vezet." 

Krre is felelek: voltam biz én tanyán, 
falun és mezővárosban is tanító, végig jártam 
a skálát, mint a katona, a ki a bakaságnál 
kezdi, avval a különbséggel, hogy — „óbes-
ter" még most sem vagyok. — A tanyán, a 
faluban, a mezővárosban és itt az Alföld 
metropolisában is azon vagyok, hogy a gyer-
mekhalandóság mérvét csökkentsék ész és 
okszerű eljárás mellett. 

A tanító és a pap, no meg a jegyző uram 
is, világosítsa föl a népet, hogy a friss leve-
gőtől, meg a naptól ne zárják el lakóházai-
kat. 1. Szellőztessék szobáikat télen-nyáron 
egyaránt. 2. Az ablakokat ne állítsák el mus-
kátlis és más cserépvirágokkal. 3. A lakószo-
bába ne helyezzék el a besavanyított káposz-
tát. kotlós tyúkokat és csibéket; a szárítani 
való ruhaüemüeket se aggassák föl a szobá-
ban, mert annak kigőzölgése méreg. 4. Ha már 
nem tudják deszkapadlóval ellátni a pádimen-
tumot legalább hintsék be jó vastagon szá-
raz tiszta homokkal — fövénynyel. 5. A gyer-
meket ne hagyják a puszta földön csúszni, 
hanem valami pokróczot, vagy gyéként adja-
nak alája és ügyeljenek arra is, hogy .szennyes, 
piszkos tárgyat ne vegyen a gyermek a szá-
jába. ti. Az iskolaszobát, ha már szűk és két-
szer annyi tanulót be kell fogadnia, mint a 
mennyire épült, legalább szellőztessék. Nem 
kell ahhoz villamos készülék: egy kályhacsö-

vet illesztünk be az ablak felső tábláján 
keresztül és kész az állandó ventiláczió! Iskola 
után pedig kinyitjuk az ablakot, ajtót és azt 
nyitva hagyjuk éjszakára is. 7. A gyermekek 
felső ruháit az előszobában hagyjuk. Egy 
léczbe verünk egy csomó drótszeget és magát 
a léczet két nagy kampós szeggel a falba ver-
jük és ime kész a garde-robe. 8. A vizes 
csöbröt világért sem viszszük be a tanterembe ! 
Hanem az előszobában hagyjuk azt, de szépen 
letakarva. Ha aztán jön az ivás ideje, előbb 
megmosdatom egy ügyes gyereknek a kezét 
és annak adom oda a bögrét, hogy az merít-
sen a többinek. Ez által elejét veszem annak, 
hogy 50—60 gyermek mosdatlan kezét bele-
mártsa a vízbe. 9. Ha valamely tanuló hiány-
zik az iskolából, szorgosan tudakolom, miért 
nem jön föl az iskolába. Ha megtudom, hogy 
a hiányzó tanuló járványos betegségbe.i van, 
mindama tanulókat, kik a beteggel egy ház-
ban laknak, nem engedem az iskolába, míg a 
fertőző beteg gyermek szobája dezinficziálva 
nincs avagy az orvos meg nem engedte, 
hogy az iskolát látogathassák. 10. Mihelyst 
észreveszem, hogy valamely tanuló bágyadt, 
fejfájásról panaszkodik, szemei zavarosak, köhö-
gése kutyaugatásszerű, émelygése van, stb. 
-— rögtön hazaküldöm és lelkére kötöm, 
hogy tüstént feküdjék le és hivassanak orvost. 
A hólyagos himlőt, kanyarót és difteritiszt 
megelőzi heves fejfájás, bágyadtság, émelygés. 
A kruppot pedig rekedtes, kutyaugatásszerű 
köhögés előzi meg. A skarlát-vörhenynek elő-
postája a bágyadtság és émelygés, valamint a 
szemeknek zavaros volta. Mihelyst eme szimp-
tomák bármelyikét észleljük a gyermeken, 
rögtön elkeli öt távolítani az iskolából. 11. A 
mennyiben faluhelyen nincsen mindig orvos 
kéznél, kötelessége a papnak, tanítónak, jegy-
zőnek a szegény népnek tanácsosai szolgálni. 
Minden község legyen ellátva dezinficziáló sze-
rekkel, t. i. karbollal és khlorkálival. Karbol 
helyett lisolt is lehet használni. Két kiló kar-
ból elég egy hektoliter vízre. Ezen kétper-
czentes karbolsavas vízzel fertőtleníteni lehet 
a szobát, a beteg ágyát, ruháját, stb. Négy 
perczentes karbollal az emésztő-peézegödrök 
fertőtlenítendők. 

Tíz gramm khlorkáli egy liter vízben föloldva 
a legjobb torok-öblögetö szer. Ámde úgy a 
karból, lisol, mint khlorkáli veszélyes szerek 
azok kezében, a kik nem tudnak vele óvatosan 
bánni 1 Azért ezen szereket a községháza 
pinczéjében kell tartani, az adagolást pedig a 
jegyző, vagy tanító végezze. Mihelyst egy ház-
ban a gyermek a torkát fájlalja, vegyen a 
tanító a khlorkáliból 5 vagy 10 grt, egy vagy 
két kávéskanálnyit, higítsa azt egy vagy fél 
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liter meleg vízben és a gyerek pedig addig 
is, míg orvos jön, öblögesse torkát ezen 
oldattal. 

A karbolt csak hígított dilúcziós állapot-
ban kezeljék, megmagyarázván mindannyiszor, 
hogy oly helyen tartsák a szobában, nehogy 
valamely gyermek tévedésből igyék belőle. 
12. Mihelyt a hideg őszi eső beáll, ne enged-
jék a gyermekeket mezítláb járni, mert a lábtól 
leghamarább htil meg a gyrermek. 

Ha a pap, tanító, jegyző karöltve így ügyel-
nek a gyermekek egészségére, úgy a halandóság 
bizonyára csökkenni fog. 

(JJebreczen.) Katki Z&iymoiid. 

A tervszerűség gyakorlati alkal-
mazása u tanításban. 

Hogy valaki kiváló gyakorlati tanító legyen: 
erre igen kitűnő módszer a tervszerűségnek a 
tanításban való gyakorlati alkalmazása. Tanítás 
alatt az egész iskolai működést értem, tehát 
tervszerűség alatt is az egész iskolai működés-
ben megnyilatkozó tervszerűségre gondolok. 

A tervszerűség gyakorlati alkalmazása a 
tanító munkájában először is ott látszik meg, 
hogy megkészíti-e tanításához a részletes tan-
tervet? 

Valamikor magam is sokat küzdöttem ezzel a 
föladattal és azt tapasztaltam, hogy nagy föladat 
ez, ha az ember vasakarattal nem ragaszkodik 
hozzá. Közbejön sok minden, — még a kénye-
lemszeretet is, — hogyne volna hát nehéz ? 

Részletes tanterv! 
Ha jól emlékszem, — olvastam ilyen czímü 

czikket is: „Kell-e részletes tanterv?" Persze 
ez alatt a czím alatt az a kérdés rejlett, hogy 
kell-e részletes tanterv kinyomva könyv alak-
jában a népiskolai tanítók részére. 

Hát ez nem is olyan kicsike téma, — inert 
sokan azt mondják rá, hogy nem kell. Ezeknek 
pedig nincs igazuk. Részletes tantervre még 
akkor is szükség volna, ha azt a részletes tan-
tervet senki sem követné. Szükség volna erre 
csupán azért is, hogy a fiatal kezdő-tanító 
lásson egy mintát maga előtt, a melyhez ha-
sonlóan ő is megkészítheti a maga iskolája 
részére a helyi viszonyokhoz és a saját isko-
lájában használt tankönyvek szerint a részletes 
tantervet. Mert természetesen, a részletes tan-
terv a használatban levő tankönyvektől függ. 

Mit tegyen hát a kezdő tanító ? Egyeben 
aligha kezdheti, minthogy ismerkedjék meg a 
használandó tankönyvekkel és kisértse meg 
azok alapján megkészíteni az első heti munka-
tervet. 

Ennek a kivitele meg fogja őt tanítani 

arra, a mit meg kell tanulnia, hogy tisztában 
legyen, vájjon a megkezdett alapon megkészít-
heti-e az első havi munkatervet úgy, hogy azt 
végre is hajthassa. Az első havi munkaterv 
kivitele pedig továbbfolytatja a tanító gyakor-
lati kiképzését, mert megtanítja arra, hogv 
meg fogja-e tudni készíteni ezen az alapon a 
második, harmadik és — tizedik havi munka-
tervet úgy, hogy az gyakorlatban is megvaló-
sítható legyen. 

Ezekből tehát az következik, hogy az első 
tanítási hónap végén meg kell készíteni az 
esztendei munkatervet. 

De az is következik belőle, hogy a második 
tanítási hónap végén mégis meg kell külön 
készíteni a harmadik hónapi munkatervet és a 
negyedik havit nem lehet előbb megkészíteni, 
mint a harmadik hó végén. Ilyformán az első 
öt hónap csalhatatlanul meggyőzi a tanítót 
arról, hogy reális volt-e a költségvetése: föl 
tudja-e váltani az elmélet nagy bankóját a 
gyakorlat aprópénzére ? Ha igen : akkor menni 
fog az előirányzat szerint az egész évi munka-
rend ; ha pedig nem: akkor jó lesz új tervet 
csinálni és valahol, valamelyik részen igazítani. 

Ilyenformán a tanító egy éven át egy rész-
letes munkabeosztást készít magának s a má-
sodik évben meglátja, hogy mi azon az igazí-
tani való. De a második évben is csinálni kell. 
mert ezen sokféle körülmény változtatást kíván-
hat. Ha a tanító egy hétig beteg: a munka-
terv egészen más a jövő hónapra. Ha az iskola 
egy hónapig valamely járvány miatt zárva 
marad : már az egész évi munkabeosztás válto-
zást szenved. Ime, ez az oka annak, hogy egy, 
— más által készített — részletes tantervet 
követni lehetetlen. 

De nemcsak ez az oka, hanem a tankönyv-
különbség is. Ha a tanító új tankönyvet hoz 
be iskolájába, már ki van zökkentve a kerék-
vágásból, a mennyiben a régi munkatervet 
nem használhatja. Tehát űj munkatervet készít 
az első hétre is, az első, második és tizedik 
hónapra is. 

E szerint a tanító folytonosan készíti a rész-
letes tantervet magának. Éppen tizenötödik éve 
készítem jómagam is. 

A részletes tanterv, vagyis munkaterv pedig 
ott függ az iskola falán! Nálam egy üvegezett 
keret van a számára. Ott látják a tanulók, 
hogy mi a heti, mi a havi munkarend. Nem 
is részletes tanterv a neve, hanem „iskolai 
munkarend11. 

Ennek a munkarendnek pedig igen sok 
nevelési, tanítási haszna van. Az első haszna 
az, hogy elkészül, — tehát a munkával én mint 
tanító tisztába jövök. A második haszna az, 
hogy én magam egész öntudattal bevallhatom 
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magamnak, hogy a heti, havi föladattal számot 
vetettem: szemébe néztem a munkának. 

Van aztán egy, ezeknél még nagyobb 
baszna is. 

Az, hogy a tanítványaim látják, liogyén tisz-
tában vagyok a jelen órai, a délutáni, a hol-
napi, heti, havi és egész évi tanítási munka-
renddel. Tanítványaim érzik, hogy nálunk 
rend van és a rendes kerékvágásban megy 
minden. 

Látják a kifüggesztett munkarendből, hogy 
mi a holnapi föladat. 

Es látják azt, hogy ez a föladat a rendes 
időben szinre is kerül. Sem nem késünk, sem 
nem hamarkodunk, sem jobbra vagy balra el 
nem tévedezünk. íme, ezek a kifüggesztett 
munkarend tanulságai a tanulók előtt. És 
ezeknek a tanulságoknak igen fontos nevelési O O 
becstik van. A növendékek megtanulják, hogy 
ők is csak bizonyos rend szerint dolgozhatnak 
eredményesen. Pontossághoz szoknak s gyakor-
latilag beleélik magukat a reális világ azon O Ö o 
•oldalába, hogy az embernek idejét és munkáját 
be kell osztania, még pedig tervszerűen. 

A munkaterv a tanításban való tervszerűség 
első és nélkülözhetetlen, érvényesítve pedig 
megbecsülhetetlen kelléke, melyre nézve én 
saját tapasztalatomból mondhatom, liogy a 
tanítási-, nevelési föladat egy részét, a maga 
részét, iskolámban mindig elvégezte. 

Mikor tanítványaim látják, hogy kellő idő-
ben megjelenik az üveges keret alatta ,Munka-
rendmikor a hét és hónapok folyamán lát-
ják. hogy ez a munkarend meg is lesz tartva: 
ez rájok valami különös, átalakító hatással van. 
Föladatom kezd könnyű, élvezetes és eredmé-
nyes lenni. 

Miből áll ez a munkarend ? 
Egy táblázatból, melyet a következő, meg-

szokott alakban készítek: 

Munkarend 1000 október havára. 
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Tehát vízszintesen a tantárgyak czímei, 
függélyesen a napok és azokon levő órák száma 
és tanítási anyaga van föltüntetve. 

Ezt a tanítási munkarendét, mint a tanítás-
ban megnyilatkozó tervszerűség egyik gyakor-
lati, kipróbált eszközét ajánlom mindenekelőtt 
a kartársak figyelmébe. 

A többi tennivalókról más alkalommal. 
(Nagyvárad) Vaday József. 

Ax olvasás tanításának új módja. 
Népiskolai tanításunkban folytonos haladást 

tapasztalunk A tanítási eredmény bár lassan, 
de állandóan javul. Erről mindenki meggyő-
ződhetik, a ki elolvassa közoktatási kor-
mányunk évi kimutatásait, vagy a székes-
fővárosi statisztikai hivatalnak a budapesti 
népoktatás állapotáról szóló jelentéseit. A javu-
lás főképpen abból származik, hogy a magyar-
országi néptanítói testület lassankint megsza-
badul a meg nem felelő elemektől és egyre 
jobban képzett erőkkel egészíti ki: továbbá 
abból, hogy a tanítók helyzete a'. utóbbi évek-
ben meglehetősen jobbra fordult. Van ugyan 
a javulásban némi része a tanítási módszer 
tökéletesedésének is, de ez számba is alig 
vehető, mert a módszerben nem történt valami 
lényeges változás az elmúlt 10—15 esztendő 
alatt; a régi, megállapodott igazságokat variáltuk, 
ide-oda forgattuk; igyekeztünk őket lehetőleg 
jól alkalmazni: ennyi az egész. 

Pedig a tanítási módszerben időről-időre 
fölmerült nagy. üj igazságoknak néha volt 
annyi hatásuk a népoktatás fejlődésére, mint 
a legjobb népoktatási törvényeknek, vagy mint 
az iskolaföntartók bőkezűségének. Példának 
okáért, a szemléltetés elvének uralomra jutása 
a holt betürágással szemben szinte megmérhe-
tetlen fontosságú; vagy az írva-olvatási módszer 
föltalálása és a sillabizálás elvetése rövid idő 
alatt oly óriási lendületet adott az elemi 
iskolai tanításnak, a milyent ez* semmiféle 
külső eszköztől sem kaphatott volna. 

A methodikában — annak bármely ágá-
ban — még távolról sincs kimondva az utolsó 
szó; sok még benne a nyilvánvaló tökéletlen-
ség és az utóbbi idők meddősége nem foszt-
hat meg bennünket attól a reménységtől, hogy 
újabb és újabb igazságokat fogunk fölfedezni, 
melyeknek alapján sokkil biztosabban és 
könnyebben érhetjük el a nagy czélt, mely 
elénk van tűzve. Egy ilyen nagy methodikai 
fölfedezésről szól az a könyv, melynek czímét 
itt idéztem és a melynek maradandó hatása 
lesz a magyar pedagógiai irodalomban és a 
magyar népiskolai tanításban. Mivel az ilyen 

* „Phonomimikai előgya korlatok az olvasás és irás 
tanításához. Irta Czukrász Róza. Ara 2 korona. Biuhi-

: pest, ifj . Nagel Ottó kiadása." 
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jelenség ritka, tudomásul kell vennie minden 
magyar néptanítónak, nemcsak az iskola érde-
kében, hanem a saját maga érdekében is. 

* 

Czukrász Róza az olvasás tanításának új 
módszerével ismertet meg bennünket. E mód-
szer a franezia Grosselin találmánya: a phono-
mimikai gyakorlatok, melyeket ő a magyar 
olvasásra alkalmazott, sőt bizonyos tekintetben 
tovább fejlesztett. 

Itt mindjárt fölmerülhet az a kérdés: van-e 
szükségünk új olvasás-tanítási módszerre ? Ezt 
a kérdést én is fölvetettem magamban, midőn 
a phonomimika elméletével megismerkedtem 
és akkor azt feleltem, hogy nincs szükségünk 
új módszerre, különösen pedig erre a mód-
szerre. Lehet, hogy igen sok tanítótársam fog 
hasonlóan felelni az én irásom elolvasása után 
is. Mert belénk van nevelve a nálunk alkal-
mazásban lévő írva-olvasási módszer tökéletes-
ségéről való hit ; és mert csakugyan tökéletes 
is ez a módszer, ha az elmúlt és már csak az 
öregek emlékezetében élő idők módszerével, 
a sillabizálással hasonlítjuk össze. Azt is való-
színűnek tartom, hogy a legtöbben még a 
Czukrász Róza könyvének áttanulmányozása 
után sem fognak bízni a phonomimikában; 
hiszen magam is úgy jártam. Ki kell a phono-
mimikát próbálni, ha tisztába akarunk vele 
jönni. És a ki kipróbálja, az menten elismeri, 
hogy ez a jövő olvasás-tanítási módszere. A 
kételkedők kedvéért a magam esetére hivat-
kozom : félnapos rendszer mellett első osztályt 
tanítok; a tanítást szeptember 10-én kezdtem 
43 gyermekkel, kik közül 1 utóbb más isko-
lába Íratott át. A megmaradt 42 gyermek 
november végén kivétel nélkül ismerte az összes 
kisbetűket (a kétjegyű mássalhangzókat nem) 
és fönnakadás nélkül olvasta az ezekből össze-
állított, két és három betűből álló, szókat. 
(A 42 gyermek közt van egy gyönge-elméjű, 
epileptikus, 9 éves fiú is, akin eddig nem 
fogott semmiféle tanítás.) 

Ez a csodálatosnak látszó eredmény, remé-
lem, elég lesz arra, hogy fölkeltse összes 
kartársaim érdeklődését a Czukrász Róza által 
meghonosított módszer iránt, melyet különben 
már sokan ismernek nálunk. 

A Graser módszerén alapuló, Gyertyái\ffy-féle 
vezérkönyv útmutatása szerint is minden 
törekvő, intelligens tanító eléri a kitűzött 
tanítási czélt: tanítványait egy év alatt meg-
tanítja írni és olvasni. I)e a ki nincs megáldva 
igen nagy türelemmel, annak e módszer sze-
rint nagyon nehéz munka az első osztály taní-
tása. Azonkívül pedig az első osztálybeli növen-
dékek earv tekintélves része rendesen ismétlésre 

utasíttatik, a mi azt mutatja, hogy nem min-
den tanító van a türelemnek emberfölötti 
mennyiségével megáldva és hogy módszerünk 
még sem egészen tökéletes. E mellett szól p. o. 
a székesfővárosi statisztikai hivatalnak a minap» 
megjelent kimutatása, az 1889-től 1895-ig 
terjedő időről, mely szerint Budapest nép-
iskoláiban az 1894—-95-ik iskolai évben átlag 
minden 100 első osztálybeli tanuló közül csak 
83 tanult meg olvasni. A Grosselin-féle módszer 
szerint pedig minden ép elméjű gyermeket 
könnyű szerrel meg lehet tanítani olvasni. 

A Grosselin-féle előgyakorlatok szintén a 
hangoztatáson alapulnak, mint a Gyertyánífy 
előgyakorlatai. Csakhogy, míg ez az analytikus 
eljárást követi, amaz a synthezis híve. Gyer-
tyánffy a beszédet szavakra, a szavakat szó-
tagokra, ezeket hangokra bontja szét és így 
vezeti el a gyermekeket a hang megismerésé-
hez. Grosselin a hangutánzás alapján ismer-
teti az egyes hangokat (p. o. a kis kutya 
kurrogása r r r . . . , a csodálkozás hangja á á . . . ) 
és az így megismert hangokból vonat össze 
szavakat; tehát egészen mellőzi az analysist. 
Az egyes hangoknak a hangutánzás alapján 
való önálló fölfogatása nem új dolog; rend-
szertelenül és többnyire csak találomra eddig 
is alkalmazták némelyek. Nem is ebben van 
az új módszer eredetisége, hanem abban, 
hogy a megismertetett hangokat mimikai 
jelekhez vagy gesztusokhoz köti és így való-
sággal szemlélhetővé teszi. Például: kinyújtott 
karral és mutatóujjal rámutatok valakire, 
mondván: ő; ez a gesztus lesz állandóan az ő 
hangnak a jele. Vagy a fali óra ezt a hangot 
hallatja: ttt; fiz órainga lengését utánozom 
fölemelt kezemmel és ez a mozdulat a t hang 
állandó jele s í. t. Az egyes hangoknak ily 
módon való szemléltetése kis mesék keretében 
történik és a hangok jeleit a gyermekekkel 
addig gyakoroljuk, a míg eléljük azt, hogy a 
jelek mutatása után azonnal ki tudják mondani 
a megfelelő hangokat és megfordítva, az egyes 
hangok kiejtése után rögtön mutatják a meg-
felelő jeleket. Ez az előgyakorlatok első foka, 
melynek eredménye az, hogy a gyermek, a ki 
eddig csak szavakat ismert, most már hangokat 
is ismer. Következik a gyakorlatok második 
foka: a hangok összefoglalása szavakká, vagyis 
az olvasási előgyakorlatok legnehezebb része. 
És éppen ennek a résznek a szerencsés meg-
oldása teszi a Grosselin-Czukrász-féle eljárást 
becsessé. Ezen a helyen nem kell leírnom a 
nehézségeket, melyeket a hangok összefogla-
lása eddig okozott és melyeket nagy igyeke-
zettel sikerült ugyan leküzdenünk, de a melye-
ket elkerülni jobb a tanítóra nézve is, meg a 
gyermekre nézve is. A szóban levő módszer 
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-ezeket a nehézségeket megszünteti, midőn az 
összefoglalást a jelek segítségével vis/.i keresz-
tül, nagyon ügyesen. Persze az erre vonatkozó 
eljárást nem lehet itt részletesen ismertetni; 
a ki érdeklődik iránta, az elegendő útmutatást 
fog találni a Czukrász Róza könyvében. 

Már ebből a vázlatos ismertetésből is kivilág-
lik a módszer némely előnye. A legfőbb elő-
nyök ezek: a gyermek a hangokat nem sza-
vakból fejti ki. hanem mintegy születni látja, 
tehát könnyebben fölfogja. E fölfogásban nem 
csak halló érzéke vesz részt, hanem látó érzéke 
is, midőn a hangokat mintegy megtestesülni 
látja a megfelelő jelekben. Az így szerzett 
ismeret maradandóvá lesz az által, hogy a 
gyermek a jelek gyakorlásakor önként és szí-
vesen vesz tevékeny részt a tanulás munkájá-
ban. Ezen tanulás közben a gyermek érdeklő-
dését és figyelmét biztosítja az a körülmény, 
hogy nem kénytelen folyton csendesen egy 
helyben lenni, hanem kielégítheti a testi moz-
gás iránt való majdnem leküzdhetetlen vágyát is. 

Ezen olvasási gyakorlatokkal párhuzamosan 
kell végezni az írási előgvakorlatokat is, me-
lyekben az új módszer nem tér el az eddigi-
től. A midőn pedig az előgyakorlatok két első 
fökán túl "vagyunk, ügy hogy a gyermekek 
képesek két hangot egész könnyedén egy 
szóvá foglalni össze, akkor esetleg el is lehet 
búcsúzni Grosselin-Czukrászéktól. Legalább 
egy budapesti kollegám ezen előgyakorlat után 
elkezdi az irást és olvasást párhuzamosan taní-
tani a mi ABC-és könyvünk szerint és — a mint 
mondja — a dolga úgy megy, mint a karika-
csapás ; a mi természetes is, mert a gyermekek 
már jól tudják a hangokat összefoglalni. 

I)e Czukrász Róza tovább megy: áttér az 
előgyakorlatok harmadik fokára. Ez a betü-
ümertetés. A könyvéhez van csatolva öt fali 
olvasótábla. Ezek közül az elsőn vannak 
az összes egyszerű nyomtatott betűk, előbb 
a magánhangzók, azután a mássalhangzók. 
A betűk alakját iparkodik összeköttetésbe 
hozni a már ismert plionomimikai jellel. Pél-
dául a cl-nél ez így megy: a katona dobja így 
szól ddd...; a kezemmel utánzóm a dobos 
kézmozdulatát és ez a d hangnak a jele; ezzel 
már a gyermekek tisztában vannak; most be-
mutatom a d betűt: íme (az egyenes álló 
vonalra mutatva), ez a katona, ez meg itt elöl 
(a karikára mutatva), a dobja; hogy is szól a 
katona dobja ? — Erre a gyermekek jelzik a moz-
dulatot és hangoztatják a d-t. •— A hol így 
sikerül a betüalak és a hang meg a jel közt 
összeköttetést teremteni, ,ott könnyű dolog, 
valóságos játék a betű megismertetése. De nem 
mindenütt sikerül és éppen e miatt a mód-
szernek ez a legkevésbbé dicsérhető része. 

Mindamellett a czélt még ígv is elérjük vele: 
a gyermekek aránylag rövid idő alatt meg-
ismerik az összes egyszerű kis betűket. (1 —2 hét 
alatt.) A mi ezután következik, az már könnyű 
dolog. A II. táblán két-két betűből álló szók 
vannak, elől mássalhangzó, utána magánhangzó 
(tő, ini, stb.). Ezt a "gyermekek a (phonomimi-
kai jelet is folytonosan használva) könnyen 
olvassák, mert az összefoglalás már nem okoz 

• / • O 
nehézséget. Es így könnyen végig mennek a 
következő táblákon is. A III. táblán kéttagú szók 
vannak, persze tagolva; a IV. táblán egytagú 
szók, melyekben elől magánhangzó van s erre 
mássalhangzó következik; az ötödik táblán 
pedig három betűből álló egytagú szók. Ezeken 
már játszva megyünk végig, aztán elő lehet 
venni az ABC-és könyvet; persze az első tíz-
tizenkét betűt nem is szükséges a könyvben 
elolvastatni, hanem mindjárt a derekán lehet 
a dolgot megfogni, hiszen a végzett előgyakor-
lat után ez nem nehéz; ezután csakhamar fölös-
legesekké válnak a phonomimikai jelek is és 
a gyermekek kezdik azokat elhagyni; nálam 
már az osztálynak háromnegyed része jelek 
nélkül olvas. 

Az irás az olvasástól eleinte el van külö-
nítve, mert nem tarthat vele lépést, de körül-

! belül húsvét tájára egyesülhet a két ág. Ügy 
tapasztalom, hogy ez az elkülönítés javára van 
az Írásnak. Ezelőtt kénytelen voltam ákom-
bákom betűkkel is beérni és esetleg új hetü-
ket íratni, mielőtt a megelőző betűket minden 
gyermek kedvem szerint tudta volna írni, mert 
az olvasás-tanítás menete ezt úgy kívánta: most 
kényelmesen időzhetem egy-eiy betű Íratásá-
nál, a meddig csak jónak látom. 

A G-rosselin - Czukrász-féle módszernek a 
kivitelben vannak hibái is; de ezek nagyobb-
részt nem tartoznak a dolog lényegére és olyan 
természetűek, hogy Cz. R. könyvének egy 
következő kiadásában segíthet rajtuk. Általá-
ban azonban azt hiszem, hogy ez a módszer 
óriási haladást jelent az olvasás tanításában és 
megérdemli, hogy minden tanító megismerje. 
Az ügy érdekében pedig jó volna, ha Czukrász 
Róza kartársnőnknek mód nyújtatnék arra, hogy 
az általa meghonosított módszert valamelyik 
gyakorló-iskola révén is ismertesse és terjeszsze. 

(BudapestJ Somoyyi Béla. 

„A mi Eötvös-alapunkról." 
Nagyon tartalmas, a lélek húrjait közelről 

érintő czikk jelent meg e lap 48. számában 
„A mi Eötvös-alapunk" czímmel. — Magam 
is jóleső érzéssel olvastam e sorokat, mert 
hisz van-e olyan néptanító, ki az „Eötvös-alap", 
..Tanítók Háza" nevek említésénél jóleső 
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érzést, nemes büszkeséget ne érezne ? Fáj-
dalom van ? Ez állításom mellett bizonyítanak 
szerző azon sorai, melyekben leírja ama kitérő 
feleleteket, melyeket sokszor hallhatunk, midőn 
propagandát óhajtunk csinálni az Eötvös-
alapnak. 

Legyen szabad ezekhez nekem is néhány 
szót fűzni. Fölszólalásomban csupán az a czél 
vezet, hogy tisztuljanak a fogalmak, növe-
kedjék az Eötvös-alap, erősödjék reményünk, 
meggyőződésünk! 

Faluhelyen történt. — Sándor uram (egy, 
javakorabeli családos férfiú) ki néptanító is, 
kezével egyet legyintve így válaszolt buzdító 
szabinkra: Beszélhet kedves kollega! Én már 
leszámoltam a „mi" Eötvös-alapunkkal. 25 éve 
fáradozik a magyar néptanítóság az Eötvös-
alap körül, s most mikor már a kezdet leg-
első nehézségei — - Istennek hála — legyő-
zettek. mikor az a lelkes kis csapat a gesz-
tenyét kikaparta, akkor jönnek a középiskolai 
tanárok, s a ..mi" Eötvös-alapunk megszűnt, a 
„mienk" lenni! Tisztán tanítóké volt az Eötvös-
alap, miért nem maradt tisztán a tanítóké? 

Két alak kopogtat a Tanítók Háza ajtaján 
folytatá tovább emberünk — az egyik 

kopottas külsejű, gondszántotta arczú falusi 
néptanító, a másik elegáns megjelenésű tinóm 
űri ember: középiskolai tanár. 

Mindketten egy czélra törekednek, főiskolán 
jól tanuló fiuk számára helyet óhajtanak a 
Tanítók Házában. — Protekcziós a világ . . . 
itt elhallgatott. A többit úgyis kitaláljátok -
gondola magában.* 

Ez volt az egyik! Halljunk egy más fajta 
kifogást. 

Szegény néptanító te! - mondja az öreg 
Gyuri bácsi (így hívták az egész vidéken), 
mikor fogsz te oda jutni, hogy fiaid a fő-
iskolákba járhassanak! Hiszen ha éhen halsz, 
sem tudod velük még a középiskolát sem 
elvégeztetni! Akkor akarnak rajtad segíteni, 
mikor már tested-lelked összetörték a gondok?! 
Bizony a középiskolai tanárok gyermekei 
(levén a városban) otthon, úgyszólva, költség 
nélkül végezhetik a középiskolát. Főiskolákon, 
a hol már a tanár-apának is költeni kellene, 
ott a Tanítók Háza! . . .** 

S most mit tegyek én ? Elrémülök és bámulok! 
így nem erősödhetik az Eötvös-alap! Sok 

• Ez a „kifogás." talán mondanunk sem kell, 
teljesen alaptalan. Középiskolai tanár fia is csak úgy 
juthat be a Tanítok Házába, ha az a tanár maga is 
tagja az Eötvös-alapnak. Eddig tanárok fiai (mindössze 
3- i in ) csak egész dijasoknak vétettek föl a 'Tanítók 
Házába. A mi a „protekcziós világ"-féle bölcseséget 
illeti, nem sértjük meg a vezetőket azzal, hogy ilyen 
méltatlan gyanúsítások ellen védelmezzük őket. Szerk. 

** Igazi szűk fölfogás! Szerk. 
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beszédre, nagy tollharczra van szükség e félszeg-
gondolkodás kiirtására. — Beláttatni a taní-
tóság zömével (a falusiakkal), hogy, ha minden 
tanító tagja volna az Eötvös-alapnak, akkor 
nemcsak a középiskolába járó gyermekeink-
ről, hanem tán még a kisdedekről is gondos-
kodhatnánk ; beláttatni és meggyőzni minden 
néptanítót, hogy az Eötvös-alap áldott kezekbe, 
kiváló igazi férfiak kezébe van letéve, kik közé 
nem fér kőzhetik a protekczió gonosz szelleme, 
kiknek egész szeretetük, szivük minden dob-
banása hazánk néptanítóságáé ! 

A kinek az említett félszeg fölfogásokat 
kiirtani sikerül, az biztosan 1000-ekkel fogja 
szaporítani az Eötvös-alap tagjainak sorát. 
Föl tehát a munkára az Isten nevében! * 

(Székesfehérvár) Teleld Sándor. 

A tízes egységről. 
Még mindig találkoznak, a kik, szemök lévén 

nem látnak, fülök lévén nem hallanak, llát 
jászberényi druszám (a decz. 13.-ki lapban) 
még nem látta arab, vagy jobban mondva. 
magyar számgépemet, még nem hallott vagy 
olvasott róla ? 

Ha annyira meg van győződve arról, hogy 
„a számfogalomnak osztálytanításnál való meg-
rögzítésére egyedül a pénz és a számkép vezet 
biztos eredményre" és hogy ,a tízes is csak 
mint pénzérték vagy mint annak számképe 
szemléltethető" és „ha a számvetés tanításának 
alapvető szemléltető eszközei csakugyan kellene, 
hogy legyenek: a métermértékek és a különböző 
pénznemek" : akkor mért nem adoptálja immár 
5 éve hirdetett számgépemet, melyen mindazt 
készen találja, a mit kívánatosnak, sőt szük-
ségesnek tart ? 

Ott vannak a számtestek alul hármasával. 
| fölül kettesével szinezve, inert közönséges 

halandó közvetlenül csak bír fölfogni s ezekből 
képezi a többi tiszta számot; a váltón továbbá 
2 sorra van osztva a tíz korong könnyebb 
számlálás és a pont-számképek helyettesítése 
végett. 

Ott van a 4 úton helyen a 4 pénzérmé 
rangja és értéke szerint elhelyezve s míg a váltó 
segélyével azt szemléli a gyermek, miként lesz 
tíz alsóbb egységből 1 felsőbb és megfordítva, 
addig a különféle tizes egységek ellielj ezéséből 
megszokja a tizes helyrendszert és a tanító 
sem kénytelen „a tíz egy sorba helyezett 
golyóról, vag\r tíz pálczikáról, tíz egv sorba 

* Mi állandóan azon munkálkodunk, hogy a taní-
tóság fölismerje : mily nagy segédforrásai vannak az 
Eötvös-alapban és a Tanítók Házában, csakhogy — fáj-
dalom ! — a tanítók nagy része nem ismeri föl, ille-
tőleg elhanyagolja legsajátabb é r d e k e i t S z e r k . 
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rakott pontról azt mondani, hogy tizes." Nálam 
a II. osztálybeli gyermek így számlál: 1 . . . 9, 
tíz (X), beváltva 1 tizes, közönségesen tíz, 
tizenegy . . . tizentíz, beváltva 2 tizes, köz. húsz, 
huszontíz bev. harmincz s í. t., tehát már tudja, 
hogy „tíz"-nek 2 értelme van. 

E végre, mint Vezérkönyvem 55. lapjáról 
látható, 1. a számgépen N fillért 1 nikkelre, 
X nikkelt 1 koronára, X koronát 1 aranyra 
váltok és vissza, tehát így : 1 . . . 9, X f. = 1 n., 
1 . . . 9 , I n . = 1 K. s í . t. 2. Ennek mintájára 
megfelelő 4 közben A. K. N. F. betűk alatt 
sratok 1—9-ig, X f. beváltás folytán mint 1 n. 
izerepel, X n. mint 1 K., X K. mint 1 a. 
3. Kimutatom, hogy a pénznemek e sorrend-
jének gépen és Írásban az oka az, hogy egyik 
tízszerese vagy tizese a másiknak s így 1 pénz 
bármely helyen tizese a jobb szomszédnak és 
tizedosztálya a bal szomszédnak. 4. E berende-
zésnek előnye, hogy a beváltott X fillért nem 
kell 1 nikkelnek, X nikkelt 1 koronának, X ko-
ronát 1 aranynak neveznem, hanem mondom 
azt 1 tízesnek, melynek közneve tíz vagy tizen, 
így jutunk 19-ig. 5. Ha szabadon irunk, az 
1 számjelt nem nézhetjük tízesnek, míg nem 
látjuk, hogy az a tizes helyen áll. ennélfogva 
hozzá kell rajzolnunk az üres egyes-helyet, 
0 alakban, ti. (Innét átmegyek a számlálásra 
előbb mértékekben, aztán a legváltozatosabb 
tárgyakban. 7. Egyes vagy egyed csak azon 
egész egység, mely egészekre nem váltható; 
ilyen pedig háromféle van: természetes (alma, 
tojás); törvényes (az alap mértékegységek: 
(kor., m.. 1., gr.) és önkényes (fillér, kiló, sat.). 
Ez már átmenetet képez a tizedes részekhez. 

Ezt már öt éve hirdetem egyebekkel együtt, 
melyek az elemi számtanítást könnyűvé és 
alapossá tennék, s mégis nagyjában (mert 
eddig alig tudok 200 elfogulatlan érdeklődő-
ről) közönynyel, mellőzéssel, sőt makacs ellen-
zéssel találkozom. Legújabb vezérkönyvek is 
követik még a régi hagyományos módszert, 
pl. „nézd, így kell a tízest írni: egv 1 és egy 
0 ; vagy nézd a tízest, mi van ra j t a : 1 és 0 ; 
te is úgy írd." Ez az eljárás nem méltó a 
20.-ik századhoz, melynek már ez első évében 
külföldi szakemberek elismeréssel csatlakoztak 
módszeremhez és annak " fölülmulhatlan esz-
közéhez, számgépemhez. Csak most decz. 15.-én 
vettem Svájczból a 2.-ik levelet, melyben az 
országos pedag. muzeum igazgatója egyebek 
közt ezt mondja: „Votre appareil est le der-
nier mot du progrés en fait d'enseignement 
du calcul élémentaire." („Az ön készüléke zár-
kövét képezi az elemi számtanítás fejlődésé-
nek.") Tehát szerinte sem várhatni tökéletesebb 
szemléltető eszközt — pedig ott az nincs sza-
badalmazva; és Svájcz az elemi oktatás zászló-

vivője, már hozzájárult a milleniumi kiállítás 
alkalmával tett azon nyilatkozatomhoz: hogy 
ez a jövő ezred (sőt ezredek) számge'pe; s én 
csak azt óhajtom, hogy mielőbb beálljon a/ 
idő, mikor a müveit világ gyermekmüliói a 
magyar számgépen szerezzék meg alapos szám-
tani ismereteiket. Egyelőre pedig melegen 
ajánlom a magyar tanítóságnak szíves figyel-
mébe és jóindulatába számgépem és a vele 
járó vezérkönyv használatát. 

(Zsámbók.j Eben Mihály dr. 

E G Y E S Ü L E T I ELET. 
t i A gyergyói róm. kath. tanítóegyesület 

a magyar kereszténység kilencz-százados év-
fordulója alkalmából Gyergyó-Szent-Miklóson 
fényes sikerű díszgyülést tartott, melyen meg-
jelent Szabó Géza kir. tanfelügyelő, dr. Lázár 
János főszolgabíró, a kerületi papság, a taní-
tói kar szop számban és több .vendég. 1). e. 
10 órakor a főtéri latin szert, templomban 
Ferenczi K. föesperes papi segédkezés mellett 
ünnepélyes hálaadó isteni tiszteletet végzett, 
melynek meghallgatása után a központi fiúisko-
lának ezen alkalomra szépen földíszített egyik 
tantermében Jóssá Sándor elnök rövid vissza-
pillantást vetve a 900-éves keresztény magyar 
nemzet történetére, a díszgyülést nagy hatású 
alkalmi beszéddel nyitotta meg. Most az egye-
sület dalosköre, a Pápai Hvmnuszt négyhangra 
szabatosan elénekelvén, következett Kopacz 
Gergely ditrói s.-lelkész hitoktatónak „A ma-
gyar katholiczismus kilencz-százados évfordu-
lóján" ezímmel tartott magasröptű fölolva-
sása, mely hazafias kath. szellemével, alapos 
tanulmányra mutató történelmi igazságaival és 
irodalmi magas színvonalával igen nagy hatást 
ért el. Ezután Array Sándornak a „Hit és 
Haza" cz. költeményét Miklós Katalin szár-
hegyi tanítónő, igen ügyesen adta elő, me-

OJ o o • 
lyet a díszgyülés nagy tetszéssel fogadott. 
Ugyanily méltánylásban részesült Páll Albert 
alfalvi tanítónak a II. kath. tanügyi kongresz-
szusról tett beszámoló jelentése; valamint 
Sántha Albert szentmiklósi tanítónak szép 
szavalata, a ki Mindszenti/ Gedeonnak „Szent 
István végső sóhaja" cz. gyönyörű költemé-
nyét teljesen átérezve, nagy hatást keltően, 
adta elő. Végül Kölcsey Ilymnusza eléneklése 
után, elnök a díszgyülést bezárta. 

S A turóezmegyei általános tanítóegye-
sület mossócz-zniói járásköre decz. 15-én Kis-
Csepcsényben tartotta meg őszi közgyűlését. 
Gyakorlati tanítást tartott Eördögh Károly 
jezemiczi áll. tanító, a polgári jogokból az 
VT—VI. osztályban a magyar alkotmányról. 
Grúber János, briesztvai áll. tanító a család. 
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kísdoffővoda és népiskola viszonyairól olvasott 
föl. (hmczik Nándor, szlováni róni. kath. tanító 
pedig a földrajz-tanításról a III. osztályban. 
Hangoztatta a domború térkép használatát, 
mint legjobb átmenetet a természetből a sík 
térkép ismeretére. Balázs Endre tan.-kép.-int. 
tanár fölolvasta a kör által reá és még két 
társára bízott működési tervezetet, melyet el 
is fogadott a kör. Ulrich Vendel elnök föl-
szólítja a kör tagjait, lépjenek be nagyobb 
számban az Eötvös-alapba, hozassák meg a 
Magyar Tanítók Naptárát és a Tanítók Háza 
gyufáját vezessék be községeikbe. 

T A X I T O K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szíves figyelembe. Magánügyben mindig 

czímzett levelc.iő-lapot kell mellékelni. Elmaradt 
lappéldányt nem nálunk, hanem a kiadóhiva-
talná1 (1.. Iskolatér 8. sz.) kell reklamálni; a 
hirdetések szövege is a kiadóhivatalhoz kül-
dendő. Névtelen leveleket olvasatlanul a papír-
kosárba dobunk. Czikkekkel bőven el vagyunk 
látva. K. K. Az iskolaszék hatáskörélje 
tartozik a tanításdíj megszabása és kirovása; 
a kit az fölment, az élvezheti a tandíjmen-
tesség kedvezményét. Méltányossági alapon 
próbálja kieszközölni, hogy fia a tandíj fize-
tése alul fölmentessék. P. .T. Albák. A 
tanítók jogviszonyait kimerítően fogja tárgyalni 
az az útmutató könyv, melyet Tanítók Tanács-
adója czím alatt lapunk szerkesztői adnak ki 
s mely már sajtó alatt van és néhány nap 
múlva meg fog jelenni. Lapunk szerkesztőségé-
ben lehet megrendelni s az árát a lap jövő 
számában tudatni fogjuk. Seil. B. Ciyör. 
Az iskolaszéknek nem áll jogában a ministeri 
tantervben kiszabott (p. földrajzi) anyagot 
„kénye-kedve szerint" kibővíteni, vagy csak a 
tantestülettel egvetértőleg. ha a helyi viszonyok 
azt megengedik. T. P. Itis-Csány. A 
levonás, ha úgy van. a mint írja, jogtalan. 
Forduljon előbb panaszával az egyh. főható-
sághoz. - KI. H. Kisvárda. Ha megrövidítve 
érzi magát: adjon be új folyamodványt. — 
L. L. Nem tartozik adni, ha nem tanít. — 
I». Iv. Medgyesegyliáza. Ha külön fizetnek 
érte, megtehetik s vállalkozhatnak rá. — J. K. 
Szentjúzsef. 1. A fiút szerződés nélkül is föl 
kell venni, főkép ha van lielv számára az 
iskolában. 2. Nyugdíjába nem számítható be. 
3. Van joga: de ön ne verje még.azt a fiút, 
hanem hajtsa végre határozatát maga az 
iskolaszék. — S. L. Orvosi bizony ítványnyal 
kell igazolni á betegséget s a kir. tanfelügye-
lőség útján fölterjeszteni a kérvényt. Ha a 
szabadságot az állani mégadja, a helyettesítés-
ről is gondoskodik. IL V. Almásniezö. 
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Önt, mivel okleveles és már öt éve rendes 
állomáson (ha nem is mindig egy helyen) 
működik, megilleti a korpótlék, még pedig 
ott, a hol most szolgál. Kérje az iskolafön-
tartójától. (Ha lapunkat olvasná, ettől a fárad-
ságtól megkímélhette volna — magát.) 
St. F. Orbánfahi. Nem. N. J. Minden 
olyan kérvény, a melyben a folyamodó vala-
mely kedvezményt kér, bélyegköteles. Cs. 
M. Felsö-Mira. A 82 %-t megkapja, ha 
augusztusban megy is nyugdíjba. — B. B. 
N.-Megyei'. A katonai szolgálat évére szabad-
ságot kérhet s volt eset rá, hogy három hó-
napra a fizetést is kiadta az iskolaföntartó. Ha 
nem mond le állásáról, hanem szabadságot 
kér: visszatérhet arra. A nyugdíjban ez nem 
lesz szolgálati megszakítás. — Y. (1. Csúcs. 
1. A pályázati kérvényt saját kir. tanfelügye-
lőségénél kell beadni. 2. A min.-hoz, a tanfel-
ügyelőség elkerülésével, beérkezett kérvényeket, 
leküldik véleményadásra az illetékes kir. tanfel-
ügyelőséghez. 3. A kir. tanfelügyelő az a'apos 
kérvényeket mind fölterjeszti. (Ha lapunkat 
állandóan és figyelemmel olvasná, megkímél-
hette volna - magát a fáradságtól. De, úgy 
látszik, ön is azon „olvasóink" közé tartozik, 
a kik inkább „írók," mint „olvasók!") — 
Sarjáilszky. Köteles szünidőt adni; de hogv 
mely napok legyenek azok, azt mégis csak az 
iskolaszék állapítja meg. 

— Adomány a Tanítók Háza javára. 
Dr. Uthy István ózdi. vasgyári orvos 200 ko-
ronát ajándékozott a Tanítók Házában létesí-
tendő Rimamurányi szoba czéljára s azt a 
következő szép levél kiséretében küldte el 
Koblay István ottani főtanítónak: „Fogadja 
tőlem szívesen, mélyen tisztelt főtanító úr, 
ezen filléreimből megtakarított összeget a 
.Tanítók Háza" "„Rimamurányi szoba "-alapjá-
nak gyarapításához. Adja Isten, hogy azok a 
szent, hazaszeretettől lángoló eszmék, melye-
ket ez épület létesítése minden igaz magyar 
szivében megpendített, örökké viruljanak! 
Legyen Isten áldása azon a tanítói karon, 
mely hazafias lelkesedéssel ébrentartja, éleszt-
geti s ha kell lobogó lánggá varázsolja száz-
ezer gyermek szivében a hazaszeretet magasz-
tos érzelmeit. Magamat jóindulatába ajánlva, 
vagyok kiváló tisztelője: Ozd, 1900 deczember 
hó 9-én. Dr. Uthy István az ózdi-járás tiszti 
orvosa, gyári orvos.14 Mi pedig azt kivánjuk, 
adjon Isten sok ily lelkes tanügybarátot, a kik 
nemcsak szóval, hanem tettel is készek meg-
mutatni, kogy munkánkat .megbecsülik s törek-
véseinkkel rokonszenveznek. Bárha nemes pél-
dájok a társadalom minden rétegében számos 
utánzóra találna! 
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A l i i ska fiú Ii. 
Nem lesz ebben az egyszerű történetben 

semmi szinezés. Az élet, ez a legnagyobb 
poéta amúgy is olyan meghatóvá tette a 
laska fiúk történetét, hogy nem kell ahhoz 
nekem semmit tenni, meghatja az a szíveket 
amúgy is, a maga czifrázatlan valóságában. 

Egy éve mult. November 17.-e volt. Hideg 
ködös idő ült a tájon, délelőtt elkezdett az 
ólmos eső esni. A hol mi lakunk, a tanítói 
árvaház előtt levő akáczos — gyémánt csillo-
gásává lett a vékony levélszárakat és gallyakat 
milliméter vastagon bevonó jégpikkelyektől, az 
akácz között levő néhány tűlevelű fenyő, 
melyet a kertészeti gondoskodás honosított 
meg a sivó homokon, olyan volt. mint egy-egy 
óriás jegecz millió meg millió apró tűjével. 

Az efféle idő elől az Alföldön ember, állat 
fedél alá menekül. 

Fejemet az ablak hideg táblájához szorítot-
tam s aggodalmasan bámultam az utczára. 
Nyugtalanul vártam azokat az apró kis árvá-
kat. kik a távollevő különböző iskolákból 
ilyenkor kétszeresen sietve jönnek a jó meleg-
fészekre. 

Jöttek is iskolánként, csoportosan; gyenge 
arczukat pirosra festette a maró csipős hideg 
szél, mely könyet facsar a szemekből s lépten-
nyomon földöntéssel fenyegeti az apró kis 
embereket. 

F elegy órakor mind idehaza voltak már s 
a csengő ebédre hivő szavára vigan vonultak 
le az ebédlőbe, melyet a bölcs építési tudomány 
pinczehelyiségekbe rendezett be; mintha nem 
elég sokáig lennénk majd amúgy is a föld alatt. 

Elhangzott az ebéd előtti ima s az a 160 
tanítóárva csendes zajjal fogyasztja az Erzsi 
néni által készített egyszerű, de tápláló jó étkeket. 

Nincs ennél szebb, megkapóbb kép, ezt 
leirni alig lehet, ezt meg kell nézni! 

Mikor én őket először együttesen megláttam 
s hozzájok beszélni akartam, elszorult a szívem 
s nem tudtam egy szót sem mondani. 

Egyszer csak hirtelen kivágódik az ebédlő 
ajtaja. Minden szem oda tekint. Egy alacsony, 
úriasan öltözött nő, négy rongyokba burkolt 
kisebb-nagyobb fiút nógat és biztat tótul a 
belépésre, kik elfázlódva, remegő félelemmel, 
ki f áradtan lépnek be, bágyadt szemekkel 
tekintenek arra a sok egészséges arczú, piros 

képű kisebb-nagyobb gyermekre, látszik rajtok 
a nyomorúság s alig hallhatóan tótul köszön-
tenek engem, a ki eléjök megyek s kis röjük-
től kilétök felől kérdezősködöm. 

A kisérő úrnő bemutatja magát. Nevét ide 
jegyzem. Hálával említse és olvassa nevét 
minden tanító. Maráky Francziskának hivják, 
postamesternő Csorbán, Szepesmegyében: a 
négy fiú pedig Liska Márton volt felsősunyavai 
róm. kath. tanítónak az árvája, sorra nevezi 
őket: a legnagyobb Kálmán, a második Aurél, 
a harmadik Laczi, a negyedik Marczi. kiknek 
árvaházba történt fölvételéről már engem ezelőtt 
pár hóval értesített a ministerium. 

Az árvák belépése után a nagy földalatti 
teremben olyan csend lett, hogy a sóhajokat 
is meglehetett hallani. Nagy ám a gyermek 
tudvágya, kicsinyek és nagyok egyszerre szeret-
nék tudni: hogy hívják az érkezett új árva-
testvéreiket. 

Mikor megmondom neveiket és testvéri 
szeretetökre hivatkozván, arra kérem őket, hogy 
fogadják az új testvéreket bizalommal, szere-
tettel, egyszerre tíz-husz hang hallatszik feléjük, 
szólítják őket, mindenki velők akar beszélni, 
de nem tudnak ám magyarul, csak a leg-
nagyobb fiú tud pár magyar szót, a beszédet ő sem 
érti ineg s mindenre csak azt feleli: „En 
nem tudsz!" 

Pár perez alatt a felszolgáló leányok kibont-
ják az új testvéreket az ócska kendőkből, 
megterítenek számukra, asztalhoz ültetik őket 
s kínálják erősen az étellel, melynek fogyasz-
tásához emberül hozzálátnak az új jövevények. 

Kisérőjök közöttünk, a nevelők között foglal 
helyet s keresetlen szavakkal előadja, hogy 
ő ezeknek a gyermekeknek nem rokona. 
Elmondja, hogy mikor a minister rendelete 
megérkezett az árvák fölvételéről, akkor már 
édesanyjok is ott feküdt sorvasztó lázban 
azon az ágyon, melyről csak egv útja lehet 
már, a halál útja a temető felé. A szegény, 
elhagyatott, nyomorúságban maradt asszony 
esengve kért mindenkit arra: kisérjék be 
árváit az árvaházba, de nem vállalkozott a 
nagy útra senki sem, mert ha ingyen utazik 
a gyermekekkel a kisérő is, néhány forintba 
így is belekerül az út, annál inkább, mert a 

: kis Marczit egész Hódmező-Vásárhelyre kell 
kisémi, a hol a 3 6-éves árvákat az ott 
levő óvóképzővel kapcsolatos árvaházban neve-
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lik. \ égre úgymond megsajnáltam a 
kétségbeesett anyát s eljöttem az árvákkal 
erre a nagy és hosszú útra. 

Az elbeszélés, a gyermekek nyomorának 
látása s az. hogy odahaza egv halálra vált, o . o . 

nyomorban fetrengő édesanya imádkozik 
•ezeknek a szegény gyermekeknek jövő boldog-
ságáért. könyeket csalt mindnyájunk szemébe. 

A kis Marczi. a ki pár nappal azelőtt 
volt hároméves, mint valami kis fürj, úgy 
szaladgál a jóllakás után az asztalok közt s 
egész kedélyesen kiáltjuk: ..Há!" 

Most már meg azon sajnálkozunk, miért is 
viszik el tőlünk ezt az aranyos kedélyű kedves 
fiúcskát, s este. mikor a kísérő útra kél. a három 
itt marad(í testvér oly hangos zokogásban tör ki. 
hogy jajszavuk messze hallatszik s a pogány is 
megszánná őket s velők sírunk is mindannyian. 

Pár hét múlva levelet kaptam Maráky 
Francziskától. Krtcsít. hogy Liska Mártonné 
is elköltözött férje mellé s gondjaimba ajánlja 
az árvákat, kiknek nincs már a föld kerekén 
más otthonuk, hanem csak az árvaház. 

Nem kísérlem leírni azt a hatást, melyet 
az itt maradt h írom fiúra anyjuk halálhírének 
megértése gyakorolt. Csak egy szóval jellem-
zem : szívrepesztő volt az ! 

Az elbeszéltek óta egy tv telt el. Az itt 
maradt három Liska fiú mindenike igyekvő 
jó gyermek. Becsülettel elvégezte mindenik a 
maga osztályát, haladtak, jó úton vannak, meg-
tanultak magyarul s hiszem az én jó Istenemet, 
hogy derék jó hazafiakat nevelünk belőlük. 

A mult hónapban Hódmező-Vásárhelyről 
elhoztam három hatévet betöltött kis árva 
leánykát. A nemes és fenkölt gondolko-
zású Vilma néni, kihez hasonló nemes lélek 
kevés van a földön, elém állította Marczit. 
Nem! Nem ismertem meg, úgy megszépült, 
meghízott és megerősödött, most már egy 
hangot se tud tótul s kiváló értelmi képes-
ségét igazoló tudással szavalta el nekem Pósa 
bácsi egy hazafias versét s mikor fölemelve 
magamhoz szorítottam és össze-vissza csókol-
tam. átölelte a nyakamat s azt kérdezte 
tőlem: Igaz-é az bácsi, hogy ezután maga 
lesz az én édes apám ?! 

Nem feleltem, kicsordult a könyü a sze-
memből s eszembe jutott annak a nagy és 
bölcs államférfiúnak a neve, a ki a tanítói 
árvaházakat megteremtette. 

Áldja meg az Isten őt is, meg azt a férfiút 
is, a ki most annyi szeretettel gondozza a 
humanitás eme legszebb alkotásait! 

Magyar tanítók! Gs-'/ky Albin és Wlassies 
Gryula nevét foglaljátok reggeli és esteli imái-
tokba ! 

<Dehreczen.j Kozma László. 
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IRODALOM. 
Ifodos.-y Béla sárospataki áll. tanítóképző-

intézeti ének- és zenetanár, ev. ref. egyházi 
énekgyüjteményre hirdet előfizetést. Müve 
beosztását a következőleg tervezi: I. Ünnepiek, 
és pedig: újévi-. 2. virágvasárnapi-, 3. nagy-
pénteki-. 4. húsvéti-. 5. áldoz ícsütörtöki-, 
(i. pünkösdi-, 7. okt. 31-iki-, 8. karácsonyi-, 
9. év utolsó napi-, 10. vasárnapi-, 11. Urva-
csorai-. 12. konfirmácziói énekek. II. Világiak, 
és pedig: 13. történeti énekek: 14. hazafias-
és 15. népdalok. 111. Temetésiek, és pedig: 
10. háznál-, 17. úton-, 18. sírnál mondandó-, 
19. általános jellegű temetési-, végül 20. sír-
emlékleleplezési énekek. A mű négy-szólamú 
férfikarra írva. két-soros partitura alakban (az 
ebből .való éneklés könnyebb és biztosabb) 
már január elején fog megjelenni. Az előfize-
tési ár 2 korona lesz. hogy a müvet minden 
énekkari tag magának, avagy minden ének-
egvlet kellő számú példányban mégszerezhesse. 
A szerző kéri az énekkarvezetőket és mind-
azokat. kik az efféle mű megjelenésének szük-
ségét érzik, hogy előfizetési szándékukat — a 
nyomtatandó példányok számát illető tájékozó-
dás végett — nála legkésőbb január 5-ig jelen-
teni szíveskedjenek. Az előfizetési díjak csak 
a könyv megjelenése után küldendők be. 

Megjelentek: Anyósok könyve. „Elleste" 
Sirisaka Andor. Annyi Ízléstelenséget, mint 
ebben a könyvben, még alig láttunk össze-
hordva. A „szerző" (a kiről azt mondják, 
hogy baranyamegyei néptanító, de hát manap-
ság minden rosszat ráfognak a tanítókra!) 
úgy látszik, nagyzás hóbortjában szenved, 
mert a könyv élére odanyomatta a saját kép-
mását. Ilyen „könyvek" láttára tudjuk csak 
igazán, hogy milyen türelmes — a papiros ! 
Pulykatenyésstés. I r ta : Hr blay Emil, állat-
tenyésztési m. kir. felügyelő. Megrendelhető a 
pénz előleges beküldése mellett a szerzőnél 
Gödöllőn. Ára bérmentve 2 korona. — A: 
olvasmány-tárgyai'ís módja a népiskol ában: 
írta Sebestyén József áll. isk. tanító. Megren-
delhető 60 fillérért a szerzőnél Beszterczén. 
A hála könyve. Köszöntők és alkalmi mondó-
kák. Üj bővített kiadás; írta: GFcrley Szevér. 
Nagyon használható füzet, jó versekbe szedett 
csinos köszöntőkkel. Me'egen ajánljuk. Meg-
rendelhető Dobrowsky és Franke kiadóknál 
Budapesten; ára 50 fillér. — Az év hódolata. 
Karácsonyi játék. Kommer után szabadon for-
dította Glass Ferencz zsombolyai s.-lelkész. 
Kapható 20 fillérért a szerzőnél. — Versek; 
írta Nagy Lajos áll. tanító (Magyan-égen), Ára 
2 K., megrendelhető Adi Árpád könyvnyom-
dájában Marosvásárhelyt. (Visszatérünk rá.) 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallas- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Veszdy Aladár oki. tanítót az 

alsó-felső-sutóczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá : 
lllatlny Mariska oki. tanítónőt a csicsmáni 
áll. el. népiskolához tanítónővé; Baintncr Ilona 
oki. tanítónőt a balassagyarmati áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé: dr. Edvi-Illés Zoltánné 
született Hellberger Elvira, Friedrich Anna és 
(rróf Julia újpesti áll. el. iskolai helyettes 
tanítónőket ugyanezen áll. el. népiskolához 
rendes tanítónőkké: Széchényi Sándor oki. 
tanítót a temesmoraviczi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Zrínyi Győző oki. tanítót a mura-
szentesi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
<Icnuiuhardt Gizella oki. tanítónőt a brogyáni 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé: Va'encsik 
Sándor oki. tanítót a magyar-fenesi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá: Knllárs István oki. 
tanítót a seregházi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá. 

Áthelyezte: (iregus Gyula bethlenházai áll. 
el. isk. tanítót a dobrai áll. el. iskolához jelen 
minőségében: Ha'may István gyulafehérvári 
áll. el. isk. tanítót a bánífy-hunyadi áll. el. 
iskolához és BaUa István algyői áll. el. iskolai 
tanítót a gyulafehérvári áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Vadkerty Mária kisgarami állami 
óvónőt a vörösvári áll. óvodához; Fölföldi 
Sándor magyar-fenesi áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Pa1 ás thy István szeg cári áll. el. 
iskolához jelen minőségében. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Wed'. Kndre vadkerti ág. ev. volt tanító özv., 
szül. Jöó Karolina és két kiskorú árvája 
részére együtt évi (i40 koronát; néh. Martos 
János vanyarezi volt ág. h. ev. tanító özvegye, 
szül. Zhell Izabella s két kiskorú árvája részére 
együtt évi 585 korona 32 fillért: Kletzl Gyula 
kesziii r. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Sonn ich. Borbála és 3 kiskorú árvája részére 
együtt évi 933 korona 59 fillért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Lapunk 52. számát, mely az utolsó 

ebben az évben, a karácsonyi ünnepekre való j 
tekintettel, már f . hó 22.-én lezártuk, hogy — 
az ünnepek daczára — kellő időben jelenjék 
meg. Olvasóinknak és munkatársainknak boldog 
újévet kívánunk. Áldja meg az Isten a magyar í 
tanítókat! 

— Uj királyi tanácsos. Ö Fölsége a király 
dr. Kiss Áronnak, a budapesti I. ker. állami 
polgári iskolai tanítóképző-intézet igazgatójá-
nak, a nevelésügy terén szerzett érdemei el-
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ismeréseid, a királyi tanácsosi czímet díjmen-
tesen adományozta. 

Czuczor Gergely. A Fämwiariy-ünne- 
pek közt arról a kitűnő szerzetes-költőről sem 
feledkezett meg a nemzet, a ki szintén most 
mult száz éve, hogy Nvitramegye egy kis 
községében született. Czuczor Gergelyt értjük, a 
kedves költőt, a kinek verseit széltében sza-
valják az országban. A Kisfaludv-Társaság 
f. hó 19,-i ülésén Vatlnay Iváróly emlékezett 
meg kegyeletesen a szerzetes-költőről. Czuczor 
Gergely csak egy héttel utóbb született Vörös-
marty nál és tizenegy esztendővel túlélte Vörös-
martyt; de lantján a dal korában hallgatott 
el; hattyúdala a Riadó után. a mely Kufsteinba, 
bilincsre juttatta, nem írt többé költeményt. A 
Riadó költője jobbágy apának volt a fia. a nép 
ölén született, a nép között nőtt föl, ezért ismerte 
úgy a magyar nép lelkét, poézisét úgy. a mint 
Petőfiig és Arany Jánosig egyetlen magyar 
költő sem. A kolostorba, a benczések közé. 
talán nem annyira a hivatás, mint inkább 
anyjának kívánsága vezérelte; de az egészen 
bizonyos, hogy az irodalom, a tudomány ott 
jegyezte el magának Czuczort az egész életre. 
Czuczort is a kolostor magányában, mint 
Vörösmartyt a börzsönyi pusztán, a régi dicső-
ség emlékei látogatták. Epószszal lépett föl ő 
is, mint Vörösmarty, Vörösmartvnál egy évvel 
korábban. Az augsburgi' c,-ata azonban csak 
írója iránt keltett várakozást és reményt, de 
nem a nemzetet ragadta el. mint Zalán fut it a. 
Az aradi gifiilés és ßutond e reményeket rész-
ben valóságra váltották; de fő-eposza: Hn-
nyady János nem készült el még sem; mert 
a klasszikus mezben mozgó epefez nem vált 
nemzeti műfajjá, nem ment át a nemzet vérébe 
s időközben Czuczor is a poézistól a tudomány-
hoz fordult. Eposzainál korára erősebben hatott 
Czuczor népdalaival és népies életképeivel. 
A forradalom táján lantja már ritkán szólalt 
meg. Eletének utolsó húsz esztendejét teljesen 
a magyar nyelv szótára megírásának szentelte. 
Ez a nmnka ma módszerében teljesen avult; 
de anyaga becses s Czuczor mint poéta és 
tudós egyaránt rászolgált, hogy emlékét nemzete 
kegyeletesen őrizze s időről-időre megújítsa. 

— Levél a szerkesztőhöz, köv. sorokat 
vettük: „A csanádmegyei tanítóság egyébiránt 
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az Eötvös-alapért is nagyon keveset tett 
eddig." - méltóztattak zárjel közt — egye-
sületünk battonyai járásköre őszi gyűlésének 
lefolyásáról szóló becses tudósításukban — meg-
jegyezni. — Sajnosan igaz, — bíztat azonban 

a közel 
kik 

I a 

ez 
a remény, bogy a mult mulasztását 
jövő jóvá teszi. Azoknak az örömére, 
alapnak eddig is tagjai, a csanádmegyei tanító-
egylet központi választmánya e hó 15-én tar-
tott ülésén tett indítványra megalkotta az 

Eötvös-alap gyűjtő helyi bizottságát." Kimon-
dotta az érdeklődés fokozottabb mérvben 
való fölkeltését s a minél szélesebb körű tag-
gyűjtést. A bizottság elnöke: Czirbus István, 
alelnök Apró János, titkár lieney Antal, jegyző 
Bíró Albert, pénztárnok Lélclc Gáspár, ellenőr 
frtanda Dezső lett. Nagyrabecsülésem nyilvá-
nítása mellett stb. lieney Antal tanító." 

— Jótékony mulatság. A h.-böszörményi ev. 
ref. tanítótestület az egyházmegyei tanítóegye-
sület jubiláris gyűlése alkalmából f. hó 29-én 
hangversenynyel és fölolvasással egybekötött 
zártkörű tánczvigalmat rendez felerészben a 
Ferencz József Tanítók Háza, felerészben a 
.Megyei tanító-árvák és özvegyek segélyalapja" 
javára. 

Kérelem Magyarország tanítóihoz. 
A közeledő népszámlálás alkalmából tudva-
levőleg több ezer tanító számláló-biztossá 
neveztetett ki, mely ténykedésért illő napidíj-
ban részesül. Fölkérem szeretett kartársaimat: 
ne feledkezzenek meg ez alkalommal Eötvös-
alapuokról, juttassanak egynehány koronát ezen 
a mindnyájunk számára fönnálló jótékony 
alapra. Itt az alkalom, hogy mindazon tanító, 
ki eddig még - sajnos — nem tagja az 
Kötvös-alapnak, népszámlálási biztosi tisztelet-
díjából magának részes-jegyet válthasson. Bars-
Szelepcsény. Kerényi Nándor. 

— A Tanítók Háza gyufáját az „Ung" 
czímü lap folyó évi 50. számában melegen 
ajánlja (rrigássy Károly az ungmegyei taní-
tóság figyelmébe. Hivatkozik a szobránczi 
járáskör tanítóira, a kik folyó évi gyűlésükön 
határozatilag kimondották, hogy ezentúl házi 
szükségleteiket is csak oly füszerkereskedések-
ben fogják beszerezni, a hol a T. H. gyufája 
is kapható. Utal arra a körülményre, hogy e 
gyártmánynak már első évnegyedi forgalmából 
néhány fillér híjján 500 korona haszna volt 
az Eötvös-alapnak. (A 
hó végén lesz meg. , o O 
kedőket is fölszólítja, hogy 
rendelésével támogassák 

elszámolás folyó 
Végül a keres-
gyártmány meg-
tanítok ügyét. 

(rrigássy kartársunk fején találta a szöget: 

vidéki sajtóban kell a Tandók Háza gyufájá-
nak propagandát csinálni, ez a föladat pedig 

tanítókra vár. Ha már a tanítóság csakugyan 
vonakodik tömegesen belépni az Eötvös-alap-ba, 
használjon legalább indirekte az ügynek. 

— Az „Állami Tanítók Orsz. Egyesii-
leté''-nek választmánya Bpesten. a Tanítók 
Kaszinójában újév 6.-án gyűlést tart, melyre a 
választmány tagjait ez úton hívja meg az 
elnökség. Tanácskozni fognak az ügyrend 
megállapításáról, az egyesület pénzügyi viszo-
nyairól, az elnökség előterjesztéseiről, stb. 
Az ,,Orient"-ban mérsékelt lakás van bizto-
sítva a vidéki tagoknak. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tatát ók 
Házára: Verner László nagyjáczi plébános 
(Nyitram.) 2 K. — 2. Vörösmartg-szoborra és 
alapra: Jász-Apáti róm kath. fiúiskola IV. és 
V. oszt. növendékei (bek. Fckecs Sándor) 2 K. 
37 f.; Fischer Szerén (Simontornya) gyűjtése 
11 K. 10 f. (ehhez járultak: Többen 20 f.; 
Manyit és Imre elemi tanulók 30 f.: id. Siposné 
40 f.'; II er paji G. 20 f.; Magyar Mariska 20 f.; 

Löwy 
tanuló 
F. 10 
20 f.; 
Fried 

20 f.; 
Tilt-

AO f.; 
10 f.: 
1 K ; 
elemi 

Horváth Béláné 20 f.; Liptai/ Ferencz 
Aber Józsefné 20 f.; Spitc:crné 20 f.; 
mann S. TO f.; Rosenberg Ábrahám 
Rothauter V. 10 f.; Lukács Károlyné 
Fried Vilmosné 60 f.; Löwy Jakab 

Ignácz 1 K.; Fischer Szerén 
40 f.; Fehér Jánosné 40 f.; 1'fei f r 
f.; S'illy F. 40 f.; Lukács Jánosné 

Spmellbauer 20 f.; Somogyi Vilma 20 f'.; 
Mónié 1 K.; Jungyi Gyuláné 10 f.; 

Kemptncr Ernőné 1 K.; Schankebankné 20 f.: 
N. N. 20 f.; Stärk Marczi elemi tanuló 40 f.; 
Blau Margit elemi tanuló 20 f.; Frommer 40 f.; 
Tischer Mátyás, József és Hermin elemi tanulók 
30 f.; = 11 K. 10 f.) — 3. Tanító-árvák 
karácsonyfájára: Virág Péter (Gajár) 1 K. 
4. Eötvös-alapra: írek Márton (Kálmánd) tag-
sági díj 3 K. 

— Halálozások. Fried Ármin nyíregyházi 
izr. tanító életének 53., tanítóskodásának 24. 
évében folyó hó 17.-én elhunyt. — Teplicska 
István pozsonyi tanító élete 35.-ik évében el-
hunyt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Tanító és a népszámlálás. György 
Aladár. - A tanítói nyugdíj- és gyámalap. - Kis 
hantok. Kuthi Zsigmond. — A tervszerűség gyakor-
lati alkalmazása a tanításban. Vaday József. - Az 
olvasás tanításának új módja. Somogyi Béla. — 
A mi Eötvös-alapunkról. Teleki Sándor. — A tizes 
egységről. Ében Mihály dr. — Egyesületi élet. 
Tanítók tanácsadója. — Szünóra : A Liska fiúk. 
hozma László. — Irodalom. - Hivatalos rész. 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Jiélu. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr 

Budapest, 1900. Nyomatot' I f i W i t t 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 

gyetemi könyvnyomdában. 
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